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Народот ќе ѝ стави крај На деструкцијата

ме ре ња на јав но то мис ле ње ука жу
ва ат де ка ВМРОДПМНЕ не са мо што 
по втор но ќе ја до бие до вер ба та на 
гра ѓа ни те за да ја во ди др жа ва та, ту
ку и де ка има ос но ва да се на де ва на 
убед ли ва по бе да, ко ја би обез бе ди ла 
60 и по ве ќе пра те ни ци. Осво ју ва ње то 

По ви кот на ли де рот Ни ко ла 
Гру ев ски до ма ке дон ски от 
на род за ма сов на под др шка 

на 11 де кем ври, ко ја ќе ѝ до не се 
на пар ти ја та 63 пра те нич ки ме ста, 
и агре сив ни от старт со те рен ски 
актив но сти на ра ко водс тво то на 
ВМРОДПМНЕ пре диз ви каа го ле
ма па ни ка кај опо зи ци ја та, ко ја сѐ 
уште се на де ва де ка, не за вис но од 
ис хо дот на из бо ри те, ќе има га
ран ти ра ни ми ни стер ски ме ста во 
но ва та вла да со што по втор но би 
се до гра би ла до власт без амин од 
гра ѓа ни те, а се то тоа би ѝ отво ри ло 
мож ност за одр жу ва ње на кри за та 
до не дог лед. 

Во из бор на по бе да искре но ве ќе 
ни кој не се на де ва во опо зи ци ски от 
блок. Нас про ти си те ко мич ни јав ни 
на ста пи на ра ко водс тво то на СДСМ 
во кои се оби ду ва ат да го одр жат 
мо ра лот кај членс тво то со смеш ни 
нај а ви за не ка ква „си гур на по бе да“, 
нив на та ре ал на цел на прет стој ни те 
из бо ри ќе би де да се на ма ли раз
ли ка та што е мож но по ве ќе за да 
мо же да се оп стру и ра фор ми ра ње то 
и функ ци о ни ра ње то на но ва та ле
гал но из бра на власт. Тоа би зна че ло 
но ви пре го во ри, но ви уце ни и но ва 
ште та за др жа ва та и за гра ѓа ни те, 
но и про дол жу ва ње на по ли тич ки
от жи вот на За ев и на Ше ке рин ска, 
ба рем до про лет. 

Оче ку ва но и мно гу про вид но, со 
ог лед на фа ктот де ка опо зи ци ја та 
не ма раз ра бо те ни про е кти и раз
вој ни пла но ви со кои би ги при

до би ле гла са чи те, во те кот на из
бор на та кам па ња ја зот од 200.000 
гла со ви ќе го на до ме сту ва пре ку 
Ка ти ца Ја не ва со за си лу ва ње на 
хај ка та про тив ра ко водс тво то на 
ВМРОДПМНЕ, со лов на ал бан ски
те гла со ви ве ту вај ќи дво ја зич ност 
и фе де ра ли за ци ја, ка ко и со ку пу
ва ње на под др шка та на Со ро со ви те 
пла те ни ци га ран ти рај ќи функ ции 
и пра те нич ки ме ста на из бор ни
те ли сти. Во исто вре ме, дес ни от 
опо зи ци ски блок ќе има за да ча 
да „укра де“ што е мож но по ве ќе 
вмров ски гла со ви и та ка не ка ко 
опо зи ци ја та да се приб ли жат на 
ми нус 100.000 гла со ви. 

Со дру ги збо ро ви, СДСМ не ма да оди 
на по бе да, ту ку ќе игра на кар та што 
е мож но по мал по раз за по се ко ја це
на да вле зе во но ва та вла да, ко ја би 
би ла ши ро ка или мал цин ска. Уште 
се га За ев со две ра це би при фа тил 
по раз од око лу 100.000 гла со ви за 
да мо же да ги ос по ри ре зул та ти те 
и вед наш да ба ра но ви из бо ри. Во 
та кви ус ло ви, ду ри и да ус пее не ка
ко ВМРОДПМНЕ да фор ми ра вла да 
со по бед нич ка та пар ти ја од ал бан
ски от блок, таа би би ла се ри оз но 
уце ну ва на за от стап ки на ште та на 
ма ке дон ски от на род. На сме тка на 
тоа, пак, ќе тр пат еко ном ски от раз
вој, на ма лу ва ње то на не вра бо те но
ста и по до бру ва ње то на жи вот ни от 
стан дард, а на ро дот ќе про дол жи 
да жи вее под сил на пси хо за и под 
по сто јан страв од но ви конф ли кти, 
но ви те ро ри стич ки на па ди, но ви 
на сил ни про те сти...   

За пос ли ко ви то да се опи ше сце на
ри о то кое тре ба да нѐ во ве де во но ва 
кри за, до вол но е са мо да фр ли ме око 
на по стиз бор ни те слу чу ва ња во Цр
на Го ра. Ми на то не дел ни те из бо ри 
во оваа бал кан ска др жа ва, кои исто 
та ка тре ба ше да зна чат сми ру ва ње 
на по ли тич ка та кри за, до жи ве а ја 
огром но фи ја ско. Уште не со оп ште
ни ре зул та ти те, зем ја та по то на во 
уште по го ле ма не ста бил ност. По ра
ди тес ни от ре зул тат, и вла ста и опо
зи ци ја та се прог ла си ја за по бед ни ци 
об ви ну вај ќи ја спро тив на та стра на 
за из бор ни не ре гу лар но сти. Си ту а
ци ја та не ус пеа да ја рас чи сти ни ту 
цр но гор ска та Др жав на из бор на ко
ми си ја, ка де што дој де и до фи зич ка 
прес ме тка ме ѓу чле но ви те во оби
дот да се об ја ват пре ли ми нар ни те 
ре зул та ти од из бо ри те. 

Ма ке дон ски от на род ќе ја из бег
не зам ка та во ко ја за пад наа Цр но
гор ци те со тоа што на 11 де кем ври 
ќе из во ју ва убед ли ва по бе да над 
кре а то ри те на цр но то сце на рио за 
рас пар чу ва ње на Ма ке до ни ја. По 
две го ди ни из ма чу ва ња, на вре ди, 
по ни жу ва ња, уце ни, за ка ни, фи зич
ки на па ди... ко неч но до а ѓа ат пет те 
ми ну ти на гра ѓа ни те. Ма ке дон ски те 
гра ѓа ни же сто ко ќе ја каз нат ан ти
др жав на та по ли ти ка на За ев, а на 
це ло то ра ко водс тво на СДСМ ќе им 
ста ват јас но до зна е ње де ка нив но
то вре ме одам на исте че и де ка се 
не по жел ни на по ли тич ка та сце на. 

Кол ку и да ги не ги ра СДСМ ре зул та
ти те од ан ке ти те, си те до се гаш ни 

ап со лут но мно зинс тво не са мо што 
не е не воз мож но, ту ку е мно гу ре ал но, 
со ог лед на кон ти ну и те тот во ос тва
ру ва ње то на ве ту ва ња та од стра на на 
ВМРО ДПМНЕ, но и во аку му ли ра ни от 
ре волт од де стру ктив но ста на За ев 
и на СДСМ. 

За по тсе ту ва ње, ВМРОДПМНЕ во 
пар ла мен тот од 2008 го ди на до 
2011 го ди на има ше 63 пра те ни ци, 
до би вај ќи ја до вер ба та на то гаш ни
те пред вре ме ни из бо ри од по ве ќе 
од 480.000 ма ке дон ски гра ѓа ни. Ре
чи си иден тич на под др шка има ше и 
на пред вре ме ни те из бо ри во 2014 
го ди на, но то гаш овие гла со ви обез
бе ди ја „са мо“ 61 пра те нич ко ме сто. И  
во два та слу чаи раз ли ка та во од нос 
на опо зи ци ска та СДСМ из не су ва ше 
над 200.000 гла со ви. 

По вто ру ва ње то на овие ре зул та ти ќе 
зна чат не са мо по твр да на до вер ба та 
во по ли ти ка та на ВМРОДПМНЕ, ту ку и 
ре фе рен дум ско „да“ за ста ва ње крај на 
кри за та и на де струк ци ја та на СДСМ. 



Н ајкарактеристичен при
мер што ја потврдува 
тезата за широките 

коалиции како смрт за тради
ционалната парламентарна 
демократија е Австрија. Во оваа 
земја каде што традиционални
те политички ривали социјал
демократите и конзервативци
те од Народната партија често 
влегуваат во владина коалиција 
доведоа до ситуација оваа от
ворена земја, која е една од во
дечките по бројот на примени 
бегалци и емигранти, да добие 
претседател краен десничар, а 
јавното мислење да стане ради
кално спротивставено на голем 
дел од либералната политика. Во 
Австрија ваквиот пристап кон 
политиката во кој двете најго
леми партии „се безбедни“ од 
одење во опозиција придонесе 
земјата целосно да отстапи од 
традиционалните политички 
вредности и да создаде хаос во 
политиката.

Иако приказната во Германија и 
во Италија е поинаква и во овие 
две водечки членки на ЕУ голе
мите коалиции не придонесоа 
за развој, туку повеќе за стагни
рање на реформите, од проста 
причина што ниту една партија 
не сака да го преземе товарот за 
менување на државата од страв 

дека за тоа ќе биде казнета на 
избори. Оваа опасност е голема 
и кај партии што владеат сами, 
но, сепак, во големите коалиции 
многу потешко се донесуваат од
луки поради стравот да се ризи
кува, но и поради поинаквите 
гледишта при спроведување на 
реформите. Друг проблем што е 
евидентен во Германија е падот 
на довербата во партиите од го
лемата коалиција и порастот на 
рејтингот на радикалната дес
ница. Иако главната причина за 
падот на популарноста на ЦДУ/
ЦСУ и на СПД е политиката на 
отворени врати, не треба да се 
занемарат ниту понекогаш кон
фузните и спротивставени ста
вови за важни прашања како бе
галците, Русија, Блискиот Исток, 
трговските договори со САД и со 
Канада и други теми. Таканаре
чениот Трет кабинет на Меркел, 
формиран во 2013 година меѓу 
ЦДУ/ЦСУ и СПД, за три години 
загуби повеќе од една третина од 
довербата што ја доби при фор
мирањето и сега има помалку 
од 59 проценти поддршка, а во 
меѓувреме крајно десничарска
та Алтернатива за Германија, 
која е формирана пред три го
дини, успеа да дојде до рејтинг 
меѓу 12 и 14 проценти. Наивно 
е да се верува дека бегалците се 
единствена причина за падот 
на Меркел и на Габриел и за по

демот на Фрауке Петри. Дел од 
причините за ваквите трендови 
во земја во која од Втората свет
ска војна имаше влади со една 
голема и со една мала партија, а 
сега со двете најголеми партии, 
сигурно можат да се најдат во 
безидејноста и во долгорочната 
суспензија на критериумите за 
формирање влада.

Зошто се пласира 
тезата за широка 
коалиција
За опозицијата е јасно дека 
приказните за широка коали
ција се корисни и добродојде
ни. Широката коалиција, иако 
е целосно нефункционална, 
освен ако не се работи за сос
тојба на војна или на природна 

катастрофа од големи размери, 
е корисна и за партиите што 
не можат да дојдат на власт. 
За СДСМ широката коалиција 
е единствена мотивација за 
голем дел од членовите, кои 
се разочарани од партиските 
рејтинзи и од политиката на 
својата партија. Тие се свесни 
дека СДСМ не може да го побе
ди ВМРОДПМНЕ на изборно 
соочување, но идејата за широ
ка коалиција ќе им даде енер
гија да ги издржат сите Сцили 
и Харибди во периодот до 11 
декември со надеж дека, и по
крај поразот, ќе можат да се 
дограбат до државна функција. 
Кај ВМРОДПМНЕ последиците 
се сосема спротивни, голем дел 
од партиските членови нема да 
дадат сè од себе ако знаат дека 
без разлика на резултатот од 
изборите, голем дел од функ
циите во новата влада ќе им 
бидат дадени на поразените 
само за да се зачува божемната 
стабилност.

Причините зошто меѓународниот 
фактор, што и да значи тоа, е најго
лем поддржувач и инспиратор за 
влез на двете најголеми македон
ски и на двете најголеми партии на 
Албанците, се едноставни. Странци
те сметаат дека притисокот што го 
трпи Македонија во спорот за името 
ќе може многу полесно да се кана
лизира ако владата ја сочинуваат 
четирите најголеми партии, како 
што беше случај во 2001 година, 
кога Македонија се согласи на Ох
ридскиот рамковен договор, кој од 
темел ја промени земјата. Анализи
те и сега се слични. Странците ќе вр
шат притисок на СДСМ да прифати 
решение за името дури и ако тоа не 
ги задоволува македонските пози
ции, а сигурно е дека притисокот 
кон  ДУИ и кон ДПА нема да биде 
силен затоа што ниту Тачи ниту 
Ахмети  немаат никаква емоција 
кон прашањето за името. Настрана 
тоа што досега во неколку навра
ти се покажало дека, сепак, финал
ните одлуки на Тачи и на Ахмети 

не се донесуваат во Мала Речица 
и на тетовскиот плоштад туку во 
резиденцијата на амбасадорот на 
ЕУ во  Црниче и на скопското Кале.

Во таква ситуација, доколку 
ВМРОДМНЕ нема доволно пра
теници за сама да формира влада 
или да побара нови избори, не се 
исклучува ни коалиција од СДСМ, 
ДУИ и ДПА, кои под патронат на 
странците би можеле да влезат во 
сценарија за кои, сигурно, ќе бидат 
казнети, но тоа ќе биде предоцна за 
зачувување на автентичниот маке
донски идентитет.

Веројатно, дел од причините за 
барањето на претседателот на 
ВМРОДПМНЕ, Никола Груевски, за 
добивање 63 пратенички мандати 
од гласачите лежат во опасноста 
без мнозинство во парламентот 
ВМРОДМНЕ да дојде во ситуација 
во која нема да може да ги блокира 
сите операции за промена на името 
и на националниот идентитет. 

Широка  
коалиција - 
најбрз пат до  
долгорочна  
нестабилност

Идејата за широка коалиција, 
која треба да се формира по 
изборите, за која отворено 
зборуваат и македонската 
опозиција и странските 
дипломати, е најбрзиот начин 
Македонија да дојде до 
долгорочна нестабилност од 
која земјата нема да се поврати 
со години. Искуствата од други 
земји во соседството и во 
Европа покажува дека широките 
коалиции не се штетни само 
за големите политички партии, 
туку се штетни и за политичкиот 
систем во кој ниедна партија не 
може да ја задржи енергијата, 
поддршката и моќта да ги 
спроведува реформите

Странците најголеми поддржувачи на широката коалиција

ПОСТИЗБОРНА ОПОЗИЦИСКА МАТЕМАТИКА колумна

Пишува | Го ран Мо ми ро ски
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А ир ли ја из бо ри! Што се од не су
ва до гра ѓа ни те, тие уште се га 
мо же да из ле зат да гла са ат. На 

гра ѓа ни те не им тре ба пре диз бо рен 
пер и од. Тие не ма ат по тре ба од пер и
од за кам па ња за овие пред вре ме ни 
из бо ри. Кам па ња та во Ма ке до ни ја и 
она ка трае це ла го ди на; вто ра го ди на 
со оваа дол го трај на по ли тич ка кри за.

Овој офи ци ја лен трет пре диз бо рен 
пер и од не ма да до не се ни ка ква про ме
на во опре дел ба та на гра ѓа ни те. По ли
ти ка та е јас на, на ме ри те се иска жа ни, 
ста во ви те се из гра де ни. За вол ја на 
ви сти на та, овој пат, оваа тре та пре
диз бор на „мај ка“ во зем ја ва, ста вот 
на гла са чот ду ри е и нај јас но офор
мен. Пред гра ѓа ни те, од ед на стра на, 
е оп ци ја ко ја ну ди кон ти ну и тет, а, од 
дру га стра на, се ну ди екс пе ри мент за 
комп лет но ре де фи ни ра ње на др жа
ва та. Тоа ре де фи ни ра ње, јас но и глас
но не кол ку па ти по вто ре но лич но од 
опо зи ци ски от ли дер Зо ран За ев, са мо 
ги пре тво ри овие пар ла мен тар ни из
бо ри во ре фе рен дум за тоа во ка ква 
др жа ва са ка ат да жи ве ат гра ѓа ни те. 
И тоа (ќе) е глав ни от мо мент на овие 
из бо ри. Ток му и со та ква ко но та ци ја 
пре тсе да те лот на ВМРОДПМНЕ, Ни
ко ла Гру ев ски, го поч на обра ќа ње то 
на го ле ми от со бир, ка де што по со чи 
де ка „по овие две го ди ни мис лам де
ка на се кој од вас му е по ве ќе од јас но 
зна че ње то на овие из бо ри“.

 Дој де вре ме то за из бо ри и дој де 
вре ме то да го слуш нат гла сот на 
на ро дот! Гла сот кој дол го вре ме го 
иг но ри раа! Го пот це ни ја! Го ис ме
ваа! На ро дот, кој па ме ти, е му дар 
и до бро знае што е што, што точ но 
се слу чу ва ше и ко ја е крај на та цел! 
Еди на е сет ти де кем ври е де нот ко га 
на ши те гра ѓа ни ќе по ка жат де ка 
Ма ке до ни ја има по ли тич ка зре лост 
и ка па ци тет да про це ни, да оце ни, 
да на гра ди, но и да каз ни. Да ги на
гра ди тие што искре но ра бо тат за 
та тко ви на та, но и да ги каз ни оние 
во чиј што ум не по стои искре на мис
ла за Ма ке до ни ја, оние кои со го ди ни 
мис лат и ко ва ат цр ни пла но ви ка ко 
да ја уни шту ва ат др жа ва та. Е тоа кај 
овој на род не им ми ну ва... си те ние 
за ед но не ма да доз во ли ме фил мот 
на за ев ци и ве ру шев ци да ста не ре
ал ност  по ви ка Гру ев ски.

По че ток на кра јот на кри за та
Ко НЕч Но, из Бо ри

Дол га та и бол на по ли тич ка кри за нав
ле зе во си те по ри на оп штес тво то и 
за тоа мо мен тот на са мо рас пу ша ње то 
на Со бра ни е то, прос ле ден, се ка ко, со 
днев но по ли тич ки игри од опо зи ци ја та, 
во јав но ста бе ше до че кан со олес ну
ва ње. Ко неч но, над вор од рам ки те за 
за тво ре ни те под др жу вач ки клу бо ви 
на ин тер нет, опо зи ци ја та си ја из ме ри 
си ла та пред гла са чи те.

Тоа што ана ли ти ча ри те по сто ја но го 
наг ла су ваа, а опо зи ци ја та упор но не го 
при фа ќа ше, е де ка кри за та, на кра јот, 
мо ра да има де мо крат ско ре ше ние  на 
из бо ри. Иде ја та за на сил но ури ва ње на 
власт, ка ко што по са ку ваа во опо зи ци
ја та, бе ше осу де на од јав но ста. Цр на та 
кам па ња, прос ле де на со на сил ни про
те сти во кои во еден мо мент на стра даа 
ду ри 40 по ли цај ци, им се удри од гла ва 
на иде о ло зи те за та кво сце на рио.

Се га опо зи ци ја та во овие из бо ри вле гу
ва ду ри и со раз ни ша ни те ме ли. Се ур
наа ми то ви те за ме сте ње и зло у по тре ба 
на из бор ни те про це си, се ур на ми тот за 
ме ди ум ски те фа во ри зи ра ња. Се ур на и 
ми тот де ка СЈО за кра тко вре ме „ќе го 
за тво ри ВМРО по ра ди го лем кри ми нал“. 
Ако на се то тоа се до да дат и од не су ва
ња та на акту ел ни те опо зи ци ски функ
ци о не ри во два та тестпер и о ди, со две
те од ло жу ва ња на из бор ни от про цес, со 
нив ни от на чи нот на пра кти ку ва ње на 
на си ла до би е на та власт, вр ски те со кри
ми нал ни те стру кту ри и зло у по тре ба та 
на СЈО и, се ка ко, нај а ви те за ме ну ва ње 
на др жа ва та во це лост лич но од ли де
рот Зо ран За ев, јав но ста ја комп ле ти ра 
сли ка та де ка опо зи ци ја та пред во де на 
од ова ра ко водс тво го не ма по треб ни от 
ка па ци тет за де мо кра ти ја и ка па ци тет 
за во де ње на др жа ва та.

Во та ква ат мо сфе ра СДСМ по втор но се 
нај де во пре диз бо рен пер и од. Са мо што 
овој пат Зо ран За ев на сво и те ком па
њо ни не им оста ви про стор за бег ство. 
Ус ло ви те што ги по ста ву ва ше се ис пол
не ти и тоа са ми от го по твр ди. Не го ви те 
прет став ни ци во Со бра ни е то гла саа за 
из бо ри. Са ми от по твр ди де ка Из би рач
ки от спи сок е чист и де ка ме ди у ми те 
не се ви нов ни за не го ви те по ра зи. Ме
ди у ми те, тие што За ев си ги прог ла си 
за не при ја те ли, се га и да са ка ат не ма 
да мо жат да го сме нат од но сот на гла
са чи те кон За ев.

Од ас пект, пак, на по ли тич ка та бор ба, со иде и те за ре
де фи ни ра ње на др жа ва та со во ве ду ва ње дво ја зич ност и 
за ла га ња та СДСМ да се пре тво ри во нај го ле ма пар ти ја на 
Ал бан ци те во Ма ке до ни ја, За ев отво ри прем но гу ши рок 
фронт пред СДСМ во овој кус пер и од за кам па ња да сме ни 
не што во сво ја пол за. Про тив се бе ги има две те нај го ле ми 
пар тии на Ал бан ци те во Ма ке до ни ја, од чиј што из бо рен 
ко лач са ка да зе ме дел (се ка ко слу жеј ќи се и со „бом би те“ 
кои ги раз де ли на цр ни от па зар), ка ко и ВМРОДПМНЕ 
и ко а ли ци ја та, кои се но си те ли на тоа што се на ре ку ва 
сто жер за за чу ву ва ње на на ци о нал ни те ин те ре си, пред 
сѐ за чу ву ва ње на уни тар ни от ка ра ктер на др жа ва та и 
за чу ву ва ње на ма ке дон ски от на род со не го ва та кул тур
на по себ ност. Со тол кав ши рок фронт во овој кус пер и од 
пред пред вре ме ни те из бо ри СДСМ са мо мо же да за гу би 
до пол ни тел но.

Се то тоа го зна ат и во СДСМ. До бро ги зна ат и ана ли зи те 
по ан кет ни те ре зул та ти кои по ка жу ва ат то не ње во но ви 
че ти ри опо зи ци ски го ди ни. Зна ат и де ка из бор ни те ре
зул та ти по тоа ќе пре диз ви ка ат це пе ње вна тре во опо зи
ци ја та и најм но гу во СДСМ. Не смее да се за бо ра ви и де ка 
до пол ни те лен проб лем по тоа ќе би дат ло кал ни те из бо ри. 
Ра ко водс тво то ќе има мно гу за об јас ну ва ње пред членс
тво то, кое не ми нов но ќе ба ра од го вор ност. И ток му за тоа, 
на ме сто кон кам па ња за из бо ри те, уште од се га ра ко водс
тво то на СДСМ спа сот го гле да во но во про дол же ние на 
кри за та. На тој мо мент пре ду пре ди Гру ев ски.

 опо зи ци ја та слу шам де ка се на де ва ла де ка иа ко из гу би, 
зна чи свес ни би ле де ка ќе из гу бат, ќе фор ми ра ле вла да 
со оста на ти те пар тии. Ка ков лу зер ски при стап е тоа. и 
за тоа нив ни от ли дер ве ту ва дво ја зич ност, бр за про ме на 
на име то, ве ру вам де ка не ма ни да пре го ва ра чо ве кот, 
ту ку ќе би де „дај што ќе да деш” и слич но. Комп лет но 
ре де фи ни ра ње на ма ке дон ска та др жа ва. зна чи чо ве кот 
ве ту ва но ва др жа ва, не ко ја но ва Ма ке до ни ја. ина ку, и 
за тоа ве ќе ло би ра ле кај стран ци те. Ко ја е по ен та та на 
из бо ри те ако е тоа та ка; По бе дил  из гу бил да би деш 
на власт... Јас ќе им по ра чам на си те што са ка ат на не
че сен на чин, со ин три ги, ма ни пу ла ции и за ма ју ва ња да 
дој дат на власт, де ка не са мо што не ма да ја ос тва рат 
цел та, не са мо што убед ли во ќе из гу бат на след ни те 
из бо ри, ту ку, кол ку по ве ќе се оби ду ва ат на ва кви на
чи ни, со зло у по тре би на ин сти ту ции во пар ти ски це ли 
да дој дат на власт, тол ку по го ле ма ќе би де по бе да та на 
ВМроДПМНЕ и на Ко а ли ци ја та за по до бра Ма ке до ни ја 
 по ра ча Гру ев ски од со би рот.

