
Дали  
Нуланд 

гарантира  
за зборот  

на заев?

СДСМ сонува за  
„Специјална Македонија”

Кулминира „револуционерниот” очај Исламската држава сѐ посилна на Балканот Афе ра „Ца ре ви ку ли“
Без поддршка од ЕУ, регионот 
може да пламне

Пред фа кти те и  
црп на ти те мол чат

петок, 15 јули 2016 годинабр. 202, година V цена: 50 денари

никој не му верува  
на аболираниот



Уникатните садови  
од Кокино

Дали Нуланд гарантира  
за зборот на Заев?

СДСМ сонува за  
„Специјална Македонија”

Ацо Станковски,  
уметник

15

Репортажа

Интервју

Вовед

Анализа
11

www.republika.mk

29

ДНИД Прва Република 
ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден бр. 9 
1000 Скопје 
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Издавач / редакција: ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје
                                       бул. Илинден бр. 9 , 1000 Скопје 

ж-ска: 500-0000007811-68 
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Директор:  Доне Доневски

Маркетинг: 
Стојан Георгиевски, 
Габриела Мирчески 
тел. 02 / 32 99 999 
факс. 02 / 32 99 998

Главен и одговорен уредник: Ненад Мирчевски

Заменик главен и одговорен уредник: Билјана Зафирова

Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,  
Марина Костовска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска, 
Бојан Момировски, Кристина Николова Кузмановски, Катерина Митиќ

Колумнисти: Горан Момироски, Љупчо Цветановски

Соработници: Никола Петковски, Димитар Љоровски Вамваковски  

Лектори: Анета Љубецкиј, Тања Стевановска

Фотографија: Александар Ивановски

Графички дизајн: Никса Георгиевски, Билјана Неделковска

Печати: Графички Центар Скопје, ул. Скупи б.б.

Испечатени примероци: 4.000

Датум на печатење: 14 јули 2016 
facebook.com/nedelnikrepublikawww.republika.mk

За електронско издание ISSN
 1857 - 8276

Претплата: тел. 02/3089-306

Колумна

Без поддршка од ЕУ, регионот може да пламне 8
аКтуелно

Пред фа кти те и црп на ти те мол чат 18
личност на неделата

Мирослав Грчев 20
еКономија

Нова еврообврзница за стопанството 22 
свет

Објавени тајни документи за инвазијата 
на Ирак 26
здравје

Д-р Галина Наќеска,  
специјалист дерматовенеролог 32
Култура

56. из да ние на „Охридско лето” 40
сцена | интервjу

Мите Стоилков, победникот  
на „Ѕвездите на Пинк“ 42
спорт

Еуро 2016 ги исполни очекувањата 54

6



Ф
от

о:
 а

ле
кс

ан
да

р 
ив

ан
ов

ск
и

Фото на неделата

www.republika.mk4 петок, 15 јули 2016 година www.republika.mk 5петок, 15 јули 2016 година

Охридско лето
2016



ВоВед

дали нуланд гарантира  
за зборот на Заев?

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

К утрите мали платеничиња, 
колку што се послаби и поне-
видливи, толку стануваат 

попроѕирни и поагресивни. Колку 
што им е поголем очајот од неуспе-
хот на таканаречената револуција, 
толку им е посилен говорот на ом-
раза кон неистомислениците и се сѐ 
понасилни. Соочени со сопствената 
немоќ да ги оправдаат парите на 
спонзорите и да се наметнат како 
некаков битен политички фактор 
во решавањето на кризата, пла-
тениците сѐ подрско го исфрлаат 
гневот кон народот преку највул-
гарни закани и повици на насил-
ство... Таканаречената „револуција“ 
што ја користат исклучително како 
механизам за испорака на политич-
ките уцени на СДСМ, се сведе на 
група платеници, хулигани и пар-
тиски војници. Мирниот отпор на 
граѓаните кон нивните провокации 
целосно им го изобличи сценарио-
то, па сега мака мачат повторно да 
го оживеат со провоцирање и со 
предизвикување инциденти. 

По којзнае кој пат, повторно цел на 
хулиганите се полицајците, а овој 
пат целта е да се обезбеди колку што 
е можно поголема поддршка за нај-
новите во листата идиотски барања 
на Зоран Заев и на Катица Јанева 
- специјално полициско одделение 
и специјален судски оддел. Хисте-
ријата  на платените револуцио-
нери кулминираше токму за време 
на посетата на заменикот државен 
секретар на САД Викторија Нуланд, 
која ја сметаа за златна рипка што 
ќе им ги исполни желбите. Така, 
од една страна Катица сака да си 
обезбеди простор за дејствување за, 
конечно, да ја почне инквизицијата 

на раководството на ВМРО-ДПМНЕ, 
а од другата страна Заев ќе може да 
здивне пред претстојните избори. 
Впрочем, сите анкети и анализи по-
кажуваат дека СДСМ може да победи 
само под услов да нема противник 
на изборите.

Замислата за синхронизиран на-
стап со кој „револуционерите“ тре-
баше да испорачаат нови барања 
пред посетата на Нуланд, сепак, 
не се реализираше целосно според 
желбите и замислите на опозиција-
та. Нуланд место цврсто да ги при-
фати барањата на Заев, на Катица 
и на платениците, побара само брз 
договор со кој ќе се обезбедат ус-
лови за избори во ноември на кои 
ќе се појави и опозицијата. Со тоа, 
буквално, се стави црта на списокот 
на желби на Заев со чијашто помош 
досега двапати успеа да избега од 
соочување со народот.

Дали оптимизмот на Нуланд за 
избори наесен е реален ќе видиме 
наскоро, но сосема е јасно дека 
појавувањето на Заев пред народот 
и во ноември и во март в година 
ќе биде вистинска катастрофа за 
опозицијата. Тоа го покажуваат 
сите мерења на јавно мислење, а 
со тоа се запознати и партиите и 
меѓународниот фактор. Оттаму се 
наметнуваат дилемите: Зошто Заев 
бара избори за кои е свесен дека ќе 
ги загуби кога и да се случат? Што 
е променето од пред еден месец, 
освен што не е дел од власта? Каде 
преку ноќ исчезнаа 500.000 фан-
томски гласачи и дали по новиот 
политички договор медиумите ќе 
бидат „ослободени од режимот“? 
По посетата на Нуланд стана јас-

но дека избори во ноември бара 
меѓународниот фактор, а не Заев. 
Токму затоа јавноста треба да има 
предвид дека дури и да се постиг-
не некаков нов договор, судејќи 
според претходното искуство, Заев 
и СДСМ ќе направат сѐ за да спре-
чат одржување фер и демократски 
избори и за тоа повторно ќе ја об-
винат ВМРО-ДПМНЕ. За време на 
преговорите ќе направат, дури и 
ќе ветат сѐ, за повторно да влезат 
во некаков вид техничка влада, но 
прашање е на време кога повторно 
ќе се повлечат од договореното и 
ќе почнат да го оспоруваат одр-
жувањето на изборите. Првата 
опција е тоа да го направат пред 
почетокот на изборната кампања, 
а втората е да решат да излезат на 
избори, но на денот на гласањето да 
предизвикаат инциденти со што би 
ги дискредитирале изборните ре-
зултати. И во двата случаја целта на 
опозицијата е да се продолжи векот 
на техничката влада по секоја цена, 
а со тоа и СДСМ на власт. Со тоа кри-
зата ќе се одолжи до недоглед, а на 
Катица ќе ѝ се даде дополнително 
време за да ја спроведува инкви-
зицијата. Платениците ќе можат 
да се надеваат на нови хонорари, 
а криминалците да уживаат во 
безвластието и во благодатите на 
„револуцијата“.

Оттука, може слободно да се за-
клучи дека третиот обид за пред-
времени избори пред почетокот 
на зимата може да успее само ако 
меѓународниот фактор е искрено 
заинтересиран да се стави крај на 
кризата и го убеди Заев дека нема 
друг избор, освен да се соочи со 
реалноста.. 

Полицајци напуштија 
обука, ОБСЕ им подметна 
хулиган за предавачникој не му верува на аболираниот

e pay
MACEDONIA

ЖИВЕЕТЕ ВО СТРАНСТВО?

www.e-pay.mk

ПРОВЕРЕТЕ!

Најлесен и најевтин начин да испратите подарок или пари во Македонија

Претставниците на ОБСЕ до-
бија студен туш, откако под-

молно се обидоа на полициските 
службеници како предавач да им 
подметнат лице што е неколкук-
ратно пријавувано за сериозни 
нарушувања на јавниот ред и мир 
и кое изминативе месеци редовно 
ја предводи агресивната толпа, 
која физички ја напаѓа полицијата 
и вербално ја навредува.

Полициските службеници што го 
препознале Павле Бoгоевски, еден 
од најагресивните претставници на 
вандалските протести на СДСМ – Со-
рос, во знак на револт ја напуштиле 
обуката организирана од ОБСЕ на 
тема „кривични дела од омраза“.

Претставниците на ОБСЕ остана-
ле со подотворена уста, наводно 
зачудени од реакцијата на поли-
циските службеници. Револтира-
ните полициски службеници овој 
чин на претставниците на ОБСЕ 
го толкувале како обид за нивно 
лично понижување на македон-
ската полиција. Во меѓусебните 
коментари, откако ја напуштиле 
обуката, побарале жестока ре-
акција до меѓународните прет-
ставници, кои со ваквите акти ја 
понижуваат државата.

Тие гласно коментирале дека др-
скоста во однесувањето на ОБСЕ 
е на исто ниво како на американ-
ските полицајци да им се донесе 

за преведувач некој од тие што пукаа 
на нив или што  ги каменуваат во про-
тестите. Полициските службеници го 
пренеле својот гнев и на своите колеги, 
критикувајќи го безобразието на прет-
ставниците на ОБСЕ, кои не само што 
ги плаќале насилниците што палеа, 
ограбуваа и се обидуваа да уриваат 
споменици, туку и им ги подметнува-
ат на полициските службеници како 
авторитети. �
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А псењето на четворица од се-
думте барани осомничени 
лица за учество во странски 

терористички организации и воени 
формации што се случи пред пет 
дена покажува дека Македонија, за-
едно со целиот регион, уште долго 
нема да може да здивне од опаснос-
та од исламски радикализам. Иако 
македонските власти сега тврдат 
дека во редовите на ИСИС во Сирија 
и во Ирак се борат само околу 20 ма-
кедонски државјани, а стотина веќе 
биле или се вратиле од фронтовите 
на Блискиот Исток, реалноста по-
кажува дека, всушност, се работи 
за најмалку двојно повеќе луѓе што 
од различни причини биле радика-
лизирани и се бореле за странски 
терористички групи. Ако бројката 
на македонски граѓани што заги-
нале во Ирак и во Сирија се движи 
околу 20, а процентот на загинати 
борци во редовите на ИСИС е околу 
10, тогаш јасно е дека во Македонија 
има повеќе од 200 луѓе што или се 
вратиле или сега се во редовите на 

ИСИС. Ако е за утеха, состојбата кај 
нашите соседи на Балканот е уште 
полоша.

Изјавата на германската канцеларка 
Меркел, која официјално ги потврди 
информациите што подолго време 
кружат по медиумите и се читаат во 
специјалните извештаи на безбед-
носните служби, укажува на потре-
бата во новиот евентуален бегалски 
бран драматично да се зголеми со-
работката меѓу балканските држави 
и европските институции. Призна-
нието на Меркел дека терористите 
од ИСИС при влезот во Европа се 
претставувале како бегалци мора 
да биде придружено со конкретни 
мерки во кои Македонија и Србија, 
пред сѐ, но и Косово, Црна Гора и 
Босна и Херцеговина, нема да бидат 
оставени без информативна, логис-
тичка и техничка поддршка само 
затоа што не се дел од ЕУ.

Една од причините зошто изјавата 
на Меркел, можеби, нема да донесе 
конкретна соработка меѓу Западот и 
Балканот на ова поле е истата пора-

ди која членките на ЕУ не сорабо-
туваат целосно. Западните служби 
сѐ уште не сакаат да ги вкрстат 
своите листи на осомничени теро-
ристи со тие на странските колеги 
затоа што се плашат дека во акција 
на сојузничките служби можат да 
настрадаат и дел од нивните ин-
филтрирани оперативци во редо-
вите на ИСИС за кои знаат само 
неколкумина луѓе и тие фигури-
раат во официјалните списоци на 
терористи. Оваа ситуација е уште 
покритична на регионално ниво 
затоа што ниту една земја од Бал-
канот не сака да ги открива своите 
информации ниту начинот на кој 
доаѓа до нив, пред своите соседи. 
Уште повеќе затоа што на ниво на 
јавна тајна е информацијата, спо-
ред која по нарачка на западните 
или во соработка со регионалните 
служби, во Сирија и во Ирак има 
десетина членови на тајните служ-
би, кои како членови на ИСИС ра-
ботат за тајните служби за своите 
држави и директно од Рака или 
Палмира собираат информации за 
калифатот.

За ИСИС се најкорисни 
анонимните терористи
Уште поголем проблем е што теорет-
ски е невозможно да се има досие за 
секој борец во редовите на ИСИС што 
е причина командата на ИСИС за сите 
свои операции во Европа да плани-
ра терористи што не се појавиле во 
ниту еден медиум, немаат профил на 
социјалните мрежи, чиишто слики 
ги нема на интернет и кои немале 
досиеја во западните држави. На Бал-
канот овој проблем е уште поголем.

Визната либерализација, која доз-
волува граѓаните на сите балкански 
земји што имаат визен режим со ЕУ 
(сите освен Косово) да патуваат по 
три месеци низ Европа, претставува 
дополнителен проблем за безбед-
носните служби затоа што ако нема 
соодветна потврда за влез на некој 
осомничен од ЕУ или од Турција, 
преку која се одвива трансферот на 
членови на ИСИС, никој не може со 
сигурност да тврди дали некој граѓа-
нин работи на црно во Минхен или се 
бори во редовите на ИСИС.

Овој проблем е уште поголем 
ако се знае дека во одредени 
земји-членки на ЕУ, преку кри-
минални канали, за сума од 500 
до 1.000 евра можете да добиете 
валиден печат со кој ќе докаже-
те дека место во Рака сте биле 
на посета кај чичко ви во Виена. 
Овој исплатлив бизнис, кој ост-
варува милионски приходи за 
неговите организатори, во ситу-
ација во која западните служби 
немаат целосни информации за 
сите припадници на ИСИС во Си-
рија и во Ирак, може да „скрие“ 
стотици луѓе пред истражните 
органи на балканските земји и 
на членките на ЕУ.

ИСИС е сÈ поорганизирана  
на Балканот

Тоа што сега е особено поинак-
во на Балканот во споредба со 
периодот од 2012 година до 
2015 година е постоење на од-
лично организирана структура 
на повратници и на исламски 

активисти, кои во случај на нов 
голем бегалски бран ќе ги згрижи 
тие што не бегаат од терор туку 
заминуваат на специјални зада-
чи зададени од раководството на 
Исламската држава. Според ана-
лизите на дел од западните и на 
регионалните служби, на Балка-
нот во моментов има повеќе од 
1.000 повратници и луѓе што се 
симпатизери на ИСИС, а никогаш 
не заминале во Ирак и во Сирија, 
кои би биле подготвени да дадат 
логистичка поддршка на своите 
браќа по идеологија што патуваат 
кон ЕУ.

Дел од овие лица од стручњаци на 
службите во регионот и во ЕУ се 
регистрирани и како потенцијал-
ни извршители на терористички 
напади доколку добијат задача за 
тоа. Овие луѓе при регрутирањето 
во екстремистички организации 
добиваат посебен тренинг според 
кој не треба да се изложуваат во 
јавност, не смеат да пропагираат 
никаков радикализам, односно не 
смеат со ништо да го привлечат 
вниманието на обичните луѓе, а 
уште помалку на службите за без-
бедност. Според правилото што 
важи во нивните редови, најголема 
„употребна вредност“ имаат тие 
што немаат никаков јавен профил, 
а во своите средини не се познати 
како следбеници на радикалниот 
ислам.

Нема кој да ги следи 
терористите

Еден од најголемите проблеми и 
на западните, но и на балканските 
служби е неможноста да се орга-
низира соодветен мониторинг на 
сите повратници и осомничени за 
радикални операции. Ако пребога-
тата Германија се соочува со овој 
проблем поради слабите кадров-
ски ресурси бидејќи за следење 
еден осомничен се потребни двае-
сетина оперативци, замислете со 
какви пропусти во мониторингот 
се соочуваат сиромашните и слабо 
опремени балкански служби, кои 
треба да внимаваат на секој чекор 
на стотиците луѓе што би можеле 
да предизвикаат нарушување на 
јавниот ред и мир од поголеми 
размери.

„во перспектива, 
нема друг пат, освен 
создавање и собирање 
нова интелигенција, која 
размислува и чувствува 
исклучително под исламски 
линии. оваа интелигенција 
потоа ќе го развее знамето  
на исламскиот поредок и 
заедно со сите муслимански 
маси ќе почне акција 
за спроведување на 
овој поредок“, Алија 
Изетбеговиќ, Исламска 
декларација, Сараево,  
1990 година

Без поддршка од ЕУ, регионот може да пламне

колумна

ИСлаМСката Држава Сѐ ПОСИлНа На БалкаНОт

Пишува | Го ран Мо ми ро ски
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С пе ци јал на та вој на не по драз би-
ра спе ци јал ни су до ви, об ви ни-
телс тва и по ли ции, но не кој во 

СДСМ, очиг лед но, по втор но за бо шо-
ту вал на ча со ви. Та ка, во пар ти ја та си 
раз бра ле де ка спе ци јал на та вој на по-
драз би ра сѐ да ти би ло спе ци јал но. На 
ова ги пот тик на и „при до би вка та“ на 
СЈО, кое мно гу им се до пад на, но по ра-
ди не до сти гот од до ка зи, удри ја во но-
ва ста ти ва. Преч ка, под др жа на од мно-
зинс тво на род, кој по ве ден од гор ко то 
искус тво и ред исто ри ски ме стен ки, 
на у чил да би де ре а лен скеп тик и да не 
па ѓа на евти ни хо ли вуд ски сце на ри ја. 

Со о че ни со го ле ма та, не пре мост ли ва 
преч ка, ко ја до израз до а ѓа најм но гу 
за вре ме на из бо ри, пар ти ја та со ко му-
ни стич ко ми на то си по са ка спе ци ја лен 
суд, кој тре ба да ги по пол ни дуп ки те во 
не ар гу мен ти ра но ста на Ја не ва. Ба раа 
„Пре ки суд“, но не на и доа на раз би ра-
ње, па по прин ци пот - по ба рај по ве ќе 
за да до би еш по мал ку, си по ба раа и 
спе ци јал на по ли ци ја. Мо же би не ка ква 
ре ми нис цен ци ја на ОЗНА?

Да ли е след но ба ра ње то за спе ци јал ни 
се ма фо ри, спе ци ја лен во до вод и уште 
пос пе ци јал на ка на ли за ци ја, ко ја би 
ги при ми ла и вдо ми ла ми риз ли ви те 
про ду кти на ва кви те па ра ле ли стич ки 

не бу ло зи? Мо же би, вле зе на во „спе ци-
јал ни от“ филм и са ма та пар ти ја ќе се 
пре кр сти во ССДСМ, Спе ци ја лен со ци јал-
де мо крат ски со јуз на Ма ке до ни ја. Ка ко 
и да е, по на ви ка и во ис че ку ва ње не кој 
друг да им „за вр ши“ ра бо та,  ате и стич-
ка та пар ти ја со спе ци јал ни по тре би ќе 
се кр сти во „ча до рот“, кој одам на про-
кис нат, ги ко ри сти пос лед ни те оста то ци 
тка е ни на на рѓо са ни от жи чен ко стур за 
за шти та на исфру стри ра ни те до маш ни 
ели ти стич ки ми ле ни чи ња.

СДСМ СО РЕЦЕПТ ЗА УСПЕХ : СЈО 
ОБВИНУВА, СП АПСИ, СС СУДИ...

Ло ги ка та на СДСМ е јас на. Спе ци јал но 
јав но об ви ни телс тво по на ви ка и без по-
тре ба од ни ту еден до каз ќе ги отво ра 
слу ча и те про тив по ли тич ки те про тив-
ни ци и не и сто мис ле ни ци, спе ци јал на 
по ли ци ја ќе ну ди има ги нар ни ар гу мен-
ти и ќе ги ап си, а спе ци јал ни от суд су ди 
и осу ду ва. Не до сти га уште спе ци ја лен 
за твор, но ком би на ци ја та на три те спе-
ци јал ни ин сти ту ции би би ла полн по-
го док и га ран ци ја за ус пеш на чис тка! 
И ка да рот е из бран: Ја не ва го во ди СЈО, 
за СС - спе ци јал ни от суд, ве ро јат но, ве-
ќе е та ксан Ка лај џи ев, а за прв чо век на 
СП - спе ци јал на та по ли ци ја се оче ку ва 

сдсм сонува  
за „Специјална  
Македонија”

анализа

Очиг лед но, во СДСМ зав ла де а ја бу ква ли сти те. Да, факт е де ка во Ма ке до ни ја 
ве ќе по долг пер и од се во ди Спе ци јал на вој на, но слу чу ва ња та на те рен ука жу
ва ат де ка не кој во опо зи ци ја та не раз брал не што ка ко што тре ба. Бу ква ли сти те 
со SR таб лич ки, кои ја на ва саа пар ти ја та, тре ба да сфа тат де ка спе ци јал на та 
вој на не по драз би ра сѐ во др жа ва та да би де спе ци јал но, ту ку прет ста ву ва збир 
на ор га ни зи ра ни и ко ор ди ни ра ни по ли тич ки, еко ном ски, пси хо ло шки про па
ган ди и раз уз на вач ко суб вер зив ни ак ции, мер ки и по стап ки по ра ди на мет ну
ва ње и ме ша ње во по стој ни те по ли тич ки, еко ном ски и оп штес тве ни од но си, а 
се то тоа за ос тва ру ва ња сопс тве ни це ли и ин те ре си. Не спе ци јал ни по ли ции, 
об ви ни телс тва, су до ви, се ма фо ри, ка на ли за ции...

Пишува | Љупчо Цветановски

кУлМИНИра „рЕвОлУцИОНЕрНИОт” Очај

Ако е среќна околност што во 
моментов Балканот не е дел од 
приоритетите на ИСИС, пра-
шање е што ќе се случува кога 
Европската унија по терорис-
тичките напади во Париз и во 
Брисел херметички ќе ги за-
твори сите опции за напади на 
европска територија. Според 
стручните лица, во неможност 
да се убиваат луѓе во Рим и во 
Берлин, треба да се очекува ак-
тивирање на балканскиот фронт, 
кој е добра подлога за ширење на 
радикалната пропаганда. Во тој 
случај, приоритетна цел на ИСИС 
и на други радикални структу-
ри би биле симболи на приврза-
ност со европските вредности, 
но, пред сѐ, врвни политичари 
што се залагаат за либерални 
западни идеи, луѓе што одобри-
ле вклучување на национални-
те армии во операции каде што 
гинат исламски борци или луѓе 
што јавно се залагаат за вред-
ности спротивни на Исламската 
држава, борци за права на жени 
и слично.

декларацијата  
на алија Изетбеговиќ

Сите овие луѓе за кои не важат бал-
канските граници затоа што имаат 
пасоши од повеќе држави или, пак, 
како во случајот со Косово и со Ма-
кедонија, патуваат само со лична 
карта, пред сѐ, ги обединува поли-
тичкиот ислам, односно идејата за 
шеријатска држава во која законите 
ќе ги диригираат верските, а не по-
литичките лидери. Иако оваа идеја 
во сегашната ситуација е утопис-
тичка, сепак не треба да се отфрли 
како цврста причина зад која за-
стануваат сѐ поголем број луѓе. За 
основоположник на оваа идеја на 
Балканот се смета покојниот прв 

претседател на независна Босна и 
Херцеговина Алија Изетбеговиќ, кој 
иако од сегашна гледна точка беше 
умерен исламски лидер, сѐ уште се 
води како човек што го покажува 
патот за балканските исламски ра-
дикали, без разлика дали тие доаѓа-
ат од Косово, Македонија, Србија 
или од Босна и Херцеговина. Зборо-
вите што тој ги напиша во својата 
„Исламска декларација“ објавена 
во 1990 година се цитираат дури 
и на социјалните мрежи и тоа на 
повеќе јазици. Неформално, оваа 
декларација цитирана на почетокот 
на овој текст, е ѕвездата водилка за 
сите што шеријатот го гледаат како 
праведен начин на функционирање 
на балканските држави како дел од 
Исламската држава. 

