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ВоВед

СДСМ нема намера да 
признае пораз

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Место програМа, подготвува нова криза

очиг лед но, не ма ат ма гич но стап че 
за чо век со не го ви те ин те ле кту ал ни 
спо соб но сти. Ка ти ца по си те обу ки 
во странс тво и ил јад ни ци евра по
тро ше ни за со вет ни ци, сѐ уште не 
на у чи во еден здив да ка же „Пе ро ја де 
грав“. Ду ри ни на на ме сте но ин терв ју. 
„При ја те ли те од над вор“ за луд но се 
бо реа да им обез бе дат про стор на 
ТВекра ни те мно гу по ве ќе од тоа што 
ре ал но зас лу жу ва ат спо ред она што 
има ат да го по ну дат. До ка жаа де ка 
мо жат на си ла да до би јат сѐ што ќе 
по са ка ат на пре го ва рач ка ма са, но не 
и да го на те ра ат на ро дот да им ве ру ва 
во тоа што го збо ру ва ат.
 
Се кој нор ма лен по ли ти чар ко га ќе 
до бие ва кви вре ли ша ма ри од на ро
дот, ту ка би за ста нал. Но, не и За ев. 
Тој на ме сто да го приз нае по ра зот 
и да се пов ле че, за ед но со не го ви
те со јуз ни ци од пар ти ја та, од СЈО, од 
опо зи ци ски те ме ди у ми и од мре жа та 
на Со рос под го тву ва про дол же ние на 
кри за та и на аго ни ја та пре ку из бо ри
те на 11 де кем ври.  

Та ка до де ка ВМРОДПМНЕ ра бо ти на 
ре а ли за ци ја на ве те ни те про е кти и 
на со ста ву ва ње но ва про гра ма, За
ев го спро ве ду ва ста ри от план кој 
пред ви ду ва про во ци ра ње ин ци ден ти 
што ќе до ве дат до ме ѓу ет нич ки или 
ин те рет нич ки су ди ри...

 Отворањето на прашањето за двојаз
ничност, повторното активирање 
на платеничката револуција за на
водна одбрана на СЈО, претстојната 
расправа за буџетот во Собранието, 
инсистирањето за произнесување 
на Уставниот суд за СЈО се само дел 
од предвидените процеси и настани 
кои опозицијата е подготвена да ги 
искористи за предизвикување по
сериозни инциденти за што притоа 
вината ќе ја префрли на ВМРОДПМ
НЕ. Сето тоа би финиширало со ме
диумски напад преку соросовите 
платеници кои ќе обвинуваат за 
„нарушен изборен амбиент“ и ќе 
бараат од меѓународните фактори 
да се поништат изборите, односно 
вољата на граѓаните. 

Пис мо то до ам ба са до ри те е са мо 
уште еден ар гу мент плус што по
твр ду ва де ка За ев ќе сто ри сѐ до 11 
де кем ври за да ги ос по ри из бор ни те 
ре зул та ти, за да мо же да ја одр жи 
кри за та во жи вот и од но во да ја вра
ти др жа ва та во 2014 го ди на. Оста ну
ва да ви ди ме да ли ВМРОДПМНЕ и 
гра ѓа ни те по трет пат ќе им доз во
лат да се изв ле чат и ќе ги оста ват до 
не дог лед да си по и гру ва ат со суд би
на та на др жа ва та.
 

Из бор ни от по раз на СДСМ на 
пред вре ме ни те из бо ри е ве ќе 
ап сол ви ра но пра ша ње за кое 

опо зи ци ја та не ма ре ше ние. Ду ри 
и опо зи ци ски те екс пер ти и ана ли
ти ча ри те по мал ку сра меж ли во, но, 
се пак, јас но по твр ди ја де ка ан ке ти
те по ка жу ва ат раз ли ка „мно гу на 
мал ку“ во при лог на ВМРОДПМНЕ 
и приз наа де ка не ус пе а ле да им ги 
сме нат ста во ви те на ма ке дон ски те 
гра ѓа ни. Ди ле ма та е да ли За ев ќе 
се по ми ри со по ра зот или ќе сто ри 
сѐ за да ги пов ле че си те со се бе во 
ам би сот? Поз на вај ќи го не го ви от 
мен та лен склоп, не го ви те мо рал ни 
и етич ки прин ци пи, но и не го ви от 
јав но изра зен по рив за „ја де ње жи ви 
лу ѓе“, лес но е да се од го во ри во кој 
пра вец ќе се дви жи СДСМ до из бо
ри те и по нив.

 Су деј ќи по ан ке ти те што и са ми те 
опо зи ци о не ри ги приз на ва ат, на ро
дот по кој знае кој пат пра ќа ја сен 
сиг нал де ка ни ту за бо ра ва, ни ту про
сту ва, ни ту ве ру ва во сѐ што ќе му се 
сер ви ра пре ку ме ди у ми те. Со си те 
ми ли о ни евра по тро ше ни за про
па ган да, со си те при ти со ци, за ка ни, 
уце ни, на вре ди кон не и сто мис ле ни
ци те, со си те уда ри врз еко но ми ја та, 
со си те без бед нос ни пре диз ви ци, со 
се та под др шка на „при ја те ли те од 
над вор“, СДСМ и нив ни те ме ди ум ски 
пер ја ни ци не го по ме сти ја ни за ми
ли ме тар јав но то мис ле ње во нив на 
пол за. По кој знае кој пат им да ва ат 
до зна е ње де ка не ги сме та ат за из бор 
до сто ен за вни ма ние.
 
Во ва кви окол но сти, оче ку ва ња та за 
из бор ни те ре зул та ти и не би мо же ле 

да би дат по и на кви, осо бе но ако се 
има пред вид де ка из бо рот е све ден 
на ед на се ри оз на из бор на про гра ма 
со сто ти ци раз вој ни про е кти и ед на 
ан ти др жав на про па ган да ко ја ги за
гро зу ва те ме ли те и са мо то по сто е ње 
на оваа др жа ва.  
 
По ни за та ка та стро фал ни по те зи на 
СЈО, ве ќе на си те (ду ри и на спон зо
ри те) им е јас но де ка не ма со од вет
на лич ност/ин сти ту ци ја на ко ја би 
ѝ се до ве ри ло спро ве ду ва ње то на 
ан ти ма ке дон ско то сце на рио. Вли
ја ни е то на Со ро со ви те ме ди у ми и 
но ви на ри врз јав но ста е очај но ма
ло, без раз ли ка на ми ли о ни те евра 
што „над во реш ни те при ја те ли“ на 
За ев ги исту ра ат врз нив за „пер е ње 
мо зок“ на гра ѓа ни те. Со вет ни ци те 
на За ев кои про да ва ат ска па маг ла, 
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П е тре Ши ле гов, глас но го
вор ни кот на СДСМ, за ста
на со цел па мет и де сти

ли ра на хра брост да по со чи кон 
ВМРОДПМНЕ ка ко ви нов ник за 
об ја ву ва ни те те ле фон ски раз
го во ри на ал бан ски ја зик. Теч но 
под го твен де ка ќе ус пее во на ме
ра та да убе ди ко го би ло над вор од 

не го ви от кам пус де ка ова исте ку
ва ње од фо но те ка та на За ев ќе мо
же да го при шие на те за та „ВМРО 
прис лу шу ва“. Тоа е  про дол же ние 
на ома ло ва жу ва ње то на јав но ста 
сме тај ќи ја за ма са со кра тко пом
не ње, кра тко ви дост и не раз би ра
ње во по ли тич ки те игри.

Но, не тре ба мно гу да се со бе рат 
два и два ко му тоа му оди во при

лог се га да се ури ва реј тин гот на 
пар ти и те на ал бан ски от блок и 
при тоа да го по крие откри е ни от 
зад ник? СДСМ очај но се оби ду ва 
да ја вра ти на сце на си ту а ци ја та 
во ко ја не о дам на, со сни ме ни те 
де ло ви од раз го во ри пре ку ин тер
нет, За ев се со кри од из бо ри те во 
април. Са мо што се га, отка ко аген
да та за по ал бан чу ва ње на Ма ке до
ни ја не му по ми на во јав но ста, а со 
тр го ви ја та со пра те нич ки те ме ста 
ги де се тку ва ше де мон стран ти те, 
му оста на са мо да се на де ва на ал
бан ски те гла со ви при евен ту а лен 
пад на реј тин гот на ДУИ.

За по тсе ту ва ње, за е ви сти те тр гу
ваа со сни ме ни те раз го во ри до де ка 
тра е ше јав но то бом бар ди ра ње со 
раз го во ри те; отво ре но уце ну ваа и 
ре ке ти раа ком па нии во др жа ва ва; 
ги ко ри стеа за по ли тич ки те чис
тки во опо зи ци ја та; го на ми ри ја 
ма ке дон ско то под зем је вклу че но 
во пар ти ја та за дел ка ње па со ши и 
лич ни кар ти; из дејс тву ваа про дол
жу ва ње на фи нан си ска та аго ни ја 
на пар ти ја та со про дол жу ва ње на 
исте че ни от хи по те ка рен рок; а се га 
пар ти ска та фо но те ка се ко ри сти 
за по ни жу ва ње на ДУИ за да мо же 
членс тво то на СДСМ, кол кутол ку, 
со ал бан ски те гла со ви, а без ме ста
та ве те ни за град ски те мо ле ри, да 
офор ми пра те нич ка гру па во ид ни
от со став на пар ла мен тот.

Во це ла та си ту а ци ја во ко ја пла
тфор ма та на пи ша на од „по ви со ки
те од над вор“ пре диз бор но  му се 
удри од гла ва, СДСМ се фа ќа за тоа 
што мо же. Ка ко коц ка ри со ту ѓи па
ри, за е ви сти те се ста ве ни во патпо
зи ци ја да мо ра да се ва дат, од ед на 
стра на, др жеј ќи се за пла тфор ма та 
за ко ја За ев го „под го тву ва ат по дол
го вре ме“ и му се „да де ни на со ки и 
пре по ра ки“ (ка ко што му пи шу ва 
За ев на Мен дух Та чи), а, од дру га 
стра на, да се оби дат да не ис чез нат 
од ма па та на по ли тич ки те пар тии 
по ра ди по дел ба та на пра те нич ки те 
ме ста со де мон стран ти те.

За тоа се за и гра на две очај нич ки 
по ли ња. Од ед на стра на, пре ку 
кон та кти те на не за вис на та но
ви нар ска, а се га но ва пар ти ска 
ѕвез да Му ха мед Зе ки ри бе ше 
акти ви ра но ко сов ско то под
зем је. Не за вис но да ли тој им ги 
пре дал раз го во ри те или до нив 
са мо пре нел што и ка ко се оче
ку ва да одра бо тат, еми ту ва ње то 
на раз го во ри те на чел ни ци те на 
ДУИ пре ку со ци јал ни те мре жи 
ко ин ци ди ра со вре ме то на сред
ба та на Ко со во. Од дру га стра на, 
за тие лу ѓе со кои се срет нал Зе
ки ри се знае де ка би ле бли ски 
на не у тра ли зи ра ни те гру пи во 
по ли ци ски те ак ции „Бро дец“ и 
„Ди во На се ље“. Две те ак ции беа 
бол ни те ми за Зе ки ри и при не
го во то но ви нар ско одра бо ту ва
ње. Да ли при тоа Зе ки ри со оваа 
гру па до го ва рал и друг ан гаж
ман во пре диз бо ри е то не е те
шко да се пред ви ди, но тоа што е 
си гур но е де ка не му би ло те шко 
да им ја про да де при каз на та де
ка ДУИ, со тоа што не за ста на ле 
во од бра на на нив ни те бра ќасо
бор ци, зас лу жу ва да би дат цел 
на јав на ди скре ди та ци ја.

Во исто вре ме, до де ка трае на па
дот врз ДУИ, За ев ја акти ви ра ше 
и не го ва та Ка ти ца Ја не ва. Спе
ци јал на та, цр пеј ќи го ле ги ти ми
те тот од со бра ни ски от со став 
кој што за неа е ле ги ти мен, ја 
за ма ју ва ше јав но ста не кол ку де
на со ме ди цин ски кон тро ли ран 
на стап во кој ги на вре ду ва ше 
пра те ни ци те, па ги мо ле ше да 
ѝ овоз мо жат бе ско неч ност и не
о гра ни че ни мож но сти. При тоа, 

се ка ко, не ка жа кој прис лу шу
вал, ка ко прис лу шу вал, да ли го 
има ло За ев на сним ки те, па и од 
ка де по втор но пре ку со ци јал ни
те мре жи ги слу ша ме раз го во ри
те на Али Ах ме ти и дру ги те од 
ДУИ ако За ев ѝ ги пре дал си те 
ма те ри ја ли? Ја не ва го оди гра 
до го во ре но то и ја на пу шти сед
ни ца та, со нај а ва де ка не ма да 
се вра ќа. Исто ка ко што пред 
шест ме се ци од лу чи да не се по
ја ви да го од бра ни из ве шта јот за 
ра бо та, ни ту пред со бра ни ска та 
ко ми си ја, ни ту пред Со ве тот на 
јав ни об ви ни те ли. Оваа со бра
ни ска епи зо да на Ја не ва се га 
бе ше во функ ци ја са мо и са мо 
ка ко ос но ва за За ев да мо же да 
го на пи ше ку ка вич ко то пис мо 
до ам ба са ди те, во обид за спас 
на ко жич ка та.

Во це ла та игра на СДСМ де ка 
„ВМРО прис лу шу ва и се га пу шта 
раз го во ри“, а МВР со пар ти ски от 
ге не ра лен се кре тар Оли вер Спа
сов ски на че ло не ма да мрд не со 
прст за ра ди по втор но то бом бар
ди ра ње, се га СДСМ оче ку ва да 
на ста не ед на но ва со стој ба во 
ко ја при ти со кот би тре ба ло да 
пад не врз Јав но то об ви ни телс
тво на Мар ко Звр лев ски. Се ка ко, 
ка ко дел од вне су ва ње раз дор 
на ста роно ва та вла де јач ка ко
а ли ци ја, ка ко што по ка жу ва ат 
ан ке ти те за из бо ри те. До кол ку, 
пак, ОЈО и де лот од МВР по втор
но из не на дат, она ка ка ко што 
из не на ди ја во слу ча јот со За хир 
Бе ќи ри Ча у шот, ду ри то гаш би 
се акти ви ра ле Ја не ва и СЈО, чи
ја што ос нов на за да ча се ток му 

не ле гал но сни ме ни те те ле фон ски 
раз го во ри во обид да ја ис пег ла ат 
си ту а ци ја та.

Во комп ју тер ски ин ста ла ции на 
Ча у шот беа нај де ни око лу 70 ил ја
ди раз го во ри, а спо ред по ли ци ја та 
дел од пап ки те на хард ди ско ви те 
и пре нос ни те ме мо ри ски кар тич
ки би ле кре и ра ни ду ри и отка ко 
Ча уш бил во за твор. То гаш се по со
чи ја и вр ски те на чле нот на СДСМ 
со дру ги те под зем ја на Бал ка нот, 
во Ср би ја и во Ко со во. Не бе ше из
не на ду ва ње де ка тие ќе из ле зат 
на ви де ли на, ни ту, пак, де ка тоа 
во не кој мо мент не ма да би де упо
тре бе но во ко рист на СДСМ.

При ви дот де ка СДСМ во овие 100 
пре од ни де но ви ќе оста ви на при
вре ме на та ко ми си ја за ме ди у ми да 
се гри жи за тоа да ли не кој не доз
во ле но вли јае врз јав но ста бр зо 
пад на во во да. СДСМ ни ко гаш не 
мо жел да се под го тви за из бо ри 
без цр на кам па ња, ни ту без шу ру
ва ње со под зем је то. Но, об ја ву ва
ње то на раз го во ри те ни ту до се га 
му до не се, ни ту отсе га ќе му до не се 
по ли тич ки реј тинг на За ев, ба рем 
не за тоа што го за го ва ра. Ве ќе сѐ 
е јас но, са мо уште во СДСМ да се 
осве стат де ка ал ба ни за ци ја та на 
ко ја се под го тве ни не ми ну ва ни ту 
кај Ал бан ци те ни ту кај Ма ке дон ци
те. За тоа има ат, ба рем за се га, уште 
се дум де се ти на де но ви. 

Тазе албански гласови  
за бајати разговори
Слу чај но ли из ле гу ва ат во етер сни ме ни раз го во ри на звуч ни ими ња на 
ДУИ отка ко За ев нај а ви де ка СДСМ ќе би де „нај го ле ма та ал бан ска пар
ти ја во Ма ке до ни ја? Слу чај но ли но ва та не за вис на но ви нар ска ѕвез да 
со пар ти ска кни шка Му ха мед Зе ки ри се срет на со ко сов ско то под зем је? 
Слу чај но ли спе ци јал на та Ка ти ца Ја не ва кре и ра ше ме ди цин ско кон тро
ли ра но шоу во Со бра ни е то до де ка За ев пи шу ва пис ма до ам ба са до ри те 
со ус ло ву ва ње за на вод на под др шка за СЈО? Се то тоа е ре жи ја ко ја тре
ба да го спа си де бак лот на из бор на пла тфор ма на при ја те ли те на За ев 
по ра ди не го ви от сло бо ден пад

СНИМкИте На Заев вО ИЗбОРНа каМПања

Пишува | Наум Стоилковски

актуелно

6 www.republika.mk 7петок, 30 септември 2016 година



Е д на по зи тив на ра бо та ги из
не на ди си те во по не дел ни
кот. Ве ру ва ле или не, но на

ра ча ни те про те стан ти –пар тиј ци во 
од бра на на СЈО од гра до ви те, кои ја 
да доа и нај го ле ма та број ка, за чу до 
и за про ме на не дој доа со авто бу
си те на „Три те рол“?! Не што ов де 
опас но смр ди: или газ да Ле фтер и 
ли де рот и при ја тел За ев се ска ра
ле око лу не кој тен дер или СДСМ 
ја на у чи л лек ци ја та со пре поз нат
ли во ста на нон стоп ан га жи ра ни от 
пар ти ски пре воз ник. По ве ро јат но, 
пр во то, но да не беа авто бу си те, 
сра мот ќе бе ше уште по го лем. Мо
же би не вкус но ка ко бе ден по тег со 
пар ти ски те авто бу си и чле но ви, но 
ланчпа ке ти те би ле вкус ни, пи шаа 
пат ни ци тена мер ни ци по исти те 
тие ан ти со ци јал ни мре жи. Тоа, ве

ро јат но, им бил и нај сил ни от 
впе ча ток од слу чу ва ње то во 
Скоп је, се ка ко, освен не из беж
на та по се та на „Си ти мол“.

При чи ни те за ка та стро фал
на та по се те ност и за не пре
суш на та по тре ба за но се ње 
петшес тсто ти ни пар тиј ци 
од гра до ви те има ат дла бо ки 
ко ре ни во игра та на са ми от 
СДСМ. Проб ле мот е што тие 
са ми те, зна еј ќи што ги че ка во 
по не дел ни кот во 17.00 ча сот 
пред пар ла мен тот во Скоп је, 
пре вен тив но си на пол ни ја де
се ти на авто бу си од по ве ќе ма
ке дон ски гра до ви. Ни кој и не 
оче ку ва ше не ка ква го ле ма по
се те ност, а нај мал ку вр ху шка та 
и ор га ни за то рот на про те сти те 
од улич ка та што го но си име то 
на Па вел Ша тев.

АВТОБУСИТЕ КАКО СПАС, 
ПОИНАКУ СЈО ЌЕ ГО БРАНЕА 
СЈО?
Свес ни за ни за та по те зи со кои 
ги од да ле чи ја иде а ли сти те од 
ша ре на та „ре во лу ци ја“ од и 
та ка ква зид ви же ње то, со ци
јал де мо кра ти те, исто та ка, 
по зи тив но и не својс тве но за 
нив но то сти хиј но дејс тву ва ње, 
си на ра чаа авто бу си. Со овој за 
нив чуд но пре вен ти вен по тег, 
ја спа си ја и ша ре на та „ре во лу
ци ја“ и се бе си од сра мот што ќе 
сле ду ва ше.

Сли ка та по ка жа, па ду ри и си те 
опо зи ци ски ме ди у ми и пор та
ли по твр ди ја, де ка, ци ти рам, 
„не кол ку сто ти ни гра ѓа ни“ ги 
изра зи ле ре вол тот и под др
шка та за Ка ти ца Ја не ва и за 
СЈО. Ко неч но, се сог ла су ва ме. 
И без да нав ле гу ва ме во стру
кту ра та на при сут ни те, ко ја 
бе ше со ста ве на од 90 про цен ти 
пен зи о не ри, кои се се ќа ва ат на 
уба ви те вре ми ња во ко му низ
мот, чув ству ва ат долг и са ка ат 
да оста ват бе лег на за ми ну
ва ње, и 10 про цен ти пле нум
ци, вра бо те ни во Со рос, и од 
тие со жел ба да се вра бо тат 
под не го ва за кри ла, број ка та 
е по ве ќе од очај на. По тфр ли ја 
си те стра ни за ин те ре си ра ни 
за про ме на на вла ста и, по ве ќе, 
за бе не фи тот од вла де е ње то 
на СДСМ. Па са мо Со ро со ви те 
фи ли ја ли да из ле зеа со полн 
ка па ци тет, број ка та ќе бе ше 
слич на или по го ле ма, без авто
бу си те и си те дру ги. Ва ка, са мо 
со пла тен пре воз и ланчпа кет, 
дој доа де се ти на авто бу си, да
вај ќи број ка од петшес тсто ти
ни лу ѓе. Што оста на за дру ги те, 
сто ти на од Скоп је, пе де сет?

Ви сти на та е по ве ќе од ед но
став на, да не беа про вин ци
ски те со пар тиј ци на СДСМ, 
во од бра на на СЈО ќе беа СЈО. 
Пр ва та кра тен ка за Спе ци јал
но јав но об ви ни телс тво, вто
ра та кра тен ка од ими ња та на  

Пишува | Љупчо Цветановски

„Се тре сеа со ци јал ни те 
мре жи  се ро ди ша ре но 
фи ја ско“, ова би бил нај ку си от 
опис на по не дел нич ка та не ус пеш на 
ре ин кар на ци ја на пла те нич ка та „ре во лу ци
ја“. Ед на не де ла по си те опо зи ци ски ме ди у
ми се тру бе ше за про те стот, ги оку пи раа и 
за мо ру ваа си те на со ци јал ни те мре жи, 
на пра ви ја ду ри и спот. Ба ди ја ла, да не беа 
авто бу си те со ор га ни зи ран пре воз од гра
до ви те, сра мот ќе бе ше уште по го лем. 
Ва ка, и не бе ше тол ку страш но. Да, мо же би, 
не вкус но ка ко бе ден по тег со пар ти ски те 
авто бу си и чле но ви, но ланчпа ке ти те би ле 
вкус ни, пи шаа пат ни ци тена мер ни ци по 
исти те тие ан ти со ци јал ни мре жи. Тоа, 
ве ро јат но, им бил и нај сил ни от впе ча ток 
од слу чу ва ње то во Скоп је, се ка ко, освен 
не из беж на та по се та на „Си ти мол“

анализа

Неуспешно 
воскреснување 

на мртвата 
„револуција“

ПлатеНИЧкО ФИјаСкО
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Сте во, Јор дан и Оли ве ра... Трој
ца та од СДСМ, ша ре на та и ме ди
у ми те, единс тве ни те што ќе беа 
на про те стот пред пар ла мен тот.  
Да, до кол ку не дој де ше за си лу
ва ње то од вна треш но ста, ќе си 
беа Пен да ров ски, Ши шов ски и 
Трај ков ска, са ми и ша ре ни од 
ма ка во ли ца та. Ќе си по дре меа 
и ка ко, де мек, слу чај ни ми ну ва
чи, ќе си про дол жеа на кај „Плеј“ 
или „Круг“.

КАКО СДСМ ЈА „УБИ“ 
ШАРЕНАТА „РЕВОЛУЦИЈА“?

СДСМ не оди гра слу чај но та ка, 
ни ту се га има по до бра прес ме
тка на ра бо ти те, па, за про ме на, 
прв пат во 25 го ди ни дејс тву ва 
пре вен тив но. СДСМ си е ста ри от 
и си игра по на ви ка, но проб ле
мот што са ми от го на пра ви со 
ша ре на та „ре во лу ци ја“ прем но
гу бо де очи за да оста не глув на 
сопс тве ни от ма сакр на и та ка 
лаж на та ре во лу ци ја.