По си от пер и од што ги над ми ну ва ше и ви тка ше па ра ме
три те на она што оз на чу ва де мо крат ски про цес, оп шта е 
вол ја та за одр жу ва ње фер и де мо крат ски из бо ри. И фер 
приз на ен по раз. Ако од се ко ја кри за тре ба да се из ве де 
по у ка и да се на у чи лек ци ја, овие из бо ри би тре ба ло да 
оз на чат и по тре ба од еден нов опо зи ци ски де мо крат ски 
ка па ци тет кој ќе има си ли, ко неч но, да рас чи сти со шпи
он ски те игри. Тоа што и по крај си те слич но сти јав но ста ја 
со пре ин тен ци ја та да се по вто ри 2001 го ди на, по ка жу ва 
де ка е вре ме за „сло бо да и де мо кра ти ја“ во СДСМ. 

Пишува | Наум Стоилковски

актуелно
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С ѐ те че, ни што не се ме
ну ва. Овие не кол ку збо
ро ви де тал но го опи шу

ва ат не ло гич но то, кон стант но 
дејс тву ва ње на ма ке дон ска та 
опо зи ци ја. По точ но, на СДСМ. 
За жал, ги опи шу ва и ко га беа 
на власт. По со че на та дру жи на 
од „Па вел Ша тев“, пак, ни ка ко да 
со бе ре си ли да про ме ни не што. 
Ба рем не што. Ни ка ко. Га рант и 
ло ша та тран зи ци ја ја укра ле од 
не ко ја дру га др жа ва. По ефе ктот 
за на ро дот, од Афри ка, по тој за 
нив, од Јуж на Аме ри ка. Но тие 
си ја зна ат и чу ва ат тај на та за 
пре пи сот. Ед но те исто, пее Рам
бо Ама де ус, а СДСМ со ра дост 
при ме ну ва. Па иа ко го ис про ба ле 
ле кот и уви де ле де ка са мо им ја 
зго ле му ва за вис но ста од власт, а 
на ро дот го те ра на блу е ње, тие 
упор но го ко ри стат и го пи јат 
ли пи јат (не мис ли ме на порт
па ро лот на пар ти ја та). И та ка 
25 го ди ни...

Ма три ца та на не ло гич но то 
по вто ру ва ње и вр те ње во вол
шеб ни от круг на СДСМ оста ну ва 

стро го на ло же на од мрз ли во ста 
и од нез на е ње то да се на пра ви 
не што но во. За да се стиг не до 
не го, пр во тре ба да ви „тек не“ 
тоа не што, да се ос мис ли, по тоа 
да се ор га ни зи ра и на крај да се 
спро ве де. А тоа ба ра труд, не го
лем, ама не ка ков. За тоа, без и деј
ни те мр зе ли ви че да со си на крв 
воз љу бе ни во БЦ и во де ни од 
За ев, го па тен ти раа по ли тич ки
от ка ми ка зе ме тод „ко пипејст“. 
Не за вис но кол ку и да е не у по
треб лив, ште тен и кон тра про ду
кти вен, ако не тре ба да се вло жи 
ни што и тре ба са мо да се иско
пи ра – тоа е тоа, се ко ри сти вед
наш и без од ло жу ва ње. Па не ка 
е и ша ре на „ре во лу ци ја“. Фа ктот 
што гра ѓа ни те во де та ли го па
ме тат прет ход ни от иден ти чен 
и не ус пе шен чин, не е ва жен и 
е са мо по твр да за пот це ну вач
ки от од нос кон нив. Та ка, се га 
на ро дот не го пра ват са мо сто
ка, злат на та рип ка не вле гу ва 
во таа ка те го ри ја. Не мо жат ни 
да го сме стат во тр ло, им тре ба 
аква ри ум. А исти от тој на род, 
пак, да ти имал го ле ма ма на и 
да ти не мал ме мо ри ја што трае 
три се кун ди.

ЕУ НЕ ГО КАРА ЗАЕВ, 
ЕВРОКОМЕСАРОТ ИГРА НА 
СВОЈА РАКА?! ГЛУПОСТИ...
Овој пат, по 15 ме се ци па у за, 
жр тва на нив на та мрз ли ва ма
ши не ри ја по втор но ста на евро
ко ме са рот Јо ха нес Хан. „Ста ра 
фин та – но ва бу да ла“ ве ли ед на 
улич на при ка ска, а во овој слу чај 

вто ро то е по втор но опо зи ци ја та, 
де ка при ка ска та, де фи ни тив но, 
е ба ја та, а акте ри те во неа исти 
и пре поз нат ли ви. Ле то Гос по до
во 2015, ме сец ју ли, се од ви ва ше 
ко пи ра но то си же, ду ри и про
тив ни ци те на Хан беа исти, ама 
„со се ма“... Кла сич ни от со ци јал де
мо крат скосо ро со и ден прин цип 
на де вал ва ци ја на лич но ста се 
вклу чи за ед но со цр ве на та свет
ли на во се ди ште то на пар ти ја та. 
Или пр во се вклу чи во ФИООМ? 
Или, се пак, на еден скоп ски ам
ба са дор ски рид?! Неј се, ка ко и да 
е, ста ну ва збор за кла си чен од
бран бен ме тод на СДСМ. Ре цепт. 
Се ко гаш ко га ќе по чув ству ва ат и 
нај ма ла опас ност од не ко го, алар
мот ги бу ди нив ни те ју риш ни ци, 
ед на те иста глут ни ца ме ди ум
скоекс перт ски кр во пиј ци, кои 
без проб лем, и не да Бо же со вест, 
се пу шта ат во бес по ште ден (не и 
бесп па тен) крв нич ки про гон на 
опре де ле на та жр тва. Ма кар бил 
и евро ам ба са дор. По че сто се по
ли ти ча ри, про фе со ри, но ви на ри, 
се кој што не од го ва ра на из мис
ле на та ка у за.

Хан, пак, има чест втор пат да би
де жр тва на глут ни ца та. Вто ра 
ста ти ва. Пр ви от пат, пред 15 ме
се ци, ги воз не ми ри со на пи ша но
то на „Тви тер“ по пре го во ри те ка
де што го по со чи ви нов ни кот за 
не ус пе хот. „Мно гу сум раз о ча ран 
од не до сти гот од од го вор ност и 
од ли дерс тво од стра на на не кои“, 
на пи ша то гаш евро ко ме са рот, а 
Вајгл го до об јас ни. Си те сфа ти ја 
де ка проб ле мот, впро чем, ка ко 
и се ко гаш, се ви ка Зо ран За ев, а 
тоа страш но ги по го ди про фе си
о нал ни те но ви на ри. По вре де ни
те су е ти, а по ве ро јат но и џе бо ви 
на „про фе си о нал ци те“ то гаш ги 
на те раа да му из ва дат на Хан 
пет па рач ка и смеш на афе ра за 
не го ва вме ша ност во биз нис со 
ВМРОДПМНЕ и со ка зи на та „Но
во ма тик“. За мис ле те, пред мно
гу го ди ни Хан да ти бил член на 
управ ни от од бор на оваа фир ма. 
Тол ку „ко му њар ски“ и под па зу
ви, но во тој мо мент средс тва та 
на не до вет ни те про фе си о нал ци 
ги оправ ду ва ше ток му цел та на 
пер е ње то на из во рот на фи нан си
ски средс тва, ча дор тол ку мно гу 
по вр зан со ли де рот ко му му обез
бе ди и „бом би“, по мош ни ци ка ко 
Ве ру шев ски и што ли уште не. Ар
но ама, то гаш бе до ти ја та од афе

ра на По пе трев ски, сил но под др
жа на и про дол же на од Бла жев ска, 
на и де са мо на потс мев. За луд ни 
беа на по ри те на Со ро со ви те че да 
за мул тип ли ци ра но ли фе ру ва
ње на нив ни те мис ли и тек сто ви. 
Ста во ви те на „не и ме ну ва ни те“ 
дип ло ма ти за вр ши ја во ве те рот. 
Не во ете рот. На бу ни ште, за тоа 
што беа прем но гу ми зер но по
кре пе ни за да ги пре зе мат ду ри 
и нив ни те исто мис ле ни ци. Ни е
тот бе ше ед но ста вен и про ѕи рен 
– са каа да прет ста ват де ка еден 
евро ко ме сар на сво ја ра ка има 
сим па тии кон ед на стра на и де
ка си пра ви што са ка. То гаш, тоа 
не бе ше ста вот на ЕУ. Не, Бри сел 
бе ше ап стра хи ран, не ма ше по им 
што пра ви нив ни от евро ко ме сар 
во Ма ке до ни ја и не го ви от по тег 
не бе ше на ло жен од вр ху шка та на 
ЕУ за дис цип ли ни ра ње на За ев. 
Не. Ама ај де...

неж на та ра ка на ЕУ, ко ја нѐ во ди 
кон ра јот, ед но став но – све тец.

Оре о лот над не го ва та евро ко ме
сар ска гла ва, се пак, има ше кус 
рок на тра е ње. Овој пат, се по
ка жа де ка про фе си о нал ци те му 
одре ди ле 15ме сеч на упо тре ба. 
Ни по мал ку, ни по ве ќе. Све то
ста на ка жа но то и на сто ре но то 
од Хан мо же ше да по ми не са мо 
до мо мен тот ко га Ав стри е цот 
по втор но удри по со ци јал де мо
кра ти те. Овој пат бе ше и по без
бол но, со за шти та и лу бри кант. 
Ве ро јат но по у чен од ми на то то, 
Хан се га не иска ра ди рект но ни
ко го, ба рем не од вр ху шка та. Да, 
се га не ка жа кон кре тен лош збор 
за За ев. Ни ту за Ра да. Нај мал ку 
за Ши ле гов. Сѐ се од не су ва ше за 
си те за ед но, во оп ште но. Но гре
вот на Хан се га бе ше уште по го
лем, по стра шен, не ба ре ма сакр 
во очи те на со ци јал де мо кра ти те. 
Ве ру ва ле или не, но еден евро
ко ме сар се ос ме ли да ја на вре ди 
нив на та спа си тел ка (ба рем се 
на де ва ат де ка е), же на та во ко ја 
се кр стат си те, ду ри и ша ре ни
те ате и сти. Тој исти от Хан, кој 
пред 15 ме се ци бе ше до гу ша во 
вмров ски сре бре ни ци од ка зи на
та на „Но во ма тик“, се га си доз во
лу ва да ги из бер ба ти Ка ла ми ти 
Ја не ва и неј зи ни те не до вет ни 
че да и да ја на со чи да ра бо ти 
про фе си о нал но и не при страс
но!? И до де ка си те оче ку ваа тој 
да им „да де крил ја“ со спе ци ја
лен суд и да го зго ле ми „ро кот на 
тра е ње“ на СЈО за дватри ве ка, 
Хан ги раз о ча ра и ги иска ра об
је ктив ни те и не при страс ни Ка
ти ца, Лен че и Фа ти ме? Не ве ро
јат но, прем но гу си доз во ли Хан 
со збо ро ви те: „зна чај но е да се 
га ран ти ра де ка СЈо мо же да ра
бо ти не за вис но, не при страс но, 
но, од дру га стра на, и да би де 
про фе си о нал но. Сме там де ка 
е зна чај но тоа да ги иско ри сти 
си те мож но сти што ги има и да 
се ви ди крај ни от ре зул тат, но, 
исто та ка, да не се ин тер ве ни
ра во тоа што го ра бо ти и да не 
се зло у по тре бу ва“, ре че Хан, а 
опо зи ци ски те про фе си о нал ни 
ме га фо ни пет де на до об јас ну ваа 
де ка евро ко ме са рот по втор но 
за бе гал, та де ка бил двос мис
лен, та де ка пак фа тил стра на 
на Гру ев ски, та де ка ЕУ не са ка 
де мо кра ти ја во Ма ке до ни ја, ту ку 
САД се тру де ле за тоа?!

Пишува | Љупчо Цветановски

ДЕВАЛВАЦИЈАТА КАКО ПРОВЕРЕН РЕЦЕПТ НА 
СДСМ: АКО НЕ ТЕ БИВА, ОБВИНИ ГО ХАН!

Хи сте ри ја 
про тив Хан 

на „Па вел 
Ша тев“

По 15 ме се ци па у за, жр тва на не ин вен тив на та 
и мрз ли ва ма ши не ри ја на СДСМ, Со рос и 
на УСАИД по втор но ста на Јо ха нес Хан. 
„Ста ра фин та – но ва бу да ла“ ве ли ед на 
улич на при ка ска, а во овој слу чај вто ри те 
се по втор но од опо зи ци ја та. При ка ска та, 
де фи ни тив но, е ба ја та, а акте ри те во неа се 
исти и не та лен ти ра ни. Ле то Гос по до во 2015, 
ме сец ју ли, се од ви ва ше исто то си же, ду ри 
и про тив ни ци те на Хан беа иден тич ни, ама 
„со се ма“... Во ме ѓу вре ме им го де ше ста вот 
на ЕУ, па му го ве ли чаа се кој збор, а се га 
ко га дој де и ја „из бер ба ти“ про фе си о нал-
 но ста на Ка ти ца, Хан пак ста на не при ја тел 
број еден. Втор пат за евро ко ме са рот, 
ил ја ди ти за ка сап ска та глут ни ца 
про фе си о нал ци и ју риш ни ци. 
Де вал ва ци ја та им е сред но име...

анализа

ДЕЖАВИ: ГИ ЗДОБОЛИ 
КАТИЦА И ХАН ПАК СТАНА 
АПАШ

То гаш, при ка ска та за Хан ис чез
на ка ко и што дој де. Ја сне ма за 
миг, а ни ту еден „про фе си о на
лец“ ве ќе не ги ни спом на па те
тич ни те ин си ну а ции. Чу му? Па 
Хан се „вра ти“ на ви стин ски от 
пат. Да, во ме ѓу вре ме, ЕУ, нај ве
ро јат но, сил но по ве де на од сво
јот парт нер и ча дор, го свр ти 
ли стот и про дол жи со при ти сок 
врз вла де јач ки те пар тии. И та
ка на ед наш, Хан по втор но ста на 
свет ли на та на кра јот на ту не лот, 
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Пос лед но то, ка жа но од еден „не
за ви сен“ пре тсе да тел ски кан
ди дат, кој ми лу ва на ро дот да го 
на ре ку ва „сто ка“, а се га е во убе
ду вач ка ми си ја кај „ша ре ни те“ 
и ги ла же со пра те нич ки ме ста 
за „да по бе де ле“,го до об јас ни со 
збо ро ви те: „Евро ко ме са рот Хан 
по сопс тве на ви на се де фа кто
ри зи ра ше и ги за гу би кре ди
бил но ста и вли ја ни е то врз ма
ке дон ска та по ли ти ка“. И точ ка. 
Та ка Хан по втор но ста на кра дец 
и сре бро љу бец, ав стри ски биз
нис мен што ги про да де ма ке дон
ска та сло бо да и прав да. Ве ќе не 
е фа ктор, ни ка ков. Па те ти ка, не
из мер на и гр да, на стра на не ин
вен тив на. Со ци јал де мо крат ско 
де жа ви, ин фан ти лен од бран бен 
ме ха ни зам или уште еден одраз 
на во ста но ве ни от Пав лов реф
лекс? Па исти те до бро на фа ти
ра ни че да без раз мис лу ва ње се 
„пра шаа“ ка де чул тој за не про
фе си о нал но ста на Ка ти ца, во бе
ли от дво рец на ВМРОДПМНЕ ли, 
ка де доз нал де ка СЈО се зло у по
тре бу ва? Ка де? „Па на ули ца бре 
иди о ти, и врап чи ња та го зна ат 
тоа“ на пи ша еден искрен при ја

тел на со ци јал ни те мре жи. И го 
„бом бар ди раа“, ве ќе нор мал но 
и оче ку ва но, исти те со ци о па ти 
вмре же ни во сказ ни те смис ле ни 
на „Па вел Ша тев“. И кон ста ти раа: 

„зна чи, Хан пак одра бо ту ва за 
вла ста?“ Да, одра бо ту ва. Аман 
мом ци, ба рем смис ле те не што 
но во, до вол но ве пла ќа ат. Пла
те те да смис лат де... 

анализа

ПРОБЛЕМОТ ДА ТИ БИЛ ВО ИЗБОРИТЕ?

Бол ка та од не да ва ње то амин за спе ци јал но од де ле ние во су дот, сил на жел ба на СДСМ во ста-
но ве на од 1945 го ди на, одек на сил но и тра ур но. Уште по дра ма тич но го при фа ти ја ка ра ње то 
на Ка ти ца и по фал ба та на ме ди у ми те и на ДИК, но дла бо ко во ду ша та нај гр до ги жег на еден 
мо мент. Хан не спо ме на ни ка ква шан са за од ло жу ва ње на из бо ри те. Во вре ме ко га вр ху шка та 
на СДСМ се ју на че ше и „пер че ше“ по гра до ви те со по ра ка та „но си ме про ме на на 11 де кем ври“, 
а дла бо ка во ду ша та пре ку фа ци јал на та екс пре си ја по ка жу ва ше „аман, ај де трет пат да ги од-
ло жи ме!“, по врат ни кот кон сре бро љу би е то Хан не отво ри мож ност за од ло жу ва ње. Ни ка ква. 
На стра на тоа, ту ку им по ра ча на си те да вни ма ва ат и по из бо ри те. Во пре вод – „не мој да ви 
тек не пак да не ги приз на ва те!“ А тоа бо ли. По те жок по раз, уште и вр за ни ра це за не приз на ва ње 
и за акти ви ра ње „ша ре ни“ или ка кви да е по стиз бор ни „ре во лу ции“. И та ка Хан до би нов црн 
пе чат во па со шот од СДСМ и ста на пер со на нон гра та. Ав стри е цот, кој по втор но, за мис ле те, без 
ни ка кви кон сул та ции од ЕУ дој де и ја из бер ба ти опо зи ци ја та и спа си тел ка та Ја не ва. Сра мо та.

Абе ај де, кој ве ќе ги ку пу ва овие „евти ни при ка ски“. За ев, пак, ста на Та ран ти но, или ба рем 
по са ка. По ве ро јат но Мил чин. Но ме сто тој филм, на 11 де кем ври „ка сап ски те ку чи ња“ ќе тре-
ба да го из вр ту ва ат по ра зот на „нес лав ни те ко пи ли ња“, со на деж де ка во ме ѓу вре ме или „од 
са мрак до зо ри“, опо зи ци ски те про фе си о нал ни стрип ти зе ти не ма од ма ка да се раз о ткри јат 
и из да дат де ка се кр во пиј ци, кои во на ши от слу чај, па ра лел но со ци ца ње то на цр ве на та теч-
ност мо ра ат и да из вр ту ва ат за да ег зи сти ра ат. По ве ро јат но тоа, се пак, ќе се слу чи, но овој пат 
гло го ви от ко лец ќе има фор ма на из бо ри. Да. Ќе ги уни штат гла со ви, ама не од под зем је то, 
ту ку на лив чи ња и во  ку тии...

ШАМПИОНИ
ВО БИЗНИСОТ!

Порше Скопје
бул. Босна и Херцеговина 4, 
1000 Скопје
02-26 26 266 / 02 / 26 26 466

АБ Ауто
ул. Гоце Делчев бр. 107
2400 Струмица
034 325 443 / 034 325 443

АЛ & ДО Охрид
Св.Еразмо Оровник-Дебарца
6000 Охрид
046 261 599 / 046 262 374

БИС Ауто
Краварски пат бб
7000 Битола
047 236 314 / 047 231 507

Делукс Ауто
ул. 500  бр.55, 
1300 Куманово 
031 444 999 

Колевски
Палмиро Тољати бб
1000 Скопје
02 521 454 / 02 25 21454

Старт
ул. Борис Кидрич 1, 
1442 Демир Капија
043/366-207; 366-504

Центрум
Маршал Тито бб
1200 Тетово
044 351 333 / 044 351 335

Новите Caddy и Transporter T6 ќе ја направат Вашата работа полесна од било кога! Моќноста на дизел моторите и приспособливоста на 
товарниот простор според потребите на Вашиот бизнис, Ви гарантираат беспрекорно завршување на работата.

За понудата да биде уште подобра се погрижи Порше Лизинг, кој овозможи одлични лизинг услови: 15% учество со 5,5% каматна стапка, на 
дури 72 рати. Сега е вистински момент да возите автомобили, кои со сигурност ќе Ви овозможат поголема заштеда и сигурност во Вашата 
работа.

www.vw-komercijalnivozila.com.mk

*Понудата трае до 31.12.2016 година и важи за сите возила од гамата на Volkswagen комерцијални возила.

ИНТЕРВЈУ

Не ма маж што мо же да  
ГО рас ту ри ВМРО-ДПМНЕ

МА НЕ ЈА КоВ лЕВ СКи, ЕДЕН оД оС Но ВА чи ТЕ НА ВМро-ДПМНЕ

ВМРО-ДПМНЕ од де нот на сво е то фор ми ра ње до де нес по ви ку ва на единс тво, са мо 
проб ле мот е во тоа што не ко му не му од го ва ра на ше то единс тво и це ло вре ме се 

тру ди да нѐ ис по ка ра. Нив на та глав на цел е рас ка рај, па вла деј. За ма ке дон ско на-
ци о нал но единс тво се по треб ни по све те ни по ли ти ча ри кои не ма ка ко ма ли де ца да 

тр ча ат се кој ден по ам ба са ди те и да ги ко до шат сопс тве на та др жа ва и на род. Ако 
не се ме ша ни кој од над вор, од стран ци те, мно гу бр зо ќе стиг не ме до цел та, а тоа е 

ма ке дон ско на ци о нал но единс тво, ве ли Ја ков лев ски во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“

Разговараше | Нeнад Мирчевски
Фото | Александар Ивановски
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ИНТЕРВЈУ
� Гос по ди не Ја ков лев ски, ка ко еден 
од ос но ва чи те на ВМроДПМНЕ, сме
та те ли де ка пар ти ја та во овие 25 
го ди ни не за вис ност ус пеа да ги ис
пол ни ос нов ни те це ли за ко ја бе ше 
фор ми ра на во 1990 го ди на? 
ЈА КоВ лЕВ СКи: Во 1990 го ди на, ко га 
ја фор ми рав ме пар ти ја та, глав на цел 
бе ше да соз да де ме са мо стој на др жа ва 
со сопс тве на ар ми ја, по ли ци ја, дип ло
ма ти ја... си те атри бу ти на ед на др жа ва. 
Де нес глав на цел е еко но ми ја та, по до
бру ва ње на стан дар дот на гра ѓа ни те, 
отво ра ње но ви ра бот ни ме ста, а со тоа 
на ма лу ва ње на не вра бо те но ста, за чу ву
ва ње на име то и иден ти те тот на на ша
та др жа ва. Има уште мно гу ра бо ти што 
тре ба да се по до брат, ме ѓу тоа со ка ква 
опо зи ци ја си има ме ра бо та. Мис лам да, 
глав ни те не шта што то гаш беа ве те ни, 
де нес се ис пол не ти. Ме ѓу нас ве ќе ги не
ма иде о ло гот на ВМРОДПМНЕ, Дра ган 
Бог да нов ски, Ни ко ла Кљу сев, Јор дан 
Ми јал ков, Ко ста дин Ди нев скиДин ка та, 
Бо рис Трај ков ски и мно гу дру ги кои го 
тра си раа па тот по кој де нес ние че ко ри
ме во са мо стој на Ма ке до ни ја и за ра ди 
си те нив и за ра ди не ро де ни те, мо ра да 
про дол жи ме да ја до гра ду ва ме Ма ке до
ни ја. Тоа е на ша по све те ност и долж
ност. Ќе про дол жи ме и по 11 де кем ври 
Ма ке до ни ја да би де ус пеш на при каз на 

на Бал ка нот и по ши ро ко во Евро па. Тоа 
е на ша та за лож ба и ве уве ру вам де ка 
во тоа ќе ус пе е ме со ВМРОДПМНЕ на 
че ло на ид на та вла да. 