колумна
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те шка би тка ме ѓу При мис лав Ди мов ски 
и Јов че Ре мен ски. Си те до ка жа ни про фе-
си о нал ци, сил но не за вис ни и об је ктив ни. 
Ште та што се ра бо ти за пу ста жел ба на вр-
ху шка та од „Па вел Ша тев“, ко ја во сво јот 
ма ки ја ве ли стич ки за нес ка ко кон тра ус лу га, 
без проб лем, на „ча до рот“ би му вра ти ла и 
со бес по го вор но при фа ќа ње „Ре пуб ли ка 
Спе ци јал на Ма ке до ни ја“. Се раз би ра, за брз 
влез во НАТО, но „спе ци јал на“ да стои пред 
Ма ке до ни ја, ни ка ко пред „ре пуб ли ка“, за тоа 
што та ка не би се сог ла си ле на ши те се ко-
гаш „кон стру ктив ни“ и пре бир ли ви јуж ни 
со се ди. За нив на жал, и Гр ци те се сме та ат 
за по себ на, спе ци јал на  на ци ја, та ка што 
ов де би мо же ло да се ја ви се ри о зен проб-
лем со ком пен за ци ја та. И та ка, ста ти сти те 
во спе ци јал на та вој на на „ча до рот“, одам на 
по са ку ва ат нив на, спе ци јал на Ма ке до ни ја, 
ра ко во де на од нив, ро де ни те за да вла де ат. 
Единс твен, го лем  проб лем се из бо ри те...

МЕДИЦИНСКИ ФЕНОМЕН:  
ВРХУШКАТА НА СДСМ КЛОНИРАНА  
ВО ШАРЕНИТЕ ЈУРИШНИЦИ

Ве ро јат но, ге ни јал на та иде ја за про ве ре-
ни от ре цепт со СЈО, СП и со СС е де ло на 
не кои од „му дри те“ стра те зи, чле но ви на 
со ве тот на ју риш ни ци те на пар ти ја та, по-
ра ди чи и што со ве ти пар ти ја та и е на ова 
де ре џе. За жал на нор мал ни те лич но сти 
во СДСМ, одам на по тис на ти во зад ни те 
ре до ви или из бр ка ни, по ве ќе го ди ни на 
„Па вел Ша тев“ га ран ци ја за ус пех е ра ди-
кал но ста, про сто ти ла кот и без о браз ла кот. 
Ре ди ца, до вче ра ано ним ци, ва ка си на пра-
ви ја ка ри е ра. Не ба ре по ка лап, а мо стра та 
е – кол ку што по бе зо бра зен и по грд на збор 
и на од не су ва ње – тол ку по ус пе шен, тие ја 
осво и ја на ју риш пар ти ја та што до вче ра се 
фа ле ше со уме ре но ста и со га лант но ста во 
по ли тич ки от при стап. На стра на што ова 
по до бро им сто е ше и од го ва ра ше на дел од 
ели ти стич ки те че да, но проб ле мот е што 
се гаш ни от ур нек за су персдс мо вец од ка-
ри е ра се сов пад на со еден акту е лен мо дел 
на ква зи ре во лу ци о нер.

Не ба ре кло но ви, но во вре ме то 
ко га Ше ќе рин ска, Ши ле гов, Ди-
мо ва, Аде ми, Ки ра цов ски, Ни ко-
лов ски, Ре мен ски и ду зи на дру ги 
не ре а ли зи ра ни ко ле ри ци ста наа 
си но ним за вр ху шка та на СДСМ, 
иден тич на та мо стра е на „це на“ 
и во „нев ла ди ни от“ или, по до бро 
ка жа но – ан тив ла ди ни от се ктор и 
нив ни те ме ди у ми. И ов ца та До ли 
би им под за ви де ла на иден тич-
но ста, но, мо же би, е и раз бир ли во 
што кол ку што пог лас ни, по бе зо-
браз ни, по а гре сив ни и по на пад ни 
се овие т.н гра ѓан ски акти ви сти, 
тол ку ќе би дат по за бе леж ли ви, а со 
тоа и поб ли ску до ќе се то на Со рос 
за след на та се зо на, но ин три ги ра 
мо мен тот до кое ќе се ва ка се доб-
ли жу ва СДСМ?! Ах, да, др жав но то, 
на стра на мо ќта и дру ги те при до-
би вки на вла ста. Се пак, ре жи се рот, 
или бе ше „ча до рот“, по втор но го 
по гре шил сце на ри о то на ме не то 
за не кое дру го, не ма ке дон ско под-
неб је, ка де што ва кви ре зи ли ми ну-
ва ат. Ов де, пак, сѐ за вр ши со се ир 
и со си лен потс мев од на ро дот за 
ста ри те, ба ја ти и не ин вен тив ни 
фин ти со кои не кој се оби де да му 
ја на вре ди ин те ли ген ци ја та.

ЗАЕВ ВО ПРЖИНО БАРА 
СПЕЦИЈАЛНО ПСИХИЈАТРИСКО 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЛ ОД 
СТРАТЕЗИТЕ – НЕКРОФИЛИ?
И до де ка опо зи ци ски те про фе си-
о нал ци и ме га фо ни ши рат ла ги за 
има ги нар ни спе ци јал ни по ли ции 
што ги со ни ла Ја не ва, За ев то не во 
но ви скан да ли во Стру ми ца, а тие 
во хор вос пе ва ат по са ку ва на про-
ме на на ли де рот на ВМРО-ДПМНЕ, 
плу ка ат по евро об врз ни ца та – де-
ка се пла ќа ни од дру ги еко но мии, 
нив ни те „ре жи се ри“ во вр вот на 

сво ја та без и деј ност и глу пост 
тру бат по странс тво де ка Хам лет 
бил на скоп ски те ули ци  (иа ко, 
ре ал но, мно гу ми на од ша ре ни те 
се за мис лу ва ат се бе си ка ко прин-
цо ви, па уште и на луд ни ча ви), а 
ОБСЕ се чу ди ка ко ма ке дон ски те 
по ли цај ци на пу шти ле „обу ка“ од 
еден не ра ни мај ко, кој се ко ја ве-
чер ги мал тре ти ра и пцуе, дел од 
сдсмов ски те ме ди ум ски ју риш ни-
ци сил но крик наа за пси хи ја три ска 
ди јаг но за и сме сту ва ње во се ри-
оз на ин сти ту ци ја. Мо же би, ка ко и 
се ко гаш, се ра бо ти за пос лед ни те 
очај нич ки кри ко ви за вни ма ние и 
пуб ли ци тет, кој по ка жу ва де ка се 
жи ви, но по втор но, дел од ши зо-
ид ни те кло но ви на про те сти те ја 
по твр ди ја ма три ца та и ука жаа на 
фа ктот де ка не што е гни ло и без о-
браз но ка ни ба ли стич ки на ту ре но 
во др жа ва та со ци јал де мо крат ска, 
кол ку и да е таа „спе ци јал на“.

Збо ру ва ме за од не су ва ње то на де-
се ти ци пок ло ни ци на ша ре на та 
„ре во лу ци ја“, кои за тек на ти со об-
вр ска та - по пар ти ска ди ре кти ва да 
го бра нат ин те ре сот на „ча до рот“ 
на про те сти сре де Скоп је, ме сто да 
би дат под друг ча дор во Гр ци ја (на-
стра на мис ла та на ѕа ѕи ки и узо), 
ре вол ти ра ни го исту ри ја гне вот 
врз чу ва ри те на ре дот и на за ко-
нот. Гнев ни што за са мо 20 евра 
днев ни ца мо ра ат да ми ну ва ат дни 
на плус 40 и но ќи на про те сти, се 
оби доа да го про би јат кор до нот и 
ги пцу е ја по ли цај ци те на ре ку вај-
ќи ги убиј ци?! Мо же би за нив и е 
раз бир ли во што при тол ку кри ми-
нал ци во сво и те ре до ви, не ја са ка ат 
по ли ци ја та, но не е раз бир ли ва и 
лу до ста на еден збу нет и на па тен 
ме ди ум ски ју риш ник, кој по ве ден 
од глу по ста на ху ли га ни те, а по ве-
ро јат но и од лич ни те комп ле кси и 

на ви ка та за не ко ја ча шка по ве ќе, во тво реч ки 
не мир по втор но за и гра на Со ро со ва та сце на и 
по са ка тру по ви те на по ли цај ци те да го до стиг-
не ле ни во то на згра да та на „Па ло ма бјан ка?!“ 
Име то не ма да му го спо ме не ме би деј ќи овој 
не кро фил одам на тре ба да го изе де за бо ра вот. 
Очиг ле ден до каз де ка „ре во лу ци о нер ни от“ очај 
е во сопс тве но то креш чен до, не што што ин те-
ли гент ни те про о по зи ци ски ју риш ни ци одам на 
го сфа ти ја, па си се пов ле коа од би тка та што 
прет по ста ву ва де ле ње на суд би на та со гу бит ни-
кот. Во ме ѓу вре ме, ќе вла де ат не кро фи ли те. Во 
аку тен не до стиг од ерек ци ја на пар ти ски от реј-
тинг, вр ху шка та и на та му ќе ја ди га очај нич ко то 
бла да ње на обо жа ва те ли те на мр тво то тки во, а 
„тик-так, тик-так“ из бо ри те не из беж но до а ѓа ат. 
Се на ѕи ра ли „бу де ње“ и ба ра ње на СДСМ на пр-
жин ски те сред би за спе ци јал но пси хи ја три ско 
од де ле ние во Бар дов ци за вдо му ва ње на дел од 
сопс тве ни те ју риш ни ци? За до бро то на пар ти ја та 
и на реј тин гот... 

Де но ви ве, по втор но, 
по не знам кој пат, 
ма ке дон ски от хо мо-

са пи енс е по вре ден и по ни жен од умо по-
мра че ни те ор ди на ша ре ни умет ни ци-ре во-
лу ци о не ри, ве ли ко лум ни стот и по ра не шен 
ја вен об ви ни тел Со тир Ко стов, кој не мо же 
да го раз бе ре по ри вот на овие ли ко ви, 
кои спре че ни во на ме ра та да уни шту ва ат 
фа са ди на згра ди од др жав ни ин сти ту ции, 
це лос но рас па ме те ни се на фр ли ја на при-
пад ни ци те на по ли ци ја та со из ви ци „Вие 
сте убиј ци!“.

КО СТОВ: Тие очај нич ки се оби ду ваа да 
ја ис про во ци ра ат по ли ци ја та и да пре-
диз ви ка ат ин ци дент во кој тие, на па ѓа-
чи, на сил ни ци, ху ли га ни, би одг лу ми ле 
не ви ни жр тви, кои, на вод но, се на пад-
на ти, мал тре ти ра ни и, бо жем,  бру тал но 
пре те па ни. Што да ка же чо век за оваа 
ве што смис ле на, но ама тер ски из ве де на 
дра мо ле тка? Ни што но во, ве ќе ви де но! 
За жал, Ма ке до ни ја на де ло се со о чу ва 
со „нов“ вид гру па лу ѓе, хо мо ви денс. Тоа 
се лу ѓе што гле да ат (ка кви не де ла пра-
ват), ама ка ко да не го раз би ра ат тоа што 
го пра ват. Што е нај ло шо, не ма ат ни ту 
грам чув ство за од го вор ност за сто ре-
но то, а што е нај жал но - кон ти ну и ра но 
се не ху ма ни кон лу ѓе то што се гри жат 
за нив на та без бед ност и си гур ност. Тоа 
е со го лен де мо крат ско ре во лу ци о не рен 
вар ва ри зам и ни што дру го. Во тоа не ма 
ми рен про тест, не ма ба ра ња до др жав ни 
ин сти ту ции, ту ку са мо злоб на на ме ра да 
се уни штат до бра, зла крв да се по вре дат 
дис цип ли ни ра ни, од го вор ни и ху ма ни при-
пад ни ци на по ли ци ја та. До бро, на ши се, ќе 
ги пре вос пи ту ва ње, ќе им да де ме љу бов, 
ко ја, очиг лед но, не им би ла ука жа на и 
да де на, и не кој ден од пре о ста на ти те 34 
го ди ни за гра де ње ци вил но оп штес тво, 
мо же би и ќе ста нат при стој ни, ќе на у чат 
да раз ли ку ва ат ми ро љу би вост од див-
јаш тво и, се ка ко, да раз мис лу ва ат и да 
се од не су ва ат ка ко хо мо са пи енс, а не 
ка ко хо мо ви денс. Не ма мно гу вре ме, по-
ми наа 26 го ди ни од ше е сет те кол ку што 
ни се по треб ни за из град ба на гра ѓан ско 
оп штес тво (пред ви ду ва ње на со ци о ло гот 
Ралф Да рен дорф), ка ко што ре ков оста ну-
ва ат са мо 34. Ај де, тие се на ши, гра ѓан ски 
не о све сте ни, де мо крат ски не вос пи та ни, 
и сра мот си те ние си го но си ме. Ама што 
да пра ви ме со ли це ме ри те од ми си ја та 
на ОБСЕ, кои ме сто да по ма га ат во де-
мо кра ти за ци ја та на на ше то оп штес тво на 
ма ке дон ска та по ли ци ја и под мет наа ку ка-
вич ко јај це во ли кот на Пав ле Бо го ев ски, 
„нај и стак на ти от“ ша рен ре во лу ци о нер, 
кој, спо ред нив, тре ба ше да им из вр ши 
обу ка. За мис ле те, чо ве кот што ја на вре ду-
ва, плу ка и фи зич ки ја на па ѓа ма ке дон ска-
та по ли ци ја, на иста та таа по ли ци ја да ѝ 

би де пре да вач/обу чу вач/тре нер. Бог да те 
чу ва и да те бра ни. Ка кво ли це мерс тво. А 
да се оби дат да го на пра ват тоа во Бер лин 
или Па риз? Мо же би ќе им би де од ко рист 
на та мош ни те по ли ции, кои во се кои не-
ре ди, ре дов но и не моќ но ги пре те пу ва ат 
про те стан ти те. За па ден при ми ти ви зам. 
Мо жат да се оби дат и со по ли ци ја та во 
Ми не со та, Лу и зи ја на или Да лас. По сто јат 
шан си да се на ма лат убис тва та на при пад-
ни ци те на цр на та по пу ла ци ја од стра на на 
по ли ци ја та (ова го ди на до се га око лу 470 
уби е ни, а ми на та та вкуп но 1.470). Мо ре, 
ова е за гри жу вач ко отсус тво на мо рал. Не-
ма ње чув ство за по чи ту ва ње на лич но ста и 
на неј зи ни от ин те гри тет. По ни жу ва ње на 
про фе си о нал ни от диг ни тет.

Не кол ку збо ра и за ма ке дон ски от про-
круст  - Ка ти ца Ја не ва и тие што ја под-
др жу ва ат во на ме ра та од Ма ке до ни ја да 
на пра ват спе ци јал на др жа ва, а од нас 
– неј зи ни те гра ѓа ни спе ци јал ци за сѐ и за 
ни што. Пр во бе ше ба ра ње то за спе ци ја лен 
об ви ни тел. И Ка ти ца ста на спе ци ја лен 
об ви ни тел. Сле ду ва ше ба ра ња за спе ци-
ја лен об ви ни тел ски тим, па спе ци ја лен 
истра жу вач ки тим, па спе ци ја лен бу џет, па 
спе ци јал ни (до не бо) пла ти. И тоа бид на. 
И отка ко сѐ што по ба ра Ка ти ца и до би, 
ме сто да ис по ра чу ва ре зул та ти, таа, со-
ве ту ва на од сил ни те со вет ни ци, и по на та-
му ис по ра чу ва спе ци јал ни ба ра ња. Пр во 
спе ци јал но суд ско од де ле ние (ако мо же 
и спе ци ја лен суд), а еве се га и спе ци јал-
но по ли ци ско од де ле ние. Тоа ти се ви ка 
со вет ни ци-шнај де ри и кро ја чи, про кру сти 
на устав ни от, по ли тич ки от ина  пра во суд-
ни от си стем. Во тој стил ќе се се чат но зе, 
гла ви и ра це, са мо да се нај дат спе ци јал ни 
по ли цај ци и су дии. Пр ви те тре ба да нај дат 
(чи тај из мис лат) спе ци јал ни до ка зи, ќе ѝ ги 
пре да дат на  спе ци јал на та трој ка (Ка ти ца, 
Фа ти ме, Лен че), ко ја со сво ја та изра зе на 
ли би до до ми нан ди (жел ба и глад за моќ), 
ќе им на ло жи на вто ри те да ги из ве дат ка-
ко та кви во суд ска та по стап ка, и оп - ете 
ти го це ло то тоа ВМРО во апс. Про кру-
стов ска ма ши не ри ја, ко ја, на ви дум, на прв 
пог лед, изг ле да со вр ше на ама, ве ру вај те 
ми, тро ки ра од мо мен тот ко га е пу ште на во 
по гон. И до бро е што е та ка. Ина ку, уште 
утре ќе до би е ме спе ци јал но со бра ние, 
спе ци јал на вла да, спе ци ја лен пре тсе да-
тел на др жа ва та, спе ци јал на др жа ва. Тоа, 
дра ги мои спе ци јал ци, е уто пи ја. Бу квал но 
ни ка де и ни ко гаш не ви де на уто пи сти ка. 
Сни шта за спе ци јал но јав но об ви ни тел ски 
рај, кој ни ко гаш не би мо жел да по стои 
на зем ја та, па и во Ма ке до ни ја. Се кој 
ден очај нич ки ба ра те под др шка би деј-
ќи сте не ви ден рас ад ник на прав ни и на 
јав но об ви ни тел ски илу зии. Ка ко та кви, 
не из беж но сте и рас ад ник на не мер ли ви 
раз о ча ру ва ња.

КО СТОВ: УМОПОМРАЧЕНИ ДЕМОНСТРАНТИ, 
ЛИЦЕМЕРНИ ОЛЕСНУВАЧИ И ЛИБИДО 
ДОМИНАНДИ ОБВИНИТЕЛИ

Се кој нор ма лен чо век во Ма ке до ни ја 
со га де ње и со гро зе ње го гле да плу-
ка ње то и ван да ли зи ра ње то на ко ја би ло ин сти ту ци ја 
или вра бо тен во неа, но нај го ле ма мач ни на во сто ма кот 
и, се ка ко, ре волт, ве ли по ли тич ки от ана ли ти чар Але к- 
сан дар Пан дов, се пре диз ви ку ва ко га гле да ме со ка ква 
агре си ја и омра за тие ја на вре ду ва ат на ша та по ли ци ја, 
по точ но лу ѓе то што де но ноќ но се гри жат за без бед-
но ста и за си гур но ста на ша и на на ша та та тко ви на.

ПАНДОВ: Со не ве ру ва ње го гле да ме се то тоа нив но 
вре ска ње и ди ве е ње, а во ед но им се вос хи ту ва ме 
на на ши те бра ни те ли со кол ка ва огром на до за на 
сми ре ност и на про фе си о на ли зам им ја бло ки ра ат 
се ко ја мож ност на СДСМ и на Со ро со ви те про те-
стант ски ор ди да пре диз ви ка ат по го лем ин ци дент и 
ка ков би ло конф ликт, кој, ко неч но, е и глав на цел на 
ор га ни за то ри те. И, се ко гаш, по пра ви ло, ко га про те-
стан ти те ќе се над да ва ат кој со по гр ди збо ро ви ќе ги 
на вре ди, поч ну вај ќи од мај ки - шај ки, до по са ку ва ње 
на по вто ру ва ње на Ку ма но во, тр ка та во исту ра ње 
по вра ќа ни ци ја про дол жу ва ат нив ни те пла те нич ки 
ме ди ум ски пер ја ни ци. Ко га чо век ги чи та сфа ќа де ка 
тие лу ѓе се до тол ку исфру стри ра ни и де пре сив ни, 
што омра за и са мо омра за им е нив на ѕвез да во дил ка. 
Ве ру вам де ка кој би ло пси хи ја тар би им со ве ту вал 
по сил на те ра пи ја отка ко ќе про чи та ка ко по са ку ва ат 
ку по ви од по не кол ку ме три со мр тви по ли цај ци. И 
тоа е пи шу ва но од исти те тие што ве ќе во на ред ни от 
текст ќе ги убе ду ва ат сво и те чи та те ли де ка жи ве ат во 
по ли ци ска др жа ва, во ко ја не ма сло бо да на го вор!? Не 
знам кол ку им е јас но, а, ка ко што се чи ни, не им е, 
но Ма ке дон ци те, ка ко и се кој нор ма лен на род, не 
са ка ат на силс тво, а уште по мал ку не кој да ги те па 
и на вре ду ва ток му тие што се не го ви за штит ни ци. 
По ли ци ја та, а бо га ми и на ро дот ја има ат про чи та но 
на ме ра та на Со рос и на СДСМ за пре диз ви ку ва ње 
на сил ни су ди ри и ка ко и до се га не ма да им го овоз-
мо жи тоа, ама со си гур ност твр дам де ка на на ред ни те 
пар ла мен тар ни из бо ри ќе им овоз мо жи но ви че ти ри 
го ди ни опо зи ци ско функ ци о ни ра ње.

ПАН ДОВ: ОМРАЗА И 
САМО ОМРАЗА КАКО 
ВОДИЛКА

анализа
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 кри за та што по дол го вре ме 
ја тре се Ма ке до ни ја е оце не та 
ка ко по ли тич ка, но спо ред тоа 
до ка де до сти га ат неј зи ни те по-
тре си те што ги пре диз ви ку ва 
по ве ќе е оп штес тве на и за се га 
и до кле тка та на оп штес тво то, 
до ре ла ци и те и ко му ни ка ци и те 
во се кое се мејс тво. Мо же ли да 
ја де фи ни ра ме кри за та?
СтаНкОвСкИ: Ова го гле дам во 
кон текст на ед на игра, ко ја би ја 
на ре кол свет ски те а тар или те а-
трум мун ди, или жи во тен те а тар 
во кој це ла та по ли тич ка игра се 
пре не су ва во рам ки те на оп штес-
тве ни те стру кту ри и се соз да ва ат 
кон фрон та ции ме ѓу на ви ва чи те 
на две те раз лич ни по ли тич ки 
оп ции во Ма ке до ни ја. Гле да ме 
де ка не ма прин ци пи ел ност од 
опо зи ци ја та, пре тен ден т за власт, 
ко ја дла бо ко вле зе во сво ја та про-
гра ма вне су вај ќи кри ми нал ни 
средс тва, пр во со уце на со не ле-
гал но сни ме ни те раз го во ри, со 
ко до ше ње, ка жа но на на род ски 
ја зик, И ве ќе вле гу вај ќи  во тој 
не е ти чки амо ра лен про стор соз-
да ва мно гу по ве ќе еле ктри ци тет 
и ани мо зи тет ме ѓу на ви ва чи те - 

Од оваа стра на има ме ед на  
прин ци пи ел ност, тр пе ние и  

то ле ран ци ја, а од дру га стра на ед на 
крај на фру стра ци ја, не мож но ста  

за кон тро ла, агре си ја за да се  
пре диз ви ка еден впе ча ток кај  

ме ѓу на род ни те ме ди у ми и да им  
да де ар гу мент за ре пре сив на,  

не о ко ло ни јал на ме ѓу на род на ак ци ја.  
Тоа е до бро под го тву ва на ак ци ја,  

ко ја тре ба да ја ур не ле гал но  
из бра на та вла да на Ма ке до ни ја.  

А тоа е огро мен проб лем за до маш
на та опо зи ци ја не са мо по ра ди тоа 

што опо зи ци ја та не ма ка па ци тет,  
ту ку и би деј ќи е ди скре ди ти ра на  
во ма ке дон ска та исто ри ја, за тоа  
што се га мо же да ком па ри ра ме  

ка ко на род  ја опи шу ва со стој ба та 
во оп штес тво то во пос лед на ва  

го ди на Ацо Стан ков ски, умет ник, но 
и ко лум нист и акти вен ана ли ти чар на 
оп штес тве нопо ли тич ки те слу чу ва ња 

во Ма ке до ни ја

Кри за та во  
Ма ке до ни ја  

е дел од  
те а трум  

мун ди

интерВjу ацО СтаН кОв СкИ

ќе ги на ре ку вам на ви ва чи! Иа ко 
има ме на ви ва чи што на ви ва ат, 
спо ред ме не, за ед на пра вед на 
ка у за и на ви ва чи што на ви ва ат 
за сво и те ин те ре си, а тоа е опо зи-
ци ја та, ко ја од пси хо ло шка глед на 
точ ка, по де сет го ди ни е обезв ла-
сте на и ја фа ќа ед на па ни ка де ка 
е пред рас цеп, по то ну ва ње, ис чез-
ну ва ње од по ли тич ка та сце на во 
Ма ке до ни ја.