Опо зи ци о не ри те, свес ни де ка са
ми те го уни шти ја бо ја ди су вач ко

то чу до ви ште што го соз да доа за 
лич ни пар ти ски по тре би, се га при 
не го ва та ре ин кар на ци ја по по ве ќе 
од два ме се ца на ста пи ја итро и од 
ли чен ин те рес, ба рем мо мент но, 
го спа си ја. До кол ку не ре а ги раа 
пра во вре ме но и не до не соа сто
ти ци пар тиј ци, 26 сеп тем ври 2016 
го ди на ќе бе ше де нот ко га ша ре
на та „ре во лу ци ја“ и офи ци јал но 
ќе бе ше прог ла се на за мр тва. И 
та ка, два ме се ца ја одр жу ваа на 
апа ра ти, без сог лас ност на нај го
ле ми от дел од учес ни ци те во неа, 
кои ја по гре баа со пот пи шу ва ње то 
на до го во рот во ју ли го ди на ва, со 
кој пар ти и те се об вр заа де ка на 
31 август ќе се до го во рат за из бо
ри на 11 де кем ври. Ма ла за бу на, 
мо же би, им вне се За ев, кој из ја ви 
де ка на 31 де кем ври ќе се до го во
рат за из бо ри на 11 де кем ври, но 
ни кој не го сфа ти се ри оз но, ка ко 
и се ко гаш, не ли.

Со до го во рот за до го вор, ша ре на
та ре во лу ци ја за ми на во исто ри ја
та, ка ко исто ри ски срам за по и мот 
ре во лу ци ја. И до де ка си те мис леа 
де ка единс тве на остав ни на ќе би
дат дватрој ца та пра те ни ци од 

нив ни те ре до ви, кои на сво и те 
вну ци ќе им рас ка жу ва ат де ка 
би ле дел од ре во лу ци ја што ја 
би е ле же сто ко и ко ја про ду
ци ра ла не кол ку пра те ни ци во 
пар ла мен тот, кои по доц на се 
прик лу чи ле на ма тич на та пар
ти ја, таа во скрес на. Ни кој не се 
за чу ди, на про тив, има по ве ќе 
при чи ни за неј зи но то бу де ње 
од мр тви те.

ЧУМУ ВОСКРЕСНУВАЊЕ НА 
МРТВАТА „РЕВОЛУЦИЈА“?

Пр вич на при чи на за бед ни от 
про тест е не ус пеш на та „ге ри
лаак ци ја“ на Ше ке рин ска, ко ја 
се оби де со ну де ње то не кол ку 
пар те нич ки ме ста да ги одо
бро во ли бо ја ди су ва чи те, кои 
за нив не у мор но бое ја ли бо е ја 
со ме се ци. Ова, очиг лед но, бе
ше да ле ку од за до во лу ва ње то 
на апе ти ти те на „ре во лу ци о
не ри те“, кои оче ку ваа мно гу 
по ве ќе од 20 евра днев ни ца 
за сво јот ан гаж ман. На стра на, 
ле то то по ми на, а тие ги по тро
ши ја па ри те.

Дру га та стра на е уште по
страш на за СДСМ. Со отво ре
на та по ну да и ве ту ва ње то за 
ста ва ње на пра те нич ки ли сти 
на акти ви сти од „ре во лу ци ја
та“, пар ти ја та ги раз об ли чи 
про те сти те и ге не за та на соз
да ва ње то на дви же ње то. Ова 
најм но гу удри по иде а ли сти те, 
тие што бо ја ди су ваа бесп лат но 
и кои, мо же би, пр вич но пад наа 
на фин ти те за бор ба про тив 
„ре жи мот“, не ка ква си сло бо
да и уште по не ка ва прав да, но 
на бр гу се осве сти ја ко га бол но 
и јас но уви доа во што и за што 
би ла це ла та ша ре на при ка ска. 
Тие ум ни те и из ла жа ни, кои 
без раз мис лу ва ње вле гоа во 
иде а ли зи ра на та сказ на за не
ка ква клас на бор ба на ле ви ча
ри про тив „ре жи мот“, сфа ти ја 
де ка би ле са мо ала тка за по ли
тич ко по тку су ру ва ње. Ни што 
по ве ќе, но ни ко гаш по ве ќе...

Сле ду ва ше и не ус пеш но одо
бро во лу ва ње со вра бо ту ва ње 
„но ви на ри“ од ша ре ни те че да, 
но и таа про пад на по сил ни от 
ме ди ум ски одек на нај а ве ни от 

чин. Нај ве ро јат но, вра бо ту ва
ња та во ти мот за од но си со 
јав но ста на СЈО, се пак, го пре
ки на Беј ли, а не За ев или Ше
ке рин ска, Ка ти ца нај мал ку.

По ва кво то не ус пеш но 
упи ку ва ње кај „ша ре ни те“,  
пр ва при чи на за неј зин 
пре по род би би ло при ка жу
ва ње то де ка „ре во лу ци ја та“, 
де мек, е сѐ уште жи ва. Чин, 
кој би удрил по емо ци и те 
на за ми на ти те, за лу та ни 
во иде а ли и раз бу де ни од 
пар ти ска та зло у по тре ба на 
ша ре ни си но ви и ќер ки, со 
кој тие по ве де ни од но стал 

ги ја та кон бо ја ди су ва ње то 
и уни шту ва ње то ин сти ту 

ции, би се вра ти ле во 
ша ре но то ста до во кое 
до ми ни ра си на та бо ја. 

„Ед наш ша рен, се ко гаш 
ша рен“ – из ви ку ваа ван

 да ли те во те кот на ми на
 ти те про те сти, и бо ја ди су

 ваа ли бо ја ди су ваа...

вто ра при чи на за во скрес ну
ва ње на мр тва та ре во лу ци ја е 
не пре суш на та по тре ба од неа. 
Свес ен де ка оди во ам бис, со 
јас но оз на чен да тум на 11 де
кем ври, СДСМ мо ра да мис ли 
на ка ква и да е от стап ни ца. 
По ра ди ре ал но ста од по ра з, 
мож но е да „пук не“ во пар
ти ја та , па ќе мо ра да се оди 
кру то. Во пре вод, од СДСМ ќе 
мо ра да удрат же сто ко, ма кар 
и про тив сво и те мен то ри од 
ме ѓу на род на та за ед ни ца, за 
да пре диз ви ка ат и оправ да ат 
тре то од ло жу ва ње на из бо ри
те ед но по дру го. За да не би дат 
са ми, наш ле и не ко ја но ва не
бу лоз на при чи на де ка на 11 
де кем ври пла не ти те се ло шо 
по ста ве ни за гла са ње во РМ, 
СДСМ ќе мо ра да има не ка ква 
под др шка. Ша ре на та на пра
ви ја, кол ку и да е про ѕир на, 
им за вр ши ра бо та за вра ќа
ње во ми на то то, па зо што да 
не и се га. И та ка, збо ру ва ме 
за крај но мрз ли ва, не ин вен
тив на пар ти ја, ко ја по сто ја но 
игра на исти те кар ти. А ко га 
ги има те „ша ре ни те“ в ра це, 
гре во та би би ло да ги ис пу
шти те, не ли...

тре та та при чи на е мно гу 
бли ска до прет ход на та, но во 
овој слу чај во скрес ну ва ње то 
на „ша ре ни те“ и одр жу ва ње то 
пар ти ски апа ра ти на ре во лу
ци ја та би има ла за цел неј зи
на зло у по тре ба по из бо ри те, 
кои не ма да ги приз на ат. Ќе 
за гу бат и За ев по втор но ќе 
из ле зе и ќе ка же де ка не ги 
приз на ва. Ако мо же ше 2014 
го ди на, без ни ту еден под не
сен при го вор до ДИК, чу му да 
не мо же и се га во 2016 го ди на, 
по тол ку ле ген ди за не пра вил
но сти на из бо ри те? А ако не 
ги приз на ат, ќе тре ба да про
те сти ра ат. Се ка ко, за си ле ни 
со „гра ѓа ни те“ од ша ре на та 
„ре во лу ци ја“. При ка ска со до
ка жан „по мин“...

Зат скри ва ње то на сра мот на 
нај до бра та пар ти ска ала тка 
од ко ја се оче ку ва ше мно гу, 
а се до би са мо срам, би би ла 
че твр та та при чи на за пре
по ро дот на ре во лу ци ја та. Зем
јо тре сот на ре чен ин терв ју на 
Ка ти ца Ја не ва за МТВ (и мон
ти ра но и не мон ти ра но) сил но 
ги стре се на де жи те на СДСМ 
и до бро ги нас меа гра ѓа ни те, 
кои сѐ уште беа под при ти сок 
на ви стин ски те зем јо тре си во 
Скоп ско. Мо же би и не ма ше да 
но сат тол ку авто бу си и да ла
жи ра ат про те сти, до кол ку Ка
ти ца не про дол же ше со глу по
сти те во Со бра ние. За жал на 
СДСМ, Ка ти ца приз на де ка не 
би ла Су пер мен и трес на де ка 
екс пер ти те од СДСМ не са ка
ле на род ни па ри, ама таа ги 
на те ра ла да ги зе ма ат. Ме ѓу 
об ви ни тел ска та па ро ди ја и 
ме ѓу кри е ње то на тро ше ње
то че ти ри ми ли о ни евра. Исто 
та ка, на род ни па ри. Ва ка, „ша
ре ни те“ во функ ци ја на игра та 
„Ми ли о нер“ (а во вр ху шка та 
на СДСМ, со се ма слу чај но, се 
ми ли о не ри) ја оди гра уло га та 
„по ви кај при ја тел“ и се по ка
жаа ка ко идо ло пок ло ни ци на 
Си зиф, а сра мот на Ја не ва не 
мо же ше да го скрие и по крие 
ни што, нај мал ку „не кол ку 
сто ти ни гра ѓа ни“, кои ед вај 
из др жаа еден – еден и пол час 
пред да се рас ту рат и да го на
пол нат „Си ти мол“. 

анализа
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Име то е нај до бар по ка за тел за ши зо фре ничка та по ли ти ка на СДСМ
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 КОЛУМНА

омразата е  
единствена силна  
карта на опозицијата
Дла бо ка та по де ле ност ме ѓу гра ѓа ни те, ма ли от број не о пре де ле
ни гла са чи, дла бо ки те по ли тич коет нич ки ѕи до ви зад кои жи ве ат 
Ал бан ци те (кои и овој пат ќе го да дат сво јот глас на „сво и те“) не 
се единс тве ни те проб ле ми за опо зи ци ја та пред ре фе рен дум ско 
из јас ну ва ње. Глав ни от проб лем е тоа што, из го ре ни од не кол ку 
прет ход ни „го ле ми про ме ни“ (Об но ва та на Ма ке до ни ја од Де мо
крат ска та ал тер на ти ва на Ту пур ков ски во 1998 го ди на е ед на од 
тие из ма ми), гра ѓа ни те ве ќе не ве ру ва ат во праз ни збо ро ви ду ри 
ни ко га се уба во спа ку ва ни

Пишува | Го ран Мо ми ро ски

До де ка на ро дот се за ба ву
ва со „чо ра по га шти те“ 
(ху ла хоп ки на бу гар ски) 

на спе ци јал на та об ви ни тел ка 
Ка ти ца Ја не ва, ко ја со кри е ње 
на тро шо ци те на СЈО про пу шти 
да го зас лу жи име то јав на, ми
ну ва ат клуч ни де но ви во кои 
СДСМ има ше мож ност да ја свр
ти исто ри ја та во свој пра вец. Но, 
ка ко што ѝ се слу чу ва пре че
сто на нај го ле ма та опо зи ци ска 
пар ти ја во пос лед ни те го ди ни, 
таа по втор но ре ши на ме сто на 
на ро дот, да се пот пре на стран

ПРаЗНИте ветУвања веќе Не МИНУваат

Стра те зи те на опо зи ци ја та се ла жат ако мис лат де ка пре
ку нив ни те не де фи ни ра ни по ли ти ки се ми ну ва лес но, 
па ду ри и ко га има го ле ми при чи ни за не за до волс тво од 
вла ста. Гра ѓа ни те ду ри и ко га не зна ат точ но да ги об јас
нат ра бо ти те, ду ри и ко га не ма ат со од вет ни ин фор ма ции, 
точ но зна ат ка де не што не е ка ко што тре ба, и врз ос но ва 
на тоа го да ва ат сво јот глас. А, нај до бар при мер за ло ша та 
по ли ти ка ко ја на из бо ри мо же да ги чи ни де се ти ци ил ја ди 
гла со ви е пра ша ње то за име то. 

СДСМ со го ди ни не мо же да се ре ши да ли ВМРОДПМНЕ 
тре ба да пре го ва ра за име то или, пак, тре ба да се др жи до 
цр ве ни те ли нии за иден ти те тот. Ко га мис ли де ка мо же да 
до бие не кој по ен по ве ќе кај јав но ста, по сто ја но го об ви ну ва 
Гру ев ски де ка пре го ва рал со Гр ци ја со цел да го про ме ни 
устав но то име. Ко га е под при ти сок од стран ци те, то гаш 
Гру ев ски се об ви ну ва за не по пуст ли вост и не ма ње жел ба да 
го ре ши име то. Ко га ќе чуе де ка се во дат пре го во ри, вед наш 
се ва дат при каз ни за на ци о нал но пре дав ство. 

По зи ци и те се ме ну ва ат од ден во ден, од не де ла во не де ла. 
Еден ден Гру ев ски е пре дав ник за тоа што во Бу ку решт (а 

та му бе ше и Цр вен ков ски) се сог ла сил да вле зе ме во НА ТО 
под ФИ РОМ, а ве ќе на ред ни от ден, ако на од го вор ни те за 
над во реш на по ли ти ка на „Па вел Ша тев“ им се со ни друг 
филм, Гру ев ски е нај го ле ма при чи на за не ре ша ва ње на 
спо рот со Гр ци ја и бло ка да та во НА ТО и во ЕУ за тоа што 
не е кон стру кти вен. 

Исти те тие што од не за вис но ста (освен во пер и о дот 
20082012) имаа це ли 12 го ди ни да го ре шат спо рот и тоа 
во окол но сти што беа да ле ку по бе ниг ни од се гаш ни ве, 
се га во за вис ност од де нот и од на рач ки те об ви ну ва ат 
за пре дав ство или за не по пуст ли вост. За жал, оваа ши
зо фре нич ка си ту а ци ја не е са мо за име то, кое, се пак, е 
ед но од цен трал ни те пра ша ња.  Ва кви се по зи ци и те и 
во зем јо делс тво то, суб вен ци и те, за дол жу ва ње то, од но
си те со со се ди те, стран ски те ин ве сти ции, по ли тич ки от 
си стем, пра ша ње то за пра ва та на мар ги нал ни те гру пи и 
мно гу дру ги важ ни пра ша ња. Во нив не ма кон стант ност 
во ста во ви те и јас на по зи ци ја што ќе пра ви опо зи ци ја та 
ако дој де на власт. А, гра ѓа ни те са ка ат да зна ат на што 
се, осо бе но ако прет ход но не кол ку па ти ве ќе би ле су ро
во пре ла жа ни. �

ци те кои од 2006 го ди на на ва му 
не но сат по бе да, на „бом би те“ 
кои не ус пе а ја да ги про ме нат 
пар ти ски те реј тин зи и на Ја не ва 
од ко ја се оче ку ва со кри вич ни 
при ја ви да ја до не се вто ра та 
по бе да на СДСМ во не за вис на 
Ма ке до ни ја. 

За по тсе ту ва ње, до се га на пар
ла мен тар ни из бо ри СДСМ има 
по бе де но са мо во 2002 го ди на. 
На пр ви те пар ла мен тар ни из
бо ри во 1990 го ди на то гаш ни от 
СКМПДП бе ше вто ра пар ти ја, 

зад ВМРО–ДПМНЕ, а на вто ри те 
во 1994 го ди на СДСМ по бе ди без 
учес тво на опо зи ци ја та ко ја ги 
бој ко ти ра ше из бо ри те. Од 2006 
го ди на на ва му СДСМ гу би на си
те три во нред ни пар ла мен тар ни 
из јас ну ва ња. 

Ге не за та на ка та стро фал ни те 
ре зул та ти на опо зи ци ја та во 
пос лед ни те 10 го ди ни мо же 
да се ба ра во на чи нот на кој 
вла дее ВМРО–ДПМНЕ, и тоа е 
ле ги тим но. СДСМ мо же да се 
жа ли на од не су ва ње то на вла
ста, на лан ски от снег, на гло
бал но то за топ лу ва ње, но ако 
се ви дат ре зул та ти те од си те 
из бо ри во пос лед ни те 26 го ди
ни, ќе се ви ди де ка се ра бо ти за 
си стем ски гре шки и сла бо сти 
по ра ди кои Ма ке до ни ја по
втор но, нај ве ро јат но, ќе оста не 
без со од вет на опо зи ци ја. 

Об је ктив но, 100 де на е мно гу 
мал ку вре ме за да се сме ни оп
шта та сли ка за кој би ло по ли
тич ки фа ктор во зем ја ва. Тие 
што ве ру ва ле де ка ВМРОДПМ
НЕ гра ди и ра бо ти, по втор но 
ќе ве ру ва ат во исто то, тие што 
мис лат де ка пар ти ја та што е 
на власт е кри ми нал на гру па, 
не ма да го про ме нат сво јот 
став. За жал на СДСМ, тие што 
ве ру ва ле де ка СДСМ е им по
тент на пар ти ја што не знае што 
да пра ви по из бо ри те, пак ќе 
ве ру ва ат во исто то без раз ли ка 
што ќе ка жат неј зи ни те прет
став ни ци во из бор на та кам па
ња. Пра ктич но, единс тве на та 
сил на кар та на опо зи ци ја та е 
омра за та што по стои ме ѓу на
ро дот, но таа, спо ред ан ке ти те, 
не мо же да ги сме ни глав ни те 
по ли тич ки трен до ви. 

СДСМ ни ко гаш не ја на у чи лек
ци ја та од не го ви от ли дер и 
пре ми ер на из бо ри те во 2006 
го ди на, Вла до Буч ков ски, кој 
на 10 де на пред из бо ри те ве ти 
зго ле му ва ње на пен зи и те за 10 
про цен ти отка ко прет ход но че
ти ри го ди ни им на ма лу ва ше по 
8 про цен ти од то гаш да ле ку по
ма ли те пен зии. Слу чај но или не, 
тие 8 про цен ти за пен зи о не ри те 
во сво јот ман дат ка ко ми ни стер 
за фи нан сии ги одо бри чо ве кот 
што се га ќе ја во ди из бор на та 

кам па ња на вла де јач ка та пар
ти ја, Ни ко ла Гру ев ски. 

Слу ча јот со ве ту ва ње то на Буч
ков ски и по ра зот на пар ти ја та 
што ја пред во де ше е нај до бар 
при мер за тоа кол ку ма ке дон
ски те гла са чи се свес ни за ла
ги те и за лаж ни те ве ту ва ња на 
по ли ти ча ри те и ве ру ва ат са мо 
ко га ќе ви дат ре зул та ти. За жал 
на ма ке дон ска та де мо кра ти ја, 
на ко ја одам на ѝ не до сти га сил
на и енер гич на опо зи ци ја што ќе 
се бо ри со про гра ма, гра ѓа ни те 
ве ќе не слу ша ат ни оби ди за ла
ги, а уште по мал ку кон крет ни и 
ре ал ни пла но ви кои мо жат да 
им го по до брат жи во тот.

Сте чу ле ли не ка де ка ко СДСМ, 
ако по бе ди, ќе ја на ма ли не вра
бо те но ста, ка ко ќе го зго ле ми 
на та ли те тот, ка ко ќе ја на ма ли 
ми гра ци ја та, ка ко ќе ги зго ле
ми стран ски те ин ве сти ции или 
ка ко ќе го зго ле ми стан дар дот 
на гра ѓа ни те? Та кви ре ше ни ја 
не ма ни за лек и за тоа гра ѓа
ни те мо ра да ре ша ва ат пре ку 
ана ло ги ја со тоа што го гле да ат 
ка ко ре ше ни ја на опо зи ци ја та. 
Ако се су ди спо ред ме ди ум ски те 
ре ше ни ја што ги на мет на СДСМ 
за об је ктив но ло ша та со стој ба 
во ме ди ум ски от про стор, не мо
же ме да оче ку ва ме на пре док на 
ни ед но по ле.  



По лес но ќе се ди ше, но и по е ко но мич но ќе се во зи
СтОП За За Га ДУ ва ње тО СО НОв Сет МеР кИ ЕКОНОМИЈА

Ур ба ни те сре ди ни се којд нев но 
ма ка ма чат со за га ду ва ње то на 
воз ду хот и на жи вот на та сре ди

на. Се ра бо ти за гло ба лен проб лем, со 
ог лед на тоа де ка Свет ска та здрав стве
на ор га ни за ци ја утвр ди ла де ка де вет 
од 10 лу ѓе во све тот ди шат лош воз дух. 
За га де ни от воз дух но си и смр то нос
ни пос ле ди ци. Спо ред СЗО, по ве ќе од 
6 ми ли о ни лу ѓе во све тот го диш но 
уми ра ат по ра ди за га ду ва ње то. Кај нас 
си ту а ци ја та е по себ но алар мант на во 
зим ски те ме се ци ко га за зго ле му ва ње 
на за га де но ста на воз ду хот до пол ни
тел но при до не су ва гре е ње то на др ва. 
Ком би на ци ја та од из дув ни те га со ви и 
ча дот од со го ру ва ње на огрев но то др
во до ве ду ва до си ту а ци ја ко га е опас
но да се из ле гу ва над вор, по себ но за 
де ца та, ста ри те и за бол ни те ли ца. И 
до се га ка ко ни кој да не зна е ше или 
не са ка ше да се фа ти во ко стец со ре
ша ва ње на овој гор лив проб лем кој ги 
за се га си те. Но, се на ѕи ра кра јот на оваа 
на изг лед без из лез на си ту а ци ја. Име но, 
суб вен ции за ко ри сте ње авто мо би ли 
на стру ја, еле ктрич ни авто бу си, та
ксипре воз и суб вен ции за вгра ду ва ње 
плин ски уре ди се дел од се тот 
мер ки што тре ба да стар ту ва ат 
од 2017 го ди на, а кои тре ба 
да го на ма лат за га ду ва ње
то во Скоп је, да го по до брат 
ква ли те тот на воз ду хот и да 
ја на ма лат маг ла та ко ја во 
зим ски от пер и од се ја ву ва 
во скоп ска та, по ло шка та 
кот ли на и во Пе ла го ни ја. 
Мер ки те, спо ред екс пер

ти те, ќе има ат зна чи тел но вли ја ние 
врз жи вот на та сре ди на, но ќе зна чат 
и по вол ност ко ја ќе мо же да ја иско
ри стат гра ѓа ни те.

� На ба вка та на еле ктри чен авто-
мо бил, мо же би, е по го ле ма ин ве-
сти ци ја од ку пу ва ње то авто мо бил 
на бен зин, но на дол ги па те ки е по-
исп лат ли ва. Освен тоа што не ма да 
ја за га ду ва сре ди на та, во зи ло то на 
еле ктри чен по гон е по исп лат ли во 
за ко ри сте ње. бла го твор но ќе би де 
и вли ја ни е то на ко ри сте ње то еле-
ктрич ни авто мо би ли и авто бу си, но 
и вгра ду ва ње то плин ски уре ди кои 
се по е ко но мич ни од кла сич ни те 
бен зин ски или ди зел-мо то ри. Пре-
ку по ста ву ва ње уре ди за пол не ње 
комп лет но ќе би де ре шен проб ле-
мот со тој ас пект, па гра ѓа ни те не-
ма да тре ба да се пла шат де ка ако 
ку пат еле ктри чен авто мо бил, не ма 
да мо жат да го ко ри стат, од нос но 
ќе не ма ка де да го пол нат. Спо ред 
нај а ви те, мер ки те ну дат комп лет на 
ус лу га ко ја ќе овоз мо жи ко ри сте ње 
во зи ла на еле ктри чен по гон. Сѐ на 

сѐ, иде ал но ре ше ние и за 
око ли на та и за гра ѓа ни те 
– ве лат екс пер ти те од об ла
ста на ма шинс тво то. 

Екс пер ти те по ра чу ва ат гра ѓа ни те што 
е мож но по ве ќе да се по све тат на за
ме на та на те ков ни те авто мо би ли на 
бен зин ски те мо то ри со плин ски уре ди 
или, пак, да ги иско ри стат суб вен ци
и те што ќе би дат да де ни за да ку пат 
еле ктрич ни во зи ла.

