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ВоВед

Сојуз за распарчување на 
Македонија

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

По двегодишна тајна врска, Заев 
и Верушевски јавно го про-
мовираа сојузот за распад на 

Македонија парадирајќи рака под 
рака по скопските улици. Пучисти-
те, кои подготвуваа граѓанска војна, 
место зад решетки, денес слободно 
се шетаат низ центарот на Скопје 
како на корзо уживајќи во дебелата 
сенка на чадорите. И не само што 
се на слобода, туку продолжуваат 
да си поигруваат со чувствата на 
македонските граѓани претставу-
вајќи се како „народни херои“. Но, 
место „ослободители“ зад кои че-
кори војска од народ, граѓаните во 
нив препознаа лажни патриоти и 
предавници во друштво на шпиони, 
криминалци, исламски радикали, 
Соросови платеници и на политички 
мртовци. Сепак, во масата имаше и 
мал дел партиски војници со испран 
мозок, кои беа соодветно одделени 
од „елитата“ со тампон-зона. Колку 
да се знае каде им е местото!

Толку од долго најавуваниот „исто-
риски граѓански марш“ и од сонот за 
успешна реализација на сценариото 
за насилно уривање на власта! Наста-
нот што требаше да означи почеток 
на походот за враќање на власт на 
СДСМ, доживеа класично фијаско. 

Шлаканицата од сопственото член-
ство е само подготовка за тоа што ги 
очекува Заев и неговите сојузници 
на 11 декември. Но, ова е огромен 
доказ дека дури и членовите на 
СДСМ не го одобруваат намерното 
уривање на целиот државен апарат, 
поткопувањето на економијата, за-
грозувањето на безбедноста, додво-
рувањето на албанските гласачи со 
ветувањата за двојазичност и шу-

рувањето со платеници, шпиони и 
со кодоши за поттикнување крво-
пролевање меѓу сопствениот народ. 
Партиското членство, буквално, го 
„измаршира“ својот лидер и му исп-
рати силна порака дека не прифаќа 
да биде дел од срамното сценарио за 
уништување на државата. 

Така, место да прикаже сила, Заев по-
кажа колку многу е погрешна стра-
тегијата на опозицијата и потврди 
дека во моментот СДСМ ја управу-
ва убедливо најслабото, најнепопу-
ларно и најомразено раководство. 
Ужасно лошата позиција не му ја 
подобрија ниту српските сеачи на 
магла, ниту платените револуцио-
нери, ниту исламските радикали. А, 
ниту новите коалициски партнери 
Павле Трајанов и Лиле Поповска. 
Сменетото партиско лого со боите 
на „шарената револуција“ сведочи 
за само уште една голема грешка 
на одговорните за односи со јавнос-
та на социјалдемократите, што ги 
потврдува сомневањата дека и пар-
тијата, како и целата држава стана 
заложник на туѓи интереси, кои во 
никој случај не се совпаѓаат ниту 
со партиските, ниту со државните. 

Експресното менување на двоја-
зичната табла во Чаир на денот на 
маршот, пак, ја истакнува лажната 
љубовна приказна меѓу лидерот на 
опозицијата и албанските гласачи. 

Сè на сè, евтиниот обид за глумење 
општа граѓанска мобилизација завр-
ши многу полошо дури и од „Отпо-
рот“ на Бранко Црвенковски, кој со 
сиот свој багаж во 2011 година успеа 
да собере барем двојно повеќе луѓе. 
Бранковистите веднаш го нападнаа 

Заев за лоша имитација на „Отпорот“, 
кој тој, во тоа време, не го прифаќа-
ше само поради лични интереси - за 
да не ја загуби градоначалничката 
фотелја во Струмица. 

Кога сме кај екслидерот Бранко Цр-
венковски - го виде некој на марш!? 
Опозициските медиумски мегафони 
го славеа неговото појавување на 
партискиот конгрес и го толкуваа 
како поддршка за актуелниот ли-
дер. Aко е тоа така, тогаш зошто 
Црвенковски не маршираше рака 
под рака со Заев и со Верушевски? 
И, која беше вистинската причи-
на за појавувањето на конгресот? 
Очигледно, ни тој не е толку наивен 
за да се нафати да освојува власт 
со сценарио за целосен распад на 
државата и да влезе во судир со ма-
кедонскиот народ. Но, веројатно не 
е луд и да ја остави партијата на ми-
лост и на немилост на Заев.  

Сепак, со или без Црвенковски, каз-
ната за Заев и за неговите сојузници 
ќе биде немилосрдна на претстој-
ните избори. Залудни се обидите 
да се одложат изборите, или да се 
продолжи кризата и по 11 декември 
затоа што дури тогаш ниту Груевски, 
ниту ВМРО-ДПМНЕ нема да може да 
го сопре народот.

„Планот за Македонија“ на заев и на верушевски

настан на неделата

Заев и Верушевски видоа како  
изгледаат 20.000 луѓе – на стадион!

Зоран Заев успеа преку Ка-
тица Јанева да го извади 
имењакот од затвор (ба-

рем засега), но не успеа да му 
обезбеди работна виза кај „ча-
дорот“. Сепак, како утеха, му 
организираше прошетка низ 

скопските улици и му обезбе-
ди билет за историскиот нат-
превар на младата фудбалска 
репрезентација.

Каква иронија. Луѓето што 
подготвуваа граѓанска војна, 

поттикнуваа крвопролевање 
на сопствениот народ и очеку-
ваа распад на држава, сега се 
фотографираат од трибините 
на „Филип Втори“, замотани 
со шалови во национални бои, 
и „се радуваат“ на успехот на 
Македонија. Патетично до бе-
свест.  Но од трибините барем 
можеа со свои очи да се уверат 
како мнозинството граѓани го 
сфаќаат единството и како ис-
крено се радуваат на нашите 
нови херои: Бабунски, Демири, 
Марковски, Барди... Можеа да 
научат како со скромни ресур-
си и со тимски дух може да се 
дојде до огромен успех. Како 
се бори за државното знаме. 
Но, и како со труд и со знаење 
може да се привлечат овации од 
20.000 луѓе. Заев и Верушевски 
слушнаа како звучи „Македо-
нија, Македонија“ од грлото на 
20.000 Македонци и паднаа во 
депресија. Тие со Чаушот и со 
Зекири никогаш нема да бидат 
национални херои. �
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интерВју

До крај ќе ги шти там уста вот и на ци о нал ни те ин те ре си

� Гос по ѓа Го ше ва, на кра јот на ме-
се цов Ви исте ку ва ман да тот ка ко 
пре тсе да тел ка на Устав ни от суд. Во 
те кот на Ва ше то пре тсе да телс тву ва-
ње бе вте из ло же ни на сил ни лич ни 
на па ди од опо зи ци ја та, опо зи ци ски-
те ме ди у ми и одре де ни акти ви сти, 
но во исто вре ме не из ле зе ни ту ед на 
афе ра или скан дал што ќе оста ви 
цр на дам ка на ра бо те ње то на оваа 
ин сти ту ци ја. Ка ко Вие ја це ни те Ва-
ша та ра бо та? Ус пе а вте ли со од вет но 
да се спра ви те со на па ди те и да ги 
за чу ва те авто ри те тот и ин те гри те-
тот на су дот?
ГО ШЕ ВА: Јас би поч на ла со ед на од 
ос нов ни те нор ми во Уста вот на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, спо ред ко ја во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја су ве ре ни те тот 
про из ле гу ва од гра ѓа ни те и им при па ѓа 
на гра ѓа ни те. Гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја ја ос тва ру ва ат вла ста пре ку 
де мо крат ски из бра ни прет став ни ци 
по пат на ре фе рен дум и дру ги об ли ци 
на не по сред но из јас ну ва ње. Устав ни от 
суд е ор ган на Ре пуб ли ка та кој ги шти-
ти устав но ста и за ко ни то ста. Су ди и те 
на овој Суд ги из би ра Со бра ни е то на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, кој е нај ви со ки-
от прет став нич ки ор ган на гра ѓа ни те 
и но си тел на за ко но дав на та власт на 
Ре пуб ли ка та. Со ог лед на тоа што пра-
те ни ци те во Со бра ни е то се из бра ни од 
гра ѓа ни те, не е спор но де ка устав ни те 
су дии сво јот ле ги ти ми тет го цр пат од 
ин сти ту ци ја ко ја е ос но ва на де мо кра-
ти ја та во ед на др жа ва и тоа ни кој не 
смее да го по пре чу ва, не ги ра, ру ши или 
да из да ва сво ја но ва „де мо кра ти ја“ по 
сопс твен из бор и не кое свое раз мис лу-
ва ње кое не ма вр ска со де мо кра ти ја та. 
Јас ве ќе имам истак на то де ка во пра-

 ЕлЕ НА ГО ШЕ ВА, прЕ тСЕ ДА тЕл КА НА УСтА ВЕН СУД

кти ку ва ње то на де мо крат ски те прин-
ци пи и на те мел ни те вред но сти на 
устав ни от по ре док на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја, мо ра да се има пред вид де ка 
ни кој ка ко по е ди нец или гру па не ма 
екск лу зив но пра во за се бе и за сво и те 
ин те ре си да про фи ти ра по ли тич ки, 
спро тив но на устав ни те вред но сти на 
др жа ва та, со не де мо крат ски ме то ди 
и средс тва. По ли тич ки от нат пре вар 
мо ра да е со де мо крат ски средс тва. Јас 
ка ко пре тсе да тел ка на Устав ни от суд во 
из ми на ти те три го ди ни, до де ка тра е ше 
мо јот ман дат, по ми нав под кон ти ну и-
ран при ти сок на оби ди за ди скре ди ти-
ра ње на Су дот и по е ди неч но на ме не и 
на су ди и те, но се то тоа по тек ну ва од 
по ли тич ки те дејс тву ва ња во ова криз-
но вре ме на оп штес тве но то жи ве е ње, 
а не од са мо то ра бо те ње на Су дот или 
од пер со нал ни от со став.

� Има вте сре ќа или не сре ќа да го 
по ми не те ман да тот во ед ни бур ни 
вре ми ња ко га др жа ва та и Уста вот се 
на удар од раз ни до маш ни и стран-
ски цен три на моќ. Ко га би го зна е ле 
тоа пред да ста пи те на функ ци ја та, 
да ли по втор но би се на фа ти ле да го 
во ди те су дот?
ГО ШЕ ВА:  Имај ќи ја пред вид ре ал-
нос та што ни се слу чу ва во др жа ва та, 
лич но сме там де ка до кол ку не при-
фа тев или се пов ле чев од вр ше ње то 
на функ ци ја та, тоа би би ло охра бру-
ва ње на де стру ктив ни те стра сти на 
тие што ве ќе по долг пер и од се оби ду-
ва ат да ги ур нат устав ни те га ран ции 
на сло бо ди те и пра ва та и те мел ни те 
вред но сти на устав ни от по ре док во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а тоа, на вод но, 
го пра ват во име на де мо кра ти ја та, но 
тоа не е ви сти на и, всуш ност, е да ле ку 
од де мо кра ти ја та ко ја не е цел за нив, 
ту ку, на про тив, се ра бо ти за бор ба за 

по ли тич ка прев ласт. Јас, и по крај сѐ 
што ви дов, до жи ве ав и по ми нав ка ко 
пре тсе да тел ка на Су дот, во ни е ден мо-
мент не по мис лив де ка згре шив што 
ја при фа тив функ ци ја та. Во те кот на 
мо е то ра бо те ње имав под др шка од дел 
од пер со на лот во Су дот, су ди ски и ад ми-
ни стра ти вен, пр венс тве но од ге не рал-
на та се кре тар ка, г-ѓа Оли ве ра Фи ли-
пов ска, ко ја е од ре дот на по во зрас на та 
ге не ра ци ја прав ни ци со опе ра ти вен 
стру чен ка па ци тет и го ле мо про фе си-
о нал но искус тво, за што сум бла го дар-
на, а на ши те ман да ти во вр ше ње то на 
функ ци и те вре мен ски се сов пад наа. 
Искре но, не мо жам да не ука жам на 
тоа де ка ор ке стри ра но то по ли тич ко 
дејс тву ва ње, кое е ин тен зи ви ра но во 
пос лед ни те не кол ку го ди ни, но си еле-
мен ти на не ги ра ње  ге не рал но на си те 
ин сти ту ции во др жа ва та, вклу чи тел но 
и на Устав ни от суд, па овој ам би ент обо-
ен со по ли ти ка се оби ду ва ат да вле зе 
и ме ѓу су ди и те и ад ми ни стра ци ја та, 
вна тре во Су дот, но јас, сѐ до де ка сум 
дел од не го, ќе се бо рам за до ми на ци ја 
на устав но то пра во, вр ше ње на устав-
ни те над леж но сти, за шти та на устав но 
га ран ти ра ни те на ци о нал ни ин те ре си, 
а не пар ти ско-по ли тич ки ам би ции на 
над во реш ни и вна треш ни еле мен ти во 
др жа ва та или во Су дот.

�  Ко ја Ви е нај те шка та од лу ка што сте 
мо ра ле да ја до не се те? Има ли не што 
за што не ма да се гор де е те де ка се 
слу чи ло во вре ме то на Ва ше то пре-
тсе да телс тву ва ње со Су дот?
ГО ШЕ ВА: Со до не су ва ње то на Уста-
вот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во 1991 
го ди на и не го ви от гра ѓан ски кон цепт 
на оп штес тве но–по ли тич ко то жи ве-
е ње со те мел ни те вред но сти на ед на 
де мо крат ска др жа ва, Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја се со о чи со мно гу на ста ни 
кои да доа свој пе чат во ме мо ри ја та и 
ра бо те ње то на Устав ни от суд, во пос-
лед ни те 25 го ди ни. Не мо жам да не 
по мис лам де ка и во ми на ти от, по ра-
не шен пер и од со друг со став на су дии, 
Устав ни от суд имал те шки мо мен ти и 
зна ел де ка со сво и те од лу ки го про би ва 
па тот кон зац вр сту ва ње на оваа мла да 
де мо кра ти ја во на ша та др жа ва, ко га 
тре ба ло да се из диг не не кое пра ша ње 
над не кои во ста но ве ни, на зад ни, ре тро-
град ни еле мен ти, за да не се пов ле че 
др жа ва та во про па ѓа ње и си стем ско 

не гле дам де мо кра ти ја во вул гар но сти те изре че ни за су дот 
и за одре де ни су дии, ни ту во бо е ње то на об је ктот на су дот. 
со тоа не мо жат да вос по ста ват кон тро ла над су дот, ка ко 
што одре де ни цен три на по ли тич ки ин те ре си нед вос мис ле
но пра кти ку ва ат кон тро ла над раз мис лу ва ње то на сво и те 
акти ви сти, со ин фор ма ции кои се сом ни тел ни, ве ли Го ше ва 
во ин терв ју за „ре пуб ли ка“

Разговараше | Не над Мир чев ски
Фото | Александар Ивановски
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ру ше ње. Се ка ко, де нес има ме пер и од 
на но ви фа зи и фор ми на ре тро град ни 
еле мен ти, со нов ме тод на со чен кон 
ин ста ли ра ње во мис лов ни от про цес 
и ка па ци тет на гра ѓа ни те не ка кви 
сом ни тел ни и про ти ву став ни идеи 
под за кри ла на ос тва ру ва ње  сло бо да 
и де мо кра ти ја. А, всуш ност, не е тоа. 
Мо жам да Ви ка жам де ка бе ше те шко 
ко га Устав ни от суд ја по ни шти од лу ка-
та за рас пу шта ње на Со бра ни е то на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја (Служ бен вес ник 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, број 9/2016 
и 33/2016), а прет ход но се из јас ни де ка 
не е над ле жен да ја оце ну ва устав но ста 
на пр ва та од лу ка об ја ве на во „Служ бен 
вес ник на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“ број 
9/2016 го ди на. Ме ѓу тоа, Су дот ги сле ди 
оп штес тве но–по ли тич ки те дви же ња и 
не мо же да доз во ли те шки пос ле ди ци 
по др жав ни от ин те рес во кри зен по ли-
тич ки мо мент ко га се ба ра ше ин тер-
вен ци ја од стра на на Устав ни от суд за 
да ја от стра ни од лу ка та од прав ни от 
по ре док со цел да про дол жи на о ѓа ње то 
по ли тич ки ре ше ни ја во до го ва ра ње то 
на по ли тич ки те пар тии со по мош на 
прет став ни ци од ме ѓу на род на та за ед-
ни ца. Су дот и друг пат имал иск лу чи-
тел ни мо мен ти ко га од лу чил „ед наш 
и ни ко гаш ве ќе на та ков на чин“, а тоа 
е од лу ка та за пред ме тот „Окта“, во кој 
ин тер ве ни рал во склу чен би ла те ра лен 
до го вор, а тоа не е не го ва над леж ност.

� Устав ни от суд не кол ку па ти из ми на-
ти от пер и од бе ше втур нат во цен та-
рот на вни ма ни е то на јав но ста по ра-
ди одре де ни по ли тич ки од лу ки што 
беа до не се ни во екот на нај го ле ма та 
по ли тич ка кри за во исто ри ја та на 
не за вис на Ма ке до ни ја. Да ли Су дот 
но се ше по ли тич ки од лу ки или стро-
го го шти те ше Уста вот?
ГО ШЕ ВА: На ова пра ша ње јас би до да-
ла, а да ли во Ма ке до ни ја до се га има ло 
кри за со тол кав ин тен зи тет? Дој де но 
е вре ме ко га се из ва де ни на те ре нот 
на по ли ти ка та мно гу ра бо ти, а тоа е 
по вр за но со оп штес тве но то жи ве е ње 
на овој на род во др жа ва та. Се га се кој 
во „са лон ски те“ дру же ња на ин те ле-
кту ал ци те, во до мо ви те на гра ѓа ни те, 
по ули ци те, пен зи о не ри те, ка би не ти те 
на про фе со ри те и на функ ци о не ри те, 
во по ли тич ки те цен три збо ру ва за по-
ли ти ка, за по ли тич ки те ли де ри, кој 
за ко го бил итн. по ра ди што во ва ков 
ам би ент Устав ни от суд е пред мет на 
оп сер ва ци ја и те ма и на оние што не-
ма ат поз на ва ња за не го ва та над леж-
ност и уло га. Од Су дот се ба ра, пре ку 
про те сти или ме ди ум ски по ви ку ва ња, 
да од лу чу ва и за тоа што тре ба и за 

тоа што не ма над леж ност, ду ри и му 
се по ра чу ва ка ко тре ба да од лу чу ва. 

Ме ѓу тоа, Устав ни от суд не пра ви екс-
пе ри мен ти, има сво ја устав но–суд ска 
пра кти ка на ра бо те ње, ана ли зи те се 
те мел ни од устав но–пра вен ас пект, има 
со ра бо тка и со дру ги устав ни су до ви, 
ја сле ди и ра бо та та и пра кти ка та на 
тие су до ви, има обу ка за при ме на на 
Европ ска та кон вен ци ја за чо ве ко ви 
сло бо ди и пра ва. От ту ка не ма да изд-
во јам по себ ни од лу ки на Устав ни от 
суд. Си те не го ви од лу ки се об ја ве ни 
на офи ци јал на та веб-стра ни ца на Су-
дот и се до стап ни за јав но ста во це лост. 

Са мо, се пак, ќе ука жам на тоа де ка 
при ин тер вен ци ја та на Су дот со уки-
ну ва ње то на За ко нот за из ме ну ва ње 
и до пол ну ва ње на За ко нот за по ми лу-
ва ње, кој бе ше до не сен во 2009 го ди-
на, Су дот од лу чу ва ше спо ред сво и те 
над леж но сти во Уста вот, тој от стра ни 
од прав ни от по ре док за кон ски из ме ни 
и до пол ну ва ња за кои оце ни де ка не се 
устав ни, а фа кти те по ка жаа де ка уште 
во 2009 го ди на и дру ги струч ни ли ца 
од пра во то сме та ле де ка тие се не у-
став ни, па от ту ка про те сти те во вр ска 
со овој пред мет не ма ат ос но ва во пра-
во то, ту ку во по ли ти ка та на дејс тву ва-
ње на пар ти и те и одре де ни гра ѓан ски 
здру же ни ја кои има ат кон ти ну и ра но 
не га тор ско дејс тву ва ње кон сѐ што не 
се сов па ѓа со нив ни те ин те ре си. Устав-
ни от суд, ка ко во ми на то то, та ка и се га, 
ја шти ти устав но ста и за ко ни то ста во 
рам ки на сво и те устав ни над леж но сти 
и не е ни ту по ли тич ки ор ган, ни ту е 
дел од ор га ни за ци ја та на др жав на та 
власт (за ко но дав на, из врш на и суд ска). 

Во овој кон текст би ука жа ла и на ед но 
ин те рес но пра ша ње, а тоа е де ка сед-
ни ци те на Устав ни от суд се јав ни, тие 
се се ко гаш по се те ни пр венс тве но од 
прет став ни ци на ме ди у ми те, и лаж но 
се при ка жу ва де ка Су дот со овој со став 
на су дии се за тво рил за јав но ста, тоа не 
е точ но, факт е де ка Су дот ра бо ти транс-
па рент но ка ко и во ми на то то.

� Вие ка ко пре тсе да тел ка, но и оста-
на ти те су дии, бе вте из ло же ни на 
сил ни јав ни при ти со ци и од та ка на-
ре че ни те „ша ре ни ре во лу ци о не ри“, 
но и од одре де ни по ли ти ча ри за да 
до не се те од лу ки по жел ба на ед на 
или дру га по ли тич ка оп ци ја. Има ше 
ли и дру ги ви до ви при ти со ци за кои 
јав но ста не знае и од ко го?
ГО ШЕ ВА:  Точ но е де ка во те кот на овие 
не кол ку го ди ни во рам ки те на та ка на-

ре че на та „Ша ре на ре во лу ци ја“ има ше 
сил ни јав ни при ти со ци упа те ни кон 
Су дот, по точ но кон су ди и те што сво јот 
ман дат го има ат до би е но во пос лед ни-
те 4-5 го ди ни со из бор од Со бра ни е то 
чи е што мно зинс тво е од акту ел на та 
власт, па от ту ка авто мат ски тие беа не-
га тив но обе ле жа ни. Но, тоа е по ли ти ка, 
чи сто по ли тич ко оп сер ви ра ње. Про из-
ле гу ва де ка но си те ли те на про те сти те 
и одре де ни по ли ти ча ри или при пад-
ни ци на по ли тич ки пар тии ра бо тат 
на не ги ра ње и от стра ну ва ње на сѐ што 
не ѝ по ма га на „Ша ре на та ре во лу ци ја“, 
но Устав ни от суд не мо же да има ка-
дар на су дии и да од лу чу ва ка ко што 
са ка ат тие „ре во лу ци о не ри“. Нив ни те 
жел би не се одраз на де мо крат ско то 
сфа ќа ње на оп штес тве но–по ли тич ки-
от жи вот во др жа ва та, ту ку се одраз на 
по ли тич ки стра сти за ос тва ру ва ње на 
не кои нив ни ин те ре си. Од Устав ни от 
суд не мо жат да оче ку ва ат да ра бо ти 
по чи ја би ло по рач ка, ни ту по нив на, 
ни ту Су дот ќе до не су ва од лу ки ка кви 
што тие по ра чу ва ат на сво и те про те сти, 
ме ди у ми, ба ра ња до Су дот итн. До кол ку 
е обрат но, тоа би бил ин сти ту ци о на лен 
пад на Су дот и го лем удар на ед на мла да 
де мо крат ска др жа ва. Мо рам да истак-
нам де ка во те кот на мо јот ман дат ка ко 
пре тсе да тел ка на Су дот се со о чив со 
иск лу чи тел но те жок пер и од на ра бо те-
ње, но не доз во лив Су дот да се на ру ши 

струч но, ор га ни за ци ски и функ ци о нал-
но, без ог лед што мис лат не кои дру ги, а 
им по ра чу вам де ка мо же би тоа не кој и 
го по са ку ва ше, но не го до жи веа, ни ту 
ќе се доз во ли тоа во ид ни на би деј ќи Су-
дот тре ба да го оста ват над вор од по ли-
ти ка та. При ти со ци те кон ме не лич но, 
а и кон дел од су ди и те, беа раз лич ни, 
по не ко гаш со отво ре но ома ло ва жу-
ва ње, по не ко гаш со лич ни и се меј ни 
на вре ди, но тоа е по ли тич ки фолк лор 
со кој осо бе но се за ни ма ва ат акте ри те 
кои во тие рам ки има ат мар ке тин шки 
ин те рес ни це ли со по ли тич ка ос но ва, 
а Устав ни от суд им бил во про гра ма та 
на оп фа тот за на па ѓа ње, ни што дру го. 