 ве ли те на ви ва чи, но све до чи-
ме за се којд нев на де мон стра-
ци ја на си ла по ули ци те?
СтаНкОвСкИ: Тоа е ху ли ганс тво-
то ка ко дел од на ви ва ње то, ка ко 
на се кој фуд бал ски нат пре вар. 
Ако го гле да ме све тот, те ре нот ка-
ко бор ба на по ли тич ки те опо нен-
ти има ме гла са чи, а тоа е на ро дот, 
кој гле да и на ви ва, и по мал дел се 
ху ли га ни. За сре ќа, не ги гле да ме 
ху ли га ни те од дру га та стра на. 
Тие се мир ни, ап ла у ди ра ат или 
не ап ла у ди ра ат или се бу нат, но 
не иска жу ва ат на силс тво. Тоа го 
ви дов ме пре ку дви же ње то ГДОМ, 
кое ни ед наш не по ка жа на силс-
тво, а има ше де се ти ци па ти по ве-
ќе лу ѓе од „ша ре ни те“. Да дој де ше 
до ху ли ган ско на силс тво, зна чи 
ГДОМ да од го во ре ше со исти ме-
ри по ули ци те на гра дот, то гаш 
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ќе ис чез не ше „ре во лу ци ја та“. Во ед но 
стам пе до од тие 30 или 50 , па во еден 
мо мент и 70.000 гра ѓа ни што из ле гоа 
на по ви кот на ГДОМ, ви за ви „ша ре ни-
те“, кои ни ко гаш не над ми наа 3.000, 
еве и 5.000, тоа би би ло су дир ме ѓу воз 
и „фи ќо“. Зна чи, од оваа стра на има ме 
ед на прин ци пи ел ност, тр пе ние и то-
ле ран ци ја, са мо ед на ма ни фе ста ци ја 
на ед на вол ја на на ро дот, а од дру га 
стра на ед на крај на фру стра ци ја, не-
мож ност да се кон тро ли ра, агре си ја и 
тоа е пра ве но со цел да се пре диз ви ка 
еден впе ча ток кај ме ѓу на род ни те ме-
ди у ми и да им да де еден вид ар гу мент 
за ак ци ја, ко ја би би ла ре пре сив на, 
не о ко ло ни јал на ак ци ја од стра на на 
ме ѓу на род на та за ед ни ца во од нос на 
ма ке дон ска та др жа ва.

 во таа на со ка, ве ли те не мож ност 
да се кон тро ли ра ат, но по сто јат до-
ка зи за обу ки, стран ски па ри, стран-
ски ор га ни за ции, чи ја што ра бо та е 
пре диз ви ку ва ње де мон стра ции и 
ури ва ње си сте ми? кол ку е тоа „не-
мож ност да се кон тро ли ра ат“?
СтаНкОвСкИ: Не мож ност да се кон-
тро ли ра ат ка ко им пре си ја пред ау ди-
то ри у мот, до ма шен и свет ски, за да 
се по стиг ну ва ат це ли те пре ку по ли-
тич ки те стру кту ри на ме ѓу на род ни те 
суб је кти ка ко при ти сок, но тоа е до бро 
под го тву ва на ак ци ја, ко ја тре ба да ја 
ур не ле гал но из бра на та вла да на Ма-
ке до ни ја од мно зинс тво то на род. А 
тоа е огро мен проб лем за до маш на та 
опо зи ци ја не са мо по ра ди тоа што опо-
зи ци ја та не ма ка па ци тет по ра ди бро-
јот и ор га ни зи ра но ста, ту ку, исто та ка, 
таа е ди скре ди ти ра на во ма ке дон ска та 
исто ри ја, за тоа што се га мо же да ком-
па ри ра ме ка ко на род. Гле да ме што се 
слу чи ло пред да дој де ВМРО-ДПМНЕ 
на власт, по себ но во 2006 го ди на. Но и 
то гаш ко га дој де имав ме слич ни си ту-
а ции и то гаш им за па ли ја. Но, два па ти 
не мо жат тол ку лес но да го пре ла жат 
на ро дот. И ме ѓу на род на та јав ност е 
по де ле на око лу Ма ке до ни ја. Не се САД 
и ЕУ це ла та ме ѓу на род на јав ност, има 
и дру ги др жа ви што се моќ ни и кои 
за ста наа зад ма ке дон ска та др жа ва, 
ка ко Ру си ја или Ки на. Мис лам де ка 
це ла та при ка ска е ор ке стри ра на од 
Ва шин гтон и од Бри сел за да се де ста-
би ли зи ра  ма ке дон ска та др жа ва, за да 
се ста ви ма ри о нет ска вла да, ко ја би ги 
спро ве ду ва ла ин те ре си те на САД и на 
ЕУ во Ма ке до ни ја, а, всуш ност, се ра бо-
ти за при лив на го ле ми про е кти и на 
го лем ка пи тал од стра на на БРИКС; од 
Ру си ја и, пред сè, Ки на, и тоа во оп што 
не им се до па ѓа и од тоа се уп ла ше ни. 
Овој ге о стра те ги ски про стор да не 

би де за зе мен од тие две го ле ми си ли 
што се во по дем. Се га се оби ду ва ат да 
на пра ват за ме на и да го пре ки нат тој 
тренд на вла де е ње на ВМРО-ДПМНЕ, 
ко ја ги гле да ма ке дон ски те ин те ре си 
и по ста пу ва за при до би вки за на ро дот, 
до де ка дру ги те са мо би слу же ле на дел 
од ме ѓу на род ни от фа ктор, нас про ти 
ин те ре сот на ма ке дон ски от на род и 
др жа ва. Не мо же да дој дат на власт, 
ка ко што се ви де, ду ри и со по мош на 
ме ѓу на род ни от те ро ри зам ор ке стри-
ран од тај ни те служ би на ме ѓу на род на-
та за ед ни ца, по тфр ли ја не кол ку па ти 
на тој план, а тоа бе ше „че ка нот“, па 
че ка нот не ус пеа, ме ки от мо мент со 
по ли ти ка та не ус пеа, се га единс тве но 
не што што оста ну ва е да се на пра ви 
уни ште на, де за ву и ра на зем ја за да не 
мо же ни кој да ин ве сти ра. Ко га ве ќе 
ма ке дон ска та те ри то ри ја не мо же да 
би де сто про цент но кон тро ли ра на во 
тој ге о по ли тич ки кон текст на при до-
би вки на за пад но ме ѓу на род на та за ед-
ни ца, то гаш ба рем и Ру си ја и Ки на да 
не мо же да нав ле зат со сво јот ка пи тал 
и со сво ја инф лу ен си ја.

 ал фа и оме га е До го во рот од Пр жи-
но, ко га збо ру ва ат ток му тие ме ѓу-
на род ни фа кто ри. Ед на го ди на по 
Пр жи но, а се га по втор но се до го ва ра 
та му, впе ча ток е де ка тој до го вор 
не кол ку па ти бе ше изи гран, па бе-
ше ду ри и прог ла су ван за мр тов. 
Се га се нај а ву ва ат ре ше ни ја. кои 
се ва ши те оче ку ва ња, ве ру ва те ли 
во по чи ту ва ње на тие ре ше ни ја?
СтаНкОвСкИ: Пр во да го де фи ни рам 
рам ков ни от од Пр жи но. Пар дон, До-
го во рот од Пр жи но, вед наш ми оди 
на Рам ков ни от до го вор, би деј ќи има 
ана ло ги ја ме ѓу тие два. Спон та но се 
прек ло пу ва во са ми от про цес на мис ла-
та. Спо ред ме не, До го во рот од Пр жи но 
е еден не о ко ло ни ја лен до го вор из вр-
шен под при ти сок на ме ѓу на род на та 
за ед ни ца и со уце на. Тој до го вор е бе-
не фит за опо зи ци ја та, да ѝ го олес ни 
па тот до вла ста. И што е вчу до ви ду-
вач ки на одре ден дел на при вр за ни ци 
на ВМРО-ДПМНЕ, иа ко бе ше на нив на 
ште та, тоа го при фа ти ја. Но, игра а тол-
ку суп тил но, ка ко да га зат по па ја ко ва 
мре жа, да го на ре чам суп тил но и ум но 
ма не ври ра ње, со ед на ган ди ев ска по-
ли ти ка. Ги нав ле ку ваа во це ла таа по-
тен ци ја на стру кту рал ност, ко ја е мно гу 
сло же на и тие го гу бат ка па ци те тот 
во тие игри и, ед но став но, пап су ва ат. 
И по втор но до а ѓа ат ме ѓу на род на та 
за ед ни ца и по втор но се соз да ва не о-
ко ло ни јал на со стој ба. Ние би тре ба-
ло, без ог лед на тоа ка ков ќе би де тој 
епи лог од До го во рот од Пр жи но, да го 

отфр ли ме, за тоа што е по ни жу вач ки за 
Ма ке до ни ја. Но тој до го вор бе ше око лу 
ве ро до стој ни из бо ри, зна чи виш на та 
на шла гот на тој до го вор се ве ро до-
стој ни из бо ри? Но, всуш ност, тој е Тро-
јан ски коњ за да се на пра ви не ка ква 
„екс перт ска вла да“, всуш ност СДСМ да 
вле зе во вла да та и да се соз да де еден 
ста тус кво. Тој  ста тус кво е од би ва ње то 
во два на вра та да се из ле зе на из бо-
ри. А си те зна е ме де ка не е проб ле мот 
око лу из би рач ки от спи сок или око лу 
ме ди у ми те би деј ќи ме ди у ми те из ле-
гу ва ат на сло бо ден ме ди ум ски па зар и 
лу ѓе то ре ша ва ат што ќе гле да ат во за-
вис ност од сво и те по ли тич ко-оп штес-
тве ни пре фе рен ции. Ако има ин те рес 
кај на ро дот ќе ги гле да ат, ќе ја ја дат таа 
по ли тич ка хра на, ако не - не ги гле да ат. 
Ту ка не ма ни ка ква ма хи на ци ја, ние не 
жи ве е ме во фе у да ли зам, во сре ден век, 
за ин кви зи ци ја та да ди кти ра што да 
се гле да, а што не. Чо век де нес мо же 
да гле да ме ѓу на род ни ме ди у ми, што 
са ка да пра ви. Тоа е ед на глу па ва те за, 
ко ја, ед но став но, не функ ци о ни ра и сѐ 
за да се вле зе во вла да та и да се узур-
пи ра вла ста, ко ја би би ла до би е на без 
ле ги тим ност од на ро дот, без из бор на 
ле ги тим ност. А се га се оби ду ва ат тоа 
по втор но да го на пра ват, па по втор-
но да од ло жу ва ат из бо ри, сѐ до де ка 
не дој де до ед на си ту а ци ја на оп што 

при фа ќа ње, на ста тус кво, па ако мо-
же да се вла дее та ка ка ко низ не кој 
ед но пар ти ски си стем ка ко што бе ше 
ед но пар ти ски де мо кра ти зам за вре ме 
на по ра неш на Ју гос ла ви ја.

 Што стои зад се то тоа? Што се оче-
ку ва од та ква тех нич ка вла да?
СтаНкОвСкИ: Пр во, ме ѓу на род на та 
за ед ни ца го во ди се то тоа од страв 
од Исто кот, зна чи тоа е кри за што е 
ге не ри ра на по ве ќе го ди ни на на зад. 
Це ли те се ге о стра те ги ски, Ма ке до ни ја 
да се пре тво ри во пос луш на кук ла.

 а во ме ѓу вре ме ин те рес ни се слу-
чу ва ња та и во СаД и во ЕУ и во ре ги-
о нот. Има разд ви жу ва ња и во На тО, 
во ру си ја... кол ку се то тоа вли јае?
СтаНкОвСкИ: Се ко ја го ле ма им пе-
ри ја ги сле ди сво и те ин те ре си. Што 
се од не су ва до ме не, би би ло до бро 
Ма ке до ни ја ка ко стра те ги ја да  би де 
не у трал на и со сил ни би ла те рал ни 
од но си со моќ ни те зем ји, без ог лед на 
тоа да ли се на За пад или на Исток. Но 
ус ло ви те не се та кви за тоа што има ме 
пре до ми на ци ја на за пад ни от фа ктор, 
кој е во фа зи на рас па ѓа ње. Пред сè, 
оваа кри за е мо ти ви ра на од ге о стра-
те ги ски те и ге о по ли тич ки те си ту а ции 
во све тот. Ма ке до ни ја, иа ко ма ла, има 
ге о стра те ги ска по зи ци ја и за тоа е цел. 
Но, има ме ние и при ја те ли што ќе ѝ 
по мог нат на Ма ке до ни ја да го за чу ва 

ба лан сот. Што се од не су ва до со стој ба-
та во све тот, ние има ме при до би вки и 
ка ко Ма ке до ни ја и ка ко ВМРО-ДПМНЕ 
и ка ко ед на кон сте ла ци ја на род и власт 
из бра на од на ро дот. И тој ган ди зам на 
вла де јач ка та стру кту ра, таа бор ба со 
не на силс тво, на ви сти на, е ре док при-
мер во Евро па та кви же сто ки на па ди 
да се до че ку ва ат на гра ди и да се из-
др жат. Да не до би ва ат ар гу мен ти за 
по же сто ки на па ди про тив Ма ке до ни ја. 
Се га има ме две си ту а ции: Ко лапс на ЕУ, 
кој се по ја ву ва, ко ја ќе се за ни ма ва са-
ма со се бе и со за чу ву ва ње на тоа што 
мо же да се за чу ва и, нај ин те рес ни от 
мо мент, спре чу ва ње на бе гал ци те да 
до а ѓа ат кај нив.  Од нас се ба ра ние да 
ги спре чи ме бе гал ци те.

 Ин те ре сен е мо мен тот во СаД, ка де 
што има про те сти со та кти ки те на 
ту каш ни те „на ви ва чи“, ка ко што ги 
на ре ку ва те.
СтаНкОвСкИ: Ху ли ган ски те та кти ки, 
да. Мис лам де ка САД се из мо ре ни од 
мо но по лар но ста. 20 го ди ни мо но по-
лар ност, се истро ши ја ре сур си те. Тие 
тол ку се ра штр каа пла не тар но што 
ве ќе не ма ат си ла да ги хра нат сво и-
те ек стен зии. Има ат 800 ба зи, се ко ја 
да тро ши по ед на ми ли јар да до ла ри, 
мо же те да за мис ли те кол ка ви се тие 
су ми, а, од дру га стра на, има те глад-
ни лу ѓе во САД. Со ци јал ни от мо мент е 
ка та стро фа лен. Рас ни те не ми ри има ат 
мно гу ком по нен ти, не е тоа са мо рас-

и стич ки бес. Се ра бо ти за еко ном ска 
ком по нен та, ди стор зи ја во си сте мот, 
огро мен по раст на кри ми нал. Тој кри-
ми нал е про из ле зен од со ци ја ла та, од 
еко ном ска кри за што се пров ле ку ва со 
го ди ни. И тоа што по ли ци ја та тол ку 
лес но по се га по пи што лот зна чи де ка 
има стра вот но мно гу кри ми нал, де ка 
ги нат и по ли цај ци и за тоа по ли ци ја та 
е нер воз на. Јас не ја бра нам нив на та 
су ро вост про тив Афро а ме ри кан ци те, 
но тоа е про из ле зе но од ед на при лич но 
тен зич на си ту а ци ја, ко ја ги оп фа ќа и 
еко ном ски те и со ци о ло шки те и кул-
ту ро ло шки те пла но ви, та ка што САД 
се га вле гу ва ат во кри за. По еден та ков 
три умф и бум отка ко пад на СССР, САД 
се гри жеа ка ко свет ски по ли ца ец и нап-
ра ви ја мно гу ге о стра те ги ски гре шки, 
пред сè, на Бли ски от Исток и на Бал-
ка нот и тоа пов ле ку ва не при ја тел ски 
од нос од тие на ро ди, кои се за гро зе ни. 
Аме ри ка не цот се га е во фа за ко га и на 
над во ре шен и на вна тре шен план има 
мно гу не при ја телс тва. И се га до а ѓа ат во 
ед на тес на и про во ка тив на ин ка , ка де 
што се су ди ра ат две оп ции, по пу ли-
стич ка та, ко ја ја ар ти ку ли ра вол ја та на 
на ро дот – таа на До налд Трамп, чо век 
што ус пе ал со сопс тве ни ка па ци те ти 
да ста не вид на фи гу ра во оп штес тво то, 
и, од дру га та стра на ед на ели та, по ли-
тич ко-еко ном ска, ко ја го до не се све тот 
во оваа со стој ба, ко ја на пра ви ужас ни 
ра бо ти, и дел од ко ја, мо же би, тре ба да 
од го ва ра за во е ни зло сторс тва.

Та ка што ако До налд Трамп по бе ди, 
тоа мо же да би де нов пер и од, по зи ти-
вен за САД, со тоа што ќе на пра ви по-
зи тив ни до го во ри со Ки не зи те и со Ру-
си те. Но ако по бе ди Хи ла ри Клин тон, 
во оча јот од вна треш ни те проб ле ми 
мо же да по сег не по ста ра та ма кси ма, 
да ја из ве зе кри за та над вор, ка ко вој-
на. Не ли неј зи на та жи вот на жел ба што 
ја ка жа е да го бом бар ди ра Иран. Ако 
го сто ри тоа и из вр ши ре гру та ци ја на 
за тво ре ни ци и на кри ми нал ци во ед на 
по го ле ма вој на и го раз не би ти во е но-
ин ду стри ски от комп лекс, то гаш САД 
мо же да до жи ве ат во е на ка та стро фа 
од БРИКС, за тоа што не при ја телс тво то 
кон САД е пла не тар но. Мис лам де ка 95 
про цен ти од чо веш тво то е ан ти а ме-
ри кан ско рас по ло же но во оваа фа за.

За нас, се ка ко, Трамп е по зи тив на 
лич ност, ко ја би ја оста ви ла Ма ке-
до ни ја на мир, а би мо же ло да се оди 
и че кор-два на пред и да се де ро ги ра 
До го во рот од Пр жи но, па ду ри и да 
се пре ис пи та рам ков ни от до го вор. 
Нор мал но, се то тоа на де мо крат ски 
план и на фер ос но ви. 

интерВjуацО СтаН кОв СкИ
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Ш то сè се крие зад ле га-
ли зи ра ње то пот пи ша но 
од За ев во нај но ва та афе-

ра? Имај ќи пред вид на кој на чин 
функ ци о ни ра стру мич ка та ад ми-
ни стра ци ја и осо бе но неј зи ни от 
гра до на чал ник, ина ку и ли дер на 
ма ке дон ска та опо зи ци ја, Зо ран За-
ев, ве ро јат но зад ле га ли за ци ја та 
на хо тел ски от комп лекс „Ца ре ви 
ку ли“ се крие мно гу по го лем скан-
дал и кри ми нал со кој би тре ба ло 
да се за ни ма ва ат си те со од вет ни 
ин сти ту ции во др жа ва та. Без за-
др шка, со овој слу чај тре ба да се 
за ни ма ва и са ма та опо зи ци ја, чиј-
што ли дер е За ев, осо бе но ако се 
има пред вид де ка не са мо што ѝ 
на ште ти по ли тич ки и на пар ти ја та 
и на др жа ва та, ту ку и бе срам но ја 
зло у по тре бу ва за да ги скрие сво-
и те кри ми нал ни дејс тва.

Ако За ев, чи ја што ка ри е ра по црп-
ну ва ње то му поч на со слу ча јот „Гло-
бал“ вре ден осум ми ли о ни евра, за 
на крај да го упо тре би За ко нот за 
ле га ли за ци ја на ди во град би те и та-
ка таа по ве ќе кат ни ца из гра де на на 
ди во на про сто рот на стру мич ко то 
па за ри ште, што го спре чу ва исти от 
за кон и прин цип на ра бо та да не го 
по вто ри? Ако за „Гло бал“ або ли ци ја та 
од Бран ко Цр вен ков ски го на пра ви 
не до пир лив за др жав ни те ор га ни-
те, за дру ги те де ла се зат скри ва зад 
пар ти ска та функ ци ја играј ќи на кар-
та та де ка зад се ко ја инс пек ци ја или 
истра га се крие „по ли тич ки мо ти-
ви ран слу чај“. При тоа, не смее да се 
изо ста ви нај го ле ми от слу чај про тив 
не го, слу ча јот „Пуч“. Ако за слу ча јот 
„Пре воз на уче ни ци те“ во Оп шти на-
та вле гоа фи нан си ска та по ли ци ја 
и дру ги истраж ни ор га ни, то гаш за 

овој слу чај прет по ста ву ва ме де ка 
истра га тре ба да се спро ве де не са-
мо за За ев, ту ку и за си те за сег на ти 
стра ни што се на ве де ни во до ку-
мен ти те до кои дој де и ги об ја ви 
„Ре пуб ли ка“.

За ев, ко го це ла та јав ност сè уште 
има мож ност на со ци јал ни те мре жи 
да го ви ди ка ко во сти лот на си ци-
ли јан ски те ма фи ја ши со ци га ра в 
ра ка ба ра од при ва тен биз нис мен 
по ед но евро за не го и ед но за цр-
ква та за да му овоз мо жи пре ку оп-
штин ска та ад ми ни стра ци ја откуп 
на зем ји ште то; и во кое са ми от пре-
ку при ме ри ка жу ва де ка тоа е прин-
ци пот на не го ва та гра до на чал нич-
ка ра бо та; мо же да се прет по ста ви 
де ка и во овој слу чај ја упо тре бил 
таа пра кти ка. Се ка ко, до кол ку се 
изо ста ват стру мич ки те чар ши ски 
му а бе ти де ка, всуш ност, це ли от тој 
имот е ток му на За ев.

Да по тсе ти ме, „Ре пуб ли ка“ дој де до 
до ка зи де ка цел хо тел ски комп лекс, 
кој е ле га ли зи ран со пот пис на гра-
до на чал ни кот Зо ран За ев, на вод но, 
во сог лас ност со За ко нот за ле га ли-
за ци ја на ди во град би те, всуш ност 
не го ис пол ну ва глав ни от ус лов 
- не бил из гра ден до за кон ска та 
рам ка, ко ја е јас но наг ла се на - март 
2011 го ди на. Тоа го по ка жу ва ат и 
са те лит ски те сним ки до кои дој де 

„Ре пуб ли ка“, а на кои во таа 2011 го-
ди на на зем ји ште то не по стои ни ту 
ту ла од хо тел ски от комп лекс ле га-
ли зи ран во 2013 го ди на. Зго ра на 
тоа, сом неж врз це ли от слу чај фр ла 
и из град ба та на но ви от пат, а кој 
слу чај но во ди до комп ле ксот, на-
пра вен од оп шти на та не по сред но 
пред не го во то „све че но отво ра ње“.

Во це ли от слу чај и це ла та до ку мен-
та ци ја што „Ре пуб ли ка“ ја до би на 
увид е и фа ктот де ка сопс тве ни кот 
на се га ле га ли зи ра ни от хо тел ски 
комп лекс, чи ја што вред ност, ве ро-
јат но, ги над ми ну ва си те „скром ни 
про це ни“, не е не поз на то ли це за 
стру мич ка та ад ми ни стра ци ја. Име-
но, сопс тве ник на комп ле ксот е ли це 
со иста адре са ка ко и ком па ни ја та 
што че сто се срет ну ва на тен дер ски-
те до ку мен ти на оп шти на та Стру ми-
ца и неј зи ни те јав ни прет при ја ти ја.