� Ве чен стре меж на ВМро е по стиг
ну ва ње ма ке дон ско на ци о нал но 
единс тво, но од пам ти век до де нес 
Ма ке до ни ја најм но гу стра да од сво
и те че да. Мож но ли е Ма ке дон ци те 
да го над ми нат син дро мот на са мо у
ни шту ва ње и ко неч но да се обе ди нат 
за нај важ ни те на ци о нал ни пра ша ња 
или ко до шки от мен та ли тет и пре
дав ни ци те на ка у за та е не воз мож но 
да се иско ре нат?
ЈА КоВ лЕВ СКи:ВМРОДПМНЕ од де нот 
на сво е то фор ми ра ње до де нес по ви
ку ва на единс тво, са мо проб ле мот е 
во тоа што не ко му не му од го ва ра на
ше то единс тво и це ло вре ме се тру ди 
да нѐ ис по ка ра. Нив на та глав на цел е 
рас ка рај, па вла деј. За ма ке дон ско на ци
о нал но единс тво се по треб ни 
по све те ни по ли ти ча
ри, кои не ма ка
ко ма ли де ца 
да тр ча ат 
се кој ден по 
ам ба са ди
те и да ги 
ко  до шат 

сопс тве на та др жа ва и на род. Ако не се 
ме ша ни кој од над вор, од стран ци те, 
мно гу бр зо ќе стиг не ме до цел та, а тоа 
е ма ке дон ско на ци о нал но единс тво. 

� Во Ва ши от го вор на па нелди ску си
ја та ор га ни зи ра на од ВМроДПМНЕ 
ка жа вте де ка ВМроДПМНЕ не е са мо 
пар ти ја, ВМроДПМНЕ е иде о ло ги ја. 
Да ли стра ву ва те де ка со оби ди те за 
рас ту ра ње на пар ти ја та не кој са ка 
да ја уни шти ток му иде о ло ги ја та за 
ма ке дон ски от не по кор?
ЈА КоВ лЕВ СКи:ВМРО е пар ти ја про из
ле зе на од на ро дот и за тоа е на род на 
пар ти ја, а на ро дот ја пре поз на цел та де
ка пар ти ја та се бо ри за си те ка те го рии 
во др жа ва та: не вра бо те ни, со ци јал но
ран ли ви, пен зи о не ри, зем јо дел ци... Не
ма та ков ро ден маж, та ков по ли ти чар 
што мо же да ја рас ту ри ВМРОДПМНЕ 
иа ко не кој це ло вре ме се тру ди да го 
на пра ви тоа. Ако тоа не му ус пеа на 
Љуб чо Ге ор ги ев ски, не ма да му ус пее 
на ни кој друг. 

ВМРОДПМНЕ е бра ни тел на ма
ке дон ски от иден ти тет и та ква 
ќе оста не.

� Во исто то обра ќа ње, на са
мо прог ла се ни те спа су ва чи им 
по ра ча вте да не се игра ат со 
Ма ке до ни ја и со ВМроДПМ
НЕ, да се дат по да ле ку за да не 
се из го рат. Сме та те ли де ка 
за ев и СДСМ ќе ја при фа тат 
зас лу же на та каз на од на ро дот 
на де мо крат ски на чин, без на
сил ни сце на ри ја? 
ЈА КоВ лЕВ СКи: ВМРО е по ве

ќе од пар ти ја, ВМРО е 
иде о ло ги ја, ВМРО е бра 
ни тел  бе ше и та ка мо
ра да про дол жи. За тоа, 
ние, ос но ва чи те, ве  те
ра ни те на ВМРОДПМ
НЕ по ра чав ме: Пре т  
се да те лот Ни ко ла да 
про дол жи хра бро да 
ги во ди ВМРОДПМНЕ 
и Вла да та во на ша та др
жа ва. А, са мо прог ла се
ни те спа су ва чи да не се 
игра ат со Ма ке до ни ја и 
со ВМРОДПМНЕ. „По
да ле ку од пар ти ја та за 
да не се из го ри те“. Ни
кој не ги по ви кал да ја 
спа су ва ат ВМРО. Од 

1990 го ди на до де
нес, СДСМ са мо ед
наш бе ше по бед

ник на не по сред ни из бо ри и, освен 
ин три ги, ста ро то ра ко водс тво не по
ка жа ни ка кви ква ли те ти до де ка бе ше 
на власт. На про тив, оваа пар ти ја но си 
ви на за ло ша та тран зи ци ја во ко ја над 
200.000 лу ѓе оста наа без ра бо та, по тоа 
за да де ни те ма ке дон ски др жав јанс тва 
на 150.000 Ко сов ци во Ма ке до ни ја, со 
што се про ме ни ет нич ка та стру кту
ра, за не среќ на та ре фе рен ца БЈРМ, за 
про ме на на зна ме то, за ло ша та те ри
то ри јал на по дел ба и за што ли уште не. 
Со сво е то не др жав нич ко од не су ва ње, 
тие  це ло вре ме ја за гро зу ваа ста бил
но ста на Ма ке до ни ја.

Де неш но то ра ко водс тво на СДСМ по
ка жу ва де ка не изв лек ло по у ки од ми
на то то. По по ве ќе крат ни те по ра зи на 
ло кал ни те, пре тсе да тел ски те и на пар
ла мен тар ни те из бо ри, на ме сто да дој де 
до про ме ни на по ли ти ки те кои ги ба ра 
но во то вре ме, а тоа зна чи ос твар ли ви 
про гра ми кои ќе го приб ли жат до на
ро дот, тоа сѐ уште се слу жи со ста ри те 
ме то ди на ин три ги, уце ни, за ка ни, зап
ла шу ва ње на јав но ста со вој ни, не ми ри 
и де ста би ли за ци ја на др жа ва та.
 
Де нес, ко га СДСМ ја втур на на ша та зем
ја во по ли тич ка кри за, под др жа на и 
кон стру и ра на од над вор, се по ја ви ја и 
не кол ку на ши би вши по ли ти кан ти за 
да ја „спа су ва ат“ ВМРОДПМНЕ. Не ви
де на др скост или на ив ност. По точ но 
глу пост, пу ста жел ба и лич ни ин те ре си 
на по е дин ци за по втор но да до би јат 
не ка ква ви со ка пар ти ска или др жав на 
функ ци ја или, пак, мо же би се ра бо ти за 
ве ту ва ња мно гу по го ле ми од функ ци ја? 
На мно гу ми на ве ќе им е јас на нив на та 
уло га во ова сце на рио што до ма го спро
ве ду ва ли де рот на СДСМ, Зо ран За ев. 
Но, не е јас но од ко го тие „спа су ва чи те“ 
тре ба да ја спа су ва ат пар ти ја та? Да ли 
тие ќе ја спа су ва ат од нас, ос но ва чи те, 
ве те ра ни те, од по ве ќе од 200 ил ја ди 
чле но ви, од сим па ти зе ри те, од на ро
дот кој де сет го ди ни гла са за ВМРО? 
Од ко го са ка ат да ја спа су ва ат? Не е 
лес но да се се ди на стра на и да се гле да 
ка ко не кој се којд нев но ја ко до ши сопс
тве на та др жа ва и на род по стран ски те 
ам ба са ди, да ја ша ра на ша та др жа ва, да 
го уни шту ва тоа што вла да та на ВМРО 
го из гра ди. Ме сто да си ги сре ду ва ат 
сопс тве ни те пар тии, це ло вре ме се пре
о ку пи ра ни со нас, де мек ка ко тре ба ло 
ние да ја во ди ме пар ти ја та, а си има ат 
сопс тве ни пар тии.

Зна е те што, на ши те чле но ви се бес ни 
зо што тол ку се то ле ри ра ат овие ша
ре ни ре во лу ции, те па ње по ли цај ци, 

оште ту ва ње на др жав ни те об је кти, 
тр пе ни е то на на ши те чле но ви, пред 
сѐ тр пе ни е то на ве те ра ни те на ВМРО, 
бе ше при крај, ме ѓу тоа се дев ме мир ни 
по ра ди ед на и единс тве на при чи на: да 
не се ис по те па ме ме ѓу се бе.

� Ги по ви ка вте си те во Ма ке до ни ја 
и во ди јас по ра та на 11 де кем ври да 
из ле зат ма сов но на гла са ње и да го 
да дат сво јот глас за, ка ко што ве ли
те, га ран тот за ус пеш на Ма ке до ни ја 
 ВМроДПМНЕ. Сме та те ли де ка овие 
из бо ри има ат по себ но зна че ње?
ЈА КоВ лЕВ СКи: Ги по ви кав си те во 
Ма ке до ни ја, и на ши те бра ќа и се стри 
во ди јас по ра та, на 11 де кем ври да из
ле зат ма сов но на гла са ње, да го да дат 
сво јот глас за га ран тот за ус пеш на 
Ма ке до ни ја  ВМРОДПМНЕ, а ве чер та 
си те на пло шта ди те во Ма ке до ни ја и 
во ди јас по ра та да ја прос ла ви ме де
сет та та по бе да за Ма ке до ни ја. Си те 
гра ѓа ни во Ма ке до ни ја и ди јас по ра та 
ве ќе ја пре поз наа ан га жи ра но ста на 
пар ти ја та де ка ра бо ти на по до бру
ва ње на стан дар ди те во Ма ке до ни ја. 
Иск лу чи тел но е важ но да про дол жат 
овие ан гаж ма ни на ра ко водс тво то на 
пар ти ја та и во оп што Вла да та на РМ да 
про дол жи да ра бо ти за Ма ке до ни ја. 
Ако во 1990 го ди на глав на за да ча бе
ше са мо стој на др жа ва, де нес глав на 
цел е да се гра дат па ти шта, же лез
ни ци, бол ни ци, игра ли шта... што и 
се гле да  ра бо ти те одат на по до бро 
иа ко во те шки ус ло ви. Убе ден сум, тоа 
мо же да се ре а ли зи ра са мо и единс тве
но со Ни ко ла Гру ев ски на че ло. Тој е 
га ран тот за ус пеш на Ма ке до ни ја, тој 
е чо век од збор, ве ту ва и ис пол ну ва. 
За тоа, убе ден сум де ка пре тсе да те лот 
Гру ев ски со ко а ли ци ја та пред во де на 
од ВМРОДПМНЕ на из бо ри те на 11 
де кем ври ќе би де на гра ден од гла са
чи те ка ко ни ко гаш до се га.

� Во име на ВМроДПМНЕ во пос лед
но вре ме се оби ду ва ат да збо ру ва ат 
и не кол ку ми на по ра неш ни чле но
ви на пар ти ја та, кои, пак, отво ре но 
вле гоа во со јуз со зо ран за ев и со 
СДСМ. исти те тие на прет стој ни те 
из бо ри нај а ву ва ат не ка ков де сен 
опо зи ци ски блок. Мо же ли во нив 
да се пре поз нае искре ност ко га збо
ру ва ат за иде а ли те на ВМро или, 
пак, во нив но то дејс тву ва ње се крие 
не што дру го?
ЈА КоВ лЕВ СКи: Ако би ле вле зе ни во 
ВМРО за ра ди иде о ло ги ја та, не ма ше 
да ја на пу штат пар ти ја та. Тие, нај ве ро
јат но, ја згре ши ле пар ти ја та или не се 
ис пол не ти нив ни те лич ни ам би ции и 

за тоа си ба ра ат но ви друш тва, од нос
но ќе пра ват ко а ли ци ја со тој што им е 
поб ли зок до нив на та иде о ло ги ја. 

И по крај мо и те на ста пи во кои сум 
го спом ну вал Љуб чо Ге ор ги ев ски во 
не га тив на ко но та ци ја, но за точ но 
опре де ле ни пра ша ња, од оваа ди стан
ца, не ос по ру вај ќи го зна че ње то на 
не го ва та лич ност ко га го во ри ме за 
пер и о дот на бор ба та за оса мо сто ју ва
ње то на Ма ке до ни ја, ја ко ри стам оваа 
при го да за јав но да го по ви кам да се 
вра ти та му ка де што му е ме сто то. А 
поз на вај ќи го, не се сом не вам де ка ќе 
на сед не на про во ка ци и те на не ма ке
дон ски те еле мен ти во на ша та зем ја 
и раз не би ту ва ње то на сѐ во ко е што 
за ед но сме се кол не ле  Ма ке до ни ја 
на Ма ке дон ци те.

� Кои се по у ки те што ВМроДПМНЕ 
и Ма ке до ни ја ќе тре ба да ги  изв ле
чат по за вр шу ва ње то на оваа кри за? 
ЈА КоВ лЕВ СКи: Де нес, ко га има ме сво ја 
ма ке дон ска др жа ва, да не ги пра ви ме 
исти те гре шки од ми на то то, да не се 
де ли ме, да се бо ри ме за ма ке дон ско то 
на ци о нал но единс тво, да ја про дол жи
ме иде о ло ги ја та на ВМРО, иде о ло ги ја та 
ко ја ја спо де лу вав ме во де ве де сет ти те 
го ди ни на ми на ти от век, иде о ло ги ја та 
за ко ја ил јад ни ци Ма ке дон ци го да ле 
сво јот жи вот. Ма ке дон ско то на ци о
нал но единс тво е по треб но ка ко леб 
на су шен во овие, би ре кол, тур бу лент
ни вре ми ња ко га се слу чу ва ат круп ни 
про ме ни во све тот. Гру ев ски, нај по све
те ни от по ли ти чар кој ра бо ти за Ма ке
до ни ја, на овие из бо ри зас лу же но ќе ја 
до бие до вер ба та од на ро дот. До би е на та 
до вер ба исто вре ме но е и об вр ска, да се 
про дол жи со ре а ли зи ра ње на ве те но то, 
всуш ност тоа е тоа што Ни ко ла Гру ев
ски це ло вре ме го ис пол ну ва, ве те но то 
да се ре а ли зи ра. Да се ра бо ти за Ма ке
до ни ја е од го вор ност, од го вор ност на 
ил јад ни ци кои се бо ре ле, а го лем дел 
го да ле жи во тот за Ма ке до ни ја, тоа е 
од го вор ност и кон ид ни те на ши по
ко ле ни ја. Пар ти и те се фор ми ра ат да 
ра бо та ат во ин те рес за Ма ке до ни ја, а 
не за свој ли чен ин те рес. Кој се на фа
тил да во ди по ли ти ка, се ко гаш тре ба 
на пр во ме сто да го гле да ин те ре сот 
на гра ѓа ни те и на Ма ке до ни ја, а не 
лич ни от ин те рес, кој е за мо рен  не ка 
кр ши гла ва, над вор од по ли ти ка та. 
Ма ке до ни ја и овој пат ќе из ле зе од 
кри за та, но мно гу по сил на и по о бе
ди не та, пред во де на од ВМРО ДПМНЕ.

На си те, Ма ке до ни ја тре ба да ни би де 
над сѐ! �



Кој еднаш вложил во земјава, би го повторил тоа
ЕКОНОМИЈАСТрАНСКиТЕ иНВЕСТиТори зАДоВолНи оД БизНиС-КлиМАТА

Со подобра понуда на квалифи
кувана работна сила и со пого
лема соработка со домашните 

компании во смисла на понуда на 
поквалитетни производи и услу
ги, странските инвеститори многу 
полесно и во поголем обем ќе вло
жуваат во земјава. Ова го покажала 
анкетата на владата спроведена кај 
странските инвеститори присутни во 
Македонија. Истражувањето покажа
ло висок степен на задоволство кај 
странските компании што работат 
на наша територија, од политиката, 
бизнисклимата, условите за работа, 
но дава и насоки за подобрување на 
можностите за работа.Странските 
вложувачи како најповолни ги посо
чуваат ниските трошоци, проактив
носта на владините институции, како 
и географската локација на земјата, 
односно лесниот пристап до европ
скиот пазар. Анкетата е спроведена 
изминатите три недели, а со неа се 
опфатени 30 странски инвеститори 
во Македонија од автомобилската, 
преработувачката индустрија и од 
други сектори.

Резултатите покажуваат дека 96 от
сто од анкетираните фирми се задо
волни од инвестициската клима, 82 
процента сметаат дека е одлична или 
многу добра, а 86 отсто повторно би 
ја избрале Македонија за реализација 
на своите инвестиции.

� Анкетата е уште една потврда за 
добрата бизнисклима и инвести
циска клима во Македонија, како 
и за вистинската насока во која се 
движи владината политика. Сепак, 
постои голем простор за напредок 
поради што продолжуваат напори
те за постигнување уште подобри 
резултати  истакна вицепремиерот 
Владимир Пешевски најавувајќи креи
рање нов сетмерки во оваа сфера.

Според анкетата, повеќе од 50 отсто 
од странските инвеститори ги имаат 
проширено инвестициите во земјава, 
а 80 проценти предвидуваат отворање 
нови линии за производство. Тоа што 
е добро за компаниите што работат 
овде, може да биде добро и за тие што 
размислуваат за вложување во земјава.  

� Се работи за светски големи ком
пании, кои доколку се незадоволни, 

немаат пречка производството да го 
преселат во друга земја, но најголем 
дел од нив повторно би вложиле во 
земјава. Посебно радува фактот што 
голем дел од анкетираните компа
нии би ја препорачале Македонија 
како добра инвестициска дестина
ција кај своите партнери, што е и 
една од нашите цели. На овој начин, 
странските инвеститори во Македо
нија стануваат нејзини промотори 
и поради нивниот пренесен збор и 
други компании ќе покажат интерес 
за инвестирање во земјава – нагла
сува Пешевски.

Директорот на Дирекцијата за тех
нолошкоиндустриски развојни зони 
Виктор Мизо се надоврза со податокот 
дека 68 отсто од странските инвести
тори во Македонија се задоволни од 
владината поддршка, односно сметаат 
дека таа е одлична или многу добра, 
додека две третини или 75 отсто од 
компаниите што имале какви било 
проблеми се задоволни од одличната 
ефикасност на државните институции.

Анкетата е спроведена како дел од 
континуираниот дијалог на владата 
со странските инвеститори во Маке

донија со цел да се слушне нивната 
оцена, да се детектираат можности
те за подобрување на натамошната 
политика и мерки, но и за да се ис
користат искуствата на присутните 
странски компании во претстојните 
преговори и дијалози со потенцијал
ните нови инвеститори.

Инаку оваа владина анкета е свое
видна потврда на последното ис
тражување спроведено од Советот 
на странски инвеститори при Сто
панската комора на Македонија. И тоа 
покажа дека странските инвеститори 
се задоволни од деловното работење 
во Македонија и 84 отсто од нив пов
торно би инвестирале тука доколку 
имаат можност за тоа.

� Доказ дека ова не се празни збо
рови е одлуката на „Ван Хол“ да ја 
отвори втората производствена 
линија, како и најавата на „Џонсон 
контролс“ да изгради уште една 
фабрика во Струмица – објави во 
таа пригода претседателот на Сове
тот Штефан Петер.Сепак, странските 
инвеститори оцениле дека одолжу
вањето на политичката криза во 
земјава ќе има долгорочни после
дици врз македонското стопанство.

� Можно е странските компании да 
ги одложат плановите за инвести
рање, што е очекувана реакција. 
Но, ако политичкото опкружување 
се стабилизира побрзо, тогаш не 
само што ќе привлече нови ин
вестиции, туку ќе им помогне и на 
сегашните, постојните, да ги про
шират своите деловни активности 
– нагласува Петер.

Според истражувањето, 68 проценти 
од компаниите успеале да ги испол
нат планираните деловни актив

амбиент поради што, земјава треба 
да посвети повеќе внимание на ова 
прашање. Во Советот на странски ин
веститори членуваат 118 странски 
компании од 30 држави, кои врабо
туваат повеќе од 50 илјади луѓе во 
Македонија. Со странските инвести
тори место суровини и полупроизво
ди, Македонија денеска извезува и 
опрема, машини, автобуси. Воведу
вањето нови технологии ѝ помага 
на целата економија, а соработката 
со домашните компании од ден на 
ден е сѐ поголема. Во моментов 500 
македонски фирми им се кооперанти 
и снабдувачи на странските фабрики, 
а склучените зделки се бројат во по
веќе од 50 милиони евра. �

ности, 72 отсто не очекуваат никакви 
промени во реализацијата на своите 
бизниспланови, а 20 отсто очекува
ат подобрување. Дури 84 проценти 
од странските инвеститори сметаат 
дека членството на Македонија во ЕУ 
значително ќе го подобри деловниот 
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повеќе од 50 отсто од странските инвеститори ги имаат 
проширено инвестициите во земјава, а 80 проценти 
предвидуваат отворање нови линии за производство. Toa 
што е добро за компаниите што работат овде, може да биде 
добро и за тие што размислуваат за вложување во земјава

Пишува | Александрија Стевковска 



Никола 
Груевски

Трајко 
вељаНовски

Почнуваме силно на те
рен, како никогаш досега. 
Ќе пробаме да допреме до 
секој еден граѓанин, до се

кое едно семејство за да ја пренесеме нашата порака, 
да ве погледнеме во очи и да ви кажеме кои се нашите 
планови и идеи како да го направиме вашиот живот 
подобар, како да ја направиме нашата татковина 
попросперитетна и подобро место за живеење. Ние ја 
имаме таа обврска и никој не може да ја сака нашата 
татковина повеќе од нас самите кои тука живееме.

Во согласност со прави
лата на претставничката 
демократија, мандатот 
повторно му го враќаме 

назад на народот кој, впрочем, е единствениот, врхо
вен и најлегитимен авторитет да суди, да оценува и 
да одлучува која политичка опција треба да ја добие 
честа, но и обврската да ја води нашата држава. Во 
меѓувреме, Република Македонија ќе влезе во еден 
сложен период на засилена активност на политичките 
партии, кој, искрено верувам, дека ќе помине во една 
зрела, достоинствена и одмерена атмосфера чијшто 
врв ќе бидат изборите на 11 декември кога ќе треба 
во еден празничен изборен дух да бидат избрани на
родните претставници кои ќе го сочинуваат следниот, 
деветти состав на македонскиот законодавен дом.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
аНТоНио 
МилоШоски

Овие избори ќе бидат 
избори на кои ќе се 
бориме да ја зачуваме 
Република Македонија 
онаква каква што ни ја оставиле генерациите кои 
се бореле и загинале за неа. Уставното уредување 
на Република Македонија е такво за какво што 
мнозинството од македонскиот народ застана
ле. Сакаме да упатиме јасна порака, не сакаме 
да прифатиме никакви идеи за двојазичност, 
за редефинирање на Р. Македонија, никакви 
калкулирања со уставното име на Република 
Македонија и националниот идентитет, со ја
зикот и со она што сме, Македонци.

илија  
ДиМовски

Овој пат нема да до
пуштиме на кој било 
да даде какви било из
говори за бегање од из
борите или за наоѓање изговори за непризнавање 
на изборниот резултат. Бидејќи се работи за Ма
кедонија, за државниот интерес, за потребите на 
граѓаните кои сакаат инвестиции, нови проекти, 
патишта, образование, а не сакаат шпионирање 
и тргување со националните интереси.

Никола  
ТоДоров

Народот ќе си дојде по 
своето на 11 декември. На
родот ќе го порази СДСМ и 
неговата политика на дес

трукција и политика на креирање кризи и одржување 
на таа криза многу долг период. Криза во која многу 
изгубија и граѓаните и државата, и поради сите овие 
причини, како и поради тоа што граѓаните му веруваат 
на ВМРОДПМНЕ, ќе победиме на 11 декември. На тој 
начин ќе заврши кризата и ќе може да се фокусираме 
на реалните проблеми и потреби на граѓаните, на 
реализација на она што го имаме ветено во нашата 
програма која ќе биде обемна, прецизна, со конкретни 
рокови, проекти и носители.

Сметаме дека овој е 
вистинскиот момент да 
заврши кризата и да се 
посветиме на најважна
та задача која претстои пред нас. Мислам дека со 
оваа порака, со распишување на изборите, сме 
во клучен момент во кој граѓаните најдобро ќе 
можат да оценат што сакаат, дали сакаат проекти, 
инвестиции, напредок за државата и заштита на 
националните интереси и конечно да ставиме крај 
на сите оние кои сакаа на база на шпекулации или 
на нанесување штета надвор, да постигнат резул
тат кој би бил негативен за Македонија.

Никола  
ПоПоски

трг нат и ка ко сон чог ле дот 
ја сме ни стра на та. Де нес 
овој го лем вмро вец се вра ќа 
на по ли тич ка та сце на за да 
се бо ри про тив ВМРО. Тол ку 
од се ри оз но ста. 