Во ед на при го да ве ќе ука жав де ка 
идеј но то и по ли тич ко то са мо про мо-
ви ра ње на одре де ни лич но сти на ште-
та на ин сти ту ци о нал ни от ин те гри тет 
на Су дот е на чин, и ни што дру го, тие 
ин ди ви ду ал ци да дој дат до израз де ка 
има ат ква ли те ти мно гу по ви со ки од 
се гаш ни от „не ком пе тен тен“ ста тус на 
Устав ни от суд, нас про ти ствар но ста 
де ка со мар ке тин гот за се бе са ка ат 
да го свр тат вни ма ни е то на јав но ста 
со ме тод на ома ло ва жу ва ње на Су дот. 
Ме ѓу тоа, јас ка ко пре тсе да тел ка со 
мо јот тим за ра бо та цвр сто го др жев 
кон ти ну и те тот на по ве ќе де це ни ско то 
кор ми ло на за шти та на устав но ста и 
за ко ни то ста, а пра ша ње то е ка де тие 

по е дин ци го за гу би ле сво јот ком пас, 
па им тре ба не кој друг да го не ги ра ат 
за се бе да се из диг нат и ка де е нив ни-
от ори ги на лен ква ли тет. Зо што Су дот 
им е ар гу мент за да би дат ви де ни и 
чу е ни и да се истак нат? Зо што не го 
сто рат тоа без не го, во сфе ра та на про-
фе си ја та, ем пи ри ја та и де ла та? Јас, во 
рам ки те на ова мое раз мис лу ва ње, 
зак лу чив де ка тие, очиг лед но, го не-
ма ат по треб ни от ка па ци тет.

� Опо зи ци ја та Ве при ти ска ве ќе 
по дол го вре ме да се из јас ни те за 
устав но ста на СЈО, но во исто вре ме 
и Ви на мет ну ва од лу ка за ка ну вај ќи 
де ка ќе ор га ни зи ра ма сов ни про те-
сти до кол ку го прог ла си те Спе ци-
јал но то об ви ни телс тво за не у став-
но.  Од дру га стра на, пак, го лем дел 
од јав но ста ба ра уки ну ва ње на оваа 
ин сти ту ци ја сме тај ќи де ка е про-
ти ву став на. Ка ко гле да те на овие 
сло бод ни тол ку ва ња на Уста вот?
ГО ШЕ ВА: Овој кон кре тен пред мет е 
во Су дот и се разг ле ду ва и про у чу ва од 
ти мот што го ра бо ти, пред да се ста ви 
на дне вен ред на разг ле ду ва ње и од-
лу чу ва ње. Се кој пос ло жен пред мет, па 
и овој, од Су дот има дла бо ко се ри о зен 
при стап на ра бо та и ана ли за, ка ко што 
пра вел Су дот во по ве ќе де це ни ско то 
ра бо те ње. За да до не се ква ли тет на и 
устав но–суд ски из др жа на од лу ка, Су-

дот мо ра да при ба ви и истра жи раз ни 
фа кти и устав но–суд ска пра кти ка. Се 
ра бо ти за За кон кој тре ба да се про це ни 
да ли е во сог лас ност со Уста вот. Не се 
про це ну ва да ли тој е во сог лас ност со 
ин те ре си те на тие што се за ка ну ва ат, се 
про ти ват и му ка жу ва ат на Су дот ка ква 
од лу ка да до не се. Се про це ну ва устав-
но ста, а не се про це ну ва жел бо те ка та. 
Во рам ки на ова пра ша ње не ма да вле-
гу вам во отво ре на ана ли за на устав-
но ста или не у став но ста на За ко нот, и 
по крај тоа што имам свој ли чен устав-
но-пра вен осврт по ова пра ша ње, кое 
го гле дам од ас пект на пре тсе да тел ка 
и су диј ка на Устав ни от суд, ка ко и долг 
ра бо тен век во Об ви ни телс тво то. По 
од нос на тоа де ка не кои да ва ат сло-
бод ни тол ку ва ња на Уста вот, са кам 
са мо да ука жам на тоа де ка единс-
твен ор ган во др жа ва та што има над-
леж ност да вр ши ин тер пре та ци ја 
на устав ни те нор ми е Устав ни от суд. 

Исто та ка, овој Суд ги по чи ту ва од лу-
ки те на Су дот во Страз бур би деј ќи, без 
ог лед што мис ли ме ние, тој е единс-
тве но над ле жен да ги тол ку ва и ин-
тер пре ти ра одред би те од Европ ска та 
кон вен ци ја за чо ве ко ви те сло бо ди и 
пра ва. Зо што го да вам ова ка ко па ра-
ле ла? За тоа што тре ба да се по чи ту ва 
ин сти ту ци о нал на та по ста ве ност на 
над леж но сти, не мо же ли це што про-
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те сти ра да ба ра Уста вен суд да до не се 
од лу ка ка ква тој ис по ра чу ва, ка ко што 
не мо же на ша та др жа ва да го не ги ра 
од лу чу ва ње то на Су дот во Страз бур 
за тоа што сме ре ши ле „сло бод но“ да 
тол ку ва ме нор ми.

Исто та ка, не гле дам де мо кра ти ја во 
вул гар но сти те изре че ни за Су дот и за 
одре де ни су дии, ни ту во бо е ње то на 
об је ктот на Су дот. Не мо жат со тоа да 
вос по ста ват кон тро ла над Су дот, ка ко 
што одре де ни цен три на по ли тич ки 
ин те ре си нед вос мис ле но пра кти ку-
ва ат кон тро ла над раз мис лу ва ње то на 
сво и те акти ви сти, со ин фор ма ции кои 
се сом ни тел ни. Но, ту ка сме ве ќе на те-
ре нот на над во реш ни те оп штес тве ни 
слу чу ва ња со кои ќе се за ни ма ва ат со 
про у чу ва ње со ци о ло зи те, по ли ти ко ло-
зи те, ин сти ту ци и те на на уч на ос но ва, 
и јас ов де не би се впу шта ла во ка кви 
би ло ана ли зи на на ста ни те кои ја тре-
сат зем ја та овие две го ди ни.

� Зо што Устав ни от суд не се про из не-
се по ова пра ша ње до се га?
ГО ШЕ ВА: Су дот ќе од лу чу ва за си те, а 
не са мо за овој пред мет, ко га ќе би де 
под го твен со сво ја та струч на ана ли за 
по пред ме ти те. Тен зи и те за кон крет ни-
от пред мет што ме пра шу ва те се про из-
вод на суб је кти те што има ат за цр та но 
по ли тич ки актив но сти и за тоа са ка ат 
да го за бр за ат ова пра ша ње, а ис хо дот 
на од лу ка та отво ре но го ба ра ат.

Устав ни от суд не е ин сти ту ци о на лен 
суд. Устав ни от суд ра бо ти по под не се-
ни ини ци ја ти ви или ко га сам ќе оце ни 
да од лу чу ва по не кој про пис. От ту ка, 
ро ко ви те во Де лов ни кот на Устав ни-
от суд на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се 
за на чи нот на кој  ќе ра бо ти Су дот со 
пред ме ти те, но тоа не се про цес ни 
ро ко ви по ра ди кои овој Суд е дол жен 
пред јав но ста да исфр ла од лу ка, ту ку 
ана ли ти ка та е ос но ва на од лу ки те 
на Су дот, таа тре ба да е ква ли тет на и 
устав но ос но ва на. Се пак, Су дот во го-
лем дел ра бо ти ажур но и не ма мно гу 
за о ста на ти пред ме ти во по долг рок.

� На СЈО му е до ве ре на мно гу важ на 
уло га за ре ша ва ње на кри за та, но, за 
жал, спе ци јал на та об ви ни тел ка си 
доз во лу ва да из ле гу ва од рам ки те на 
сво јот ман дат и да во ди по ли тич ка 
кам па ња. Ка ко ги це ни те на ста пи те 
на Ка ти ца Ја не ва во кои го не ги ра 
ле ги ти ми те тот на др жав ни те ор га ни 
и ин сти ту ции?
ГО ШЕ ВА: За бе ле жав ме си те во зем ја-
ва ка ко јав но изре че ни от збор мо же 
да пре диз ви ка за гри же ност за кре ди-
би ли те тот и за ком пе тент но ста на тој 
што го ка жал, а не за тој кон ко го го 
ка жал. Спе ци јал но то јав но об ви ни-
телс тво во др жа ва ва се ро ди ло мно гу 
по доц на од си те ин сти ту ции во неа 

и му дро би би ло да се по ка же по чит 
кон др жа ва та, неј зи ни те гра ѓа ни и 
ин сти ту ции. Но, се кој што сме та де ка е 
не при кос но ве но над нив, пра ви го лем 
екс пе ри мент што со те кот на вре ме то 
ќе го по ка же ре зул та тот.

Јас не ма да збо ру вам ни ту за Спе ци-
јал но то јав но об ви ни телс тво ни ту за 
не го ви от пер со на лен со став, са мо да се 
има пред вид де ка до не о дам на тие не 
беа во ана то ми ја та на ин сти ту ци и те во 
др жа ва та, ни ту прав но, ни ту фа ктич ки, 
а за устав на та ос но ва ќе се це ни во рам-
ки те на кон крет ни от пред мет.

� Ве ру ва те ли во мо рал ни от и во про-
фе си о нал ни от ка па ци тет на су ди и те 
во Устав ни от суд? Ќе мо жат ли да го 
из др жат при ти со кот и да не под лег-
нат на уце ни те и за ка ни те?
ГО ШЕ ВА:  Ве ру вам и во мо рал ни от и во 
про фе си о нал ни от ка па ци тет на си те су-
дии во Устав ни от суд. Сме там де ка се кој 
што се на фа тил да ја вр ши функ ци ја та 
на уста вен су ди ја, имал пред вид де ка 
тоа е од го вор на функ ци ја и де ка пра-
ша ња та што ги разг ле ду ва и од лу чу ва 
се по сто ја но во не го ви те мис ли, а тоа 
со си гур ност го твр дам би деј ќи кон-
та кти ра ме и раз го ва ра ме ме ѓу себ но. 
Ни ка кви за ка ни и при ти со ци не ма да 
ус пе ат кај су ди и те, да по пу шта ат и да го 
за гу бат ком па сот на про фе си о нал но то 
и струч но ра бо те ње, тоа Ви го твр дам. 
Устав ни от суд стои на здра ви ос но ви.

� Што би му по ра ча ле на Ва ши от нас-
лед ник? Кои се нај го ле ми те пре диз-
ви ци со кои ќе мо ра да се со о чи?

ГО ШЕ ВА: Но ви от пре тсе да тел на 
Устав ни от суд ќе про дол жи да 
ра ко во ди со Су дот нај про фе си о-
нал но за тоа што ра ко во де ње то 
и не мо же да се за мис ли по и на ку. 
Бит но е што тој, се ка ко, ќе ја има 
под др шка та од нај го ле ми от дел 
од ка да рот во Су дот, и нај важ но 
е да го по вр зе кон ти ну и те тот на 
ра бо те ње со но ви от ге не ра лен 
се кре тар, кој е мно гу важ на фи-
гу ра во опе ра тив но то, струч но то 
и во функ ци о нал но то ра бо те ње 
на Су дот. На но ви от пре тсе да тел 
би му по са ка ла ус пеш на ра бо та 
и не се сом не вам де ка Су дот ќе 
про дол жи со сво е то ус пеш но ра-
бо те ње и во ид ни на. Не по сто јат 
пра ша ња и пре диз ви ци што се 
не реш ли ви, са мо да го оста ват 

Су дот над вор од по ли ти ка-
та и од при ти со ци те, тоа е 
мо ја та по ра ка. �



П ро те стот што точ но два 
ме се ца пред из бо ри те тре-
ба ше да има уло га на ве-

тер во едра за пар ти ја та, за вр ши 
па те тич но. Тра е ше бед ни два и 
пол ча са, од кои по ло ви на вре ме 
одеа од СЈО до пар ла мен тот, кој, 
со се ма слу чај но, и тие и Ка ти ца 
не го приз на ва ат. Бро јот, пак, бе ше 
при ме рен за ко а ли ци ски от парт-
нер од „дес ни ца та“, ДС на Пав ле 
Тра ја нов или за „цен три стич ки-
от“ ДОМ на Ли ле По пов ска, но за 
СДСМ не кол ку ил ја ди на про тест 
се по ве ќе од де бакл. На стра на 
вра бо те ни те во Со ро со ви те фи-
ли ја ли, во праз ник, без дожд и со 
авто бу си од це ла Ма ке до ни ја. Што 
ста на со скоп ја ни те? Ај што не со-
бра на род, но и тие што ги „дов ле-
че“ за ра бо ти ја и „злат на ма лин ка“ 
за глу ма. Тре ба ше да глу мат гра-
ѓа ни, а и од дро нот на ТВ „Но ва“ 
од се гле да ше де ка се за кол на ти 
„ко му ња ри“. Ед но став но и ло гич-
но, но на са мо за мис ле ни те че да 
со си на крв не им ле жи да би дат 
обич ни гра ѓа ни. Ич. Под чест им е. 

Ете, за тоа беа мал ку, де ка се из бра-
ни да вла де ат, а за тоа мал ку ми на 
се ро де ни. Па во из вр те на та фор ма 
на не по втор ли ви от Га не То до ров-
ски, си гур но си се те ше ле: „Кол ку 
сме, тол ку сме, ама ко му ни сти со 
си на крв до ста сме!“ Вр ху шка та и 
нив ни те ју риш ни ци, со пар тиј ци те 
ги на ре ку ва ат „гра ѓа ни“ од со се ма 
дру ги, исто та ка, ели ти стич ки по-
бу ди. За нив, са мо нив ни те со ци јал-
де мо кра ти се „гра ѓа ни“, дру ги те се 
се ла ни, сто ка, не ми е ни... Не за луд но 
ли де рот За ев из ја ви: „Мар ши ра ме 
за вра ќа ње на др жа ва та во ра це те 
на гра ѓа ни те!“

БеДнАтА СОДрЖинА јА ЗАСени 
уШте ПОБеДниОт БрОј
Во ме ѓу вре ме нај доа куп при чи-
ни за фи ја ско то. Ста ри, из ве тве ни 
при ка ски де ка вла ста ги при ти ска-
ла ад ми ни стра тив ци те да не одат, 
де проб лем би ло ло шо то вре ме, 
иа ко по ве ро јат но има ло до бра тур-
ска се ри ја во тер ми нот. Ба та ле те 
го бро јот, за со др жи на та и за по ра-
ки те што про из ле гоа од „мар шот“ 
и тие не кол ку ил ја ди пар тиј ци 

беа мно гу. Тоа бе ше и глав ни от 
проб лем на про те стот, пред во ден 
од пу чи сти те За ев и Ве ру шев ски. 
Одг ла сот од по ра ки те го не ма ше, 
по ра ди тоа што го вор ни ци те и не 
се по ма чи ле мно гу. Или не маа што 
да ка жат? По ве ро јат но, тол ку ги 
би ду ва. Ед но те исто, ка ко ну ме-
ра та на Рам бо Ама де ус, не сме ни ле 
ни ту за пир ка во го во ри те од пен-
зи о ни ра на та Ша ре на „ре во лу ци ја“. 
Мо же би, пак, игра ат на кар та та де-
ка по во ру ва ње то е мај ка на зна е-
ње то, ка ко при ка ска та со ре жи мот, 
за тво рот, од го вор но ста. Мо же би 
repetitio est mater studiorum па ли 
кај нив но то членс тво, но за дру-
ги те, на чи и што гла со ви ти пу ва ат, 
праз ни те збо ро ви оти доа во ве тер, 
па уште иста та ве чер ни кој не мо-
же ше да се се ти на ка ква и да е по-
ен та од го во ри те. Да, oосвен де ка 
ќе по бе де ле, не што што и та ка си те 
го сме та ат за до бар виц, на стра на 
стар це ли 10 го ди ни...

нАСМеАните ПуЧиСти  
ВО ОФАнЗиВА
И пак се ви де де ка За ев не мо же да 
би де Бран ко. Не го ви от мен тор и 
гу ру, без проб лем, на пос лед ни от 
ва ков со бир со бра три па ти по ве-
ќе пар тиј ци. Но, За ев, се пак, ус пеа 
да го за се ни. Со еден, единс твен 
по тег. Сто ри не што што ни БЦ не 
би мо жел. Та ка нас ме ан од уво до 
уво, За ев без срам и пер де за ста на 
ра мо до ра мо со со ра бот ни кот и 
име њак Ве ру шев ски и та ка Зо ра-
ни те го изо деа мар шот. Ли дер на 
пар ти ја и „веч ни от“ прис лу шу вач 
Ве ру шев ски. Да, ова бе ше мар шот 

на пу чи сти те. Пр во об ви не ти от и 
че твр то об ви не ти от во ме гаафе-
ра та „Пуч“ се нај доа еден до друг 
и мар ши раа про тив про тив ни кот, 
ко го ток му ова вре ме пред три го-
ди ни без ус пеш но го уце ну ваа за 
власт со об ја ву ва ње не за кон ски 
здо би е ни прис лу шу ва ни ма те ри-
ја ли. Пр во об ви не ти от ги „на ба ви“, 
че твр то об ви не ти от ги зло у по-
тре би, но, за нив на жал, „бом би те“ 
се по ка жаа ка ко пе тар ди.

Ар но ама, де неш на та нас ме вка 
на ли ца та не бе ше по ра ди уве-
ре но ста де ка ќе по бе дат на из-
бо ри. Нај среќ ни беа пред СЈО, 
изра зу вај ќи ја дла бо ка та бла-
го дар ност кон ча до рот и Ка ти ца 
Ја не ва за тоа што ги зе де под свое 
и ги спа си. Па ете та ка сло бод ни, 
бла го да ре ние на неа, мо жеа и 
да се пок ло нат пред неј зи но то 
све ти ли ште. Таа и не знае зо што 
е За ев об ви нет во „Пуч“, за Ве ру-
шев ски и да не пра ви ме му а бет, 
но тоа не е проб лем - ка ко што 
на пра ви на МТВ, ќе си про чи та. Е, 

иа ко па те тич но ло шо и де мек 
по ет ски скло пе но (нај ве ро јат-
но од Ва сиљ) За ев ѝ се обра ти 
на Љу ле та, а про дол жи со Са-
ња, Ире на, Ва ско... Дод во ру ва ње 
вид ли во од ави он, исто ка ко и 
на ци о на ли стич ки от де кор со 
ал бан ски те зна ми ња, кои ста-
наа си но ним за про те сти те на 
СДСМ, ка де и да се. Исто вре ме но, 
из ја ви те на пар тиј ци те по ка жаа 
де ка За ев се ри оз но ра бо тел на 
пер е ње мо зо ци. Огро мен дел од 
пра ша ни те се сог ла су ва ат со ли-
де ро ва та нај а ва за дво ја зич ност 
на го ле ма вра та во Ма ке до ни ја. 
Ште та што единс тве на го ле ма 
преч ка за ова се из бо ри те и што 
мо ра ат да по бе дат за да се оби-
дат да го ос тва рат на у ме но то. 
Мо же би ќе ги осве сти од ѕи вот на 
пар тиј ци те од Ки че во и од Стру-
га? По ра ди оро то со Ал бан ци те и 
ли це мер ни от па зар и игра ње то 
со на ци о нал ни те ин те ре си, ден-
та СДСМ не ус пеа да на пол ни ни 
по еден авто бус од овие гра до ви, 
кои сѐ уште ги ле ку ва ат луз ни-
те од те ри то ри јал на та по дел ба 
на Буч ков ски. Шла ка ни ца дој де 
и од дру ги те гра до ви, осо бе но 
од Ве лес, ка де што оста наа мно-
гу праз ни авто бу си. Да, по ра ди 
флер тот со Љу ле та, не дој доа 
Са ња, Ире на и Ва ско. А Љу ле та 
и на та му по ли тич ки ќе си ги ми-
лу ва Али или Мен дух...

ДВе ФијАСКА ВО ниЗА  
ЗА ОтреЗнуВАЊе
Уште пред тро га тел на та прес-
кон фе рен ци ја на За ев и „гра ѓан-
ски те“ акти ви сти, кои и на та му 
ја на вре ду ва ат ин те ли ген ци ја та 
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ДВОЈАЗИЧНОСтА ВОЗВрАЌА: АГИМ ЗАЕВ КАЗНЕт ЗА ФлЕртОт СО ЉУлЕтА?

Mар шот на пу чи сти те
Со де це нии ѝ го пра ват тоа на др жа ва та, а се га го зло у по тре би ја и на род но то 
во ста ние од НОБ. Нор мал но, дек ла ри ра ни те нас лед ни ци на Ко му ни стич ка та 
пар ти ја,  освен се ди ште то на пар ти ја та, во нас ледс тво до би ја и ло ша на ви ка, 
ко ја ед на де це ни ја е са мо жел ба за вла де е ње. Се га со Со рос го ос квер на ви ја 
и 11 Oктом ври, но за луд но. По пра ви ло, и та ка вле ту ва ат од ед на во дру га 
ло ша про це на, чин што ста на пар ти ска на ви ка и кла си ка. Гр да за вис ност, 
не што слич но ка ко бе га ње то од из бо ри. Та ка, ме сто си ла, СДСМ по втор но 
јав но де мон стри ра ше ред сла бо сти. Ора тор ски, актер ски, кван ти та тив ни, 
ан ти на ци о нал ни, ор га ни за ци ски, пу чи стич ки итн...

мо же би, Ја не ва со се ма по греш но 
ја раз бра ла по го вор ка та „Глу па-
ви от па ме ти, па мет ни от за пи-
шу ва“, но неј зи но то име теж нее 
да оста не за пи ша но со злат ни 
бу кви во ход ни кот на СДСМ. За 
За ев и за Ве ру шев ски таа одам на 
е све ти ца. Из не на ди са мо еден 
мо мент, Ве ру шев ски не се ка чи 
на сце на и не одр жа го вор?! Ве-
ро јат но, та ка ре кол „ча до рот“...

ЉуЛетА ГО „ЗеЗнА“ ЗАеВ, 
иЛи БеШе АГиМ?
„Гра ѓа ни те по ка жаа, гла сот по-
бе ду ва! За пра ви чен жи вот на 
Љу ле та, на Са ња, на Ире на во 
Ма ке до ни ја. За до сто инс твен 
жи вот на Ва ско во Ма ке до ни ја”.

Со овие збо ро ви поч на обра ќа-
ње то на За ев. И со се ма слу чај-
но, по ве ден од стра вот од по раз 
на из бо ри, Зо ран по втор но се 
транс фор ми ра ше во Агим. Проб-
ле мот е што Агим и Зо ран зна чат 
по че ток на де нот, а ли де рот е на 
крај на ка ри е ра та, но из бо рот на 
ими ња та во не го ви от те а тра лен 
го вор ка жа сѐ. Пр во и ос нов но, 

анализа
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на на ро дот, ли де рот, на „Тел ма“, си 
нај а ви де ка не ма да се отка жат од 
про те сти. Ре че но-сто ре но. Са мо 
еден ден по фе но ме нал но то ин-
терв ју, тој го спро ве де ка жа но то 
и нај а ви ни по мал ку ни по ве ќе, 
ту ку марш за сло бо да. Ар но ама, 
ни по ед на не де ла нај а ви ни кој 
не го раз бра се ри оз но, а мал ку-
ми на дој доа да го ви дат ка ко со 
Ве ру шев ски мар ши ра за сло бо да. 
Фрак ци и те во пар ти ја та, очиг лед-
но, му го свр теа гр бот. Ба ди ја ла Цр-
вен ков ски се по ја ви на Кон гре сот, 
иа ко ни е тот му бе ше да ја спа си 
пар ти ја та, а не спа си те лот. Ду ри 
и Ивор Миц ков ски про ко мен ти-
ра де ка тес на оли гар хи ја ги во ди 
гра ѓа ни те во про паст и до да де: 
„Че стит 11 Октом ври Ма ке до ни јо, 
и по на та му мар ши раш кон сопс-
тве на та про паст“.

Не им се по го ди ни де нот. Пр во, 
пра те ни ци те во ПССЕ со убед ли ва 
раз ли ка го изг ла саа Јо ван Или ев-
ски за су ди ја во Страз бур, кон тра 
опо зи ци ски воз љу бе на та На та ша 
Га бер-Дам ја нов ска, за што Нај чев-
ска ги об ви ни „ре жим ски“ на стро-
е ни те Евро пеј ци, за вед наш по тоа 

мла да та фуд бал ска се лек ци ја со 
исто ри ски ус пех да се пла си ра на 
Европ ско то пр венс тво во Пол ска. 
А на СДСМ ѝ пре чат уба ви ве сти 
што но сат ра дост за на ци ја та, осо-
бе но ко га тие се во жа лост, втор-
пат по ред. Во рок од две не де ли, 
две фи ја ска го по тре соа СДСМ. Пр-
ви от про тест на ша ре ни те за под-
др шка на СЈО бе ше чи ста утка, со 
број ки мно гу по ма ли и од мар шот 
за сло бо да на пу чи сти те. И то гаш 

авто бу си те ста пи ја на сце на, но 
не по мог наа во ре ин кар на ци ја та 
и во кон ста та ци ја та на кли нич ка 
смрт на Ша ре на та „ре во лу ци ја“. 
И со сто ти на та авто бу си за мар-
шот, СДСМ не из ле зе од кал та. 
Ги об ви ну ва ат ли вра бо те ни те 
од ПОЦ на Жер нов ски де ка не 
ле пе ле до вол но пла ка ти за рек-
ла ма и ќе одат ли на „тре та мај ка“ 
или им дој де умот? По ве ро јат но, 
ќе одат...