Це ла та при каз на крие мно гу ин те-
рес ни мо мен ти. Еден од нив е ка ко 
из град ба та на цел еден хо тел ски 
комп лекс на др жав но зем ји ште, 
по точ но па си ште со го ле ми на од 
ре чи си еден ми ли он ква драт ни ме-
три е „пре ви де но“ од стру мич ки те 
служ би? Вто ро, и са ми от За ев, ка ко 
што ве ли за се бе „вљу бе ник во при-
ро да та и во окол ни те ри до ви“ низ 
кои се во зи со сво и те ска пи играч ки 
на че ти ри тр ка ла, не ја за бе ле жал 

из град ба та на овој об јект, осо бе но 
што, бу квал но, ни што во Стру ми-
ца не смее „да мрд не“ без тој да 
знае и/или има дел во ра бо та та?

Тре та та ра бо та е ка ко гор ди от 
сопс тве ник на хо тел ски от комп-
лекс се здо би ва со тол кав имот, 
имај ќи пред вид не са мо кол ку би 
чи не ло из град ба на ва ков об јект, 
ту ку и кол ку де ла за ле га ли за-
ци ја има на не го во име во 2013 
го ди на?

Исти от сопс тве ник при тоа е за-
ин те ре си ран и отку пу ва огром ни 
пар це ли шу ма на исти от рид над 
Стру ми ца. Имај ќи пред вид де ка 
имо тот му е на па си ште, ка ко што 
стои во ка та стар ски те до ку мен-
ти на кое е из гра ден хо тел ски от 
комп лекс, мож но ли е на ско ро да 
сле ду ва „ак ци ја“ за откуп на оваа 
пар це ла со го ле ми на ре чи си кол-
ку по ло ви на град Стру ми ца?На 
кра јот, зо што сопс тве ни кот на 
хо тел ски от комп лекс оваа го-
ди на це ли от нед ви жен имот го 
пре фр лил на со пру га та во вид 
на по да рок? Пос лед ни от „хи рур-
шки“ за фат, спо ред поз на ва чи те 
на стру мич ки те со стој би, во ди 
са мо кон ед но - кри е ње на тра га та 
на имо тот за имо тот, ко неч но, да 
дој де кај ви стин ски от сопс тве ник 
- не кој од кла нот За е ви.

Ис пум пу ва ње то јав ни па ри од оп шти-
на та, кои се пре ле ва ат во бу џе тот на 
пар ти ски те вој ни ци и бли ски со ра бот-
ни ци на За ев, не е ни ту тај на ни ту но ви-
на, но тоа што др жа ва та и ин сти ту ци-
и те тре ба да го на пра ват е да по ка жат 
де ка ни ед на пар ти ска функ ци ја, би ло 
да е ли дер на опо зи ци ја или гра до на-
чал ник, не мо же да по крие не за кон ско 
ра бо те ње. Ни ту за не го ни ту за не го ви-
те бли ски, би ло да се ра бо ти за кра де ње 
стру ја, за упо тре ба на пе сти ци ди врз 
зем јо дел ски про из во ди за из воз, ми то 
што за вр шу ва кај род ни ни те...

Ако За ев, кој за се бе ве ли де ка е црп нат 
до де ка ра бо тел на ни ва, за по тоа со не-
го ви от клан да соз да де им пе ри ја од 14 
ком па нии со око лу 800 вра бо те ни вкуп-
но, и со при хо ди од не кол ку де се ти ци 
ми ли о ни евра; за „Гло бал“ е по ми лу ван, 
за ми то то од ви де ос ним ка та се скри зад 
здол ни ште то на Ка ти ца Ја не ва, за „Пуч“ 
ве ли де ка е по ли тич ки мо ти ви ран слу-
чај, за слу ча и те ка ко тој со пре во зот и 
фир ма та „Три те рол“ и овој, нај но ви от 
скан дал со зло у по тре ба та на За ко нот 
за ле га ли за ци ја на ди во град би те мо ра 
да од го ва ра.  (Р.Р.)

Ед на не де ла по об ја ву ва ње то на афе ра та „Ца ре ви ку ли“,  
слу ча јот до би по ли тич ка ди мен зи ја, но сè уште не ма  
ни ка ква со од вет на ре ак ци ја ни ту од оп штин ски те вла сти,  
ни ту од „Ца ре ви ку ли“, а уште по мал ку од пар ти ја та СДСМ, 
чиј што ли дер е сту мич ки от гра до на чал ник. Да по тсе ти ме,  
„Ре пуб ли ка“ об ја ви до ка зи де ка За ев го изи грал За ко нот  
за ле га ли за ци ја на ди во град би те и пот пи шал ре ше ние за  
утвр ду ва ње пра вен ста тус на бес пра вен об јект. Ме сто до ка зи, 
од Стру ми ца стиг на са мо по твр да де ка За ев и сопс тве ни кот 
на „Ца ре ви ку ли“ се дол го го диш ни при ја те ли

Пред фа кти те и црп на ти те мол чат
афЕ ра „ца рЕ вИ кУ лИ“
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ВИкторИја 
нуланд

александар 
ПоПоВскИ

Морам да кажам 
дека го напуштам 
Скопје охрабрена од 
тоа што го слушнав. 

Се надевам дека преговарачките тимови во 
следните неколку денови ќе се обединат 
околу некои идеи што се сега на маса со што 
ќе се фати курсот кон одржување избори. За 
ова ќе биде потребна политичка волја од 
сите страни и почувствував дека таа волја 
постои по средбите што ги имав денеска.

Тој мал човек не 
знае да мисли со 
сопствена глава, не 
знае да ја разликува 

глупоста од мудроста. Најдобро би било тој 
да ја плати најголемата казна, затоа што 
самиот е виновен за сѐ што ни се случува. 
Зашто бил весел кога политичарите вету-
вале дека неговиот неписмен глас ќе биде 
еднакво важен, ако не и најважен во земјата 
што ќе ја градиме.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
МИтко  
ЧаВкоВ

Амбасадорот Бејли 
сади тикви со ѓа-
волот. Како и сите 
негови претходни-
ци. Јеби га, тоа е некој несфатлив феномен. 
Изгледа дека еднаш треба да се помириме 
со фактот дека амбасадата на САД во Скопје, 
на свој начин, си ги сака пропагандистите на 
Груевски. Им дава пари за портали, ги шета 
по Америка, ги кани на приеми, им простува 
за пироманството... Во право е Насер кога 
вели – тие се сексаат, ние остануваме трудни.

Бранко  
ГероскИ

Не ја гледам ло-
гиката зошто би 
имало потреба од 
таков посебен ор-
ганизациски орган. Не е логично, ниту е 
функционално. Едноставно, ја имаат целата 
правосудна полиција на располагање и без 
преговори со министер или со директорот, 
јавниот обвинител може со наредба да на-
значи кое било лицe.

ВасИл  
ПИшеВ

Зоран Заев со де-
нови молчи. Молчи 
затоа што е фатен со 
докази во криминал. 

За ова Заев треба да одговара. Заев го изи-
грал законот со кој се овозможи легализација 
на бесправни објекти со кој сакаше да се 
помогне најмногу на граѓаните со пониски 
примања. Заев тоа го искористи да си прави 
бизнис-зделки и да легализира хациенди.

Прават конструк-
ции и инсинуации 
за судството, кои 
им се наменети за 
актуелните политички потреби и цели – 
како што сега го актуализираат (иако тоа 
е надвор од Договорот од Пржино и тој е во 
фаза на спроведување), нивното барање да 
се формира специјално судско одделение 
што би постапувало по предметите што 
ги иницира СЈО. Се разбира, не може да се 
избега од фактот дека сето тоа е насочено 
за намерно уривање на интегритетот на 
целиот судски систем. Во што, очигледно, 
најдобро се снаоѓаат.

Бранко  
ушкоВскИ

дот за милиони евра. Со 
уништувањето на Дебар 
маало почна корупцијата 
во урбанизмот.

Говорот на омраза е ретори-
ката на „експертите за сѐ“ со 
кои диригира опозицијата. 
Но, Мирослав Грчев не е само 
стручњак под палката на 
СДСМ. Тој е стручњак и на не-
зависното Специјално јавно 
обвинителство, стручњак-из-
мамник, како од народната 
приказна за кадијата што 
тужел и судел. Но, за него 
не можеме да кажеме и дека 
криво седи, а право суди. 
Таквите кадии ги има во на-
родните приказни, а нашава 
не е народна, туку однаро-
дена и елитистичка. Што да 
се очекува од експертизата 
направена за партискиот ор-
так, а против власта, чијашто 
разнишана опозиција е со 
циклуси мајката партија на 
вештиот измамник.

Човекот што се осмели да 
брцне во фиоката на Архи-
тектонскиот факултет и за 
лични потреби да го употре-
би факултетскиот печатот 
за да ѝ даде важност на по-
литичката експертиза.

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Грчев мери, Катица сече

Центар е, веројатно, 
единственото цен-
трално градско јадро 

што некогаш имало толку 
насилен градоначалник. Ве-
ројатно затоа и архитектот 
Грчев е најагресивниот пар-
тиски послушник што неко-
гаш бил општински татко.

Ова „татко“ толку сурово и 
грозно звучи покрај него-
вото име, што кога би бил 
Центар дете, одамна би му 
било одземено, а тој прогла-
сен за злосторник.

Но, нејсе, на „буништето 
на историјата“ денешни-
от вештак, единствениот 
стручњак на Катица Јане-
ва, измамникот од Архи-
тектонскиот факултет, мо-
жеме да го побараме и да 
го најдеме како гробар на 
Дебар маало и кум на гра-
дежната мафија.

Од татковството остана 
само нагрденото Дебар ма-
ало, а дека во безидејноста 
уште долго ќе замавнува 
со лопатата, можеме и да 
се обложиме.

ако ги запалиме бараките 
на Град Скопје и зградата 
на владата – симболично 
одговорните топоси за ова 
злосторничко уништување 
на нашиот живот, интегри-
тет и достоинство – и ги 
„обработиме“ со градежна 
механизација, со булдоже-
ри и со багери, спомени-
ците на злото од „Скопје 
2014“, е тогаш бидете си-
гурни дека тие скотови ќе 
ја сфатат пораката.

Уличарски речник за ули-
чарските навики на пла-
теничката опозиција. А од 
состојбата на улиците – во 
Дебар маало никнаа по-
веќе од 100 дивоградби. 
Нив никој не ги уриваше, 
инвеститорите се напол-
нија со пари, а денес се 
легализирани. корум-
пираните службеници 
и алчни бизнисмени го 
осакатија старото градско 
јадро и го оштетија гра-

Откако стигна вешта-
чењето увидовме дека не 
постојат законски ограни-
чувања лицето за да биде 
изоставено, портпаролката 
на СЈО го образложи нејас-
ниот избор на независно 
вешто лице, кое треба да 
врши експертиза во случајот 
ТНТ на Специјалното јавно 
обвинителство на Kатица 
Јанева против функциoнери 
на ВМРО-ДПМНЕ.

Не постојат законски огра-
ничувања, а етички не ни 
требаат – би можело да се 
парафразира политичкото 
оправдување на платенич-
кото обвинителство.

кретени и криминалци, 
мафијашко-партиска др-
жава со фашистичко-иде-
олошко ударение, арамии, 
лопови и ништожници, 
девијантни криминални 
умови, дебили и будали.
Не може да му се верува на 
човекот што не го почитува 
противникот, особено најлу-
тиот. Генералите го знаат 
тоа. И водачите го знаат тоа. 
Од другата страна, ги имаме 
Грчев и опозицијата. И ние 
знаеме. � (р.р.)

Мирослав Грчев

Ро ден: 
1955 година во Скопје

Образование: 
архитект

Професија: 
гробар
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М акедонија се подготву-
ва да се задолжи. Но за-
должувањето се прави 

за добро на стопанството. Со 
парите од издавањето на нова-
та еврообврзница „тешка“ 650 
милиони евра, ќе се инјектира 
свеж капитал во стопанство, 
кое е ослабнато од налетот на 
политичката криза. Овие пари 
треба да овозможат нормален 
тек на економијата, која се оби-
дува  цврсто да стои на патеки-
те што ги имаше предвидено 
и по кои одеше пред да почнат 

превирањата во политиката, 
кои донесоа главоболка и за 
стопанствениците и за граѓа-
ните. Издавањето на новата, 
петта по ред, обврзница во 
историјата на Македонија го 
оправдуваат и стручњаците и 
бизнисмените.

- Инјекцијата со свеж капи-
тал ќе се одрази позитивно 
врз стопанството. важно 
парите што ќе се добијат од 
задолжувањето да бидат ис-
користени за вистинска цел, 
а тоа е вложување во капи-
тални инвестиции. Познато 

е дека само тие носат поттик и 
економски пораст, што значи 
враќање на земјата на патеките 
на економски просперитет по 
кој земјава чекореше пред да 
почне политичката криза. Ние 
долго време нагласувавме дека 
кризата не е добра за никого, но 
еве таа сѐ уште не е разреше-
на и сѐ уште ги манифестира 
своите негативни последици, 
поради што задолжување од 
надвор е неопходно. Со еврооб-
врзницата треба да се покрие 
буџетскиот дефицит за оваа 
и за следната година,односно 
треба да се обезбедат допол-
нителни финансиски средства, 
кои ќе бидат искористени за 
рефинансирање на претходни 
задолжувања, а дел и за капи-
тални проекти. За сметка на 
тоа ќе се намали и домашното 
задолжување, а со тоа ќе се ос-
тават повеќе средства за креди-
тирање на приватниот сектор 
– објаснуваат стопанствениците.

Според нив, несомнено дека 
еден дел од средствата ќе вле-
зат во стопанството, што ќе зна-

чи прилив на нови финансии, 
зголемување на ликвидноста 
на стопанството, тековно фи-
нансирање на нивните потре-
би, како и проширена репро-
дукција, која во крајна линија 
ќе значи создавање основа за 
сервисирање на долговите по 
основа на задолжувањето со 
новата еврообврзница.

Процедурата за издавање на 
еврообврзницата од 650 ми-
лиони евра треба да биде за-
творена годинава, а парите со 
камата ќе се враќаат во период 
од 10 години. Сега е важно да се 
добие што поповолна каматна 
стапка, но искуствата говорат 
дека колку што е поголем обе-
мот на средствата што се бара, 
пониска е каматната стапка.

- Министерството за финан-
сии плаќа камата на евро-
обврзницата еднаш годиш-
но. Ќе котира и со неа ќе се 
тргува на Ирската берза за 
хартии од вредност – се вели 
во одлуката од Владата.

Сепак, крајниот износ на за-
должувањето и висината на 
каматата ќе зависат од пону-
дата и од побарувачката.

- Странските инвеститори 
сѐ уште имаат доверба во 
Македонија, ова ќе значи 
и набавка на финансиски 
средства со помала каматна 
стапка. Друга придобивка 
е можноста за искористу-
вање на овие средства за 
забрзан економски пораст, 
а сите пари што  ќе останат 
непозајмени на домашниот 
пазар, ќе останат на распо-
лагање и сето тоа би дало 
дополнителен импулс на до-
машната економија – велат 
упатените.

Макроекономска стабилност 
во време на криза, економски 
пораст и развој, непречен тек 
на економските активности, 
пари за стопанството, се само 
дел од ефектите што ќе се по-
стигнат со парите од еврооб-
врзницата.

Со еврообврзницата треба да се покрие 
буџетскиот дефицит за оваа и за следната 
година,односно треба да се обезбедат 
дополнителни финансиски средства, кои 
ќе бидат искористени за рефинансирање 
претходни задолжувања, а дел и за капитални 
проекти. За сметка на тоа ќе се намали и 
домашното задолжување

Задолжување 
за заживување 
на стопанството

тЕчат ПОДГОтОвкИтЕ За ИЗДавањЕ НОва ЕврООБврЗНИца

ЕКОНОМИЈА
Македонија досега има издаде-
но четири еврообврзници. Прва-
та е издадена во 2005 година, во 
време на СДСМ, на износ од 150 
милиони евра. Рокот на враќање 
ѝ беше 10 години (вратена е во 
2015 година), а каматата изне-
суваше 4,5 отсто, што значи дека 
вкупно е вратено 217,5 милиони 
евра.

Втората еврообврзница е издаде-
на во 2009 година, на сума од 175 
милиони евра, со рок на враќање 
од 3,5 години и камата од 9,8 от-
сто, што значи дека вкупно се 
вратени 235 милиони евра.

Третата еврообврзница е из-
дадена до 2014 година на сума 
од половина милијарда евра со 
историски најниска камата од 
3,97 отсто и рок на враќање од 
седум години.

Четвртата еврообврзница е из-
дадена во ноември 2015 година 
на износ од 270 милиони евра, 
со камата од 5,12 отсто и рок на 
отплата од пет години. 

Пишува |  
Александрија Стевковска
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Бизнисот оваа недела Бизнисот оваа недела

период, додека вредноста на акциите на 
најстарата светска банка Монте ди Паши 
ди Сиена за неполна година паднале за 
неверојатни 85 проценти. Износот на не-
повратни кредит само во таа банка, дос-
тигнал речиси 47 милијарди евра.

македонија

Економиите на земјите од Западен Балкан имаат европска перспектива
За земјите од Западен Балкан постои 
европска перспектива и нивната 
економија не е за занемарување. Тие 
треба да продолжат да ја интензиви-
раат соработката, особено во делот на 
инфраструктурата, поврзувањето на 
енергетските системи и во делот на 
олеснувањето на царинските постап-
ки. Ова е порака што македонските 
стопанственици и нивните колеги од 

Во мај годинава се издадени 292 
одобренија за градење што е за 57 
проценти повеќе во однос на мај 
лани објави Државниот завод за 
статистика. Според издадените одо-
бренија за градење, предвидената 
вредност на објектите изнесува 
4.970.915.000 денари што е за 13 
проценти повеќе во споредба со 
мај претходната година. Најмно-
гу одобренија, 110, за градење се 
издадени во скопскиот регион, по 
што следуваат југоисточниот со 51, 
источниот со 39, пелагонискиот 29, 

Бугарската фирма „Минстрој“, новиот 
концесионер на рудниците Злетово во 
Пробиштип и за Тораница во Крива 
Паланка ги уплати парите за купу-
вање на имотот на двата рудника. На 
сметката се легнати 4.130.000 евра, 
од кои 3,5 милиони евра се во соглас-
ност со понудата за подвижниот и за 
недвижен имот, а другите средства се 
18 отсто ДДВ. Собранието на довери-
тели ја донесе одлуката за прифаќање 

Градинарите задоволни од 
понудените откупни цени
Четири до 24 денари за куртовска-
та капија, во зависност од класата, 
девет до 36 денари за краставич-
ките, 19 до 21 за фефероните и пет 
денари за цвеклото, се цените што 
ги предлагаат преработувачите во 
пресрет на новата откупна сезона. 
Земјоделците ќе ги прифатат пред-
ложените цени, зашто одговараат 
на нивните барања. Во Македонија 
се засадени околу 3.000 хектари 
куртовска капија со принос од 20 
тони по хектар, што е многу мал 
принос. На отворено се произве-
дуваат од 40 до 50 тони просечно, 
а во оранжериско производство 
максимум 200 тони или од 120 до 
130 тони на хектар. Има простор 
производителите да се усовршува-
ат за да го зголемат производство-
то и бенефитот да биде поголем.

Три нови инвестиции  
во Кривогаштани
Три нови инвестиции ќе се реа-
лизираат во наредниот период во 
општината Кривогаштани, кои 
само во првата година треба да 
отворат најмалку 100 редовни 
работни места и дополнително 
најмалку 100 сезонски. Едната 
инвестиција е за преработка 
на земјоделски производи и е 
вредна 1,5 милион евра, втората 
инвестиција е, исто така, за пре-
работка, но за суви и смрзнати 
земјоделски производи и е ин-
вестиција вредна околу еден ми-
лион евра од наш иселеник што 
потекнува од овој крај. Третата 
инвестиција е таа на компанијата 
„Везешари“, која вкупно е вредна 
околу три милиони евра. Многу 
е важно што овие три инвести-
ции заедно само оваа годинава 
ќе имаат околу три милиони евра 
инвестиција и околу 100 врабо-
тени. Тие ќе имаат многу повеќе 
вработени во наредните години 
кога ќе бидат комплетно заврше-
ни и кога ќе почнат да работат со 
полн капацитет. За три до четири 
години од овие три инвестиции 
се очекуваат неколку стотици 
вработувања.

свет

Готвачи, месари, слаткари 
најбарани во Црна Гора
Најпопуларните работни места во 
Црна Гора, во смисла на брзо вра-
ботување и добра плата, се тие за 
кои се обучени висококвалифику-
вани работници готвачи, слаткари 
и месари.

Работодавците во Црна Гора во оваа 
година на Заводот за вработување 
пријавија 20.015 слободни работни 
места, од кои 18.316 се позиции на 
одредено работно време.

Повеќе од половина, околу 60 от-
сто се однесуваат на приморските 
општини. Најмногу слободни работ-
ни места се огласени во туризмот и 
во угостителството, администра-
тивните и помошните услужни 
дејности и трговијата на големо и 
на мало.

Нова криза се заканува на ЕУ,  
доаѓа од Италија 

Најлош јуни за 
британските трговци во 
последните 10 години
Британските трговци имаа 
најлош јуни во последните десет 
години, бидејќи потрошувачи-
те ја намалија потрошувачката 
пред референдумот за членство 
на земјата во Европската унија. 
Прометот во продавниците, кои 
работат најмалку една година, 
минатиот месец паднал за 3,6 
отсто, додека посебна анкета на 
истражувачката група ГфК по-
кажа дека довербата на потро-
шувачите нагло паднала откако 
гласачите избраа „Брегзит“.

Новите активни наоѓалишта во САД ја „нокаутираа“ цената на нафтата
Цените на нафтата паднаа поради 
зголемената активност на нафтени-
те наоѓалишта во САД, а и затоа што 
силниот долар „ги изеде” добивките 
остварени минатата недела. Црното 
злато оствари благ пораст откако из-
вештајот во САД покажа дека во водеч-
ката светска економија се отворени 

на понудата на новиот концесионер и 
имаше законски рок од осум дена за да 
ги уплати парите за купување на уп-
равните згради, флотациите, машини 
и друг подвижен и недвижен имот, но 
средствата ги уплати само еден ден по 
донесената одлука. Во текот на наред-
ните денови стечајната управничка 
треба да направи план и пресметки 
колку доверителите ќе добијат пари 
од стечајната маса.

Бугарски „Минострој“ ги уплати парите за Злетово и за Тораница

Во Германија вработени 30.000 бегалци, 130 илјади  
добиваат социјална помош
Германската сојузна агенција за вра-
ботување објави дека најмалку 30.000 
бегалци биле вработени во земјата од 
минатата година досега. Но, германската 
влада и понатаму се обидува голем број 
од невработените да ги натера да најдат 
работа по пат на интеграциски мерки 
и курсеви за учење јазици. Бегалците, 

нови 287.000 работни места во јуни, 
по минималниот пораст во мај. Меѓу-
тоа, порастот беше анулиран бидејќи 
бројот на активните наоѓалишта во 
САД, кој претставува барометар на 
идното производство, порасна за 10, 
на 351, што е петто зголемување во 
шест недели.

Во мај 292 одобренија за градење,  
најмногу во скопски регион

главно, се вработуваат во сектори во кои 
има недостиг од соодветни .Од новоан-
гажираните работници во периодот од 
април 2015 година до март 2016 година 
секој четврт е ангажиран со привремен 
договор за вработување. Од друга страна, 
пак, 130.000 бегалци се невработени и 
примаат социјална помош.

Нова криза ѝ се заканува на Европ-
ската унија, која овој пат би може-
ла да дојде од Италија. Тамошната 
економија е сè послаба, куповната 
моќ на Италијанците е сè помала, 
речиси нема нови инвестиции, а 
некои фирми веќе прогласија бан-
крот. Сите овие работи ги ослабеа 
италијанските банки на кои им се 
потребни 40 милијарди евра за да 
го санираат својот биланс, пишува 
германскиот весник „Билд“. Офи-
цијален Рим се надева дека ЕУ ќе 
им помогне, а во меѓувреме вред-
носта на акциите на најголемата 
италијанска банка Уникредит од 
почетокот на оваа година паднала 
за цели 65 отсто. Акциите, пак, на 
банката Интенса Санпаоло забеле-
жила пад од 45 проценти во истиот 

југозападниот 23, полошкиот 
20.... Од вкупниот број издадени 
одобренија за градење, 163 (55,8 
проценти) се наменети за објекти 
од високоградба, 33 (11,3 процен-
ти) за објекти од нискоградба и 
96 (32,9 проценти) за објекти за 
реконструкција.