За ре а ли за ци ја на мер ка та за по ма сов
но ко ри сте ње еле ктрич ни авто мо би ли, 
пла ни ра но е уво зот на но ви еле ктрич
ни во зи ла да би де со ну ла про цен ти ца
ри на, без до пол ни тел на ак ци за и пов
ла сте на да ноч на стап ка од 5 про цен ти. 
Пред ви де на е суб вен ци ја за ку пу ва ње 
еле ктрич но во зи ло од 3.500 до 5.000 
евра Во пер и од од 10 го ди ни еле ктрич
ни те авто мо би ли ќе би дат ос ло бо де ни 
и од пла ќа ње на па та ри на, пар кинг и 
ре ги стра ци ја. А, исто та ка, пред ви де но 
е и Гра дот Скоп је во рам ки на Јав но то 
со о бра ќај но прет при ја тие да за поч не 
со на ба вка на 50 це лос но еле ктрич ни 
авто бу си. Со вто ра та мер ка се пред ви
ду ва суб вен ци о ни ра ње за вгра ду ва ње 
плин ски си стем во авто мо би ли те. За 
таа цел се ко ја го ди на, поч ну вај ќи од 
след на та го ди на, ќе се овоз мо жат ва у
че ри од 300 евра за на ба вка на плин ски 
уред кои ќе се рас пре де лат на ја вен 
по вик се ко ја го ди на.

Од мер ки те ќе се офај дат и та кси сти те.

� Со из ме ну ва ње на ре гу ла ти ва та ќе 
овоз мо жи ме та кси-ком па ни и те што 
има ат са мо еле ктрич ни во зи ла да 
би дат ос ло бо де ни од си те да вач ки 
кон гра дот што ги има ат оста на ти те 
та кси-ком па нии, ка ко и да до би јат 
не по врат ни 5.000 евра грант за се-
кое но во еле ктрич но во зи ло што ќе 
го на ба ват. Пол не ње то со енер ги ја 
за нив ќе би де бесп лат но на си те 
др жав ни пар ки ра ли шта во на ред-
ни те 10 го ди ни. Пар ки ра ли шта та 
ќе би дат об вр за ни нај мал ку 5 от сто 

од до стап ни те пар кинг-ме ста 
да би дат за еле ктрич ни 

во зи ла и за нив да 

обез бе дат прик лу чо ци за пол не ње 
со енер ги ја  истак на пре тсе да те лот 
на ВМРО–ДПМНЕ, Ни ко ла Гру ев ски, 
за вре ме на про мо ви ра ње на мер ки те. 

По крај тоа, тој наг ла си де ка се ко ја др
жав на или оп штин ска јав на ин сти ту ци
ја и се кое јав но прет при ја тие фор ми ра
но од Вла да та или оп шти ни те ќе би де 
об вр за но при се ко ја јав на на ба вка на 
по ве ќе од три во зи ла го диш но, нај мал
ку по ло ви на та да би дат еле ктрич ни.

Со цел да се сти му ли ра ку пу ва ње то 
еле ктрич ни авто мо би ли, пред ви де но 
е фаз но да се обез бе ди при стап до спе
ци јал ни пол на чи на енер ги ја. По сто јат 
бр зи пол на чи на енер ги ја кои це лос но 
ја пол нат ба те ри ја та на авто мо би лот 
за 20 ми ну ти и чи нат око лу 15.000 
евра, бав ни кои пол нат за че ти ри ча са 
и чи нат 1.000 евра и пол не ње пре ку 
оби чен тро фа зен ште кер со кој се не
оп ход ни осум ча са за це лос но да се 
на пол ни ба те ри ја та на авто мо би лот.

Со овие мер ки Ма ке до ни ја се при
дру жу ва на нај на пред ни те зем ји во 
Евро па, кои во ко ри сте ње то на во зи
ла та на еле ктри чен по гон ја гле да ат 
сво ја та ид ни на. Во ур ба ни те сре ди ни 
за га ду ва ње то нај че сто е скон цен
три ра но по крај нај про мет ни те со о
бра ќај ни ци. По ра ди го ле ма та фре
квен ци ја на во зи ла та и за тво ре но ста 
на со о бра ќај ни ци те од две те стра ни 
со згра ди, до а ѓа до кон цен тра ци
ја на за га ду ва ње то и та ка на ре чен 
фе но мен на улич ни кли су ри, и тоа 
при до не су ва за не са ка ни ефе кти по 
здрав је то на лу ѓе то, аст ма кај де ца та, 
ср це ви за бо лу ва ња и бе ло дроб ни 
за бо лу ва ња.

� Со си гур ност мо же ме да ка же ме 
де ка ка ко што ќе рас те бро јот на 
упо тре ба та на еле ктрич ни во зи ла, 
та ка ќе до а ѓа до пад на за га ду ва-
ње то во ур ба ни те сре ди ни. Ова  
е еден тренд при су тен во це ли-
от свет, и Нор ве шка и Хо лан ди ја 
нај а ви ја де ка до 2025 го ди на ќе 
пре ста нат со про даж ба на но ви 
не е ле ктрич ни во зи ла и оста на ти-
те зем ји во евро па ќе го при фа тат 
овој тренд, во кој ние очиг лед но се 
прик лу чу ва ме – об јас ни Але ксан
дар Ми тов, со вет ник на пре ми е рот 
за здрав ство.

Трг ну вај ќи од фа ктот де ка по ра ди 
кли ма та и ме те о ро ло шки те ус ло ви 
во скоп ска та кот ли на, Пе ла го ни ја и во 
По ло шка та Кот ли на че ста е по ја ва та 
на ин вер зи о ни маг ли, овие про е кти се 
важ ни за истра жу ва ње то на жи вот на
та сре ди на, за здрав је то на на се ле ни
е то и ќе по мог нат при на ма лу ва ње на 
штет ни те га со ви. �
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Суб вен ции за ко ри сте ње авто мо би ли на стру ја, еле ктрич
ни авто бу си, та ксипре воз и суб вен ции за вгра ду ва ње 
плин ски уре ди се дел од се тот мер ки што тре ба да поч нат 
од 2017 го ди на, а кои тре ба да го на ма лат за га ду ва ње то 
во Скоп је, да го по до брат ква ли те тот на воз ду хот и да ја 
на ма лат маг ла та во кот ли ни те
Пишува | Александрија Стевковска 



Ка ти ца  
Ја не ва

или Ја  
Ди Мов СКи

Јас но и глас но, по сто ти 
пат ка жу вам, тоа што 
до се га го од го во рив и 
го ка жав не ма пак да го 

по вто ру вам. Из ве шта јот на 16 стра ни ци е ре ал
на сли ка на ра бо те ње то на СЈО. Не мам на ме ра да 
раз го ва рам за фи нан си ски от из ве штај.

Се га сле ди опе ра ци
ја „Бег ство“. На ме сто 
пра те ни ци те да има ат 
вре ме да пра шу ва ат и 

Ја не ва да од го ва ра, се га вле гу ва ме во опе ра ци ја 
„Бег ство“ ко ја зна чи гос по ѓа та Ја не ва да ќу ти, а као 
не што се га ние про це ду рал но ќе се рас пра ва ме и 
ќе го тро ши ме вре ме то. Гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја овие не кол ку де но ви раз браа кол ку 
ин сти ту ци ја та СЈО ни ту има кон цепт, ни ту има 
про фе си о нал ност, ни ту има не при страс ност, ни ту 
знае што тре ба да ра бо ти. Гос по ѓа та Ја не ва приз на 
де ка не се комп лет ни пред ме ти те. Тоа го раз брал 
про фе сор од Пра вен фа кул тет и кре ва па ни ка. И 
ме не тоа ми е со вр ше но јас но.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
БилЈана 
ванКовСКа

Ме не ми дој де ка ко 
гром од ве дро не бо, 
ка ко оној скоп ски зем
јо трес, из ја ва та на ли де рот на СДСМ де ка не ма 
ни ка ков проб лем да се во ве де дво ја зич ност во 
це ла Ма ке до ни ја. Да се ре де фи ни ра Уста вот? Да 
се отво ри Рам ков ни от до го вор? Тоа е ед на опас
на те за. Тој ве ќе не крие де ка игра на ал бан ско то 
гла сач ко те ло. Јас не мам ни што про тив во се ко ја 
пар ти ја да има ли ца од си те ет ни ку ми. Но, оваа 
тр го ви ја, со тол кав број гла са чи, ќе до не се до го ле
ми про ме ни во изг ле дот и стру кту ра та на на ше то 
оп штес тво. Од тоа се пла шам на ви сти на. Да ли ќе 
до не се тол ку гла са чи? Се пак, не ве ру вам би деј ќи 
тоа би би ло по губ но за Р. Ма ке до ни ја по ра ди кон
це си и те на кои е под го твен СДСМ.

Сол за  
Гр че ва

Ова е неј зи но то пр во 
„ог не но кр ште ва ње“ и 
тоа во за ко но дав на ко
ми си ја. Се пра шу вам ка ко ли ќе се од не су ва во 
суд ски про цес ко га спро ти се бе ќе има тим од 
не кол ку врв ни ад во ка ти кои ќе пра ват сѐ да ѝ ги 
по би јат до ка зи те? А да има ше ви стин ски (а не 
суп тил ни, ка ко што ка жа во ин терв ју то) за ка ни, 
таа до се га ср цев удар ќе до жи ве е ше. За тоа и бев 
раз о ча ра на ко га ја ви дов: не у ка, не и скус на и су
ет на, но ни ка ко цвр ста, ар гу мен ти ра на и бри тка 
во умот. Ете тоа е… Це ла та прав нич ка/суд ска 
при каз на се га се раз вод ну ва и оста ну ва пу ста 
на деж Ја не ва да би де ви стин ски под го тве на на 
дол ги и те шки ро чи шта.

Бра тиС лав  
Ди Ми тров

Оваа би тка ќе би де 
мно гу же сто ка и су ро
ва, но да не упад не ме во 
од на пред под го тве но 

сце на рио спо ред кое ќе на ста не ви стин ски, ду ри 
и фи зич ки су дир по ме ѓу Ма ке дон ци те. То гаш 
тие си ли што не ѝ мис лат до бро на Ма ке до ни ја 
мо жат ед но став но и бр зо да на пра ват и кла си чен 
про те кто рат. Јас ве ру вам де ка оваа по ли тич ка 
поп ла ва има и до бра стра на, це ло ѓу бре исп ли ва 
на по вр ши на од си те мож ни ас пе кти и јас сум си
гу рен де ка прав да та, прав но ста е на на ша стра на 
и де ка тре ба да из ле зе ме од овој кош мар и ха ос 
со по мал ку греб на тин ки за тоа што жи во тот про
дол жу ва и од 12 де кем ври на та му.

И то гаш ко га најм но гу 
ќе оче ку ва ат по мош – 
не ма да ја до би јат. Ова 
ли ја по ма га на ша та друж ба и ин те гра ци ја та на 
Ма ке до ни ја во ЕУ? Утре ќе тре ба да гла са ме за нив.

БоЈ Ко 
Бо ри Сов

� „Чис тка на про фе си о нал-
ци те од МтСП, Ре мен ски 
по втор но екс прес но ме-
ну ва ка дри“.

До вол но и прем но гу. Зад 
си те овие нас ло ви има 
раз о ре ни чо веч ки суд би ни, 
уни ште ни на де жи, страв, 
ре пре си ја, пси хо ло шко воз
не ми ру ва ње, глад ни усти, 
не из вес ност. Стра да ња кои 
ги воз бу ду ва ат џе ла ти те и 
прет ста ву ва ат пот тик за 
по же сток ре ван ши зам. Се
ка ко, по ли тич ки врз гр бот 
на не долж ни.

Пос ле сѐ, си гур но се пра шу
ва те ко га е ва ка, со што го 
зас лу жи Ре мен ски на ше то 
вни ма ние ток му не де ла ва 
за да ѝ по све ти ме 500600 
топ ли збо ро ви. 

Лу ѓе, Ре мен ски оваа не де ла 
не на пра ви грев, ами гаф. 
Не по вре ди ни ко го, не им 
ја отсе че на не моќ ни те ни
шка та пре ку ко ја ги кре пи 
на деж та, пу ста та ду ри ре
ши и да по ма га. И сла тко 
нѐ нас меа.

„Ре мен ски про мо ви ра 
мер ки кои се во си ла ве-
ќе 16 го ди ни“.

Ре мен ски про мо ви ра ше 
ос ло бо ду ва ње од да вач ки 
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ДЕ СЕТ ТЕ ГРЕ ВО ВИ НА џЕ ЛА ТОТ ОД КРИ ВА ПА ЛАН КА

Им се из ви ну ва ме на 
чи  та те ли те што тол
ку дол го че каа да ја 

ви дат Ре мен ски во оваа 
ру бри ка. Ѝ се из ви ну ва ме 
и неј зе што тол ку мно гу 
бри ли ра ше, па од сја јот не 
го ви дов ме оча јот. 

„тол ку ма ла, а тол ку ло ша“ 
е еден од без број ни те нас ло
ви за неј зи ни от кра ток пре
стој на по ли тич ка та сце на, а 
единс твен кој су штин ски ги 
оп фа ќа неј зи ни от лик и де ло 
за што Ре мен ски лад но крв но 
се на фа ти по ли тич ка та би
тка да ја во ди пре ку гр бот на 
нај ран ли ви те  де ца та со по
себ ни по тре би, ко рис ни ци те 
на по сто ја на па рич на по мош, 
ли ца та сме сте ни во уста но ви 
за со ци јал на за шти та или во 
дру го се мејс тво и ли ца та со 
ин те ле кту ал на по пре че ност 
без ро ди тел ска гри жа. Два
па ти за ре чи си ед на го ди на 
нај го ле мо то жи вот но до стиг
ну ва ње на оваа ма ла же на е 
да би де џе лат на опо зи ци ја та.  

Фро си на Ре мен ски втор пат 
во жи во тот до би ва шан са 
да би де по ли тич ка фи гу ра 
и втор пат ја про пу шта шан
са та да би де не кој и не што. 

Се пак, неј зи но то пре зи ме, 
си но ним за неј зи ни те гре
во ви и сра мо ви, ус пеа да ги 
за по сед не нас ло ви те.

� „Отка ко Фро си на Ре-
мен ски е на че ло на Ми-
ни стерс тво то за труд и 
со ци јал на по ли ти ка, суб-

вен ци о ни ра но то вра бо ту-
ва ње е за ко че но“

� „Фро си на Ре мен ски ја 
про д ла бо чу ва пар ти за-
ци ја та“

� „Ре мен ски ги оста ви ла 
без оси гу ру ва ње вра бо те-
ни те во МтСП“

� „Де струк ци ја на де ло: Ре-
мен ски по тер кот на За ев 
„ја де жи ви лу ѓе“, оста ви без 
ра бо та над 40 ли ца“

� „За ка ни те на За ев ги ис-
пол ну ва Ре мен ски – 44 ли-
ца из бр ка ни од ра бо та, на 
нив но ме сто чле но ви на 
СДСМ“

� „Ре мен ски го до ве де до 
ко лапс МтСП“

� „До бит ни ци те на со ци-
јал ни ста но ви во При леп 
на про тест, Ре мен ски и по 
пет ме се ци не им ги пот пи-
шу ва ре ше ни ја та“

� „Ре мен ски ги оста ви без 
гра дин ка де чи ња та од је-
гу нов це“

� „Ре мен ски ги шти ти 
сво и те пра ва, а ги кр ши 
пра ва та на ра бот ни ци те 
– за бра ни ко ри сте ње го-
ди шен од мор“

за ли ца кои ве ќе 16 го ди ни 
се ос ло бо де ни од пла ќа ње 
пар ти ци па ци ја. Де фи ни ра
ње то на ка те го ри и те кои се 
ос ло бо ду ва ат од пла ќа ње 
пар ти ци па ци ја е уре де но 
во За ко нот за здрав стве но 
оси гу ру ва ње од 29 март 
2000 го ди на, чиј што указ 
за прог ла су ва ње го пот пи
шал то гаш ни от пре тсе да
тел на Со бра ни е то, Са во 
Кли мов ски. 

Да ли е мож но ми ни стер да 
об ја ву ва со зур ли и со та па
ни ре ше ни ја за проб ле ми 
кои се ре ше ни. По себ но е 
скан да лоз но тоа што ова не 
се пр ви те де но ви на Ре мен
ски во МТСП, ту ку таа ду
ри втор ман дат е тех нич ка 
гре шка во ми ни стер ско то 
стол че на МТСП. Кол ку и да 
не ма ман дат за тоа од на
ро дот, не прост ли во е пом
пез но да ги нај а ву ва и да 
ги прет ста ву ва ка ко свое 
ре ше ние про е кти те што 
не кој ги спро вел пред це
ли 16 го ди ни ко га Фро си на 
Ре мен ски има ла 23 го ди ни, 
са мо ед на го ди на отка ко 
до бро вол но се прик лу чи
ла во ВМРОДПМНЕ. За овој 
фе лер во дру га при го да, а 
до то гаш не ка треп ка „Ма
ке до ни ја функ ци о ни ра ла и 
без неј зи на та ге ни јал ност“. 
� (Р.Р.)

Ро дена на: 
22 фе вру а ри 1977 го ди на во 
Кри ва Па лан ка

Образование: 
Ин сти тут за со ци о ло ги ја 
на Фи ло зоф ски от фа кул тет 
во Скоп је

Професија: 
тех нич ка гре шка во  
ми ни стер ско стол че

Фро си на Ре мен ски
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 КОЛУМНА

Петре Шилегов ни објасни за него
виот интерес околу Методија Ан
донов  Ченто пишувајќи „Старите 

вмровци (и нас чесните Македонци) на 
времето нѐ интересираше кој го уби 
Ченто“. Прво не ми е јасна поделбата во 
реченицава, од една страна се старите 
вмровци, а од друга страна се чесните 
Македонци, дали тоа значи дека стари
те вмровци не се ниту чесни ниту Ма
кедонци? Нејсе, дилемава ќе се обидам 
сам да си ја разјаснам.

Настрана вмровците, наспроти „чес
ните“, мене ме зачуди друго, како 
тоа на Шилегов кога пристапувал во 
партија веднаш не му кажале кој го 
уби Методија Андонов  Ченто. Зар 
не се фалат со тоа што тие го сметаат 
како успех, со нивниот „трофеј“ – за
творањето на првиот претседател на 
Македонија, Методија Андонов  Чен
то? За доброто на Петре Шилегов јас 
доброволно се нафаќам на кратко да 
му објаснам кој го убил Ченто, сѐ со 
цел да не црвенее низ ходниците на 
Бихаќка за прашања што се фунда
ментот на неговата партија.

Тргнувам од претпоставка дека Шиле
гов знае за улогата на Ченто за време 
на Втората светска војна и посебно за 
Првото заседание на АСНОМ, затоа и 
нема да навлегувам во детали. Шиле
гов, веднаш по војната југословенските 
власти, обидувајќи се да ги зацврстат 
позициите на државата, на внатрешен 
и на меѓународен план, почнале со цен
трализација на власта. Зацврстување
то на позициите, преку неразумната 
централизација, довело до маргина
лизирање и до стеснување на обла
стите во кои можат да дејствуваат ре
публичките власти. Со одземањето на 
ингеренциите и со воведувањето нови 
принципи на работа преку наложување 

Историска лекција за Шилегов: Ченто го убија твоите претходници
директиви што требало беспоговорно 
и безусловно да се спроведат, почнал 
отпорот на републичките раководите
ли кон „централата“. Почетокот на оваа 
централизација, во НР Македонија се 
обидел да го амортизира токму Мето
дија Андонов  Ченто. 

На Првото заседание на АСНОМ, по 
иницијатива на Ченто, во членот 
три било наведено: „На секој граѓа
нин му је гарантирана сигурноста на 
личноста и на имотот, загарантирано 
је правото на сопственост и часната 
иницијатива во стопанскиот живот“. 
Ченто бил на удар по сите одредби на 
овој член, прво, партијата на Шилегов 
не признавала приватна сопственост, 
а не признаваше и додека беше на 
власт, сѐ додека ВМРО не го донесе 
законот за денационализација, и, вто
ро, неговата партија не признавала 
иницијатива во стопанскиот живот, 
сѐ мора да се контролира, исто како за 
време на транзицијата, кога беше ану
лирана сета чесна иницијатива. Таму 
каде што немало место за директиви, 
веднаш било сечено во корен. Посеб
но важен за партијата на Шилегов е 
членот 5 од Декларацијата на Првото 
заседание на АСНОМ во кој стои: „На 
сите граѓани им је гарантирана слобо
дата на говорот, печатот, собранијето, 
договорот и слободата на здруженије
то“. Сигурно Шилегов се прашува дали 
печатот бил балансиран. Не, не бил, 
печатот бил таков за каков неговата 
партија денес се залага – цензуриран. 
Ченто се побунил и за тутунскиот 
проблем, тој сметал дека Македонија 
треба да го преработува тутунот и да 
го контролира извозот на тутун, на 
тој начин девизите од шест милиони 
килограми тутун требало да влезат 
во Македонија место во централата во 
Белград. КПЈ ова го сметало за врв на 
сепаратизмот кај Македонците. Цен
тралната власт веднаш преку Андреја 
Хебранг дала до знаење дека никогаш 
нема да дозволи федерална единица 
да води надворешна трговија. Ченто 
се побунил и за масовните ликвида
ции, кои биле извршени без претходна 
судска постапка и без да се даде право 
на одбрана. Во тој момент Ченто си 
го испишал сопственото обвинение, 
кое ќе биде поднесено и пресудено од 
партијата, чиишто членови денес се 
прашуваат кој го убил Ченто.

Ченто како претседател на АСНОМ, 
заедно со Панко Брашнаров, Еману
ел Чучков, Лазар Соколов и други, се 
залагал српските колонисти што за
минале од Македонија веќе да немаат 
право да се враќаат во Македонија, а 
тие што останале да се вратат назад во 
Србија. Замислете каков „грев“. Згора 
на тоа, Ченто го поддржал решението 
од 1 декември 1944 година со кое се 
предвидувала забрана за влез на сите 
југословенски граѓани на територија на 
Македонија. Методија Андонов  Ченто 
на Третата седница на АСНОМ побарал 
на Македонија да ѝ се исплаќаат репа
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донец, за Македонија реферирал Миха 
Маринко. Заклучокот за Македонија го 
дал Тито: „Во Македонија уште не е из
живеан ’ванчомихајловизмот’, тој живее 
во буржоазијата, па и во селанството. 
Тие треба прво да се раскринкаат на 
конкретни дела. Македонија треба да 
се задржува со сопствени сили. Треба 
да се кара Ченто во партијата. Влахов 
треба да се повика овде. Македонија 
сѐ уште не дала ништо за оваа војна и 
ние ќе мора да пријдеме повеќе да дава 
за војната и за обновата на земјата“. 
Заклучоците од оваа седница на Полит
бирото на ЦК на СКЈ во Македонија биле 
пренесени во почетокот на летото ис
тата година. На седницата на пленумот 
на ЦК на КПМ, Цветко Узуновски – Абаз, 
кој бил одговорен за ОЗНА во Маке
донија, во своето излагање заклучил: 
„Во македонското раководство постои 
група што со својата линија оди против 
партиската линија. Таа група тврдеше 
дека во Југославија не може да се ос
лободи и соедини цела Македонија, 
туку дека тоа е возможно само ако се 
бориме за македонска посебна држа
ва, односно за балканска федерација“. 
На седницата завршен збор дал Лазар 
Колишевски, кој побарал да се собере 
материјал од сите членови на групата 
и тие да бидат казнети. Групата што 
требало да се елиминира била наре
кувана промакедонска струја, а нејзе 
ја сочинувале: Емануел Чучков, Лазар 
Соколов, Матодија Андонов  Ченто, 
Венко Марковски, Михајло Апостол
ски, Петре Пирузе Мајски, Благој Хаџи 
Панзов, Димитар Влахов. Сѐ почнало со 
незаконско собирање компромитирач
ки материјал, за среќа тогаш немале 
мобилни телефони, па своите идеи за 
обединување на Македонија некој да 
им ги прислушува експлицитно.

По намонтираните обвиненија од 
страна на партијата и собраните мате
ријали, како тие на Зоран Верушевски, 
Ченто бил уапсен токму од претходни
кот на Верушевски, од првиот човек на 
ОЗНА во Македонија, Цветко Узунов
ски  Абаз. На 14 јули 1946 година во 
најголема тајност со бил уапсен Ченто, 
а во јавноста се пуштила информација 
со која се тврдело дека Ченто сакал 
илегално да ја помине границата и да 
пребегне во Грција.