МАрШ! АМА ЗА СДСМ...

Ка ко и се ко гаш, иа ко не са кај ќи, од СДСМ ја по го ди ја по ен та та. Да, тие ор га-
ни зи раа марш.  И го до би ја. До би ја јас но „марш!“ од гра ѓа ни те со кои на си ла 
се ки тат. По се те но ста и бед на та ат мо сфе ра по ка жаа што мис лат ви стин ски те 
гра ѓа ни за по ли ти ка та на пар ти ја та, а не тие пар тиј ци ло шо ма ски ра ни во нив. 
Јас но и нед вос мис ле но, гра ѓа ни те им го ка жаа сво јот став за дво ја зич но ста, 
фе де ра ли за ци ја та, ре ван шиз мот што се нај а ву ва, не кол ку го диш на та на мет на та 
кри за и ред дру ги глу по сти со кои СДСМ го обре ме ни се којд не ви е то на Ма ке-
до не цот. Го по го ди ја и мо то то „Бор ба та про дол жу ва, гла сот по бе ду ва“. Со се ма 
точ но и до бро про мис ле но. Нив на та бор ба за вра ќа ње на власт про дол жу ва, 
тоа е си гур но, и тие не ма да се отка жат од тоа ни по по ра зот на 11 де кем ври. 
Дру ги от дел од мо то то е уште по то чен. Со се ма пре циз но си ка жаа. Да, гла сот 
и де фи ни тив но ќе по бе ди, тој се ко гаш по бе ду ва, но и овој пат не за нив, а вр-
ху шка та мно гу до бро го знае овој факт. Бол на, таж на ви сти на... 

анализа

У чес тво то на прет став ни-
ци те на ВМРО-ДПМНЕ 
во ме ѓу на род ни те ин-

сти ту ции и ор га ни за ции ка ко 
вла ди ни де ле га ти, без дру го, не 
мо же да се пре пи ше ка ко ус пех 
на вла ста за тоа што се ра бо ти 
за ре дов ни сред би на ад ми ни-
стра ци ја та со ме ѓу на род ни те 
парт не ри на др жа ва та. Мо же би 
за по се бен дип ло мат ски ус пех 
не мо же да се при ка жат и по се-
та та и сред би те што вр вот на 
ВМРО-ДПМНЕ ги има ше во САД 
ми на та та не де ла, а кои опо зи-
ци ски те ме ди у ми ги при ка жаа 
ка ко ре зул тат на пла те но ло-
би ра ње на нај го ле ма та ма ке-
дон ска пар ти ја.

Се пак, нес по рен е фа ктот де ка 
во ус ло ви на „изо ла ци ја“, ка ко 
што твр дат од „Па вел Ша тев“, 
ма ке дон ски те вла ди ни прет-
став ни ци има ат да ле ку по го-
лем број сред би и кон та кти од 
сво и те опо зи ци ски по ли тич ки 
ри ва ли. Без раз ли ка да ли се ра-
бо ти за сред би со се стрин ски 
дес ни чар ски пар тии во Евро па 
или, пак, со дру ги прет став ни-
ци на ин сти ту ции и ор га ни-
за ции, нес по ред ли ва е актив-
но ста ме ѓу два та ма ке дон ски 
по ли тич ки бло ка во странс тво.

Се се ќа ва те ли на не ко ја сред ба 
што ли де рот на СДСМ, Зо ран 
За ев, ја имал со пре тсе да тел 
на ле ви чар ска вла де јач ка или 
не ко ја дру га важ на пар ти ја во 
Евро па. Мо же те ли да се се ти те 
на по се та на не кој ви сок стран-
ски прет став ник, пре ми ер, ва-
жен ми ни стер или друг ви сок 
функ ци о нер на СДСМ. Ту ка не 

Кој, всуш ност, е  
во изо ла ци ја?

СО КО ГО СЕ СрЕ ЌА ВА лИ ДЕ рОт НА СДСМ?

Ед на од глав ни те те зи на ма ке дон ска та опо зи ци ја во  
оби дот да прет ста ви де ка вла да та на ВМРО-ДПМНЕ „са мо 
што не е пад на та“ е ман тра та ко ја поч на во 2008 го ди на, а 
ко ја ве ли де ка Гру ев ски и не го ва та пар ти ја се во дла бо ка 
ме ѓу на род на изо ла ци ја. И во вре ме то на Цр вен ков ски и во 
вре ме то на За ев мно гу ми на пре ку при каз ни те за на вод на та 
изо ла ци ја са каа да при ка жат де ка све тот, осо бе но Европ ска-
та уни ја, ста ви ла крст на ВМРО-ДПМНЕ и пра ша ње на ден е 
ко га пар ти ја та ќе се рас пад не под при ти сок на стран ски от 
фа ктор. Про ста ана ли за на ре ал ни те збид ну ва ња ќе 
по ка же де ка со оваа те за, всуш ност, се по кри ва це лос но то 
ут ну ва ње на опо зи ци ја та во над во реш на та по ли ти ка

колумна
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се сме та ат европ ски те и аме-
ри кан ски те пра те ни ци (Хан, 
Ну ланд, Хајндл, Ку кан, Вајлг, 
Хо вит и дру ги) кои со За ев и 
со прет став ни ци на опо зи ци-
ја та се сре ќа ва ат во кон текст 
на ре ша ва ње на по ли тич ка та 
кри за. За ре а лен дип ло мат ски 
ус пех не мо жат да се при ка жат 
ни ту сред би те со прет став ни-
ци те на „ча до рот“, кои, се пак, 
има ат свои ин те ре си што мно-
гу че сто не се исти со офи ци-
јал ни те др жав ни ин те ре си на 
нив ни те зем ји.

Ако се трг не од тоа што јав но 
мо же да се про чи та од пар ти-
ски те со оп ште ни ја и од ме ди-
у ми те, СДСМ е во мно гу под ла-
бо ка ме ѓу на род на изо ла ци ја од 
ВМРО-ДПМНЕ од ко ја, спо ред 
опо зи ци ја та, уште од 2009 го-
ди на „се отка жа ле стран ци те 
и ѝ сле ду ва не ми но вен пад“. 
Освен ако ра ко водс тво то на 
СДСМ не ма тај ни сред би со 
стран ски прет став ни ци, нив-
но то до сие во оваа об ласт е 
ре чи си праз но.

Во си ту а ци ја ко га За ев твр ди 
де ка СДСМ си гур но ќе по бе ди 
на 11 де кем ври, нај ло гич но 
е во се ди ште то на пар ти ја та, 
на ме сто срп ски ПР стра те зи, 
да има вр ву ли ца од стран ски 
пар ти ски ше фо ви, ми ни стри, 
па ду ри и пре ми е ри кои ќе ја 
иско ри стат мож но ста пред „го-
ле ма та по бе да“ на 11 де кем ври 
да го обез бе дат парт нерс тво то 
со „но ва та вла да“ за ко ја За-
ев е тол ку си гу рен де ка ќе ја 
во ди по из бо ри те. Но, нив ги 
не ма ни за лек. Ги не ма ни ту 
се стрин ски те со ци јал де мо-
крат ски и во оп што ле ви чар ски 
пар тии да дој дат и да им да дат 
под др шка на сво и те иде о ло-
шки бра ќа и се стри.

Про ста та ло ги ка ве ли де ка си-
те тие, за раз ли ка од За ев ко му 
не му тре ба ат ан ке ти за да ви-
ди кој ќе по бе ди во де кем ври, 
точ но зна ат де ка СДСМ има 
ми ни мал на, те о рет ска шан са 
за по бе да и за тоа не са ка ат да 
се ме ша ат во ма ке дон ски те 
ра бо ти. Иста та ло ги ка ве ли 
де ка стран ци те точ но зна ат 

кој ќе по бе ди во де кем ври и 
за тоа не са ка ат да ѝ да ва ат јав-
на под др шка на стра на та што 
ќе за гу би. Ни ту ед на се ри оз на 
др жа ва ни ту ед на пар ти ја не ма 
да си доз во ли јав но да аги ти-
ра за по ли тич ки суб јект што 
не ма шан си за по бе да, а уште 
по мал ку би влег ле во ка ков 
би ло конф ликт со пар ти ја та 
што убед ли во е нај по пу лар на 
и со ко ја и во ид ни на ќе тре ба 
да се со ра бо ту ва. Осо бе но не 
во си ту а ци ја ко га Ма ке до ни ја 
сѐ уште е ед на од кри тич ни те 
точ ки на та ка на ре че на та бал-
кан ска ру та.

Бри сел е да ле ку, Бал ка нот 
уште по да ле чен

Ако за мо рот на ЕУ со про ши-
ру ва ње то и со ха о сот по ра ди 
бе гал ска та кри за мо же да му 
да де не ка кво али би на За ев 
за сла би те кон та кти со Бри-
сел, оста ну ва отво ре но пра ша-

ње то зо што тој не за ми не во 
Ср би ја, Ко со во, Ал ба ни ја или 
по втор но во Бу га ри ја. Гр ци ја 
об је ктив но не мо же да би де 
дел од ли ста та, пр во за тоа што 
За ев та му, и по крај сим па ти и-
те што ги ужи ва, не е тре ти ран 
ка ко фа ктор што мо же да ги 
спро ве де грч ки те ин те ре си. 
Об је ктив но, За ев има али би за 
не вос по ста ву ва ње јав ни кон-
та кти со Гр ци ја за тоа што за-
тру е ни те од но си со јуж ни от 
со сед да ва ат по мал про стор за 
по ли тич ки ма не вар на ко ја би-
ло по ли тич ка пар ти ја. Се пак, 
тре ба да се спом не де ка ше фот 
на дип ло ма ти ја та Ни ко ла По-
по ски и во крај но нап на та та 
ат мо сфе ра ми на ти от де кем-
ври ја по се ти Ати на, а во Скоп-
је два па ти го пре че ка сво јот 
грч ки ко ле га Ни кос Ко ѕи јас. 
Ко га се ра бо ти за Ко со во и за 
Ал ба ни ја, За ев не ма ни „а“ од 
али би. Отка ко тој јав но се за-
ло жи за дво ја зич ност на це ла-
та те ри то ри ја на Ма ке до ни ја, 

ло гич но би би ло да се срет не 
со ли де рот на ал бан ски те со-
ци јал де мо кра ти Еди Ра ма, кој 
е и пре ми ер на Ал ба ни ја, или 
со не кој од ко сов ски те по ли-
ти ча ри што твр дат де ка се со-
ци јал де мо кра ти.

Ед на од ре тки те сред би што 
За ев ја имал пос лед ни те го ди-
ни со стран ски ли дер бе ше таа 
пред две го ди ни со бу гар ски от 
пре ми ер Бој ко Бо ри сов, по ко ја 
пр ви от чо век на вла де јач ка та 
пар ти ја ГЕРБ остро ја на пад на 
вла да та на Гру ев ски. Но, по е-
ни те за СДСМ изо ста наа за тоа 
што ма ке дон ски те гра ѓа ни не 
ги за бо ра ви ле за ка ни те и бло-
ка ди те во Бри сел на чо ве кот со 
ко го За ев при ја тел ски, ре чи си 
парт нер ски, раз го ва ра ше во 
Со фи ја. Да ле ку од тоа де ка За ев 
тре ба да се ка ра со ма ке дон-
ски те со се ди, но не тре ба да 
сме та на вна треш ни по ли тич-
ки по е ни за тоа што не кој што 
ѝ ста вил ве то на Ма ке до ни ја е 
на не го ва стра на.

Мо же ли изра ел ска та лек ци ја да ја об јас ни по зи ци ја та на СДСМ?

Уште по ло ша од со фи ска та по се та во по ли тич ка смис ла за За ев бе ше 
при каз на та со по се та та на Изра ел во октом ври 2015 го ди на, ка де што 
ли де рот на СДСМ бе ше дип ло мат ски тор пе ди ран од ед на од нај моќ ни те 
зем ји на све тот. Отка ко За ев из ја ви де ка на сред би те со до ма ќи ни те би ло 
раз го ва ра но за вна треш на та со стој ба во Ма ке до ни ја, тој до би де мант од 
ви це пре ми е рот и ми ни стер за вна треш ни ра бо ти на Изра ел, Сил ван Ша-
лом, кој не ги ра ше де ка те ми те на раз го вор со За ев би ле вна треш ни те пра-
ша ња на зем ја та или, пак, бом би те на За ев. По ова од Тел Авив при стиг на 
уште еден де мант. Изра ел ски от ви це пре ми ер по јас ни де ка со За ев имал 
са мо кра тка и кур то аз на сред ба на ко ја не се раз го ва ра ло за фи нан си ски 
и без бед нос ни пра ша ња, ка ко што прет ход но из ја ви ли де рот на СДСМ. 

Ед но од пра ша ња та што За ев тре ба да си ги по ста ви ко га са ка да ја ана-
ли зи ра со стој ба та во ко ја се на о ѓа не го ва та пар ти ја е те ма та санк ции. 
Ка ко се слу чи од на вод ни те санк ции за ВМРО–ДПМНЕ, кои спо ред ме-
ди у ми те на СДСМ беа го то ва ра бо та пред по ло ви на го ди на, Гру ев ски да 
поч не се ри ја по се ти, пр вин во Бер лин, а се га и во Ва шин гтон? 

Осо бе но е важ на по се та та на Гер ма ни ја, ка де што тој, и по крај твр де-
ња та на СДСМ де ка Бер лин се отка жал од не го, за три де на се срет на 
со три е се ти на вли ја тел ни прет став ни ци од по ли тич ки от и од биз нис 
се кто рот, од кои слуш нав ме из ја ви со под др шка кои ни од да ле ку не 
ја по твр ду ва ат те за та за изо ла ци ја на нај го ле ма та ма ке дон ска по ли-
тич ка пар ти ја. 
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АКтуеЛнО

Дре си ра ње на 
ме ди у ми те

ШтО СЕ ВО ВЕ ДУ ВА: БА лАН СИ рА НОСт ИлИ цЕН ЗУ рА?

Са мо по ле ка и по зи тив но. Ова 
би тре ба ло да би де „нај ма ли от 
за ед нич ки со др жа тел“ по си те 

каз ни, пре по ра ки, пре ду пре ду ва ња, 
ука жу ва ња кон ме ди у ми те, кои гре шат 
со са мо то тоа што по сто јат. Од нос но, 
што не гу ва ат но ви на ри-уред ни ци што 
има ат кри тич ки став кон дејс тву ва ње-
то на опо зи ци ја та, ста во ви те на чич-
ко Сем пре ку уста та на опо зи ци ски от 
ли дер, ка ко и вон брач но то не до нос че 
на си лу ва ни от пра вен си стем - СЈО на 
Ка ти ца Ја не ва.

Ако уште во за че ток на До го во рот 
од Пр жи но пр во се кре ва ше вре ва 
за ба лан си ра но из ве сту ва ње во пре-
диз бор ни от пер и од, по ле ка се пре-

ми на кон проб ле-
ми за из бор на 

чле но ви те на 
ад хок те ло то 
за каз ни, па 
со над мо ќта 
по број од три 

Пишува | Наум Стоилковски

Ме ди у ми те не се каз ну ва ат по ра ди из ве сту ва ње то. Тие се дре-
си ра ат. Ако „не кои пра ша ња не зас лу жу ваа од го вор“, се га „не-
шта та не зас лу жу ва ат пра ша ње“. Пав ло ви от реф лекс тре ба да 
ги до ве де си те да че ка ат зе ле на свет ли на од скоп ско то Ка ле, 
за из ве сту ва ња „по ле ка и по зи тив но“. Но не за из бо ри те, ту ку 
за сѐ што ќе за ста не во за шти та на др жав но ста и на ма ке дон-
ска та по себ ност. По ме ди ум ско то ми ни ра ње на ре фе рен ду мот 
про тив пре кро ју ва ње то на Ки че во и на Стру га, се под го тву ва ли 
се га те рен за ид но ми ни ра ње на ре фе рен дум за име то? 

на два се поч на со каз ну ва ње на ме-
ди у ми те. Каз не ти се ме ди у ми што 
ги до ве ду ва ат под пра ша ње ре ше-
ни ја та на СДСМ ка ко глас но го вор ник 
на вол ја та од об је ктот на скоп ско то 
Ка ле. За тоа, без ни ка ков од го вор на 
пра ша ње то „зо што“ беа по со чу ва ни 
опас ни дејс тву ва ња ка ко пи шу ва ње 
текст на екра нот, пра ша ња опас ни по 
здрав је на опо зи ци ски прет став ник 
на де ба та, па слу ша ње ше рет ска ин-
то на ци ја во нај а ва за ве сти. Сле ду ва-
ат и каз ни за пра ша ња за ра бо та та на 
Ка ти ца Ја не ва и на СЈО. За шти та та за 
Ка ти ца Ја не ва и за СЈО дој де до та му, 
што се кое се кое ле ги тим но пра ша-
ње во ме ди у ми те за ра бо та та или 
за од не су ва ње то на Ја не ва или на 
кој би ло член на СЈО се по диг на на 
сте пен на бо го ху ле ње.

Ва кви от ис ход од те ло то со изра-
сто кот и не бе ше не о че ку ван, а ќе 
сле ду ва ат и сѐ по чуд но образ ло же ни 
каз ни и пре по ра ки. Каз ни те тре ба да 

ги до ве дат уред ни ци те до сте пен на 
дре си ра ност по прин ци пот на Пав-
ло ви от реф лекс, па лес но да би дат 
прик лу че ни на коп че то на чич ко Сем. 
Коп че то е ве ќе под го тве но, има име 
и пре зи ме и го ра ко во ди те ло то за 
каз ну ва ње ме ди у ми. Жи ци те до не го 
се сме сте ни во ад хок те ло то за ме-
ди у ми. А та му не ги гле да ат ве сти-
те; уба во си образ ло жи ја де ка „си те 
ве сти им се исти“!? Не ма по тре ба да 
гле да ат за тоа што и не се по ста ве ни 
да гле да ат, ту ку да слу ша ат! И слу-
ша ат, бес пре кор но.

Зар се то ова се га, со ра бо та та око-
лу ме ди у ми те, од глу по ста на ре че на 
ба лан си ра но про пор ци о нал но из ве-
сту ва ње за пар ти и те, до за шти та та 
на Ја не ва, по тсе ту ва на пер и о дот од 
2001 го ди на и на при ти со кот за про-
пор ци о нал ни от од го вор од во о ру-
же ни те си ли кон те ро ри сти те. И то-
гаш пр во се ба ра ше про пор ци о на лен 
од го вор од др жав ни те си ли про тив 
те ро ри стич ки те гру пи; па сле ду ва-
ше сме на на тер ми ни те, те ро ри сти те 
ста наа бор ци, за на ско ро да би дат 
до об јас не ти ка ко  бор ци за чо ве ко ви 
пра ва. Се то тоа за вр ши та ка што и 
по 15 го ди ни, офи ци јал но, ни кој не 
спо ме ну ва што, всуш ност, ѝ се слу чи 
на Ма ке до ни ја таа го ди на и се то тоа 
се ста ва во рам ка та „конф ли ктот во 
2001 го ди на“. Не се спо ме ну ва, но се 
па ме ти де ка чич ко Сем во пер и о дот 
што сле ду ва ше по тоа те ро ри сти те/ 
бор ци ги пре об ле че уште ед наш, во 
по ли ти ча ри и бла го да ре ние на СДСМ 
им од вои до пол ни тел ни те ри то рии 
во Стру шко и во Ки чев ско за по пол-
ну ва ње на ве ќе ис цр та на та ал бан ска 
те ри то ри ја. Не кои пра ша ња, ка ко што 
по ра чу ваа пре ку кон тро ли ра ни те ме-
ди у ми, то гаш не зас лу жу ваа од го вор.

А зо што се га на чич ко Сем му е важ но 
да се каз ну ва ат ме ди у ми во Ма ке до-
ни ја што не мо ра да на пра ват чу да 
за да би дат каз не ти? Зо што се га на 
ва ков др зок на чин се дис цип ли ни-
ра ат и дре си ра ат ме ди у ми те во пре-
диз бор ни от пер и од во Ма ке до ни ја? 
Што е тоа кон што се под го тву ва ме-
ди ум ски от те рен? 

Тоа што чич ко Сем на вре ме го уви дел 
во Ма ке до ни ја е де ка те ле ви зи и те со 
нај го ле мо вли ја ние ја др жат стра на та 
за за чу ву ва ње на нај ви со ки от на ци о-
на лен ин те рес, бор ба та за за чу ву ва-
ње на име то на др жа ва та, ма ке дон-
ска та по себ ност пре ку на род, ја зик, 
кул ту ра. И ток му тие ме ди у ми за За ев 
се глав ни по ли тич ки не при ја те ли, а 
за чич ко Сем еми ту ва ат „дис ба ланс“. 
Ток му во тие ме ди у ми не ми ну ва лес-
но те за та за дво ја зич ност, за на ру шу-
ва ње на уни тар но ста на др жа ва та, за 
ме ну ва ње на име то на др жа ва та, на-
ро дот, ја зи кот. И по ткре пе но со фа кти, 
отка ко и по 25 го ди ни по ле то „на род“ 
за Ма ке до ни ја во ре ги ста рот на ООН е 
праз но, а парт нер ски те ор га ни за ции 
се сле пи за пре су да та од Хаг. 

Ако се оди спо ред искус тво то, тре ба 
да се оче ку ва де ка ќе сле ду ва каз на 
ако те ле ви зи и те ра бо тат на пра ша-
ње то што, на ви сти на, би до не ла во 
др жа ва та дво ја зич но ста што ја ва на 
гр бот на СДСМ. Спо ред ма те ма ти-
ки те на каз ну ва чот, уред ни ци те би 
се раз мис ли ле да ли да ѝ об јас нат на 
јав но ста де ка дво ја зич но ста е ед на 
од фа зи те кон фе де ра ли за ци ја та на 
др жа ва та. Па и да ли е вре ме за ви-
стин ска ана ли за за пла тфор ма та на 
ам ба са дор ски от тан дем Беј ли - Пјат 
во Скоп је и во Ати на; пр ви от поз нат 
по пер и о дот на де мон стра ци и те на 
„Та ксим“ во Тур ци ја, а вто ри от по ми-
си ја та во Укра и на и раз го во ри те во 
кои Ви кто ри ја Ну ланд му по ра чу ва  
„за*би ги ЕУ“? 

Да ли е тоа клуч ни от мо мент за кој 
се под го тву ва ме ди ум ски от те рен во 
Ма ке до ни ја? Не за из бо ри те, не за СЈО, 
ту ку за мо мен тот ко га од скоп ско то 
Ка ле ќе се на ра ча „Са мо по зи тив но“ 
за че ко ри те кон де ма ке до ни за ци-
ја на Ма ке до ни ја? „Са мо по зи тив но“  
за про ме на на име то на др жа ва та и 
за бри ше ње то на при да вка та „ма-

ке дон ски“ за ја зик и за на род. Исто 
ка ко во вре ме то на от ста пу ва ње то 
на Стру га и на Ки че во, ко га пре ку 
ме ди у ми те бе ше ми ни ран ре фе рен-
ду мот за те ри то ри јал на та по дел ба. Се 
под го тву ва ли со вре ме те рен за да 
се ми ни ра не из беж ни от ре фе рен дум 
за ме ну ва ње на име то, во об лан да 
на ре че на „ре ше ние за евро ат лант-
ски ин те гра ции“? „Са мо по зи тив но и 
на пред со при до би вки те“, би гла се ла 
пре по ра ка та, без ни ка ква кри ти ка 
или ана ли за. 

Ако чич ко Сем до бро го утвр дил мо-
мен тот за вли ја ни е то на ме ди у ми-
те, мно гу ло шо ја прес ме тал ко ле-
ктив на та ме мо ри ја. На ја ву ва ње на 
ве сти те под ре ден број или 25-ми-
ну тен молк во еми си ја во оп што не 
се на ив ни из бр за ни ре ак ции, ту ку 
сиг нал де ка не мо же да се скрие што 
се го тви во зад ни на. Отка ко „не кои 
пра ша ња не зас лу жу ваа од го вор“, 
овој молк глас но ја ис пра ќа по ра-
ка та де ка „не кои од го во ри не зас лу-
жу ва ат пра ша ња“. Со вре ме, до де ка 
ме ди у ми те во оп што се доз во ле ни 
во Ма ке до ни ја!  �
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невработеноста опаѓа како 
никогаш досега

еКОнОМијАЗА трИ ДЕНА НАЈАВЕНИ трИ ИНВЕСтИцИИ

Растечкото темпо на влез на странски 
инвеститори во земјава ја намали не-
вработеноста до историски најниското 
ниво, но не се застанува тука. Борбата 
за отворање нови работи места про-
должува, што создаде ситуација во 
некои градови во Македонија да не 
може да се најде кадар соодветен за 
некои работни позиции. Во Гевгелија, 
Кавадарци, Штип, а сега и во Велес се 
бара работник повеќе. Во овие градо-
ви невработеноста за десетина годи-
ни е преполовена, што говори дека 
владината политика за зголемување 
на вработеноста вродува со плод. От-
ворањето нови и проширувањето на 
постојните производствени капаци-
тети и рестартирањето на рудниците 
создадоа услови за нови вработувања 
со кои повторно заживуваат градовите 
и цели региони. Еден од посериозните 
удари врз невработеноста се случи по-
следниве денови, кога за само три дена 
се најавени три странски инвестиции, 
кои би требало да отворат повеќе од 
2.600 работни места.   