Србија, Црна Гора, Босна и Херцего-
вина, Албанија и Косово ја добиле на 
третиот самит за Западен Балкан, кој 
се одржа во Париз. Сегментите за кои 
беше нагласена заинтересираност за 
инвестирање се заемното поврзување 
на енергетските системи на држави-
те, интензивирање на градбата на 
коридорите, кои овозможуваат лесен 
транспорт на стока.
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В о поглавјето „Стратегија за 
создавање коалиција“ Блер 
пишува дека ако се нај-

дат докази за оружје за масовно 
уништување и докази за создавање 
нуклеарен капацитет, како и повр-
заност со Ал Каеда, тогаш би може-
ло да се изврши голем притисок. 
Тој додава и дека нападите треба да 
почнат во јануари или во февруари 
2003 година.

Тони Блер го убедувал Џорџ Буш да 
почне војна во Ирак и инсистирал 
на тоа дека постои голема желба 
да се собори Садам Хусеин.

Тоа е објавено во повеќе од 20 доку-
менти што Блер му ги напишал на 
Буш во годините што ѝ претходеа 
на војната во Ирак. Тие докумен-
ти откриваат за што размислувал 
тогашниот премиер на Британија 
пред да се здружи со американски-
от претседател во одговорот за на-
падите од 11 септември, во врска 
со судбината на Садам Хусеин, како 
и за последиците од инвазијата во 
2003 година.

Велика Британија се решила на 
воена инвазија на Ирак пред да 
се исцрпат сите мирни решенија, 

се наведува во долгоочекуваниот 
извештај на Џон Чилкот. Еден ден 
по терористичките напади на Ал 
Каеда во Њујорк и во Вашингтон, 
Блер му пишал на Буш дека двете 
земји треба да направат агенда за 
борба против меѓународниот теро-
ризам, но тука во ниту еден момент 
не го споменува Ирак.

Наведува дека постои оружје за ма-
совно уништување и пишува дека 
се знае дека „одредени држави 
и поединци тргуваат со опасно 
оружје, а другите сакаат да го 
купат“, како и дека треба да се 
воведат санкции и да се изврши 
притисок за да се спречи тоа.

„Нешто од ова ќе бара акции, а 
некои луѓе ќе се обидат да ги 
спречат, но подобро е да работи-
ме сега, а подоцна да ги објасну-
ваме и оправдуваме нашите ак-
ции, отколку да дозволиме да 
се случи поголема катастрофа“, 
напишал Блер.

Еден месец подоцна, Блер напишал 
дека постои вистинска желба на 
Блискиот Исток да се заврши со 
Хусеин, но испратил и предупре-
дување.

„Немам сомнеж дека мораме да 
се соочиме со Садам, но ако уд-
риме на Ирак, можеби ќе го за-
губиме арапскиот свет, русија, 
дури и половина Европска унија, 
а мојот страв е дека сето тоа може 
да се прелее и на Пакистан... како 
и да е, сигурен сум дека можеме 
да подготвиме тактика за Садам“, 
наведува Блер.

Следеното писмо до Буш е испрате-
но на 8 ноември, со барање ОН да 
усвои нова резолуција за Ирак, за 
на 4 декември, конечно, да напише 
дека Ирак е закана затоа што има 
можност да произведе оружје за 
масовно уништување.

„Секоја поврзаност со 11 септем-
ври и со ал каеда во најмала рака 
е многу слаба. Моментно  меѓуна-
родното мислење треба да биде 
поддршка за воена акција, луѓето 
сакаат да се ослободат од Садам. 
треба да го градиме тоа сè до мо-
ментот на воена акција ако тоа 
биде потребно“, напишал Блер.

Британскиот премиер продолжил 
во ист ритам и на 28 јули 2002 годи-
на кога напишал дека е исправно да 
се ослободи од  Садам, како и дека 

треба да се формира коалиција. 
Не било толку неопходно да биде 
воена, колку што било важно да 
биде политичка, за акција против 
ирачкиот лидер.

„велат, сите од вашата страна се 
оптимисти дека ќе го неутрали-
зираме или ќе добиеме поддрш-
ка од мнозинството арапи. Но 
и во Европа, франција, Италија, 
Шпанија и во Германија ќе бидат 
со нас. Морам да кажам дека тоа 
не се мои зборови. Сега не можам 
да бидам сигурен за поддршката 
во парламентот, партиите, пуб-
ликата или кабинетот. тоа е Бри-
танија, тоа е Европа генерално, 
луѓето, едноставно, немаат исто 
чувство за итност како СаД. тие 
се сомневаат, како што велат по-
пулистите... во овој момент е па-
радоксално, наш најдобар можен 
сојузник е русија“, наведува Блер.

Еден ден по годишнината од на-
падите во Њујорк, Блер испратил 
своерачно писмо до Буш.

„Драг Џорџ, тоа беше брилијан-
тен говор. Со тоа правилно ја 
позиционираме стратегијата за 
да се заврши работата. Приемот 

беше многу позитивен и сите се 
подготвени да застанат на ли-
нијата. Секоја чест. Засекогаш 
твој, тони...“ Сепак, Блер не го за-
држал истиот тон и на 24 јануари 
2003 година.

„Што е проблемот? ако одложиме 
ризикуваме Садам да се врати 
во игра, да заигра криенка со 
инспекторите ако тие не најдат 
пиштол што чади. Од друга стра-
на, немаме поддршка за резолу-
ција во ОН“, пишува Блер, а шест 
дена подоцна испратил ново писмо 
наведувајќи дека почнало одброју-
вањето и дека гледа дека војната 
ќе почне следниот месец, сепак 
додавајќи дека датумот е 15 март.

Нешто помалку од еден месец пред 
планираната инвазија, Блер наве-
дува дека „влоговите сега се многу 
поголеми“.

„Ми изгледа дека франција сака 
ова да биде клучен тест дали Ев-
ропа е партнер или противник на 
СаД. Според мое гледање, луѓето 
не се целосно против конфликт, 
се плашат дека ние, можеби, не 
сакаме да се спротивставиме на 
ОН. апсурдно е, 12 години чекаме 

СВет

ОБјавЕНИ тајНИ ДОкУМЕНтИ За ИНваЗИјата На Ирак

Велика Британија 
се реши да изврши 
инвазија врз Ирак пред 
да ги исцрпи сите мирни 
решенија, се наведува 
во долгоочекуваниот 
извештај на Џон Чилкот

Како Блер го убеди Буш да влезе во војна?

Џон  
Чилкот
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за резолуцијата 1441. трикот е во 
тоа што мораме да најдеме начин 
да го промениме фокусот кон от-
суство на целосна соработка на 
Садам и тоа да го направиме така 
за јавното мислење да се префрли 
на Советот за безбедност и да се 
постави така за да се мисли дека 
ние, навистина, сме направиле сѐ 
за да избегнеме војна“, заклучува 
Блер.

корбин: Инвазијата на 
Ирак беше чин на агресија

- На Британија ѝ е потребна от-
ворена и независна врска со СаД, 
за да се избегне повторување на 
инвазијата на Ирак од 2003 година 
што претставуваше чин на агре-
сија - изјави опозицискиот лидер 
Џереми Корбин.

Корбин говореше во парламентот за 
време на дискусијата за приклучу-
вањето на Британија во инвазијата 
од 2003 година, а по повод долгооче-
куваниот извештај на Џон Чилкот 
за војната.

- војната никако не беше послед-
на опција, вели сер Џон чилкот. 
Искрено, тоа беше чин на воена 
агресија поднесена под лажен 
изговор и мнозинството меѓу-
народни правници го сметаат за 
нелегален - изјавил Корбин.

Тој додава дека од војната во Ирак 
треба да се научат многу лекции, 
како што се потребата за отворена 
и независна врска со САД, но и за 
надворешната политика, која ќе 
биде заснована на почитување на 

меѓународното право и авторитет 
на ОН. Британскиот премиер во 
оставка Дејвид Камерон по повод 
извештајот изјави дека „односите 
на Британија и на САД се од ви-
тално значење за националната 
безбедност“.

Камерон нагласи дека инвазија-
та на Ирак создала простор за Ал 
Каеда, но и дека е важно да се има 
на ум дека насилниот исламски 
екстремизам почнал многу пред 
војната во Ирак.

Жали за жртвите, 
работел за интересите 
на Британија

По објавувањето на извештајот 
за улогата на Велика Британија 
во војната во Ирак, се огласи 
и поранешниот премиер на 
Британија Тони Блер, кој пора-
ча дека без оглед на тоа дали 
луѓето се согласуваат или не со 
неговата одлука да почне воена 

акција против Садам Хусеин, тој 
работел во најдобар интерес за 
земјата.

Извештајот треба да ги затвори 
сите досегашни обвинувања за 
лошите намери, лагите и изма-
мите, се наведува во соопште-
нието што го објави канцела-
ријата на Блер.

- Дали луѓето се согласуваат 
или не со мојата одлука, јас 
ја донесов со добри наме-
ри и како што верував, во 
најдобар интерес на земјата 
- истакна Блер.  Тој додава дека 
извештајот на Чилкот содржи 
реална и материјална критика 
за подготовките и за плани-
рањето на интервенцијата во 
Ирак.

- јас ќе преземам целосна од-
говорност за секоја можна 
грешка без исклучок и оп-
равдување - изјави Блер. 

СВет

Џереми корбин
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ПОч Наа актИв НО СтИ тЕ За ПрО МО цИ ја На Нај Ста ра та МЕ Га лИт Ска 
ОП СЕр ва тО рИ ја ка кО Ма кЕ ДОНСкo ПрЕ ПОЗ Нат лИ вО ИМЕ

Са до ви те про нај де ни на Ко ки но  
се уни кат ни во свет ски рам ки
осо бе но е зна чај но е што не кои фор ми од са до ви те и нив но то де
ко ри ра ње се пре зен ти ра ни за прв пат пред јав но ста, а кон кра јот на 
август ќе се одр жи и фе сти ва лот „твр ди на на сон це то“, во чи и што 
рам ки ќе се ре а ли зи ра ат ин те рес ни и еду ка тив ни про гра ми, ра бо
тил ни ци за ста ри за на е ти, астро ном ски пре да ва ња, па ту вач ко ки но и 
кон цер ти на екск лу зив ни го сти, ни ре коа од му зеј  Ку ма но во

Пишува | Не ве на По пов ска

Про мо ци ја та на Ко ки но 
ка ко ма ке дон ско пре-
поз нат ли во име поч на со 

двод не вен ме ѓу на ро ден на у чен 
сим по зи ум, кој се одр жа во про-
сто ри и те НУ Ар хе о ло шки му зеј 
на Ма ке до ни ја. Ту ка на ди ску си-
ја та под нас лов „Ко ки но – ар хе-
о ло шки и астро ном ски ас пе кти 
– па ра ле ли и искус тва“ имав ме 
мож ност да се за поз на е ме со 
истра жу ва ња та и до се гаш ни-
те искус тва од про у чу ва ње то 
на ме га лит ска та оп сер ва то ри ја.

� ко ки но ка ко ар хе о ло шки 
и астро ном ски ло ка ли тет, 
иден ти фи ку ван ка ко обре-
ден про стор од брон зе но то 
вре ме и астро ном ска оп сер-
ва то ри ја од исти от пер и од, 
за се га е единс тве на по ја ва 
на Бал ка нот, но прет ста ву ва 
ре ткост и во Евро па и ток-
му за тоа зас лу жу ва да би де 
пред мет на ме ѓу на род но  
вред ну ва ње и да би де ста вен 
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да се за шти ти ко ки но уште 
од 2006 го ди на. Ми на та та 
го ди на пре ку про е ктот на 
УСаИД за екс пан зи ја на ма-
ли те биз ни си, кој, исто та ка, 
ста ва фо кус на раз ви ва ње на 
ту риз мот на ко ки но, поч нав-
ме да ра бо ти ме на об но ва на 
ин фра стру кту ра та за да се 
за шти ти ло ка ли те тот и, исто 
та ка, за да се по до бри ка ко 
ту ри стич ка де сти на ци ја - ре-
че ам ба са до рот Беј ли.

Тој об јас ни де ка во со ра бо тка 
со Му зе јот на град Ку ма но во 
и ло кал на та ак ци ска гру па 
„Абер 2015“ поч на ле да ра бо-
тат на по ста ву ва ње па то ка зи, 
ин фор ма тив ни таб ли, на мо-
бил на ап ли ка ци ја што по ма га 
за из ве ду ва ње са мо стој на ту ра 
низ Ко ки но. Ам ба са до рот наг-
ла си де ка по ста ве ни те таб ли и 
зна ци се мош не важ ни за да се 
сфа ти астро ном ско то зна че ње 
на Ко ки но.

� Исто та ка, по ста ве на е и 
огра да би деј ќи не кои де ло-
ви се мно гу лес но крш ли ви 
по ра ди при ро да та на ка ме-
нот и е важ но да се за шти-
тат за тоа што во нив би ле 
на пра ве ни ре зо ви уште пред 
3.000 го ди ни и са ка ме да ги 
за чу ва ме уште тол ку - ре че 
ам ба са до рот.

Со по ста ву ва ње то на ин фор-
ма тив ни те таб ли, па то ка зи те 
и об јас ну ва ња та, ам ба са до рот 
Бел ји се на де ва де ка Ко ки но ќе 
прив ле че уште по ве ќе ту ри-
сти, кои ќе до не сат бе не фит 
за ло кал на та за ед ни ца и ќе 
по мог нат за раз вој на ло кал-
на та еко но ми ја. Наг ла си де ка 
ста ну ва збор за иск лу чи тел но 
ме сто со фан та стич на при ро-
да и де ка е за до волс тво да се 
ра бо ти на не го во раз ви ва ње.

�  ко ки но е вла дин че ти ри-
го ди шен про ект на кој ве ќе 
се ра бо ти на ин фра стру кту-
ра та, а сѐ со цел уре ду ва ње 
на при стап ни те па те ки, на 
па тот, по ста ву ва ње ма ла су-
ве нир ни ца, мал му зеј, мал 
ре сто ран, огра ду ва ње на 
ло ка ли те тот, со цел да се 
ста ви во ту ри стич ки це ли 

за по го ле ма про мо ци ја на 
са ми от ло ка ли тет - ни ре че 
Ани та Цве та нов ска, ди ре ктор 
на Му зе јот Ку ма но во.

Об јас ни де ка 15 го ди ни во 
кон ти ну и тет, уста но ва та вр-
ши ар хе о ло шки истра жу ва ња. 
До се га, до да де, е истра жен све-
ти лиш ни от дел, а го ди на ва ќе 
про дол жат со истра жу ва ње на 
јуж на та стра на...

�  ко ки но има го ле мо зна че-
ње од астро ном ски, но и од 
ар хе о ло шки ас пект, тоа е пр-
во ре ги стри ра но пла нин ско 
све ти ли ште од брон зе на до-
ба на те ри то ри ја на де неш на 
Ма ке до ни ја. Имај ќи ги пред-
вид овие фа кти. вла да та на 
ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и 
Ми ни стерс тво то за кул ту ра 

поч наа со ре а ли за ци ја та на 
про е ктот „ко ки но - ма ке дон-
ски бренд“ што ќе се од ви ва 
во че ти ри го ди ни, до 2018 го-
ди на. На ша цел е пре ку овој 
про ект да го про мо ви ра ме 
ло ка ли те тот, да соз да де ме 
ус ло ви за не го ва одрж ли вост 
што, од дру га стра на, ќе има 
и еко ном ски при до би вки за 
др жа ва та, ре че ми ни стер ка та 
за кул ту ра Ели за бе та Кан че ска 
- Ми лев ска.

Кон кра јот на август ќе се одр-
жи и фе сти ва лот „Твр ди на на 
сон це то“, во чи и што рам ки ќе 
се ре а ли зи ра ат ин те рес ни и 
еду ка тив ни про гра ми, ра бо-
тил ни ци те за ста ри за на е ти, 
астро ном ски пре да ва ња, па-
ту вач ко ки но, и кон цер ти на 
екск лу зив ни го сти. �

под со од ве тен тра ен ре жим 
на за шти та. За тоа со од лу-
ка на вла да та на ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, ло ка ли те тот 
ко ки но е прог ла сен за кул-
тур но нас ледс тво од осо бе но 
зна че ње, во по тка те го ри ја-
та иск лу чи тел но зна че ње - 
ре че за ме ник-ми ни сте рот за 
кул ту ра Дра ган Не дељ ко виќ.
Ар хе о ло шки те истра жу ва ња 
на ло ка ли те тот Ко ки но кон-
ти ну и ра но се од ви ва ат ве ќе 
15 го ди ни. 

� ток му по ра ди тоа оваа ју-
би леј на го ди на се ор га ни зи-
ра оваа ме ѓу на род на кон фе-
рен ци ја, со единс тве на цел 
да се спо де лат искус тва та и 
па ра ле ли те пре ку еден ар хе-
о ло шко-астро ном ски ас пект - 
ве ли ди ре ктор ка та на Ар хе о ло-
шки от му зеј, Ве се ла Че сто е ва.

Ја пог лед нав ме и из лож ба та на 
фо то гра фии под нас лов „Ко ки-
но – ми сти чен ше пот низ веч но-
ста“ на умет нич ки от фо то граф 

Љуп чо Или ев ски, ко ја го до ло-
ву ва ми стич ни от свет на ме га-
лит ска та оп сер ва то ри ја, ко ја 
го ди на ва со ни за актив но сти ќе 
би де про мо ви ра на во ма ке дон-
ско пре поз нат ли во име.

И се га се упа ту ва ме кон Ку-
ма но во. Во око ли на та на овој 
град се на о ѓа поз на та та не о-
лит ска оп сер ва то ри ја Ко ки-
но, ко ја НАСА ја ран ги ра ше во 
че ти ри те нај ста ри во све тот. 
Гра дот е сме стен на се ве ро и-
сточ ни от дел на зем ја ва и од 
Скоп је се стиг ну ва за че ти-
ри е се ти на ми ну ти. Нѐ до че ка 
то пол, сон чев ден. Иа ко бе ше 
ви кенд, во га ле ри ја та во цен-
та рот на Ку ма но во ка де што 
бе ше отво ре на ар хе о ло шка та 
из лож ба „Ко ки но – твр ди на на 
Сон це то“срет нав ме мно гу број-
ни љу бо пит ни ли ца. Око лу 150 
екс по на ти про нај де ни на ло ка-
ли те тот Ко ки но ѕир каа од ви-
три ни те во Умет нич ка та га ле-
ри ја. Се кој екс по нат има сво ја 
при каз на... ке ра мич ки са до ви, 
ка ме ни ала тки, при ме ро ци од 
нај ста ри те откри е ни ка ла пи 
за ле е ње брон за, култ ни фи-
гу рин ки и ра ри тет ни ме тал ни 
пред ме ти...си те тие се сво е вид-
на ар хе о ло шка па но ра ма на 
дел од на ше то бо га то ми на то 
и на кре а тив ни от кон ти ну и-
тет на пред ци те од да леч ни те 
сто ле ти ја на на ша та исто ри ја.

�  тоа што е осо бе но зна чај но 
е што не кои фор ми од са до-
ви те и нив но то де ко ри ра ње 

се уни кат ни и во свет ски 
рам ки, и тие ќе би дат пре-
зен ти ра ни за прв пат пред 
јав но ста - ни ре коа од Му зе јот.

Се то ова е дел од про е ктот 
„Ко ки но-ма ке дон ски бренд“, 
а, ка ко што доз нав ме, ќе сле-
ду ва ат и до о пре му ва ње и 
огра ду ва ње на ло ка ли те тот, 
из град ба на при стап на па те ка 
за по се ти те ли те, по ста ву ва ње 
за штит ни огра ди на дел од па-
те ки те, из град ба на Цен тар за 
по се ти те ли во кој во ид ни на 
ќе се ре а ли зи ра ат раз но вид ни 
со др жи ни, се ми на ри, ра бо тил-
ни ци,из лож бен про стор, су ве-
нир ни ца и ре сто ран...

Ко га се иска чив ме на ло ка ли-
те тот Ко ки но, та му беа Ам ба-
са до рот на САД во Ма ке до ни ја, 
Џес Беј ли, ди ре ктор ка та на НУ 
Му зеј Ку ма но во Ани та Цве та-
нов ска и ар хе о ло зи од му зе јот, 
а се про мо ви раа па то каз ни те и 
ин фор ма тив ни таб ли, за штит-
ни те огра ди за ка ме ни те тро-
но ви на ло ка ли те тот, кои се 
ре а ли зи ра ат пре ку УСАИД и 
Вла да та на Швај ца ри ја пре ку 
про ект за екс пан зи ја на ма ли 
биз ни си, во со ра бо тка со ло-
кал на та ак ци ска та гру па „Абер 
2015“.

- Ова е ло ка ли тет што ка жу-
ва мно гу за исто ри ја та на 
овој ре ги он и за тоа е мно гу 
важ но да се за чу ва во сво ја-
та автен тич на со стој ба. СаД 
се вклу че ни во на по ри те 



 Од која возраст доенчињата може 
да се изнесуваат на плажа и да се 
сончаат?
НаЌЕСка: Доенчињата и најмали-
те дечиња се многу чувствителни 
на сонце бидејќи во тек на првите 
три години од животот се развиваат 
природните механизми на кожата за 
заштита од сонце. Затоа, педијатри-
те на интернационално ниво пре-
порачуваат бебињата до шест месе-
ци воопшто да не се изложуваат на 

возрасните, а нивната тенка кожа, која 
сѐ уште не е квалитетна бариера, доз-
волува поголема загуба на вода кога 
надворешната температура е висока. 
Затоа е потребно внимание од страна 
на родителите, односно ако станува 
збор за доенче – мајката треба по-
често да му дава да цица, а на малото 
дете да му се даваат почесто течности. 
Храната кај дечињата, исто така, тре-
ба да е свежо подготвена, овошјето и 
зеленчукот да се многу застапени и 
добро измиени. Облеката треба да 
е од тенки и природни материјали, 
со долги ракави и ногавици, кои до-
полнително ќе ја заштитат кожата 
од дејството на сонцето, треба да се 
носи капа и очила за сонце. Потребно 
е да обезбедиме и добра сенка за игра 
или за преспивање на бебето. И да 
не заборавиме на комарците, кои се 
многу присутни каде што има вода и 
трева! Препаратите и апаратите за 
заштита од комарци во голема мера 

ќе ни го олеснат престојот за време 
на одморот и ноќниот сон.

 кое време е најдобро тие да бидат 
изложени на сонце?
НаЌЕСка: Најдобро е да бидат из-
ложени на сонце од осум до 11 часот 
наутро и по 17 часот попладне.

 какви кремови со заштитен фак-
тор се потребни за да се заштити 
нежната бебешка кожа?
НаЌЕСка: Кремовите за заштита 
од сонце за бебињата не се исти со 
кремовите за заштита од сонце за 
возрасните. Родителите можат да 
изберат детски производ за заштита 
од сонце од обичната или од природ-
ната козметика или од медицинската 
козметика. За да не ги ставаме во 
недоумица, ако бебето нема никакви 
проблеми со кожата можеме слобод-
но да избереме  крем за заштита од 
сонце од групата обична или природ-
на козметика и сл. Ако детето има 
многу чувствителна кожа, атопичен 
дерматитис/егзем, ако има склоност 
кон алергии, тогаш е најдобро да од-
береме крем за заштита од сонце од 
групата медицинска козметика.

 Дали кремовите со заштитен 
фактор може да бидат штетни за 
бебињата?
НаЌЕСка: Апсолутно не! Постојат 
физички и хемиски филтри (супс-

танции) што ја заштитуваат кожа-
та од дејството на сончевите зраци. 
Бидејќи функцијата на бариера на 
кожата созрева до крајот на првата 
година од животот на детето, за бе-
бињата до една  година се препора-
чува производот за заштита од сонце 
да биде само со физички филтри. Тие 
воопшто не навлегуваат во кожата, 
туку прават еден заштитен слој над 
кожата, кој ги одбива УВ-зраците и 
на тој начин бебешката кожа е безбе-
дно заштитена од сонце. Од страна на 
ФДА (Американска агенција за храна 
и лекови), цинкоксид и титаниум-
доиксид се најбезбедните физички 
филтри за заштита од сонце. Од навр-
шена една година, кога функцијата 
на бариера на кожата е веќе созреана, 
родителите можат слободно да ко-
ристат и производи што комбини-
раат физички и хемиски филтри во 
заштита од сонцето.