По незаконски собраниот материја
ли, по исценираното апсење, на ред 
дошло специјалната јавна обвини
телка, поточно обвинител, станува 
збор за предокот на Катица Јанева, 

рации за периодот од 1912 година до 
1941 година, период кога македонскиот 
народ претрпел големи загуби во сто
панството. На Вис, Ченто директно го 
поставил прашањето до Тито за обе
динувањето на Македонија, што била 
крајна интенција на целата македонска 
борба, на ова Тито му одговорил дека 
сега мора да прави отстапки спрема 
сојузниците.

Накратко ова е тоа што му било земано 
за „зло“ на Методија Андонов  Ченто, 
за зло било земано македонското пра
шање и неговото целосно решавање. 
Тоа што го интересира Шилегов сле
дува подолу.

На седница на Политбирото на ЦК на 
КПЈ одржана на 21 март 1945 година на 
која не присуствувал ниту еден Маке
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обвинителот Благоја Поповски. Но 
тогаш имале и специјален суд во кој 
случајот го водел Панта Марина, ова 
го пишувам со надеж дека нема и тој 
да има наследник денеска.

На 1 август 1946 година, во судот Ченто 
изјавил „Изјавувам пред истражната 
власт, дека во течение на една и пол 
година, дури бех претседател на Пре
зедиумот, стално бех во допир со на
родот нарочито со оние кои се наоѓаа 
во неволја, кои се надеваа за помош и 
заштита“. На салонските политичари од 
власта страшно им пречело што Чен
то бил сакан меѓу народот, тој народ 
подоцна ќе биде гонет под терминот 
„чентовисти“ од страна на УДБА.

Од полициското сослушување на Ченто 
ќе издвојам само една реченица во која 
сметам дека ќе се пронајде партијата на 
Шилегов, а истовремено ќе ја потсетам 
ВМРОДПМНЕ со кого тоа води битка. 
Ченто вели: „Би ги објаснил причините 
за давање на оставката на функцијата 
што ја имав со тоа што кај други луѓе 
постоеше извесна омраза кон мене и 
нивните амбиции за власт. Тие што 
се бореа за власта сакаа првенствено 
мене да ме симнат од власта“. Во СЈО, 

КОЛУМНА
пак, кај тогашната Катица Јанева, Ченто 
изјавил: „Мене ме интересира македон
ското прашање како секој Македонец и 
сѐ што би можел би направил за обеди
нувањето на Македонија и за доброто 
на македонскиот народ“.

Тогашната Катица Јанева излегла со 
следново обвинение: „Обвинетиот 
Методија Андонов  Ченто: што не 
слагајќи се со политиката на ФНРЈ 
како внатрешна, така и надворешна, 
која, по негово мнение била противна 
на интересите на македонскиот на
род, бидејќи покрај другото, неговото 
обединение не можело да стане во 
рамките на ФНРЈ“.

Се осудува: „На 11 години лишение од 
слобода со присилна работа и на губи
ток на политички и поедини граѓански 
права освен родителските за време  на 
5 год. след издржуење на казната“.

На овој начин, луѓето што се бореле за 
целосно решавање на македонското 
прашање, за Македонците да бидат 
свои на своето, да не бидат експлоати
рани и угнетувани, на крајот завршиле 
во затвор каде што ги сместиле луѓето 
на кои поважно им било „братството 

и единството“ и двојазичноста. Докол
ку некој најде сличности тие се нена
мерни, луѓето што го ставија Ченто во 
затвор дојдоа на власт со насилие без 
никаква поддршка и симпатии меѓу 
народот, тие луѓе под покровителство 
на чадорот Белград направија мон
тиран случај, монтирано обвинение, 
монтирана пресуда и сето тоа преку 
непостојни и неуставни дејства. На тој 
начин го убија човекот што сакаше 
обединета место поделена Македонија, 
кој сакаше Македонија со Македонци 
наспроти Македонија со колонизато
ри, кој сакаше македонски наспроти 
српскохрватски јазик, кој не сакаше 
двојазичност и беше подготвен да се 
спротистави на федерацијата. Денеска 
Шилегов како доследен наследник на 
тие што го убија Ченто ги поставува 
истите барања како неговите претход
ници: двојазичност и федерализација.

Засега толку од мене, ова беше забрзан 
курс, кој го давам од загриженост кон 
човекот, кој, можеби, немаше да знае 
да одговори на прашањето „Кој го уби 
Ченто“ и тоа во ходниците на партијата 
што го уби. Можеби и му помогнав, којз
нае, би ја загубил функцијата доколку 
не знае вакви основи. �
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ЗЕ РО 
ПО ЛИ ТИ КА

„Зе ро“ не е са мо умет
нич ка тај фа, ко ја од
вре мена вре ме се со

би ра и дејс тву ва во пра ве цот 
на ре а ли за ци ја та на не ко ја 
тво реч ка ви зи ја или про ект. 
„Зе ро“, исто та ка, е и де ба тен 
клуб и ла бо ра то ри ја на идеи, 
кои за се га ат во си те об ла сти 
на жи во тот и ин те ле кту ал но
ста. Но, за се га, од тој вул кан 
на ин тер пре та ции и ана ли зи 
ре тко што из ле гу ва на јав на
та сце на. Се га за се га, по тие 
пра ша ња „Зе ро“ дејс тву ва ма
ги ски и езо те рич но, но ток
му та кви от хер ме ти чен став 
ири ти ра одре де ни пер со ни 
во кот ли на ва, лич но сти кои 
са ка ат да го на ру шат ми рот, 
во кој „Зе ро“ са ка да пре би ва 
и да ме ди ти ра. Па тем, има 
си лен те ле пат ски ди ја лог по
ме ѓу одре де ни чле но ви на 
„Зе ро“, кои во те кот на де се
ти ци го ди ни пра кти ку ва ње 
умет ност и тај ни уче ња се 
стек на ле со спо соб но сти да 
се ек стра по ли ра ат во оно
стра но то. 

Ко га тај фа та се со би ра за да 
го кон сти ту и ра „Зе ро“, тоа не 
го пра ви са мо од про фе си
о нал ни при чи ни, по вр за ни 
со не кој про ект од об ла ста 
на ли ков ни те умет но сти, ту
ку, исто та ка, се слу чу ва ат и 
мно гу дру ги ра бо ти, со се ма 
не по им ли ви и не ве ро јат ни 
за обич ни те гра ѓа ни. Се ка
ко, нив „Зе ро“ ни ка ко не ги 
пот це ну ва, ка ко што тоа го 
пра ват по ве ќе то та ка на ре че
ни ин те ле кту ал ци – при пад
ни ци на опо зи ци ски те стру
кту ри, на про тив, за „Зе ро“ во 
не сог лед ли ви те ког ни тив ни 
ла ви рин ти на по сто е ње то на
ро дот е не ра скин лив дел од 
ду хов на та ау ра, од Ака ша та, 
од гно стич ки те ви бра ции, 
кои се кое свес но и сло вес но 
би тие го по вр зу ва ат со су
шти на та, во ко ја е сѐ со др
жа но, без оста ток. 

Но, за „Зе ро“ не по сто јат ни ка
кви ад ми ни стра тив ни, ни ту, 
пак, ака дем ски гра ни ци, за 
пла те ниш тво то и за ко дош ла

кот не ни ста ну ва збор. „Зе ро“ 
со ин диг на ци ја и га де ње гле
да на овие го и ми (по лу жи вот
ни), што со омра за и праз на, 
ме ха нич ка, би ре кол, за ма ски
ра на псев до ин те ле кту ал ност 
влег ле во дон ки хот ска би тка 
со си те па три от ски и ан тиг ло
ба ли за ци ски си ли во гра дот и 
во све тот (urbi et orbi). 

Но, кој да се за ни ма ва со си те 
тие сте ни ци и ко мар ци – ко
рум пи ра ни до ко ска од се га 
ве ќе зди ве ни от не о ли бе ра
ли зам, кој вле гу ва во сво ја
та со се ма еви дент на ле тал
на кри за, во сво јот гро те скен 
танц ма кабр. 

Пци те на не о ли бе рал на та 
иде о ло шка и по ли тич ка ти
ра ни ја, ко ја ги мал тре ти ра 
си те оние кои не са ка ат да 
се под врг нат на неј зи на та 
та па и бесс ло вес на, кол ку и 
не ин вен тив на и до лу ди ло 
здо дев на ви зи ја за све тот, 
што се све ду ва са мо на фи
ло со фи ја та на ку пу ва ње и 
про да ва ње, и ни што по ве ќе 
од тој лу кра ти вен и праг ма
ти чен пог лед на не шта та, 
ка де што ду хов но ста и по
е тич но ста се про го ну ва ат, 
исем ју ва ат и уни шту ва ат, а 
си те про та го ни сти на етич
но ста и есте тич но ста тре ба 
да би дат ек стер ми ни ра ни, 
зна чи тие пци се рас тр чаа 
по те ре нот. 

Пу ште ни од син џир од стра на 
на нив ни те гос по да ри – ме ѓу
на род ни от пла те жен фа ктор, 
ема ни ран во аген ци ја та „Со
рос“ во аме ри кан ски от во е
ноин ду стри ски и ци ја шки 
комп лекс, во пу пун ци те на 
сит на та, шкон тер ска и срам
на, а ла ко дош дип ло ма ти ја 
во до маш ни те пре дав ни ци, 
оние што до би ва ат па ри за 
сво и те сви ња рии од на ве де
ни те фа кто ри, а се са мо еден 
дел од пре дав нич ка та и зло
стор нич ка али јан са и, се ка
ко, нај го ле ма та опо зи ци ска 
пар ти ја, тој кри ми на лен ек
скре мент на ед на по тро ше на 
уто пи ја, ко ја се хра не ше со 

крв, сол зи и ме со на не и сто
мис леч ки те гра ѓа ни. 

Се га, во пре диз бо ри е то, се 
пу шти ле во по гон хи сте рич
но ка ко обезг ла ве ни ко ко
шки со аго ни ски реф ле кси и 
плу ка ат и пр ска ат крв и гној, 
и џвр ка ат фе ка лии на о ко лу, 
оби ду вај ќи се да ја на мет нат 
сво ја та вол ја, ко ја во ко ја би
ло ва ри јан та ини ци ра са мо 
ни штож ност и зло. Овие лу ѓе, 
по вр за ни со џој стик, ха ра ат 
по кот ли на ва, ди ри ги ра ни 
од нив ни те спон зо ри и ги 
ла ат нив ни те ин струк ции, 
со се ма не свес ни, ни ту за го
ле ма та сли ка, ни ту, пак, за 
ви стин ски те прав ци на де
лу ва ње. Но, тоа се кла сич ни 
пла те ни ци, лу ѓе без мо ра лен 
кре ди би ли тет и ка кви би ло 
воз ви ше ни ква ли те ти. 

Тоа, што не кои од нив се око
ми ја на „Зе ро“, го во ри за нив
ни те фру стра ции, не моќ, а 
најм но гу за нив ни те мно гу 
оскуд ни ка па ци те ти за кре
а ци ја и про мис лу ва ње. Ци та
то ло ги ја та и фра зе о ло ги ја та 
не ма да ги од ве дат да ле ку. Во 
се кој ни вен обид за ефект на 
кри ти ка про тив „Зе ро“ па ѓа ат 
во ужас ни ди скре ди та ции, 
ди скри ми на ции и глу по сти 
од нај до лен тип. До стој ни 
се за со жа лу ва ње, но нив на
та пер ма нент на зло ба не ви 
доз во лу ва да изра зи те под
ла бо ка ем па ти ја за нив на та 
страш на ду хов на ин хи би ра
ност и им по тент ност. 

Да се бруи за умет но ста од 
по зи ции на то тал на не кре
а тив ност, а кон тоа и со тен
ден ци оз на ис по ли ти зи ра
ност, ко ја до а ѓа ка ко ефект 
од нив на та по ве ќе го диш на 
ла кеј ска служ ба во стран ски
те суб вер зив ни аген ту ри, ка
ко што е Со рос и неј зи ни от 
до ма шен при вр зок – СДСМ, е 
по зи ци ја не кре ди бил на, изо
па че на и бе скрај но ми зер на. 
Но, не ка одат по ѓа во ли те 
или во са на то ри ум ако има
ат шан са нив ни те спон зо ри 
да го пла тат тоа. �



СВЕТ

Ни кој не знае точ но кој ќе по бе
ди на 8 но ем ври, но еден чо век е 
мош не си гу рен: про фе со рот Алан 

Лихт ман, кој точ но ги пред ви ду ва си те 
пре тсе да тел ски из бо ри од 1984 го ди на.

Ко га се срет нав ме во мај, тој об јас ни 
ка ко го пред ви ду ва по бед ни кот. Пред
ви ду ва ња та на Лихт ман не се ба зи ра ат 
врз ан ке ти, де мо граф ски про ме ни или 
врз не го ви те по ли тич ки мис ле ња. Ме
сто тоа, тој ко ри сти си стем од точ ни/
не точ ни из ја ви што ги на ре ку ва клу че
ви те за Бе ла та ку ќа за да го пред ви ди 
по бед ни кот.

Оваа го ди на, ве ли тој, До налд Трамп е 
фа во рит за по бе да.

Клу че ви те, кои се на ши ро ко об јас не
ти во кни га та на Лихт ман „Пред ви-
ду ва ње на след ни от пре тсе да тел: 
клу че ви те за бе ла та ку ќа 2016“, се:

1. Пар ти ски ман дат: По из бо ри те на 
сре ди на та на пре тсе да тел ски от 
ман дат, акту ел на та пар ти ја има 
по ве ќе ме ста во Прет став нич ки от 
дом на САД од прет ход ни те из бо ри 
на сре ди на та на ман да тот.

2. Кон ку рен ци ја: Не ма се ри оз на кон
ку рен ци ја за но ми на ци ја од вла де
јач ка та пар ти ја.

3. Пре тсе да тел ски ман дат: Кан ди да тот 
на вла де јач ка та пар ти ја е акту ел
ни от пре тсе да тел.

4. Тре та пар ти ја: Не ма зна чај на тре та 
пар ти ја или не за вис на кам па ња.

5. Кра тко роч на еко но ми ја: Еко но ми ја та 
не е во ре це си ја за вре ме на из бор
на та кам па ња.

6. Дол го роч на еко но ми ја: Ре ал ни от 
еко ном ски по раст по гла ва на жи
тел за вре ме на ман да тот е ед на ков 
или по го лем од сред ни от по раст во 
те кот на прет ход ни те два ман да ти.

7. Про ме на на по ли ти ка та: Акту ел на та 
ад ми ни стра ци ја пра ви го ле ми про
ме ни во на ци о нал на та по ли ти ка.

8. Со ци јал ни не ми ри: Не ма по сто ја
ни со ци јал ни не ми ри за вре ме на 
ман да тот.

9. Скан дал: Акту ел на та ад ми ни стра ци
ја не е оцр не та од по го лем скан дал.

10. Над во ре шен/во ен не ус пех: Акту ел
на та ад ми ни стра ци ја не до жи ву ва 
го лем не ус пех во над во реш ни те 
или во во е ни те пра ша ња.

 СПО РеД „клУ Че вИ те За бе ла та кУ ќа“ На ПРО Фе СОР лИХт МаН

Трамп оди кон по бе да
11.  Над во ре шен/во ен ус пех: Акту ел

на та ад ми ни стра ци ја по стиг ну ва 
го лем ус пех во над во реш ни те или 
во во е ни те пра ша ња.

12.  Акту ел на ха риз ма: Кан ди да тот на 
акту ел на та пар ти ја е ха риз ма ти
чен или на ци о на лен хе рој.

13. Пре диз ви ку вач ка ха риз ма: Кан
ди да тот на пре диз ви ку вач ка та 
пар ти ја не е ха риз ма ти чен или 
на ци о на лен хе рој.

Лихт ман, истак нат про фе сор по исто
ри ја на аме ри кан ски уни вер зи тет, ни 
откри ва кој мис ли де ка ќе по бе ди во 
но ем ври и зо што из бо ри те од 2016 
го ди на се нај те шки за пред ви ду ва ње.
П: Мо же те ли да ми ка же те за клу че
ви те и ка ко ги ко ри сти те за да ги про
це ни те из бо ри те  прет по ста ву вам 
де ка се не јас ни ед на или две го ди ни, 
но по тоа поч ну ва ат да се кри ста ли
зи ра ат за вре ме на из бо ри те.

лИХт МаН: „клу че ви те за бе ла та 
ку ќа“ е си стем за пред ви ду ва ње ба
зи ран на исто ри ја та. Јас го соз да дов 
си сте мот разг ле ду вај ќи ги си те аме
ри кан ски пре тсе да тел ски из бо ри од 
1860 го ди на до 1980 го ди на и от то
гаш го ко ри стам си сте мот за точ но 

да ги пред ви дам ре зул та ти те од си те 
осум аме ри кан ски пре тсе да тел ски из
бо ри од 1984 го ди на до 2012 го ди на.

Клу че ви те се 13 точ ни/не точ ни пра
ша ња, ка де што точ ни от од го вор се
ко гаш се за ла га за ре из бор на пар ти
ја та што се на о ѓа во Бе ла та ку ќа, во 
овој слу чај де мо кра ти те. Клу че ви те ја 
одра зу ва ат ос нов на та те о ри ја де ка из
бо ри те се, глав но, оцен ка за ра бо та та 
на пар ти ја та во Бе ла та ку ќа. Ако шест 
или по ве ќе од 13 клу че ви се не точ ни, 
тоа зна чи де ка тие се про тив пар ти ја та 
на власт  и таа гу би. Ако по мал ку од 
шест се не точ ни, пар ти ја та на власт 
до би ва уште че ти ри го ди ни.

�  Зна чи, лу ѓе то што го слу ша ат са мо 
ар гу мен тот на по вр шин ско ни во, 
мо же да ка жат, до бро, аме ри кан-
ски от пре тсе да тел ба рак Оба ма има 
реј тинг од 58 про цен ти, не зна чи 
ли тоа де ка де мо кра ти те си гур но 
ќе по бе дат? Зо што е по греш но тоа?
лИХт МаН: Тоа, ап со лут но, не зна чи 
де ка де мо кра ти ќе по бе дат. Ка ко пр во, 
еден од мо и те клу че ви е да ли акту
ел ни от пре тсе да тел се кан ди ди ра за 
ре из бор и тие вед наш го гу бат тој клуч. 
Уште еден од мо и те клу че ви е да ли 

кан ди да тот на вла де јач ка та пар ти ја е 
ха риз ма ти чен, ка ко што бе ше Оба ма 
во 2008 го ди на,. Хи ла ри Клин тон ја 
не ма таа ка ра кте ри сти ка.

Тие клу че ви не ма ат ни ка ква вр ска 
со реј тин гот на пре тсе да те лот или со 
ан ке ти те, со еден иск лу чок, а тоа е да 
се про це ни мож но ста за зна чи тел на 
кам па ња од тре та пар ти ја.

� Што е со До налд трамп на дру га та 
стра на? тој не е по вр зан со вла де јач-
ка та пар ти ја, но не го ва та кам па ња 
е ениг ма во од нос на ва ша та спо-
соб ност да ги оце ни те овие из бо ри?
лИХт МаН: До налд Трамп на пра ви 
овие из бо ри да би дат нај те шки за про
це на од 1984 го ди на. Ни ко гаш до се га 
не сме ви де ле кан ди дат ка ко До налд 
Трамп, а тој мо же да ги по ме сти и ше
ми те на исто ри ја та што по сто јат од 
1860 го ди на.

Ни ко гаш до се га не сме ви де ле кан
ди дат што го по ми нал сво јот жи вот 
збо га ту вај ќи се на сме тка на дру ги
те. Тој е пр ви от кан ди дат во на ша та 
исто ри ја што мо же да би де се ри ски 
про из во ди тел и да из мис лу ва ра бо ти 
ка де и да оди. Ду ри и ко га ја ка жу ва ви
сти на та, ка ко, на при мер, „Ба рак Оба ма 
на ви сти на е ро ден во САД“, тој до да ва 
две ре че ни ци, де ка Хи ла ри Клин тон 
го за поч на ла дви же ње то за ме сто то 
на ра ѓа ње на пре тсе да те лот Оба ма и 
де ка тој го за вр шил, иа ко ко га Ба рак 
Оба ма го об ја вил сво јот из во дот од 
Ма тич на та кни га на ро де ни те, тој не 
ве ру вал во тоа. Ни ко гаш до се га не сме 
има ле кан ди дат што не са мо ед наш, 
ту ку два па ти, на еден про ви ден на
чин, пот тик нал на силс тво врз про тив
нич ки от играч. Ни ко гаш до се га не сме 
има ле кан ди дат што по ка нил не при
ја тел ска стран ска си ла да се ме ша во 

аме ри кан ски те из бо ри. Ни ко гаш 
до се га не сме има ле кан ди

дат што се за ка нил де
ка ќе за поч не вој на со 
пра ќа ње бро до ви во 
Пер си ски от За лив, 
ако тие дој дат прем
но гу бли ску до нас. 
Ни ко гаш до се га не 
сме има ле кан ди
дат што при фа

тил не при ја тел
ски стран ски 

ди кта тор.  

Со ог лед на си те овие иск лу чо ци што 
До налд Трамп ги прет ста ву ва, тој мо же 
да ги по ме сти ше ми те на исто ри ја та 
што оп сто ју ва ат по ве ќе од 150 го ди
ни, а мо же и да ги за гу би овие из бо ри 
иа ко исто ри ски те окол но сти се во не
го ва ко рист.

�  Оста ну ва ат по мал ку од се дум не-
де ли до из бо ри те. кој пред ви ду ва те 
де ка ќе по бе ди во но ем ври?
лИХт МаН: Врз ос но ва на 13 клу че ви, 
си сте мот пред ви ду ва по бе да на До
налд Трамп. За пом не те, шест клу че ви 
и сте над вор од игра, а до се га де мо
кра ти те за гу би ја  си гур но  пет клу ча.

клу чот со број 1 е пар ти ски от ман дат 
 ка ко по ми наа на из бо ри те на сре ди
на та на пре тсе да тел ски от ман дат. Тие 
по ми наа мно гу ло шо.

клу чот со број 3 е де ка акту ел ни от 
пре тсе да тел не е пре тсе да тел ски кан
ди дат.

клу чот со број 7, без го ле ма про ме на 
на по ли ти ка та во вто ри от ман дат на 
Оба ма, ка ко, на при мер, ре фор ма та во 
здрав ство то во не го ви от прв ман дат.

клу чот со број 11, без по го лем ус пех 
во над во реш на та по ли ти ка.

И клу чот со број 12, Хи ла ри Клин тон 
не е Френк лин Руз велт.

Уште еден клуч и де мо кра ти те гу бат, 
а го има ме и клу чот со Ге ри Џон сон. 
Еден од мо и те клу че ви ќе би де де ка 
пар ти ја та на власт ќе до бие ед но „не
точ но“ ако кан ди да тот од тре та пар
ти ја до бие 5 про цен ти од гла со ви те 
или по ве ќе. Во нај ви со ки те из би рач ки 
ме ста, Ге ри Џон сон има од 12 до 14 
про цен ти. Мо е то пра ви ло е де ка тоа 
се се че на по ло ви на. Тоа би зна че ло 
де ка тој до би ва од шест до се дум, а 
тоа ќе би де ше сти от и пос ле ден клуч 
про тив де мо кра ти те.

Та ка што, клу че ви те ука жу ва ат на по
бе да на Трамп. Но, јас би ре кол де ка тие 
ука жу ва ат на оп шта по бе да на ре пуб
ли кан ци те за тоа што ве ру вам де ка, со 
ог лед на до се га не ви де на та при ро да 
на кан ди да ту ра та на Трамп и са ми от 
Трамп, тој би мо жел да им пр ко си на 
си те шан си и да за гу би и по крај тоа 
што пре су да та на исто ри ја та е во не го
ва ко рист. Не тре ба да сте без гриж ни, 
без раз ли ка ко го фа во ри зи ра те, тре ба 
да из ле зе те и да гла са те.