� Зборот е одржан. по договорот за 
инвестирање со „СтС текстил“, поче-
токот на работа на „Костал“, ин-
вестицијата на „цераметал“ е 
трета инвестиција за три 

дена и нови повеќе од 2.600 работни 
места. Задачата на политичарите 
е да создаваат и придонесуваат за 
напредокот, затоа што Македонија 
се сака со дела. Нашата цел е сил-
на економија за силна Македонија. 
продолжуваме! – напиша лидерот 
на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски на 
својот профил на „Фејсбук“ поздраву-
вајќи ги новите инвестиции.

Нови 1.000 работни места ќе бидат 
отворени со инвестицијата на герман-
ската компанија „СТС Текстајлс“, која ќе 
отвори фабрика за производство на 
технички и на индустриски текстил 
во Велес.

Фабриката ќе биде сместена во прос-
ториите на поранешната фабрика 
„Нонча Камишева“ позната како по-
ранешната „Свилара“. Во почетокот 
ќе бидат вработени 50 лица, а во след-
ните пет години се планира да бидат 
ангажирани до 1.000 лица. Првичната 
инвестиција се проценува на околу че-
тири милиони евра, а во следните пет 
години ќе бидат инвестирани до седум 
милиони евра. Сопственикот на „СТС 

Текстајл“ планира со производство во 
Македонија да почне веќе за една до 
две недели, а целата производство ќе 
биде извезувано во Германија, Фран-
ција, Италија и во Полска.

Во исто време стартува и инвестиција-
та на германски „Костал“. Станува збор 
за водечки извозник на технолошко 
напредни и иновативни производи 
во автомобилска индустрија, а ќе про-
изведува електронски и електромеха-
нички производи, кои ќе се вградуваат 
во познати и луксузни автомобили во 
светот како „мерцедес“, „БМВ“, „ауди“, 
„порше“. Во првата фаза „Костал“ 
почнува со работа во приспособен 
објект, кој е дел од поранешното „Емо 
Охрид“, со планови да се проширува и 
на други делови од истиот комплекс.

Во согласност со бизнис-планот компа-
нијата по одреден период ќе се проши-
ри и во нов гринфилд-објект во ТИРЗ 
„Струга“ со што плановите се бројката 
на вработени да надмине 1.000. И по-
крај новиот објект во зоната, капаци-
тетите во приспособениот објект на 
ЕМО ќе продолжат да работат паралел-
но. Во наредните два месеца планот е 
во него да бидат вработени околу 100 
луѓе и оваа бројка постепено ќе расте 
до планираните 1.000 вработувања. 
Ова ќе значи сигурна егзистенција не 
само за луѓето во Охрид и во Охридско, 
туку и можност за вработување на жи-
телите од Дебарца, Струга.

Третата нова инвестиција најавена 
деновиве, која треба да апсорби-
ра 600 директни вработувања, ќе 
се реализира од страна на грчката 
компанија „Цераметал“ во Битола. 
Капацитетот ќе биде лоциран во ин-
дустриската зона „Жабени“, каде што 
ќе се произведуваат метални произ-
води, конструкции и материјали за 

заварување што се применуваат во 
енергетскиот и во градежниот сек-
тор. Инвестицијата се проценува на 
12 милиони евра, а во првата фаза 
пет милиони евра. Земјиште на кое 
ќе изгради хала во две фази во кои 
ќе се вработат вкупно 600 луѓе. Во 
првата фаза 150, а другите во втората 
фаза. Дополнително на ова ќе има и 
индиректни работни места.

Благодарение на добрата економска 
политика од година во година стап-
ката на невработенот паѓа.

� Стапката на невработеност бе-
лежи континуиран пад од 2005 
година до денес. Со стимулативни 
мерки дојдовме до 24 проценти не-
вработеност. Не постои ниту една 
држава во светот, која успеала за 
14 процентни поени да ја намали 
стапката на невработеност во пе-
риодот во кој успеа Македонија. 
А тоа не се случува само од себе. 
Беше потребно да се спроведе голе-
ма комплементарна политика, од 
подобрување на бизнис-климата, 
намалување на даноците, градење 
институции што ќе се соочуваат со 
инвеститорите, градење соработка 
со локалната самоуправа. Многу е 
важна соработката со градоначал-
ниците бидејќи секоја инвестиција 
се спроведува на територијата на 
општините.Очекувам за една или 
две години невработеноста да пад-
не до 22 отсто, а во 2018 година 
дури и под 20 отсто. На тој начин 
веќе ќе станеме држава во која сѐ 
потешко ќе се наоѓа работна сила. 
Во овој момент во некои градови 
веќе постои таква динамика, како 
во Гевгелија, Кавадарци, Штип, 
каде што невработеноста опаѓа на 
општествено прифатливи нивоа - 
вели вицепремиерот за економски 
прашања, Владимир Пешевски.

Дека во изминатиот период се забе-
лежува континуирано намалување 
на невработеноста во Република Ма-
кедонија, покажуваат и  последните 
објавени податоци на Државниот 
завод за статистика од Анкетата за 
работна сила, според која во вториот 
квартал од 2016 година стапката на 
невработеност изнесува 24,0 отсто. 
Според Агенцијата за вработување 
на Република Македонија, со состојба 
на 30.9.2016 година се евидентирани 
199.146 невработени од кои 103.646  
активни баратели на работа и 95.500 

други лица што бараат работа, односно 
пасивни баратели на работа. За разли-
ка од оваа бројка на невработени на 
крајот на минатиот месец, на крајот 
на 2006 година, односно со состојба 
на 31.12.2006 година, во Агенцијата 
за вработување биле евидентирани 
366.551 невработени лица. 

� Намалувањето на невработеноста, 
односно падот на стапката на невра-
ботеност  укажува на позитивните 
ефекти од реализацијата на полити-
ката за вработување, насочена кон 
отворање нови работни места, по-
зитивните ефектите што ги даваат 
новокреираните работни места од 
страна на странските инвеститори, 
но и креираните работни места од 
страна на домашните компании, 
како и зголемената соработка меѓу 
странските и домашните компании, 
која дополнително ја поттикнува 
потребата од нова работна сила - 
сметаат од АВРМ.

Одговорните од Агенцијата нагла-
суваат дека значително влијание 
на намалување на невработеноста 
имаат и активните програми и мерки 
за вработување што ги реализира 
Агенцијата за вработување на Ре-
публика Македонија, во соработка 
со Министерството за труд и за со-

цијална политика, а со поддршка на 
Владата на Република Македонија. 

� Во изминатиот период, поточно во 
периодот од 2007 година од кога се 
спроведуваат годишните оператив-
ни планови за активни програми и 
мерки за вработување, реализирани 
се повеќе од 40.000 вработувања. Во 
однос на побаруваните  занимања 
на пазарот на трудот, домашните и 
странските работодавци побаруваат 
работници за вршење работни зада-
чи од различни занимања и соодве-
тен степен на образование, зависно 
од дејноста на работодавецот и тоа 
машински инженери, електроинже-
нери, програмери, информатичари, 
инженери на софтвер, градежни ин-
женери, графички дизајнери, еконо-
мисти, сметководители, правници, 
машински техничари, градежни 
техничари, машински техничари 
за одржување опрема, работници  
за едноставни работи на производ-
ствена линија и многу други зани-
мања - велат од АВРМ.

Оттаму во наредниот период очеку-
ваат нови инвестиции  од страна на 
странски компании, како и проширу-
вање на капацитетите на постојните 
компании, што значи отворање нови 
работни места и нови вработувања. �
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во Гевгелија, кавадарци, Штип, а сега и во велес се бара 
работник повеќе. во овие градови невработеноста за 
десетина години е преполовена, што говори дека владината 
политика за зголемување на вработеноста дава плод. 
еден од посериозните удари врз невработеноста се случи 
последниве денови, кога за само три дена се најавени три 
странски инвестиции, кои би требало да отворат повеќе од 
2.600 работни места

Пишува | Александрија Стевковска 



Ивор 
МИцковСкИ

МИрјана 
најчевСка

Го гледам маршот и 
се чудам, сѐ е иско-
пирано од марше-
вите во 2009 и 2010 

година. Се вртиме во круг, со лошо копирање 
на парадигмите од двата екстрема на спектру-
мот, за каде да стигнеме?! Не станува збор за 
континуитет, ниту за нов пат, туку за лошо 
имитирање на нешто што веќе било, и да во 
2011 година дало резултати. Но, денес, тре-
баше сѐ тоа да се уништи, некои требаа да 
станат лидери на отпорот за да станат отпо-
раши. Тогаш борбата не им одговараше. Која 
мизерија сме ние од народ.

Советот на Европа 
е составен од група 
многу поткупливи 
луѓе кои немаат 

појма од човекови права. И јас дефинитивно 
немам верба во овој суд. Немам верба дека 
е составен од луѓе кои можат да судат врз 
основа на ЕКЧП. Срамна и бедна одлука на 
Советот на Европа која ќе има далекусежни 
последици не само врз Македонија туку врз 
секој иден случај кој ќе дојде пред судот, а кој 
ќе биде решен со мито.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
нИкола 
ГруевСкИ

Спремен сум да напра-
вам сѐ да ја одбранам 
својата земја. Не дај 
боже и за она најло-
шото. Но, ве уверувам, најмоќен ќе бидам на 11 
декември и нема бегање овој пат. Нема оправду-
вања. Нема никакво алиби да дојде предвид 
бидејќи на 11 декември со нашиот глас ќе им 
кажеме дека оваа земја Македонија ја наследивме 
од нашите дедовци, но секако им ја должиме на 
оние кои доаѓаат после нас. Јас сакам моите деца 
и внуци да се раѓаат и да живеат во независна 
Република Македонија.

ТонИ  
МИхајловСкИ

11 Октомври e исто-
рискиот континуитет 
на вековната идеја на 
нашиот народ за борба 
за слободна и самостојна Република Македонија. 
Оддавајќи почит на партизаните од Народноос-
лободителната борба, оддаваме почит и кон сите 
наши предци кои со своето дело покажаа како 
се бори, како се сака и како посветено се работи 
за Македонија. Празниците како денешниот се 
одлична можност да се потсетиме на минатото, 
но и да погледнеме кон иднината. Наша заед-
ничка цел е подобра и поуспешна Република 
Македонија, и токму затоа е потребно обединети 
да продолжиме да чекориме кон оваа цел.

ЉубИша  
арСИќ

Како што младите 
репрезентативци 
Ал банци пееја „Би-
сер балкански“ опи-

ени од победата, сега е редно Македонците 
во тимот да научат една албанска и да им ја 
отпеат. Оти само така се игра за Македонија.

Нема ништо поубаво во 
животот да видиш како 
еден сон кој си го имал 
како мал станува реал-
ност. Сакам да се заблагодарам на цела Македонија 
за сѐ што направи за нас и воедно да апелирам - ни-
когаш повеќе да не го слушам македонскиот човек 
со менталитет како размислува негативно. На ЕП 
ќе одиме да направиме што подобар резултат!

ДавИД  
бабунСкИ

се ка ко. За ев тол ку мно гу не 
го поз на ва ше Ве ру шев ски 
што приз на де ка му сре ду-
вал за ви за, па и де ка комп-
ју тер му ку пил, а ќе му ку пел 
и ко ла за да из бе га, не важ но 
да ли од сопс тве ни от или од 
џе бот на пар ти ја та. Та ка им 
по ма га За ев на тие што ќе се 
од ва жат за до бро то на Ма ке-
до ни ја. А до се га, са мо двај ца 
се од ва жи ја за мај ка Ма ке-
до ни ја – на сил ни кот Ве ру-
шев ски и ра ди ка лот Зе ки ри.  

Зо ран Ве ру шев ски, за чет ник 
на кри ми нал на та ло за Ве ру-
шев ски, е „Го ле мо то уво“ на 
Цр вен ков ски и „Ви сти на та 
за Ма ке до ни ја“ на За ев. Тој е 
кри ми на ле цот ко му сло бо да 
му обез бе ди па три от ски от 
пот пис на Ка ти ца Ја не ва: 
Сло бо да за Ве руш, „Пуч“ за 
Ма ке до ни ја.

Овој под зе мен моќ ник, ре ке-
тар во ми лост на слич ни от 
За ев, бе ше зна ме но се цот на 
срам на та еди на е сет то о ктом-
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За Зо ран Ве ру шев ски 
се знае мно гу мал ку, 
иа ко за што и да се фа-

тел, до бро сме чув ству ва-
ле си те по ред. Во кра тки-
те за бе ле шки за не го ви от 
прет про фе си о на лен жи вот 
пи шу ва де ка по тек ну ва од 
Стру га и де ка до кто ри рал 
на Фа кул те тот за без бед-
ност во Скоп је. Ве ро јат но 
овој до кто рат му ја отво ра 
про фе си о нал на та вра та – а 
таа во ди ди рект но кон под-
зем је то. Иро нич но, но не го-
ви от про фе си о на лен ан гаж-
ман се вр зу ва за ури ва ње 
на без бед нос ни от си стем 
на Ма ке до ни ја, соз да ва ње 
кри зи, не раз јас не ти убис-
тва, се е ње страв, вле ва ње 
страв во ко ски те, ду ри и на 
оние чи ја што сен ка е.

Твр дат де ка не го поз на ва ат, 
ду ри и оние кои мно гу до-
бро го поз на ва ат. Ла ни во 
ин терв ју Цр вен ков ски твр-
де ше де ка од зорт го поз на-
вал, де мек мо рал служ бе но 

да со ра бо ту ва со не го, но 
зна е ше де ка е го лем екс перт.

 � Јас го знам не го, сум со ра-
бо ту вал по служ бе на ли ни-
ја, мис лам де ка се ра бо ти 
за до бар про фе си о на лец, 
за го лем екс перт, стрч њак, 
кој што ни ко гаш не бил ин-
вол ви ран во пар ти ски или 
по ли тич ки во ди – ре че Цр-
вен ков ски во „Топ те ма“ на 4 
мај 2015 го ди на.

Со исто то твр де ње, ка ко 
пр ви от та ка вто ри от, се ча-
та ле ше и За ев. И тој да не 
оста не по ку со од па па та, не 
го поз на вал „гос по ди нот Ве-
ру шев ски“.

Но, за по мал ку од еден ме сец 
се по пра ви де ка се зна ат од 
ви ду ва ње, па од се де ње на 
иста ма са, па се при се ти и 
де ка мо же би не ко гаш пи е ле 
ка фе, за на кра јот да из ле зе 
де ка мно гу до бро се поз на-
ва ат, за ем но се по чи ту ва ат 
и ра ка си по да ва ат. Вал ка на, 

ври ска па ра да на СДСМ. Ра мо 
до ра мо со Зо ран За ев, пре гр-
на ти со па ро ла та „За ед но сме 
по сил ни“, ѝ се пок ло ни ја на 
Го ле ма та Мај ка под но ви те 
про зор ци на но ви те про сто-
рии на СЈО, она му ка де што 
го чу ва бла го то на двај ца-
та Зо ра ни, па мар ши раа по 
„Пар ти зан ски одре ди“ до 
Со бра ни е то на Ма ке до ни ја. 
По ми лу ва ни от фа тен до або-
ли ра ни от, со којз нае кол кав 
број ин тим ни раз го во ри на 
гра ѓа ни те на Ма ке до ни ја во 
ра ка ви те, им ве ти на зас ле пе-
ни те по свет ла ид ни на, па со 
од ва же ни от Зе ки ри за ми на 
на „Фи лип Вто ри“ да на ви ва 
за Ма ке до ни ја. Ли це ме рие до 
очај, не раз дел ни до ќе ли ја. 

Зо ран Ве ру шев ски е пр во о-
сом ни чен во слу ча јот „Пуч“ 
во кој што се то ва ри за шпи-
о на жа и за на силс тво спре ма 
ви со ки др жав ни функ ци о не-
ри, а Зо ран За ев е че твр то о-
сом ни чен во исти от слу чај. 
� (р.р.)

Зо ран Ве ру шев ски

По тек ло: стру жа нец

Ве ра: кри ми на лец

Професија:  др жа вен  
не при ја тел, а прв при ја
тел во нуж да де на  
Цр вен ков ски де на За ев

ЗА ШтО ДА Се ФА ти 
Кри Ми нА Ле цОт АКО 
не ЗА Фу СтА нОт нА 
ПО БрА ти МОт
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Претседате-
лот на СДСМ, 
Зоран Заев, 
кој има по-

лоша улога и 
од Тројански 

коњ, во своето 
додворување 

кон Албанците 
ја става на 

распродажба 
цела тери-
торија на 

Република 
Македонија
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 КОЛуМнА

Голема Албанија и тројанскиот коњ

Пишува | Никола Србов

По заклучоците донесени 
на Париската мировна 
конференција, на која се 

исцртуваше светската мапа по 
крајот на Втората светска војна, 
луѓето веруваа дека границите 
на државите се конечни и дека 
не е возможно нивно ново пре-
кројување, изоставувајќи го од 
ова разединувањето и обедину-
вањето на одделни федерации и 
сојузи. Дел од научната јавност 
посочила дека тоа е незапирлив 
процес, а по 70 години станавме 
сведоци на тоа што го говорела 
науката.

Јавноста треба да знае, а обра-
зовниот систем да нагласи не-
кои факти што се есенцијални 
за нашето поднебје, со тоа ќе 
бидеме посвесни за нашето 
постоење и повеќе ќе го по-
читуваме тоа што го имаме, 
а идните генерации ќе бидат 
поподготвени. Тука би набројал 
само неколку од нив: 

 Војните не се само дел од 
минатото, тие се одигруваат 
и денес, ќе се одигруваат и во 
иднина;

 ние временски и просторно 
не сме далеку од нив; 

 граници се менуваат и из-
никнуваат нови држави во XXl 
век, ќе изникнуваат и во иднина; 

 антагонизмот од Студената 
војна не е завршен и гледаме 
некоја втора студена војна, или 
првата не ни завршила, исто-
ријата ќе каже; 

  доколку имало две балкански 
војни тоа не значи дека не може 
да има уште две; 

 Европа е во мир 70 години 
и нема гаранција дека ќе биде 
уште толку во т.н. римски мир; 

  човекот сѐ уште го нема про-
најдено идеалното општествено 
уредување и во иднина ќе гле-
даме нови концепти и системи 
на општествено уредување. Ед-
ноставно, треба да сме свесни 
дека ништо не почнува од нас и 
не завршува со нас.

За разлика од некои потривијал-
ни точки на светската мапа, тука 
на Балканскиот Полуостров 
нештата се менуваат на дневна 
основа, секако, некој емисар од 
Запад надмено би констатирал 
„прости Балканци“ без да знае 
дека на овие простори секој 
еден потег има своја причина 
длабоко во историјата. За да се 
исполнат сите големодржавнич-
ки соништа на балканските на-
роди би требало полуостровов 
да го триплираме, но повторно 
нема да бидат сите задоволни, 
едноставно, половина од по-
ривот за големи држави доаѓа 
од потребата за ресурси и за 
територии, другата половина 
припаѓа на потребата да му се 
зграби нешто на соседот и да се 
покаже супериорност.

Од појавувањето на Приз рен-
ската лига, па сè до ден дене-
шен кај Албанците опстојува 
големодржавничкиот сон на-
речен „Голема Албанија“. Кај 
секоја држава и народ постојат 
тенденции за територијално 
проширување, но истото мора 
во себе да има барем минимум 
историска оправданост, но кога 
таа изостанува, на сила стапува 
„политичката оправданост“ и 
„неопходност“. Во првата мапа 
на која се исцртани границите 
на „Голема Албанија“ од Маке-
донија се вклучени градови-
те Гостивар, Тетово и Дебар. 
Неоправданоста на таа мапа 
е во тоа што во тој период во 
Тетово и во Гостивар од сите 
граѓани најмалобројни биле 
токму Албанците, кои немаат 
ни свои топоними за овие прос-
тори. Но мапата била водилка 
за териториите, кои преку ви-
сок наталитет треба да бидат 
албанизирани во иднина. Во 
претходните децении на овие 
територии, посочени од При-
зренската лига, доминантно 
стана албанското население, 
што значи успеале во својата 
стратегија во однос на демо-
графската слика, им остана 

само да го материјализираат 
планот. Создавањето на Ре-
публика Косово ги подгреа 
радикалните струи кај Алба-
нците, кои помислија дека сега 
е моментот за остварување на 
сонот. Албанците го користат 
моментот и зграбуваат колку 
што можат, како ќе ја водат по-
литиката и како ќе се постават 
останува на нив.

Албанците при кроењето на 
првичната мапа се повикувале 
на Косовскиот вилает. Пробле-
мот во приказната им се појаву-
ва кога на пописните докумен-
ти правени од османлиите ќе 
увидат дека на тие простори 
не биле мнозинство. Уште по-
голем проблем им се појавува 
доколку апетитите одат во об-
ратен правец, тоа, всушност, 
и се случи, Србија, исто така, 
се повикуваше на Скопскиот 
вилает при својот мегаломан-
ски големодржавнички сон, кој 
заврши со губење територии.

И додека голем дел од маке-
донските граѓани тврдат дека 
ова се еден куп глупости, за-
говори и политикантство, 
радикалниот елемент кај Ал-
банците издаде нова мапа. Во 
новата мапа веќе не станува 
збор за Тетово, Гостивар и за 
Дебар, тие се ставени во делот 
на завршени работи, сега во 
мапата се вклучени повеќе од 
50 проценти од територијата 
на Република Македонија. Сега 
цел се градовите: Струга, Ох-
рид, Кичево, Битола, Прилеп, 
Велес, Крушево, Ресен, Кума-
ново, во таа мапа е вклучен ма-
кедонскиот амбар – Пелагонија 
и најголемите водни ресурси 
на Република Македонија со 
двете езера Охридско Езеро и 
Преспанско Езеро. Круната на 
сето ова треба да биде Скопје 
- главниот град на Република 
Македонија, кој заедно со це-
лата негова околија е вклучен 
во мапата на „Голема Албанија“. 

Комфорот што го чувствуваат 
жителите на Општините Цен-
тар, Карпош, Кисела Вода и на 
Аеродром мислејќи дека тие се 
сигурни во својот дом, е при-
виден. Доколку еден жител на 
Капиштец ја погледне мапата 

на проектот „Голема Албанија“, 
својот „сигурен“ дом ќе си го нај-
де од таа страна на границата.

На крајот не е важно што ба-
раат и за што се залагаат Ал-
банците, да речеме дека тоа 
е нивно право и сакаат да за-
грабат што повеќе територии, 
на крајот од денот, треба да се 
прашаме што правиме ние за 
да ја зачуваме нашата држава, 
односно што прават поединци, 
кои преку ноќ овозможуваат 
сонот за „Голема Албанија“ да 
биде комплетиран. Проблемот 
се појавува кога тој што врши 
опсада ќе најде своја продолже-
на рака меѓу тие на кои е напра-
вена опсада, рака што ќе му ја 
отклучи вратата однатре, што 
е пострашно и од Троја.

Претседателот на СДСМ, Зоран 
Заев, кој има полоша улога и од 
Тројански коњ, во своето додво-
рување кон Албанците ја става 
на распродажба цела територија 
на Република Македонија. Алба-
нецот што сака да учи музичко, 
како што вели Заев, може да го 
оствари тоа право во средини 
каде што повеќе од 25 процен-
ти од населението се Албанци, 
тоа го добивме од Рамковниот 
договор, притоа не се осврнува 
на фактот дека во тие средини 
Македонецот наидува на оп-
струкции да се обраќа во ад-
министративните установи на 
македонски јазик. Зоран Заев 
целејќи на албанските гласови 
ја растури половина партија што 
ја раководи, неговиот замислен 
концепт за граѓански партии во 
овој момент не е возможен по 
ниту еден параметар, но што 
знаат радикални левичари што 
е созревање и искуство, тие сме-
таат дека сѐ почнува од нив и со 
самото тоа одат во пропаст каде 
што ја влечат и државата.

При поделбата на Македонија во 
1913 година повод, темел и оп-
равданост на таа поделба сосе-
дите наоѓаа кај дел од Македон-
ците, кои решиле да станат Срби, 
односно Бугари и Грци. Денес 
политиката што ја спроведува 
СДСМ ги претставува темелот 
и оправданоста за идната фе-
дерализација на Македонија. �



КОЛуМнА

Пишува | Ацо Станковски

БА рО Ки ЗА ци јА

Ба ро ки за ци ја е ед на од не до вет ни те из мис ли ци на 
со вре ме на та из гу бе на, и ин те ле кту ал но, и мо рал-
но, и то тал но про пад на та ма ке дон ска опо зи ци ја. 