 Со кој заштитен фактор треба да 
се почне за да се заштити кожата 
на бебето?
НаЌЕСка: Во периодот на најин-
тензивното сонце (јули, август) бе-
бињата треба да се заштитуваат со 
производ со висок или многу висок 
заштитен фактор од сонце (од 30 до 
50+), а во другиот период од годи-
ната, во зависност од интензитетот 
на сонцето, може и со производ со 
помал заштитен фактор од сонце. 

Треба да имаме на ум дека кремо-
вите со заштитен фактор треба да 
ги нанесуваме редовно и во доволна 
количина (на еден и пол до два часа 
и петнаесет минути) пред одење на 
плажа, по капење и слично, за дет-
ската кожа да  биде максимално 
заштитена од сонце.

 Освен од сонцето, како да се 
заштити бебето и од песокот?
НаЌЕСка: Од хигиенски причини, 
ако бебето е малечко најдобро е да 
носи пелени, кои ќе ги менуваме ре-
довно. Кога ќе почнат да седат или 
се со желба за проодување добро е 
да обезбедиме и гаќички за капење 
за да можат уште повеќе да ужива-
ат на плажа. Исто така, ако бебето 
е помало можеме да го ставиме на 
соодветна прекривка за на плажа, 
која ќе ја заштити нежната детска 
кожа од можна иритација при кон-
такт со песокот или евентуално од 
инсектите што живеат во песокот.

 Сѐ почести се алергиите од сон-
цето. кои се вашите препораки, 
како да се реагира и како да се 
заштитат бебињата и децата?
НаЌЕСка: Точно е дека алергиите 
на сонце се сѐ почести кај луѓето, 
но кај бебињата и кај дечињата е 
најизразена големата чувствител-
ност на сонце, поради причините за 
кои зборувавме претходно. Најго-
лем дел од реакциите на кожата кај 
нив ќе ги избегнеме со користење 
квалитетен производ за заштита 
од сонце. Кај мал број деца и кај дел 
од возрасните можно е да се развие 
алергиска реакција на сонце. Таа се 
манифестира со чешање, пецкање 
на кожата (пациентите често го оп-
ишуваат како боцкање со иглички), 
појава на црвенило од ситни точки на 
кожата до помали или поголеми цр-
вени површини. Се работи за локална 
реакција на кожата, која во зависност 
од интензитетот може да биде многу 
непријатна и да го расипе одморот 
на пациентот. Мојата препорака за 
сите што имаат алергија на сонце е 
да се обратат за совет кај лекарите и 
фармацевтите и задолжително да ја 
заштитат кожата со производи што 
се специјално направени за заштита 
на кожа со алергија на сонце. Овие 
производи се користат да ја зашти-
тат кожата од сонце, а истовреме-
но имаат активни супстанции што 
спречуваат да се развие алергиска 
реакција на кожата и можат да ги 
користат сите возрасни групи што се 
засегнати со овој проблем. 

К ремовите со заштитен фак-
тор не се штетни за бебиња-
та. Кремовите за заштита од 

сонце за бебињата не се исти со 
кремовите за заштита од сонце 
за возрасните. Родителите мо-
жат да изберат детски производ 
за заштита од сонце од обичната 

или од природната козметика 
или од медицинската козметика. 
Педијатрите препорачуваат бе-
бињата со шест месеци воопшто 
да не се изложуваат на интензив-
но сонце, а поголемите бебиња 
да избегнуваат сонце во период 
од 11 до 16 часот, препорачува 
д-р Галина Наќеска, специјалист 
дерматовенеролог во ЈЗУ „Желе-
зара“, Скопје.

интензивно сонце, а за поголемите 
од шест месеци  да се избегнува ин-
тензивното сонце меѓу 11 и 16 часот.

 како треба да се планира прес-
тојот на плажа со бебиња?
НаЌЕСка: Пред одење на одмор треба 
добро да се подготвиме. Во однос на 
исхраната треба особено внимание 
да обрнеме на хидратација на бебето. 
Бебињата имаат поголем процент на 
вода во нивното тело во споредба со 

Кај мал број деца и кај дел од 
возрасните можно е да се развие 
алергиска реакција на сонце. таа се 
манифестира со чешање, пецкање на 
кожата (пациентите често го опишуваат 
како боцкање со иглички), појава на 
црвенило од ситни точки на кожата до 
помали или поголеми црвени површини. 
мојата препорака е задолжително да 
се заштити кожата со производи што 
се специјално направени за заштита 
на кожа со алергија на сонце. овие 
производи се користат за да ја заштитат 
кожата од сонце, а истовремено имаат 
активни супстанции што спречуваат да 
се развие алергиска реакција на кожата 
и можат да ги користат сите возрасни 
групи што се засегнати со овој проблем, 
вели др Наќеска

Кремовите со заштитен фактор  
не се штетни за бебињата

здраВjеД-р ГалИНа НаЌЕСка, СПЕЦИЈАЛИСТ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ВО ЈЗУ „ЖЕЛЕЗАРА“, СКОПЈЕ
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Македонците  
од Кралството  

Грција пред 
Илинденското  

востание
Пишува |  
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

Решението на Солунскиот конгрес на Македонската 
револуционерна организација (МРО) од јануари 
1903 година за кревање востание подразбирало 

мобилизација на сите сили во османлиска 
Македонија. Една од првите активности на 

организациското раководство и на окружните 
и околиските комитети бил повикот за враќање 

на печалбарите или нивно задржување во 
македонските околии доколку сè уште  

не заминале на печалба

в о хрониката за селото Дре-
новени, која се наоѓа во 
Институтот за национална 

историја во Скопје, стои следниов 
податок: „За активноста на се-
ланите за подготовка на воста-
нието треба да го споменеме и 
овој момент. Непосредно пред 
самото востание, војводата ва-
сил чакаларов му дал едно писмо 
на селанецот ламбро Пеев да го 
однесе во турција (се мисли на 
малоазискиот дел од Османлис-
ката Империја, б.н.) кај татко му 
Христо Пеев, кој бил таму на пе-
чалба повеќе години... чакаларов 
со ова писмо му поставил задача 
на Христо Пеев да ги извести сите 
печалбари од костурската око-
лија што се наоѓаат на печалба 
во турција, веднаш да се вратат 
во своите села за да бидат готови 
и подготвени за востание. По ова 
писмо за неколку дена многу пе-
чалбари се вратија во своите села 
во костурско“. Според војводата 
Пандо Кљашев, иницијативата за 
ваквиот потег била на костурските 
раководители, а наредбата ја издал 
Окружниот комитет од Битола.

Во втората половина на 19 век 
почнала стихијна преселба на 
македонското население кон но-
восоздадените балкански држа-
ви. Причините за тоа биле раз-

новидни: политички, економски, 
образовни, социјални, итн. Една 
од дестинациите на македонското 
население била и младата грчка 
држава. Најголемиот број од исе-
лените Македонци од османлиска 
Македонија, главно, биле од неј-
зините јужни делови, особено од 
костурската, леринската и од во-
денската околија. Нив можеме да 
ги класификуваме во три подгрупи, 
со различни општествени карак-
теристики. Најмал дел, но посебно 
забележителен, биле интелектуал-
ците, меѓу кои спаѓале учениците 
во гимназиите и студентите на 
факултетите, потоа наставници, 
лекари, адвокати и други. Следна 
подгрупа, постојано населени во 
грчкото кралство, биле трговци-
те, физичките работници, и за-

наетчиите, населени, пред сѐ, во 
главниот грчки град Атина, потоа 
мелничарите и надзорниците на 
земјоделскиот имот во Тесалија и 
разни други работници во другите 
краеви на грчката држава.

Реалната бројка на македонското 
население иселено на грчка тери-
торија во тој период не била поп-
ишана од ниту една грчка служба, 
па поради тоа речиси е невозмож-
но да се знае нивниот точен број. 
Единствени податоци од кои може 
да се добијат некакви информации 
се тогашните грчки весници. Така, 
на пример, еден грчки весник кон 
средината на 1902 година споме-
нува бројка од 15.000 бегалци насе-
лени само во Тесалија. Додека, пак, 
еден друг весник во истиот период 

нагласува дека најмалку „150 сла-
вофони семејства“ се населиле во 
Мегало Кесарли во Лариса, притоа 
избирајќи и свој градоначалник.

На 30 јануари 1903 година Цен-
тралниот комитет (ЦК) на МРО 
испратило шифрирано писмо, 
преку кое ги известило македон-
ските претставници во Атина дека 
„било решено оваа пролет да се 
развеат македонските знамиња 
во сите краишта на поробената 
татковина“. Централниот коми-
тет апелирал, земајќи ги предвид 
„патриотските чувства“ на маке-
донската емиграција, да се ис-
полни достоинствено долгот кон 
татковината. Потаму во писмото 
на ЦК се вели: „крвта на нашите 
убиени браќа, која повикува за 
одмазда, воздишките на ранети-
те и срцепарачките пискотници 
на нашите мајки, сестри, жени 
и деца, се слеваат во еден општ 
очаен глас, кој треба да наиде 
на одѕив во нашите срца... Нас 
робовите не треба да нè плаши 
ништо. време е или да заживе-
еме човечки или да се тргнеме 
од овој црн свет за нас. За нас е 
срамно уште да се превиткува-
ме под за’рѓаните синџири на 
варварското ропство“. На крај од 
писмото од Солун се порачува: „Да 
живее Македонија! Да живее ре-
волуцијата! Поклонување пред 
прагот на загинатите херои! Да 
живеат нестрашливите борци! 
Долу разнебитената турција!“

Претставникот на МРО во Атина, 
Лазар Киселинчев, по потекло од 
селото Косинец, Костурско, во пе-
риодот пред почетокот на Илинден-
ското востание запишал дека тие ја 
известиле македонската емигра-
ција „за донесеното решение за 
објавување општо востание во 
текот на летото и на секој Македо-
нец, член на Организацијата, свет 
долг се налагал да ја напушти 
привремено својата работа за да 
се собере што поскоро под веќе 
развиените револуционерни 
знамиња во Македонија“. Според 
Киселинчев, организациските ра-
ботници во грчкиот главен град 
имале одредени тешкотии поради 
немањето списоци на емигрантите, 
а со цел полесно да ги известат сите 
тие што би сакале да учествуваат во 

востаничките акции. Сепак, нагла-
сил дека веста за одлуката за кре-
вање востание меѓу Македонците 
во Атина била примена со голема 
радост и восхит. Од друга страна, 
масовното напуштање на маке-
донските работници на грчката 
престолнина предизвикало еден 
вид криза поради недостигот од 
работна сила, особено во ѕидарство-
то, претприемаштвото, делкањето 
камен итн. Претставниците на МРО, 
исто така, испечатиле апел наменет 
за Македонците што живееле во 
Кралството Грција, кој бил делен во 
атинските маала каде што живееле. 
Во апелот се велело:

Меѓу ЦК во Солун и претстав-
ниците на МРО во Софија, 
Истанбул и Атина бил изра-
ботен еден проект со цел да 
се олеснело патувањето на 
македонските емигранти кон 
своите родни места. Било ре-
шено Атина да биде собирен 
пункт за најголемиот број 
македонски емигранти од 
другите делови на османлис-
ката држава (Истанбул, Мала 
Азија, Измир). Тие требало да 
пристигнат во грчкиот главен 
град и оттаму со Македонци-
те, кои веќе биле во Грција, во 
групи од три до пет души, да 
заминат за османлиска Маке-
донија преку неколку правци 
(Дедеагач, Кавала, Света Гора, 
Солун и Катерини). Во текот на 
февруари 1903 година почнал 
процесот на преминување на 
македонските емигранти од 
Грција во османлиска Маке-
донија. Според Киселинчев, 
за два и пол месеци само во 
костурската, леринската и во 
ресенската околија се врати-
ле 5.000 до 6.000 луѓе. На 12 
март и самиот Киселинчев ја 
напуштил Атина и преку Ка-
вала пристигнал во Костурско.

Истовремено, во текот на ја-
нуари 1903 година претстав-
ниците на МРО во Атина фор-
мирале една поголема чета со 
цел да пренесе разновидно 
оружје во костурската околија.
На собранијата меѓу македон-
ското население во Атина по 
добивањето на информацијата 
дека ќе се крева востание во 
Македонија многумина уште 
таму се запишувале за како 
востаници. Пред очите на грч-
ките власти се купувало пушки 
и друг воен материјал и биле 
препраќани во Тесалија со цел 
да бидат внесени во османлис-
ка Македонија.

Всушност, како заклучок, 
можеме да забележиме дека 
постоела една општа мобили-
зација и раздвиженост меѓу 
Македонците во Грција кон 
повикот на МРО за ослободу-
вање на својата татковина – 
Македонија. 

АПЕЛ
Кон Македонците што живееле  

во Атина

Браќа,
На сите ви се извесни крвавите сцени,  

кои постојано се шират во нашата  
поробена татковина;  

за никого од вас тоа не е тајна, дека  
само со силата на оружјето ќе може  
да го отфрлиме  петвековното црно  

ропство и да ги добиеме  
човековите права.

Браќа, 
Наближува дванаесет часот!  

Пред прагот сме на крвава одмазда.  
Блиску е часот кога во цела Македонија  

ќе се слушне гласот:
    

„СЛОБОДА ИЛИ СМРТ“
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100 НајУБавИ СлИкИ На СИтЕ врЕМИња
[  аНтОлОГИја  ]

Љу бо вта е ти ши на спро тив на на мол че ње то, ве ли 
Ма џи ров во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“

По Си мон Трп че ски, Мил чо Ман-
чев ски, Ес ма Ре џе по ва, Бо рис 
Тра ја нов и Ана Дур лов ски ка ко 

врв ни прет став ни ци на ма ке дон ска-
та кул ту ра, со ти ту ла та На ци о на лен 
умет ник се здо би и по е тот Ни ко ла 
Ма џи ров. Од лу ка та ја до не се Ко ми-
си ја та во со став ака де мик Ми тко 
Ма џун ков, ака де мик Ве ра Би тра-
ко ва - Гроз да но ва, проф. м-р Та ња 
Ву ји сиќ- То до ров ска, Пе тре Те мел-
ков ски, актер и проф. Бе ди Ибра им, 
ака дем ски сли кар и скулп тор.

Ни ко ла Ма џи ров во пос лед ни те го-
ди ни ос тва ри ин тен зив на ко му ни-
ка ци ја со кул тур ни те слу чу ва ња во 
све тот пре ку мно гу број ни те учес тва 
на нај е таб ли ра ни те ме ѓу на род ни 
ма ни фе ста ции и фе сти ва ли. Не го ва-
та по е зи ја е об ја ве на во по ве ќе од пе-
де сет зем ји во све тот, во Евро па, САД, 
Ази ја, Афри ка, Ла тин ска Аме ри ка и 
во Ав стра ли ја и е пре ве де на на 41 
свет ски ја зик. Ма џи ров е до бит ник 
на по ве ќе кни жев ни на гра ди, ме ѓу 
кои на гра да та „Бра ќа Ми ла ди нов ци“ 
на Стру шки те ве че ри на по е зи ја та за 
по ет ска та кни га „Пре ме стен ка мен“ 
(2007), европ ска та по ет ска на гра да 
„Ху берт Бур да“, „Лев ју ли те рер“ и др.

Бри тан ски от вес ник „Гар ди јан“ во 
ли ста та на пе де сет  нај до бри свет ски 
љу бов ни пес ни на пи ша ни во пос лед-

Ни ко ла Ма џи ров прог ла сен за 
На ци о на лен умет ник

ни те 50 го ди ни, ја сме сти и не го ва та 
пес на „Ко га не кој за ми ну ва…“.

� Не оче ку вав де ка фо ку сот на чо-
веш тво то мо же да се свр ти кон љу-
бо вта без да се слу чи тра ге ди ја на 
свет ска вој на. Мо же би оваа ли ста е 
при ро ден од го вор на урам но те жу-
ва ње то на еро сот и на та на то сот, 
ти вок од го вор на си те глас ни ју-
би леи, ка ко 100 го ди ни од Пр ва та 
свет ска вој на или ил ја да го ди ни 
од Са му и ло ва та би тка. Де нес се 
збо ру ва за сло бо да, пра ва, раз но-
вид ност, а се то тоа за ед но мо же 
да се ка же со еден збор, кој сè по-
ре тко се из го ва ра – љу бов. Се пак, 
не го сме там тоа за не до стиг за тоа 
 што ми сти ци те и вер ни ци те до бро 
зна ат де ка че сто то из го ва ра ње на 
име то на Бо га ја на ма лу ва не го ва-
та моќ. та ка е и со љу бо вта. Мол кот 
за љу бо вта е ед на кво си лен ка ко и 
мол кот на вљу бе ни те. За раз ли ка 
од неа, ко га исто ри ја та мол чи или 
е прег лас на, се слу чу ва ат вој ни. 
Израс нав во вре ме во кое ше по-
тот бе ше на чин да се оста не не по-
вре ден – ви сти на та бе ше ти вка, а 
љу бо вта мол ча ли ва. Есте ти ка та 
на ше по тот бе ше нај мал ку пра-
ша ње на еро тич ност. Љу бо вта е 
ти ши на спро тив на на мол че ње то 
- ре че то гаш Ма џи ров во ин терв ју за 
„Ре пуб ли ка“. � (Н.П.)

  

ТајниОТ живОТ на 
МилЕничињаТа

The secreT life of PeTs

Заработка: 103.200.000 $

жанр: aнимиран
Режија: Крис Рено,  

Јероу Чејни
актери: Луис С.К., Кевин Харт, 

Ерик Стоунстрит

лЕгЕндаТа За ТаРЗан
 iThe legend of Tarzan

Заработка: 20.600.000 $

жанр: акција
Режија: Дејвид Јејтс

актери: Александер Скарсгард, 
Кристијан Стивенс,  

Рори Џ. Сејпер

БаРајќи ја дОРи
finding dory

Заработка: 20.400.000 $

жанр: aнимиран
Режија: Ендрју Стентон,  

Ангус Меклејн
актери: Елен Деџенерис,  

Алберт Брукс, Ед О’Нил

ПРидРужничкиТЕ За 
СвадБи на Мајк и дЕјв

Mike and dave need 
wedding daTes

Заработка: 16.600.000 $

жанр: комедија
Режија: Џејк Шимански

актери: Зак Ефрон,  
Адам Девин,  
Ана Кендрик

чиСТка
 The Purge: elecTion year

Заработка: 11.700.000 $

жанр: хорор
Режија: Џејмс де Монако

актери: Френк Грило,  
Елизабет Мичел,  

Мајклти Вилијамсон

тоП 5 најГледанИ ФИлМа  
          во САД викендов

„Жена со капа“ од Матис
култура

1
Последниот

монах
Добре

Тодоровски

2
Љубовта не е
за мене
Федерика  
Боско

3
другиот

син
Александер  

Седерберј

4
неисполенто 
ветување
Линвуд 
Баркли

 5
ученикот

Микел Хјорт и 
Ханс Розенфелд

книжаРницаТа „анТОлОг“ 
ПРЕПОРачува:

СЕНКИТЕ НЕ 
ОДМИНуВААТ

Еден ден ќе се сретнеме, 

како бротче од хартија и 

лубеница што се лади во реката.

Немирот на светот ќе 

биде со нас. Со дланките 

ќе го помрачиме сонцето и  

со фенер 

ќе се доближуваме.

Еден ден ветрот нема 

да го промени правецот. 

Брезата ќе испрати лисја 

во нашите чевли пред прагот

Волците ќе тргнат по 

нашата невиност.

Пеперутките ќе го остават 

својот прав врз нашите образи.

Една старица секое утро 

ќе раскажува за нас во чекалната.

И ова што го кажувам е 

веќе кажано: го чекаме ветрот 

како две знамиња на граничен 

премин.

Еден ден сите сенки 

ќе нè одминат.

тИ тУ ла За ИСтак На тИ От Ма кЕ ДОН СкИ ПО Ет

„жена со капа“ е делo на 
Анри Матис (1869-1954), 
француски сликар и вајар. 
Почнал како фовист, но по-
доцна почнал да слика от-
мен колорит. Силно влијаел 
врз модерното европско 
сликарство, чијшто главен 
претставник е.

„Жена со капа“ е дело што е 
насликано во 1905 година. 

Роботел ентериери, актови, 
мртва природа, портрети 
графики, скулптури и дела 
од применетата уметност. �
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А ко постои рај, говорел 
Хорхе Луис Борхес, голе-
миот љубител на книги 

и на библиотеки, тогаш тоа е 
сигурно една голема непре-
гледна библиотека. За тие што 
сакаат да читаат, библиотеката, 
навистина, е единствен рај на 
земјата. Место каде што може 
да се побегне, да се талка, да се 
фантазира и да се сознава. Тоа 
е единственото место каде што 
богатството наредено на поли-
ци е достапно на сите. Доволно 
е само да знаете да читате.

Читањето е лек за сѐ. Читајте 
книги макар и половина час на 
ден и никогаш нема да бидете 
сами, ниту без надеж, ниту без 
пријатели. Читајте и никогаш 
нема да бидете осамени.

Велат дека најголемиот фило-
зоф на своето време, Емануел 
Кант никогаш не го напуштил 
малото место во кое бил роден. 
Но, сепак, тој отклучил многу 
врати на универзумот. И без 
патувања го разбирал светот 
читајќи и размислувајќи.

Со читањето здобиваме нови 
и, можеби, најинтересни прија-
тели.

Дали читањето книги може да 
нè направи посреќни?
- книгата е фактор на среќа. 
Од чинот на нејзино одбирање, 
шетајќи меѓу полиците и раф-
товите на книжарниците со 
желба да се најде вистинска-
та, преку моментот на нејзино 
прво отворање, листањето на 
страниците, преку возбудата на 
тоа „што ќе се случи потоа“, па 
сè до задоволството што го здо-
биваме поради завршувањето 
на почнатото дело, процесот 
на читање со себе повлекува и 
видно подобрување на личното 

расположение. Самиот факт дека 
можноста да ѝ се навратиме на 
книгата е бескрајна и дека ние 
самите решаваме како ќе тече 
процесот - дали ќе читаме на 
прекини или одеднаш, брзо или 
бавно, со храна или си пијачка, во 
фотелја или на плажа, неодминли-
во поставува знак за еднакво меѓу 
читањето и личната исполнетост – 
вели Жарко Кујунџиски, македонски 
писател, поет, автор и сопственик на 
издавачката куќа „Антолог“, пасио-
ниран читател.

Читањето е магија што не ја има 
ниту една друга работа затоа што 
еднакво ги ангажира нашиот ког-
нитивен рационален дел и нашите 
емоции, но и нашата креативност, 
бидејќи читателот мора да има спо-
собност да замислува, поврзува и да 
го надградува текстот, за разлика од 
гледачот на филм, на пример, или на 
театарска претстава, каде што пуб-
ликата само реагира бидејќи веќе 
има понудена слика и приказна, па 
дури и изглед и однесување на ли-
ковите, кои се целосно дефинирани 
од страна на авторот.

Затоа некои тврдат дека сите 
пасионирани читатели се 

потенцијални писатели, 
но никој не тврди дека 

сите филмофили се потенцијални 
филмски режисер. Затоа што 

читателот е воедно 
и творец.

Читањето стана и вистински облик 
на лекување или нов вид психоте-
рапија, која се нарекува библио-
терапија или терапија со читање. 
Има и стручни лица што може да 
препорачаат лековити книги за 
секоја емотивна состојба. Ако сте 
депресивни, ако немате надеж, ако 
сте оставени, тажни, вљубени, ако 
сте загубени, ако страдате поради 
некоја работа, библотерапевтот ќе 
ви понуди автори и книги што ќе ви 
помогнат да сфатите или да ја над-
минете својата моментна состојба.

Дали си се нашол во ситуација во 
која на читателите им препорачу-
ваш книги за читање за подобру-
вање на психолошката состојба?
- читањето го дефинира човекот 
како слободно и мислечко битие. 
Одбирањето на лектирата секо-
гаш е во релација со некаква лич-
на состојба и потреба. Едно чи-
таат деловните луѓе што бараат 
начин како да ја подобрат својата 
ефикасност. Друго читаат луѓето 
што одат на одмор. трето тие што 
бараат мир. четврто луѓето што 
студираат книжевност или фило-
зофија. За секого има по нешто. И 
секоја книга ја подобрува не само 
психолошката, туку општата сос-
тојба на човечкото суштество би-
дејќи книгите, иако се пишуваат 
со раце, изнурнуваат од најголе-
мите длабочини на човековата 
душа – смета Кујунџиски.