Алан Лихт ман, истак нат про фе сор по исто ри ја на аме
ри кан ски уни вер зи тет, откри ва кој, спо ред не го во то 
пред ви ду ва ње, ќе по бе ди во но ем ври и зо што из бо ри
те од 2016 го ди на се нај те шки за пред ви ду ва ње
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� Да ли мис ли те де ка фа ктот што 
трамп не е тра ди ци о на лен ре-
пуб ли ка нец - си гур но не е ре-
пуб ли ка нец од естаб лиш мен тот, 
од ре то рич ка или од по ли тич ка 
перс пе кти ва - при до не су ва за не-
си гур но ста за тоа ка де се вкло пу ва 
тој во стан дард на та ме то до ло ги ја 
за оце ну ва ње на клу че ви те?
лИХт МаН: Мис лам де ка тој е не кон
фор ми стич ки по ли ти чар и ни кој не 
знае за што се за ла га во по ли ти ка та, 
би деј ќи тој по сто ја но ги ме ну ва ста
во ви те. Ка ква е не го ва та ими гра ци ска 
по ли ти ка, ка ква по ли ти ка е за бра на та 
на мус ли ма ни те да вле гу ва ат во САД. 
Но, не го ва та исто ри ја со Уни вер зи те
тот „Трамп“, Ин сти ту тот „Трамп“, не
го ви те бан кро ти, до бро твор на фон
да ци ја, збо га ту ва ње то на сме тка на 
дру ги те и си те ла ги и опас ни ра бо ти 
што ги ка жа за вре ме на оваа кам па ња 
му овоз мо жи ја да ста не пре тсе да тел
ски кан ди дат без пре се дан.

Ин те рес но е што јас не ги ко ри стам ан
ке ти те, ка ко што об јас нив и прет ход но, 
но не о дам неш ни те ан ке ти по ка жу ва ат 

доб ли жу ва ње на број ки те. Клин тон е 
во по ма ла пред ност откол ку што бе
ше, но тоа не е за тоа што реј тин гот на 
Трамп се зго ле му ва, ту ку за тоа што 
реј тин гот на Клин тон па ѓа. Тој сѐ уште 
има око лу 39 про цен ти во ан ке ти те. 
Не мо же да се по бе ди без 40 про цен ти.

Ка ко што лу ѓе то сфа ќа ат де ка из бо
рот не е Ге ри Џон сон и де ка единс тве
ни от из бор е по ме ѓу Трамп и Клин
тон, под др жу ва чи те на Ге ри Џон сон 
се вр тат кон Клин тон, осо бе но мла
ди те лу ѓе. Сум го гле дал овој филм и 
прет ход но. Мо е то пр во гла са ње то бе
ше во 1968 го ди на и мно гу од мо и те 
при ја те ли, кои беа мно гу ли бе рал ни, 
не би гла са ле за Ху берт Хем фри за тоа 
што тој бе ше дел од естаб лиш мен тот 

на де мо кра ти те, и по го де те што? Тие 
го из браа Ри чард Ни ксон.

И, се раз би ра, ка ко што ка жу вам ве ќе 
30 го ди ни, пред ви ду ва ња та не изра
зу ва ат под др шка. Мо е то пред ви ду
ва ње се ба зи ра на на у чен си стем. 
Тоа не зна чи де ка прет ста ву ва, на 
кој би ло на чин, об лик или фор ма, 
под др шка за кој би ло кан ди дат од 
стра на на Алан Лихт ман или од аме
ри кан ски уни вер зи тет. И, се раз би ра, 
ка ко ус пе шен пред ви ду вач, сум ги 
пред ви дел во ре чи си ед на ква ме ра 
и по бе ди те на ре пуб ли кан ци те и на 
де мо кра ти те. �

СВЕТ
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Македонската историја, сè уште, 
располага со пишани и со недоволно 
истражени извори, кои говорат за 
судбината на македонскиот народ. 
Историјата се темели врз документи 
што се создаваат и се испишуваат 
од каква било причина. Благодарение 
на записничарите на минатото, 
денешните државни архиви се преполни 
со документација врз основа на која 
се базираат, почнуваат, се градат 
историските процеси, случувањата во 
минатото итн

т окму таков извор е 
збирката документи 
во Државниот архив на 

Република Македонија, дел од 
фондот бр. 159, насловен како 
„Извршен совет на НРМ. Одбор 
за доделување илинденски 
пензии. Досиеја на признати 
илинденци (1946 – 1956)“. Овој 
историски фонд е обемен и соз
даден благодарение на држав
ната власт од 1946 година и 
нивата одлука за признавање и 
за наградување на активности
те на учесниците, мажи и жени, 

во националноослободителни
те движења од крајот на XIX и 
почетокот на XX век. Повикот 
и одлуката за познатиот „За
кон за илинденски пензии“ ќе 
резултираат со доставување 
илјадници документи, односно 
досиеја на илјадници граѓани 
од Македонија, меѓу кои најва
жни се забележаните сеќавања 
на овие баратели за нивното 
учество во предилинденскиот, 
илинденскиот и во постилин
денскиот период. Индивидуал
ните животни истории се дел 

од 43 архивски кутии, во кои 
по азбучен ред се распоредени 
3.500 архивски единици, исто
риски досиеја на поединци, кои 
во периодот од 1946 до 1956 г. 
ќе се обидат својата револуцио
нерна активност половина век 
порано да ја потврдат преку 
признавање и наградување од 
државата – добивање илинден
ска пензија.

Архивот реши публикување
то на материјалите од фондот 
„Извршен совет на НРМ. Од

бор за доделување илинденски 
пензии. Досиеја на признати 
илинденци (1946 – 1956)“, да 
биде во пет тома. Во април 
2016 г. од печат излезе првиот 
том, кој се состои од два дела, 
на кој одговорни уредници 
и составувачи се др Јасмина 
Дамјановска, др Ленина Жила 
и др Филип Петровски, со што 
почнува реализацијата на це
лата едиција од објавувањето 
на „Илинденските сведоштва“. 
Ќе бидат претставени доку
ментите на сите апликанти за 

илинденска пензија, признати 
и одбиени илинденци. Од секое 
досие се земени најпретстави
телните материјали, биогра
фии на подносителите, кои 
покрај молбите и изјавите од 
сведоците, се најбројни и изо
билуваат со најмногу податоци 
за нивната мината активност. 
Не се објавени само имињата 
на подносителите во чиишто 
досиеја, покрај одлуките и 
решенијата за илинденска 
пензија, не се среќаваат био
графски записи.

Сеќавањата информираат мно
гу детално за Македонската 
револуционерна организација, 
за нејзиното формирање, из
дигнување и одржување, за 
устројството, за нејзината 
моќ врз и околу нив, за воени
те подготовки и ставање крај 
на османлиска Македонија, 
за општественоекономски
от контекст на порастот на 
организацијата, за начинот и 
патот на вооружувањето, за це
ремониите на заколнување на 
членството, за механизмот за 
одржување на таинственоста, 
покорноста и на лојалноста, за 
дисциплината и солидарноста 
на движечката сила на Орга
низацијата.

Записите изобилуваат и со по
датоци за: начинот на водење 
евиденција или архива од Ор
ганизацијата, пренесувањето, 
чувањето и нејзиното значење 
за членството, финансиската 

состојба на Организацијата, це
лата структурна подреденост, 
дејствувањето на највисоката 
хиерархиска поставеност, од
носно за повисокото раковод
ство, четите формирани според 
однапред потврдени упатства и 
правилник, така што добиваме 
информации за дејствување
то и за движењето на четите 
формирани од многу познати 
охридски, битолски, крушевски, 
прилепски, ресенски, кичевски, 
радовишки, штипски, кратов
ски, скопски, велешки војводи, 

Писма, документи и сведоштва
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од кои ќе споменеме само еден мал дел: Гоце 
Делчев, Даме Груев, Христо Узунов, Ѓорче Петров, 
Христо Чернопеев, Ѓорѓи Сугарев, Јане Сандански, 
Атанас Карчев, Сандо Китанов, Јордан Пиперката, 
Никола Дејанов, Питу Гули, Васил Аџаларски, 
Аргир Манасиев, Леонид Јанков, Тале Горанов, 
Дејан Димитров, Лазар Делев, Мише Развигоров, 
Јован Алабакот, Наум Цветинов, Андон Кецкаров, 
Андон Ќосето, Спиро Келеманов, Милан Крстев, 

Димитар Бојаџиев, Симјан Молеров, 
Петре Ацев, Петре Христов, Јован 
Ацков, Дејан Мицкоски, Крсте Гер
мов и многу други. Непроценливи 
се информациите за подготовките 
за Илинденското востание, за те
кот и клучните борби со турската 
војска, последиците и активности
те, кои следувале по востанието, сè 
до 1908 година и Младотурската 
револуција.

Документацијата изобилува со по
веќе сегменти од тогашната егзис
тенција на македонското семејство 
предводена од турската власт, како 
и од бугарската, српската и од гр
чката пропаганда, за социјалната 

положба, за нивниот живот како 
осуденици и затвореници, за еко
номската сиромаштија, за улогата 
на религијата, за политичкиот жи
вот, за можноста или неможноста, 
како и за: степенот на образование, 
работната способност и професио
налната определба, интимниот жи
вот, менталитетот и културата на 
живеење во македонските градови 
и села, емигрирањето и печалбар
ството, најизразено во Бугарија, 
Грција, Србија, Австрија, Романија 
и Америка, секојдневна историја 

која е недоволно истражувана и 
секогаш потиснувана од воената, 
политичката и дипломатската.

Со нивното публикување сега, 70 
години од нивното создавање, на
учниците во Македонија и надвор 
од неа имаат можност да ја сфатат 
македонската историја на глобално 
ниво, и да ја направат централна 
во интердисциплинарната и гео
графски компаративна анализа на 
социјалните и културните достоја
нија на архивите. 

Писма, документи и сведоштва
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историJа

Пишува | Антонио Неделковски

т ретата македонскоримска вој
на завршила и тоа било крај на 
античкото Македонско Крал

ство. По оваа битка Персеј избегал во 
Амфипол, а оттаму на областа Самот
рака, каде што бил заробен, а во 167 
година ст.е. ја красел триумфалната 
поворка на Ајмилиј Паул во Рим, каде 
што умрел во заробеништво.

Македонија по оваа пресудна битка 
не добила веднаш статус на римска 
провинција бидејќи Римската Репу
блика сѐ уште не била подготвена, 
но ја загубила својата надворешна 
самостојност, односно потпаднала 
под римски протекторат сѐ до 148 
година ст.е. Ајмилиј Паул во 167 го
дина ст.е. на делегатите собрани во 
Амфипол им го изложил системот 
што го разработил заедно со десет
члената сенатска комисија. Имено, 
Македонија била поделена на четири 
административни области. Граници
те на областите се утврдени со ана
лиза на податоците забележани од 
историографите Диодор и Тит Ливиј.

Во првата област биле подрачјата 
меѓу реките Стримон (денес Струма) 
и Нестос (Места), вклучително и ма
кедонските владеења до Хеброс, како 
и областа Бисалтија. Главен град на 
оваа област бил Амфипол. Во втората 
област биле подрајчата меѓу реките 
Стримон и Аксиј (Вардар), при што 
границата била источно од Аксиј со 
главен град Тесалоника (Солун). Во 

третата област влегувале деловите 
источно од Аксиј сѐ до реката Пенеј 
на југ со главен град Пела. Во четвр
тата област биле горномакедонските 
подрачја од планината Бермион до 
Епир и Илирија на запад со главен 
град Пелагонија. Четирите области 
имале внатрешна автономија, но 
биле преземени и мерки да се спре
чи евентуален отпор. Само третата 
област не граничела со немакедонски 
племиња, па затоа била разоружана 
додека, пак, другите области имале 
дозвола да држат само малобројни 
воени одреди за заштита на грани
ците. Исто така, на областите им 
било забрането секакво поврзување 
и соработка. Во секоја област биле 
воспоставени собранија што, меѓу 
другото, биле задолжени за собирање 
данок. Сенатот забранил формирање 
заеднички совет на областите со цел 
да се одбегне негова евентуална злоу
потреба од некој демагог. Таа забрана 
траела само неколку месеци. Имено, 
заедничкиот совет бил формиран 
неколку месеци подоцна, веројатно 
како врска меѓу Сенатот и локална
та власт и како можност за негово 
мешање во внатрешните работи на 
Македонија. Сенатот, исто така, ги 
презел и следниве мерки: плаќање 
данок од 100 таланти годишно (да
нок кој што изнесувал половина од 
данокот што го барал кралот Персеј), 
пренесување на кралското богатство 
во Рим (по ова жителите на градот 
Рим не плаќале данок), забрана за 

користење на рудниците за злато 
и за сребро и „доброволно“ замину
вање (закана со смрт) на угледните 
Македонци заедно со машките деца 
постари од 15 години. Со овие мерки 
Сенатот оневозможил економско и 
воено единство, односно обнову
вање на Македонското Кралство.

За состојбата во Македонија под 
римски протекторат по 167 годи
на ст.е. знаеме малку бидејќи из
ворите се скудни. Историографот 
Полибиј во своето дело „Историја“ 
вели дека Македонците призна
вале дека ропството го замениле 
со слобода, а истовремено преста
нале и големите немири во некои 
градови и меѓусебните убиства. 
Овој заклучок на Полибиј несом
нено е идеализиран и ја одразува 
официјалната римска пропаганда. 
Исто така, треба да се земе пред
вид тоа што Полибиј бил истакнат 
државник во Ахајскиот сојуз и бли
зок пријател на Скипион Ајмилијан, 
како и неговиот очигледен презир 
кон Антигонидите. Информациите 
за Македонија кога била под римски 
протекторат што ни ги дава Полибиј 
понатаму во своето дело укажуваат 
на тоа дека состојбата не била толку 
стабилна како што тој би сакал да 
веруваме. Имено, Полибиј пишу
ва дека Македонците, бидејќи не 
биле навикнати на демократски и 
изборни институции почнале да се 
расправаат меѓу себе. Тој, исто така, 
известува дека во 163 година ст.е. 

Сенатот им наредил на пратениците, 
чијашто крајна цел била Сирија, да 
ја испитаат ситуацијата и во Маке
донија. Во тој период се споменува 
некој Дамасип, кој откако во Факос 
убил дел од членовите на советот 
(или, пак, сите?) од третата област, 
успеал да побегне од Македонија. 
Овој настан е споменат попатно во 
сочуваниот дел од историјата на По
либиј, па затоа е невозможно да се 
одговори на прашањето за мотивите 
и за целите на Дамасип, туку може 
само да се шпекулира. Во 158 година 
ст.е. Сенатот ја повлекол забраната 
за користење на рудниците за зла
то и за сребро во Македонија. Дали 
целта на Сенатот била да се подобри 
економската ситуација и со тоа да се 
ублажат внатрешните тензии, не се 
знае, но сигурно е дека проблемите 
во Македонија продолжиле. Во 151 
година ст.е Македонците го повикале 
лично Скипион Ајмилијан – синот на 
Ајмилиј Паул да дојде во Македонија 
и да им помогне во разрешувањето 
на внатрешните неприлики. Од кого 
точно дошла поканата не се знае, но 
овој податок со сигурност ни говори 
дека состојбата во Македонија била 
лоша. Скипион бил подготвен да ја 
прифати поканата, но во последен 
момент се премислил и заминал на 
служба во Хиспанија. Дали некој до
шол место него, не се знае.

Иако информациите за овој период 
се скудни, сепак, се доволни за да 
заклучиме дека состојбата во Ма
кедонија била нестабилна. Сенатот, 
со исклучок на пратеништвото во 
163 година ст.е. и отворањето на ру
дниците во 158 година ст.е., главно 

ја игнорирал ситуацијата во Маке
донија. Ова игнорирање на Сенатот 
не се должи на незаинтересираност, 
туку на поголемите проблеми што 
ги имале Римјаните на запад. Имено, 
Римската Република по битката кај 
Пидна успеала да ја среди состојбата 
во Кисалпинска Галија и Лигурија, 
но војните во Хиспанија и поната
му продолжувале. Исто така, тука 
е и проблемот со жилавиот отпор 
на Картагина. Поради влошените 
односи со Картагина во 149 година 
ст.е. почнала Третата пунска војна. 
Токму ова се главните причини за 
игнорирањето на Сенатот на состој
бата во Македонија.

Во 149 година ст.е. состојбата во 
Македонија ескалирала. Имено, во 
Македонија се кренало востание на 
чело со некој Андриск, кој што се 
претставувал како Филип, син на 
Персеј. Во изворите Андриск е познат 
под името Псевдофилип бидејќи бил 
узурпатор на македонскиот трон, кој 
не бил во никакво крвно сродство 
со Антигонидите. Изборот, пак, на 
името не е случаен. Името Филип 
се поврзува со кралот Филип V, кој 
владеел 42 години како и со златна
та ера на Македонците во времето 
на кралот Филип II. Единствено кај 
Зонара имаме информација дека 
Андриск и претходно имал обид да 
го освои македонскиот престол, обид 
што се случил околу 150 година ст.е. 
и завршил неуспешно. Некои науч
ници се сомневаат во вистинитоста 
на приказот, но нема аргументи ни 
за отфрлање на оваа информација 
што ни ја дава Зонара.

Андриск бил наемник во војската на 
селеукидскиот владетел Деметриј I 
и токму таму добил прекар  син на 
Персеј. Соборците на шега почнале 
да го нарекуваат син на Персеј би
дејќи личел на неговиот син Филип, 
па тоа што започнало како шега се 
претворило во закана за Деметриј I. 
Андриск заедно со војниците барале 
од Деметриј I да го врати на македон
скиот престол или да абдицира во 
негова корист. Вистинската закана 
за Деметриј I не доаѓала од Андриск, 
туку од Рим. Сенатот будно ги следел 
случувањата во неговото кралство и 
доколку одговорил позитивно на ба
рањето на Андриск и на војниците со 
тоа тој би го навлекол нивниот гнев. 
Затоа, Деметриј I го заробил Андриск 
и го испратил во Рим. Сепак, Андриск 
не претставувал опасност за Деметриј 

I, тој имал поддршка во кралството на 
Селеукидите, но не до тој степен да 
му ја загрози позицијата. Андриск во 
150 година ст.е. заминал од Италија. 
Има две верзии, едната дека побе
гнал, а другата дека бил ослободен. 
Тој заминал за Мала Азија каде што 
ја ширел својата приказна дека е син 
на Персеј и барал поддршка за да се 
качи на македонскиот трон. Таму 
Андриск се здобил со приврзаници 
и потоа заминал за Тракија кај ќер
ката на Филип V, која била мажена 
за тракискиот династ Терес. Тој во 
Тракија добил воена помош и во 149 
година ст.е. навлегол во Македонија. 
Првиот негов напад бил одбиен, но 
по вториот ги совладал воените гар
низони на областите во две битки. 
Прво во земјата на Одомантите, а 
потоа и западно од реката Стримон. 
Андриск за краток временски период 
ја освоил цела Македонија и во Пела 
се прогласил за крал. По овие наста
ни Сенатот веднаш пратил легии во 
Македонија да ја средат ситуацијата. 
Андриск уште при првиот судир со 
легиите во 148 година ст.е. забележал 
голема победа, во тој судир загинал и 
римскиот заповедник Публиј Јувентиј 
Тална. Римската Република со оглед 
на проблемите што ги имала на запад 
и поразот од Андриск со кој бил дове
ден во прашање угледот, морала да ја 
стабилизира ситуацијата во Македо
нија, та затоа истата година пратиле 
две легии под команда на преторот 
Квинт Кајкилиј Метел, искусен војник 
што учествувал во битката кај Пидна. 
На помош стигнала и пергамската 
флота што ја испратил Атал II. Овој 
пат Андриск бил поразен и избегал 
во Тракија по нова војска и со намера 
повторно да навлезе во Македонија, 
но римските легии биле зад него и 
го оневозможиле да ја оствари таа 
цел. Тој бил уште еднаш поразен и 
избегал кај тракискиот династ Биѕес, 
а овој, пак, го предал на Кајкилиј Ме
тел. Андриск бил во синџири однесен 
во Рим каде што во 146 година ст.е. 
Кајкилиј Метел прославил триумф.

По задушувањето на востанието 
на Андриск, Македонија ја загуби
ла својата внатрешна самостојност 
односно повеќе не била под римски 
протекторат туку добила статус на 
римска провинција (148 година ст.е.). 
Тоа значело римски намесник, рим
ски административен апарат, војска 
што била на товар на населението, 
обврска за давање на помошни од
реди и нови даноци. 

Македонија под 
римски протекторат
на 22 јуни 168 година стара ера (ст.е) се одиграла битката 
кај пидна меѓу римската војска на чело со заповедникот 
лукиј ајмилиј паул и македонската војска на чело со кралот 
персеј. оваа битка завршила кобно за античките македонци
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Иму ни те тот кај де ца та  
нај до бро се по до бру ва  
при род но

здраВjеД-Р Свет ла На СМУГ Ре Ска,  СПЕ ЦИ ЈА ЛИСТ ПЕ ДИ ЈА ТАР И СПЕ ЦИ ЈА ЛИСТ ПО СЕ МЕЈ НА МЕ ДИ ЦИ НА

де нес по сто јат мно гу пре па ра ти за по до бру ва ње 
на иму ни те тот кај де ца та. ро ди те ли те да ва ат  

мно гу па ри, а ефе ктот е ре чи си ну ла. ако де те то 
се хра ни не пра вил но, пре ку хра на од тег лич ки, 
бр за хра на, зго тве на на бр зи на, то гаш не мо же  

да соз да де иму ни тет, ве ли д-р Сму гре ска

Се соз да ва ат мно гу ан ти те ла 
кои цир ку ли ра ат низ це ло то 
те ло и по тоа за кра тко вре ме 
де те то го стек ну ва тој иму ни
тет. 

По тоа, мо же би дватри ме се ци 
ќе би де за шти те но од иста та 
ви ро за или ба кте ри ја.

 Со по че то кот на школ ска-
та го ди на ин фек ци и те и ви-
ру си те поч ну ва ат по ве ќе да 
се раз ви ва ат. ле ка ри те ве-
лат де ка три ин фек ции на 
гор ни те диш ни па ти шта се 
нор мал ни кај де ца та во те-
кот на го ди на та. Но, што да 
се на пра ви ако тие се по вто-
ру ва ат че сто?
СМУГ Ре Ска: Де нес на чи нот на 
жи ве е ње е по раз ли чен од ми
на то то. Де ца та, за жал, рас тат 
со ед но лич на хра на, се хра нат 
со бр за хра на, ро ди те лот е по
дол го вре ме отсу тен од до ма. 
На ме сто 67 ча са во гра дин ка, 
де ца та оста ну ва ат по ве ќе вре
ме, та ка што по го ле ми от дел од 
де нот тие се во за тво рен про
стор. Зна е ме де ка има по ве ќе 
де ца во ед на гру па и до вол но 
е са мо ед но да е но си тел на 
ви рус или ба кте ри ја и це ла та 
гру па да се раз бо ли. И то гаш 
проб ле мот се по вто ру ва. До
де ка ед но де те да се из ле ку ва 
и да се вра ти во гру па та, дру
го де те се раз бо ле ло. Мож но 
е исти от ви рус или ба кте ри ја 
да кру жи дватри ме се ци, ка ко 
еден за тво рен круг.

 ка ко да се за шти тат де ца та?
СМУГ Ре Ска: Се ко гаш апе ли
рам да се на пра ви ана ли за на 
при ме рок од слуз пред за ми ну
ва ње то на де те то во гра дин ка. 
По сто јат до бри ба кте рии, ка ко 
што се ста фи ло ко ка ау ре ус, мо
ра ксе ла или брон ха ме ла ка та
ра лис. Тие го шти тат здрав је то 
на де те то од ло ши те ба кте рии. 
Но, ако се нај де стреп то ко ка 
пнев мо ни ја или стреп то ко ка 
пи о ге на, ко ја пре теж но жи вее 
во гр ло то, то гаш тре ба да се от
стра ни од гру па та и да се ле ку
ва. Ко га де те то ќе се из ле ку ва, 
то гаш да се вра ти во гра дин ка. 
Но, по жел но е, ако ги има овие 
па то ге ни ба кте рии, да се на

пра ви ми кро би о ло шко те сти
ра ње во таа гру па, да се нај дат 
дру ги те но си те ли на иста та 
ба кте ри ја за да се пре ки не тој 
за тво рен круг.