Со овој тер мин – „ба ро ки за ци ја“ - ин те ле кту ал ни те 
тра бан ти, сме сте ни во лу кра тив ни те стру кту ри на раз-
но раз ни те пла те нич ки аген ту ри, кои под пла штот на 
НВО- комп ле ксот се нам но жи ја ка ко га дин ки во гна сен 
и за пу штен про стор на нив на та иде о по ли тич ка авто-
но ми ја, осво е на со под мол ни, кри ми нал ни стра те гии 
и, се ка ко, со па ри те до би е ни ка ко пла та за нив на та 
суб вер зив на и пре дав нич ка ра бо та про тив сопс тве на та 
др жа ва и на род, зна чи, со овој под бив нич ки не о ло ги-
зам, вте ру ва чи те на не о ли ба ри ли стич ка та ти ра ни ја 
во све тот и кај нас го опи шу ва ат ре тро град ни от и 
ана хрон при стап во ар хи те кту ра та, со кој е во об ли чен 
ве ќе епо хал но кон тро верз ни от про ект, „Скоп је 2014“. За 
овие не при јат ни и не у ки, но крај но агре сив ни фи гу ри, 
из ле зе ни од кал та на опо зи ци ска та гол го та, „ба ро ки-
за ци ја“ оз на чу ва не што без вред но во естет ска смис ла, 
кич, не а кту ел ност и за ста ре ност. 

Не свес ни за глу по сти те и за ла ги те што ги из не су-
ва ат ко га де ба ти ра ат око лу оваа проб ле ма ти ка на 
оп штес тве ни от гра ди тел ски ди зајн, тие зав ле гу ва-
ат во ја рос ни ек стре ми, кои по ве ќе ли чат, а и тоа се, 
на по ли ти кант ска про па ган да откол ку на искре на 
и до сто инс тве но вте ме ле на кри ти ка во од нос на 
акту ел ни те со стој би во ма ке дон ска та кул ту ра нас-
про ти европ ска та и свет ска та исто ри ја на умет ност, 
и, сход но на тоа, на ар хи те кту ра та. 

За овие псев до ин те ле кту ал ци, по ник на ти со це ла та 
сво ја де ви јант ност и исфру стри ра ност во ед но крај но 
ау ти стич ко и про вин ци ја но мил је во рам ки те на сво ја та 
кри ми нал но-по ли тич ка, пар ти ска дог ма тич ност, тер-
ми нот „ба ро ки за ци ја“, исто ка ко и пред тоа, оној прет-
ход но оз на чен ка ко „ан ти кви за ци ја“, е са мо пе јо ра тив, 
кој тре ба да ги оз на чи ре чи си си те тво реч ки на по ри на 
вла де јач ки те стру кту ри и оние на нив ло јал ни твор ци 
во си сте мот ка ко без вред ни и три ви јал ни, преџ ва ка ни 
и здо дев ни кре а ции, не што што тре ба да не по стои во 
ни ед на ва ри јан та за што, на вод но, не со од вет ству ва ле 
со со вре ме на та ре ал ност и, со са мо то тоа, го на гр ду ва ле 
ли це то на гра дот и ја бру ка ле и де гра ди ра ле до сто инс-
тве но ста на ма ке дон ска та кул ту ра. 

Овие збо ро ви – ман три, но крај но не га тив ни и зло на-
мер ни, со кои опо зи ци ски те ју риш ни ци на опо зи ци-
ска та ква зи ин те ле кту ал ност ата ку ва ат на се кој обид 
за по до бру ва ње на се вкуп ни от кул ту рен жи вот во 
Ма ке до ни ја, са мо ги ле ги ти ми ра ат нив ни те ужас ни 
ка ра кте ри, а уште по ве ќе од тоа го истак ну ва ат нив-
но то но тор но нез на е ње и иг но рант ност по пра ша ња та 
на ви тал ни те ас пе кти на европ ска та и на свет ска та 
ци ви ли за ци ја. 

Ина ку, ни ко гаш не би си доз во ли ле ва ка да се бру ка-
ат на јав на та сце на и да оста ва ат број ни све дош тва 
за сво ја та при у че ност и не до у че ност зад се бе, но и 
огром ни ко ли чес тва зло ба и омра за, кои, впро чем, се 
и глав ни от лајт мо тив на нив на та праз на и про пад на та 
оп штес тве на кри ти ка, а за онаа, умет нич ка та, и да не 
го во рам – ту ка се пот пол но за гу бе ни. 

Изг ле да нив ни те вос пи ту ва чи, пред ци и мен то ри не 
ус пе а ле по до бро да ги еду ци ра ат, но, нај пос ле, што да се 
оче ку ва од бед ни от све тог лед на оваа дру жи на убиј ци 
и крад ци. Зо што се та оваа зло ба кај ку рент ни те опо зи-
ци ски стру кту ри, кои во ми на то то вла де е ја по ве ќе од 
по ло ви на век со ма ке дон ска та оп штес тве на хи е рар-
хи ја, про из ле гу ва од отсус тво то на по ка ја ние (ма кар 
и во фрој ди стич ки, пси хо а на ли тич ки кон текст, ка ко 
чи сто ра ци о нал но са мо со о чу ва ње) и ед на пот пол на 
за тво ре ност за мо рал но то пре ис пи ту ва ње за вла де-
е ње то на сопс тве на та по ли тич ка и иде о ло шка ка у за. 
За тоа не ма увид и пре у му ва ње. Не ма са мо кри ти ка и 
про чи сту ва ње, ту ку зло ба та и омра за та оста ну ва ат 
ка ко не из ле чи ва бо лест со це ла та са мо бен ди са ност и 
су ет ност, кои со вре ме то што ми ну ва се вос по ста ви ле 
ка ко еден вид култ во пе кол ни те ла ви рин ти на оваа, ве-
ќе исто ри ски ве ри фи ку ва на за ед ни ца на кри ми но ге ни 
ге не ра ции пра кти кан ти на про пад на ти те уто пии, на 
ди сто пи и те, што на сил но ги пров ле ку ва ат во сво ја та 
опо га не та и искри ве на свест, ка ко на деж за но во пре-
зе ма ње на вла ста, не што за што не ма ни ка ква шан са 
ако се пра ша вол ја та на ма ке дон ски от на род. 

Ина ку, за раз ли ка од нив ни те про странс тва, ис пол-
не ти со гр до ти ја та и ед но лич но ста на ар хи те ктон-
ски от функ ци о на ли стич ки бру та ли зам, ам би ент кој 
по кре ну ва на су и ци дал ни тен ден ции, раз и гра но ста 
на кла сич ни те стру кту ри во пост мо дер на та ар хи те-
ктон ска ви зи ја до да ва мал ку ху ма ност и ин вен ци ја во 
уби е ни от ур бан про стор на про ма ше ни те гра ди те ли на 
исто ри ски про пад на та та то та ли та ри стич ка дру жи на, 
на ре че на „Ко му ња рец“.

А што се од не су ва до пер и о дот на ба ро кот, кој ги из-
не дри нај ге ни јал ни те ре мек- де ла во исто ри ја та на 
европ ска та исто ри ја на умет ност, де ла чи и што авто ри 
се ти та ни на кре а тив но ста, ка ко Ка ра ва џо, Ру бенс, Халс, 
Рем бранд, Вер мер, Ве ла скез и Го ја во сли карс тво то, 
Бер ни ни во ар хи те кту ра та или Шекс пир, Мо ли јер 
или Сер ван тес во кни жев но ста, е са мо еден то тал но 
не поз нат уни вер зум за овие жа лос ни иг но ран ти и 
за та пе ни ми зер ни ци на ма ал ски те хи сте рии и зло би. 
Гу бит ни ци, кои со сво ја та мен тал на маг ла не се до стој-
ни да пар ти ци пи ра ат, ни ту во оп штес тве ни от, а ни ту, 
пак, во кул тур ни от жи вот на ма ке дон ска та др жа ва. �
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ПисМа, докуМенти и сВедоштВа

„Црните страници на УДБА“ е сведоштво за 
едно време, бурно време. Период во кој била 
супресирана каква било мисла што излегувала 
надвор од „дозволеното“ мислење на 
номенклатурата на власт. Дали се работело 
за политичко несогласување на лево, или за тоа 
како се практикувала тогашната идеологија 
на КПЈ или, многу почесто за чиста македонска 
промисла, сеедно, сите биле цел. И најголем дел 
од нив имале формирани досиеја од тајната 
југословенска/македонска полиција. Од тие 
досиеја подоцна се ваделе материјали за 
прогон, кој завршувал со политичка, а често 
и со физичка ликвидација. Воопшто не било 
благопријатно да се биде неистомисленик

тОМ II - информбиро
Фељтон: црните страници на УДБА

З аписници, извештаи, службени белеш-
ки, информации, своерачни изјави, 
карактеристики, решенија… содржат 

досиејата на 11 Македонци, неистомислени-
ци по линија на Советскиот Сојуз (информ-
бировци), кои завршиле на Голи Оток, во 
Хрватска, поради нивното поинакво раз-
мислување од тогашната власт и поради 
нивното инсистирање да не се заборави на 
Македонците од Пиринска Македонија и од 
Егејска Македонија. Голготите на Алексан-
дар Алексијев, Богдан Божиновски, Богоја 
Фотев, Живко Брашнаров, Душан Михајлов-
ски,  Ѓорѓи Жежов, Ристо Јанакиевски, Јонче 
Фотев, Јордан Лазревски, Крсто Битовски и 
Лазо Соколов се опишани на 1036 страници 
во вториот том од едицијата „Црните стра-
ници на УДБА“, насловен како „Информбиро“, 
каде што преку документи и сведоштва е 
претставен периодот во кој е потиснувана 
каква било мисла што е ненаклонета на но-
менклатурата на власт, но и начинот на кој 
биле третирани овие луѓе. Во многу докумен-
ти, се забележува желбата да се афирмира 
македонското прашање во целост, но и да се 
поведе сметка за политиката на Југославија 
кон овие соседни земји.

Во анализата направена во досието на лазо Соколов од 
страна да државните служби, како едно од лицата што 
биле неистомисленици по линија на Советскиот Сојуз, 
тој е опишан на следниов начин:

„лазо Соколов при изведувањето на непријателската 
дејност бил бојкотиран. Набргу по прекинот на бојко-
тот се активирал и поради покажаните резултати бил 
фален пред центарот. Член на павилјонскиот актив 
станал  во октомври 1950 година. Во јануари 1951 
година, пак, се зачленил во одборот за агитација и 
за пропаганда во павилјонот. Во јули истата година е 
пратен на работа во Бреза, каде што, покрај физичката 
работа, работел и како член на одборот на павилјонот, 
а извесно време бил и референт. Долго време го ме-
нувал референтот и работел во теоретскиот сектор. 
Во октомври 1952 година станал член на одборот на 
центарот – го раководел теоретскиот сектор.

Од доаѓањето на работното место, ја задржал ли-
нијата на постојани активности на сите сектори од 
работењето. Особени резултати покажал на поле-
то на агитацијата и на пропагандата каде што со 
својата работа придонел за темелно разјаснување 
на актуелните политички прашања и успевал целата 
работа да ја подигне на поголемо квалитативно ниво. 
Во политичкиот живот на колективот учествувал 
како еден од тие на кои во секој случај можело да се 
потпрат. Отворено и без резерва го изнесува своето 
мислење, во случаи кога треба да ја покаже својата 
одлучност за несогласувањата кон непријателот, се 
држи одмерено и правилно“.
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Крсто Битовски, професор на Институтот по историја 
отворено го напаѓал државното раководство дека не води 
правилна политика во спорот со Пиринска Македонија и со 
Егејска Македонија, се залагал за подобар животен стандард 
во Југославија, односно ја напаѓал власта дека не води сметка 
за населението, води политика по диктат на западните сили 
и неправилно политички се поставува кон СССР. Доволно е 
да се погледнат досиејата за да се сфати дека ваквиот глас 
воопшто не ѝ одговарал на власта во Југославија, поради 
што најголем број од лицата за кои се воделе досиеја биле 
цел на прогон, ликвидација или завршувале в затвор.

Фотев Благој бил обвинет за нарушување на 
јавниот ред мир и бил следен затоа што водел 
разговори со лица што ѝ штетат на полити-
ката на државата, а со своите ставови влијаел 
на размислувања дека постои бирократизам.

Уште едно досие, кое покажува дека држав-
ната безбедност се претворила во политички 
механизам што го контролира секој чекор на 

општеството. Тајната полиција, буквално, дишела во домот на 
секој поединец, а слободните ставови и мислења, залагања за 
правата на Македонците, се сметале за најголем непријател 
на власта.

ПисМа, докуМенти и сВедоштВа

Државната безбедност си дозволува слободното кон-
тролирање на телефонот на лицето Јанакиевски ристо, 
адвокат, каде што, според досието, јасно се гледа дека 
му се прислушувани двата телефонски броја. Мерката 
е наложено да се применува сѐ додека има потреба за 
нејзино користење. Ова покажува дека Службата за 
државна безбедност применувала узурпирање на ус-
тавните и на законските права на граѓаните.

Како што е познато, за-
творот на Голи Оток е от-
ворен токму поради ин-
формбировците. Подоцна, 
досиејата на затворените 
на Голи Оток се распреде-
лени по републиките, но 
во Македонија никогаш 
не стигнале. Се поставу-
ва прашањето, зошто не 
дошле и ако се уништени, 
кој ги уништил? 

Во соработка со Државен архив на  
Република Македонија

Стручен консултант: Д-р Филип Петровски
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О пшто земено, се чини 
дека Трамп се поврати 
по еден од најлошите 

тридневни периоди во исто-
ријата на модерната кампања. 
Десетина високи функционери 
на Републиканската партија ја 
повлекоа својата поддршка за 
Трамп за време на викендот от-
како во петокот беше објавено 
видео во кое Трамп прави секси-
стички забелешки за жените. Но, 
Клинтон не успеа да го зададе 
завршниот удар на кој се надеваа 
нејзините поддржувачи.

Прашањето е дали настапот 
на Трамп на Универзитетот 
„Вашингтон“ во Сент Луис е 
доволен за да ја сврти наопаку 
неговата кампања? Имаше подо-
брување од првата дебата, но тоа 
не кажува многу. За да ја победи 
Клинтон во ноември, Трамп ќе 
треба да ја прошири базата на 
поддршка, но нема некоја голема 

причина за да се верува дека тој 
го остварил тоа во втората деба-
та. Додека и двете кампањи че-
каат да излезат новите анкети, 
еве неколку факти за дебатата 
во Сент Луис.

Трамп се подобрил
Во втората дебата, кандидатот 
на републиканците беше како 
спротивниот близнак од прва-
та дебата. Во соочувањето број 
еден Доналд Трамп ги препли-
ва првите 15-20 минути, но по-
тоа, дури и републиканците се 
согласуваат, се сопна и го помина 
остатокот од ноќта во бура од 
привидна агитација. Но, во вто-
рата рунда во Сент Луис, Трамп 
значително беше подобрен. И 
тоа подобрување почна околу 
20. минута од дебатата.

Откако Клинтон го нападна 
Трамп дека е неподобен за прет-

седателската функција (осврну-
вајќи се на озогласеното видео), 
тој одговори: „Тоа се само зборо-
ви, луѓе. Тоа се само зборови. И 
тие исти зборови ги слушам со 
години наназад“. Тоа беше Трамп 
во сопствената кожа правејќи 
нешто ново во дебатите: вртејќи 
го нападот на Клинтон во удар 
против неа како бесмислена 
долгогодишна политичарка.

Трамп помалку се бранеше. Во 
текот на дебатата тој покажа 
повеќе контрола отколку во 
првата. И повеќе дисциплина. 
Околу 53. минута очигледно ис-
фрустрираниот Трамп побара 
повеќе време од модераторката 
Марта Радац. „Може ли да одго-
ворам на ова, ве молам?“ Тоа не 
кажува дека беше беспрекорен. 
Тој, сепак, на моменти се возне-
мируваше, беше дефанзивен и 
повремено кажуваше љубопит-
ни фрази. Но, се подобрил.

клинтон беше подобра 
во сценските техники
Додека Трамп природно знае 
како да се обраќа кон народот, 
Клинтон знае да ги придобие 
гласачите неверојатно добро. Од 
нејзините изрази додека сери-
озно и фокусирано го слушаше 
Трамп како зборува, до нејзи-
ното чекорење и пристап кон 
гласачите што поставуваа пра-
шања, Клинтон добро владееше 
со просторијата и со камерите.

Таа, исто така, ги користеше дви-
жењата за да испрати порака. 
Клинтон, забележително, не се 
ракуваше со противникот (како 
познат бактериофоб, Трамп мо-
жеби е благодарен за тоа). Таа 
намерно неколку пати помина 
во непосредна близина пред 
Трамп. Движењата на Клинтон 
беа како еден вид тивка контра-
тактика на гласните прекини на 
Трамп во првата дебата.

Секс во (политичкиот) 
мозок
Трамп „отиде таму“ во недела-
та навечер. Но, дали го напра-
ви тоа? Во текот на викендот 
Трамп го појасни неговиот план 
да ги изнесе неверствата на Бил 
Клинтон во втората дебата иако 
многумина од неговата партија 
сметаа дека стратегијата ќе за-
врши лошо. Помалку од два часа 
пред дебатата, Трамп одржа из-
ненадувачка прес-конференција 
со неколку жени кои тврдат дека 
Бил Клинтон сексуално ги на-
паднал во минатото.

Во дебатата Трамп не потроши 
многу време во напаѓање на Бил 
Клинтон. „Не постои никој во 
историјата на политиката на 
оваа нација што толку ги на-
вредил жените", изјави Трамп, 
додека поранешниот претседа-
тел го гледаше, мртов ладен, од 
местото во публиката каде што 
седеа Клинтонови. Трамп додаде 
дека Хилари Клинтон злокобно 
ги нападнала истите тие жени. 
Тоа беше извонреден момент 
без преседан во американска-

та политика: претседателски 
кандидат, неодамна фатен на 
снимка како користи вулгарни 
коментари за жените, обвинува 
поранешен претседател за зло-
употреба на жените.

Но, Трамп не продолжи натаму, 
како што навести дека би можел, 
да ја напаѓа брачната историја 
на Клинтонови. Место тоа, тој 
потроши значителен дел од пр-
вите 30 минути од дебатата во 
одбрана на коментарите што ги 
даде во видеото што „Вашинг-
тон пост“ го објави минатиот 
петок. И тој не изгледаше добро. 
Кога Андерсон Купер, еден од 
модераторите, го праша Трамп 
дали сфаќа дека дејствијата што 
ги опишал во видеото од 2005 
година - бакнување и допирање 
на жените без нивна согласност 
- укажуваат на сексуален напад, 
Трамп не се согласи и рече дека 
станувало збор само за машки 
приказни од гардеробата.

- Имам голема почит за жени-
те. Никој не ги почитува же-
ните повеќе од мене - додаде 
Трамп. Тој може да продолжи 
да ги повторува тие зборови, но 
само затоа што тој ќе ги каже, не 
значи дека тоа е точно. Како што 
рече Клинтон: „Мислам дека тоа 
му е јасно на секој што го слуш-
нал видеото и тоа претставува 
токму тоа што е Трамп“. Трамп 
треба да ја подобри својата под-
дршка кај жените. Во спротивно, 
тој нема да победи на изборите. 
Тој не успеа да го стори тоа во 
оваа дебата.

Пропуштените 
можности на клинтон
Имаше многу материјал што 
можеше да се употреби. По пр-
вата претседателска дебата во 
јавноста беше објавено дека До-
налд Трамп пријавил загуби во 
износ од 916 милиони долари во 
даночна пријава од 1995 година 
и евентуално не плаќал федера-
лен данок на доход во следните 
18 години. Потоа, видеото на кое 
се гледа како Трамп користи вул-
гарни изрази за жените и викенд 

во кој десетина републикански 
лидери ја повлекоа поддршката 
за кандидатот на нивната пар-
тија.

Иако го имаше сето тоа во рака, 
Клинтон имаше изненадувачки 
конзервативен пристап во деба-
тата. Клинтон не посвети многу 
време на даночните пријави на 
Трамп, за разлика од првата де-
бата кога го повика Трамп да ги 
објави и даде моќен аргумент за 
сите причини зошто тој, можеби, 
ги крие деталите за неговото де-
ловно досие. Таа ги критикуваше 
коментарите на Трамп во видео-
то што излезе во јавноста, но не 
го напаѓаше со ист интензитет 
како во последните моменти од 
првата дебата. Исто така, Клин-
тон само го спомна фактот дека 
избраните лидери на неговата 
партија го напуштаат.

Клинтон дозволи неколку напа-
ди на Трамп против неа да оста-
нат неодговорени. Таа се извини, 
уште еднаш, за нејзината одлука 
да користи приватен сервер за 
електронска пошта. Но, Трамп 
постојано ја критикуваше за 
бришењето на илјадниците по-
раки, а Клинтон не даде некој 
особено ефикасен одговор. Таа, 
исто така, се бореше да го оп-
равда коментарот што го дала 
во платен говор пред директори 
од Волстрит дека политичарите 
треба да имаат јавни и приватни 
позиции на прашањата. Комен-
тарот се појави во ризницата 
документи што беа објавени во 
петокот.

На дебатата, Клинтон рече дека 
коментарот е спомнување на 
Абрахам Линколн и неговата 
способност вешто да ги заврши 
работите. Но, аналогијата беше 
неуспешна и Трамп веднаш ја 
обвини: „Таа лаже, а сега за тоа 
го обвинува покојниот Абрахам 
Линколн". Клинтон имаше мож-
ност да испорача завршен удар, 
но не ја искористи. 

Факти за втората претседателска дебата во САД

Из вор: „Пи-Би-Си“
Пре вод: Ана Цве та но ска

Доналд Трамп 
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вечер отколку што се 
очекуваше. Хилари 
Клинтон пропушти 
неколку можности 

да се одбрани 
и да го нападне 

противникот. Втората 
претседателска 
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одржа во неделата 
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В исината на телото е пока-
зател на целото здравје. 
Затоа е многу важно да се 

следи растот и развојот на деца-
та. Децата имаат кратко време 
да растат, а цел живот живеат 
со резултатите. Најмалку двапа-
ти годишно треба да се мерат 
децата и нивната висина да се 
спореди со кривата на растот. 
Ова го советува доцент д-р сци. 
Марина Крстевска-Константи-
нова, педијатар ендокринолог 
од Универзитетската клиника за 
детски болести во Скопје. Профе-
сорката Константинова објасни 
дека постојат разни знаци, кои 
може да се препознаат дали не-
кое дете заостанува во растот. 
Нарушувањето на растот успеш-
но се лекува ако се открие рано.

– Има решение ако навреме 
се постави дијагноза. Се по-
стигнуваат одлични резултати 
ако се почне со терапија уште 
во рана фаза, односно во рана 
возраст на детето. Не смее да 
има пауза во терапијата, а не 
смее да има и промени во хор-
монот за раст што го прима 
пациентот. Сантиметрите не 
се бројки туку зборуваат за 
здравјето на детето – вели д-р 
Крстевска - Константинова.

Кои се знаците по кои може да 
се препознае дали некое дете 
заостанува во растот?
КрСтЕВСКА-КОНСтАНтИНОВА: 
Децата најчесто се раѓаат со во-
обичаена телесна тежина. Две 
третини од децата што се раѓаат 
со помала родилна тежина нор-
мално го надоместуваат својот 
раст во текот на првите три го-
дини. Но, една третина од деца-
та заостанува и тие би требало 
редовно да се следат, односно 
да се следи нивната височина и, 
евентуално, ако заостанува на 

кривата на растот, да се испратат 
на нашето одделение за натамо-
шен третман.

Дали се лекува нарушувањето 
на растот?
КрСтЕВСКА-КОНСтАНтИНОВА: 
Нарушувањето на растот се ле-
кува во зависност од причина-
та. Постојат повеќе причини. Кај 
женските деца посебно инсисти-
раме рано да се открие бидејќи 
може да биде хромозомопатија, 
значи може да станува збор за 
Турнеров синдром, кој се карак-
теризира со недостиг во растот 
и со немање (отсуство) пубертет. 
Значи не настанува пубертетот. 
Такви случаи има и во Македо-
нија и затоа инсистираме посеб-
но внимание да им се посвети на 
женските деца и ако се открие, да 
се испратат кај нас за следење. 
Проблемите со растот кај маш-
ките деца повеќе се појавува за 
време на пубертетот затоа што 
имаме конституционално заос-
танување во растот и во развојот 
и тие се пониски од девојчињата, 
но потоа најчесто добиваме по-
зитивна фамилијарна анамнеза 
дека и таткото или некој роднина 
заостанувал во растот за време на 
пубертетот така што очекуваме 
тие деца подоцна да надоместат 
со својот раст. Ако има потреба 
ги лекуваме, ама не со хормон 
за раст, туку со хормонот тес-
тостерон со кој правиме една 
иницијација, го „поттурнуваме“ 
пубертетот за детето да почне 
да расте нормално и тоа во многу 
случаи добро функционира.