„Се вра тив во мо ја та та тко
ви на по ра ди „мер ки те“ на 
Вла да та. Мер ки што соз да
доа еден ви стин ски нов ег
зо дус на сопс тве ни от на род, 
пре тво рај ќи ја си ро маш на та 
др жа ва во слу га на бо га та та 
пар ти ја, а гра ѓа ни те во фе
у дал ни по да ни ци. Спо соб
ни мла ди лу ѓе си ја ба ра ат 
сре ќа та по све тот, ра бо тат 
и соз да ва ат за дру ги др жа
ви, и ре тко кој се вр ти на
зад за да фр ли ма кар еден 
пог лед. Нај го ле ми от про ект 
на ре жи мот – узур па ци ја до 
уки ну ва ње на др жа ва та за 
лич ни це ли – е бо лест што 
се чув ству ва ше одам на, но 
се по твр ди ка ко со ренд ген
сним ка пре ку об ја ве ни те 
раз го во ри со што, всуш ност, 
за поч на ле ку ва ње то. Про ект 
што од на ша та Ма ке до ни ја 
на пра ви зем ја на не каз ни во
ста и без на деж но ста.

Си нај дов ра бо та и поч нав 
да пу штам ко рен и да си ја 
ба рам сре ќа та во Хо лан ди ја. 
Но, не ма лич на сре ќа ко га 
та тко ви на та ле жи на зем ја“.

Чо ве кот кој не се ни оби дел 
да ја нај де лич на та сре ќа во 
Ма ке до ни ја, кој од пр ви те 
го ди ни на пол но лет ство то 
бла го да ре ние на дип ло ма
ти ја та жи вее во бе ли от свет 
во сдсмов ски ма нир, со ска па 
об ле ка до а ѓа да го по тап ка 
ра мо то на „на па те ни от Ма ке
до нец“ со ра ка та на ко ја бле
ска уште по скап ча сов ник. 

„Дој де вре ме да се ста ви ра
ка во оги нот. Во нор мал ни 
вре ми ња, ни ко гаш не ма ше 
да се на фа там да би дам по
ли ти чар“, ви ди му го ака лот, 
крој му ја ка па та. Ова го ка
жу ва чо век кој це ли от жи вот 
го ми нал во по ли ти ка та. Но, 
по крај сѐ не тре ба да за чу ду ва 
збр ка но ста за што таа до а ѓа 
од стра на та на ро за та. Ка ко 
да се удре ни со ту па ни ца та, 
и Ди ми тров и не го ви от ду
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Дој де ли вре ме за из бо ри, 
ете ти го ма не ке нот од 
Хо лан ди ја. За не го из

бо ри те се сво е вид на мод на 
не де ла. Уште од удоб но ста 
на хо ланд ска та фо тел ја ќе 
ис пра ти ко лум нич кадве, 
ед на да му се об ја ви во пор
тал, дру га во вес ник, па по тоа 
ќе сле та на „Але ксан дар Ве
ли ки“ уфир цан, ис штир кан, 
ве ќе бен ди сан кај топ те ма
ши те. Ќе му да дат тер мин
два, за ку сур ни кој не ма да 
му зе ме, из бо ри те ќе дој дат 
и ќе по ми нат, а на ро дот не 
ни за бе ле жал де ка Ни ко ла 
Ди ми тров бил во Ма ке до ни
ја. За неј зи но до бро, се ка ко.

Од со зре ва ње то Ни ко ла Ди
ми тров е во по ли ти ка та, но 
не со зреа со го ди ни те. 

„Бран ко му бе ше и сè уште 
му е идол, по ро ци слич ни, 
ста бил ност со Бран ко иста, 
др же ње до збор во мр тва 
тр ка со Бран ко кој е по
шар ла тан и кој по бр зо ќе 
те из ла же, е тоа е Ни ко ла 
Ди ми тров. и тој е еден од 
тие што ја мол зе ше пар ти
ја та, а се га лаж но се прет
ста ву ва де ка бил вмро вец“, 
на пи ша во ед на при го да ла
ни во март Мане Јаковлевски, 
ис про во ци ран од ко лум на та 
„Но во сон це на сло бо да та“ на 
по ра неш ни от за ме никми ни
стер за над во реш ни ра бо ти 
и по ра не шен ам ба са дор на 
Ма ке до ни ја во САД и во Хо
лан ди ја. То гаш Ди ми тров го 
за поч на сво е то бе се де ње со 
збо ро ви те „ВМро е пре го лем 
сим бол за Ма ке до ни ја за да 
доз во ли ме да се пре тво ри во 
срам за др жа ва та. Си те ние, 
гра ѓа ни те на ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја, сме ВМро“.

И то гаш не го во то сон це 
на сло бо да та го огреа  од 
стра на та на ро за та. Ги со б
ра сим па ти и те по кои бе ше 

хо вен во дач од Мур ти но, се 
од не су ва ат мал ку ка ко са кам 
ка жам, не знам ре чам. Си гур
но утре и тој ќе би де не сфа
тен, са кал дру го да ка же, ама 
му из ле та ло. А и не е бит но.

Ди ми тров, кој фор мал но ѝ 
се вра ти на по ли ти ка та и не 
мис ли да се вра ќа во Хо лан
ди ја, ба рем не кое вре ме, ка
ко што ве ли, иа ко дој ден за 
из бо ри, сме та де ка тре ба да 
се по че ка уште две го ди ни 
за да се на пра ви ви стин ска 
по ли тич ка про ме на во Ма
ке до ни ја би деј ќи она што е 
по треб но за фер и ре гу лар
ни из бо ри сè уште не по стои.  
 
„Да ли би ни по мог на ло ако 
има ме до пол ни тел ни две го
ди ни? Да ли тоа ќе по мог не 
да има ме по до бар из бо рен 
си стем, по до бро судс тво? 
Да ли ќе има ме по до бри 
га ран ции де ка не ма да се 
зло у по тре бу ва др жав ни от 
апа рат, де ка не ма да се да
ва ат по го ле ми пен зии пред 
из бо ри, де ка не ма да има 
при ти со ци врз др жав ни те 
служ бе ни ци? лич но не сум 
убе ден де ка ќе би де по до
бро та ка. На про тив мис лам 
де ка тре ба да ги изв ле че ме 
ма ли те по бе ди на Пр жи но, 
ка ко оваа за но ва та вла да 
со ка дри на СДСМ, без ог лед 
кол ку се оп стру и ра нив но
то учес тво. Би деј ќи ка де 
ќе се дви жи бро дот за ви си 
од кор ми ла рот, но за ви си 
исто та ка и од мор на ри те 
и од бра но ви те. Ние тре ба 
да го раз бра ну ва ме мо ре то“, 
по ра ча Ди ми тров и се на ме
сти за сел фи со ра ди кал на та 
ту па ни ца Зе ки ри. Тол ку од 
па три от ски те на ме ри.

Из бо ри те и ли де ри те ќе фр
лат де бе ла сен ка врз бле да та 
фи гу ра, ко ја по ве ќе мо же да 
се на ре че ше тач ка откол ку 
по ли тич ка, на Ни ко ла Ди ми
тров, тој ќе про де фи ли ра во 
по че то кот ва ка сра меж ли во, 
пред кра јот мно гу по са мо у ве
ре но, по пи сти те, пор та ли те 
и те ле ви зи и те, ќе пот па ли 
не кои ста ри ог но ви, ќе раз
бу ди лаж ни на де жи, ќе си се 
спа ку ва и ќе ѝ се вра ти на 
сре ќа та во Хо лан ди ја.  � (р.р.)

Ни ко ла Ди ми тров

Ро ден во:  
1972 го ди на

За ни ма ње:  
дип ло мат од пе ле ни

Оми ле но цве ќе:   
сон чог лед

МА НЕ КЕ НОТ ОД  
ХО ЛАН ДИ ЈА
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Во послед-
ната колумна 
почитуваниот 
Милчин изнел 
фрагменти од 

последното 
интервју 
на Ванчо 

Михајлов, но 
го пропушта 
клучното за 

ова интервју, 
а тоа е, кој 

го направил 
интервјуто, по 
чија наредба, 
за какви цели 

и зошто не 
било веднаш 
објавено во 
Македонија?
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 КОЛУМНА

Милчин го воскреснува „ванчомихајловизмот“ со удбашки манипулации

Сите знаеме дека Милчин не 
е некој приучен лик, кој чул, 
но не разбрал, знаеме дека 

станува збор за интелектуалец со 
долг стаж, но, исто така, знаеме и 
дека манипулира со своите напи
си. Тенденцијата на Милчин е да 
ја воскресне етикетата „ванчоми
хајловисти“, која беше користена 
од 1945 година до 1998 година од 
страна на службите за државна 
безбедност, преку кои ја десетку
ваа македонската интелегенција.

Стапицата што сака да ја подмет
не Милчин е во ставањето знак 
за еднаквост меѓу Тодор Алексан
дров и Ванчо Михајлов, со што 
секој што го почитува Алексан
дров, по автоматизам е „ванчо
михајловист“ и треба да оди во 
логор. Секој што е приврзаник 
на идејата на Македонската ре
волуционерна организација е 
приврзаник на Александров, а со 
тоа, според Милчин, тој е „ванчо
михајловист“. Значи сѐ што е пред 
1945 година е „ванчомихајловис
тичко“. Врвна манипулација за 
недоволно информирани луѓе, но 
Милчин направил превид околу 
информираноста. Почитуваниот 
треба да знае дека историја не се 
учи, а уште помалку се пишува со 
приложување бројки и букви без 
нивно толкување. Тоа не е наука.

На самиот почеток сакам да му 
поставам неколку прашања на 
почитуваниот Милчин со надеж 
дека ќе одговори. 

 Како може да се служи со ли
кот и со делото на една исто

риска личност, во случајов со 
Ванчо Михајлов, која досега не 
е обработена од македонската 
историографија и не се испи
шани, ниту историографски 
обработени, нејзините темни, 
односно светли страни (и по
крај тоа што историографија
та не познава страни), како 
пресудува кого ќе оквалифи
кува како „ванчомихајловист“ 
во негативен контекст, и зо
што во негативен, односно по
зитивен контекст кога ликот 
не е обработен? 

	Зошто досега не е напишан 
ниту еден научен труд за ли
кот и за делото на Ванчо Ми
хајлов? 

	Дали неистражувањето на 
оваа личност од македонска
та историја било во полза на 
властите и на безбедносните 
служби за да можат во матно 
да ги ловат своите неистомис
леници сѐ до 1998 година? 

Сега да преминеме на факти. Во 
последната колумна почитува
ниот Милчин изнел фрагменти 
од последното интервју на Ванчо 
Михајлов, но го пропушта клуч
ното за ова интервју, а тоа е, кој 
го направил интервјуто, по чија 
наредба, за какви цели и зошто 
не било веднаш објавено во Ма
кедонија? Во јануари 1990 година 
Ванчо Михајлов на писмено му 
испратил одговори на новинарот 
Вишински, а подоцна следувала 
и средба меѓу нив двајца. 

За да не го правам истото што го 
прави почитуваниот, јас ќе при
ложам документи. Број на лично 
досие 7.860. „Во април 1990 го
дина соработникот ’Стручњак‘ 
преку бугарскиот архимандрит 
во Ватикан, Ѓорѓи Елдаров, и со 
гаранција на директорот на Ра
дио Ватикан, остварил средба 
со емигрантот Ванчо Михајлов 
во неговиот стан во Рим, со кого 
разговарале за актуелните на
стани во Југославија и во СР Ма
кедонија...“. Притоа „Стручњак“ на 
службениците од СДБ им пренел: 
„Со Ванчо Михајлов се сретнав во 
Рим, во неговиот апартман, на 7 
април 1990 година. На средбата 

беа и Вида Боева и Антон Попов“. 
Почитуван Милчин, ова е, всуш
ност, средбата по интервјуто за 
кое вие пишувате и манипули
рате. Ваша должност кон читате
лите е да им кажете дека Вишин
ски заминал во Рим со знаење 
на безбедносните служби со цел 
да се добијат нови сознанија за 
„Илегални“ – Ванчо Михајлов, и за 
„Центарот на Илегални“ – станот 
каде што живеел Ванчо Михајлов, 
кој, патем, бил скициран од стра
на на УДБ, која знаела каде стои и 
најмалата ваза во станот.

Зошто манипулирате со интер
вју што не е целосно објавено? 
Прво, кога во интервјуто е вме
шана службата за државна без
бедност, ќе се согласите и вие, 
тоа не било направено со цел да 
се информира јавноста за ставо
вите на Ванчо Михајлов, туку за 
потребите на службата. Па се по
ставува прашањето, што сакала 
да скрие СДБ со необјавувањето 
на интервјуто, зар не мислите 
дека доколку тоа било во свет
лината на ставовите на Михајлов, 
такви какви што ги знаеме, дека 
СДБ не би го објавила веднаш и 
со тоа да си ја бетонира тезата за 
„ванчомихајловизмот“? Кога веќе 
сте се нафатиле да пишувате за 
една целосно неистражена лич
ност, сте требале барем малку да 
прочепкате. А дали вие го имате 
прочитано целото интервју? Зо
што не ѝ кажувате на јавноста 
дека, цитирам: „Според Ванчо 
Михајлов, отворените демократ
ски процеси во Југославија ќе до
веделе до дестабилизација и до 
распаѓање на Југославија и ќе се 
остварела неговата идеја за обе
динета и независна Македонија“. 
Ова е изјава на Вишински во СДБ, 
дел од разговорот со Михајлов, 
но јас тука не ја прикажувам 
целосно со цел да ви докажам 
дека преку манипулации можеме 
и од Ванчо да направиме првобо
рец, небаре станува збор за Гоце 
Делчев, но не е тоа целта на исто
риографијата. Се плашите ли од 
ваквите зборови на човекот што 
УДБ го чуваше со цел преку него
вото име да уништува илјадни
ци македонски фамилии? Дали 

ова се коси со вашите потреби 
од неговото име во политички 
цели дури и денес, 26 години по 
неговата смрт? Околу ставовите 
изнесени од страна на Михајлов 
во интервјуто, Вишински го изја
вил следново: „Околу прашањето 
за обединета и независна Маке
донија во рамки на бугарската 
држава или самостојна, тој по
веќе е за самостојна држава“. Оваа 
реченица е погреб на митот што 
го градела УДБ, оваа реченица е 
последниот доказ за сепарати
змот на Ванчо Михајлов, кој се 
залагал за независна Македонија 
од негови лични побуди. Нацио
налниот момент во неговите 
ставови е друго прашање, но вие 
сте напишале „толку од автоно
мизмот на Михајлов“ па еве ви  

одговор со зборовите на Миха 
јлов пренесени преку Вишински.

Зошто не било објавено интер
вјуто во Македонија? На 20 ап
рил 1990 година службеник на 
СДБ контактирал телефонски со 
Вида Боева, а во својата белеш
ка службеникот запишал: „Без 
да ја прашам, Вида кажа дека 
пред извесно време кај нив во 
станот дошол Вишински и имал 
разговор со Ванчо Михајлов. (...). 
На разговорот присуствувала и 
Вида и како поинтересно го из
двојува тоа што Ванчо Михајлов 
го прашал зошто не го објавил 
интервјуто што му го дал. Ви
шински кажал дека се плашел 
да го објави и дека ’тоа интервју 
е за во архива‘. По заминувањето 

на Вишински, В. Михајлов проко
ментирал: ’Сигурно е испратен од 
некого, сам не доаѓа‘“.

Овој дел ќе го завршам со пра
шањето: Зошто УДБ се залагала 
да ја добие архивата на Ванчо 
Михајлов во акцијата „Латина“, 
а тоа не го правеле научните 
државни институции? Дали се 
плашела од тоа што го има во ар
хивата во случај да оди контра 
нејзиниот мит и таа да падне во 
туѓи раце? „На прашањето на (...) 
[соработникот] дали во ковчези
те е архивата на Ванчо Михајлов, 
Вида одговорила дека архивата е 
добро скриена и не е во станот“. 
Толку.

Во своите писанија почитуваниот 
пишува за контактите на Тодор 
Александров со Советскиот Сојуз, 
со што неговата крајна интен
ција е ставајќи го Александров 
во некоја идеолошка рамка, 
која, наводно, денес се коси со 
идеологијата на десницата во 
Македонија, на десничариве да 
им се одмилел ликот на овој ма
кедонски деец.

Клучното во целава манипула
ција е тоа што Милчин не знае 
каков е и каков бил поривот за 
обединета Македонија кај маке
донскиот народ. Не сфаќа дека 
љубовта кон Македонија и жел
бата за достигнување на крајната 
цел не познавала идеологии и 
партии, а не познава ни денес, 
таа е пред сѐ и над сѐ. Имам впе
чаток дека Милчин не е довол
но информиран за дејноста на 
Александров бидејќи и за него 
се служи со лесно достапни ин
тервјуа, јас во овој момент само 
ќе го надополнам.

„На 30 декември 1923 година, 
Централниот комитет на ВМРО 
прави Проект за спогодба со 
Советска Русија во кој се наве
дува: ВМРО, која ги претставува 
Македонците што се борат за 
национално самоопределување, 
политичка слобода, самоупра
ва и најголема можна социјална 
правда, има цел обединување на 
Македонија, распарчена меѓу Бу

Пишува | Никола Србов
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гарија, Србија и Грција во 1913 г. 
Со Букурешкиот договор за мир 
и со Нејскиот во 1919 година, 
во една политичка единка, која 
подоцна ќе биде рамноправен 
член на една балканска федера
ција, или барем во првата своја 
етапа – на една југословенска 
федерација“. Потпишано лично 
од Тодор Александров.

Во еден дел Владимир Милчин 
ни го посочува делот за кој ни 
самиот тој не сфаќа дека го пра
ви Александров уште поголем. 
Милчин ни го одвоил делот од 
интервјуто на Александров во 
кое тој се согласува Македонија 
да влезе во рамки на Југосла
вија со цела нејзина терито
рија како федерална единица 
со признаен македонски народ 
и со сите права.

Ќе му дадам уште еден бонус 
на Милчин:

Пред одржувањето на изборите 
во Кралството Југославија, во 
кампањата се вклучила и ВМРО 
на чело со Александров. Во пис

мото испратено до Македонците 
што се наоѓале под српска оку
пација, во точка 3. Александров 
запишал: „Ако српската шови
нистичка власт не дозволи да 
се изберат локални водачи, сите 
избирачи да ги дадат своите гла
сови на комунистите, под услов 
последните да се согласат во прво 
време да се борат за федератив
но уредување и за примена на 
договорот за малцинствата“. Со 
последниот дел од реченицата 
Александров ги потсетувал и са
мите комунисти дека треба да 
се борат за федерален статус и 
за признавање на Македонците.

Почитуван, дали ви е малку 
појасна прагматичноста кај ма
кедонските дејци за достигну
вање на целта? Доколку не ви се 
разјасни, ќе ви дополнам уште со 
неколку факти.

Во 1974 година, во пресрет на 
Конгресот на ДООМ, кој требал 
да се одржи во Минхен, Драган 
Богдановски испратил писмо 
до својот близок соработник 
од Париз во кое му пишал дека 

сака во Движењето да внесе 
социјалистичка компонента сѐ 
со цел да добијат помош од Со
ветскиот Сојуз, или од одредени 
кругови во СФРЈ, кои се појавиле 
по носењето на Уставот во 1974 
година. Замислете, антикомунис
тичката, антидржавната поли
тичка емиграција зборувала за 
социјализам, но тоа, почитуван 
Милчин, се вика прагматичност 
кон постигнување на целта, обе
динета и независна Македонија.

На крајот ќе завршам со збо
ровите на генералот Михајло 
Апостолски запишани во не
говите последни сеќавања: 
„Додека бев на школување во 
Белград, во едно писмо мајка 
ми ми пишуваше дека Тодор 
Поп Орушов е убиен и дека тие 
се во голема жалост. Интерес
но е што цензорите не сфатиле 
за кого станува збор бидејќи 
беше пишан како Поп Орушов, 
а стануваше збор за Тодор Алек
сандров“. Гледате почитуван, 
фамилијата на генералот жа
лела за убиството на еден од 
најголемите водачи на ВМРО. �



www.republika.mk24 петок, 21 октомври 2016 година www.republika.mk 25петок, 21 октомври 2016 година

КОЛУМНА

Пишува | Ацо Станковски

Слонови

Прекрасната новела на Ер
нест Хемингвеј, „Брегови 
како бели слонови“, ме 

инспирира за едно надреално 
патување, поврзано со нашата 
политичка сцена. Затоа што 
оваа општествена состојба во 
Македонија недвојбено содржи 
елементи на парадоксалност, 
ирационалност, чудовишност, 
параноичност и гротескност, 
што се неразделиви естетски 
фактори на еден фантазмаго
ричен свет, кој повеќе прилега 
на сон, отколку на јаве. 

Слонот, по себе, е чудесно жи
вотно, повеќе како приказ, от
колку како некое ординарно 
суштество од нашето лично 
искуство, нешто што лесно би 
препознале и соодветно би го 
категоризирале. Но овој вчу
довидувачки сурлаџија е како 
животински универзум. Него
вите очи гледаат проникливо 
во нас, просудуваат и мерат, а 
телото му е како планина, но
зете како диреци или стебла 
на големи дрвја и, конечно, таа 
вџашувачка сурла, таа цевка и 
труба, таа рака и нос, воедно. 

Велат дека со врвот од сурлата, 
која како да е составена од три 
прста, може да подигне игла од 
мермерен под. 

Навистина, слоновите одамна 
ја распалиле човечката фанта
зија, но и алчност, посебно кога 
се работи за слоновата коска 
(неговите бивни), која има ви
сока цена во индустријата за 
сувенири и за накит. На овој 

начин се истребени многу при
мероци и, така, бројот на сло
новите на светско ниво беше 
стравотно редуциран. 

Потоа почнаа разни проекти за 
зачувување на преостанатата 
слоновска популација во све
тот. Се создадоа резервати на 
површина од стотици квадрат
ни километри, места каде што 
овие колосални животни би 
го имале својот „Lebensraum“, 
а маргините на овој слоновски 
азил ги чуваа одреди ренџери 
од групите криволовци. 

И слоновската популација се 
размножи бидејќи во природ
ните услови, какви што беа соз
дадени во тие големи простран
ства заштитени од државата, 
слонот нема природен неприја
тел. Ниеден предатор не би се 
осмелил да нападне слон, а што 
се однесува до младенчињата, 
тука стадото многу ревносно 
се грижи за нивната сигурност 
и, доколку некои посериозни 
ѕверови од саваната, како глут
ница лавови, на пример, сакаат 
да грабнат некое слонче, тогаш 
целото стадо се втурнува кон 
нив, при што царот на живот
ните, заедно со неговите леди 
и лордови, треба што побрзо 
да избега од сцената, инаку ќе 
биде здробен од забревтаните 
животински тенкови, какви се, 
впрочем, слоновите. 

Поради оваа сила и големина, 
со која најголемиот копнен 
цицач на планетава е надарен, 
многу народи што живеат во 

регионите во кои постои сло
нот, создале митови и легенди 
за ова восхитувачко животно, 
приказни со глорификувачки 
контекст, па дури и аспекти на 
деификација, како што е напра
вено во хиндуистичката религи
озна традиција со божеството 
Ганеш, кое добило слоновска 
глава откако Шива му ја отсе
кол неговата оригинална глава. 
Кога богот Шива сфатил дека 
направил кобна грешка со овој 
насилен чин, се зарекол дека на 
обезглавениот Ганеш ќе му ја 
даде главата на првото суштест
во што ќе се појави на сцената. И, 
во тој момент, случајно се поја
вил некој слон, при што Шива 
му ја отсекол главата и му ја 
насадил на Ганеш. Така, Ганеш 
повторно се здобил со глава, но 
овој пат слоновска. Инаку, ова 
фантазмагорично хиндуистич
ко божество – Ганеш, е божество 
што носи среќа и бериќет и чес
то ќе го видите во минијатурна 
форма како амајлија, закачена 
под ретровизорот на возилата 
на индиските таксисти. 

Инаку, за разлика од африкан
ските слонови, кои живеат во 
дивината, дел од таканарече
ните индиски (азиски) слонови 
се припитомени и ставени во 
служба на човека. Во Индија, 
Бангладеш, Шри Ланка или 
Тајланд, слоновите се користат 
за разни работи, тоа се живи 
машини, кои се вклучени во 
транспортниот и во градител
скиот бизнис, но и во туризмот 
од најразлични категории, од 
прошетки, до лов на тигри. Ова 
последното е одамна редуци
рано, па и забрането, но кога 
во одреден округ ќе се појави 
тигар човекојадец, тогаш др
жавата го осудува овој убиец на 
луѓе на смрт и екстерминатор 
со сертификат се овластува да 
организира лов на овој ѕвер. 
Ловот, меѓу другото, подраз
бира и користење слонови, 
на чијшто грб се прицврстени 
големи кошници, во кои се сме
стуваат гонителите и ловецот. 
Во постари времиња ваквите 
ловови биле приредувани за 
махараџите, а подоцна оваа 
традиција ја прифатиле и бри
танските колонијалисти. 

Слоновите, како ретко кое 
животно, доживеале голема 
историска промоција, барем 
што се однесува до западната 
цивилизација. 