 Не кои де ца ка ко да прив-
ле ку ва ат ин фек ции и ба кте-
рии. Зо што е тоа та ка?
СМУГ Ре Ска: Де те то го соз да ва 
иму ни те тот уште од ра ѓа ње, па 
до че твр та та го ди на. На по че
то кот де ца та не ма ат во оп што 
иму ни тет. Ка ко се по ја ву ва 
пр ви от ви рус или ба кте ри ја, 
та ка се соз да ва иму ни те тот. 
Но, не кои де ца, по себ но тие со 
иск лу чи тел но бел тен, со си ни, 
свет ли очи, зла то ко си, скло ни 
кон ане ми ја, че сто се маг нет за 
ин фек ции. Но, мо же и не кое де
те со мал ку по те мен тен че сто 
да е бол но. Ту ка има и дру ги 
фа кто ри на ри зик, ка ко што се 
сре ди на та ка де што жи вее, по
ја ва та на вла га во про сто ри ја та 
ка де што пре сто ју ва, мо же би 
во се мејс тво то има пу ша чи. Се
во ова мо же да вли јае на на ма
лен иму ни тет или, пак, да има 
алер ги ска ко ег зи стен ци ја ко ја 
до ве ду ва до по ја ва на ви рус ни 
и ба кте ри ски ин фек ции.

 ка ко нај до бро се по до бру ва 
иму ни те тот кај де ца та?
СМУГ Ре Ска: Иму ни те тот кај 
де ца та нај до бро се по до бру
ва при род но. Де нес по сто јат 
мно гу пре па ра ти. Ро ди те ли те 
да ва ат мно гу па ри, а ефе ктот 
е ре чи си ну ла. Ако де те то се 
хра ни не пра вил но, пре ку хра на 
од тег лич ки, бр за хра на, зго
тве на на бр зи на, то гаш не мо же 
да соз да де иму ни тет. Де ца та 
ре тко има ат то пол оброк до
ма. Де нес се мејс тво то ре тко 
се со би ра за ед но на ру чек. Де
те то учи да се хра ни од сво и те 
ро ди те ли. Ако тие не ја дат, не 
го тват, то гаш и де те то не ма да 
има афи ни тет кон до маш на, 
при го тве на хра на. Во ме ни то 
мо ра да има ме со, ри ба, јај ца, 
овош је, зе лен чук.

 те че ње нос, сле ва ње слуз 
во дол ни те диш ни па ти шта, 
отеж на то ди ше ње, брон хи-
тис, по се та на ле ка ри, ин-
ха ла ции, ан ти би о ти ци, па 

про би о ти ци, средс тва за зго-
ле му ва ње на иму ни тет. И са-
мо што заз дра ви ло де те то, 
след но то оде ње во гра ди на 
по втор но иста та пес на. ка де 
е гре шка та?
СМУГ Ре Ска: До две го ди ни слу
зот од нос до брон хот и брон хи о
ла та е ист. Кај по го ле ми те че сто 
има ме мр су ла ви де ца. Тие де ца 
дол го вре ме има ат зе лен се крет 
од но сот, ме ѓу тоа ни ко гаш ни
што не по ка жу ва ат ин тен зив но 
на бе ли те дро бо ви. Нај до бро е 
де те то до две и пол или три го
ди ни да не оди во гра дин ка. Да 
има до маш на не га. Де нес ре тко 
се ко ри стат ба би те, по ра но ба
би те ги чу ваа вну чи ња та. Де нес 
де ца та за ми ну ва ат во гра дин ка 
на осумде вет ме се ци.

 Се ко ја го ди на се фор си ра не-
кој нов суп ле мент за по до бру-
ва ње на иму ни те тот кај де ца та. 
кол ку е до бро да се ко ри стат 
тие и кој сѐ смее да ги упо тре бу-
ва ка ко до да ток во ис хра на та?
СМУГ Ре Ска: И јас во пра кти ка 
че сто пре пи шу вам до да то ци во 
ис хра на та, нај че сто за да ја сми
рам мај ка та. Во ос но ва та на си те 
суп ле мен ти е бе таглу ка нот, кој 
учес тву ва во по диг ну ва ње то на 
иму ни те тот. Се кој про из во ди тел 
сме та де ка не го ви от суп ле мент 
е нај до бар. Ро ди те лот сам тре ба 
да за бе ле жи што нај до бро му 
од го ва ра на не го во то де те. Јас 
ги пре по ра чу вам си ру пи те што 
со др жат по ве ќе ви та ми ни и ми
не ра ли и кои мо же да ги ко ри
стат се кое утро. Важ но е да се 
спом не де ка овие до да то ци се 
пи јат од октом ври до април. Но, 
во ова мо ре од по ну ди на суп
ле мен ти за бо ра ва ме да се вра
ти ме на чи сто то ри би но мас ло, 
кое ги со др жи ви та ми ни те А и 
Д, обич ни от ви та мин Ц (ако де
ца та не пи јат це де ни со ко ви) и 
на Бкомп ле ксот. Тоа е комп лекс 
на Бви та ми ни кои се важ ни за 
рас тот и за раз во јот на де те то. 
Бкомп лекс се да ва три не де ли. 
Ро ди те ли те че сто гре шат ко га 
ќе поч нат да да ва ат ви та ми ни и 
тоа го пра ват во те кот на це ла
та зи ма. То гаш е мож но де те то 
од хи по ви та ми но за да за пад не 
во хи пер ви та ми но за, што, исто 
та ка, не е до бро. 

и му ни те тот кај де ца та нај до бро се по до
бру ва на при род на ос но ва иа ко де нес има 
мо ре од суп ле мен ти што го по до бру ва ат 

иму ни те тот. По треб но е да се ја де до маш на, 
при го тве на хра на, по че сто да се пре сто ју ва на 
свеж воз дух, а по треб на е и фи зич ка актив ност. 
До ктор Свет ла на Сму гре ска, спе ци ја лист пе ди
ја тар и спе ци ја лист по се меј на ме ди ци на, пре
по ра чу ва да се ко ри сти чи сто то ри би но мас ло 
кое ги со др жи ви та ми ни те А и Д, по тоа оби чен 
ви та мин Ц (ако де ца та не пи јат це де ни со ко ви) 
и Бкомп лекс. Тоа е комп лекс на Бви та ми ни 
кои се важ ни за рас тот и за раз во јот на де те то. 
Бкомп лекс се да ва три не де ли.

 По стои ли тра ен иму ни тет и ако по стои, 
ка ко се стек ну ва? 
СМУГ Ре Ска: Се ра бо ти за два ви да иму ни тет. 
Ед ни от е ху мо ра лен иму ни тет, а вто ри от е кле
то чен. Ху мо рал ни от е пер и о ди чен иму ни тет кој 
де ца та го стек ну ва ат во кон такт со ин фек ци ја, а 
кле точ ни от е та ка на ре че ни от тра ен иму ни тет. 
Ко га се до би ва трај ни от иму ни тет? Ко га де те
то ќе пре ле жи ва ри че ла, мор би ли. Отка ко ќе ја 
до бие, те ло то или кле тка та ја пам ти таа ин фек
ци ја до кра јот на жи во тот. Та кви те ин фек ции 
се мно гу ре тки, ре чи си ги не ма бла го да реј ќи на 
вак ци ни те, та ка што тра ен иму ни тет има ат са мо 
тие што пре ле жу ва ат не ко ја за раз на бо лест ко ја 
да ва тра ен од го вор со ан ти те ла. Ху мо рал ни от 

иму ни тет, чи и што ан ти те ла се пре не су ва ат 
пре ку крв ни те са до ви, нај че сто се ја ву ва 

во те кот на ин фек ци ја та, ка ко таа нав 
ле гу ва во дет ско то те ло, тој сѐ по ве ќе 
рас те под дејс тво на ан тиген би деј ќи 

се ко ја ин фек ци ја е ан ти ген ска ре ак ци ја. 

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски

Во ова мо ре 
од по ну ди на 
суп ле мен ти 
за бо ра ва ме 

да се вра ти ме 
на чи сто то ри-

би но мас ло, 
кое ги со др жи 
ви та ми ни те А 
и Д, обич ни от 

ви та мин Ц 
(ако де ца та не 
пи јат це де ни 
со ко ви) и на 

Б-комп ле ксот
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Ѓор ѓи Цуц ков ски:  
Не мам чув ство де ка ра бо там, ту ку  
де ка го жи ве ам сво јот жи во тен сон

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

не за о ста ну ва ме зад свет ска та сце на. се то 
она што ѝ е до стап но на свет ска та му зич
ка и умет нич ка јав ност, ние, ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет, ма ке дон ска та фил хар мо
ни ја, „охрид ско ле то“, си те ка ко ин сти ту
ции од кул ту ра та, го да ва ме сво јот ма кси
мум и мис лам де ка ма ке дон ска та пуб ли ка 
е ви стин ски за до вол на, ве ли цуц ков ски

Ние сме  
др жа ва со 

огра ни че ни 
ре сур си, но 
мо рам да 

истак нам де ка 
за ед на ва ка 
ма ла др жа ва 
има ме на ви-

сти на спе кта-
ку лар ни умет-
нич ки на ста ни 

и ма ке дон-
ска та пуб ли ка 
има мож ност 
мно гу че сто 
да ги гле да 
нај го ле ми те 

свет ски му зич-
ки умет нич ки 

ѕвез ди

Фе СтИ ва лОт „ОХРИД СкО ле тО“ ИМа НОв Се ле ктОР За МУ ЗИЧ ка ПРО ГРа Ма

� вие сте но ви от се ле ктор за 
му зич ка про гра ма на Фе сти ва-
лот „Охрид ско ле то“. Што прет-
ста ву ва за вас овој из бор? Да ли 
е нов пре диз вик?
ЦУЦ кОв СкИ: Пред сѐ ми 
прет ста ву ва осо бе на чест и за
до волс тво да би дам му зич ки 
се ле ктор на еден од нај ре но
ми ра ни те му зич ки фе сти ва ли, 
Фе сти ва лот „Охрид ско ле то“. 
Исто вре ме но ми го ди но ва та 
по зи ци ја, но мо рам да истак нам 
де ка се чув ству вам на ви сти на 
од го во рен за на на ша та, но и 
на ту ри стич ка та и на му зич
ка та јав ност да им овоз мо жи ме 
вр вен ква ли тет на умет нич ки 
збид ну ва ња, да го за др жи ме 
ни во то што го има Фе сти ва лот 
на ви сти на дол ги го ди ни и, се 
раз би ра, да да де ме сопс твен 
при до нес и да овоз мо жи ме што 
по го ле мо збо га ту ва ње на про
гра ма та за во ид ни на. Мо рам да 
истак нам де ка мо е то искус тво 
ка ко умет нич ки ди ре ктор на 
Ма ке дон ска та опе ра и ба лет, т.е. 
на Ма ке дон ска та опе ра ми овоз
мо жу ва не кои по го ле ми еду ка
ции од ти пот на ме на џи ра ње и 
на упра ву ва ње со умет ни ци и со 
ре сур си, та ка што мис лам де ка 
имам до бра ос но ва за на та мо

шен раз вој и де ка на ви сти на ќе 
при до не сам за уште по го ле ма 
афир ма ци ја на овој фе сти вал.

� ка ква про гра ма да оче ку ва-
ме за след но то из да ние на Фе-
сти ва лот? Има ли ве ќе не кои 
до го во ре ни на ста пи? До а ѓа ат 
ли ѕвез ди во Охрид?
ЦУЦ кОв СкИ: Мо рам да истак
нам де ка ре чи си осум де сет про
цен ти од про гра ма та за след на та 
се зо на на „Охрид ско ле то“ е ве
ќе за вр ше на и на ма ке дон ска та 
пуб ли ка, но и на по ши ро ка та 
му зич ка и умет нич ка јав но ста, 
мо жам да ѝ га ран ти рам спе кта
ку ла рен фе сти вал, спе кта ку лар
но отво ра ње, спе кта ку лар но 
за тво ра ње... Сѐ уште сме во пре
го во ри со го лем број умет ни ци, 
зна е те умет ни ци те се за фа те
на му зич ка фе ла, но ка ко Ѓор ѓи 
Цуц ков ски ќе се тру дам да да дам 
еден ли чен пе чат на фе сти ва лот, 
мо же би во збо га ту ва ње на про
гра ма та за тоа што сме там де ка 
фе сти ва лот тре ба да ги оп фа ќа 
ши ро ки те на род ни ма си, а тоа 
зна чи да дој дат нај ре но ми ра ни
те ре про ду ктив ни умет ни ци од 
об ла ста на кла сич на та му зи ка, 
ме ѓу тоа да има мал ку по ши ро ки 
жа нро ви за си те љу би те ли на 

му зи ка та и на умет но ста. Ту ка 
спа ѓа ат џе зот, ори ент кла си ка та, 
та ка што ќе се по тру дам за се кој 
што ба рем мал ку са ка му зи ка, да 
има мож ност да ку пи би лет и да 
по се ти не кој од на ши те на ста ни.  

� Уште на ра на во зраст ста на-
вте дел од ан самб лот на МОб, 
во ме ѓу вре ме по ле ка но си-
гур но изо де вте долг пат кон 
ус пе хот... Сти пен дист на Фон-
да ци ја та „Му зич ки те а тар“ од 
ви е на, со лист во МОб со оди-
гра ни мош не зна чај ни уло ги 
на ма тич на та сце на, умет нич-
ки ди ре ктор, се га се ле ктор за 
му зич ка про гра ма на Охрид-
ско ле то... бе ше ли те шко да 
се по стиг не се то тоа? Има ше 
ли одре ку ва ња? Жа ли те ли 
мо же би за не што?
ЦУЦ кОв СкИ: Јас не мам чув
ство де ка ра бо там, ту ку де ка 
го жи ве ам сво јот жи во тен сон. 
Зна чи мо жам да ре чам де ка ра
бо там хо би, од нос но не што што 
на ви сти на го са кам. Од нај ма ла 
во зраст поч нав со му зич ка та 
еду ка ци ја и бла го да ре ние на 
се бе, на се мејс тво то и на др жа
ва та ко ја се ко гаш ми по ма га ше, 
се ко гаш до би вав мож ност да се 
до ка жу вам сѐ по ве ќе и по ве ќе. 

Пр ве не цот на Опе ра та при Ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет, Ѓор ѓи Цуц ков ски, е но ви от 
му зич ки се ле ктор на фе сти ва лот „Охрид

ско ле то“. Тој до а ѓа на ме сто то на Гор да на Јо си
фо ваНе дел ков ска, ко ја де сет го ди ни ус пеш но 
ја во де ше оваа функ ци ја. 

Цуц ков ски дип ло ми ра ше на Фа кул те тот за му
зич ка умет ност во Скоп је со нат про сеч на оцен ка 
(cum laude), во кла са та на про фе сор ка та Бил ја на 
Ја ки мов ска. Тој е и сти пен дист на Фон да ци ја та 
„Му зич ки те а тар” од Ви е на и уште од вто ра та 
фа кул тет ска го ди на ста нал со лист во Ма ке дон
ска та опе ра и ба лет. Се вра бо ту ва во МОБ, ка де 
што, ка ко што ве ли, му се по ну ди ла шан са да се 
стек не со го ле мо сцен ско и опер ско искус тво, а 
по доц на ста ну ва и умет нич ки ди ре ктор на оваа 
ин сти ту ци ја. До се га на ста пу вал во Ав стри ја, Ита
ли ја, Гер ма ни ја, Швај ца ри ја, Ср би ја, Ал ба ни ја...
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Култура
Книжарницата „антолог“ 

препорачува:

2
враќањето

Дулсе Марија 
Кардозо

4
родители и  

деца
Емил 
Хакл

100 НајУбавИ СлИкИ На СИте вРеМИња

  

Седумте величенСтвени
The magnificenT seven

Заработка: 34.700.000 $

жанр: вестерн
режија: Ентони Фигуа

актери: Дензел Вашингтон,  
Крис Прат,  
Итан Хоук

ШтрКови
sTorks

Заработка: 21.300.000 $

жанр: анимација
режија: Николас Столер,  

Даг Свитланд
актери: Енди Самберг,  

Кејти Краун, Келси Грамер

чудото од ХадСон
sully

Заработка: 13.500.000 $

жанр: драма
режија: Клинт Иствуд

актери: Том Хенкс,  
Арон Екхарт,  

Лора Лини

БеБето на Бриџит џонС
BridgeT Jones’s BaBy

Заработка: 4.700.000 $

жанр: комедија
режија: Шерон Мегвајер

актери: Рене Зелвегер,  
Колин Фирт,  

Патрик Демси

Сноуден
snowden

Заработка: 4.100.000 $

жанр: драма
режија: Оливер Стоун

актери: Џозеф Гордон Луит, 
Мелиса Лио, Шајлин Вудли

топ 5 наЈГлеДани филМа  
          во САД викендов

„Споменик“ од филип Густон

„Споменик“ е дело на амери
канскиот сликар Филип Гус
тон, претставник на модер
низмот. Ова слика е насликана 
во 1976 година, а денес е дел 
од официјалната колекција на 
музејот „Тејт“. 

Во триесеттите години на ми
натиот век Густон бил во по
сета на Мексико, каде што се 
запознал и се дружел со Фрида 
Кало и со Диего Ривера. �

1
таксим
Анджеј 
Сташук

3
жедниот
Абелардо  
Кастилјо

5
препишано од 
животот
Александар 
Кујунџиски

КУЛТУРА

На пор на та ра бо та е со ста вен 
дел од на ши от ус пех, но ние 
умет ни ци те сме на вик на ти на 
тоа и, во прин цип, ме не не ми 
прет ста ву ва ни ка ква те шко ти ја 
да ра бо там и по че ти ри на е сет 
или пет на е сет ча са днев но за
тоа што се то тоа е ли чен ус пех, 
ус пех на се мејс тво то, на ку ќа та 
 Ма ке дон ска та опе ра и ба лет, и 

на др жа ва та во оп што. Та ка што 
се ко гаш сум бла го да рен, се ко
гаш одам на пред и не сме там 
де ка тре ба ту ка да се за ста не. 
Лич но сме там де ка тре ба да 
да дам ма кси мум за Фе сти ва
лот „Охрид ско ле то“ и по тоа, 
ако има не ка ква дру га мож ност 
или не ка де ка де што, исто та ка, 
мо жам да при до не сам, со за до
волс тво го при фа ќам исто то. 

� До се га сте на ста пу ва ле на 
ре но ми ра ни сце ни во Ру си ја, 
Гер ма ни ја, ав стри ја, Ита ли-
ја, Швај ца ри ја, ал ба ни ја и во 
дру ги зем ји и има те од лич на 
со ра бо тка со нив. Мо же ли да 
оче ку ва ме не ка ква со ра бо тка 
со овие ку ќи ко ја би ре зул ти-
ра ла со на стап на ан тич ки те-
а тар или во МОб?
ЦУЦ кОв СкИ:Да. Ве ќе ид на та 
го ди на ќе има ме не што од тој 
тип. На ши те лич ни кон та кти се 
го ле ма пред ност, јас ка ко сти
пен дист на Вла да та на Ав стри
ја, по тоа со мо и те ин тер на ци о
нал ни го сту ва ња од Ко ре ја до 

Ита ли ја, имам го лем број кон
та кти ка ко со умет ни ци, та ка 
и со аген ти на умет ни ци кои 
мо жат да ни по мог нат исти те 
свет ски умет ни ци да дој дат 
во Ма ке до ни ја, но под раз лич
ни ус ло ви. Ние сме др жа ва со 
огра ни че ни ре сур си, но мо рам 
да истак нам де ка за ед на ва ка 
ма ла др жа ва има ме на ви сти на 
спе кта ку лар ни умет нич ки на
ста ни и ма ке дон ска та пуб ли ка 
има мож ност мно гу че сто да ги 
гле да нај го ле ми те свет ски му
зич ки умет нич ки ѕвез ди, та ка 
што мис лам де ка тре ба да би
де ме гор ди на на ша та кул ту ра и 
на на ши те кул тур ни збид ну ва
ња, во оп што. Не за о ста ну ва ме 
зад свет ска та сце на. Се то она 
што ѝ е до стап но на свет ска та 
му зич ка и умет нич ка јав ност, 
ние, Ма ке дон ска та опе ра и ба
лет, Ма ке дон ска та фил хар мо
ни ја, „Охрид ско ле то“, си те ка ко 
ин сти ту ции од кул ту ра та, го 
да ва ме сво јот ма кси мум и мис
лам де ка ма ке дон ска та пуб ли ка 
е ви стин ски за до вол на. �
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Пишува |  Сотир Костов 

ИкО НИ На СтИ лОт

Да, токму таква беше Кетрин Хеп
берн: интелигентна во актер
ството, секогаш револуционерна 

во облекувањето, предизвикувачка и 
интригантна, а нејзиното однесување 
отсекогаш беше независно. Таа е пр
вата актерка што се избори за својата 
слобода, во однос на големите студија, 
режисерите и продуцентите. Овие ка
рактеристики ѝ помогнаа да израсне 
во најголема и највпечатлива икона 
на стилот. Голем феномен на Холивуд 
 актерка, со истенчен нерв за глума и 
дива која одбиваше да се потчини на 
клишеата, шаблоните, па и на целиот 
систем на Холивуд. Беше посебна и 
неповторлива во сè што направи на 
филмското платно. Инаку, на филмот 
дебитираше уште во 1932 година со 
комедијата „Сметка за развод“, а потоа 
во еден здив до 1943 година сними 
повеќе филмови, како што се Мали 
жени, Силвија Скарлет, Празник, Фи
ладелфиска приказна,  Насила дадил
ка, Театарска кантина, Богата улица, 
Жена на годината и Алис Адамс. Иако 
во овие филмови била облекувана во 
гламурозни креации, таа приватно 
преферираше удобна, функционална и 
елегантна облека, лежерни, безмалку 
машки костими и андроген изглед. 
Со улогите во филмовите во кои се 
прослави како актерка, создаде нов 
тип хероина. Првин беше дочекана 
како „отров за публиката”, но со текот 
на времето беше прифатена со восхит, 
разгорен колку поради нејзината аг
ресивна духовност, толку и поради 
нејзината неконвенционална убавина. 
Интелектуално доминираше на фил
мското платно, а богами и во животот 
не заостануваше во таа доминација. 

Со својата оригиналност, но и хари
змата и сјајот што ги поседуваше, 
со кои едноставно зрачеше и при
влекуваше, се вивна во највисоките 
холивудски ѕвездени врвови, пре
додредени само за најдобрите и за 
најголемите. Посебноста беше нејзи
на диференција, специфика. Висока, 

ИнтелИгентна, револуцИонерна И незавИсна

коскеста, со изразени црти на лицето, 
кое умее да ги изрази најсуптилните 
емоции, таа се прослави особено со 
улогите на енергични, еманципирани 
и чувствителни жени, дистанцирани 
од доблестите и пороците на своите 
партнери. Со нејзината неконвенцио
налност помешана со изразената ин
телектуалност освојуваше на прва 
топка. Кога размислувам за актерките 
како Кетрин Хепберн кои со своето 
облекување, актерските вештини 
што ги поседуваа и стилот што ги 
одликуваше, убеден сум дека тие го 
обележаа 20 век  век на совреме
на и екстравагандна мода и век на 
впечатливи животни стилови. Во тој 
контекст Кетрин е на самиот врв иако 
нејзиниот стил е еден вид негација 
на холивудското промислување за 
изгледот на ѕвездите. Уште во првата 
фаза од нејзината кариера, во стил на 
вистинска антимодна икона, секогаш 

БРЕНД КОНЦЕПТИ 
зборуваше дека модата не ѝ е особено 
битна. Таквиот начин на размислу
вање, во тоа време целосно неприфа
тен, со текот на времето се претвори 
во раѓање нов  поглед на американски 
стил на живот и елеганција. 

Секогаш носеше панталони, дури и 
во време кога жените што ги носеа 
немаа пристап на многу места. Црна 
кошула, бела кошула, бели панталони 
и црвени чорапи засекогаш останаа 
константа на нејзиното облекување 
низ целиот нејзин живот. Таа е најза
служна што машките костуми станаа 
составен дел на женската гардероба. 
Често ги носеше и ги промовираше 
во јавниот живот во 40тите години 
од 20 век, период кога жените ис
клучиво носеа здолништа и фустани. 
Покажа дека и тој вид „машка“’ гар
дероба може истовремено да биде 
удобна и за жените, практична, но и 
гламурозна. Во тоа време нејзиниот 
стил беше револуционерен, а покасно 
стана и инспирација за трендовите 
што на модните писти се искачија 
дури во 70тите години од минатиот 
век. Исклучителниот, ослободувач
ки став кон облекувањето подоцна 
беше инспирација за генерации и 
генерации жени и зачетник на ле
жерна, удобна класика инспирирана 
од машка гардероба и машки стил. 