Велите дека сантиметрите не 
се бројки, туку зборуваат за 
здравјето на детето. Кога најра-
но може да се открие дека не-
кое дете заостанува во растот?
КрСтЕВСКА-КОНСтАНтИНОВА: 
Многу е важно уште од раѓање 
децата да се следат во тежина и 
во должина. Апелирам до матич-
ните педијатри и до лекарите од 

семејна медицина редовно да ги 
контролираат и мерат децата за 
ако постои проблем, порано да 
се открие. Сите студии покажу-
ваат дека колку што порано ќе 
се открие проблемот со растот, 
ние порано го дијагностицираме 
и порано може да го лекуваме. 
Со пораното лекување добивме 
многу подобри резултати и тоа е 
докажано во практиката. За жал, 
ние децата ги добивме подоцна. 
Родителите може да забележат и 
да апелираат дека децата им се 
најниски во одделението, детето 
јаде послабо, послабо напредува, 
ако носи иста облека неколку 
години и ако не се менува бројот 
на чевлите често, тогаш треба да 
бидат загрижени. Најдобар пока-
зател е ако детето е има висина 
како децата што се помали од 
него, ако личи на помало дете 
отколку што има вистинска хро-
нолошка возраст.

Има ли официјална бројка 
на децата во Македонија што 
имаат проблеми со растот?
КрСтЕВСКА-КОНСтАНтИНОВА: 
Во Македонија нема регистар за 
бројот на деца што имаат про-

блеми со растот. Некои студии 
што сме ги правеле во Македо-
нија покажуваат дека, генерално, 
како држава имаме проблем со 
растот на децата. Нашите студии 
велат дека значителен број деца-
та имаат низок раст.

До која возраст се зема тера-
пијата?
КрСтЕВСКА-КОНСтАНтИНОВА: 
Ние ги лекуваме децата со хормо-
нот за раст додека растат, а тоа 
е до 14-15 години. Таа терапија 
трае подолго, ако проблемот се 
открие на три или четири години. 
Има критериуми – колку санти-
метри годишно треба да порасне 
за да ја продолжиме терапијата. 
Исто така, го гледаме зреењето на 
коските преку рендгенографија 
на левата дланка, која ни кажува 
дали е прекинат растот. Со тоа 
решаваме дали да ја прекинеме 
терапијата или не.

Кои се причините за низок 
раст?
КрСтЕВСКА-КОНСтАНтИНОВА: 
Има индикации за кои се користи 
хормонот за раст. Најчести инди-
кации се Турнеров синдром кај 

женски деца, потоа недостиг од 
хормон за раст, хипопититуита-
ризам, потоа деца родени со мала 
тежина за гестациска возраст, 
хронична бубрежна инсуфици-
енција. Има деца со идиопатски 
низок раст, кај нив не се знае 
причината за појавата на низок 
раст. Во поново време многу ла-
боратории во светот работат на 
наоѓање на гените што се одго-
ворни за нискиот раст. Имаме ла-
боратории што работат по еден 
ген затоа што е многу скапо испи-
тувањето на сите гени бидејќи 
повеќе гени се во прашање, така 
што може да се открие дека ста-
нува збор за еден вид генетско 
нарушување. Има деца што се 
со фамилијарен низок раст, така 
што кај нив се обидуваме со една 
проба, со хормон за раст да го по-
добриме нивниот раст, не тоа не 
е многу успешно. Тие генетски 
се предодредени да бидат ниски.

Има ли разлики меѓу растењето 
кај момчињата и кај девојчиња-
та, посебно во пубертетот?
КрСтЕВСКА-КОНСтАНтИНОВА: 
Не постојат разлики. Тие кога се 
на терапија со хормон за раст, 

растат исто, значи растат добро. 
Има и деца што не реагираат 
многу добро на терапијата и то-
гаш мора да ги исклучиме. Некои 
студии покажаа дека дозата на 
хормонот за раст може и да се 
зголеми за време на пубертетот 
затоа што детето забрзано расте 
и се издолжува. Овие деца живе-
ат нормално, со таа разлика што 
секојдневно мора да ја примаат 
терапијата. Тоа е многу важно, 
бидејќи секое пропуштање на 
терапијата доведува до помалку 
сантиметри и до непотребно 
трошење на материјални сред-
ства. Успешното давање терапија 
значи и успех во растот. Морам 
повторно да апелирам до матич-
ните лекари – сантиметрите не 
се само височина, дека тоа не 
е козметички проблем, хормо-
нот за раст има многу дејства 
на метаболизмот како што се 
влијание на централниот нер-
вен систем, кардиоваскуларниот 
систем, исто така го подобрува 
лачењето на тироидните хормо-
ни. Значи, не се само сантиме-
трите во прашање, туку станува 
збор за општиот метаболизам 
кај децата. 

Секој сантиметар е важен 
за здравјето на детето

здраВjе
ДОцЕНт Д-р СцИ. МАрИНА КрСтЕВСКА-КОНСтАНтИНОВА,   
ПЕДИЈАТАР ЕНДОКРИНОЛОГ ПРИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

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

морам повторно да апелирам 
до матичните лекари – 
сантиметрите не се само 
височина, тоа не е козметички 
проблем, хормонот за 
растeње има многу дејства 
на метаболизмот како што се 
влијание на централниот нервен 
систем, кардиоваскуларниот 
систем, исто така го подобрува 
лачењето на тироидните 
хормони, вели д-р крстевска-
константинова

Во поново 
време многу 
лаборатории 

во светот 
работат на 

наоѓање 
на гените 

што се 
одговорни 
за нискиот 

раст

има 
решение 

ако навреме 
се постави 
дијагноза. 

се 
постигнуваат 

одлични 
резултати 

ако се 
почне со 
терапија 
уште во 

рана фаза, 
односно 
во рана 

возраст на 
детето
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нај че сто одам по по те шки от пат до из во рот!
Разговараше |  Не ве на По пов ска 
Фото |  Де јан Стан чев ски

ИН тЕрВ ЈУ: НЕ НАД ГЕ Ор ГИ ЕВ СКИ  | ФЕ СтИ ВА лОт „СКОп ЈЕ СИ НЕ МА СИ тИ“ ГО ДО НЕ СЕ ДО КУ МЕН тАр НИ От ФИлМ ЗА лЕ О НАрД КО ЕН ВО СКОп ЈЕ КуЛтурА

 До ку мен тар-
ни те фил мо-
ви ја има ат 
уло га та на 

еден друг вид 
но ви нарс тво, 

но не ка ко 
до пи ра ат 
под ла бо-

ко, на еден 
по е ви ден-
тен на чин, 

чеп ну ва ат и 
обра бо ту ва ат 
не ка кви те ми, 

без раз ли-
ка да ли се 

му зич ки или 
се со дру га 
те ма ти ка...

Во Ки но те ка на Ма ке до ни ја 
се одр жа вто ро то из да ние 
на филм ски от фе сти вал за 

му зич ки до ку мен тар ни фил-
мо ви „Скоп је си не ма си ти“, кој 
пре зен ти ра раз но вид на и бо га та 
му зич ка про гра ма на до ку мен-
тар ни фил мо ви. Фе сти ва лот се 

отво ри со фил мот за Ле о нард 
Ко ен „Јас сум тво јот чо век“, ка-
ко по све та за не го, со што про-
дол жи тра ди ци ја та поч на та со 
ми на то го диш но то отво ра ње со 
фил мо ви те за Деј вид Бо у ви. Раз-
го ва рав ме со ор га ни за то рот на 
фе сти ва лот, Не над Ге ор ги ев ски.

ле о нард ко ен бе ше 
полн по го док за ова 
из да ние, за в го ди на 

ќе под го тви ме не што 
дру го. ка ко ор га ни

за тор пр венс тве но се 
тру дам со др жи ни те 

и те ми те да би дат 
ин те рес ни, да би дат 

бли ски до гле да чи те, 
ве ли Ге ор ги ев ски
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�  За вр ши вто ро то из да ние на 
фе сти ва лот на му зич ки до ку-
мен тар ни фил мо ви „Скоп је 
си не ма си ти“. Кол ку фил мо ви 
беа при ка жа ни за овие че ти-
ри де на? За до вол ни ли сте од 
по се те но ста? Има ли пуб ли ка 
за овие фил мо ви?
ГЕ Ор ГИ ЕВ СКИ: Се раз би ра де ка 
има ин те рес и пуб ли ка, но ка ко 
за се ко ја ра бо та и за кој би ло фе-
сти вал, ге не рал но, лу ѓе то одат 
на тоа што им е по поз на то, па 
по тоа на тоа што им е по мал-
ку поз на то.  Та ка што по го ле ма 
бе ше по се те но ста на фил мо ви-
те што имаа нас ло ви што им 
беа бли ски и им беа по поз на-
ти, откол ку на дру ги те. Спо ред 
мо е то мис ле ње, тоа е нор мал но. 
Фе сти ва лот си има та ков кон-
цепт да си но си ими ња, нас ло ви 
на му зич ки до ку мен тар ни фил-
мо ви по све те ни на поз на ти му-
зич ки ѕвез ди по ме ша ни со тие 
по мал ку афир ми ра ни те за да се 
вне сат но ви со др жи ни.

� ре ко вте пуб ли ка та по ве ќе ре-
а ги ра на по поз на ти те му зич-
ки ими ња. Фе сти ва лот бе ше 
отво рен со фил мот по све тен 
на ле о нард Ко ен. Да ли тие што 
ќе ви дат филм за Деј вид Бо у ви 
или за Ко ен по тоа до а ѓа ат и на 
фил мо ви те за по мал ку поз на-
ти му зич ки ѕвез ди?
ГЕ Ор ГИ ЕВ СКИ: Ма ке дон ска та 
пуб ли ка, де фи ни тив но, са ка да 
ги по се ту ва овие на ста ни. Ние 
ка ко ор га ни за то ри за бе ле жав-
ме де ка одре ден дел од пуб ли-
ка та до а ѓа ше на си те про ек ции, 
до де ка не кои по вре ме но го по-
се ту ваа фе сти ва лот, по точ но го 

гле даа тоа што ги пре диз ви ку ва 
ка ко име, со др жи на... Раз лич ни 
до ку мен тар ни фил мо ви при-
па ѓа ат на раз лич ни жа нро ви, 
та ка што не мо же да се ба ра од 
лу ѓе то ни ка ква ко хе зив ност. 
Фе сти ва лот е на ме нет за це ла-
та пуб ли ка, за си те и се кој мо же 
да си се нај де во ова. Ле о нард 
Ко ен бе ше полн по го док за ова 
из да ние, за в го ди на ќе под го-
тви ме не што дру го.

� Ка ко дол го го ди шен му зич ки 
но ви нар и кри ти чар ка же те ни 
што, всуш ност, прет ста ву ва ат 
му зич ки те до ку мен тар ни фил-
мо ви? Сте има ле ли, мо же би, 
мож ност да при сус тву ва те на 
не кое сни ма ње...?
ГЕ Ор ГИ ЕВ СКИ: До ку мен тар ни-
те фил мо ви ја има ат уло га та на 
еден друг вид но ви нарс тво, но 
не ка ко до пи ра ат под ла бо ко, на 
еден по е ви ден тен на чин, чеп-
ну ва ат и обра бо ту ва ат не ка кви 
те ми, без раз ли ка да ли се му-
зич ки или се со дру га те ма ти ка, 
ка ко во е ни, ет но ло шки, ед наш 
при сус тву вав на фе сти вал за 
до ку мен тар ни под вод ни фил-
мо ви... Има и пла ни нар ски до ку-
мен тар ни фил мо ви. Си те тие се 
обра ќа ат на одре де на пуб ли ка, 
со одре ден ин те рес. Му зич ки те 
фил мо ви, пред сѐ, има ат про мо-
тив на на ме на. Да ли обра бо ту ва-
ат не ка ква те ма или не чи ја би о-
гра фи ја, тие има ат про мо тив на, 
еду ка тив на и, пред сѐ, за бав на 
функ ци ја.  Што се од не су ва на 
вто ри от дел од пра ша ње то, во 
пер и о дот ко га ра бо тев за „Те ле-
ви зи ја Вој во ди на“, по крај сни-
ма ње то ку си при ло зи и еми сии, 

пра вев и до ку мен тар ни фил мо-
ви од таа про дук ци ја. Ра бо тев 
и на до ку мен тар ни от филм за 
Ба ја га, кој бе ше три де лен те ле-
ви зи ски до ку мен та рен филм, 
кој по тоа оде ше на фе сти ва ли, 
се при ка жу ва ше во ки на та итн.

� Од ова искус тво што го има те, 
по крај за Ба ја га, сте ра бо те-
ле и до ку мен та рен филм за 
Ки рил Џај ков ски... са ка ат ли 
му зич ки те ѕвез ди да би дат 
сни ме ни на ва ков на чин? Со-
ра бо ту ва ат ли?
ГЕ Ор ГИ ЕВ СКИ: За ви си, ако ве ќе 
го сни ма ат, тоа зна чи де ка са-
ка ат да про мо ви ра ат не што, да 
по ка жат, да до об јас нат би деј ќи, 
без раз ли ка на нив на та по пу лар-
ност, фил мот слу жи за нив на та 
по пу лар ност та ка што се ка ко де-
ка со ра бо ту ва ат, но за ви си и од 
тоа кој го пра ви фил мот. 

� Во рам ки те на фе сти ва лот 
бе ше про мо ви ра на и кни га та 
„Му зи ка и му а бе ти“. Што со др-
жи таа? Ка де ќе мо же да се на-
ба ви? Ја има ли во про даж ба?
ГЕ Ор ГИ ЕВ СКИ: Тоа е ко лек ци ја 
на мои му зич ки ин терв јуа, кои 
ги ра бо тев во из ми на ти ве го-
ди ни. Нас ло вот на кни га та го 
смис ли мо ја та со пру га, мо рам 
да ја по фа лам, би деј ќи јас имав 
ста ве но друг ра бо тен нас лов, кој 
бе ше на анг ли ски ја зик, но таа 
су ге ри ра ше де ка овој нас лов е 
по у бав би деј ќи су ге ри ра на су-
шти на та. Кни га та со др жи раз ни 
ин терв јуа, а тоа е, всуш ност, и 
ср це ви на та на фе сти ва лот, не ли 
раз го во ри со лу ѓе, дру же ње со 
му зи ча ри, со љу би те ли на му-
зи ка та, има про мо тив на на ме-
на, со тоа што се ко гаш, ба рем во 
мо и те мис ли, се оста на ти ка ко 
по оп фат ни и кои би оп сто и ле и 
над вор од кон тек стот на ме ди-
у ми те за кои би ле пра ве ни. На 
при мер, да се на до вр зам на прет-
ход но то пра ша ње, ин терв ју то со 
Ки рил Џај ков ски е из ва де но од 
до ку мен тар ни от филм што го 
пра вев за не го во 2007 го ди на. 
Тоа се ин терв јуа што се рас пр-
ска ни по кон ти нен ти би деј ќи 
на се ка де сум ги об ја ву вал и ко-
хе зив но ста на се то тоа по сто е ше 
са мо во мо ја та гла ва. Ба ди ја ла се 
си ноп си си и се то тоа ко га до де-
ка не се ви ди на ед но ме сто не 
мо же да се раз бе ре це ло ви то ста, 



култура
Книжарницата „антолог“ 

препорачува:

2
обвинета:  
вјера гран

Агата  
Тушињска

4
трач
Елин  

Хилдербранд

100 НАЈУБАВИ СлИКИ НА СИтЕ ВрЕМИЊА

  

ДевојКата оД возот
The girl on The Train

заработка: 24.700.000 $

жанр: трилер
режија: Тејт Тајлор

актери: Емили Блант,  
Хали Бенет,  

Ребека Фергусон

Домот на необични Деца 
на госпоѓица перегрин

Miss Peregrine’s hoMe for 
Peculiar children

заработка: 15.000.000 $

жанр: авантура
режија: Тим Бартон

актери: Еве Грин,  
Семјуел Л. Џексон,  

Аса Батерфилд

Дипвотер Хоризонт
deePwaTer horizon

заработка: 11.800.000 $

жанр: акција
режија: Питер Берг
актери: Курт Расел,  

Марк Валберг,  
Даглас М. Грифин

сеДумте величенствени
The MagnificenT seven

заработка: 9.200.000 $

жанр: вестерн
режија: Ентони Фигуа

актери: Дензел Вашингтон,  
Крис Прат,  
Итан Хоук

ШтрКови
sTorks

заработка: 8.500.000 $

жанр: анимација
режија: Николас Столер,  

Даг Свитланд
актери: Енди Самберг,  

Кејти Краун, Келси Грамер

ТоП 5 најГлеДанИ фИлМа  
          во САД викендов

„Џовани арнолфини и неговата жена“ од јан ван ејк

Холандскиот сликар 
Јан ван Ејк е автор на 
портретот на „Џовани 
Арнолфини и неговата 
жена“, а сликата е уште 
позната и како „Свадба-
та на Арнолфини“ или 
„Двојниот портрет на 
Арнолфини“.

Ова дело е насликано во 
1434 година. Сликата е 
откупена од Национал-
ната галерија на Лон-
дон во 1842 година. �

1
се спушта  
самрак врз 
скалила стари
Александар 
Чудаков

3
бавната смрт  
на лусијана б.
Гилјермо  
Мартинес

5
Кој сака да биде 
космонаут?
Александар 
Кујунџиски

КуЛтурА
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дла бо чи на та, со др жи ни те на се то тоа 
што го за мис лив. И се га, по дол го вре-
ме, стиг нав ме до кни га.

� Кол ку вре ме ја под го тву ва вте кни-
га та?
ГЕ Ор ГИ ЕВ СКИ: Дол го вре ме ра бо тев 
на тоа. Ра бо тев ме со Миш ко Гр бев ски, 
ко ле га но ви нар, со кој бр зав ме, ре чи си 
тр чав ме, да за вр ши ме на вре ме и из бо-
рот што го на пра вив ме е ог ле да ло на 
вре ме то ко га го ра бо тев ме про е ктот. 
Пред две-три го ди ни ра бо тев ме ед но, 
пред тоа дру го и еве ова се га пред про-
мо ци ја та. Не кои ра бо ти се за чу ва ни, а 
не кои се по ин те рес ни и се за др жа ни 
во це ли на.

� по пр ви те две из да ни ја... што да 
оче ку ва ме за след но то из да ние на 
„Скоп је си не ма си ти“? Има те ли не-
кои идеи од се га? 
ГЕ Ор ГИ ЕВ СКИ: Зна е те ка ко ве лат 
„Ако де ло то не му е ин те рес но на 
авто рот, не ма да му би де ни ту на чи-
та те лот“....Но, од иде ја до ре а ли за ци ја 
па тот е долг, но и не зна чи де ка ќе се 
ре а ли зи ра ток му на тој на чин. Ка ко 
ор га ни за тор пр венс тве но се тру дам 

со др жи ни те да би дат ин те рес ни и те-
ми те да би дат бли ски до гле да чи те. 
Си гур но, по втор но ќе има ком би на ци ја 
на поз на то и на не поз на то, но, се ка ко, 
ќе би де ин те рес но, ду ри и за тие што 
би за тал ка ле на та ква про ек ци ја ка ко 
гле да чи.

� те шко ли е да се до не сат фил мо ви 
за ва ков му зич ки фе сти вал? Ка ко 
до а ѓа те до нив?
ГЕ Ор ГИ ЕВ СКИ: Ка ко што спо ме нав, 
кни га та „Му зи ка и му а бе ти“ е ср це-
ви на та на се то ова. Во неа се си те 
мои кон та кти што сум ги ос тва рил 
во из ми на ти ве пет на е сет го ди ни, 
поч ну вај ќи од из да вач ки ку ќи, ди-
стри бу те ри итн. и нај че сто одам по 

по те шки от пат за да ги на ба вам и да 
стиг нам до из во рот.

� Ска пи ли се?
ГЕ Ор ГИ ЕВ СКИ: За ви си. Пр венс тве но 
овие фил мо ви не се на ме не ти за мал 
па зар ка ко што е Ма ке до ни ја, осо бе но 
за тоа што ние не мо же ме да од го во-
ри ме на нив ни те ба ра ња ка ко што 
мо же  да им од го во рат, на при мер, во 
Сан Ан то нио, во Њу јорк или Лон дон, 
во Па риз...Но, тоа што мо же ме да го 
до не се ме ќе го до не се ме, тоа што не 
мо же - ќе оста не за друг пат.

� Во оваа на со ка да про го во ри ме 
и во пог лед на фи нан си ска та под-
др шка.  Има те ли не ка ква фи нан-
си ска под др шка за фе сти ва лот, 
за откуп на фил мо ви те, про стор, 
ор га ни за ци ја...
ГЕ Ор ГИ ЕВ СКИ: Пос лед ни ве две го-
ди ни не ма ме не ка ква со ра бо тка со 
ин сти ту ци и те, единс тве но ре дов но 
со ра бо ту ва ме со Ки но те ка на Ма ке-
до ни ја, што не зна чи де ка ќе оста не 
та ка. Мо же би ќе се отво рат не кои вра-
ти, а, мо же би, и не, но тоа не е преч ка 
да се ре а ли зи ра ат овие ра бо ти. �



БренД КОнцеПти | ИКО НИ НА СтИ лОт

та тко то на поп-ар тот
Пишува |  Сотир Костов 

Ни ту еден умет ник во аме ри кан-
ска та исто ри ја не бил поз нат, 
це нет, са кан и вли ја те лен ка-

ко Ен ди Вор хол. Тој е ти пи чен „лав-
маркс“ на аме ри кан ски на чин. Умет-
ник е са мо ед но од не го ви те зва ња 
би деј ќи тој, исто та ка, бе ше из да вач 
на ма га зи ни, му зич ки про мо тор, ре-
жи сер, сли кар, ко лек ци о нер, кул ту-
рен кри ти чар, ди зај нер и што ли 
уште не... Без раз ли ка на из бо рот на 
ме ди у ми те, де ла та на Ен ди Вор хол, 
глав но, беа шо кант ни (и сè уште 
се), на вре ду вач ки, про во ка тив-
ни, ге ни јал ни и мно гу вли ја тел ни 
врз јав но то мис ле ње. Вли ја ни е то 
бе ше на на чин на кој не ус пе а ла 

до то гаш ни ту ед на кул тур на фи гу-
ра во со вре ме на Аме ри ка. И по крај 
ши ри на та и обе мот на не го ва та 

умет ност, глав на та пре о ку па ци ја 
на Вор хол бе ше тој са ми от. Ус пеа 
од се бе да на пра ви не про цен ли ва 
мар ка, еден вид кул ту рен бренд 

со нај моќ ни обе леж ја. При фа-
ќај ќи го па ра до ксот, тој са мо-
свес но соз да де сли ка ко ја 
исто вре ме но бе ше не из-
мер но со фи сти ци ра на и 
не ве ро јат но на ив на, во 

еден дел де би тант ска, а 
во друг дел кри ти чар 
на оп штес тво то. Тој со 
па сив ност го кон тро-

ли ра ше, а со сра меж ли-
вост го пре диз ви ку ва ше 

вни ма ни е то. 

Инс пи ра ци ја за сво и те сли ки, 
фил мо ви, пуб ли ка ции и ди-
зај ни Вор хол цр пе ше од по-
пу лар на та кул ту ра, глав но од 

прет ста ви те кои тол ку беа при сут ни 
во се којд не ви е то на лу ѓе то, што тие 
ри зи ку ваа да не ги сфа тат нив на та 
спе ци фич на уба ви на и си ла. До де ка 
мно гу наб љу ду ва чи ин си сти раа на 
оцен ка та де ка на по ри те на Вор хол, 
иа ко по год ни, се три ви јал ни и про-
во ка тив ни, се пак кри ти ча ри те го 
пре поз наа и го по чи ту ваа не го ви от 
единс твен та лент и ја при фа ти ја не-
го ва та јас на по ра ка. Вор хол му да де 
на ди зај нот ста тус на ико на. Тој го 
на те ра гле да чот да не ги це ни са мо 
естет ски при мам ли ви те ком по зи ции 
на бо ја, фор ма и ли ни ја, ту ку и сте-
пе нот до кој ди зај нот ста на дел од 
ко ле ктив на та свест. Вор хол има ше 
ви стин ски ква ли тет на ге ниј: спо соб-
ност да ги спои спро тив но сти те. Во 
не го ви те тру до ви очиг лед но то пре-
о ѓа во ми сте ри оз но, а би зар но то во 
нор мал но. Си те овие кон тра ди ктор-
но сти втка е ни во не го ва та умет ност 
ни ка де не беа тол ку мно гу изра зе ни 
кол ку во не го ва та јав на лич ност. Со 
сво ја та пла ти не ста пер и ка, без и-
зраз но ли це, ан дро ге ни ма ни ри и 
смрт нич ко бле ди ло, тој исто вре ме-
но изг ле да ше и сен зи тив но и гру бо, 
ан гел ски и ѓа вол ски, збу не то и бри-
ли јант но. Ток му за тоа не го ви те со ра-
бот ни ци, кои ужи ваа во ениг ма та на 
не го ва та лич ност, му го да доа пре ка-
рот Дре ла, што е ком би на ци ја од збо-
ро ви те Dracula (Дра ку ла) и Cinderella 
(Пе пе ла шка). Исто та ка, мно гу че сто 
го ви каа и „Сфин га без тај ни”. 