Прво, се споменуваат по по
вод индиската воена кампања 
на Александар Велики, кога 
војската на македонскиот цар 
се судрила со таа на северно
индискиот владетел Пор, во 
која имало и единици соста
вени од слонови – вистински 
подвижни тврдини. 

Во вториот случај, историјата 
нѐ упатува на картагинскиот 
владетел Ханибал, кој во својот 
обид да го освои Рим, тргнал со 
голема војска преку Иберија, 
јужна Галија, па форсирајќи ги 
Алпите, им се појавил на Римја
ните од север, од каде што, на
водно, најмалку го очекувале. 
На ова свое освојувачко пату
вање Ханибал повел и едини
ца составена од слонови, кои 
доживувале страшна голгота 
при поминувањето на Алпите. 
Замислете каква надреална 
слика е таа во која колона сло
нови потонува во снег. 

Сепак, во циничната англо
саксонска култура на шего
бијство, слонот станал симбол 
на тромавост и на глупавост. 
Изреката – како слон во пор
целанска продавница, е токму 
произлезена од ова безмилосно 
хумористично милје. 

Но, сето тоа неодоливо нѐ пот
сетува на нашата опозиција, 
мислам на изреката – која не
двојбено упатува на целата 
тромавост со која таа успеа 
да ги измести општествените 
хиерархии и хармонии, нарушу
вајќи го поредокот и создавајќи 
кризен амбиент, непријатен за 
сите. Секако, со сесрдна помош 
на таканаречениот „меѓунаро
ден фактор“, во улога на махут 
– или дресер на слонови. Сло
нови со издолжени и крајно 
нестабилни нозе, како тие што 
Салвадор Дали ги наслика како 
израз на својата поетизирана 
халуцинација, при која немож
ното станува можно, а вообича
еното чудовишно. �



Ка ко што ар ми ја та на Ирак, под
др жа на од Аме ри ка и од неј зи
ни те со јуз ни ци, се мо би ли зи ра 

пред пор ти те на Мо сул, вто ри от по 
го ле ми на град во Ирак, тој по ле ка 
се изв ле ку ва од кан џи те на Ис лам
ска та др жа ва. Во август ирач ка та 
коп не на офан зи ва ја из бр ка ИД од 
об ла ста Ка ја ра, ко ја се на о ѓа на око лу 
65 ки ло ме три јуж но од Мо сул и од 
неј зи ни те со сед ни на фте ни из во ри, 
при што са мо прог ла се ни от ка ли фат 
за гу би го лем дел од сво и те при хо ди. 
Пла ти те на џи ха ди сти те, по ви со
ки од пла ти те на ирач ки те вој ни ци, 
дра стич но се на ма ли ја. Нив на та на
деж за за др жу ва ње на ин ду стри ска
та ба за е са мо сон. Ко га си за ми на од 
Ка ја ра, ИД ги за па ли на фте ни те из
во ри. Уред ни от да но чен ре жим 
пре ми ну ва во из ну ду ва ње на 
1,5 ми ли он лу ѓе што оста
наа под неј зи но то вла де е
ње. За ви стин ска та це на, 
се кој мо же да го на пу шти 
гра дот. Се ве ли де ка ду ри 

то Ја бо у ри. Тес но со ра бо ту ва со Аба ди 
и мај стор ски ус пе а ла да по ста ви свои 
лу ѓе на ме сто то на Ну ја и фи ка ко гу вер
нер на Мо сул и не го ви от брат ка ко пре
тсе да тел на Пар ла мен тот. До кол ку се 
на со бе рат по ве ќе над во реш ни си ли и 
во бор ба та учес тву ва кој стиг не, мо же 
да на ста не ви стин ски ха ос, ка де што 
ши и ти те ќе се бо рат про тив су ни ти те, 
Ара пи те про тив Кур ди те и Ира ча ни те 
про тив Тур ци те.

Ра бо ти те ве ќе се дви жат кон таа на
со ка. Не кои чле но ви на пар ла мен тот 
во Мо сул апе ли раа до ши ит ски те ми
ли ции да им по мог нат да ги вра тат 
арап ски те зем ји што Кур ди те на сил
но ги за зе доа ко га ја исте раа ИД на 
југ со аме ри кан ска по мош. Ли де ри те 
на Пеш мер га, од сво ја стра на, пак, 
од го во ри ја со ве ту ва ње де ка ќе ги 
спре чат си те не курд ски си ли, вклу
чи тел но и ирач ка та ар ми ја, да вле зат 
во об ла сти те што во мо мен тов се под 
нив на кон тро ла.

Сом не вај ќи се на за го вор за по дел
ба на Ирак, ши ит ски те ко ман дан ти 
ве ти ја де ка ќе ги ис пра тат нив ни
те вој ни ци, не са мо во Мо сул, ту ку 
и во Кур ди стан. До кол ку тур ски те 
си ли ин тер ве ни ра ат во Мо сул, но
ви от пре тсе да тел на пар ла мен тот 
пре ду пре ду ва де ка ирач ка та ар ми ја 
ќе ги на пад не. Исте ру ва ње на ИД од 
гра дот не сом не но ќе до не се ра дост. 
Но, без до го вор од мно гу те пар тии 
кои се за ин те ре си ра ни за ид ни на та 
на Мо сул, по стои опас ност де ка за вр
шу ва ње то на ед на би тка ќе би де са мо 
пред вес ник за след на та. �

и „ка ли фот“, Абу Бакр ал Баг да ди, 
из бе гал во не кое се ло.

Не го ви те во е ни ка па ци те ти изг ле да 
се на ма ле ни ка ко и фи нан си ски те. 
Баг да ди ги сле де ше стап ки те на про
ро кот Му ха мед во вр ска со од бра на та 
на Ме ди на од па га ни, ко пај ќи ров 
око лу Мо сул. По бом бар ди ра ње то 
пред во де но од Аме ри ка од ави о ни 
и од бес пи лот ни ле та ла, ИД поч на 
да пра ќа де ца на ме сто стран ци ка ко 
бом ба шиса мо у биј ци. Се ве ру ва де
ка 42 од 44 ос но во по лож ни ци на ИД 
се уби е ни, а Баг да ди се бо ри да им 

нај де за ме на. Во гра дот не
го ви те лу ѓе се спра ву

ва ат со бун тов ни ци. 
Исто ка ко под ре

жи мот на Са дам 
Ху се ин, пот чи
не ти те на ли

де рот гле да ат шпи о ни на се ка де. Им 
ги отсе ку ва ат уши те на лу ѓе то што 
из бег ну ва ат ре гру та ци ја. Мо бил ни
те те ле фо ни се за бра не ти, па лу ѓе то 
кри јат СИМкар тич ки во век ни леб. 
Тол ку се че сти упа ди те по до мо ви те 
во ра ни те утрин ски ча со ви што же
ни те но сат пре вез и во кре вет, ве ли 
про те ран пра те ник од Мо сул.

Ка ко што се на ма лу ва ИД, се чи ни 
де ка ге не ра ли те на ко а ли ци ја та до
би ва ат сѐ по го ле ма са мо до вер ба. 
Вој ска та на Ирак, ко ја се рас пад на 
по на пре ду ва ње на ИД кон пер и фе
ри ја та на Баг дад во 2014 го ди на, ја 
по вра ти сво ја та си ла бла го да ре ние 
на аме ри кан ска та пре ква ли фи ка ци ја 
и снаб ду ва ње со оруж је, вклу чу вај ќи 
ги и бес пи лот ни те ле та ла и бор бе ни 
ави о ни за за јак ну ва ње на воз душ
ни те си ли. 

За жи ве а на та ирач ка ар ми ја ја освои 
се ко ја би тка про тив ИД од март 2015 
го ди на на ва му, исте ру вај ќи ја од 17 
гра до ви и од си те об ла сти во Ан бар, 
Ди ја ла и во Са ла ха дин, три од че ти
ри те глав ни су нит ски про вин ции 
во Ирак. Овој ме сец, ве лат из во ри 
од ко а ли ци ја та, ќе поч не би тка та за 
че твр та та про вин ци ја, Ни не ви ја, ко
ја го оп кру жу ва Мо сул. Вла сти те во 
Баг дад пред ви ду ва ат де ка бор ци те 
на ИД ќе ги из бри чат сво и те бра ди, 
ќе ги иски нат уни фор ми те и по ле ка 
ќе ис чез нат, исто ка ко ар ми ја та на 
Са дам Ху се ин ко га Аме ри ка из вр ши 
ин ва зи ја во 2003 го ди на. 

„Тоа ќе би де во е на про ше тка низ 
пар кот,“ ве ли еден ирач ки функ ци о
нер за без бед ност. Џи ха ди сти те не ма 
да ри зи ку ва ат 4.000 бор ци во би тка 
што ни ко гаш не мо жат да ја до би јат, 
до да ва тој.

Оста ну ва да се ви ди да ли тоа ќе би де 
при лич но лес на ра бо та. Во пос лед ни те 
не кол ку сред би ИД из бра да се пов ле
че на ме сто да се бо ри, мо же би са мо за 
да му да де на Ирак лаж но чув ство на 
су пе ри ор ност. Не кои се на де ва ат де ка 
бор ци те на ИД ќе при фа тат по ну да за 
без бе ден пре мин до Си ри ја.

Но, мо же би, џи ха ди сти те ќе раз мис
лат два па ти пред да им ве ру ва ат на 
та кви те ве ту ва ња, осо бе но ако ши ит
ски те ми ли ции пр во го за зе мат гра
дот Тел Афар, низ кој би по ми ну ва ла 
ру та та за бег ство.

Ко га ИД се бо ре ше да го за др жи Ти
крит пред две го ди ни, неј зи ни те око лу 
400 бор ци му пру жаа от пор на не при
ја те лот со 25.000 бор ци по ве ќе од еден 
ме сец. ИД, ве ли ко а ли ци ја та, се га има 
де сет па ти по го лем број во Мо сул, а 
има ла и по ве ќе од две го ди ни за да се 
под го тви. Спро тив но на тоа, се чи ни 
де ка ар ми ски те си ли се га се во зна чи
тел но по мал број. Око лу 7.000 вој ни ци 
се рас по ре де ни око лу Мо сул, ве ли еден 
из вор, иа ко дру ги про це ну ва ат де ка ги 
има во два па ти или три па ти по го лем 
број, по крај 10.000 су нит ски ми ли ции 
и аме ри кан ски спе ци јал ни си ли.

Се прет по ста ву ва де ка па тот до Мо сул 
ќе би де те шко ми ни ран. И по крај уве
ру ва ња та на Аба ди де ка тој е од го во
рен за рас по ре дот, кри ти ча ри те ве лат 
де ка ар ми ја та на Ирак мар ши ра спо ред 
ри та мот на из бо ри те во Аме ри ка, во 

по тра га по на пре док пред де нот на 
из бо ри те на 8 но ем ври, со цел да ги 
за јак не де мо кра ти те.

Ду ри и нај прет паз ли ви те оче ку ва ат 
источ ни от брег на Мо сул да пад не 
бр зо. По го ле ми от дел од не го ви те 
жи те ли одам на из бе га ле. Но, 400.000 
жи те ли на ста ри от град на за пад на та 
стра на на ре ка та се по си ро маш ни и 
има ат по мал ку средс тва за да го на пу
штат гра дот. За ед но со изо билс тво то 
на кла сич ни те ис лам ски спо ме ни ци, 
тие мо же да ста нат чо веч ки шти то
ви ако ИД од лу чи да пру жа от пор. Во 
пре срет на из бо ри те во Аме ри ка, ако 
ра бо ти те трг нат на ло шо, де мо кра
ти те мо же да се со о чат со не при јат ни 
спо ред би со ру ска та оп са да на Але по.

Ирак има изо билс тво од дру ги во о ру
же ни гру пи, по ве ќе од 100.000 ма жи, 
кои би мо же ле зна чи тел но да ги по
до брат шан си те на ко а ли ци ја та. Но, 
при ли вот на курд ски или ши ит ски 
ми ли ции ри зи ку ва да го оту ѓи го ле
мо то су нит скоарап ско на се ле ние во 
Мо сул и да ја зго ле ми мож но ста тие да 
се бо рат ед ни со дру ги за да се утвр ди 
ре дот на гра дот по ИД.

Ирач ка та ар ми ја ја фа во ри зи ра под
др шка та од две су нит ски не ре гу лар
ни ми ли ции. За жал, две те се сил ни 
про тив ни ци. Пр ва та ја пред во ди 
Ател ал Ну ја и фи, по ра неш ни от гу
вер нер на Мо сул. Со се ди ште во Кур
ди стан, не го ви те 5.000 во о ру же ни 
ли ца со ра бо ту ва ат со Пеш мер га и 
се обу че ни од Тур ци те.

Вто ра та гру па до а ѓа од јуж ни от дел на 
Мо сул и е со ста ве на, глав но, од пле ме
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Би тка та  
за Мо сул

Из вор | „Еко но мист“
Пре вод | Ана Цве та но ска



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 III - По мал ку поз на ти суд би ни
Фељтон: Црните страници на УДБА

Т ре ти от том од еди ци ја
та „Цр ни те стра ни ци 
на УД БА“ со др жи ли ца 

со раз ни про фи ли, про го ну ва
ни, сле де ни и осу ду ва ни по
ра ди раз мис лу ва ње раз лич но 
од си сте мот. Нас ло вен е ка ко 
„По мал ку поз на ти суд би ни“, а 
во не го се сме сте ни 20 до си е ја 
на 790 стра ни ци кои по ка жу ва
ат ка ко тај на та служ ба ги сле
де ла сме тај ќи ги за лу ѓе кои 
вр шат не при ја тел ска деј ност 
кон си сте мот. 

Еден од по ин те рес ни те слу
чаи е до си е то на Вла ди мир 
Па ун ков ски, во кое мо же да се 
ви ди де ка ин ста ла ци и те на УД
БА функ ци о ни ра ле и во 2000 
го ди на, де сет го ди ни по оса
мо сто ју ва ње то на др жа ва та, 
во вре ме то ко га ми ни стер за 
вна треш ни ра бо ти бе ше Пав ле 
Тра ја нов. До си е то по твр ду ва 
де ка служ би те дејс тву ва ле по 
ста ри те ме то ди и по крај фор

мал но то од во ју ва ње на Ма ке
до ни ја од СФРЈ. Па ун ков ски 
бил сле ден по ра ди актив но сти 
што ги спро ве ду вал во рам ки
те на по ли тич ки ек стре ми зам 
по ра ди што му би ле од зе ме ни 
пат ни те ис пра ви.

Во до ку мен тот од 16.02.2000 
го ди на, со кој се за тво ра не
го во то до сие, се ве ли де ка „по 
вра ќа ње то на пат ни те ис пра ви 
во 1997 го ди на, тој за ми ну ва 
за Бу га ри ја, а по ме ну ва ње то 
на вла ста во Ма ке до ни ја, во 
по че то кот на 1999 го ди на се 
вра ќа во зем ја та и по втор но ги 
ин тен зи ви ра не го ви те актив
но сти од по зи ци ја по ли тич ки 
ек стре ми зам, и исти от вр ши 
и при пре ми за ре ги стра ци ја 
на та ка на ре че но то „Кул тур но 
друш тво  Ван чо Ми хај лов“.И 
по крај по го ре на ве де но то, по
ра ди про тек на по долг вре
мен ски пер и од,  опе ра тив на та 
обра бо тка „Одрин“ се де ре ги

стри ра, а актив но сти те на Па ун
ков ски и на та му ќе би дат сле де
ни од РУ ДЕК Охрид во рам ки те 
на без бед нос но ин те рес ни ли ца 
кои на ста пу ва ат од по зи ции на 
по ли тич ки ек стре ми зам“.

По крај Па ун ков ски, во тре ти от 
том се прет ста ве ни уште 19 по
мал ку поз на ти суд би ни на про
го не ти, сле де ни и осу де ни ли ца:

1. Јор дан Ам пов  ин ди ви ду а лен 
зем јо де лец од Ко ча ни, сме стен во 
анар хо ли бе ра ли сти, вр ши тел на 
ус на не при ја тел ска про па ган да.

2. Сло бо дан Ба јра кта ро виќ  
прав ник, се сме та ло де ка вр ши 
не при ја тел ска деј ност. Жи ве ел 
во Ки че во, ли ни ја на ра бо та: 
анар хо ли бе ра ли зам. Ре ги стри
ран за да се има увид во не го ва та 
ра бо та. Ра бо тел ка ко на чал ник 
на ОНО на СО Ки че во. Де ре ги
стри ран ко га е пре фр лен на дру
го ра бот но ме сто.

3. Бла го ја Ста но ев ски  ро дум од При леп, 
жи ве ел во Скоп је, прав ник по про фе си ја. Ли
ни ја на ра бо та: те ро ри зам на ма ке дон ски ек
стре ми сти. За ве ден во опе ра тив на обра бо тка 
на 04.02.1993 го ди на по ра ди сом не ва ње за 
вр ше ње зло у по тре ба на ра бот но то ме сто. Ра
бо тел ка ко управ ник на ца ри нар ни ца  Скоп је.

4. Јор дан чи тку шов  ус но об ви нет за од зе ма
ње ни ви за вре ме на вој на та и сви ку ван е на 
сос лу шу ва ње во те кот на ле то то 1945 го ди на.

5. Ди ми тар Јо нов ски  
ма шин ски ин же нер од 
Ле рин, из вр ши тел на 
пис ме на не при ја тел ска 
про па ган да. Во 1974 го
ди на во спи са ни е то „Со
вре ме ност“ пе ча тел свои 
твор би, кои се оце не ти ка
ко не при ја тел ски, во кои 
зло на мер но е при ка жа на 
оп штес тве нопо ли тич ка
та со стој ба во зем ја та и 
из вр шен е атак врз брат
ство то и единс тво то на 
на ро ди те на СФРЈ. По кре
на та е кри вич на по стап
ка, за не го ка ко автор и 
за од го вор ни от уред ник 
на спи са ни е то  Ѓор ѓи По
пов ски (Ста лев Ге ор ги).
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6. Фо ти Ке ра мит чи ев ски  ро
ден во Ко стур, осу ду ван ка ко 
вр ши тел на ус на не при ја тел
ска про па ган да. Фор ми ра но 
до сие во 1956 го ди на, по ли ни
ја на би ро кра ти зам  ета ти зам.

7. Ѓор ѓи Хри стов ски  еко но
мист од Би то ла. Ли ни ја на ра
бо та би ро кра ти зам  ета ти зам 
(но во екс по ни ра ни). Ра бо тел 
ка ко ди ре ктор на фа бри ка та за 
сви ле ни тка е ни ни „Илин ден“.

8. Ва сил Ха џи Ки мов 
 биб ли о те кар, ро ден 
во Штип. Осу ден на 
смрт во 1945 го ди на. 
По тоа каз на та му е 
на ма ле на на 20 го ди
ни за твор. Тре ти ран 
ка ко ек стре мен еми грант, со
ра бот ник на Ге ста по, ор га ни
за тор на ВМ ор га ни за ци ја.

10. Јо ван По пов  од Дел че
во, ди ре ктор на фа бри ка та за 
фро тир ско плат но „Фро тир ка“. 
По врат ник од Бу га ри ја, ли це 
на ан ти са мо у прав ни  гру па
шки по зи ции.

11. Ко ста Вра го те ров ски  ро
ден во Ле рин. Се ја ву ва во ка те
го ри ја вр ши тел на ус на не при
ја тел ска про па ган да, ли ни ја: 
вна тре шен не при ја тел. Фор
ми ра но до сие во 1947 го ди на. 
Сос лу шу ван во 1966 го ди на.

Во соработка со Државен архив на Република Македонија

Стручен консултант: Д-р Филип Петровски

12. Љу бе Ван ков ски  гра фич
ки ра бот ник од Скоп је. При
тво ру ван, фор ми ра но до сие 
во 1966 го ди на. Иста пу вал 
вер бал но не при ја тел ски, сме
тан за вна тре шен не при ја тел. 
Бил осом ни чен де ка е автор 
на ано ним но пис мо, пра те но 
до Ти то.

13. Пан че Ман чев ски  еко
но мист од Ве лес, ока ра кте ри
зи ран ка ко анар хо ли бе ра лист, 
кој ги одо бру вал сту дент ски те 
на ста ни во 1968 го ди на. Исто 
та ка иста пу вал на таа ли ни ја 
со да ва ње по греш ни и не точ ни 
тол ку ва ња за оп штес тве нопо
ли тич ки те со стој би во зем ја та.

14. Ми хај ло Ми хај лов  ро ден 
во За дар. Об ја вил ста ти ја во спи
са ни е то „La Fierra leteraria“, кое 
би ло до ста ве но до Ка те дра та за 
ро ман ска фи ло ло ги ја  Скоп је. 
Во ста ти ја та го на пад нал вна
треш ни от раз ви ток на Ју гос ла
ви ја и со ци ја лиз мот во оп што. 
Спи са ни е то би ло зап ле не то.

15. Пан де Бар ба ров ски  ро ден 
и жи вее во Стру ми ца. Осу ден на 
3 го ди ни за твор во 1952 го ди на 
за дејс тву ва ње про тив на род на
та власт, вр шеј ќи ус на не при ја
тел ска про па ган да. Во за тво рот, 
а и по из ле гу ва ње то, се по вр зу
вал со ВМ еле мен ти по ра ди што 
бил ин те ре сен за Служ ба та за 
др жав на без бед ност.

9. иван Ки ри лов  за пи шан и 
ка ко Ива нов Ки рил од Ко ча ни. 
До сие фор ми ра но за ма ке дон
ски на ци о на ли зам. Се то ва рел 
за за ста пу ва ње на крај но не га
ти вен став за оп штес тве нопо
ли тич ки от си стем наг ла су вај
ќи де ка не ма ра бо та, осо бе но 
ме ѓу мла да та ин те ли ген ци ја, 
а Ко му ни стич ка та пар ти ја не 
во ди сме тка за тоа.

16. Мил ти јад ПопНи ко
лов ски  од Ле рин, жи ве ел 
во Скоп је, се кре тар на „Ма
ке до ни ја та бак“. Ли ни ја на 
вна тре шен не при ја тел, но 
ко ри стен ка ко при ја тел ска 
вр ска на СДБ. Фор ми ра но 
до сие во 1958 го ди на.

17. Та шко Вел ја нов ски  ро
ден во Ле рин, жи ве ел во Би
то ла, пен зи о нер. Осу ду ван на 3 
го ди ни за твор ска каз на. Се во
ди ка ко ор га ни за тор на ка нал 
за иле га лен пре мин на др жав
на гра ни ца, ли ни ја на ра бо та: 
вна тре шен не при ја тел.

18. То ме Ва сков  од Ко стур, 
жи ве ел во Скоп је, ра бо тел ка
ко фо то граф. На вра ќа ње од 
Та шкет бил сос лу шан, но по
доц на му е кон ста ти ра но не
при ја тел ско др же ње кон СФРЈ. 

Пре зел по стап ка за вра ќа ње во 
СССР, но бил од би ен.

19. Вла ди мир Па ун ков ски  ро
ден и жи вее во Охрид. Ли нии на 
ра бо та: те ро ри зам на ма ке дон
ски ек стре ми сти. Ка те го рии: 
ли це што по ми ну ва гра ни ца 
со цел вр ше ње не при ја тел ска 
деј ност; ма ке дон ски ек стре
мист; сим па ти зер, след бе ник 
или по ма гач на дви же ње то на 
Ван чо Ми хај лов. За ве ден во опе
ра тив на обра бо тка 1993 го ди на, 
под псев до ним Одрин.

20. Па вао Вук  Пав ло виќ  ро ден 
во Хр ват ска, жи ве ел во Скоп је. Ра
бо тел ка ко ре до вен про фе сор на 
Фи ло зоф ски фа кул тет. Фор ми ра но 
до сие во 1956 го ди на. Из вр ши тел 
на ус на не при ја тел ска про па ган да. 
Со го лем број вр ски во странс тво. 
Не при ја тел ско др же ње би деј ќи 
во раз ни кон та кти и ди ску сии со 
гра ѓа ни во зем ја та и странс тво 
иста пу вал не при ја тел ски, не сог

ла су вај ќи се со мно гу мер ки на 
вла ста. Го на па ѓал ра бот нич ко то 
са мо у пра ву ва ње и се про из не су
вал де ка не ма сло бо да. Иде о ло шки 
не при ја тел на со ци ја лиз мот. 
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Р а кот на дој ка е нај че сто ма лиг
но за бо лу ва ње кај же на та, но со 
ра но откри ва ње се ко ја тре та же

на ќе пре жи вее. Во Ма ке до ни ја се ко ја 
го ди на се откри ва ат но ви 750 слу чаи. 
за жал, кај не кои же ни мо же да се ја ви 
по втор но кар ци ном на дој ка, или на 
иста та или на дру га та дој ка, или да се 
ја ват ме та ста зи, од нос но ра кот да се 
про ши ри. Тоа мо же да се слу чи по не
кол ку ме се ци, по не кол ку го ди ни, и тоа 
кај око лу 30 от сто од же ни те со ин ва зи
вен кар ци ном на дој ка. Де нес во све тот 
еден од нај го ле ми те пре диз ви ци во 
бор ба та про тив ра кот е да се открие 
ко га и зо што се ја ву ва ат ме та ста зи или 
по вто рен кар ци ном кај не кои же ни, ве
ли др Свет ла на Те мел ков ска, спе ци ја лист 
ра ди о лог при Уни вер зи тет ска та кли ни ка 
за ра ди о те ра пи ја и он ко ло ги ја во Скоп је.