Нејзиниот впечатлив јавен изглед 
го почитуваа и костимографите од 
нејзините подоцнежни филмови, до

Модата како бренд
Што е мода? Дали е тоа нешто што е шик, 
тренд и модерно или, пак, тоа е стил, гла
мур, елеганција и добар севкупен изглед. 
Не е лесно да се објасни и дефинира модата. 
Големата модна икона Коко Шанел за модата 
вели дека не е нешто што постои само во 
изгледот. Според неа, модата е во небото, на 
улиците, поврзана е со идеи, начинот на жи
веење и случувањата. Коко Шанел за жената 
вели дека таа секогаш треба да биде отмена 
и убава. Отменоста подразбира да изградите 
свој стил, кој ќе зрачи од вас, од секое ваше 
движење и од насмевката што ја имате. Со 
ставата треба да се испраќа порака дека сте 
префинета, умерена и задоволна дама. До
колку имате фустан со минималистички де
тали и крој кој лежерно ја прати линијата на 
вашето тело, не нагласувајќи ниту еден дел 
посебно, тогаш вашата надворешност е израз 
на внатрешниот дух што го поседувате и што 
ве прави убава. Познатиот моден креатор Ив 

пуштајќи ѝ да се облекува како што 
се облекува во приватниот живот. 
Без разлика што на тоа не му даваше 
голема важност, таа беше свесна за 
своето големо влијание врз модата 
во тоа време. Жестока и независна, 
Кетрин Хепберн своевремено изјави 
дека секогаш кога ќе ги слушне мажи
те дека сакаат да ги гледаат жените 
облечени во здолниште, им вели тие 
да се обидат да го облечат. Нејзината 
бескомпромисност влијаеше врз цели 
генерации модни дизајнери. Тоа го 
потврдуваат и Келвин Клајн и Ралф 
Лорен, кои не еднаш искажале дека 
Кетрин Хепберн е голема инспира
ција во нивната работа. Во позре
лите години нејзините хероини од 
филмовите беа подеднакво цврсти, 
упорни и бескомпромисни. Поседу
ваа мудрост на зрели години, која на 
искричавите каприци од младоста им 
даваше посакувана благородност и 
благост пред која безмалку сè се топи. 
Во таква светлина останаа ликови
те во филмовите Лето, Човекот што 
правеше дожд, Ненадејно минатото 
лето, Погоди кој доаѓа на вечера (за 
кој е добитничка на „Оскар“), Зимата 
на еден лав (добитничка на „Оскар“) и 
Летниковец (добитничка на „Оскар“). 
Трите добиени оскари сведочат дека 
Кетрин Хепберн беше голема актерка 
обожавана од пуб
ликата, а цене
та од филм
ската фела 
и критика.

Сан Лоран, исто така, му дава предност на 
стилот, за кој вели дека е траен, додека мода
та е непостојана и бледнее. Тоа го потврдува 
и Ричард Хофстатдер кога констатира дека 
вчерашната експериментална авангарда е 
денешен шик, а утрешно клише. Модните 
креатори се тие што ја создаваат мо
дата, елегантните и убави мане
кенки преку модните писти 
ја презентираат, а ѕвездите 
од музичката естрада, фил
мската уметност, врвните 
спортисти и светскиот 
џетсет – како икони на 
стилот   ја воспоставу
ваат и одржуваат. Една 
таква импресивна и не
повторлива икона на 
стилот е незаборавна
та Кетрин Хепберн. �
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Го пропатував целиот свет, но се вљубив во Македонија
СтРаНЦИ вО МакеДОНИја

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

� кога првпат се сретна со Македо-
нија?
РИвеРа: Во Македонија сум две години, 
а првпат дојдов во април 2014 година. 

� Има ли во Македонија нешто што те 
потсетува на куба?
РИвеРа: Имаме многу сличности, но и 
работи во кои во целост се разликуваме 
и како народ  како земја. Кога дојдов 
во Македонија наидов на иста топлина 
и љубов во семејството како и кај нас. 
Важноста на фамилијата, почитта кон 
повозрасните, која овде е многу значајна, 
е исто толку важна и во Куба.  Сепак, 
кога станува збор за традиционални 
забави, во Куба тие се организираат со
сема поинаку. Тука се прават поделени 
забави, што, искрено, многу ме изнена
ди, бидејќи кај нас каква и музика да се 
пушти, луѓето, едноставно, стануваат 
и танцуваат. Ваков начин на забава не 
е природен за ниеден Кубанец. Овде е 
потребно секоја вечер да има забави со 
различна музика, за да дојдат тие луѓе 
што ја слушаат и да се забавуваат. Од 
друга страна, пак, начинот на кој луѓето 
се дружат овде со пријателите е сосема 
ист, исто така големо значање се дава и 
на тоа дека си одвоил време за да поми
неш со другарот. Близината со пријате
лите и овде и во мојата земја е иста, на 

јас ја сакам македонија, овде најмногу ми се допаѓаат храната, 
луѓето, енергијата, пријателите, кои ги имам многу. македонија е 

мала, ама има луѓе со големо срце, вели за „република“  кубанката 
јасмин лопзез ривера, која во земјава живее и работи веќе две 

години. како музички уметник  работела во азија, во земји во европа, 
дошла во македонија со договор од три месеци, заминала за 

малезија, но решила да се врати овде. тука, како што вели таа, има 
свое семејство, овде ја запознала и својата љубов, нејзиниот сон е 

преку музиката да допре до срцето на луѓето, учи за македонската 
традиција, вера и култура, македонија ја сака и ја чувствува како своја

пример: и ти и пријателот имате само 
уште по пет денари в џеб, но велите: „ти 
имаш пет, јас имам пет, одиме на забава“. 
Тоа е таа енергија што ме држи овде, 
македонскиот народ со својата подадена 
рака, навистина, остава впечаток дека 
овде може секој странец  да остене и да 
живее засекогаш.

Исто така, морам да истакнам дека овде, 
навистина, бев пријатно  изненадена 
од традиционалниот начин на органи
зирањето свадби. Во Куба не е така, на 
венчавката не ѝ се придава толку големо 
значење. Тука е сосема поинаку. Прво 
времето што е потребно за организи
рање на една свадба, па венчавањето в 
црква, кое, навистина, е нешто прекрас
но. Овде свадбите се социјален настан, 
кој има големо значење. Тука сведоците 
на венчавката се сметаат за фамилија.  
Јас лично ја имав честа покрај мојот парт
нер да бидам кума на една македонска 
свадба, не знаев ништо за тоа колку е 
важна мојата улога на свадбата. Цере
монијата во црквата, музичарите свиреа 
за мене, седев на маса со младоженците, 
вниманието што го добивав од луѓето, 
се прашував што е ова? И не само свад
бата, и потоа, ти стануваш дел од таа 
фамилија, на некој начин тоа е голема 
одговорност. За мене ова беше една од 
работите што, навистина, ми значеле во 
животот. Јас, можеби, сум и единствената 

или една од неколкуте Латинскоамери
канци што ја имале честа да кумуваат  на 
македонска свадба. 

� ти  беше ли тешко да почнеш да жи-
вееш овде?
РИвеРа: Од почетокот моите пријатели 
ми помагаа многу, посебно за јазикот. 
Знаете, иако сум овде две години, сѐ 
уште има работи со кои не можам да 
се снајдам, начинот на кои функциони
раат нештата, потребните дозволи и 
документи. Во очите на македонското 
општество јас повеќе не сум странец и 
поради тоа морам да ги следам и почи
тувам правилата. Моите пријатели ми 
помагаат околу сето тоа. Овде јас имам 
свое семејство, луѓе што ме прифатија 
како да ми се родители. Тие ме научија 
на сите основни работи, кои треба да 
ги знам за да живеам во земјава. Имам 
„баба“ што и денес ме поправа кога ќе 
погрешам некој збор на македонски, тоа 
семејство е навистина значајно за мене, 
не ми ја отворија само вратата на својот 

дом, туку и својата душа. Овде имам и 
другарка, која ја сакам како сестра.  

� ти си социолог по професија, но му-
зиката е твоја определба, танцуваш, 
свириш на неколку кубански инстру-
менти, пееш,  која е твојата оцена, ти 
се допаѓа ли македонската музика?
РИвеРа: Да, вие имате многу убава 
музика, јас уживам кога слушам стара 
македонска песна, едноставно, отпушта, 
имате убави ора, и овде луѓето, навис
тина, многу убаво пеат. Знам да играм 
и неколку македонски ора, старото ма
кедонско оро „Пајдушко“, имате големо 
музичко богатство во вашата земја.

� веќе кажа дека не се чувствуваш 
како странец овде, но и дека со секој 
изминат ден учиш нешто ново за Ма-
кедонија, што е тоа што најмногу те 
интересира?
РИвеРа: Јас бев една недела во женскиот 
манастир „Свети Ѓорги“ во  Рајчица, таму 
спиев, тоа го направив со цел да ја почув
ствувам верата низ вашите верувања, 
постев повеќе од 20 дена. Јас мислам дека 
кога си во земја толку далеку од својата, 
треба да се потрудиш да ја научиш, за да 
ги разбереш луѓето околу себе,  така ќе 
живееш во хармонија со нив и земјата 
ќе ја прифатиш како своја.

� Спомена дека  овде најмногу ти се до-
паѓа храната, дали е поинаква од куба?
РИвеРа: Комбинациите што ги правите 
овде со храна се, навистина, поинакви 
отколку кај нас. Во Куба речиси секој ден 
во неделата се јаде ориз, во Куба никако 
не се пие јогурт без шеќер, додека овде 
е традиција да се пие јогурт со бурек, 

ние никогаш не би го консумирале на 
тој начин. Ние на секој можен начин 
комбинираме сол и шеќер, тоа тука не 
се прави. Традиционална храна кај нас 
е ориз и грав зготвени заедно. Тука оваа 
комбинација досега ја немам сретнато.

� кога би те посетиле пријателите од 
куба , каде би ги однеле прво?
РИвеРа: Во Охрид, во кубанско кафуле, 
но и да бидат дел од македонска забава 
со ваша музика. Би сакала да ги однесам и 
во сите ресторани каде што се служи тра
диционална храна, а ако имам можност 
да ги прошетам и во другите градови на 
земјата бидејќи јас имам настапувано во 
многу градови во Македонија, но Гевге
лија и Прилеп најмногу ми се допаѓаат, а 
желба ми е да отидам во Битола.

� Пријатели,  семејство, љубов, кум-
ство,  дали се тоа работите што те др-
жат овде?
РИвеРа: Комбинација од сѐ што спо
менавте, но јас мислам дека тоа што ме 
држи овде е сонот  да направам нешто 
со што ќе ги направам луѓето среќни 
пренесувајќи им дел од мојата култура. 
Сакам да ги делам со нив музиката, песна
та, танцот. Исто така, и помислата дека 

секој ден се будите среќни и знаете дека 
сѐ ќе биде во ред е многу важна за мојот 
престој овде бидејќи јас во Македонија 
го пронајдов својот мир. Во Куба е сосема 
поинаку, сега во Куба се случува социјал
нополитичко превирање и не се знае во 
која насока ќе се движат работите. Не се 
знае дали ќе ѝ се случи економски колапс 
на земјата. Затоа, ако веќе нешто такво 
ја снајде мојата земја, преферирам тоа да 
го дознаам од вести, гледајќи го од тука. 

� Овде заедно со твојот партнер имаш 
училиште за социјални танци, кажи 
ми нешто повеќе за тоа?
РИвеРа: Преку нашите часови  ние би 
сакале да им покажеме на луѓето како 
можат да уживаат на сите забави, но во 
латински стил. Да можат да се движат, 
да бидат дел од било која забава, а не 
да се само набљудувачи како што овде 
најчесто се случува. Ова е малку пои
наков ритам од македонската музика, 
но е многу поедноставен. Сакаме да им 
покажеме на луѓето како да ја пронајдат 
музиката во себе, природно да заиграат, 
без да се срамат. Програмата е во четири 
нивоа, сабор кубано е последното ниво 
каде што се учи музикалност, се учи да 
се свири на инструменти, но суштината е 
да научиш да следиш ритам за да можеш 
да танцуваш на секаков вид музика.

� кои се твоите планови за во иднина?
РИвеРа:  Зависи од многу работи и при
ватни, но и професионални. Но, Маке
донија ја ставам пред секој друг можен 
избор. Сум работела во Русија, Малезија, 
Сингапур, бев извесен период и во Србија. 
Сум го пропатувала цел свет, но остану
вам тука. �
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Викенд или одмор, изборот 
нека биде Венеција

Венеција, градот на љубовта, градот 
на каналите или, како што многу
мина ја нарекуваат, градотчудо, 

може да биде и ваш избор за убаво по
минат викенд исполнет со спомени. 
Венеција е главен град на регионот 
Венето и провинцијата Венеција во 
североисточна Италија. Изградена е на 
118 мали острови во устието на реката 
Бренте во Венецијанскиот Залив. По
зната е и како град на каналите. Повеќе 
од илјада години Венеција била главен 
град на Венецијанската Република. Гра
дот бил основан во 569 година кога 
група бегалци, за да се спасат од инва
зијата на Лонгобардите, се населиле 
во крајбрежната област. 

Ако се одлучите да патувате со воз, 
добро е да се знае дека до градот има 
и железничка пруга, а со автомобил до 
таму може да стигнете и преку автопа
тот кој води преку големиот „лагунски 
мост“. На островот Лидо се наоѓа и ае
родромот „Марко Поло“. Венеција има 
над 170 канали по кои пловат гондоли, 
чамци, мали параброди и моторни бро
дови. Најголем е Големиот канал на кој 
се наоѓа познатиот мост „Ријалто“, а 
околу 380 помали и поголеми мостови 
служат за премин преку каналот. Вене
ција има многу познати архитектон
ски и уметнички споменици: Дуждо
ва палата, црквата „Свети Марко“ и 
деведесет други цркви, богати музеи, 
уметнички галерии, познатата Акаде
мија на уметностите, опсерваторија и 
други научни и културни установи. Во 
Венеција се одржуваат и познатиот 
Венециски филмски фестивал, Бие
налето, Театарски фестивал. 

Најзначајните економски средства на 
градот произлегуваат од туризмот. 
Венеција има околу 270.000 жители 
(според извршениот попис нa 30 ап
рил 2009 година). Името потекнува 
од древните народи Венети кои го на
селиле регионот во 10 век пр.н.е. Во 
Венеција не пропуштајте да се напиете 
топло чоколадо, кое е најпопуларно, 
а може да уживате и во вкусовите на 
морската храна подготвена од позна
тите венециски кујни. Најголем број 
гости во Венеција, секако, има за време 
на одржувањето на познатиот карне
вал, но за него ќе треба да ја почекате 
новата година. 

Неколкудневна посета на Венеција, 
почнувајќи од октомври, нудат и до
машните туристички агенции. А, па
тувањето со нив, вклучувајќи ги сите 

потребни такси, сместување и влезни
ци, ќе ве чини околу 200 евра за пет
дневен аранжман во кој влегуваат и 
деновите поминати во пат со автобус. 
Доколку, пак, се одлучите да патувате 
во приватна режија, тогаш тоа може 
да биде многу лесно. Нискобуџетните 
авиокомпании нудат директна врска со 
Венеција, и тоа нема да ве чини повеќе 
од 50 евра, а патувањето со авион може 
да ве чини и поевтино доколку прет
ходно го закупите вашиот билет. Секој 
ден во Венеција доаѓаат околу 50.000 
туристи. Годишно низ овој прекрасен 
град поминуваат по 18 милиони луѓе. 
Важно е да знаете дека низ градот се 
оди само пеш бидејки автомобилите се 
забранети. Благодарение на неодамна 
промовираните летови за Венеција, сѐ 
повеќе Македонци ја избираат оваа 
дестинација за викенд или за одмор. �

Некогаш достапна само за оние со подлабок џеб,  
денес вистинска хит-дестинација за викенд

Пишува | Кристина Николова Кузмановски
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Модели на чанти што ќе ја одбележат есента
тРеНД
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Секоја сезона диктира поинакви правила. 
Во морето додатоци може да одбираме 
меѓу природни и раскошни материјали 

за чанти, како што е кожата или кадифето, со 
оригинални детали и необични форми.

Оваа есен може да уживаме во практичните го
леми чанти изработени од квалитетна кожа, која 
е украсена со прецизен вез во силни, впечатливи 
бои, но и во мали, модерни чанти.

Мала чанта за на рамо
Оваа класична чанта сезонава беше сериозен извор на ин
спирација за дизајнерите и доаѓа во разни облици и вели
чини, што можеше да се забележи на главните модни ревии 
есенва. Мека кожа, украсни детали и минимализам, тоа се 
карактеристиките што го красат овој модел на чанта.

Чанта од превртена кожа со реси
Бохо стилот уште има многу големо влијание 
во светот на додатоците, а тоа го покажу
ва и импресивната серија чанти со реси. За 
поотмен изглед одберете модел во средна 
големина и со потемна нијанса.

Чанти без патент
Овие чанти ќе бидат актуелни 
и оваа есен, но сега се поинте

ресни помалите. На пример, 
„Прада“ во својата колекција 
претстави модел со леопард

ски дезен. Оваа чанта се смета 
за една од најпосакуваните 

модели за новата сезона.

Чанта со  
украсен колан
Необични модели 
на чанти со украсен 
колан претставуваат 
уште едно враќање на 
тренд од минатото, 
но оваа сезона доаѓа 
во освежено издание. 
Шарен вез, разни 
метални копчиња и 
детали ќе ги освежат 
овие чанти и ќе ги 
направат поурбани.

Чанти од кадифе
Раскошното кадифе 
веќе е најавено како 
главен материјал за 
есен и зима 2016 го
дина. Комбинацијата 
на овој материјал со 
синџири се смета за 
многу елегантен и кла
сичен модел, кој секоја 
жена треба да го има 
во својата колекција.

Чанти со вез
Овие весели чанти се украсени 

со цвеќе, пеперуги и со разни 
додатоци од свилен брокат, 

апликации и вез. Одлично ќе 
ве развеселат во мрачните ес

енски денови.Ранец
Ранците 
дожи
веаја 
голема 
популар
ност во 
минатата 
сезона, 
а есенва 
доаѓаат 
со нови 
детали.

Чанта од змиска кожа
Овие чанти се доказ дека не
кои работи стануваат многу 
диви сезонава. Од класични

те, неутрални комбинации 
до тие со лак и со малку 

повпечатливи бои, чантите од 
змиска кожа се шик и, што е 

најважно, може да се носат во 
секаква пригода.

оваа есен може да уживаме 
во практичните големи чанти 
изработени од квалитетна кожа, 
која е украсена со прецизен вез 
во силни, впечатливи бои, но и во 
мали, модерни чанти



К омпанијата „Њутономи“ 
од Сингапур неодам
на покани група луѓе 

бесплатно да ја преземат нив
ната апликација и да ја имаат 
привилегијата меѓу првите да 

се возат во роботакси во за
падниот кварт на Сингапур, 
познат како место каде што 
има голем број фирми што раз
виваат висока технологија. Со 
овој потег и тествозењата што 

биле достапни само за помал број 
луѓе, компанијата сака да собере 
теренски информации пред да ја 
лансира услугата, која се планира 
да биде достапна за граѓаните 
во таа држава најдоцна до 2018 
година.

- Ова е момент во историјата 
што ќе го смени начинот на 
изградба на нашите градови 
и тоа како гледаме на нашата 
средина  изјави минатиот месец 
пред тестирањата директорот на 
Њутономи, Даг Паркер.

Пробните возења биле извр
шени со електричното вози
ло „мицубиши имиев“ и „рено 
зое“ со инженер зад воланот за 
да го контролира системот, но 
и за да ја преземе контролата 
доколку е потребно.

Овие автомобили функцио
нираат така што секое возило 
има шест „лидари“ (систем за 
детекција, кој користи радар 
управуван со ласери) од кој 
еден се наоѓа на покривот на 
возилото и постојано се врти. 
Исто така, секое од таксиавто
мобилите има и по две каме
ри на ветробранското стакло, 
кои ќе ги скенираат пречките 
на патот и ќе ги регистрира
ат промените на семафорите, 
како и сообраќајната сигнали
зација.

Паркер, чијашто компанија ра
боти на овој проект во партнер
ство со владата на Сингапур, се 
надева дека во градотдржава 
најмногу за две години ќе има 
барем 100 комерцијални так
сивозила што ќе даваат услуги 
без возачи.

популарната американска транспортна компанија „убер“ веќе од пред 
неколку години работи во истата насока, на усовршување на автономни 
возила што ќе пренесуваат патници без присуство на возач.

новата технологија тие ја тестираат во питсбург, во центарот за напредни 
технологии и, за почеток, автономните автомобили базирани на моделот 
„форд фјужн“, сепак, ќе имаат тест-возачи што би ја презeле контролата 
во непредвидени ситуации. „убер“ сака да го стигне „гугл“ на полето на 
автономни автомобили и се надева дека наскоро нивните возила ќе се пуштат 
во сообраќај, но не сакаат да се врзат за некоја временска рамка за тоа кога 
би почнале да превезуваат патници.

За што побрзо да стигне до возилата што ќе сообраќаат без возачи, „убер“ 
ја купил и стартап компанијата „ото“, која работи на самостојни автомобили 
за 600 милиони долари. тие веќе подолго време тестирале и ги развивале 
овие системи, па јавноста во Сад со нетрпение го следи нивниот напредок 
и ја очекува револуцијата во такси-превозот.

„Њутономи“ е една од неколкуте 
компании што се натпревару
ваат во развојот на возила без 
возач. Шведскиот производител 
„волво АБ“ соопшти дека пот
пиша договор со „Убер“ вреден 
300 милиони долари за развој 
на таков автомобил.

Израелскиот производител на 
софтвер „Мобилај НВ“ најави 
дека нивното возило, кое го раз
виваат со компанијата „Делфи 
аутомотив“, ќе почне да се про
изведува во 2019, година а „Форд 
мотор“ својот автомобил без во
зач го најави за 2021 година.

„Њутономи“ е првата приватна 
компанија што добила дозвола 
да ги тестира своите автоматски 

управувани возила на улиците на 
Сингапур.

Преку пробните возења, тех
ничкиот тим на оваа компанија 
собрал податоци за карактерис
тиките на софтверот, ефикас
носта на возилото при неговото 
движење при изборот на траса
та, како и целосното искуство на 
патниците.

Целта на компанијата, како што 
во неколку наврати соопштија 
нивните челници, е до 2018 годи
на да имаат комплетна таксиком
панија што ќе помогне бројот 
на возила на пренатрупаните 
сингапурски улица со помош на 
таксивозилата без возачи, да се 
намали за една третина. 

Би повикале ли такси ако знаете дека ќе дојде празно возило, кое 
во него нема ниту возач? Светските компании што се занимаваат 
со иновации и ги развиваат технологиите за автономни возила 
веќе подолго време се обидуваат да ги усовршат такси-возилата 
што ќе возат сами, без возач, а во оваа трка засега водечката 
позиција ја имаат Сингапурците

и „Убер“ ќе воведе  
такси-превоз без возачи

Првите такси-возила  
без возач ќе се движат  

низ улиците на Сингапур

НаУка И теХНОлОГИја
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ШТО ИЗДАВА ЗА 
ЛУЃЕТО ИЗБОРОТ 
НА ДОМАШНО 
МИЛЕНИЧЕ

миленици
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градинадом

Обе тка или фу кси ја е оми ле но 
цве ќе на на ши те пра ба би, но оваа 
уба ви ца и де нес е мно гу ба ра на и 
одг ле ду ва на во це ли от свет

По сто јат пре ку 800 хи брид ни ви до ви 
на фу кси ја та. Во Ма ке до ни ја, се ка ко, 
не мо жат да се нај дат си те ви до ви, но 
љу би те ли те на ова цве ќе си гур но мо
жат да нај дат ба рем два е се ти на ви да 
во на ши те рас ад ни ци и цве ќар ни ци. 

Фу кси ја та е по ве ќе го диш но и по лу
зим зе ле но рас те ние кое го до би ло 
сво е то име по чо ве кот со две про
фе сии, бо та ни чар и ле кар Ле о нард 
Фу кса. Фу кси ја та ја има ка ко пра во и 
ка ко ви сеч ко цве ќе. Со спе ци јал на не
га и пот стри жу ва ње мо же да се до бие 
це ло стеб лен це пре пол но со цве то ви, 
кое по ве ќе го ди ни ќе ја кра си ва ша та 
те ра са или двор. 