Вор хол е поз нат по тоа што ја под др-
жу вал и по ма гал ка ри е ра та на „Вел вет 
ан дер гра унд“ (Velvet Underground), 
ус пеш на рок-гру па ко ја го лан си ра ла 
панк–сти лот, кој по доц на го раз ви-
ле Мик Џе гер, Деј вид Бо у ви и Деј вид 
Бирн. Ина ку, тој е автор на ло го то на 
„Ро линг сто унс“ – исп ла зен ја зик од 
уста, ја зи кот на Мик Џе гер. До кол ку 
на тоа ги до да де ме поз на ти те авто-
пор тре ти на Вор хол од 1986 го ди на, 
пор тре ти те на Мик Џе гер од 1973 (се 
на о ѓа ат во Му зе јот за мо дер на умет-
ност во Те хе ран), пор тре тот на Хер ман 
Хес од 1984 го ди на, ори ги нал на та нас-
лов на стра ни ца на ал бу мот на „Ро линг 
сто унс“ од 1971 го ди на со па тент и 
фар мер ки, нас лов ни те стра ни ци на 
ал бу ми те на Квин и на Ди ја на Рос од 
1982 го ди на и ге ни јал на та ба на на 
од нас лов на та стра ни ца на ал бу мот 
на „Вел вет ан дер гра унд“ од  1967 го-
ди на, ќе сфа ти ме де ка тој е во деч ки 
мо ден илу стра тор, по точ но нај а фир-
ми ран ди зај нер на ко мер ци јал на та 
илу стра ци ја во све тот на тоа вре ме. 

По сто ја на те ма на умет но ста на Вор-
хол бе ше рас че ко рот ме ѓу јав ни от и 
при ват ни от жи вот. Всуш ност, тој по-
сто ја но ги сли ка ше поз на ти те лич но-
сти (на ве де ни те) кои беа сим бол на 
тој рас цеп, чи и што при ват ни жи во ти 
беа во рас че кор со нив на та сла ва и 
со сли ка та прис по со бе на за јав но ста. 
Вор хол се бе си се пре тво ри во ши фра, 
впи вач кој отво ре но и не пре ки на то 
ги сле де ше при ли вот и од ли вот на 
аме ри кан ски от жи вот. Се пак, мо же би 
нај им пре сив ни се не го ви те авто пор-
тре ти. Авто пор тре ти те, кои тра ди ци-
о нал но во исто ри ја та на за пад на та 
умет ност го прет ста ву ва ат суб је ктот 
кој се откри ва са ми от се бе, во ра це те 
на Вор хол се свр те ни про тив са ми от 
не го. Во не го ви те авто пор тре ти тој 
исто вре ме но го откри ва и го со кри ва 
иден ти те тот, при што се ко ри сти со 
ка муф ли ра ње со цел да соз да де сли ка 
на сопс тве но то са мо за тво ра ње (self-
closeting). Всуш ност, тој е со од ве тен 
то тем за чо век кој соз да де мар ка од-
би вај ќи да го во ри јав но. Тој се сме е ше 
ко га ста на најм но гу ци ти ран умет-
ник во све тот. Во не ко ја смис ла тоа е 
и па ра до ксал но би деј ќи во го лем број 
при го ди не го ви от оми лен реч ник се 
со сто ел од „вау”, „ух”, „ееј”, „су пер”, „ауч” 
по ра ди што при вид но тој изг ле да ше 
ка ко па си вен наб љу ду вач. Се пак, не-
го ви те епи гра ми по мог наа да се де-
фи ни ра но ва та ера во аме ри кан ска та 

кул ту ра. Тој се ко гаш бе ше кре а ти вен 
ка та ли за тор за лу ѓе то око лу се бе, а 
пред сè не у мо рен ра бот ник и ге ни ја-
лен умет ник со не из мер на енер ги ја. 
Ви стин ски вор ко хо лик. 

Kако дип ло ми ран ди зај нер за илу-
стра ции ди зај ни ра ше за спи са ни ја та 
Вог, Гла мур, Берг дорг голд ман, ка ко 
и че сти тки за „Ти фа ни“, из ло зи за 
„Бон вит те лер“  и па ку ва ња за „Бон-
вит те лер“. Тој во га ле ри ја та „Стејбл“ 
во Њу јорк по ста ви из лож ба на сли ки 
од до ла ри, ши шен ца од „ко ка-ко ла“ 
и кон зер ви од су па. Со тоа ги по ста-
ви ос но ви те на поп-арт, ви ден ка-
ко умет нич ки пра вец на ид ни на та. 
По тој на стан Вор хол го на ре коа и 
па па на поп-  и арт-кул ту ра та. Ина-
ку, не го ви те пор тре ти на поз на ти те 
лич но сти, ка ко што се Ел вис Прис ли, 
Мер лин Мо нро, Џејмс Дин, Жак ли на 
Ке не ди, Џи ми Кар тер, Лај за Ми не ли 
и ди зај не рот Хал строн, го ожи ве а-
ја пор тре ти ра ње то ка ко умет нич ка 
фор ма, до де ка, пак, не го ви от ди зајн 
(сли ки на цве ќе со јак ко ло рит, тро-
ди мен зи о нал ни  ку тии „бри ло“, по-
ста вки на ши шен ца „ко ка-ко ла“, до-
лар ски банк но ти и кон зер ви од су па) 
вос по ста ви но ва вр ска по ме ѓу ви со-
ка та умет ност и све тот на мо да та и на 
рек ла ма та. Од тој пер и од и за поч ну ва 
со вре ме но то брен ди ра ње, од нос но 
соз да ва ње то на брен до ви те. �
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Ле Фи Фи: Ма ке до ни ја ни е дом, а Ви ет нам е род ни от крај
СтрАНцИ ВО МАКЕДОНИЈА

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

�  Ко га за прв пат се за поз на вте 
со Ма ке до ни ја?
лЕ ФИ ФИ: Во 1989 го ди на, ко га 
бев сту дент во Мо сков ски от кон-
зер ва то ри ум „П. И. Чај ков ски“. Во 
сту дент ски от дом се за поз нав со 
мо ја та се гаш на со пру га Ли ди ја 
До брев ска и на лет ни от рас пуст 
таа ре ши да ме за поз нае со пре-
крас на та Ма ке до ни ја.

�  До а ѓа те од зем ја што има по-
и на ква кул ту ра и тра ди ци ја 

од Ма ке до ни ја. Ка ко ус пе а вте 
да се прис по со би те на жи во-
тот ов де?
лЕ ФИ ФИ:  По тек ну вам од Ви-
ет нам, др жа ва со ре чи си 90 
ми ли о ни жи те ли, со ти пич на 
ази ска тра ди ци ја и кул ту ра, но 
тоа во оп што не ме спре чи да се 
прис по со бам на жи во тот во Ма-
ке до ни ја. Вие сте, се пак, лу ѓе од 
Ју гот, на кои се којд нев ни те на-
ви ки им се слич ни на ви ет нам-
ски те. Мен та ли те тот на два та 

на ро да е сли чен, отво рен, дру-
же љу бив, фа ми ли ја рен... 

�  Ви по ма га ат ли Ма ке дон ци-
те ко га Ви е по треб но? Кое е 
Ва ше то мис ле ње за ма ке дон-
ски от на род?
лЕ ФИ ФИ: Со ог лед на тоа де ка 
по ве ќе од 20 го ди ни жи ве ам во 
Ма ке до ни ја, зем ја што ја сме там 
за свој дом, имам мно гу род ни ни 

од стра на на Ли ди ја, при ја те ли, 
ко ле ги... Си те ни по ма га ат ко га 
е по треб но, а и ние им по ма га ме. 
Та ков е жи вот ту ка. Без по мош 
од сво и те бли ски по те шко ќе по-
ми неш. Спо ред мо е то мис ле ње, 
ма ке дон ски от на род ду ша да ва 
за друш тво, ха ха ха...При ја тел-
ски е на стро ен, са ка да по мог-
не, тоа е на род што знае да се 
об ле ку ва, да ја де вкус но, мал ку 
е не тру до љу бив, не раз мис лу ва 
мно гу за ид ни на та и гло бал но...

�  Кол ку има те сло бод но вре ме 
да па ту ва те низ Ма ке до ни ја?
лЕ ФИ ФИ: Ко га имам го сти од 
странс тво играм уло га на ту ри-
стич ки во дич па ту вај ќи низ Ма-
ке до ни ја. Но, со ог лед на тоа де ка 
Ма ке до ни ја има прем но гу уба ви 
кра и шта, нор мал но де ка не сум 
ус пе ал се ка де да по ми нам. Но, 
се пак, се тру дам се ко гаш ко га 
сум сло бо ден да сум во при ро-
да, се ше там. Имам и хо би, а тоа 
е фо то гра фи ра ње. Најм но гу ја 
са кам есен та, ко га лис је то по-
жол ту ва ат - пре крас но е за уба ви 
фо то гра фии. 

�  Кое е ме сто то, кое, спо ред 
Ва ше то мис ле ње, мо ра да го 
по се ти се кој што до а ѓа во Ма-
ке до ни ја?
лЕ ФИ ФИ: Де фи ни тив но, тоа 
е Охрид. Град со по чист воз дух, 
кли ма та е пре крас на и це ла та 
уба ви на на гра дот со мно гу исто-
ри ски ло ка ции... Ја са кам охрид-
ска та куј на, раз лич ни ви до ви 
ри би... да ше там на пла ни на, по-
крај езе ро то, да се во зам во кај че, 

се вос хи ту вам пред се ко ја ста ра 
цр ква... или, ед но став но, да одам 
на пи во со пр же ни пла ши ци гле-
дај ќи зај ди сон це... Тоа е Охрид.

�  Му зи ка та е Ва ша та про фе-
си ја. Што мис ли те за ма ке дон-
ска та му зи ка?
лЕ ФИ ФИ:  Ја са кам ма ке дон ска-
та из вор на и ста ро град ска му-
зи ка. Во из вор на та се чув ству ва 
це ла та кул ту ра, исто ри ја на еден 
мал на род, кој со ве ко ви се бо рел 
за сво ја та сло бо да. Се чув ству ва 
та га та, бол ка та, стра да ња та... по-
ве ќе од ве сел ба та. А, за раз ли ка 
од неа, ста ро град ска та е по жи ва, 
се гле да ха риз ма та на на ро дот во 
неа. Знам и да пе ам мно гу поз-
на ти ма ке дон ски пес ни.

�  Ка ко се сна о ѓа те со хра на та? 
Ви се до па ѓа ат ли ма ке дон ски-
те ре цеп ти?
лЕ ФИ ФИ:  Јас сум гур ман. Са-
кам и мо жам да ги кон су ми рам 
си те ви до ви хра на. Са кам мно гу 
зе лен чук, овош је, раз ни ви до-
ви са ла ти, го тве ни ја де ња ка ко 
му са ка, тур ли та ва, грав, пи лав, 
пи ти и, нор мал но, ска ра та. Са кам 
ма ке дон ска до маш на ра ки ја, до-
маш ни ви на....

�  Ви не до сти га ли род на та 
зем ја?
лЕ ФИ ФИ:Се раз би ра де ка ми 
не до сти га Ви ет нам, но, за сре-
ќа, пос лед ни те го ди ни по че-
сто па ту вам та му и при ват но 
и служ бе но. Мо и те жи ве ат во 
Ха ној. И двај ца та ве ќе се над 
85-го диш на во зраст, мо рам да 

про фе со рот и ди ри гент ле Фи Фи, 
кој е од ви ет нам, сво е то се мејс тво 
го соз дал ток му ов де, во ма ке до ни
ја. прв пат до шол во 1989 го ди на, со 
сво ја та се гаш на со пру га, а од 1993 
го ди на жи вее во ма ке до ни ја. ве ли 
де ка на ро дот ов де и во ви ет нам е 
сли чен. ле Фи Фи ужи ва во уба ви ни
те што ги ну ди зем ја та, во хра на та, 
му зи ка та, кул ту ра та. охрид, спо ред 
про фе со рот, е ме сто што не смее да 
го про пу шти ни ту еден по се ти тел. 
 че сто па ту ва во ви ет нам за да ги 
по се ти ро ди те ли те, но ма ке до ни ја, 
ве ли, е не го ви от дом

сум по че сто по крај нив. Освен 
тоа, се кое оде ње ми е ра бот но, 
че сто ги ко ри стам зим ски от и 
лет ни от рас пуст да имам кон-
цер ти со раз лич ни ор ке стри во 
Ви ет нам. Се то тоа ме пра ви сре-
ќен, по мал ку но стал ги чен...

�  Кои се Ва ши те пла но ви, оста-
ну ва те во Ма ке до ни ја?
лЕ ФИ ФИ: Во Ма ке до ни ја сум 
од 1993 го ди на, ра бо тев во 
Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја, 
Ма ке дон ска та опе ра и ба лет, 
а се га ра бо там ка ко про фе сор-
ди ри гент во ДМБУЦ „Или ја Ни-
ко лов ски-Луј“. Ма ке до ни ја ни е 
дом, а Ви ет нам е род ни от крај. 
Мо рам да сум на две те ме ста. 
Во Ма ке до ни ја имам сво ја та 
ма леч ка фа ми ли ја, син ми има 
20 го ди ни и сту ди ра ин фор ма-
ти ка, со пру га та Ли ди ја ра бо ти 
во Ма ке дон ска фил хар мо ни ја. 
Жи во тот ми е ту ка, но, се пак, 
тре ба да од во ју вам вре ме да 
би дам со мо и те ро ди те ли во 
Ви ет нам ис пол ну вај ќи ја сво-
ја та од го вор но ста кон нив по 
на ша та тра ди ци ја, се раз би ра, 
ко га ќе мо жам. �
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Меѓу небото и земјата, посетете ги манастирите на Метеори
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Метеори значи „карпи во возду-
хот“ или „горе во небото“, еден 
од најголемите православни 

комплекси во Грција. Познатата грчка 
област Тесалија е чувар на многуброј-
ните антички културно-историски 
споменици, но сигурно е дека стотици 
илјади туристи ја посетуваат, пред сѐ, 
поради Метеори. Природата стрпливо, 
со милениуми формирала столбови 
од карпи, високи и до 550 метри, кои 
денеска господарат со Тесалија.

Шесте манастири се изградени на при-
родни столбови од песочен камен, а 
се наоѓаат во близина на планината 
Пинд во централна Грција.

Околината на овие столбови била 
населена уште пред 50.000 години, 
а некаде во 9 век, една група монаси 
се преселила на древните столбови. 
Речиси нереалната сцена на „лебдечки 

камења“ импресионира веднаш откако 
првпат ќе се отвори погледот на патот 
од Трикала кон Каламбаки. Се чини 
дека со врвовите го допираат небото, 
па не е чудно што токму овие карпи 
монасите ги избрале за молитва и за 
тихување

Според историските податоци, првите 
подвижници и монаси тука живееле 
уште на почетокот на 11 век. Прво на 
карпите и во пештерите, а од 14 век 
во монашка заедница, која градејќи 
го манастирот Големи Метеори, ја оф-
ормил свети Атанасиј Метеорски. Во 
текот на наредните два века на кар-
пите се основани 24 манастири. Денес 
поголемиот дел се во урнатини, но 
шестте сочувани се најдобри сведоци 
и учат за верата, подвижништвото, 
стрпливоста, креативноста… Сочувани 
токму такви какви што биле и во вре-
мето кога се основани, манастирите на 

Метеори се под заштита на УНЕСКО. 
Освен тоа, територијата на Метеори од 
1995 година со грчкиот закон и одлука 
на Синодот на Грчката православна 
црква е прогласена за „свето место, 
непроменливо и неприкосновено“.

Денес од шесте манастири, пет се маш-
ки, а еден е женски манастир и дел од 
нив служат како туристичка атракција.

Најпознатите од преостанатите шест 
манастири, Големи Метеори, е посве-
тен на Преображение Господово. На 
највисоката карпа, неговата изградба 
ја почнал во 1340 година свети Ата-
насиј и преподобниот Јоасаф, пора-
нешен крал Јован Урош – последниот 
Немањиќ. Тој целото богатство му го 
подарил на манастирот, па Големи 
Метеори станал најбогат и најмоќен 
манастири на Метеори. Во него и де-
нес се сочувани некои од најубавите 
фрески во Грција.

На гостите што порано доаѓале во ова 
свето место монасите им спуштале 

мрежи и кожени скали, кои посетите-
лите и денес можат да ги видат. А на 
прашањето на монасите колку често 
ги менуваат мрежите и скалите, кои и 
натаму ги користат, тие одговараат:„ 
Кога Господ ќе дозволи да пукнат“.
Туристите, сепак, до подножјето на 
манастирот доаѓаат со автобуси и со 
автомобили, а потоа преку 200 скали 
ѕидани од 1922 година. Големи Мете-
ори, освен во вторник, отворен е секој 
ден од девет до 17 часот.

Овие манастири се многу популарни 
во светот, овде е сниман и еден дел од 
еден филмовите за Џејмс Бонд.

Ако се решите да ги посетите манасти-
рите, траба да знаете дека агенциите 
нудат дводневен аранжман, токму за 
претстојниот викенд, односно посета 
на Метеори и на Солун. Поаѓањето за 
Грција е во раните утрински часови. 
Патот води преку граничниот премин 
„Богородица“/„Евзони“, со попатни па-
узи за одмор. Се пристигнува во Солун. 
Следува панорамско разгледување на градот: Виa Eгнација, црквата „Св. 

Димитрија“, Белата кула, плоштадот 
„Aристотелис“ и други знаменитости. 
Имате можност и за слободна прошет-
ка. Сместувањата што се нудат се во 
хотел во туристичкото место Паралија, 
ноќевање со појадок. Наредниот ден 
е организирана посетата на Метеори. 
Цената за ваквото туристичко дожи-
вување агенциски ќе ве чини 2.000 
денари по човек. Во неа е вклучен 
автобускиот превоз, организација на 
патувањето. Но не е вклучено сместу-
вање во двокревени или во трикревет-
ни соби во хотел во Пaралија, нa база 
едно ноќевање со појадок, кое би ве 
чинело 20 евра. Здравственото оси-
гурување и влезниците за Метеори ќе 
треба да ги платите дополнително. �

Од шесте манастири, пет се машки, а еден е женски манастир 
и дел од нив служат како туристичка атракција
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Со вр ше ни за пре од но вре ме – ми ди-фу ста ни со цвет ни мо ти ви
АТРАКТИВНО
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Пре од но то вре ме е мно гу те-
шко ко га ста ну ва збор за 
об ле ка та. Утра та се сту де-

ни, пре ку ден е топ ло, а на ве чер 
тем пе ра ту ра та по втор но па ѓа.

За тоа ми ди-фу ста ни те се нај до бар 
из бор за тие де но ви. До вол но се 
дол ги за да не смрз не те на у тро 
ко га оди те на ра бо та или, пак, на-
ве чер ко га ќе оста не те на пи ја лак 
пос ле ра бо та. Од дру га стра на, со-
вр ше но се ле ле а ви и про ѕир ни да 
не ви би де топ ло пре ку ден.

Оваа есен цвет ни те ми ди-фу ста ни 
се за ста пе ни во си те ко лек ции. 
Ги има во си те бои и облици. Од 
тем ни и цр но-бе ли цвет ни де зе-
ни, до обо е ни во неж норо зо ва или 
жол та бо ја.

Овие фу ста ни се иде ал ни за ком-
би ни ра ње со есен ски кра тки чиз-
ми, но до бро изг ле да ат и во ком-
би на ци ја со па ти ки.

На ве чер, ко га тем пе ра ту ра та ќе се 
спу шти, цвет ни от фу стан ќе изг ле да 
од лич но во ком би на ци ја со ко же на 
јак на или со на ме тка ка ко ки мо но. �

ро ман тич ни, женс тве ни и неж ни. 
Фу ста ни те со цвет ни мо ти ви ќе 
би дат мно гу акту ел ни оваа есен



Името на леталото било дадено 
според Каменот од Розета со кој 
научниците во 19 век успеале да 
ги дешифрираат древните еги-
петски хиероглифи. Во 2008 го-
дина „розета“ испрати на Земјата 
снимки од астероидот Штејнс, а 
во 2010 година сондата го сними 
астероидот Лутеција, пред во 
2014 година да стаса до своето 
крајно одредиште каде што сѐ 
уште е во неговата орбита.

По испраќањето на последните 
информации на Земјата, за 
што до контролната 
база на мисијата во 
Дармштад, Германија 
се потребни 40 минути, 
сигналот на „розета“, 
едноставно, ќе исчезне 
од контролните табли 
и леталото ќе замине 
во историјата. 

Причината што Европската все-
ленска агенција стави крај на 
својата мисија сега е тоа што, 
како и „филе“, и „розета“ снему-
ва соларна енергија затоа што 
кометата 67П/Чурјумов-Гераси-
менко се оддалечува од Сонцето.

Крајот на оваа мисија значи дека 
сега научниците од Европската 
вселенска агенција, конечно, ќе 

можат да влезат во крајната 
фаза од истражувањето на 

целосните пода-
тоци собрани од 

кометата 67П/Чурјумов-Герасименко. 
Тие велат дека уште со децении ќе се за-
нимаваат со податоците што ги собираше 
сондата за кометата оддалечена 700 ми-
лиони километри од Земјата.

Научниците се надеваат дека тие податоци 
ќе им овозможат да дознаат повеќе за ко-
метите, „валканите снежни топки“, кои се 
прекриени со мраз и за кои се верува дека 
се со непроменет состав од формирањето 
на Сончевиот систем пред 4,6 милијарди 
години.

Во ЕСА полагаат големи надежи во резул-
татите што го обезбеди двоецот „розета“ 
и „филе“, нарекувајќи ја оваа мисија ис-
ториско случување во истражувањето на 
вселената.

НАУКА И тЕхНОлОГИЈА

Вселенската сонда 
„розета“, која пред 

12 години беше 
лансирана од страна 

на Европската 
вселенска агенција, 
успешно ја заврши 

својата мисија откако 
контролирано слета 

на кометата 67П/
Чурјумов-Герасименко. 

нејзината задача 
беше со помош на 

лендерот „филе“ да 
влезе во орбитата на 
споменатата комета 

и да го изучи овој 
небесен објект, а со 
тие информации да 

даде досега невиден 
увид на првите 

денови од нашиот 
сончев систем. За 

оваа долга вселенска 
истражувачка мисија 

изминативе 12 години 
биле потрошени цели 

1,4 милијарда евра

Сондата 
„розета“ ја заврши 
својата 12-годишна 
вселенска одисеја

Очекувањата на стручњаците се 
дека „розета“ веќе им ги испрати 
некои од најдобрите податоци 
од целата мисија бидејќи лета-
лото користеше повеќе од десет 
видови на уреди за да се напра-
ват фотографии пред самиот 
контакт, како и да се измери 
температурата на површината 
на кометата, густината на пра-
вот, соларните ветрови и полето 
на гравитација.

С е случи контролиран су-
дир на „розета“ со коме-
тата 67п/Чурјумов-Гера-

сименко, се наведува во соопште-
нието на Европската вселенска 
агенција, чиешто седиште е во 
Париз.

Можам да потврдам дека ова ис-
ториско спуштање на „розета“ 
беше сосема успешно, се вели 
во соопштението директорот на 
мисијата, Патрик Мартен од ЕСА.

Во март 2004 година, летало-
то тешко околу три тона беше 
лансирано од Земјата заедно со 
лендерот „филе“, a со помош на 
ракета и користејќи ја грави-
тациската сила на Земјата и на 
Марс патуваше 6,4 милијарди ки-
лометри низ Сончевиот систем 
пред да стигне до кометата 67П/
Чурјумов-Герасименко, на шести 
август 2014 година.

Веќе во ноември истата година 
„филе“ беше спуштен на повр-
шината на кометата, а со своите 
десет високотехнолошки уреди, 
од камери, рендгентски зраци, 
до дупчалка, успеа да собере ма-
теријали од кометата и да ја фо-
тографира од повеќе агли, што 
и беше главната цел на оваа ми-
сија, која траеше повеќе од една 
деценија.

Возможно е дури „розета“ и да 
скршнала од својот курс, како 
што се случи и со „филе“ при 
слетувањето, и да паднала во 
голема јама на површината на 
кометата со што не се знае што 
ќе најде во внатрешноста.

- Ние, буквално, нуркаме во 
непознатото, влегувајќи во 
нова зона на науката - изјавил 
научниот Лоренс О’Рурк.

Преку заедничката мисија на 
„розета“ и на „филе’, според 
научниците, тие повеќекратно 
го унапредиле нивното позна-
вањето за кометите, кои ги има 
милијарди и претставуваат ос-
татоци од самото формирање 
на Сончевиот систем. 
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СиБирСКА ХАСКА

миленици
По

дг
от

ви
 |  

К.
Н.

К

градинадом

Ако барате начин да го продолжите „ро-
кот на траење“ на букетот цвеќе што сте 
ги добиле за годишнина, роденден или, 
едноставно, сте го набрале за декора-
ција во просторијата, обидете се со еден 
од овие совети за да уживате подолго во 
свежиот изглед на вашите цвеќиња

Околу една четвртина од чаша газиран 
сок ставете во вазата со вода во која 
имате цвеќиња. Шеќерот од газираниот 
сок ќе направи цвеќето да трае подолго.