 Про гра ма та за ске ни ра ње на дој ка та 
функ ци о ни ра по ве ќе од ед на го ди на. 
Што оче ку ва те од неа?
ТЕ МЕл КоВ СКА: Про гра ма та за ске ни ра
ње, од нос но на ци о нал на та про гра ма за 
ра на де тек ци ја на рак на дој ка, се из ве
ду ва од април 2015 го ди на во си те здрав
стве ни уста но ви ка де што има ма мо мат. 
Ил јад ни ци же ни се прег ле да ни и не кол ку 
се ве ќе опе ри ра ни на Кли ни ка та за то ра
кал на хи рур ги ја. Тер ми ни те за след ни те 
ме се ци ве ќе се пол ни, што зна чи де ка же
ни те се ја ву ва ат за ма мо граф ски прег лед. 
Мно гу сум за до вол на што оди ме на пред 
на се кој на чин, што е зго ле мен број на 
же ни што учес тву ва ат во про гра ма та, 
на ба ве ни се но ви ма мо ма ти во јав ни
те здрав стве ни уста но ви и пла ни ра на 
е еду ка ци ја на ме ди цин ски от пер со нал 
ин вол ви ран во ске ни ра ње то. Оче ку вам 
мно гу, оче ку вам де ка во след ни те пет 
го ди ни мо же да ка же ме де ка ра бо ти ме 
во сог лас ност со свет ски те стан дар ди. 
Оче ку вам мла ди те ко ле ги да се вклу чат 
во про гра ма та на се кој на чин за да мо жат 
да ра бо тат ске ни ра ње, оче ку вам да про

дол жи под др шка та од Ми ни стерс тво то 
за здрав ство и од јав ни те здрав стве ни 
уста но ви би деј ќи ре ал но ст е де ка ра кот 
на дој ка е нај че сто ма лиг но за бо лу ва ње 
кај же на та, де ка со ра на де тек ци ја се ко ја 
тре та же на ќе пре жи вее, де ка во по ве ќе
то зем ји во све тот се спро ве ду ва ва ков 
вид про гра ма за ра на де тек ци ја и де ка 
Ма ке до ни ја тре ба да ги сле ди на со ки те 
и пре по ра ки те на ЕУ, Ве ли ка Бри та ни ја, 
САД, Ав стра ли ја и дру ги.

 Што по ка жу ва ат ре зул та ти те од „Мој 
тер мин“ за бро јот на но во о ткри е ни 
слу чаи на рак на дој ка?
ТЕ МЕл КоВ СКА: Упра ва та за еле ктрон ско 
здрав ство (Мој тер мин) има из го тве но 
соф твер ска ап ли ка ци ја по себ но на ме не та 
за ске ни ра ње то и еден од ли чен тим во 
упра ва та ра бо ти на со би ра ње, сле де ње, 
пре пра ќа ње и еле ктрон ска еви ден ци ја за 
же ни те во про гра ма та за ске ни ра ње. До 
ју ни 2016 го ди на, осум же ни се опе ри ра ни 
во др жав но то јав но здрав ство. 

 Да ли по сто јат и дру ги бо ле сти на 
дој ка та, освен кар ци но мот, за кои зна
е ме по мал ку?
ТЕ МЕл КоВ СКА: По сто јат и бе ниг ни 
про ме ни на дој ка та, ка ко што се ци сти, 
фи бро а де но ми, хи перп ла зи ја, аде но за, 
ин тра ду ктал ни па пи ло ми, ма стит, ап
цес и дру го. Не мис лам де ка по мал ку 
зна е ме за овие про ме ни, ту ку же ни те 
до а ѓа ат на ре дов ни прег ле ди со упат 
во „Мој тер мин“ ток му за кон тро ла на 
овие про ме ни.

 По сто јат не кол ку ди јаг но стич ки 
про це ду ри за прег лед на дој ка та. Што 
оп фа ќа маг нет на та ре зо нан ци ја?
ТЕ МЕл КоВ СКА: Маг нет на та ре зо нан
ци ја ко ри сти моќ но маг нет но по ле за 
прег лед и на дој ка и е од ли чен до пол ни
те лен ме тод за ди јаг но сти ка. Се ко ри сти 
за одре ду ва ње на про ме ни те нај де ни со 
ма мо гра фи ја или со ул траз вук, кај же
ни со де те кти ран рак на ед на дој ка за 
одре ду ва ње на про ши ре но ста на ра кот 
и евен ту ал ни те про ме ни на лимф ни те 

жлез ди, ка ко и за иск лу чу ва ње 
на по сто е ње то по ве ќе од еден 
кар ци ном во иста та дој ка или 
во дру га та дој ка, кај же ни кои се 
со ви сок ри зик за рак на дој ка и 
има ат т.н. гу сти дој ки, кај же ни со 
имп лан ти и за же ни на кои им е 
одре де на хе мо те ра пи ја и сле де ње 
на ефе ктот од те ра пи ја та. Па ци
ен тка та не смее да има не кој вид 
ме тал на се бе или имп лант, ка ко 
што е пејс меј кер. При прег ле дот 
се ко ри сти и ин тра вен ски ап ли
ци ра но кон траст но средс тво и 
прег ле дот трае око лу 30 ми ну ти.   

 На ко ја во зраст же ни те тре ба 
да поч нат со са мо прег лед на 
дој ки те, а ко га со ул траз вук?

ТЕ МЕл КоВ СКА: Се ко ја же на 
тре ба да поч не со ме се чен са
мо прег лед на во зраст од 20 го ди
ни и се ко ја же на тре ба да пра ви 
ме се чен са мо прег лед за да ги 
за бе ле жи про ме ни те на дој ка та, 
ка ко твр ди на, цр ве ни ло, оток, 
се крет од дој ка и вов ле ку ва ње 
на дел од ко жа та или пуп ка та. 
Не се ко ја про ме на е ма лиг на, но 
за се ко ја про ме на же на та тре ба 
да се ја ви на ле кар, од нос но кај 
ра ди о лог. Што се од не су ва до ул
траз вуч ни от прег лед, тој нај че
сто се ко ри сти кај же ни пом ла ди 
од 40 го ди ни, кои са ми или нив
ни от ма ти чен ле кар за бе ле жа ле 
ка ква би ло про ме на на дој ка та. 
Се ко ри сти и ка ко до пол ни те

лен ме тод по ма мо гра фи ја та кај 
же ни по ста ри од 40 го ди ни и кај 
же ни со т.н. гу сти дој ки. 

 Да ли ма мо гра фи ја та е до вол
на за да се спре чи по ја ва на 
рак на дој ка?
ТЕ МЕл КоВ СКА: За жал, не ма 
ка ко да ја спре чи ме по ја ва та на 
рак на дој ка, од нос но не ма пре
вен ци ја од рак на дој ка. Ра кот на 
дој ка е слу чај на бо лест, на ста ну
ва по ра ди ге нет ски фа кто ри и 
фа кто ри од жи вот на та сре ди на. 
Тоа што мо же ме и мо ра ме е да 
го откри е ме ра кот во не го ва та 
ра на фа за, ко га из ле ку ва ње то е 
нај ус пеш но, од нос но да ја на ма
ли ме смрт но ста од рак на дој ка.  

Во ди јаг но стич ка та ра ди о ло ги ја не 
по стои еден ме тод кој за ме ну ва друг 
и до се га, по по ве ќе од 40го диш но 
искус тво, истра жу ва ње и сле де ње, 
ма мо гра фи ја та оста ну ва единс твен 
ме тод со нај го ле ма спе ци фич ност 
за де те кти ра ње на ра кот на дој ка. 
Дру ги те ме то ди се ко ри стат ка ко 
до пол ни тел ни ме то ди за ди јаг но
сти ка. Мо ра да спом нам де ка, осо
бе но во ске ни ра ње то, мо ра да се 
ко ри сти са мо ма мо граф ска сли ка со 
со вр шен ква ли тет, од нос но со вре
ме ни ма мо ма ти и тех нич ки до бра 
ма мо гра фи ја.  

 Ко ја е најм ла да та па ци ен тка 
во Ма ке до ни ја со рак на дој ка?
ТЕ МЕл КоВ СКА: Најм ла да та па
ци ен тка има 18 го ди ни, но тоа се 
ре тки слу чаи и во све тот и кај нас. 
Нај че ста во зраст за за бо лу ва ње 
од рак на дој ка е на 5060 го ди ни.

 и ма жи те за бо лу ва ат од рак на 
дој ка. има ли па ци ен ти во Ма ке
до ни ја на кои им е ди јаг но сти ци
ран рак на дој ка?
ТЕ МЕл КоВ СКА: Да, и ма жи за бо
лу ва ат од рак на дој ка и во све тот и 
во Ма ке до ни ја. Но, е мно гу по ре док 
откол ку кај же ни те, од нос но 1 слу чај 
на 100.000  кар ци но ми мо же да се 
ја ви кај ма шка та по пу ла ци ја (до
де ка кај же ни те 1 од 8 ќе се со о чи 
со рак на дој ка во сво јот жи во тен 
век). Фа кто ри те на ри зик се слич ни, 
од нос но нај че сто на во зраст од 60 
го ди ни, по зи тив на та се меј на анам
не за и де бе ли на та. 

 Да ли ед наш откри ен, ди јаг но
сти ци ран и из ле ку ван рак на дој
ка та мо же да се по вто ри?
ТЕ МЕл КоВ СКА: За жал, да, кај не
кои же ни мо же да се ја ви по втор но 
кар ци ном на дој ка, или на иста та 
или на дру га та дој ка, или да се ја
ват ме та ста зи, од нос но ра кот да се 
про ши ри. Тоа мо же да се слу чи по 
не кол ку ме се ци, по не кол ку го ди ни, 
и тоа кај око лу 30 про цен ти од же ни
те со ин ва зи вен кар ци ном на дој ка. 
Де нес во све тот еден од нај го ле ми те 
пре диз ви ци во бор ба та про тив ра
кот е да се открие ко га и зо што се 
ја ву ва ат ме та ста зи или по вто рен 
кар ци ном кај не кои же ни. Во САД, 
Ве ли ка Бри та ни ја и во Швед ска, ка ко 
и во дру ги раз ви е ни зем ји, се вр шат 
ана ли зи, истра жу ва ња на оваа те ма 
и се пра ват го ле ми на по ри за да се 
дој де до од го вор со цел про дол жу ва
ње на жи во тот на же на та. 

Со са мо прег лед се за бе ле жу ва ат про ме ни те на  
дој ка та, ка ко твр ди на, цр ве ни ло, оток, се крет од дој ка  
и вов ле ку ва ње на дел од ко жа та или пуп ка та

Се ко ја же на по ста ра од 20 го ди ни тре ба да  
пра ви са мо прег лед на дој ки те ед наш ме се чно

здраВjе
Д-р СВЕТ лА НА ТЕ МЕл КоВ СКА,  СПЕ ЦИ ЈА ЛИСТ РА ДИ О ЛОГ  
ПРИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКА ТА КЛИ НИ КА ЗА РА ДИ О ТЕ РА ПИ ЈА И ОН КО ЛО ГИ ЈА ВО СКОП ЈЕ

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

Де нес во све
тот еден од 
нај го ле ми те 
пре диз ви ци 
во бор ба та 

про тив ра кот 
е да се открие 
ко га и зо што 
се ја ву ва ат 
ме та ста зи 

или по вто рен 
кар ци ном кај 
не кои же ни

www.republika.mk32 петок, 21 октомври 2016 година www.republika.mk 33петок, 21 октомври 2016 година



Кога би се родила уште еднаш, повторно би била балерина!
Разговараше |  Не ве на По пов ска 
Фото | Александар Ивановски

иН ТЕрВ ЈУ: АлЕКСАНДрА МиЈАлКоВА  |  БАлЕТСКи СПЕКТАКл „КлЕоПАТрА“ По ПоВоД ЈУБилЕЈоТ 25 ГоДиНи УМЕТНичКА ДЕЈНоСТ КУЛТУРА

Да се биде 
прва балери-
на е предиз-
вик, меѓутоа 

и голема 
одговорност. 
Таа треба да 
биде пример 

за добро 
однесување, 
професио-
налност и 
искрена 

посветеност 
на работата. 
Едноставно, 

треба да 
умее да се 

носи со сите 
предизвици

многу сум среќна и 
задоволна од сработеното 
досега и кога ќе направам 

една ретроспектива на 
мојата работа низ годините, 

разбирам дека тоа е 
период исполнет со многу 

одрекувања, напорна работа 
и безрезервно вложена 

енергија, вели мијалкова

� Годинава одбележувате еден 
мошне значаен јубилеј  25 го
дини уметничка дејност. Кога 
ќе се навратите на почетоци
те, колку бргу Ви помина ова 
време? Беше ли тешко?
МиЈАлКоВА: Од денешна глед
на точка, тоа е навистина долг 
период со оглед на тоа дека се 
работи за многу тешка профе
сија. Ни самата не сум свесна 
колку брзо поминаа годините. 
Сепак, можам да кажам дека 
сум многу среќна и задоволна 
од сработеното досега и кога ќе 
направам една ретроспектива 
на мојата работа низ годините, 
разбирам дека тоа е период ис
полнет со многу одрекувања, 
напорна работа и безрезервно 
вложена енергија.

� Да се биде четврт век на 
сцената воопшто не е лесна 
работа. Помисливте ли во не
кој миг да се откажете? 
МиЈАлКоВА: Да се биде прва 
балерина е предизвик, меѓу
тоа и голема одговорност. Таа 
треба да биде пример за добро 
однесување, професионалност 

Јубилејот 25 години уметничка дејност на примабалерината 
Александра Мијалкова ќе се одбележи со поставувањето на 
балетскиот спектакл „Клеопатра“ на сцената на Македонската 

опера и балет. Се очекува на сцената да се појават околу 300 умет
ници од Балетот, Оркестарот и Хорот при МОБ, како и мимичари, 
циркуски уметници и фолклорни групи... Спектакуларните рачно 
изработени костуми се дело на Павош Јураш, кој е дел од интер
националната екипа што работи на овој досега невиден балетски 
настан, кој се создава специјално за Македонската опера и балет. 
Меѓународниот тим се состои од автори од пет земји: композито
рот Нерија Голдберг (Чепајте) од Литванија напиша прекрасна 
музика, а писателката Јана Темиз од Турција создаде ново либрето, 
со спектаклот ќе диригира Александр Анисимов од Белорусија, а 
балетот го поставува петербуршкиот балетски мајстор со светско 
име  Василиј Медведев, заедно со неговиот незаменлив асистент, 
кореограф и педагог од Чешка  Станислав Фечо.

Со Александра Мијалкова поразговаравме за почетоците, ба
летската уметност, упорноста, убавината, но и за тежината на 
професијата, како и за одбележувањето на јубилејот.

и искрена посветеност на ра
ботата. Едноставно, треба да 
умее да се носи со сите предиз
вици. Јас секогаш велам дека 
патот до врвот е многу полесен 
отколку тоа ниво да го одржиш 
до крајот на кариерата дослед
но како што му доликува на вр
вен балетски уметник. Во про
цесот на работа се сретнуваш 
со навистина тешки моменти 
во креирањето, во творењето, 
така што психичката состојба 
е многу важна, исто колку и 
физичката подготвеност. На
вистина имало моменти кога 
ми било напорно, меѓутоа 
никогаш не сум сакала да се 
откажам. Напротив, кога би се 
родила уште еднаш, повтор
но би била балерина. Љубовта 
кон балетот ми е наследена 
од мојата мајка и мислам дека 
природните предиспозиции 
и талентот за балет ги носам 
во гените уште од најмала во
зраст. 

� Со балетскиот спектакл 
„Клеопатра“ ќе се одбележи 
ова Ваше празнување... Со 

кого соработувавте? за каков 
спектакл станува збор?
МиЈАлКоВА: Морам да кажам 
дека по долго размислување 
за одбележувањето на мојот 
јубилеј, одлучив дека треба да 
работам со екипа која нам ни е 
веќе позната. Тоа се истакнати
от кореограф Василиј Медве
дев, еминентен кореограф во 
светски рамки. Неговите коре
ографии се изведуваат во „Бољ
шој“, во Националниот театар 
на Берлин... и во многу светски 
културни центри. На балетски
от спектакл „Клеопатра“ Медве
дев работи заедно со неговиот 
асистент Станислав Фечо, како 
и со Павел Јураж, кој се грижи за 
костимите и за сценографијата. 
Идејата за насловот на спекта
клот беше на кореографот Васи
лиј Медведев, кој сметаше дека 
токму Клеопатра е улога што ќе 
одговара на мојот сензибилитет 
како балерина. Станува збор за 
голем балетски спектакл или 
светска премиера бидејќи ретко 
во кој театар во светот е поста
вен овој балет, иако е предизвик 
за многу кореографи. Музиката 
е на познатата композиторка 
од Литванија, Нерија Голдберг, 
која специјално ќе ја создаде 
за балетот, така што ќе имаме 
комплетно ново балетско дело, 
односно праизведба.

� Дали станува збор за живо
тот на египетската кралица 
Клеопатра? 
МиЈАлКоВА: Да, тоа е тема
та на балетот. Сценариото го 
напиша Јана Темис и во него 
централен лик, секако, е Клео
патра и се опишуваат настани 
од нејзиниот живот. Во претста
вата мои партнери се Василиј 
Чичијашвили, кој ја толкува 
улогата на Цезар, и Бобан Ко
вачевски, кој ја игра улогата на 
Марк Антониј.

� образованието го стекнав
те во Македонија и во Укра
ина. значи, имате сознанија 
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Со цртањето на бајките добив можност 
да го разбудам детето во мене

КАТЕриНА НиКолоВСКА,  илУСТрАТорКА НА ЕДиЦиЈАТА „БАЈКи оД МАКЕДоНиЈА“ 

николовска ги илустрираше приказните „двата цара“, 
„момчето што се скри во златното јаболко“,  
„девојчето и дванаесетте месеци“ и „вејко северко“
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

На 21 октомври на Саемот на кни
гата во Франкфурт, Германија, 
е предвиден Македонски ден 

на литературата за деца и ќе биде 
промовирана едицијата „Бајки од 
Македонија“. Катарина Николовска 
е илустраторката, чиешто идејно 
решение беше избрано за најдобро 
на јавниот конкурс на Движењето за 
поддршка на креативноста „Иво Ла
уренчиќ“  „Браво сине“! Едицијата е 
составена од четири бајки, односно 
македонски волшебни приказни, 
кои претставуваат дел од 
нашата усна традиција. 
Овие приказни, собра
ни од Марко Цепенков 
и од Танас Вражиновски 
се преточени во модерни 
сликовници, адаптирани 
на модерен јазик и приспо
собени на децата од преду
чилишна возраст. Николовска 
ги илустрираше приказните 
„Двата цара“, „Момчето што 
се скри во златното јаболко“, 
„Девојчето и дванаесетте месеци“ 
и „Вејко Северко“. 

� Не можам да издвојам која ми е 
омилена бајка бидејќи, на некој 
начин, јас сум дел од нив – вели Ни
коловска во интервју за „Република“.

� Дали беше лесно да се илустрираат 
четирите бајки од Македонија?
НиКолоВСКА: Од моментот кога на 
пресконференцијата ги видов моите 
илустрации испечатени во огромен 
формат, сфатив дека јас сум победникот 
на конкурсот „Бајки од Македонија“ 
што го организираше  Движењето за 
поддршка на креативноста „Иво Ла
уренчиќ“   „Браво сине! “.  Во исто време, 
сфатив дека имам само два месеца за 
изработка на четирите бајки и бев во 

паника! Веднаш почнав со план за ра
бота, на почетокот, нормално, ми беше 
тешко. Но, бидејќи го работев тоа што 
најмногу го сакам, ми стана една слатка 
рутина во која уживав. Работењето на 
бајките бараше голема посветеност 
бидејќи се работи за специфична група 
читатели  децата и нивните родители.

� Каде ја најдовте инспирацијата за 
илустрирање на бајките?
НиКолоВСКА: Бајките сами по себе се 
инспирација. Нема дете, па и возрасен 
што не сака бајки. Тие нè носат во свет 
каде што и невозможното изгледа воз
можно и каде што ја оживуваме нашата 
имагинација. Со цртањето на бајките 
добив можност да го разбудам детето 
во мене и сликовито да ја претставам 
својата имагинација.

� Денес кога сѐ ни е достапно и „сѐ 
ни е на тацна“ како е возможно да се 
задржи детското внимание? 
НиКолоВСКА: Денес е сè потешко да 
се задржи вниманието на децата. Но, 
тоа е добро, бидејќи ни дава поттик 

за начинот на образование и 
за педагошката работа и кај 
нас, но и во странство. Дали 
може да се направи некаква 
паралела во смисла на тоа 
дали Вашите помлади ко
леги можат да се стекнат со 
соодветно образование без 
да заминуваат во странство?

МиЈАлКоВА: Точно, јас за
вршив Академија за балет во 
Киев со цел да научам и да 
осознаам многу повеќе за моја
та професија и мислам дека тоа 
многу ми користеше во мојата 
работа и во текот на целата ка
риера. Но, пред пет години, ние 
во рамките на Универзитетот 

„Свети Кирил и Методиј“, во 
склоп на Музичката академија, 
отворивме Балетска академија, 
така што младите сега имаат 
знаење и ќе го пренесат. 

� Во моментов сте примаба
лерина и носител на мно
губројни високи награди и 
признанија... значи, профе
сионалниот успех сте го по
тврдиле на повеќе полиња. 
Што би им порачале на оние 
што ги следат Вашите стапки? 
МиЈАлКоВА:Би им порачала 
да си ја сакаат својата про
фесија бидејќи балетската 
уметност е една од најубавите 
професии која овозможува да 
ја изразиш својата индивиду
алност, сензибилитет, креатив
ност и секогаш да се стремиш 
кон совршенството, бидејќи 
само на тој начин ќе можеш 
да напредуваш и да бидеш ус
пешен во кариерата. Успехот е 
триумф на упорноста. �
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повеќе да истражуваме, да експе
риментираме и да бидеме во тек 
со новите начини и со совреме
ните медиуми за тоа како да им 
го претставиме нашето дело и по
веќе да го задржиме вниманието 
на децата.
 
� Која од четирите бајки е Вашата 
омилена бајка?
НиКолоВСКА: Само една од 
бајките ја паметам од детството, 
другите ги прочитав за првпат 
кога се објави конкурсот. Не мо
жам да издвојам која ми е омиле
на бајка бидејќи, на некој начин, 
јас сум дел од нив. Мислам дека 
за тоа треба да решат младите 
читатели.

� Кои се Вашите омилени бајки 
од детството?
НиКолоВСКА: Пораснав со приказ
ните на браќата Грим, тие се безвре
менски и денденес се инспирација 
за младите автори, а и мене ми се 
омилени. 

� Дали се ова Ваши први илустра
ции за книги? Што работите во 
моментов? 
НиКолоВСКА: Автор/илустратор 
сум на осум сликовници, и тоа сите 
македонски. Моментно последната 
на која работам сè уште не е изда
дена и за неа се подготвува цртан 
филм, игра и сликовница во диги
тална и во интерактивна верзија 
за таблет. 

ности, на штандот ќе биде претставен 
и најобемниот Голем германскома
кедонски речник во четири тома на 
авторите Нина ДимитроваШмигер 
и Роланд Шмигер, а еден ден ќе биде 
посветен и на претставување на маке
донската литература за деца. Во текот 
на сите овие активности, ќе биде про
мовиран и фондот на Министерството 
за култура за превод на македонска 
литература на странски јазици. Под
готвен е и каталог што претставува 
околу триесет македонски автори и 
нивното творештво.