Таа цу ти рас кош но од април до кра јот 
на есен та. Ви сеч ки те ви до ви на фу кси
ја та, по ра ди сво ја та фор ма, се поз на ти 
и под име то „ба ле ри на”. Цве то ви те се 
двој ни или еди неч ни и ги има ка ко 
дво бој ни и ка ко ед но бој ни од свет ло ро
зо ва до тем но ви о ле то ва. Во зим ски те 
ме се ци за ова цве ќе тре ба да се нај де 
до бро освет ле но ме сто на те ра са та или 
во ста нот, но не ди рект но на сон це. 
Ко га ќе ја сме сти те на по год но ме сто, 
не е пре по рач ли во да ѝ го ме ну ва те ме
сто то би деј ќи ќе ги отфр ли си те пуп ки 
и цве то ви. Ра сте ни е то тре ба ре дов но 
да се при хра ну ва. Нај до бро е со теч ни 
ми не рал ни ѓу бри ва. �

Големо истражување направено 
меѓу корисниците на социјалните 
мрежи во САД открива детали за 
сопствениците на мачки и на кучиња

На емотивен план, студијата открива 
дека луѓето што чуваат мачка се експре
сивни и делат поголем опсег од чувства 
во статусите, а најчесто се посочуваат 
како уморни, здодевни или тажни. За 
разлика од нив, луѓето што чуваат куче 
почесто изразуваат возбуда или гордост.

Истражувањето покажува дека љуби
телите на кучиња имаат поширок со
цијален круг од љубителите на мачки. 
Генерално, меѓу љубителите на мачки 
и на кучиња се забележува тренд прија
телите да им се со слични параметри 
за животните. Анализата, исто така, 
покажува дека повеќето љубители на 
кучиња живеат во провинциски области 
во кои животните имаат повеќе слобо
да, додека во градовите преовладуваат 
љубители на мачки. Разликите меѓу нив 
стигнуваат и до нивниот избор на кни
ги, телевизиски емисии и на филмови.

Луѓето што чуваат мачка обожаваат 
фантазија, анимации, додека тие што 
чуваат куче љубовни приказни. �

Лу ѓе то глав но, не ја са ка
ат есен та. И, до не ка де, 
оправ да но. Пр ви те асо

ци ја ции за есен та се мрач ни, 
ве тро ви ти и дожд ли ви утра, 
сту де ни но ќи, де пре сив ни де
но ви. Но, есен та не е се ко гаш 
та ква, всуш ност кај нас и ре тко 

спа ку ва на во тег ла, а шпај зот му
зеј на вку со ви. Есен та ја са ка ат 
де ца та и го ле ми те де ца, тие што 
мо жат со ча со ви да шлап ка ат по 
ба ри те, тие на кои ча до рот им е 
мо ден де таљ и тие што ужи ва ат 
во зву кот на шу шка ви те лис ја 
под но зе те.

Есен та мо же да би де мно гу 
инс пи ра тив на, а вие мо же те да 
го уре ди те до мот та ка што ќе 
вне се те есен ски де та ли во се
кое ќо ше.

1 Уште од пра гот не ка се  
ви ди де ка е есен

2 На пра ве те не о бич ни  
све тил ки во злат но жол ти 
то но ви

3 Ра зу ба ве те ја днев на та со ба 
со цвет ни аранж ма ни

4 Сла ве те ги есен та и љу бо
вта и на тр пе за та

5 Ти кви те ќе ви по мог нат 
да го на пра ви те про сто
рот ве дар и раз и гран. Ова 
е до бар на чин да ги чу ва те 
до де ка не ги упо тре би те, 
ме сто да ги за тво ри те во 
те мен шпајз

6 Су ви те лис је што шу шка ат 
под но зе те се од лич на де
ко ра ци ја, ко ја ја отс ли ку ва 
ва ша та кре а тив ност

7 Бо бин ки, оре ви, су ви лис је,  
го ли гран ки  мно гу при чи ни 
да би де те кре а тив ни

8 Есен та мо же да би де и 
страс на, а стра ста сла тка, 
доз во ле те си сла тки  
есен ски за до волс тва

9 Не фр лај те ги ста ри те рам ки

ко га та кво то вре ме се за др жу ва 
по дол го од ед на не де ла. Есен та 
мо же да би де мно гу уба ва, ша
ре на, ми рис ли ва, топ ла и при
јат на. А, се ка ко, се во ова мо же 
да се до жи вее во до мот.

Лу ѓе то што ја са ка ат есен та ужи
ва ат во топ ли те ко сте ни, сла
тко то гроз је, во де ли ка те си те 
од ти ква, ми ри сот на ду њи те, 
ва ре но то ви но и во ја бол ка та. 
Есен та ја са ка ат тие што се пре
ја ду ва ат ај вар и тие за кои при го
тву ва ње то зим ни ца е умет ност 

10    Играј те си со пло до ви те

11    Вни ма тел но из бра ни тка е ни ни

12   Освен што е вкус на,  
  зим ни ца та мо же да би де и 
  де ко ра тив на. �
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ОБЕ ТКА, ЦВЕ ЌЕ ТО НА 
НА ШИ ТЕ ПРА БА БИ

Топ ло, вкус но, ми рис ли во - есен во до мот



рекреациjа

Подготви | бојан Момировски

Уште од самиот почеток и појавувањето 
на велосипедот кон средината на 19 век, 
превозот на две тркала станал составен 

дел од секојдневниот живот на луѓето. Вело-
сипедизмот нашироко се цени и е прифатлив 
како ефективен и ефикасен модел за превоз, 
идеален за кратки или средни растојанија од 
10 до 15 километри. Придобивките од возење 
велосипед се огромни, а како една од нив, секако, 
е и фискултурата и рекреацијата.

Здравиот живот е една од најценетите работи 
во светот, а за тоа, секако, помага и рекреатив-
ното возење велосипед во слободно време. Сѐ 
поголем е бројот на велосипедисти што крстарат 
по патиштата и по планините низ Македонија. 

Сѐ повеќе за време на викендите се 
организираат големи тури во кои 
учествуваат повеќе стотини 
рекреативни возачи на 
велосипед. 

Задоволството е големо 
бидејќи се вози во гру-
пи, се раѓаат големи 
пријателства, се 
живее здраво. 
Освен организирани 
групи од повеќе школи 
за велосипедизам, има и 
индивидуалци, кои само-
иницијативно го користат 
велосипедот како основно 
средство за рекреација.

За жал, во Скопје, а и во другите гра-
дови во Македонија, сѐ почесто може 
да се слушне за сообраќајна незгода 
во која е вклучен велосипед. Тоа е 
така затоа што возачите најчесто не 
ги земаат предвид велосипедистите 
како редовни учесници во сообраќајот. 
Сепак, вината не е само кај возачите на 
автомобилите, туку секој велосипедист 
мора да се движи по обележана вело-
сипедска патека, ако е тоа возможно. 
За да се заштитат од незгоди, за вело-
сипедистите е предвидена и целосна 
опрема, која, според законот, мора да 

Според начинот на рекреирање со 
велосипед, постојат две основни 
поделби. Возење по планински и по 
друмски патеки и возење на асфалт. 
За таа цел, исто така, производителите 
на велосипеди од светските реноми-
рани и познати марки произведуваат 
и повеќе типови велосипеди.

Во нашата држава има рекреативци 
што ги имаат и двата типа велосипеди, 
во зависност од потребата и од наме-
ната на предвиденото возење. Сепак, 
најчесто по патиштата, планините и 
по улиците на градовите, се користат 
универзални велосипеди, за двата ос-
новни типа рекреација со велосипед.

се поседува. Основен дел од опремата 
е заштитната кацига, која овозможува 
целосна заштита на главата од несака-
ни удари или падови. Освен кацигата, 
предвидени се и штитници за дланките, 
специјални ракавици, штитници за ко-
лениците, зглобовите, рамената.

Продавачите на велосипеди, освен 
велосипедот, имаат предвидено и про-
дажба на ваков сет заштитна опрема, 
која, во зависност од квалитетот, има 
и различна цена.

Цената на еден солиден велосипед со 
одлични карактеристики може да биде 
од 500 евра, па сѐ до неколку илјади 
евра, а заштитната опрема се движи 
околу 200 евра.

Во нашата држава се организираат 
повеќе рекреативни тури, а најчести 
дестинации се планината Водно, оби-
колницата околу Мавровско Езеро, 
патот од Охрид од Свети Наум и многу 
други. 

Задоволство 
на две тркала
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З големена финансиска помош за спорт
ските федерации, ангажирање врвни 
тренери, финансирање спортови без 

своја лига и даночни ослободувања за фирми 
што ќе инвестираат во спортот, се последните 
најавени мерки, кои ќе помогнат во развојот 
на домашниот спорт. По претставувањето на 
овие планови, изминатава недела реакциите 
на домашната спортска јавност и на спортските 
работници беа позитивни. Најавените мерки 
ги поздравија од Македонскиот олимписки 
комитет, а неколку од домашните спортски 
федерации, меѓу кои Атлетската и Фудбалска
та, ги оценија како повеќе од добредојдени.

Генералниот секретар на Македонскиот олим
писки комитет, др Сашо Поповски вели дека 
овие мерки ќе му дадат ветер во грб на олим
пискиот спорт во земјава и се значаен момент 
што треба да ги подобри спортските резултати 
на нашите спортисти и на нашите екипи, од
носно национални репрезентации.

 Работата на националните спортски феде-
рации, сигурно, ќе биде олеснета, но треба 
да бидеме внимателни бидејќи врвниот 
спортски резултат не зависи секогаш само 
од финансиите. 

Финансискиот менаџмент во спортот е ис-
клучително значајна работа и многу е ва-
жно како ќе се трошат тие средства, за што 
ќе бидат наменети и за кого, кои ќе бидат 
приоритети на спортистите, спортските клу-
бови, националните спортски федерации и, 
секако, на Македонскиот олимписки коми-
тет  вели Поповски.

 Финансиските средства треба 
да се заслужат и приватниот 
сектор, сигурно, нема толку 

лесно да ги додели овие 
финансии токму на тие 

федерации на кои 

најмногу им требаат. Дури може да се 
случи одредени спортски федерации 
или клубови да имаат и многу поголем 
буџет од проектираниот, додека тие 
клубови или национални спортски 
федерации, кои не се „препознатливо 
име “, односно не се привлечни за при-
ватниот сектор, да останат без дел од 
новопонудениот финансиски колач. 
Националните спортски федерации 
мора да развијат јасна идеја за нивниот 
квалитет и да оформат квалитетна 
листа на понуди  додава тој.

За тоа како Македонскиот олимписки 
комитет ќе работи во подготовката на 
спортистите што ќе нѐ претставуваат на 
следните Олимписки игри и во кои спор
тови Македонија би можела да забележи 
солиден резултат на игрите, генералниот 
секретар вели:

 во овој четиригодишен период што 
ќе биде искористен за подготовки, на-
вистина е важно на кој начин ќе биде 
темпирана формата на спортистите. 
каратето е веќе олимписки спорт, тука 
се и лука Заложник (коњички спорто-
ви) и Петра Матијашевиќ (таеквондо), 
ракометарите секогаш се на чекор до 
учество на Олимписките игри, а има 
и повеќе млади спортисти во кои ќе 
вложуваме во овој период, секако во 
координација и во консултација со 
националните спортски федерации 
и со агенцијата за млади и за спорт, 
како и со другите фактори во 
спортот. веруваме дека на 
Олимписките игри во токио 
во 2020 година ќе имаме многу 
помногубројна делегација, 
која со сигурност ќе постигне 
многу подобри спортски 
резултати.

Како што нагласи и генералниот секретар 
на Македонската фудбалската федерација 
изминатава недела, оваа дополнителна 
поддршка во спортот ќе значи подобру
вање на професионалноста на сите нивоа 
и зголемување на квалитетот на спортот. 
Според него, едностраната помош само од 
државата не е доволна, а оваа финансиска 
инјекција од еден и пол милион годишно 
значително би влијаела врз состојбата.

И од Атлетската федерација на Македонија 
ги поздравија новите мерки за развој и за 
помош на спортот во Македонија. Прет
седателот Крсте Серафимовски  е уверен 
дека во наредниот период овие мерки ќе 
дадат  резултати и, како што вели, дошле 
во вистинско време, кога се потребни про
мени во домашниот спорт.

 Ги поздравувам овие мерки од името 
на атлетската федерација. Морам да 
кажам дека е време за промени и дека 
е време за подобра иднина на спортот, 
како и за атлетиката. Доколку се реа-
лизираат најавените мерки, предвиду-
вам светла иднина, како за домашниот 
спорт, така и, конкретно, за атлетиката 
 вели Серафимовски.

Тој додава дека финансиите предвидени 
со новите мерки би требало да бидат рас
пределени така што поголема поддршка 
би добиле индивидуалните спортови, 
бидејќи екипните се поатрактивни и 
полесно можат да дојдат со спонзорства.

 Според мене, индивидуалните 
спортови треба да добијат пого-

лема помош бидејќи екипните 
се поатрактивни, полесно 

привлекуваат спонзорства и 
публика, а на тој начин и полесно до-
аѓаат до финансии. Поттикнувањето 

на компаниите да инвестираат во 
спортот со тоа што ќе бидат ослобо-

дени од одредени даноци е, исто така, 
вистински чекор. Со спроведувањето 
и со помошта најавена со овие мерки 

за развој на спортот, би можеле на 
следните Олимписки игри во токио во 

2020 година да оствариме учество со 
норма  завршува Серафимовски.

спортските работници 
изминатава недела на дебатите 
и во медиумите кометираа 
дека не паметат кога последен 
пат биле повлечени вакви 
конкретни чекори, кои ќе му 
помогнат на домашниот спорт  
и ќе му дадат дополнителна 
сила да оди напред

Новите мерки ќе бидат ветер во грб за македонскиот спорт Обложувалниците 
ќе одвојуваат од 
профитот за спортските 
федерации

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски, минатата неде-
ла најави четири нови мерки, кои 
во голема мера ќе го поттикнат 
развојот на домашниот спорт. 
По неколкугодишното непреки-
нато инвестирање на Владата во 
спортската инфраструктура, гра-
дењето сали, игралишта, врвни 
спортски капацитети и реализа-
ција на многу други проекти за 
подобрување на македонскиот 
спорт, последните најавени мер-
ки ќе им помогнат на клубовите и 
на спортските федерации.

Приредувачите на игри на среќа 
во обложувалниците на месечна 
основа ќе треба да одвојуваат 
по три проценти од добивката, а 
приредувачите на игри на среќа 
во клубовите со автомати треба 
да одвојуваат по 1,5 процент 
од добивката за финансирање 
спортски федерации, чиишто 
дисциплини се олимписки, како 
и за Македонскиот олимписки 
комитет.

Со втората мерка се предвидува 
компаниите што ќе финансираат 
спортски клубови, федерации и 
спортисти да бидат ослободени 
од дел од данокот на добивка, 
што ќе ги мотивира домашните 
фирми да вложат во спортот.

Третата предвидува директно 
буџетско финансирање спор-
тови што немаат своја лига. За 
оваа цел ќе бидат одвојувани до 
700.000 евра годишно. Првиот 
спорт што ќе биде поддржан е 
боксот, а се размислува каратето 
за мажи и за жени да биде втори-
от спорт што ќе биде поддржан.

Со последната мерка се очеку-
ва да бидат ангажирани врвни 
спортски тренери од странство 
во спортските академии, кои ќе 
помогнат во градењето на новите 
фудбалери, кошаркари, ракоме-
тари, тенисери. 

Подготви | Горан Зивчевски

ПОЗИтИвНИ РеакЦИИ За НајавеНата ДОПОлНИтелНа ПОМОШ вО ДОМаШНИОт СПОРт
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�  1 октом ври 1923 година
 Во Со фи ја за ги нал Ефрем Чуч-

ков, ма ке дон ски ре во лу ци о нер, 
член и вој во да на Македонската 
револуционерна организација. 
Ро ден е на 21 ноември 1870 го ди-
на во Штип, во Отоманската Им-
перија. По Првата светска војна 
учес тву вал актив но во об но ва та 
на ВМРО, тој бил вто ра та лич-
ност по важ ност во об но ве на та 
ор га ни за ци ја, по неј зи ни от во дач 
Тодор Александров. 

�  3 октом ври 1995 година
 Врз то гаш ни от пре тсе да тел на Ре-

пуб ли ка Ма ке до ни ја, Киро Глиго-
ров, е из вр шен атен тат. Гли го ров 
има ше те шки по вре ди на гла ва та, 
но го пре жи веа атен та тот. На са-
мо то ме сто за ги на не го ви от шо-
фер Александар Спировски, а 
по вре ден бе ше те ло хра ни те лот 
на Гли го ров, Илчо Теовски

�  4 октом ври 1941 година
 Во се ло то Чучер, Скоп ско, е фор-

ми ран пр ви от На род но ос ло бо ди-
те лен од бор во Македонија, За 
прв пре тсе да тел е из бран Петар 
Крстев Урдаревски.

�  4 октом ври 1957 година
 Советскиот Сојуз го лан си ра во 

ор би та та око лу Земјата пр ви от 
ве штач ки са те лит „Спутник 1“ со 
преч ник од 58 сан ти ме три и со 
те жи на од 83 ки ло гра ми.

�  6 октом ври 1014 го ди на
 Во Прес па, од ср цев удар по чи-

нал ца рот Са му ил, средновековен 
ма ке дон ски вла де тел, кој на пре-
ми нот од X кон XI век фор ми рал 
про стра но царс тво, Са му и ло во, 
на те ри то ри ја та на Балканскиот 
Полуостров, нај го ле ма та ра-
но фе у дал на др жав на твор ба 
на Бал ка нот. Во не го во вре ме 
ма ке дон ска та сред но ве ков на 
др жа ва го до стиг на ла вр вот во 
сво јот раз вој. Во дел дол га и ис-
цр пу вач ка вој на со ви зан ти ски от 
им пе ра тор Василиј. Учес тву вал 
во си те поз на чај ни би тки и по-
хо ди про тив Византија и да ле ку 
ги про ши рил гра ни ци те на др-
жа ва та. Ги обе ди нил под сво ја 
власт ре чи си си те ма ке дон ски 
те ри то рии (освен Со лун).По чи нал 
во Преспа од ср цев удар, по тре-
сен од мор ни ча ва та гле тка ко га 
ги ви дел сво и те ос ле пе ни вој ни ци 
што му ги ис пра тил Ва си лиј.

ВремеПлоВ

д в о г л е д
ЌЕ БИДЕ ЛИ КАТИЦА ЈАНЕВА НОСИТЕЛКА  

НА ЛИСТА НА СДСМ?

Прашања кои ме мачат  
- дали може веган да 
биде претседател на 
месна заедница?

Па што ако си зборам 
сама со себе. Па  
пораснавме заедно.

Мојата среќна ѕвезда 
гарант ја има удрено 
метеор.

Ај пробај на платата 
да и објасниш колку 
трае месецот.

Скопје, место кај што 
шоферите са убедени 
дека ако доволно 
долго и силно свира со 
свиркете ќе успеа да се 
телепортираа.

Специјалната јавна обвинителка Кати
ца Јанева ќе биде носителка на избор
на листа на СДСМ на парламентар

ните избори доколку успее да ги одложи 
до мај в година, а во меѓувреме обезбеди 
притвор за тројца поранешни и сегашни 
функционери на ВМРОДПМНЕ, соопштија 
официјални извори од Павел Шатев.

� Разговорите се направени. Ние бевме 
одушевени од неутралноста и од неза-
висноста на јанева, па ја поканивме да 
стане дел од нашите изборни листи на 
кои има десетици и десетици независни 
непартиски луѓе. ете, сите го знаете при-
мерот со поранешниот независен нови-
нар со мал пенис Мухамед Зекири, кој 
како награда за својата објективност и 
неутралност стана член на највисоките 
партиски органи на СДСМ, а за да не му 
умрат децата за јадење, беше и вработен 
во партијата  изјави претседателот на 
СДСМ, Зоран Заев.

Со Јанева Заев првиот контакт го направил 
на „Фејсбук“, откако таа ставила статус „Ми 
се слоши од вмровците“. Заев коментирал: 
„Зар на Катица Јанева смее да ѝ е лошо? 
Дојди кај мене во партија на кафе, Катице, 
ќе направам да ти е добро“. Како што дозна
ваме, утредента Катица Јанева се сретнала 
на кафе со Заев и ги договориле условите 
за таа да стане политичар, за што одамна 
се амбицирала.

� точно е, значи, разговаравме со прет-
седателот Заев, тој е еден исклучите-
лен човек, и му кажав дека одамна 
имам амбиција да бидам политичар 
како што, значи, и се виде во Собрание-
то, како се тепав со вмровците, значи, 
па тој ми понуди понуда што не се одби-
ва: јас да барам притвори и да подигам 
обвиненија за функционери на власта, 
сегашни и поранешни, а тој како награ-
да да ме стави на листа  додаде Јанева 

на заедничката пресконференција што 
ја имаа со Заев.

� Па така, почнувам во изборна едини-
ца 4 од четвртата позиција на листата, 
значи, на СДСМ на која, значи, сум и со 
секои нови три обвиненија ќе се иска-
чувам, значи, на една позиција погоре, 
или на две беше? Хм. Значи, а може како 
што ми кажа господинот Заев, претсе-
дателот, значи и место три обвиненија 
да ги замениме, значи, со два притвори 
за функционери. Значи, како што може 
да пресметаме... значи... со... по... шест 
притвори јас ќе бидам на второ... не... 
или по четири притвор... не.. а, значи, 
по пет обвинен... не, значи ако затворам 
многу вмровци ќе бидам на прво, тоа да 
се знае, на прво место во четвртата из-
борна единица значи, што, нели, значи, 
и ми е целта, значи  додаде Јанева.

По Мухамед Зекири и платениците од ша
рените протести, Јанева е најновото неза
висно тело што влегува во СДСМ директно 
на листите за пратеници, меѓу сите други 
независни и слободоумни граѓани.

� јас бев воодушевен од независноста на 
јанева. таа толку независно ги слушаше 
сите наши наредби и од пријателите што 
ни се, голем поздрав до еден до нив, до 
сите амбасадори и до новиот, особено, 
што е од Италија. Значи за независноста 
на јанева зборувавме, така? таа е многу 
независна и објективна и како таква 
мораше да ѝ се најде, нели, место на 
пратеничката листа на СДСМ каде што 
сите се независни непартиски луѓе, од 
граѓанскиот сектор или од разни други 
места, кои се тука да си ја вратиме слобо-
дата, демократијата и јас да сум преми-
ер, што е особено важно  додаде Заев.

Одговарајќи на новинарски прашања 
Заев соопшти дека во СДСМ речиси не 

Кромиди Запад

*** Целта на „двоглед“ е да се 
сврти вниманието на одредени 
појави во општеството. Секоја 

сличност со вистинските луѓе и 
институции е случајна.

останал ниту еден член на СДСМ, туку 
сите членови на партијата, носители 
на листи и кандидати за пратеници 
се независни претставници на граѓан
скиот сектор. Ексклузивно најави дека 
на наредната пресконференција ќе 
претстави уште еден носител, гѓата 
Радмила Шекеринска, која доаѓа од 
бизнисзаедницата, а еден ден по
доцна и Петре Шилегов, адвокат и 
колекционер на уметнички слики. 

Јанева не одговараше на новинарски 
прашања бидејќи не сакала да зборува 
на гладно, за да не ѝ се слоши. �
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1870
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D1%87%D0%BE_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2_%D0%A3%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2_%D0%A3%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%98%D1%83%D0%B7
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98_II
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0


# 500 гра ма пи ле шки џи гер чи ња

# 1 го ле мо чеш не лук

# 2 ла жи ци сос од со ја

# Сол и црн пи пер

# Мас ло за го тве ње

# Во за гре а на та ва на оган ста ве те мал ку мас ло, 
па пи ле шки те џи гер чи ња да се пр жат.

# Отка ко мал ку се ис пр жат, исеч кај те го лу кот и 
до дај те го, а по не го до дај те го и со сот од со ја. 
До бро про ме шај те и го тве те де се ти на ми ну ти 
или до де ка џи гер чи ња та да би дат го то ви.

# Сер ви рај те ги де ко ри ра ни со маг до нос, ка ко 
пред ја де ње, но мо же да се пос лу жат и со пи ре 
или ва рен ориз ка ко глав но ја де ње.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт: Иа ко ед но ста вен, ова е вку сен на чин на 
при го тву ва ње на пи ле шки те џи гер чи ња. Ви пред ла-
га ме да го на пра ви те ва ка, а по тоа, ако сте рас по-
ло же ни за ва ри ја ции, мо же да до да де те и пе чур ки, 
кро мид или друг зе лен чук! 
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КуJнски тефтер

Пи ле шки џи гер чи ња  
со сос од со ја и со лук