Книгите отсекогаш биле „најдобар 
пријател на човекот“. Тие ни даваат 
можност да поразговараме со луѓе-

то од минатото, со стручните лица 
што може да ни помогнат, со луѓето 
од другите култури, кои, можеби, 
никогаш нема физички да ги посе-
тиме, но од кои може да научиме 
различно да гледаме на работите и 
да го толкуваме светот. Со книгите 
може да патуваме, често многу по-
добро отколку во реалноста. Може 
да одиме низ пустини и прашуми, 
да патуваме низ времето, да водиме 
војни, да освојуваме нови вселенски 
простори, да се дружиме со моќните, 
мудрите, богатите, сиромашните. Со 
книгите можеме што сакаме, мож-
ностите се непрегледни.

Денес живееме во свет во кој постои 
голема опасност да заборавиме да 
мечтаеме. Фантазијата и способнос-
та за замислување се како и секоја 
друга способност, ако не се вежба, 
се заборава. Читањето е најдобра 
вежба за фантазирање. Кога чита-
ме, ние замислуваме. И тогаш гле-
даме дека не сме сами, дека ниту 
еден човек не е остров, сосема сам 
за себе. И така со читањето и само 
со читање секој од нас расте и сфаќа 
дека постои нешто повредно од нас 
самите. Сфаќаме дека сме дел од 
универзумот, од историјата.

- Повеќето луѓе мислат дека чув-
ството е индивидуално, односно 
дека читаат толку колку што 
им се чита, односно доволно, во 
согласност со нивните погледи 
и убедувања. веројатно има не-
каква вистина и во тоа, но повеќе 
се согласувам со ставот дека нико-
гаш не е доста од читање. ако има 
некој што не чита, треба да почне, 
а тој што чита, секогаш може уште 
повеќе, сè додека читањето не 
стане еден вид секојдневие, како 
што е јадењето или проверката на 
профилот на „фејсбук“. Слоганот 
на нашата издавачка куќа е „зави-
сни од книги“, бидејќи читањето 
е единствената зависност од која 
нема негативни последици во жи-
вотот, а има илјадници примери 
што докажуваат дека читањето е 
влезница во светот на успешнос-
та. Знам многу луѓе што се фатиле 
за книга и денес се луѓе од врвна 
кариера и кај нас и во целиот свет, 
но не знам ниту еден што се фа-
тил за пиштол, а на кој не му се 
пишало нешто лошо – завршува 
Кујунџиски. 

Читањето е лек за сѐ. Читајте 
книги макар и половина час на 
ден и никогаш нема да бидете 
сами, ниту без надеж, ниту без 
пријатели. Читајте и никогаш нема 
да бидете осамени. Велат дека 
најголемиот филозоф на своето 
време, Емануел Кант никогаш не 
го напуштил малото место во кое 
бил роден. Но, сепак, тој отклучил 
многу врати на универзумот. И 
без патувања го разбирал светот 
читајќи и размислувајќи

Може ли  
читањето  

да нÈ направи  
посреќни?

ДАЛИ КНИГАТА УШТЕ Е НАЈДОБАР ПРИЈАТЕЛ НА ЧОВЕКОТ

Пишува |  
Але ксан дра М. Бун да лев ска
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е ли на Га ран ча ко га при стиг на 
во Ма ке до ни ја по ра ча: На Ан-
тич ки ќе при ре ди ме не за бо-

рав на ве чер! И си оста на на збо рот. 
Свет ски поз на ти от ме цо со пран Ели-
на Га ран ча од Ла тви ја, во при друж ба 
на Оркeста рот на Ма ке дон ска та опе-
ра и ба лет, во де ни од ди ри гент ска та 
пал ка на ро ман ски от ди ри гент Јон 
Ма рин, во Ан тич ки от те а тар при-
ре ди ја не за бо рав но умет нич ко до-
жи ву ва ње.

При сут ни те на Ан тич ки ужи ваа во 
не по втор ли ва та из вед ба на Га ран-
ча на зву ци те од де ла та на Глин ка, 
Чај ков ски, Мас не, Сен-Санс, Гу но, 
Би зе, Пу чи ни... Де ла та беа спе ци-
јал но од бра ни за да ги прет ста ват 
осо бе но сти те и спе ци фич но сти те во 

За неа е го ле ма чест што ќе го 
отво ри фе сти ва лот, кој зад се бе 
има тол ку бо га та и дол го го диш на 
тра ди ци ја.

 За фе сти ва лот слуш нав од 
мо и те ко ле ги и при ја те ли што 
на ста пу ва ле ту ка ка ко Бар ба ра 
фри то ли и Хво ро стов ски та ка 
што ве ру вам де ка мо јот на стап 
е кон ти ну и тет на пре крас ни и 
воз буд ли ви на ста ни што се дел 
од фе сти ва лот „Охрид ско ле то“ - 
ре че опер ска та ди ва Ели на Га ран ча.

Ор ке ста рот го ра ко во де ше ро ман-
ски от ди ри гент Јон Ма рин, кој по 
втор пат до а ѓа во Охрид, овој пат 
ка ко прет став ник на вто ра та ге-
не ра ци ја умет ни ци од не го во то се-
мејс тво што на ста пу ва ле ту ка.

 во Охрид бев во 1969 го ди на и во 
1978 го ди на, во вре ме ко га та тко 
ми на ста пу ва ше на фе сти ва лот 
ка ко ди ри гент на хо рот „Ма дри-
гал“ од Бу ку решт. Имам уба ви 
спо ме ни од тоа вре ме, а се га сум 
по втор но ту ка, овој пат ка ко ди ри-
гент, при ви ле ги ран да на ста пу ва 
за ед но со Ели на - ре че Ма рин.

Ели на Га ран ча во пос лед на ва де це-
ни ја се сме та за ед на од нај све ли те 
точ ки на свет ска та опер ска сце на. 
Сво ја та ка ри е ра ја поч ну ва во Град-
ски от те а тар во Меј нин ген, а по доц-
на и во Фран кфурт ска та опе ра, ка де 
што ис пол ну ва мно гу број ни во деч-
ки уло ги. От то гаш по сто ја но се по-
ја ву ва на свет ски те опер ски сце ни, 
ка де што со ра бо ту ва со еми нент ни 
ди ри ген ти и ор ке стри, а неј зи ни те 
на ста пи се по сто ја но сле де ни со оду-
ше ву ва ње од стра на на пуб ли ка та и 
на кри ти ка та. На неј зи ни от ре пер-
то ар се на о ѓа ат го лем број опе ри од 
свет ска та му зич ка сце на. Во 2013 
го ди на, ја до би ва по чес на та ти ту ла 
„Ка мер на пе јач ка“ (Kammersängerin), 
ко ја ја до де лу ва Ви ен ска та опе ра. 
Га ран ча е еден од најм ла ди те до бит-
ни ци на оваа на гра да, ко ја ја до би ва 
ка ко ре зул тат на 140 из вед би на 18 

Свет ски поз на ти от ме цо
со пран Ели на Га ран ча  
од Ла тви ја, во при друж ба 
на Оркeста рот на Ма ке
дон ска та опе ра и ба лет, 
во де ни од ди ри гент ска та 
пал ка на ро ман ски от  
ди ри гент Јон Ма рин, го 
отво ри ја го ди наш но то 
„Охрид ско ле то“

уло ги во по ве ќе опе ри на сце на та на 
оваа опер ска ку ќа. Га ран ча е, исто 
та ка, и еден од нај про да ва ни те из-
ве ду ва чи на свет ски поз на та та „Дојч 
гра ма фон“.

Со си но ќеш ни от на стап уште ед наш 
се по твр ди де ка Ели на Га ран ча е 
из ве ду вач што со си гур ност ќе им 
се прик лу чи на ве ли ка ни те. Де ка 
е пе ви ца со сен за ци о на лен глас, 
умет ник што зра чи со енер ги ја и 
со топ ли на што се кое неј зи но по-
ја ву ва ње на сце на та го пра ви впе-
чат ли во и уни кат но.Ион Ма рин е 
ед на од нај фас ци нант ни те лич но-
сти на свет ска та му зич ка сце на. 
Тој е еден од мал ку те ди ри ген ти, 
кој има до би е но ин тер на ци о нал но 
приз на ние и во сим фо ни ски от и 
во опер ски от жанр. Не го ва та пр-
ва зна чај на ди ри гент ска по зи ци ја 
ја до би ва на са мо 21 го ди на, ко га 
ста ну ва му зич ки ди ре ктор на Фил-
хар мо ни ја та во Тран сил ва ни ја. По 
ова, поч ну ва по де мот на не го ва та 
ка ри е ра. Бил пред вод ник на ре чи-
си си те најз на чај ни ор ке стри во 
Евро па, a за бе ле жу ва и на ста пи со 
го лем број истак на ти умет ни ци од 
све тот. Ма е стро Ма рин е ини ци ја-
тор на про е кти те „Кан тус Мун ди“ 
и „Сим фо ни ја Мун ди“ во Ро ма ни ја, 
по све те ни на му зич ка еду ка ци ја и 
со ци јал на ин те гра ци ја пре ку му зи-
ка та на мар ги на ли зи ра ни те де ца 
во зем ја та. До бит ник е на по ве ќе 
на гра ди, а има из да де но и по ве ќе 
од 40 ком пакт ни ди ско ви. 

умет нич ки от израз на са ми те ком-
по зи то ри, а исто вре ме но  да со од-
вет ству ва ат со си ла та и со ква ли те-
тот на гла сот на опер ска та со лис тка, 
до де ка вто ри от дел од кон цер тот 
бе ше ре зер ви ран за нај поз на ти те 
ком по зи ции од опе ра та „Кар мен“. 
Пуб ли ка та има ше не за бо рав но 
умет нич ко до жи ву ва ње што дол го 
ќе се па ме ти.Ср деч на и не по сред-
на, со ши ро ка нас ме вка и не о до лив 
шарм, Ели на по при стиг ну ва ње то во 
Ма ке до ни ја из ја ви де ка со не тр пе-
ние че ка да при стиг не на охрид ска-

та ри ви е ра, за ко ја слуш на ла де ка 
е вол шеб на со пре крас но езе ро.

 Ова е мое пр во до а ѓа ње на фе-
сти ва лот „Охрид ско ле то“. Ед вај 
че кам да го ви дам тој пре кра сен 
град и фе сти вал. Пред из вес но 
вре ме на ста пив со Дми три Хво-
ро стов ски, кој со оду ше ву ва ње 
ми рас ка жу ва ше за не го ви от на-
стап пред три го ди ни. Се на де вам 
де ка и јас ќе ги до жи ве ам исти те 
ми го ви - ре че свет ски поз на ти от 
ме цо со пран.

Уште ед но не за бо рав но умет нич ко до жи ву ва ње на Ан тич ки те а тар

Пишува | Не ве на По пов ска
Фо то | Але ксан дар Ива нов ски

56. ИЗ Да НИЕ На Нај Ма СОв На та МУ ЗИч кО-СцЕН Ска Ма НИ фЕ Ста цИ ја
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Моето срце 
расте кога 
пеам

сцена

Пишува | Maрина Костовска

За мене музиката е главниот 
двигател, а инспирацијата ја  
црпам од среќните и насмеани  
луѓе околу мене

Д ваесет и едногодишниот 
Мите Стоилков од Стру-
мица е победникот на 

втората сезона на „Ѕвездите на 
Пинк“. Како и неговиот братучед 
Трајче Георгиев, кој стигна до фи-
налето на верзијата за помлади 
таленти на ова музичко шоу, и 
Мите уште од првиот момент ги 
освои симпатиите на целата бал-
канска публика. Пред сѐ со својот 
музички талент, глас и настапи, 
но, исто така, и со својата скром-
ност, благ карактер и сталоженост.

Приватно, тој е момче што во 
слободно време сака да излегува, 
да посетува необични места каде 
што природата оставила свој пе-
чат, а, се разбира, најмногу сака 
кога поминува часови во своето 

студио пеејќи ги хитовите што 
се слушаат.

 ја разбирам смислата на жи-
вотот на еден поинаков начин. 
За мене музиката е главниот 
двигател, а инспирацијата ја 
црпам од среќните и насмеани 
луѓе околу мене. Едноставно, 
моето срце расте кога пеам, а 
тоа лесно може да се забележи 
по мојата насмевка – ја почнува 
Мите својата приказна.

Тој додава дека најголемата 
поддршка ја има од своето се-
мејство.

 тие ми се сѐ во животот. Уште од 
многу мал татко ми и мајка ми го 
открија талентот што  го поседу-
вам - музикалноста. верувам дека 
тоа не е случајно затоа што токму 
тој талент е наследен од татко ми 
и од дедо ми. Ме иритира фактот 
дека реално ние луѓето често знае-
ме да ги преувеличуваме работите, 
па така сметам дека секој, вклучу-
вајќи се и себеси, треба да остане 
таков каков што навистина е – вели 
Стоилков.

Како што вели, судбината сакаше 
неговиот братучед Трајче Ѓоргиев 
минатата година да учествува на 
„Ѕвездичките на Пинк“ и да го освои 
високото второ место.

 Познавајќи ме дека по природа 
сум малку тивок и повлечен и дека 

сам не би се пријавил, трајче ме пријави и, навис-
тина, од сѐ срце му благодарам за тоа. кога дознав 
дека сум пријавен на „Ѕвездите на Пинк“ почнав 
со подготовките и речиси секој мој последен атом 
енергија го трошев за да можам да дадам макси-
мум на големата сцена – вели тој.

За Мите, неговиот братучед Трајче е една прекрасна 
личност, која многу ја почитува и ја сака.

 Секогаш беше покрај мене охрабрувајќи ме 
за секој мој народен настап да биде уште подо-
бар од претходниот, со помалку трема, а повеќе 
сигурност во себе. верувајте ми, хемијата што 
постои меѓу мене и трајче успеваше со тоа што 
додека пеев, на секој мој настап чувствував не-
која позитивна енергија што ми даваше сила 
– вели Стоилков.

Да се биде дел од „Ѕвездите на Пинк“ е голем успех 
од повеќе аспекти, смета тој, но да се победи е како 
да си го допрел небото.

 Среќен сум по победата и едно сум сигурен, 
дека народот ме избра со тоа што гласаше за 
мене, а моето благодарам ќе биде со тоа што ќе 
бидам секогаш тука за него – додава Мите.

Стоилков ги памети советите на сите што искрено 
го сакаат и го почитуваат, а тоа најчесто е да остане 
таков каков што е – едноставно, да не се менува.

 Само така ќе ја зачувам автентичноста и специ-
фичноста. верувам дека како таков им се допаѓам 
на луѓето. како што вели Шекспир:  Да бидеме 
скромни по направените дела – додава тој.

На прашањето кој музичар имаше најголемо влија-
ние врз него и неговата љубов кон музиката, без 
размислување одговара – татко му!

 тој е неверојатен музичар. Ме подготвуваше 
секогаш, за секој мој настап. Едноставно, човекот 
е главниот виновник што моите интерпретации 
беа такви. Инаку, голем мотив и инспирација, 

исто така, ми беше големина-
та на тоше Проески. тоше ми 
е водач во тоа како треба да 
изгледа една ѕвезда во секој 
аспект – вели Стоилков.

Победата со себе носи и многу 
одговорности, но Мите вели е 
подготвен за тоа што следува.

 реално, победата е и нов по-
четок за мене. Првенствено 
сакам да соработувам со наши 
македонски композитори, но, 
секако, не велам дека не по-
сакувам да соработувам и со 
композитори надвор од Маке-
донија. Единственото нешто 
што ќе ми претставува пречка 
е тоа што ќе морам почесто да 
патувам за Белград, а знаеме 
дека не е толку блиску. Но, 
како и да е, се надевам дека 
придобивката од сето тоа ќе 
биде голема – додава Стоилков.

Иако македонската музичка 
сцена не е тоа што беше, Мите 
е убеден дека и тоа како вреди 
да се биде пејач во Македонија.

 Прво посакувам да бидам 
почитувам во мојата земја, па 
потоа во другите балкански 
земји. Првенствено мислам 
дека треба да бидам сакан 
дома, па потоа соседите да ме 
ценат и само така ќе знам дека 
сум на вистинскиот пат – смета 
Стоилков.

Кога го задевавме за тоа колку 
долго ѕвоневме пред да го до-
биеме на телефон, Мите призна 
дека, реално, телефонот многу 
почесто му ѕвони по победата.

 Но, тоа морам да го разбе-
рам како дел од славата што 
ја доживеав. Полека се учам да 
живеам со едно такво темпо на 
животот. како и да е, ми годат 
пофалбите што стигнуваат од 
секаде, но сега приватноста 
што ја имав порано сфаќам 
дека веќе никогаш нема да ја 
имам – вели Мите, додавајќи 
дека има многу  девојки што му 
пишуваат, но тоа засега нека ос-
тане тајна. 

МИтЕ СтОИлкОв
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Младите се решаваат за Несебар поради ниските цени 
за летување и можноста да се биде токму во центарот на 
најголемите случувања и водни лудории
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Несебар, градот во 
кој се забавуваат 
македонските и 
српските туристи
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Несебар е град на Црно Море. 
Тоj е еден од наjстарите 
градови во Европа. Прис-

таништен град со 22.311 жите-
ли, со развиен морски туризам 
и голем број хотели. Градот е 
непосредно сраснат со вториот 
по големина туристички центар 
на Црно Море - Сончев Брег.

Несебар е под заштита на 
УНЕСКО со своите културни, 
историски и природни реткос-
ти. Античкиот град е сместен 
на полуостров. Денес на полу-

островот се наоѓа само помал 
дел од градот.

Овој град е една од најпривлеч-
ните туристички дестинации 
во Бугарија. Место што многу 
често е прибежиште на просеч-
ните туристи од Македонија и 
од Србија.

За возрасните убавините се во 
спојот на стариот со новиот 
град. Затоа овде во вечерните 
часови е вистинска врвулица 
од луѓе. Туристите се шетаат, 

фотографираат, ги разгледува-
ат старите градби, уживаат во 
непрегледната морска панорама.

Црноморското крајбрежје со 
транзицијата и плурализмот и  
со пробивањето на пазарната 
економија и на капиталистички-
от систем на развој, динамично 
се гради и суштински го мену-
ва сопствениот лик. Прекрасни 
современи хотели, ресторани, 
културни места за дружење ја 
надополнија празнината меѓу 
морето и копното и им овозмо-
жуваат на туристите да уживаат 
во посебен раскош.

За тие што сакаат луда летна заба-
ва, привлечен е спојот на Несебар 
со Сончев Брег.  Младите се реша-
ваат за нив токму поради ниските 
цени за летување и можноста да 
се биде во центарот на најголе-

мите случувања и водни лудории. 
Угостителите овде нудат од ма-
кедонски специјалитети, преку 
лесковачка скара до познатите 
бугарски гурмански печења.

Не треба да се заборават и се-
којдневните концерти на позна-
ти балкански ѕвезди, но и ори-
енталните игри на разголените 
танчарки, кои доживувањето го 
прават комплетно. Секој турист 
што летувал во Несебар, кога ќе 
го прашате како поминал, еднос-
тавно, вели дека домаќините, 
навистина, знаат што им треба.

Сепак, не е таков впечатокот за 
Нов Несебар, кој е граден во вре-
ме на едноумието во Бугарија 
и со старомодноста во стилот 
повеќе е здодевен, отколку инте-
ресен туристички град. Но кога 
преку мостот ќе се упатите кон 
стариот Несебар, тогаш впечато-
ците се менуваат. Старите град-
би, калдрмата, крајбрежјето и сѐ 
наоколу по малку потсетува на 
нашиот Охрид или Дубровник. 

Тука има забава за туристите 
од најмала возраст до тие што 
не одат на море ако нема добра 
скара и студено пиво.

Српска, македонска и бугарска 
музика се слуша од сите страни, 
а мирисот на специјалитетите ве 
мами да седнете и да го наполните 
стомакот. Цените се дури и пони-
ски од некои градови во Македо-
нија, а за полн стомак на море и на 
зајдисонце некогаш и финалниот 
резултат од сметката се заборава, 
одморот и уживањето се пред сѐ. 

Цените  за сместувањата во Несе-
бар се во зависност од тоа во кој 
период  од  летото  сте решиле да 
одморате таму.  Од средината на 

јули и почетокот на август аген-
циските аранжмани за пакети од 
осум дена, седум ноќи во атрактив-
на и уредена вила со вклучен пре-
воз чинат од 135 евра до 155 евра 
по лице, од средината на август 
до крајот на месецот цените се од 
140 евра, па се симнуваат до 120. 

Понудата е за двокреветна соба 
со тераса, телевизор, тоалет, кли-
ма-уред, фрижидер. Цената не 
вклучува патничка такса и оси-
гурување. За детенце до две го-
дини е бесплатно, се плаќа само 
туристичка такса од пет евра и 
осигурување. Доплата за едно-
креветна соба е 45 евра. 

Важно е да знаете дека ако лету-
вате со деца од 2 до 12 години со 
двајца возрасни има понуда со 
попуст до 50 проценти. Трет во-
зрасен во двокреветна соба може 
да биде сместен и со 20 проценти 
попуст.

Ако сакате да закупите цел 
апартман се доплаќа  50 евра. 
Ако ви е во план да патувате до 
Несебар со сопствен превоз, се 
одбиваат 30 евра од цената на 
аранжманот.

Хотелските сметувања, пак,  за 
едно лице со појадок  почнува-
ат од  37 евра од 10 јули, а до 
средината на август се искачу-
ваат и до 60 евра. Туристичка-
та такса е вклучена во цената. 
Превозот е на ваша сметка.

Хотелите ви нудат базени, 
спа-центри, спортски терени...

Многу кафулиња, ресторани, 
таверни, кујни каде што може-
те да си земете што и да поса-
кате за јадење и да поминете 
многу евтино, ова е впечатокот 
на луѓето што веќе летувале во 
Несебар, ваша е одлуката дали 
ќе го искусите. 
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Женственоста од 30-тите години во прегратка на Ориентот
Италијанскиот 
дизајнер го одбра 
најдоброто во 
доминантните 
модни епохи и 
доби, можеби, 
најсофистициран 
спој досега

арМаНИ ја ПрЕтСтавИ кОлЕкцИјата За ЕСЕН 2016 ГОДИНа

Преминот од пролетна во 
есенска колекција модни-
от дизајнер Џорџо Арамни 

го постигнува со блага, но, сепак, 
значајна промена на курсот кон 
шик и гламур.

Доминантната виолетова нијанса 
во актуелната сезона се заменува 
со сиви и со метални тонови. Но, 
остануваат материјалите што сја-
ат, а пролетните сино-сиви тонови 
стануваат сиви и црни. Карнерите 
во оваа колекција останаа, но со 
малку поинаков крој. Моделите на 
чевлите се рамни, без потпетици, 
и се истакнува класичната женска 
силуета. Фустаните што имаа форма 
на ѕвоно или форма на пувки во до-
лниот дел сега ја губат оваа форма и 
стануваат тесни, следејќи ја линијата 
на телото.

Шик е зборот што најдобро ги оп-
ишува моделите од колекцијата 
есен-зима 2016 година. Таа има не-
колку впечатливи детали и форми. 
Балетанките не се само доминантен 
модел на обувки, туку и единствен! 
Разликите во дизајнот се минимал-
ни, имаат благо заоблен врв, а имаат 
и едно тенко коланче, кое се врзува 
околу глуждот. Боите се класични – 
црна и црно-бела, а материјалите се 
кадифе или сатен. 

Накитот доминира во оваа колек-
ција и обетките се огромни. Сре-

брени обетки со црни камчиња го 
нагласуваат елегантното издание 
и префинетиот вкус. Косата е подиг-
ната, зачешлана во кок.

Формата и материјалите нѐ враќаат 
неколку векови наназад. Доминира 
кадифето, кое го забележуваме во 
ренесансата, како и моделите на еле-
гантни шалвари од Блискиот Исток. 
Иако овој спој на прв поглед не се 
чини како добитна комбинација, тој, 
сепак, функционира. Омилен дода-
ток е турбанот и тоа свилен, црн, со 
пердуви како главен детаљ. 



Пo
дг

от
ви

 |  
К.

Н.
К.