� Дали е планирано учество на писа
тели на Саемот?
БУГАриСКА: Оваа година гости пи
сатели на саемот во Франкфурт ќе 
бидат академик Влада Урошевиќ, 
еден од најзначајните претставници 
на македонскиот модернизам: поет, 
раскажувач, романсиер, книжевен и 
ликовен критичар, есеист, антологи
чар и преведувач, и Гоце Смилевски и 
Ненад Јолдевски, како претставници 
на помладата генерација македонски 
автори, кои се веќе преведувани на по
веќе странски јазици. Гоце Смилевски е 
добитник на повеќе европски награди, 
кои сведочат за неговиот успех, а мла
диот автор Ненад Јолдевски е добитник 
на годинашната награда за литература 
на Европската унија. Урошевиќ, Сми
левски и Јолдевски ќе бидат учесници 
на трибината и ќе остварат средби со 
неколку странски издавачи.

� Дали оваа година ќе има „маке
донски ден“?
БУГАриСКА: Годинава ќе се обидеме 
на посетителите во Франкфурт да им 
понудиме поинакво доживување од 
Македонија. Популарно наречениот 
„македонскиот ден“ ќе се одржи во 
сабота, на 22 октомври. Македонска
та книжевност ќе се претстави преку 
трибината под мотото „Созвучја“, на 
која ќе говорат авторитегости, како 
и претставници од Македонската асо
цијација на издавачи. Инспирирани 
од песната „Созвучја“ на Шарл Бодлер 
во која во еден стих се вели „...чове
кот низ шума од симболи е патник...“ 
(„…man passes there through forests of 
symbols…”), македонската литература 
и култура, а воедно и македонската 
издавачка дејност, ќе бидат претставе
ни токму преку специфични симболи. 
По трибината, посетителите ќе може 
да уживаат и во македонски вина и 
деликатеси, како и во традиционална 
македонска музика во класичен аран
жман, а во изведба на нашиот гитарист 

Бугариска:  
На посетителите во Франкфурт 
ќе им понудиме поинакво 
доживување од Македонија
Комесари на годинашното претставу
вање на најголемиот европски Саем 
на книги во Франкфурт, Германија, 
се издавачките куќи „Арс ламина“, 
„Култура“ и „Три“ од Асоцијацијата 
на македонски издавачи со поддршка 
на Министерството за култура. На 
македонскиот штанд на саемот од 
19 до 23 октомври ќе бидат претста
вени повеќе од 500 вредни книги на 
повеќе од 100 македонски автори, 
монографии и публикации на повеќе 
издавачи и на повеќе институции од 
Република Македонија. Пред посети
телите на саемот ќе бидат изложени 
и капиталните едиции „130 тома ма
кедонска книжевност“ преведена на 
англиски јазик како и „Антологискиот 
приказ на едицијата на македонска 
книжевност“ на германски јазик, во 
издание на НУБ „Св. Климент Охрид
ски“. Бранка Бугариска, директорка 
на издавачката куќа „Арс ламина 
– публикации“ вели дека годинава 
на посетителите во Франкфурт ќе 
се обидат да им понудат поинакво 
доживување од Македонија.

� Како ќе биде претставена маке
донската литература на Саемот на 
книгата во Франкфурт?
БУГАриСКА: Македонската литера
тура ќе биде претставена на маке
донскиот промотивен штанд, сместен 
во петтата хала на франкфуртскиот 
саем, која традиционално е наменета 
за меѓународни учесници. На штандот 
ќе бидат претставени 500 наслови од 
стотина македонски автори, меѓу кои 
и „130 тома македонска книжевност“ 
преведени на англиски јазик како и 
„Антологија на македонската литера
тура“ преведена на германски јазик. 
На штандот секој ден ќе има разни 
содржини и настани. Првите денови 
од саемот се резервирани за билате
рални средби на македонските изда
вачи и автори со нивните странски 
партнери и други странски издавачи, 
за што штандот предвиде посебни 
услови. Македонската книжевност 
ќе се претстави и преку трибина, на 
која домашните автори ќе говорат за 
нивната инспирација, доближување
то на вкусот на современиот светски 
читател, искуствата и пробивањето 
на меѓународната книжевна сцена, 
итн. Како дел од промотивните актив

Дарко Багески. На настанот се пока
нети издавачки куќи, литературни 
агенти и професионалци што учест
вуваат на саемот, а ќе бидат присутни 
и претставници од Министерството за 
култура на РМ, како и Македонци што 
живеат и работат во земјата.

� На 21 октомври е закажана про
моцијата на книги за деца „Бајки од 
Македонија“. Кој сè ќе биде поканет 
од издавачите?
БУГАриСКА:Сметавме дека е потребно 
да ја „освежиме“ понудата на македон
ската книжевност што вообичаено се 
претставува пред странските издава
чи на саемските изложби, па посве
тивме посебен дел и на македонската 

литература за деца. Така во рамките 
на Македонскиот ден на литературата 
за деца, покрај другите изданија ќе ги 
претставиме и сликовниците за деца 
од едицијата „Бајки од Македонија“, 
адаптирани на модерен јазик, со мо
дерни илустрации и приспособени на 
децата од предучилишна возраст. Ги 
поканивме сите издавачи на детска 
литература, кои се регистрирани како 
учесници или посетители на саемот во 
Франкфурт. Некои од нив веќе потвр
дија присуство и изразија интерес за 
настанот и за македонската литера
тура за деца, па сме оптимисти дека 
од овие средби ќе произлезе соработка 
со странски издавачи и дека нашите 
напори ќе родат плод. �

� Кои се Вашите планови за ид
нината?
НиКолоВСКА: Еве ќе ви откријам. 
Со издавачката куќа „Арс ламина“ 
подготвуваме нова едиција сликов
ници, односно македонски басни. 
Адаптацијата на текстот е на Билја
на Црвенковска, а партнери на про
ектот се „Браво сине!“. Едицијата е 
составена од четири басни и ќе биде 
издадена во 2017 година.

� Дали бајките се добра подлога 
за децата да ја засакаат книгата 
и пишаниот збор? Колку во тоа 
помага и илустрацијата?
НиКолоВСКА: Кога децата изби
раат книга, илустрацијата е тоа 
што прво го забележуваат. Но, ако 
приказната е добра, без разлика 
на медиумот, на децата ќе им го 
привлече вниманието и ќе реаги
раат на неа. 

� Бајките ќе бидат промовирани 
на еден од најголемите саеми за 
книга, тој во Франкфурт. Што оче
кувате од промоцијата? 
НиКолоВСКА: Многу се радувам 
што „Бајките од Македонија“ се 
преведени на англиски јазик и 
ќе бидат претставени надвор од 
Македонија  на најголемиот саем 
на книгата. 

Саемот на книгата во Франкфурт е 
одлично место за промоција на ма
кедонските сликовници. Очекувам 
позитивни реакции од странските 
читатели и голема афирмација на 
македонските бајки.
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БРЕНД КОНЦЕПТИ | иКо Ни НА СТи лоТ

ка ко спорт ска 
ико на со  
по се бен на чин 
на жи вот
Пишува |  Сотир Костов 
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Деј вид Бе кам не е оби чен спорт ски 
бренд, ту ку мно гу по ве ќе од тоа: 
спорт ска ико на, обо жа ва на од љу

би те ли те на спор тот, а уште по ве ќе и од 
лу ѓе то што не ма ат мно гу за ед нич ко со 
спор тот. Се ка ко, и од мла ди те што са ка ат 
убав изг лед, мо де рен стил на об ле ку ва
ње и уште по мо де рен стил на жи ве е ње. 
За нив Бе кам е свет ска мод на ико на, ме
тро се ксу а лец, тренд се тер со по се бен 
жи во тен стил во по ве ќе об ла сти. Да ли и 
ка ко мо же ме да го об јас ни ме фе но ме нот 
Бе кам? Бе кам си гур но са мо та ка и одед
наш не ста на се то тоа што прет ста ву ва 
де нес. Го ле ма спорт ска и мод на ико на 
се ста ну ва со го ле ми по те зи, си стем ски 
и пла ни ра но. Не го ви те ме на џе ри и сти
ли сти оди граа го ле ма и од лу чу вач ка 
уло га во се то тоа. Огром на е и уло га та на 
ме ди у ми те. Ка ко на спорт ски те, та ка и 
на истра жу вач ки те. Мо же би нај го ле ма 
уло га оди гра жол ти от пе чат. Тие но ви
на ри се кре а то ри на си те ин фор ма ции, 
при каз ни, ви сти ни и не ви сти ни, сен за
ции, афе ри и кон тро вер зии по вр за ни со 
Бе кам, не го ви от при ва тен и спорт ски 
жи вот и мон ден ско од не су ва ње кое го 
лан си ра ше во свет ски от џе тсет. Бе кам е 
иде а лен про то тип на  фе но мен, ка ко што 
се брен до ви те и обо жа ва ни те спорт ски 
ико ни. Сѐ е по вр за но со сопс тве ни ци те 
на клу бо ви те за кои тој на ста пу ва ше, 
за спорт ски те и мод ни спон зо ри што 
ги рек ла ми ра ше и за не го ва та со пру га, 
поз на та та му зич ка ѕвез да Ви кто ри ја, 
по ра неш на член ка на му зич ки от со став 
„Спајс грлс“. Во по че то кот игра ше до бар 
фуд бал и бе ше из во нре ден фуд ба лер и 
ли дер на Ман че стер ју нај тед. По доц на, 
со тек на вре ме то, ка ко сла вен фуд ба лер 
про да ва ше дре со ви во ми ли он ски ти ра
жи, осо бе но ко га игра ше за Ре ал Ма дрид. 
За нив по ве ќе бе ше ма не кен и фо то мо
дел откол ку фуд ба лер кој тре ба да да ва 
го ло ви. Нив сѐ по ре тко ги по стиг ну ва ше. 
Но, про из во ди те на спон зо ри те што ги 
рек ла ми ра ше и по на та му се про да ваа 
ка ко ал ва и се кој са ка ше да ги има и да 
мис ли де ка изг ле да ка ко Бе кам. Ова по
дед на кво  се од не су ва на дол на та об ле ка 
„ар ма ни“, спорт ска та опре ма „ади дас“, 
мо дер ни те фри зу ри што ги ди кти ра ше, 
мод ни те пар чи ња на врв ни те свет ски 
брен до ви што ги но си, а да не го за бо
ра ви ме и те то ви ра ње то кое ста на на ви
ка без мал ку на си те врв ни спор ти сти и 
при пад ни ци на свет ски от крем, ток му по 
зас лу га на Бе кам. Сѐ по ве ќе се наг ла су ва
ше не го ва та при сут ност во ме ди у ми те, 
уба во то ли це и згод но то те ло, до де ка 
фуд бал ски те спо соб но сти се по тис ну ваа 
во втор план. До падл ли во ста ја надв ла
деа струч но ста, т.е. спорт ско то уме е ње. 
Пред сѐ уба ви на та на сло бод ни те уда ри 
од кои да ва ше го ло ви на на чин што ги 

из лу ду ва ше про тив ни ци те. Не го ви те 
пре циз ни до да ва ња ве ќе ги не ма ше, 
а по стиг на ти те го ло ви беа ви стин ска 
ре ткост. Де нес Бе кам на ви сти на ве ќе 
не е поз нат по по стиг на ти те спорт ски 
ре зул та ти, ту ку по ви со ки те транс фе ри, 
ре корд на та за ра бо ту вач ка, од не су ва ње
то над вор од те ре нот, на чи нот на об ле ку
ва ње, фи зич ки от изг лед, те то ви ра ње то 
и ла ки ра ње то, фо то се си и те, нас лов ни те 
стра ни ци на мод ни те спи са ни ја и жол ти
от пе чат. Тој по ве ќе е слав на јав на лич
ност откол ку ус пе шен спор тист. Ка ко 
и да е, мла ди те и на та му го обо жа ва ат, 
лу ду ва ат по не го и се тру дат да изг ле да
ат ка ко не го. Бе кам е нив на та оми ле на 
спорт ска и мод на ико на. Фе но мен кој се 
обо жа ва. Тоа те шко мо же да се об јас ни со 
фа кти и ра ци о нал но. Мо жат 
да по мог нат са мо 
емо ци и те.

Деј вид Бе кам ка ко мод на ико на
Деј вид Бе кам. Нај го ле ма и не по втор ли ва 
мод на ико на. По ве ќе од фуд ба лер, ма не
кен и мо дел, мно гу по ве ќе. Ед но став но 
чо век со стил, пре поз нат лив изг лед и 
го ле ма ха риз ма. Тоа е ори ги на лен ме
тро се ксу а лец и свет ска ѕвез да со нај јак 
сјај. Гло бал на ико на на сти лот и бренд 
за си те мла ди од све тот. Мо де рен фра ер 
кој по сто ја но ги ме ну ва сти ло ви те, но 
фра ер чиј што по е ди не чен ау тфит е бес

И Деј вид Бе кам ка ко бренд 
Овој фуд ба лер со изг лед и од не су ва ње на ма не кен се ко гаш е со од вет но и мо дер но 
об ле чен, на ми ри сан и со не гу ва но ли це и шик фри зу ра. Ка ко ус пе шен фуд ба лер 
тој е уште по ус пе шен де ло вен чо век, кој од сво е то име на пра ви еден од нај ус
пеш ни те брен до ви на де неш ни ца та. Иа ко тој не е мно гу збор лест и обра зу ван 
тип, ва жи за за вод лив ру со кос жен скар, ат лет ски гра ден фуд ба лер кој за ра бо ту ва 
бас нос лов на су ма па ри. Тој ед но став но го умее тоа. Со сво и те ек стра ва гант ни 
фри зу ри им ги пре зе ма нас лов ни те стра ни ци на мод ни те ма га зи ни на мно гу 
ма не ке ни и ма не кен ки. Еден е од пр ви те кои во јав но ста се по ја ви со ла ки ра
ни но кти на ра це те и на но зе те, де пи ли ра но те ло, ди ја мант во за бот и слич но. 
Деј вид Бе кам е од ли чен фуд ба лер. Мо ќта на не го ви от бренд не се со стои са мо 
од мај сторс тво то во фуд бал, кое го по ка жа за Ман че стер ју нај тед, Ре ал Ма дрид, 
Га ла кси и за Ми лан. Не го ва та моќ се ха риз ма та и сти лот. Тој е фуд ба лер, мод на 
ико на, та тко, секс сим бол, ед на по ло ви на од моќ на поз на та двој ка. Се пак, Бе кам 
обо жа ва на кит, ги ла ки ра но кти те, ја бои ко са та и не се пла ши да но си са ронг. 
Брен дот Бе кам, исто та ка, по ми ну ва до бро и на ме ѓу на ро ден план. Тој е хе рој 
во Анг ли ја и во Шпа ни ја, а не го ви от фо то ге ни чен изг лед, раз лич ни фри зу ри, 
чув ство за ек стра ва гант на мо да и осет за мож но сти за од но си со јав но ста, исто 
та ка, го на пра ви ја мно гу по пу ла рен на дру го ме сто, а осо бе но во Ази ја. 

Со не го ва со пру га Ви кто ри ја, по ра неш на член ка во ле ген дар на та гру па „Спајс 
грлс“, има ат че ти ри пре крас ни де ца и се ко гаш на о ѓа ат вре ме стрп ли во да 
по зи ра ат за свет ски те ма га зи ни, да ку пу ва ат мо дер ни и ска пи ра бо ти, по
се ту ва ат по пу лар ни ме ста и да ужи ва ат слу шај ќи и чи тај ќи тра че ви за нив, 
нив ни от брак и за на вод но то не верс тво на Бе кам. Се ко гаш, без иск лу чок, 
Бе кам ус пе ва да ги над ми не кри зи те во сво јот при ва тен и де лов нопро фе
си о на лен жи вот, да се из диг не над си ту а ци ја та и на та му да е ин те ре сен за 
го лем број обо жа ва те ли. Тоа го мо жат са мо ви стин ски го ле ми те брен до ви. 
Очиг лед но, Деј вид Бе кам е еден од нив. �

пре ко рен. За штит но ли це на кам па ња та 
на Ар ма ни со ко ја пре диз ви ка го ле мо 
и свет ско вни ма ние. Има пре фи не то 
чув ство за стил со кој ос тва ру ва огром
но инс пи ра тив но вли ја ние врз ма жи те 
и же ни те низ це ли от свет. По са ку ван 
фра ер со истен че но чув ство за стил и 
пре фи не тост за об ле ку ва ње и изг лед. 
Лич ност, ко ја има огром но инс пи ра тив
но вли ја ние врз ма жи те низ це ли от свет.



До крајот на мојот живот ќе живеам во Македонија
СТрАНЦи Во МАКЕДоНиЈА

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

дојде во македонија за да го исполни аманетот од баба му, која 
пред да почине го замолила барем еднаш да ја види земјата од 
која потекнува неговата мајка, но плановите се промениле. марк 
де јонг веќе трета година живее во македонија. овде гради нов 
живот, од почеток.  кога ќе го запознаете, тој остава впечаток  
дека е, навистина, горд што има македонско потекло. тој и покрај 
белгиското државјанство патува со македонски пасош и ја 
претставува македонија на највисоко ниво. де јонг за „република“ 
открива дека во македонија повторно почнал да верува во љубовта

� Кога првпат стапнавте на македон
ска територија?
ДЕ ЈоНГ: Дедо ми во 1958 година доаѓа 
во Брисел, а по земјотресот во Скопје, 
во 1963 година, доаѓа и другиот дел 
од семејството, баба ми, мајка ми, тет
ка ми и вујко ми. Тие веќе никогаш не 
се вратиле назад, но пред три години, 

заедно со вујко ми, кој дојде во Скопје 
првпат по 50 години, јас првпат стапнав 
на македонска територија. Прво дојдов 
на неколку дена да ги запознаам род
нините овде и земјата. И, навистина, 
ми се допаѓаше. Се вратив повторно 
во Белгија и по извесен период решив 
пак да ја посетам Македонија и останав 
тука.  Имав аманет од баба ми еден ден 
да се вратам во оваа земја. Роден сум во 
Белгија, пораснав со баба ми, дедо ми 
и со вујко  ми. Тие ме научија да збору
вам македонски, да јадам македонска 
храна, преку нив ја запознавав земјата.  
Баба ми ми готвеше полнети пиперки, 
кокошка со ориз и свински опашки со 
зелка, најчесто прилепски специјали
тети бидејќи нејзиното потекло е од 
Прилеп. Таа ја всади во мене љубовта 
кон готвењето.

� Како бевте прифатени на почетокот 
од луѓето овде? 
ДЕ ЈоНГ: Овде луѓето се многу отво
рени, сакаат да ве запознаат. Но, како 
и секаде во светот, и овде има луѓе за 
кои важи правилото за природна се
лекција. И полека, како што поминува 
времето, добрите остануваат, лошите 
се ставаат настрана. Иако, за разлика од 

белгискиот народ, тука има повеќе топ
лина, овде на чија врата и да тропнеш, 
со насмевка ќе те примаат. Во Белгија 
треба неколку денови однапред  да се 
најавиш за некому да му отидеш на 
гости.  Овде и кога без најава ќе отидеш 
во нечиј дом, масата е секогаш полна, 
луѓето се насмеани, тука има срдечност 
каква што ја нема никаде на светот.

� за белгискиот народ велат дека 
ужива во многу храна, има ли големи 
разлики во белгиската и во македон
ската кујна?

ДЕ ЈоНГ: Кога зборуваме за храната, мо
рам да истакнам дека и за двете земји 
е многу важен квантитетот на храна
та. И во Белгија, како и овде, луѓето 
сакаат на масата да има многу јадење. 
Додека вкусовите се сосема различни. 
Не се употребуваат исти зачини. Тра
диционалната белгиска кујна се готви 
на ист начин како македонската, треба 
да се вари долго време, се употребува 
многу зеленчук. Но Белгијците имаат 
други навики, повеќе се готви со вино, 
со пиво, таму има и специфични намир
ници што ги нема овде.

� Ви недостигаат ли намирниците од 
Белгија  за да можете еден специја
литет да го направите да биде токму 
како што сте го замислиле?
ДЕ ЈоНГ: Искрено да ви кажам, не. Јас со 
текот на времето се научив да готвам 
токму со намирниците што ги има во 
Македонија бидејќи од седумдесет до 
деведесет  проценти од тоа што ми е по
требно го има овде. Тука, за разлика од 
други земји, сѐ уште има многу здраво 
овошје и зеленчук, кои не се прскани.  
Јас се трудам да ги научам луѓето да 
готват на мојот начин. 

� Гурмани ли се Македонците?
ДЕ ЈоНГ: Македонците се големи 
гурмани, иако тешко се решаваат да 
пробаат храна зготвена на поинаков 
начин, но  откако ќе вкусат, најчесто 
велат: „ Зошто јас не го готвам така“?  
Ми бараат рецепти, за подготовка на 
храна се советуваат со мене дури и 
преку социјалните мрежи. Јас многу 
сакам да ги споделувам моето знаење 
и искуство со луѓето. Со задоволство 
им помагам.

� Со Вашите вештини во готвење
то Ве гледаме и на многу меѓуна
родни натпревари, прв во Европа, 

шести во светот, применувате ли 
веќе некои од македонските на
мирници таму?
ДЕ ЈоНГ: Да, најчесто зачините. А сега, 
кога бевме во Турција, готвев патка со 
вино од Македонија. Мојата кујна се сме
ни откако дојдов во оваа земја. Порано 
бев повеќе месар, сега готвам храна со 
многу зеленчук. 

Ајвар по рецептот на Марк
Смесата се состои од 70 проценти 
црвени пиперки, 15 проценти модар 
патлиџан, 15 проценти тиквици, во 
неа се става масло (една половина 
сончогледово, една половина масли-
ново), лук, мајчина душичка и жалфија 
(свежи). На крај малку оцет и шеќер.

бидејќи е малку посвежо. Многу го 
сакам езерото, ми изгледа како море, 
не можам да кажам дека тоа е езеро. 
Кога одите во Белгија на море имате 
мал дел пред себе, додека кога сте во 
Охрид имате синило пред себе. Многу 
е убаво , луѓето се гостопримливи, ми 
се допаѓа храната  и начинот како се 
приготвува пастрмката. 

� Ја чувствувате ли веќе Македонија 
како свој дом?
ДЕ ЈоНГ: Да. Овде сум свој на своето. 
Дома сум. Јас решив да останам да 
живеам тука. Сега можам да кажам 
дека до крајот на мојот живот ќе жи
веам овде. Планирам да изградам и 
свое живеалиште во оваа земја. Имам 
македонски документи, лична карта, 
пасош. Работам тука како професи
онален готвач, снимам емисија. Во 
градинките, преку моите рецепти, 
помагам децата да здобијат здрави на
вики во исхраната. Овде сум среќен и 
исполнет. Во Македонија го пронајдов 
својот мир, овде имам време и за ра
бота, но и за социјален живот. Луѓето, 
особено децата, навистина реагираат 
пријатно кога ќе се сретнеме на улица, 
тука почнав повторно да верувам во 
љубовта. 

� Вие сте татко на веќе возрасни 
ќерка и син, кои сѐ уште живеат 
во Белгија. Што мислат тие за ва
шата одлука? 
ДЕ ЈоНГ: Знаете како, кога ќе отидете 
некаде на одмор, супер ви е, но поми
нува време и сакате да се вратите на
зад. Син ми постојано доаѓа, но поради 
обврски повторно се враќа. Ќерка ми 
неодамна изрази желба да дојде на 
подолго во Македонија. Таа многу сака 
деца, па ако, навистина, реши да оста
не, ќе ја вклучам во моите ангажмани 
за здрава исхрана на децата. �

Синот и ќерката 
на Марк

Марк со пријателите  
во Охрид

Марк со партнерката и 
Никола на Виноскоп

� Сметате ли дека македонската кујна 
е доволно промовирана надвор?
ДЕ ЈоНГ: Македонците одлично ја 
познаваат македонската кујна, спе
цијалитетите се уникатни. Но сметам 
дека треба повеќе да биде пласирана 
и надвор од државата, да ја запознае 
светот, но да биде приготвена на со
времен начин. 

� Кога сакате да поминете време 
надвор од работните обврски, каде 
сакате да се релаксирате?
ДЕ ЈоНГ: Имам две места овде во Ма
кедонија што многу сакам да ги посе
тувам. Го сакам Галичник. Одушевен 
сум од тоа место, природата, храната, 
многу ми се допаѓаат. Второто место 
е Охрид. Овој град го сакам токму во 
ова време од годината и преку лето, 
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Есенско уживање во 
прекрасната Будимпешта
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Како град на уметноста, Будимпешта ги 
има едни од најпознатите музеи. Затоа 
не смеете да пропуштите да разгледате 
барем неколку од нив, особено 
„Унгарската национална галерија”

Будимпешта е главен град на 
Унгарија и нејзин основен по
литички, културен, трговски, 

индустриски и транспортен центар. 
Не постои место на светот што ба
рем малку личи на прекрасната Бу
димпешта. Динамичен ноќен живот, 
архитектура за восхит, фасцинантна 
историја и уште многу возбудливи 
работи што ќе ве преплават со ин

спирација. Будимпешта е еден од 
градовите што во секое годишно 
време има посебна убавина и прави 
да се чувствувате како да сте дошле 
на место што никогаш претходно не 
сте го виделе.