Исто како што може да ја зачува вашата 
фризура, спрејот за коса ќе го одржи 
цвеќето свежо подолго, барем на изглед. 

Сите сакаат да го задржат букетот по-
долго во живот. Затоа измешајте две 
лажици оцет со две лажици шеќер, а 
потоа измешајте го тоа во водата во 
која ќе го ставите букетот. Внимавајте 
редовно да ја менувате водата (секој 
пат одново додавајќи оцет и шеќер), на 
секои неколку дена, со што цвеќето ќе 
живее подолго.

Иако, веројатно, никогаш не би рекле 
на прв поглед, факт е дека ако на секој 
литар вода додадете по една четвртина 
лажица избелувач тоа ќе го одржува 
цвеќето свежо многу подолго,.

Вашиот свежо набран букет ќе трае по-
долго ако во вазата со вода додадете 
бакарна монета и коцка шеќер. Бакарот 
со монетата ќе влијаат како средство за 
скиселување, со што ќе се спречи раз-
војот на бактерии. �

Хаските се одличен избор за ваше ми-
лениче и за домашно куче. Доколку до-
волно се грижите за вашата сибирска 
хаска, тешко е да најдете друго домашно 
милениче што ќе ви возврати со толку 
голема љубов како нив. Тие се одлични 
чувари, знаат да препознаат опасност и 
да ве одбранат вас и вашето семејство.

За хаските важи дека се издржливи ку-
чиња, кои имаат многу енергија, која 
ги прави одличен пријател за човек со 
активен живот. Многу е важно секој ден 
да се прошетаат или истрчаат, за да ја 
ослободат својата енергија. Во спроти-
вен случај, може да се јави непожелно 
однесување како лаење, прекумерно 
копање, кинење растенија и предмети.

Хаските сакаат доживотно. Нивната љу-
бов кон вас е над сите други емоции и 
нивни приоритет е да ве чуваат. �
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неКОЛКу нАЧини  
КАКО цВеќетО ВО ВАЗА 
ДА трАе ПОДОЛГО

еден стан  
мно гу сти ло ви

Овој стан во Укра и на го 
кр а сат раз но вид ни ди-
зај нер ски идеи кои сло-

бод но мо же те да ги при ме ни те 
и во сво јот жи во тен про стор. 

Овој стан е дом на ед на сли кар-
ка и неј зи но то се мејс тво. Про е-
ктот за уре ду ва ње на овој про-
стор се ви ка „Шшш...“, а ни во то 
на кре а тив но ст го отс ли ку ва 
ни во то на кре а тив ност на са-
ма та сопс тве нич ка. 

Се кој дел од про сто рот има по и-
на ков кре а ти вен еле мент.

Ин те рес ни те тек сту ри, сло же-
ни те обрас ци на под ни те и на 
ѕид ни те об ло ги и ин тен зив-
ни те бои го пра ват про сто рот 
не се којд не вен. 

Пр ви от еле мент со кој се сре ќа-
ва те на са ми от влез во ста нот 
се жол та та вра та и ин те рес-

ни от под, кој од хе кса го нал ни 
плоч ки се пре тво ра во др ве на 
под на об ло га.

Днев на та и куј на та се ор га ни-
зи ра ни во про стор од отво рен 
тип, во кои до ми ни ра ат си на та 

и жол та та бо ја. Се пак, вни ма-
ни е то го одв ле ку ва ѕи дот из-
ве ден од ре цик ли ра на ту ла, 
ре де на ка ко ри би на ко ска.

Низ дру ги те про сто рии, во 
две те спал ни со би и во две те 
ба њи, ак цен тот, исто та ка, е 
ста вен на ѕид ни те об ло ги, 
но и на еле мен ти те што ги 
раз де лу ва ат про сто ри те. Та-
ка, во дет ска та со ба еден од 
ѕи до ви те е из ве ден ка ко учи-
лиш на таб ла и на не го де ца та 
мо жат да чкр та ат. 

Во глав на та спал на со ба и во 
глав на та ба ња до ми ни ра еле-
ган тен цр но-бел стил ком би-
ни ран со др ве ни по вр ши ни.  �



Подготви |  
Бојан Момировски

рекреациjа

Фитнесот
какоделод
секојдневието

З дра ви от на чин на жи вот е сѐ по-
при су тен на на ши те про сто ри. 
Ка ко ед на, а мо же би и нај важ-

на, актив ност за здра во те ло и за здрав 
дух, се ка ко, е фит не сот.

Во ми на то то са ла та за веж ба ње прет-
ста ву ва ше ме сто во кое се кој што оди 
тре ба да има те ло со зго ле ме ни и истак-
на ти му ску ли. Тоа се га не е та ка за тоа 
што, освен кре ва ње то то вар, во са ли те 
за веж ба ње мо же да се веж ба на по ве ќе 
на чи ни сѐ со цел да се 
одр жу ва кон ди ци ја та, 
да се тро шат на со бра-
ни те штет ни ма те рии и 
да се во ди здрав на чин 
на жи вот.

Фит не сот или фи зич ка-
та актив ност во са ла за 
веж ба ње де нес кај лу ѓе-
то по драз би ра си но ним 
за здрав је. Фит не сот е 
хит на де неш ни ца та и 

Ако во ми на то то фит не сот или бо ди бил дин гот бе ше поб ли зок 
до ма шки от пол, се га ве ќе број ка та е по и зед на че на, а мо же да 
се ка же де ка има ду ри и по ве ќе од жен ска та по пу ла ци ја што 
веж ба ат фит нес.

Освен пра вил ни от на чин на веж ба ње, мно гу е важ на и ис хра на та. 
По не ко гаш се пре по ра чу ва да се зе ма ат и одре де ни до да то ци 
во ис хра на та кои по ма га ат за по бр зо со го ру ва ње на ма сти те и 
на штет ни те ма те рии.

По сто јат по ве ќе ти по ви веж би, во за вис ност од по тре ба та и од 
жел ба та. Не кои по се ти те ли одат са мо да ја на ма лат те лес на-
та те жи на и со по мош на кар ди о веж би ја по стиг ну ва ат цел та, 
вклу чу вај ќи ја и по до бре на та ра бо та на ор га низ мот и на си те 
ор га ни. По сто јат и веж би за зго ле му ва ње на му скул на та ма са 
и со тоа се до би ва ед на це ли на. Ин стру кто ри те пред ви ду ва ат 
де ка ми ни мал на та по тре ба од веж ба ње во те кот на ед на не де-
ла е три де на, но, се ка ко, до кол ку по стои мож ност, мо же да се 
веж ба и шест па ти во не де ла та со еден ден од мор.

По за вр шу ва ње то на днев но то 
веж ба ње, се кој чув ству ва 
до пол ни тел на си ла, 
све жи на и мо же мно гу 
по лес но да ги из вр шу ва 
си те се којд нев ни 
актив но сти. 

зе ма сѐ по го лем за мав со кој мно гу 
лу ѓе, осо бе но мла ди те, се оби ду ва ат 
да вни ма ва ат на сво е то здрав је. Тие 
што одат на фит нес во са ла та до би ва ат 
ин струк ции од тре нер или ин стру ктор 
за на чи нот на веж ба ње и за на чи нот 
на ис хра на. Тоа мно гу па ти до се га е 
до ка жа но од нај раз лич ни на уч ни ци, до-
кто ри, ну три ци о ни сти од це ли от свет.

Све ста кај лу ѓе то за здра ви от на чин 
на жи вот се зго ле му ва од ден на ден. 

Сѐ по ве ќе се вни ма-
ва на здра ви от на чин 
на ис хра на, на пра-
вил но то веж ба ње и 
се иско ре ну ва ат ло-
ши те жи вот ни на ви-
ки. Све до ци сме на 
ма сив но дви же ње 
ме ѓу мла да та по пу-
ла ци ја, а тоа мо же 
да се на ре че и ка ко 
фит нес-кул ту ра во 
Ма ке до ни ја.
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спОРТ интерВjу

 по успешниот настап на 
нашата младинска репре-
зентација до 21 година на 
квалификациите за Европ-
ското првенство во полска 
во 2017 година и освоеното 
прво место во групата, как-
во е чувството да се доживее 
ваков историски резултат на 
национално ниво?
ГЕОрГИЕВСКИ: Среќен сум, 
прекрасно е да се видат полни 
трибини, одлична атмосфера 
и радост по постигнатиот ус-
пех. Им честитам на селекторот 
Благоја Милевски, стручниот 
штаб во репрезентацијата и на 
фудбалерите. Оваа репрезен-
тација е пример како може да 
се стигне до успех во македон-
скиот фудбал. Ги заслужуваат 
сите пофалби за историскиот 

резултат. Фудбалерите покажаа 
дека знаат, можат и посакуваат 
победа, видовме дека имаат та-
лент, но и карактер да се носат 
со тешки противници и ситу-
ации. Стигнаа таму каде што 
им е местото и благодарност 
до сите што даваа поддршка. Ја 
вративме насмевката на лицата 
на навивачите и драго ни е по-
ради тоа. Бидете горди.

 по остварениот резултат сле-
дува уште поголем предиз-
вик, настап на Европското 
првенство. Според Вашето 
мислење, какви се нашите 
шанси на ова натпревару-
вање?
ГЕОрГИЕВСКИ: Привилегија 
за секого е да се биде на го-
лемо натпреварување, од до-
маќинот на репрезентацијата 
преку играчите и селекторот. 
Ќе сториме сѐ да бидеме ква-

литетни во Полска на Европ-
ското првенство – ФФМ, како 
и досега, ќе ги осигури сите ус-
лови. Ќе вложиме максимален 
труд и напор да го задржиме 
нужното заедништво. Пласма-
нот на Европското првенство е 
остварување на сонот на оваа 
генерација.

 развојот на младите таленти 
е важен фактор за иднината 
на националниот спорт. Во си-
туација кога клубовите низ 
светот и државните федера-
ции сѐ повеќе инвестираат 
и ќе се заложуваат за своите 
младинци, колкава е поддрш-
ката за нашите јуниорски ти-
мови?
ГЕОрГИЕВСКИ: Фудбалот е 
многу важен фактор во нашето 
општество и затоа е исклучител-
но битно што можеме заедно да 
се радуваме на успехот на репре-

зентацијата до 21 година. Селек-
цијата, едноставно, одушеви со 
резултатите и со пласманот на 
Европското првенство. Малку-
мина веруваа дека можеме да 
се носиме со Франција, Украи-
на, Исланд, Шкотска бидејќи во 
финансиите и во инфраструк-
турата тешко можеме да се 
мериме со сите тие фудбалски 
гиганти. Но, изминатата година 
направивме многу за развој на 
младинскиот фудбал, сите се-
лекции, од 15 до 19 години оди-
граа рекорден број натпревари, 
репрезентацијата до 21 година 
и селекцијата во футсал како 
никогаш во историјата имаа 
позитивни резултати. Сите де-
лиме заслуги и за тие резултати. 
Најмладите се нашата најголема 
вредност и ќе продолжиме со 
проектот за континуирано рако-
водење таленти преку едукација 
на тренери и на стручни тимови 
за таа цел. Во таа насока, горди 
сме на проектот „Фудбалска ака-
демија“, долгорочен проект на 
национално ниво, кој ќе биде 
главен генератор на фудбалери 
за националните селекции.

Сакаме да им помогнеме на 
сите, нашата цел е да напра-
виме заеднички напори и вло-
жувања, а сето тоа што се ра-
боти во европските фудбалски 
центри, мора да се направи и во 
Македонија.

 Како услов за развој и за по-
добрување на квалитетот на 
домашниот спорт, неопходна 
е инфраструктура во која сѐ 
повеќе се инвестира. Кои се 
плановите на Федерацијата 
во оваа насока?
ГЕОрГИЕВСКИ: Фудбалската 
федерација на Македонија, со 
поддршка од УЕФА и од про-
грамата за развој „Хет-трик“, ја 
засили соработката со институ-
циите, а во правец на развој на 
фудбалската инфраструктура, 
која ја има клучната улога во 
развојот на фудбалот во целина.

Наша цел е да помогнеме и 
финансиски и логистички за 
Штип, Битола, Тетово, Прилеп 
и Велес да добијат репрезента-
тивни стадиони, да создадеме 

услови за многу повеќе луѓе да 
го засакаат фудбалот, да трени-
раат и да се натпреваруваат во 
одлични услови. Проектот мора 
да го финализираме заеднич-
ки. Се надевам дека општините 
вистински ќе ја сфатат важнос-
та на, веројатно, најголемиот 
проект во историјата на ФФМ.

 Фудбалската академија на 
ФФМ се фокусира на развојот 
на младите таленти уште од 
мали нозе. Според вас, кои ќе 
бидат придобивките од рабо-
тата на оваа академија?
ГЕОрГИЕВСКИ: За нас е многу 
значајно што УЕФА ја препо-
знава нашата желба „фудбал-
скиот живот“ на младите да 
го направиме многу подобар. 
Со посветеност и со системска 
работа „Фудбалската академија“ 
веќе ги вреднува резултатите 
од својата студиска програма, 
но наша задача е постојано да 
ги развиваме, унапредуваме и 
преиспитуваме содржините на 
програмата за работа на ака-
демијата. Нашата визија е да 
ја претставиме Академијата 
како водечка институција од 
тој вид во Македонија, основа-
на по примерот на многу ев-
ропски школи, со единствена 
желба своите ученици да ги 
подготви за времето што доаѓа, 
како школа за иднина. Заедно 
со Министерството за образо-
вание и Агенцијата за млади и 
за спорт, поддржани од УЕФА, 
мислам дека ќе успееме во таа 
намера. Ова е одличен проект.

 Со врвните спортски резул-
тати, нови успеси и подобру-
вање на условите за фудбалот 
во земјава како постојана цел 
кон која се стреми Федера-
цијата, кои се следните че-
кори и планови на агендата 
на ФФМ?
ГЕОрГИЕВСКИ: Желбата на 
ФФМ е заеднички со Владата на 
РМ и градовите да ја подобри-
ме спортската инфраструктура. 
Низ разговорите со луѓето од 
општините низ државата за-
клучивме дека градовите се 
подготвени да ја надградуваме 
нашата соработка. Реализира-
ната програма за изградба на 

десет терени со вештачка трева 
ни дава за право да веруваме 
дека можеме да одиме чекор 
понапред во создавањето ква-
литетна спортска инфраструк-
тура.  Општините влегоа во но-
виот проект за подобрување на 
условите на стадионите, а ние, 
сигурно, ќе ја поддржиме се-
која иницијатива, која ќе значи 
поквалитетни услови за фудба-
лерите и за клубовите. Оттаму, 
веќе се реализира програмата  
„Хет-трик 4“ на УЕФА за ком-
плетно менување на тревната 
подлога на пет стадиони и по-
ставување рефлектори. Тетово 
и Битола се веќе завршени. Си-
гурни сме дека поквалитетните 
стадиони, подобрата органи-
зација на натпреварувањата и 
заедничката одговорност на 
сопствениците на стадионите 
и на клубовите ќе доведат до 
подобро однесување и на фуд-
балските натпревари.

Во изминатава година Фудбал-
ската федерација на Македонија 
реализираше повеќе развојни 
проекти со цел унапредување 
и развој на фудбалот во нашата 
земја како доизградба на најмо-
дерниот фудбалски комплекс 
„Куќа на фудбалот“, изградба на 
десет терени со вештачка трева 
во десет општини во државата 
и менување на тревната подло-
га, обезбедување опрема за одр-
жување и репарација на тере-
ните, поставување рефлектори, 
обезбедување апарати за меди-
цински тестови за младинските 
категории, донација на опрема 
за клубовите и за младинските 
екипи, осум нови паралелки во 
Фудбалската академија, кам-
пања за спречување насилство 
и национализам, сеопфатен 
регистар за млади фудбалери, 
професионални договори за 
селекторите во младинските 
селекции, повеќе од пет илјади 
деца во детската лига, органи-
зација на младински развојни 
турнири, вклучување на ФФМ 
во програмата за развој на 
УЕФА, промена во системот на 
натпреварување, поддршка на 
општинските фудбалски сојузи 
и враќање на великаните во ма-
кедонскиот фудбал. 

на големиот државен празник, денот на востанието 
на македонија, младите фудбалски репрезентативци 
до 21 година остварија историски успех, директно се 
пласираа на европското првенство, кое ќе се игра во 
полска в година. со освоеното прво место во групата 
три, нашите фудбалски таленти го направија тоа 
што досега не ѝ успеа на ниту една наша фудбалска 
селекција и ја направија горда нашата држава. за овој 
одличен пласман на нашите младинци, „република“ 
разговараше со претседателот на Фудбалската 
федерација на македонија, илчо Георгиевски

Бидете горди, 
го покажавте 
патот до 
успехот

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски
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– Ако луѓето ме мразат без 
причина, одма им давам 
причина.

– Зошто?
– Што знам, ете така ... Добра 

душа сакам да помагам!

 Жената:
– Зошто е се расфрлено на 

подов?
 Мажот:
– Гравитација жено,  

гравитација!

– Ај на кафе.
– Не можам, на диета сум.
– Каква диета?
– Финансиска...

�  17 октом ври 1878 година
 За поч на ло Кресненското (Маке-

донско) востание  за ос ло бо ду ва-
ње на Ма ке до ни ја од ос ман ли ска 
власт и за соз да ва ње не за вис на 
др жа ва. Око лу 400 во ста ни ци, 
пред во де ни од  Димитар Поп 
Георгиев-Бе ров ски и вој во да та 
Стојан Карастоилов, го на пад на-
ле се ло то Кресна, во до ли на та 
на ре ка та Струма во Пиринска 
Македонија, ка де што се на о ѓалa 
ос ман ли ска ка сар на. При тоа ја 
за зе ле ка сар на та и ос ло бо ди ле 
не кол ку ме ста, ка де што би ла 
соз да де на на род на власт. Во-
ста ни е то би ло за ду ше но ду ри 
во ју ни ид на та го ди на.

�  17 октом ври 1912 година
 Поч на ла  Првата балканска 

војна. Вој на та за вр ши ла со 
при мир је на 3 де кем ври иста-
та го ди на. Ма ке  дон ски от на род 
зел актив но учес тво во вој на та 
оче ку вај ќи де ка ќе се из бо ри 
за сло бо да и за не за вис ност. 
Но, на ме сто тоа, со јуз ни ци те 
ја по де ли ле Ма ке до ни ја, што 
пак би ло при чи на за по че то кот 
на Втората балканска војна.

�  18 октом ври 1962 година
 По не кол куд нев ни по рој ни дож-

до ви се из ле а ла ре ка та Вардар. 
Би деј ќи не би ло ре гу ли ра но ко-
ри то то, поп ла ва та го за фа ти ла 
це ли от град, сѐ до на си пот во 
на сел ба та Пролет. Поп ла ва та 
тра е ла три де на, но без чо веч ки 
жр тви. Пре диз ви ка на е го ле ма 
ма те ри јал на ште та.

�  20 октом ври 1915 година
 Ро ден е ма ке дон ски от на ци о-

на лен де ец и народен херој на 
Македонија Мир че Ацев. Со се-
ма слу чај но бил уап сен на 19 
декември 1942 во Ве лес, за ед но 
со Стра шо Пин џур. Во Об лас на-
та по ли ци ска упра ва во Скопје  
без суд ски про цес, по петд нев но 
ѕвер ско ма че ње, обај ца та би ле 
уби е ни од бу гар ска та по ли ци ја 
на 4 јануари 1943 го ди на.Во чест 
на Мир че Ацев, пр ви от ба тал јон 
на На род но ос ло бо ди тел на та 
вој ска на Ма ке до ни ја, фор ми-
ран на 18 јули 1943 го ди на, го 
но си не го во то име.

ВремеПлоВ

д В О г л е д
СДСМ нА иЗ БО ри СО цр нА нА Ме СтО Си нА 

БО јА ОД ЖАЛ ЗА не О Др ЖА ни те иЗ БО ри ВО 
АПриЛ и ВО ју ни

Жена се носи на раце. 
На глава сама ќе ти  
се качи! 

На Македонец ако му 
дадеш "ветер во грб"  
ќе се жали на промаја.

Најголема дилема во 
есен: Дали алиштата 
надвор на жица се  
ладни или водени?

Телово вика салата, 
срцево вика бурек.

Кога на интервју за  
работа ќе ти речат  
платата е 15.000 во 
првите неколку месеци 
обично мислат на  
првите 400 месеци.

СДСМ нај а ви де ка на из бо ри те во 
де кем ври ќе ги про ме ни бо и те 
под кои ќе на ста пу ва. Жол та-

та ѕвез да на ме сто на си на бо ја ќе 
се нај де на цр на зад ни на со што ќе 
се сим бо ли зи ра дла бо ка та жал на 
пар ти ја та од не о др жа ни те из бо ри 
во април и во ју ни. 

По крај овој но ви тет, ка ко што ве лат 
во пар ти ја та, со цел уште по ве ќе да 
се наг ла си дла бо ки от тра ор во СДСМ 
по ра ди бег ство то на вла ста од из бо-
ри во април и во ју ни, на ме сто цр-
ве на та ру жа, на сре ди на на ѕвез да та 
ќе има цр ве на сол за.

� „Ви сти на та е таа и си те гра ѓа-
ни тре ба да ја зна ат: ние сме тие 
кои са ка ат да одат на из бо ри, но 
од не му ка ет не оти дов ме до се га. 
Всуш ност, ние са кав ме мно гу да 
има из бо ри и во април и осо бе но 
во ју ни, но, ете, ре шив ме мал ку 
да се по ше гу вав ме, па од бив ме да 
се по ја ви ме на из бо ри те со из го-
вор де ка не ма ло ус ло ви за нив но 
спро ве ду ва ње“, ре че порт па ро лот 
Пе тре Ши ле гов.

� „Ка ко што зна е те, ше га та е здра-
ва и сме е ње то го про дол жу ва жи-
во тот. Е, фа ктич ки со на ше то бе-
га ње од из бо ри во април и во ју ни 
ла жеј ќи де ка не ма ус ло ви и де ка 
ако из ле зе ме на из бо ри си гур но 

ќе по бе ди ме, но не са ка ме би деј-
ќи не се соз да де ни ус ло ви, на што 
си те ни се сме е ја, се жр тву вав ме 
за про дол жен жи вот на гра ѓа ни-
те - со што ве ќе и ос тва рив ме ед на 
мер ка од на ша та про гра ма“, до да де 
Ши ле гов.

� „СДСМ пре те ра но мно гу са ка ше, 
пе ка ше по из бо ри, па те ше за да 
се по ја ви и из гу би, но не оти де на 
из бо ри за до бро то рас по ло же ние, 
смеа и про дол жен жи вот на гра ѓа-
ни те. лу ѓе то мис леа де ка ние сме 
тие кои бе га ат од из бо ри, но ние 
пла чев ме за тоа што не се одр жаа. 
Ка ко знак на оваа дла бо ка пат ња, 
ре шив ме си на та бо ја од ло го то на 
пар ти ја та да ја за ме ни ме со цр на, а 
цр ве на та ру жа во жол та та ѕвез да 
да би де за ме не та со цр ве на сол за“, 
до да ва тој.

Спо ред не го, го ле ма е ве ро јат но ста 
пар ти ја та да го за др жи цр ни ло то 
во сво јот амб лем и по из бо ри те за 
да го отс ли ка рас по ло же ни е то на 
чле но ви те на СДСМ и по из бо ри те 
на 11 де кем ври. �

Кромиди Запад

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

сличност со вистинските луѓе и 
институции е случајна.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
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# 1 модар патлиџан

# 1 тиквичка

# ½ главица лук

# 2-3 цели печени 
црвени пиперки

# Еден грст чери-домати

# Една рака свеж 
магдонос

# 1 калап фета 

Ќе ви треба и:

# Сол, црн пипер и 
маслиново масло

# Исечкајте ги модриот патлиџан и тиквичката на еднакви 
долги ленти – не многу дебели, но ни не многу тенки. 
Доколку имате доволно време, маринирајте ги лентите 
со лук, маслиново масло, сол и црн пипер. Запомнете дека 
солта го отстранува вишокот вода од модрите патлиџани 
пред да ги готвите.

# Исечкајте го и сирењето на коцки, а пиперките на тенки 
ленти. Чери-доматите пресечете ги на половина.

# Загрејте ја тавата или скарата и испечете ги лентите тик-
вички и модар патлиџан. Повремено вртете ги за да се 
потпечат убаво од двете страни.

# Лентите од тиквички и од модар патлиџан наредете ги 
наизменично на долга чинија и потоа додајте ги ленти-
те пиперки, фетата и доматите. Најпосле, украсете со 
свежо нане.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт: Оваа салата претставува одличен оброк, полн со вкусови и со 
боја. Тиквичките се едноставни за подготовка, но можат да впијат масло, 
па затоа внимавајте да не подготвите многу тешка салата. Ова треба да е 
едноставно, лесно јадење со силни вкусови.
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КуJнски тефтер

Медитеранска салата од зеленчук  
на скара, со фета и со нане