уБаВи Жени

Име:  
Рејчeл Ен Мекадамс

Родена:  
17 ноември 1978 година, Лондон

Професија:  
Актерка

Рејчел Ен Мекадамс 
е канадска актерка. 
Родена е во Лондон, 

Онтарио, и порасната во 
близина на градот Сент 
Томас. По дипломирање-
то на Универзитетот 
„Њујорк“, на катедрата 
за театар, во 2001годи-

РЕЈЧЕЛ  
ЕН МЕКАДАМС

во 2004 година со тинејџер-
ската комедија „Злобни 
девојки“  и романтичната 
драма „Страници за наша-
та љубов“. Во 2005 година 
се појави во романтичната 
комедија „Расипувачи на 
венчавки“, психолошкиот 
трилер „Црвено око“, и се-
мејната драма „Семејството 
Стоун“. Медиумите ја наре-
коа нова холивудска атрак-
ција, и беше номинирана 
за најдобра нова ѕвезда на 
Британската академија за 
филмски и за телевизиски 
уметности БАФТА. 

Мекадамс во 2006 и во 2007 
година се повлече од сцена-
та. Во тој период одби главна 
улога во популарниот филм 
„Ѓаволот носи Прада“. Неј-
зината слава расте во 2009 
година со појавувањето во 
политичкиот трилер „Како 
стојат работите“, науч-

но-фантастичната романса 
„Жената на временскиот 
патувач“, и акциската аван-
тура „Шерлок Холмс“. Први-
от филм снимен со цел да 
се прослави Мекадамс беше 
комедијата „Утринска слава“ 
во 2010 година. Таа глумеше 
и во филм на Вуди Ален, ро-
мантичната комедија „Пол-
ноќ во Париз“. Мекадамс 
е екологист. Таа одржува 
веб-страница за еколошки 
животен стил. Низ Торонто 
патува со велосипед, но низ 
Лос Анџелес вози автомобил 
бидејќи тоа е град во кој „по-
тешко се вози велосипед“. 
Таа волонтира при расчис-
тување на Билокси, Миси-
сипи, по ураганот Катрина 
во 2005 година. Мекадамс 
го поддржа и протестот на 
„Фудсток“ против предлогот 
за градење огромен камено-
лом за варовник во Мелан-
ктон, Онтарио. �

на, Мекадамс почна да 
работи во Канадската те-
левизија и продукција за 
филм како што се „Моето 
име е Танино“, „Совршена 
пита“. Нејзиниот прв филм 
комедија беше „Жешката 
девојка“ во 2002 година. 
Мекадамс стана славна 
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СОВРШЕНa УСОГЛАСЕНОСТ 
НА СТАРОТО И НА МОДЕРНОТО 
ВО ВАШИОТ ДОМ
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Многу цвеќиња имаат неверојатна енер-
гија, која привлекува успех и среќа во до-
мот. Во азиските земји веруваат дека ако 
во домот има азалеа, тогаш фармерите ќе 
живеат долго и среќно. Сарделата, позна-
та како  „дрвото на парите“ е цвет што во 
домот носи богатство и пари. 

Препорачливо е во саксијата да се закопа 
и паричка.

Други собни растенија што во домот 
привлекуваат благосостојба и богатство 
се: аспарагус, астрофитум, јука, папрат 
и најобичен кактус, кој, пак, ги запира 
крадците. Драцената, нарекувана уште 
„бамбус на среќата“ е симбол на успехот 
и на финансиската благосостојба. Затоа 
секој бизнисмен треба да го има ова чу-
десно растение во својата канцеларија. За 
бизнисмените е препорачливо во канце-
ларија да одгледуваат и нане бидејќи се 
смета дека привлекува клиенти.

За финансиски гениј, сепак, се смета 
бугенвилијата, која е тесно поврзана со 
енергијата и со силата на парите. Изворот 
на благосостојба во домот е помогнат од 
шармантните орхидеи. Убаво е во домот 
да има и цитрусни дрвја.

Фикусот, исто така, носи среќа. Убаво е 
и ако во домот одгледувате оксалис или 
хибискус (кинеска роза). Едниот цвет е 
симбол на љубовта, а другиот на страста! 
Самите претставнички на понежниот пол 
само треба да си земат спатифилиум - 
таканаречената „женска среќа“. Постои 
верување дека цветот нужно ќе ѝ помогне 
на жената да најде партнер, а ако веќе 
има - да стане мајка .

Растенијата, навистина, имаат некоја по-
себна енергија, дали ќе помогне, важно е 
да верувате.... �

Ако барате инспирација и добар совет за уре-
дување на домот, информирајте се за трендот  
терапија на станот, кој е многу популарен во 
САД. Го лансира Максвел Гилингам - Рајан.  
Неговите совети, главно, се однесуваат на 
помали станови, многу се практични и не 
бараат голема инвестиција. Процесот на 
преуредување, т.е. „лекување“ на домот, трае 
осум недели.

Првиот чекор е ослободување на просторот 
од вишокот предмети. Максвел мисли дека 
тоа е заеднички проблем на сите мали ста-
нови. Пополнувајќи прашалник, дознавате 
во каква физичка, емоционална и енергет-
ска состојба е вашиот стан и какви се точно 
вашиот личен стил на живот и вкусот. Врз 
база на потребите и начинот на живот на 
одредени категории луѓе Максвел дава со-
вети како да се уреди секоја одделна прос-
торија во станот и која боја, каква светлина 
и украси треба да се додадат. Но, важно е да 
се придржувате кон планот за одржување 
и за чистење на станот за тој да зрачи со 
здрава атмосфера.

Мали совети:

 Не покривајте ги прозорците со тешки 
завеси за собата да добива што повеќе 
природна светлина.

	Бојадисајте само еден ѕид во собата во 
силна боја како што е темноцрвената. 
Таа е топла и жива, а не изгледа прена-
падно. Таков ѕид сам по себе е декора-
тивен, па не морате да го украсувате со 
премногу слики.

	На просторијата посебен шарм ќе ѝ 
даде комбинација на пастелни нијан-
си на зелена, сина и на розова боја 
и некоја отворена полица на која ќе 
наредите спомени.

	Црвената боја ќе го поттикне апетитот 
во трпезаријата, а топлата жолта е од-
лична за дневна соба.

	Просторот најлесно ќе оживее со ком-
плементарни бои како сина или пор-
токалова.

Отворениот регал изгледа многу де-
коративно ако предметите се уредно 
наредени.

	Различни фотелји набавени од втора 
рака ќе бидат шик на тепих со модерен 
коцкест дезен. �
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РАСТЕНИЈА ШТО 
СИМБОЛИЗИРААТ љУБОВ, 
СРЕќА И БОГАТСТВО

Можеби сте од тие што немаат домашно 
милениче, но покрај семејството, кое ви е 
безрезервна поддршка, миленичето може 
да биде токму тоа што, исто така, ќе ви дава 
љубов и разбирање и ќе се најде на листата 
ваши најдобри пријатели

Што пропуштаат 
тие што немаат 
домашни 
миленици? 

Доколку немате, а размислува-
те за домашно милениче убаво 
е да знаете дека чувството кога 
вашето куче ќе ве пречека на 
врата кога ќе се вратите дома 
е незаменливо, исто така, ва-
шата мачка може да биде на-
вистина одличен слушател без 
да ви упаѓа во збор кога сте 
тажни и сакате некому да му се 
доверите. А кога, навистина, ви 
е до забава, а сите околу вас ви 
откажале, животните се токму 

тие што секогаш сакаат да си 
играат, вашето милениче нико-
гаш нема да ве одбие за игра. 

Сте се вратиле уморни или, 
пак, нервозни од работа и, 
навистина, не ви денот? Не 
очајувајте бидејќи црцорење-
то на папагалот, лаењето на 
кучето секогаш ќе ви разбудат 
веселост кога ќе ги слушнете. 
А кога ви е потребно друштво, 
милениците се токму тие што 

ќе ја пополнат вашата осаме-
ност бидејќи таа не е секогаш 
пријатна, нели?

И веќе докажано, без предра-
суди, без очекувања, сѐ додека 

се дел од вашиот живот, до-
машните миленици се најдо-
бриот другар на човекот. Не 
пропуштајте такво искуство 
бидејќи тие даваат безуслов-
на и искрена љубов.
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„Самсунг“ најави две нови верзии на својот паметен 
часовник, „геар С2 класик“. Моделите ги носат имињата 
„росе голд“ и „платинум“, а оваа недела тие ќе се најдат 
во продажба. 

Најскапата верзија на 
часовникот „геар С2“

Летна забава

летните годишни одмори се во полн ек. некои семејства 
планираат летниот период да се релаксираат на планина, 

додека повеќето посакуваат да посетат некоја дестинација 
каде што има вода, без разлика дали е езеро или море

Верзијата „росе голд“ е прекриена со 18-каратно злато, 
додека, пак, вториот модел е прекриен со платина. Це-
ната на двата модела е идентична - 449 долари, што е за 
150 долари повеќе од стандардниот модел, кој чини 299 
долари.

Спецификациите остануваат идентични со оригиналниот 
модел - уредите работат на оперативниот систем „тизен 
ОС“ (место на „андроид веар“), а 
од десната страна постои круна 
која се користи за навигација 
низ менијата (слично како „епл 
воч“). 

Паметните часовници се ком-
патабилни со секој уред што 
го има оперативниот систем 
„андроид“, кој работи минимум 
на верзијата 4.4 и има 1,5 гига-
бајти РАМ-меморија.

О свен секојдневните актив-
ности, плажа, сончање, ка-
пење и игри на плажа, повеќе-

то дестинации нудат и адреналински 
забави и водни лудории, кои понеко-
гаш можат да бидат и екстремни.

Едно такво доживување е и возењето 
на банана, кое сѐ повеќе е застапено 
и кај нас, на нашите езера. Бананата 
е голем балон, кој има сигурносни 
рачки за држење и се користи само 
со влечење од страна на глисер или 
скутер. Растојанието од глисерот до 

Подготви | 
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бананата препорачливо е да изне-
сува повеќе од 15 метри за да се 
анулира секаква можност за повре-
да и несреќа на корисниците. На 
неа можат да седнат четири лица, а 
постојат и банани за поголеми групи 
и претставуваат вистинска атракција 
на плажите. Возрасната граница на 
корисниците од производителите на 
ваквите балони е препорачана да 
биде повисока од 10 години. Тоа 
значи дека не се работи за некој 
екстремен спорт, па многу често ја 
користат цели семејства.

Посебно адреналинско уживање се случу-
ва доколку водата во која се влечат е малку 
разбранувана и дава посебно задоволство. 
Задолжително е сите што сакаат да уживаат 
на банана да носат и заштитни елеци за кога 
некој ќе падне во вода или ќе биде исфрлен од 
бананата при преминување на некој поголем 
бран да биде безбеден во водата.

Цената за ова задоволство е релативно ниска 
и не надминува 10 евра за 15 минути возење 
каде и да се наоѓате, на која било летна дес-
тинација.

Секој што искусил вакво водно уживање поса-
кува повторно да се качи на банана и да ужива 
подолго време во текот на целиот ден. 

АдренАлинско уживАње
зА целото семејство



С è уште оспоруваното првенство 
поради начинот на организи-
рање на групите и пласманот 

во осминафиналните натпревари за-
врши со голема победа на фудбалот 
бидејќи, сепак, на крајот во самото 
финале се пласираа двете репрезен-
тации што беа во потесниот круг на 
фаворити за искачување на највисо-
кото место на пиедесталот.

Љубителите на играта по која 
22 фудбалери трчаат по една 
топка, на крајот, сепак, се за-
доволни од виденото бидејќи 
ова првенство изобилуваше 
со, навистина, фантастични 
натпревари, прекрасни акции, 
одлични голови и, секако, 
фудбалери, кои и се очекува-
ше да прикажат најмногу на 
овој шампионат.

Португалија нов владетел со Европа
ЕУрО 2016 ГИ ИСПОлНИ ОчЕкУвањата

Роналдо главна ѕвезда

Кристијано Роналдо беше главна 
ѕвезда на Европското првенство 
бидејќи од него се очекуваше да 
биде вистински лидер на својата 
репрезентација, но тој своите ин-
дивидуални квалитети ги подреди 
на тимот, и не згреши. Финалето 
беше осиромашено со неговото 
неиграње бидејќи мораше да ја на-
пушти играта по само 25 минути, 
откако при еден дуел со Димитри 
Паје се здоби со сериозна повреда 
на лигаментите на коленото, по 
која никако не можеше да го про-
должи финалето. Солзите што ги 
видовме на неговото лице доволно 
говорат за неговата желба за на-
стап, со главна и единствена цел да 
стигне до европската титула. Затоа 
секогаш беше со своите соиграчи и 
откако го напушти теренот, оста-
натиот дел од финалниот натпре-
вар го помина бодрејќи ги своите 
соиграчи и давајќи им совет како 
треба да се продолжи понатаму.

европскиот шампионат го 
одбележи податокот што за 
првпат дури 24 репрезентации 
преку квалификации во 
минатите две години успеаја 
да се изборат и да бидат дел 
од завршницата во Франција, 
која и покрај тешкотиите 
и постојаните закани за 
терористички напади, беше 
вистински домаќин во дури 
десет градови

Гризман блесна, Милер најголемо 
разочарување

Имаше и фудбалери што се откровение на ова 
првенство и кои со своите индивидуални игри 
и со резултатите со своите репрезентации ја 
зголемија својата цена на фудбалскиот пазар и 
повеќе од двојно. Таков е примерот со Французи-
нот Антоан Гризман, кој блесна во овие 30 дена 
одигрувајќи маестрално во сите натпревари 
на кои настапи. Сосема заслужено е избран за 
најкорисен играч на првенството, иако неговата 
репрезентација несреќно загуби во финалето. 
Гризман постигна шест гола и беше вистински 
лидер на избраниците на Дидие Дешамп.

Поголем е бројот на фудбалери што 
комплетно беа под очекувањата иако 
се работи за вистински ѕвезди во ев-
ропскиот фудбал. Еден од кој најмногу 
се очекуваше, а, буквално, не одигра 
ништо, е напаѓачот на Баерн Мин-
хен и на германската репрезентација 
Томас Милер. Пред само две години 
на Светското првенство во Бразил ја 
освои светската титула и беше најдо-
бар стрелец, а во Франција не успеа да 
се запише во листата на стрелци иако 
доби безрезервна поддршка од селек-
тор Јоаким Лев. Покрај него, вредно е 
да се споменат и Златан Ибрахимовиќ, 
Роберт Левандовски, Џо Харт, Хари Кејн, 
Сеск Фабрегас...

Португалија шампион со една 
победа и со шест нерешени 
натпревари

Новиот европски шампион е приказна за себе. 
Форматот на натпреварување што го промови-
раше УЕФА на ова првенство со 24 репрезента-
ции овозможуваше дури четири третопласирани 
репрезентации од шесте групи да се пласира 
во следната рунда на натпреварување. Таков 

е случајот со Португалија, која одигра 
три нерешени средби во групната фаза. 
Сепак, според игрите што ги прика-
жаа Португалците може да се заклучи 
дека тие одат на резултат и воопшто 
не им е важно на кој начин ќе стигнат 
до триумф. Со шест нерешени средби 
во регуларниот дел на мечот од вкуп-
но седум, успеаја да стигнат на тронот 
победувајќи само на еден натпревар, 
полуфиналниот против Велс.

Секако, имаше фудбалери, а и ре-
презентации што беа своевидни 
изненадувања на Европското 
првенство. Некои ги оправдаа 
епитетите од пред почетокот, а 
некои потфрлија. Вистинско ос-
вежување може да се каже дека 
беа селекциите на Велс и на Ис-
ланд, кои ги привлекоа големи-
от број неутрални симпатизери 
бидејќи одиграа феноменално 
првенство и нивните пласма-
ни во полуфиналето и во чет-
врт-финалето се огромни дос-

трели за овие репрезентации, 
кои пред почетокот требаше да 
претставуваат топовско месо 
за репрезентациите со поголе-
мо реноме и врз кои требаше 
да се создава гол-разлика. Како 
репрезентација што комплетно 
потфрли и по играта и по резул-
татите што ги оствари е, секако, 
двојниот европски шампион, 
Шпанија. Освен натпреварот во 
групи против Турција, избрани-
ците на Висенте дел Боске оди-
граа под своите можности.

Како заслуга, Роналдо од своите 
репрезентативни колеги за воз-
врат доби шанса како капитен на 
Португалија да го крене победнич-
киот пехар и повторно во солзи да 
ја прослави титулата, која беше 
единствената што му недостигаше 
во кариерата.

Роналдо успеа да собори и да 
изедначи неколку рекорди, Пор-
тугалија да го добие најмладиот 
победник, а ветераните да се ра-
дуваат како мали деца на освоена-
та титула на своите наследници. 
Дури на четири европски првен-
ства по ред тој успеа да биде стре-
лец и со вкупно девет гола да го 
изедначи рекордот на легендата 
на францускиот фудбал Мишел 
Платини. Неговиот сонародник 
Ренато Санчез со 18 години и 302 
дена е најмладиот освојувач на 
титулата, а Луис Фиго, Руи Коста, 
Деко, Нуно Гомеш беа меѓу најра-
досните на трибините на „Стад 
де Франс“.

уеФа задоволна

Следното Европско првенство е за 
четири години. УЕФА најави дека 
нема да го менува форматот бидејќи 
привлекува поголемо внимание и 
овозможува повеќе држави од ста-
риот континент да учествуваат и во 
квалификациите и во самата заврш-
ница. Во 2020 година се навршуваат 
60 години од формирањето  на ев-
ропската куќа на фудбалот и за таа 
цел актуелниот претседател Мишел 
Платини предвиде и ќе се обиде да 

организира европски шампионат, 
кој ќе се игра во дури 13 држави. 
Завршницата е предвидена на ве-
личествениот „Вембли“ во Лондон. 
И нашата држава аплицираше за 
добивање на организација на некој 
меч за ЕП 2020 година на арената 
„Филип Втори“ и беше во потесни-
от круг на држави, но не успеа во 
тоа, а како утеха ја доби организа-
цијата на финалето од Суперкупот 
на Европа во 2017 година, кој ќе го 
играат победниците на Лигата на 
шампионите и на Лигата на Европа.

Подготви | Бојан Момировски

Велс и Исланд најпријатни изненадувања
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–  Абе внучко, таа мрежа што ја 
рекламираат – 4G, добра ли е?

–  Добра е, бабо! Зошто?
–  Па да ми купиш од неа двае-

сетинатина метри да си ги 
заградам кокошките…

–  Напаѓа кучево?
–  Не, голман е, брани!

–  Сине, ај дојди тука!
–  Кажи, тато.
–  Да не ја фаќаше ти книгата 

„Кама Сутра“?
–  Да.
–  А црташе ли нешто внатре?
–  Цртав.
–  Е, ајде сега оди и расплети ја 

мајка ти.

наеЗда

Здраво телефанатици. Ова отсекогаш ми бил чуден збор. Наезда. Иако 
македонските новинари најчесто го користат кога некои инсекти или 

штетници ќе се накотат на едно место, наезда може да се користи и за луѓе 
и за ситуации. На пример, очекувајте наезда од фотографии од машки 

нозе во песок на „Фејсбук“. Наезда од статуси дека „Арно им се прави на 
предавниците што летуваат во Грција“ по секој наслов за оштетено возило. 
Наезда од прилози и од лекари што повторуваат да не излегувате од дома 

и да носите лесна облека. 

Сега следува наезда од стручњаци што ќе тврдат дека не е важно што вели 
една институција и што забранува бидејќи Господ и народот се над неа. 

Вакви мудрости како од Итар Пејо секогаш ни биле најголемата слабост. А 
ги имаме повеќе и од ноќните пеперуги во финалето на Европското.

Оти сè знаеме, е од сè и ќе си умреме.

Малиот брат 

тВтека

�  15 јули 1556 година
 Во Рим e свечено осветена 

грандиозната купола на црк-
вата „Свети Петар“, која ја 
изгради прочуениот италијан-
ски архитект, вајар, сликар и 
поет Микеланџело Буонароти. 
Овој датум е земен како ден на 
раѓањето на барокот. 

�  16 јули 1661 година
 За првпат во Европа една банка 

издава книжна валута. Тоа се 
случува во Шведска, а банкно-
тите почнува да ги печати Сток-
холмската банка.

�  16 јули 1921 година
 Во Прилеп е роден Крсте Црвен-

ковски, политичар и дисидент 
во комунизмот, учесник во НОБ 
и носител на орденот народен 
херој и на Партизанска споме-
ница од 1941 година. Се зала-
гал за поголемо почитување на 
Македонија во рамките на СФРЈ 
и за поголема самостојност. По-
ради неподобните ставови бил 
политички маргинализиран и 
до распадот на СФРЈ не врши 
никаква јавна функција.

�  17 јули 1986 година
 На 46 години во Скопје почина 

Ристо Шишков, истакнат филм-
ски и театарски актер, еден од 
најголемите на сите времиња. 
Роден е во 1940 година, во 
селото Мрсна, Серско, Егејска 
Македонија, во ситуирано тргов-
ско семејство. Во 1942 година 
неговото семејство е протерано 
од Егејска Македонија, па преку 
Бугарија доаѓа во Струмица. Во 
1979 година е обвинет во навре-
да на српски и на хрватски арти-
сти, исто како и на Тито, и на 15 
јануари 1980 година заминува в 
затвор. По боледување умира на 
17 јули 1986 година во Скопје.

�  18 јули 1967 година
 Во Охрид Третиот црковно-на-

роден собор архиепископ-
скиот синод донесе одлука за 
прогласување автокефалност 
на Македонската православ-
на црква како наследничка на 
обновената Охридска архие-
пископија. Одлуката ја соопшти 
новиот архиепископ охридски 
и македонски г. г. Доситеј.

ВремеПлоВ

Ќе дојде време кога под казна ќе ги праќаат децата 
да си играат надвор.

Прекрасно утро. Ако си сончев панел.

Прашање на денот: Марко има три јаболка, а Дарко 
има ајпед, ајпод и ајфон.Чии три јаболка ќе ја 
привлечат Ивана?

У Македонија надежта ја снемуе побрзо од 
раситнета 1000ка.

Нема поглупо нешто од тоа кога ќе ти се испречи 100 
грамско чоколадо на твојот пат кон креветот и мора 
да го изедеш, да си легнеш и да му докажеш кој е кој.
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•		300	гра	ма	ло	сос

•		100	гра	ма	ос	лиќ

•		150	гра	ма	па	стрм	ка

•		чи	сте	ни	школ	ки

•		3	чеш	ни	ња	лук

•		2	гла	ви	ци	кро	мид

•		2	стап	чи	ња	це	лер

•		3	мор	ко	ви

•		8-10	че	ри	до	ма	ти	со	рач	ка

•		2	пар	чи	ња	ин	чу	ни

•		1,5	ла	жи	ца	браш	но

•		2	ли	тра	во	да

•		сол	и	црн	пи	пер

•		1	ла	жич	ка	кон	цен	трат	од	до	мат

# Вклу че те ја рер на та да се за грее на 200 сте пе ни. Во 
ро стер та ва та на ре де те ги пар чи ња та ри ба и пе че те 
15 ми ну ти за да фа тат бо ја и да пу штат мас но ти ја.

# До де ка се пе че ри ба та исеч кај те ги лу кот, кро ми дот, 
мор ко вот, це ле рот и че ри до ма ти те со рач ка. 

# Во сад на оган до дај те мас ли но во мас ло и до дај те ги 
исеч ка ни от зе лен чук и ин чу ни те. До дај те ги и школ-
ки те. Во са дот на оган до дај те и ед на и пол ла жи ца 
браш но, мал ку да се ис пр жи.

# До дај те два ли тра топ ла во да и оста ве те да се ва ри. 
Сме са та од зе лен чук мо же те да ја изг ме чи те ру стич но, 
да оста не по не кое по круп но пар че.

# Ис чи сте те ја пе че на та и ола де на ри ба од ко ски те и 
ме со то до дај те го во са дот на оган. До дај те сол и црн 
пи пер. На крај до дај те го кон цен тра тот од до ма ти и 
оста ве те да се ва ри 20 ми ну ти.

# Сер ви рај те!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

Не од бег ну вај те ја рач ка та од до ма ти те, таа го да ва ин тен зив-
ни от вкус на до ма ти те и го збо га ту ва вку сотќе ма ти те тре ба да 
е иде ал но сув за да мо же да се из ма тат.

КуJнски тефтер

Риб ја чор ба
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