Будимпешта станал единствен град 
што ги зафаќа двата брега на Дунав 
со спојувањето од 17 ноември 1873 

година на десниот брег Будим и Обу
да и на левиот брег Пешта. Одлич
ната архитектура и многубројните 
паркови каде што можете да ужива
те во сите бои на есента ќе направат 
да посакате таа да трае засекогаш. 

Почитувана како една од најубавите 
градови на Европа, нејзиното свет
ско наследство ги вклучува двата 
брега на Дунав, замокот „Буда“, аве
нијата „Андраши“, „Плоштадот на 
хероите“ и метрото „Милениум“, кое 
е второ метро по староста во све
тот. Исто така, други значајни точки 
во градот се тоа што таму се наоѓа 
втората по големина синагога во 
светот, како и третиот по големина 
парламент во светот.

Будимпешта може да биде вистинско 
место за неколкудневно бегство од 
работните обврски. Градот е познат 
и по своите термални бањи. Тие се 
нешто што мора да го посетите, без 
разлика дали одите за лекување или 
само за забава. Затоа кога одите во 
Будимпешта не заборавајте да го 
спакувате костимот за капење, си

гурно ќе ви треба. „Плоштадот на 
хероите“ е, навистина, местото што 
никако не треба да го одминете. 
Овој плоштад е лоциран на крајот 
од стилската авенија Андраши, каде 
што ќе можете да пронајдете и многу 
дизајнерски продавници за гардеро
ба, ексклузивни марки, прекрасни 
театри и книжарници. Кој бил во 
Будимпешта знае и за прекрасно
то езеро што се наоѓа веднаш зад 
плоштадот . Тука се наоѓа и една од 
најубавите зоолошки градини.

Како град на уметноста Будимпешта 
ги има едни од најпознатите музеи. 
Затоа не смеете да пропуштите да 
разгледате барем неколку од  нив, 
особено „Унгарската национална 
галерија”. Во пролетната сезона, се 
одржува познатиот фестивал „Ноќта 
на музеите”, тогаш музеите работат 
во текот на целата ноќ, па сè до ра
ните утрински часови. За гурманите, 
пак, градот го има добро познатиот 
унгарски гулаш, кој туристите го 

обожаваат. Освен храната, како по
себен симбол тука се истакнува и 
виното во кое со задоволство ќе ужи
вате, како и разните слатки ликери. 
Халата „Голем маркет“ е вистинско 
место за сите љубители на разно
видна храна, вино, ликери, сето тоа 
заедно со фолклорната уметност.

Доколку сте од тие што љубат да па
зарат, тогаш  ќе ја обожавате Будим
пешта. Освен добропознатите про
давници и бутици во кои можете да 
пронајдете сѐ и сешто, одлична вест 
за сите е дека во овој град во текот 
на целата година се организираат 
најразлични панаѓури и настани на 
кои можете да си купите интересни 
и несекојдневни работи.

Ако се решите да го посетите овој 
град, агенциите нудат петдневни 
аранжмани, односно од 21 до 25 ок
томври за 109 евра со плаќање на 
шест рати.  Пристигнување во Бу
димпешта наутро. Разгледување на 

градот: Парламентот, мостот „Мар
гарета“, Кралската палата, Рибар
ските тврдини, црквата „Матијас“, 
„Плоштадот на хероите“, операта, 
базиликата „Св. Стефан“. Сместу
вање во хотел. Слободно попладне 
за одмор и рекреација. Ноќевање. Во 
следните денови е вклучен  појадок. 
Факултативно посета на Виена. По
сета на трговски центри. Вечерните 
часови можност за факултативно 
ноќно крстарење со брод. 

Кога би сакале да искусите едно 
ноќно крстарење со брод по Дунав 
со локален водич тоа би ве чине
ло околу 15 евра. Разгледување со 
локален водич на градот е 10 евра, 
факултативна вечера со чардаш е 
35 евра. Важно е да знаете и дека 
патничкото осигурување го плаќате 
од ден по едно евро. 

Внимавајте, Будимпешта е заразен 
град, штом еднаш го посетите, ќе се 
вратите повторно. �
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Пле те ни те фу ста ни се за дол жи тел ни за есен
атрактивноТрЕНД

Пле те ни те фу ста ни нај до бро изг
ле да ат во ком би на ци ја со чиз ми. 
Оние со го ле мо де кол те ќе изг ле

да ат се кси со шал око лу вра тот и мо же 
да се но сат се ка де.

Ги има во раз лич ни дол жи ни, де зе ни, 
бои. Со овие фу ста ни е лес но да се екс пе
ри мен ти ра и да се прис по со бат на при
го да та за ко ја се на ме не ти. Пле те ни те 
фу ста ни нај до бро изг ле да ат во ком би
на ци ја со чиз ми на пот пе ти ца.

Овие фу ста ни се за се ка ква при го да: на 
за ба ва, на ра бо та, за на ка фе со при ја те
ли те. Ко га ги но си те за днев на ва ри јан
та, не ма по тре ба да до да ва те пре го ле ми 
мод ни де та ли. Ком би ни рај те ги со ху ла
хоп ки во бо ја би деј ќи тие ќе ја наг ла сат 
ва ша та женс тве ност. 

Фу ста ни те што ли чат на долг 
џем пер се не и зо ста вен дел од 
се ко ја есен ска и зим ска се зо на

Ако оди те на за ба ва, овие фу ста ни мо же 
да ги ком би ни ра те со пликчан та и со 
се кси чиз ми. Мо же да дој дат пред вид и 
ефе ктен ко жен ре мен, тен ки цр ни ху ла
хоп ки и ви со ки пот пе ти ци.

За де ло вен изг лед пле те ни те фу ста ни 
мо же да ги ком би ни ра те со ла ки ра ни чев
ли, чиз ми, впе чат ли ви ре ме ни. Од бе ре те 
фу стан во ос нов ни бои ка ко, на при мер, 
цр на или си ва, би деј ќи та ка во исто вре
ме ќе изг ле да те кла сич но и атра ктив но.

Овие фу ста ни се су пер из бор и за сло е ви
то об ле ку ва ње. Мо же да но си те онол ку 
пар чи ња об ле ка кол ку што сме та те де
ка ви е по треб но за да се стоп ли те. Во 
днев ни при го ди но се те го фу ста нот со 
хе лан ки во впе чат ли ви бои или со рас
ко шен де зен, со ка пут и со кра тки чиз ми.

Овие фу ста ни беа мно гу мо дер ни во се
дум де сет ти те го ди ни на ми на ти от век, 
но мод ни те ди зај не ри од ла ни по втор но 
ги вра ти ја на мод на та сце на.

За по хра бри те, пле те ни те фу ста ни мо же 
да се ком би ни ра ат и со па ти ки. �

Пи
ш

ув
а 

|  А
. М

. Б
.



Н еколку кинески компа
нии развиваат спортски 
соларен автомобил, кој 

се очекува во блиска иднина 
да биде пуштен и во комер
цијална употреба, но се чини 
најблиску до конечниот произ
вод е „Ханерџи“, најголемата 
фирма во светот што произ
ведува тeнки соларни панели.

Во јули годинава тие пред 4.000 
посетители во Пекинг јавно 
ги презентираа своите нови 
четири модели на соларни ав
томобили, а најатрактивниот 
спортски автомобил „ханерџи 
солар р“ имал и тествозење 
како дел од презентацијата.

Тие своите нови модели на 
соларни автомобили ги опи
шуваат како едноставни елек
трични возила прекриени со 
најефикасните соларни панели 
на пазарот. Според потпретсе
дателот на „Ханерџи“, Гао Ве
имен, возилата се прекриени 
со најдобрите панели што ги 

произведуваат, кои имаат импре
сивен процент на производство на 
електрична енергија од 31,6 отсто. 
Стандардните панели успеваат околу 
15 проценти од примената сончева 
енергија да ја претворат во елек
трична, што значи дека тие што ги 
има соларниот автомобил на „Ха
нерџи“ се двојно поефикасни.

Според компанијата, ако  нивни
от спортски модел „ханерџи солар 
р“ е изложен пет до шест часа на 
сончева енергија, неговите панели 
можат да генерираат од осум до де
сет киловатчасови дневно со кои 
автомобилот може да помине 80 

километри. Бидејќи панелите 
се директно поврзани за авто
мобилот, идејата е тој да може 
да се полни додека се вози и 
воопшто да нема потреба да се 
застанува на станиците за пол
нење на бензинските пумпи.

Со ова, како што велат од „Ха
нерџи“, се елиминира можнос
та автомобилот да остане без 
енергија пред да стигне до ста
ница за полнење. Овие возила 
се идеални за пократки и за 
средни релации и за во гра
дови со нормални временски 
услови.

„Со новите возила ја преки
нуваме низата на ограниче
ните соларни автомобили 
што не се практични, кои 
беа досега презентирани, и 
ги лансираме моделите што 
се надеваме дека наскоро ќе 
бидат комерцијализирани и 
дека ќе станат попопуларни“, 
се вели во соопштението на 
компанијата.

Уште еден соларен автомобил 
на кој работи компанија од 
Австралија е сѐ поблиску да ја 
види светлината на денот. Мо
делот „имортус“ е автомобил 
со атрактивен и спортски ди
зајн што се движи на сончева 
енергија. „Имортус“ е изум на 
стартапкомпанијата за елек
трични возила „ИВеИкс“, која 

работи на автомобилот заедно со 
истражувачите од Универзитетот за 
технологија „Свинбурн“, во Мелбурн.

Возилото функционира како обич
но електрично возило, но има со
ларни панели на покривот, што му 
овозможува значително подолго да 
остане на патот. Всушност, можеби 
и неограничено.

„Способноста да се движи на сон
чева енергија и да складира енер
гија за подоцнежна употреба му 
овозможува на возилото, прак
тично, да се движи бесконечно. 
Сѐ додека има сонце и тоа  живее“, 
се вели на вебстраницата на ком
панијата „ ИВеИкс “.

Според спецификациите, „имортус“ 
би требало да биде способен да дос

компаниите што се 
занимаваат со иновации 

одамна работат на 
концепт за автомобил 

што ќе се движи на 
соларен погон со 

кој возењето ќе биде 
значително поевтино 

отколку со кое било 
друго гориво и ќе 

биде најнештетно за 
животната средина. 
сепак, тоа што е на 

сончева енергија не 
значи дека автомобилот 
не може да биде со стил

Соларните 
автомобили  
сÈ поблиску  
до улиците

СОНЧЕВИТЕ ЗРАЦИ КАКО ГОРИВО

тигне брзина од 100 км на час 
за помалку од седум секунди. 
Со комбинација на акумулатор 
и на соларна енергија ќе може 
да помине растојание и до 550 
километри, со просечна брзина 
од 85 километри на час. Сепак, 
во зависност од временските 
услови, од„ ИВеИкс “ велат 
дека, теоретски, возилото 
би можело само со помош на 
сончева енергија да се движи 
неограничено и тоа со брзина 
од 60 километри на час.

За разлика од првите модели 
на соларни автомобили што ѝ 
беа презентирани на јавноста и 
не изгледаа многу атрактивно, 
изгледот на „имортус“ наиде на 
позитивни критики кај луѓето 
од автоиндустријата. Неговиот 

префинет спортски изглед, 
едноставно, маѓепсува, но 
како за почеток неговите 

креатори најавуваат 
дека ќе бидат произве

дени само 100 возила, 
со продажна цена за 

која се проценува 
дека ќе достигне 

околу 370.000 
американски 

долари. 

НАУКА и ТЕХНолоГиЈА
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градинадом

Љубителите на цвеќето понекогаш не знаат 
дека нивното омилено цвеќе може да биде 
и отровно, ова се само дел од цвеќињата за 
кои градинарите предупредуваат дека се 
отровни и можат да ви наштетат

КаЛа
Лисјата и гранките на овие цвеќиња со 
бизарен изглед се отровни. Познати и 
како цветови фламинго, оброк од тропски 
антуриуми може да предизвика болно 
чувство во устата, кое најавува отекување 
и пликови. Се менува и гласот, а може да 
предизвика и пречки во голтањето. 
МајСКО цвЕќЕ
Овие виснати цветчиња се целите от
ровни, од врвот до водата во вазата во 
која стојат. Мачнина, повраќање, болка 
во устата и во стомакот, пролив и грчеви, 
како и забавување на срцето и аритмија 
се симптомите што се добиваат доколку 
се изеде доволна количина.
ХОРтЕНзИја
Хортензијата е прилично популарно 
дворско цвеќе, кое може да порасне и 
повисоко четири метри. Цветовите, кои 
потсетуваат на шеќерна волна, предиз
викуваат болки во стомакот, кои некогаш 
се појавуваат неколку часа по консуми
рањето. Обично, пациентите чувствуваат 
чешање на кожата, повраќање, слабост 
и потење, а поретко кома, конвулзии и 
проблеми со циркулацијата.
вОЛНЕСт НаПРСтОК
Ова растение со волшебен изглед расте 
до еден метар во висина и има виснати 
виолетови, розови или бели цветови, 
понекогаш дамчести од внатрешната 
страна. Листовите имаат фармацевтска 
примена за лекови за срце. Ако се изеде 
кој било дел од растението на своја рака 
може да предизвика проблеми со срцето, 
заедно со мачнина, повраќање, грчеви, 
пролив и болки во устата.
ГЛИцИНИја
Глициниите формираат романтични кас
кади од цветови што висат во сини, розо
ви или бели нијанси. Целото растение е 
отровно иако некои велат дека не и цве
товите. Што е сигурно – сигурно е, затоа 
што, според повеќе извештаи, јадењето на 
ова растение предизвикува тежок случај 
на мачнина, повраќање, грчеви и пролив, 
толку тежок – што мора да се лекува со 
инфузија против дехидрирање и лекови 
против повраќање. �
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ПЕТТЕ НАЈОТРОВНИ 
ЦВЕќИњА

Ме сто да го со би ра те от па дот  
во куј на та - тур не те го

Си гур но ќе се сог ла си те 
де ка еден од нај го ле ми
те проб ле ми во куј на та 

е неј зи но то чи сте ње и одр жу
ва ње. Со би ра ње то тро шки, 
от пад од овош је и од зе лен
чук и дру ги про из во ди не са
мо што го за ба ву ва про це сот 
на го тве ње, ту ку е и воз не ми
ру вач ки. Се пак, по стои ре ше
ние и за овој проб лем. Отво
ра ње то дуп ка на ра бот на та 
по вр ши на под ко ја ди рект но 
ќе би де по ста ве на кан та та за 
от па до ци е ед но став но и мно
гу функ ци о нал но ре ше ние, 
пи шу ва „Кон тем по рист“. �

Ве ма чи от па дот во куј на та? Тре ба да се со бе ре, да се пре не
се до кан та та за от па до ци, па се ис чи сти зад не го. На ме сто 
да го пра ви те се во ова, тур не те го



елиТ ПлаЗа - Хотел и бизнис центар скопје

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
лоциран позади 

Универзалната сала 
во скопје

елиТ ПлаЗа  
Хотел и бизнис центар – скопје

2 комплетно опремени конференциски и свечени 
сали за прослави, деловни простории како и катна гаража 

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

За миговите за релаксација и рекреација Елит ПлаЗа 
нуди најсовремено опремени Фитнес и спа центар

Нуди незаборавен престој на своите гости
со луксузно сместување, извонредна храна 

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk

тел: +389(0) 2 5514 888  |  info@eliteplaza.mk | reception@eliteplaza.mk

рекреациjа

Аеробик
- за ба ва,  

игра ње или  
веж ба ње

в о пер и о дот по лет ни те од мо ри, па до про лет го лем 
дел од љу би те ли те на спор ту ва ње то се од лу чу ва ат 
актив но сти те да ги пре се лат во са ли те за веж ба ње 

по ра ди вре мен ски те ус ло ви. Ве ќе ги не ма се којд нев ни те 
фи зич ки актив но сти на отво ре но, па спор тот и 
ре кре а ци ја та се од ви ва ат на за тво ре но.

По крај ре кре а тив но то спор ту ва ње или веж ба ње 
во са ла, мно гу ми на се од лу чу ва ат да се за ни ма-
 ва ат со ае ро бик.

Ае ро би кот е склоп на по ве ќе веж би и ком би ни ра по ве ќе 
рит мич ки дис цип ли ни, пре ку истег ну ва ње и тре нинг за 
си ла за да се по до брат или одр жу ва ат фле кси бил но ста, 
му ску ла ту ра та и кар ди о ва ску лар но то здрав је.

По стои го ле ма ди ле ма да ли из бо рот за веж ба ње да 
би де фит нес или ае ро бик, а спо ред мно гу ми на 
ток му веж ба ње то во гру па со му зи ка, 
пред во де на од ин стру ктор, е 
по го ле ма пред ност во од нос 
на кре ва ње то то вар.

Учес ни ци те во по го ле ми или по ма ли гру пи 
из ве ду ва ат раз лич ни дви же ња на му зи ка 
кои изг ле да ат ма кси мал но син хро ни зи ра но 
со цел да се спре чат бо ле сти или да се одр-
жу ва или по до бри фи зич ка та под го тве ност. 
Обич ни те ча со ви по ае ро бик се по де ле ни 
во раз лич ни ни воа, во за вис ност од ин-
тен зи те тот и од комп лекс но ста. Ча со ви те 
по ае ро бик е пре по рач ли во да тра ат од 
45 ми ну ти до еден час, со мож ност се кој 
да го из бе рат ни во то на веж ба ње во за-
вис ност од сво ја та фи зич ка актив ност. Во 
мно гу са ли за веж ба ње, по крај фит нес, има 
и ае ро бик во при сус тво на ин стру ктор со 
мож ност учес ни кот да го од бе ре ин тен зи-
те тот на веж би те. Се кој час е на ме нет за 
одре де но ни во спо ред искус тво то што го 
има ат ре кре а тив ци те и спо ред фи зич ка та 
под го тве ност. Ин стру кто ри те мо ра да би дат 
сер ти фи ци ра ни и под го тве ни да им пру жат 
на учес ни ци те нај раз лич ни веж би.

Пред но ста на ае ро би кот е што се ра бо ти 
во гру па и не ма мно гу про стор за ески ви-
ра ње, од нос но се ко ја веж ба што ја во ди 

ин стру кто рот е стро го кон тро ли ра на и 
оп фа ќа нај раз лич ни гру пи му ску ли.

По стои мис ле ње де ка са ли те за веж ба-
ње се ме сто ка де што се гу бат ки ло гра-
ми и де ка ае ро би кот не го овоз мо жу ва 
тоа. Се пак, спо ред го лем број свет ски 
на уч ни ци, тоа е со се ма спро тив но би-
деј ќи при мар на та цел на фит не сот 
или на бо ди бил дин гот ка ко спорт е 
гу бе ње то мас ни нас ла ги, до де ка ае
ро би кот е ре кре а ци ја при ко ја има 
го ле ма фи зич ка актив ност и со сво-
ја та раз но вид на про гра ма мо же да 
по мог не во об ли ку ва ње на те ло то и 
на му ску ли те.

Стра вот од наг ло и бр зо зго ле му ва ње 
на му ску ли те по веж ба ње то со на пра ви 
за веж ба ње ги на со чу ва учес ни ци те на 
ае ро бик. За да се из вр шат ае роб ни те 
про гра ми, вклу че ни се те го ви до пет 
ки ло гра ми, гу ми и нај раз лич ни ре кви-
зи ти што се де ло твор ни за зго ле му ва-
ње то на му скул на та ма са. Се ка ко, во 
веж ба ње то, освен естет ски от, мно гу е 
ва жен и здрав стве ни от ефект.

Об ле ка та што се пре по ра чу ва за ае
ро бик тре ба да би де лес на, про из ве-
де на од ма те ри јал што ја впи ва  пот та 
и во оп што не тре ба да прет ста ву ва 
проб лем до де ка се веж ба.

Во Ма ке до ни ја сѐ по ве ќе се отвора ат
ва кви мул ти комп лекс ни цен три за 
веж ба ње, осо бе но во есен ски от и 

во зим ски от пер и од, во кои е 
вклу чен и ае ро би кот. 
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 од ка де по тек ну ва та е квон
до то ка ко ве шти на и ка же те 
ни не што по ве ќе за не го ва та 
исто ри ја и ко ре ни?
Ко СТоВ СКи: Ко ре ни те на 
оваа, пред сѐ, бо рач ка ве шти
на по тек ну ва ат од Ко ре ја, а 
спо ред не кои ар те фа кти оваа 
тех ни ка прв пат се за бе ле жу ва 
во пер и о дот пред на ша та ера. 
Низ исто ри ја та би ла поз на та 
и под дру ги ими ња, ка ко тек 
јон, су бак, хва ранг сѐ до1965 
го ди на ко га го до би ва име то 
та е квон до, што во сло бо ден 
пре вод зна чи удар со ра ка и 
со но га и из ве ду ва ње тех ни ки 
во скок.

Во мо мен тов ва жи за еден 
од нај по пу лар ни те бо рач ки 
спор то ви на пла не та та со ре
ги стри ра ни над сто ми ли о ни 
веж ба чи.

 Да ли лу ѓе то што са ка ат да 
се за ни ма ва ат со та е квон до 
тре ба да по се ду ва ат не кои 
по себ ни пре дис по зи ции и ка
ков е до се гаш ни от ин те рес 
во Ма ке до ни ја?
Ко СТоВ СКи: Со та е квон до, а 
и со бо рач ки спорт во оп што, 
мо же да се за ни ма ва бу квал но 
се кој. Тоа е пред но ста на овој 
вид спор то ви. Во Ма ке до ни ја 
во мо мен тов има ре ги стри ра
но 550 актив ни веж ба чи кои 
се со е ди не ти во 12 клу ба, кои 
се чле но ви на Ма ке дон ска та 
та е квон до фе де ра ци ја, со тен
ден ци ја оваа број ка да рас те.

 Ка же те ни не што по ве ќе 
за не оп ход на та опре ма во 
та е квон до то и да ли е скап 
спорт?
Ко СТоВ СКи: Та е квон до не е 
скап спорт. Има спе ци фич на 
опре ма, се ка ко тоа е ле пе за на 
не оп ход ни на пра ви за тре ни

ра ње. Се пак, ова е олим пи ски 
спорт, ба ра мно гу од спор ти стот 
и има свои спе ци фич но сти.

 Ко га мо же да се ка же де ка се 
на пра ве ни пр ви те че ко ри на 
овој спорт во Ма ке до ни ја?
Ко СТоВ СКи: Пр ви те че ко ри на 
та е квон до то во Ма ке до ни ја се 
на пра ве ни не ка де при кра јот 
на се дум де сет ти те го ди ни од 
ми на ти от век ко га еден тим од 
Хр ват ска прв пат де мон стри ра 
та е квон до во Ма ке до ни ја. Де
мон стра ци ја та пре диз ви ка ла 
од лич на ре ак ци ја кај гле да чи те 
кои до то гаш не ви де ле ни што 
слич но.

По доц на, на по че то кот на 90
ти те го ди ни на ми на ти от век, 
Ацо Ана ста сов вос по ста ву ва ос

но ви на овој бо рач ки спорт во 
Ма ке до ни ја, за кра тко по тоа 
пом ла ди те ге не ра ции да на
пра ват го лем че кор на пред и 
да го до стиг нат мо мен тал но то 
од лич но ни во.

 Ка ко ком би на ци ја од бор
бе на тех ни ка, са мо од бра на, 
спорт, а во не кои слу чаи и 
веж ба за ме ди та ци ја, ко ја е 
при до би вка та од та е квон
до то?
Ко СТоВ СКи: Пред сѐ, има ме 
при до би вка за на ше то фи зич
ко здрав је, а со тоа и мен тал но 
здрав је, кое во де неш но то бр
зо вре ме ни да ва мож ност да 
би де ме пос по кој ни. Та е квон до 
е мно гу ди на мич на ве шти на, 
има пер фе ктен кар ди о е фект.

Та е квон до то е олим пи ски 
спорт со це лос на кон такт на 
бор ба, ко ја е со си стем на но
ка ут и тоа ја пра ви осо бе но 
атра ктив на и за гле да ње.

 Со зго ле ме ни от ин те рес за 
та е квон до во Ма ке до ни ја, 
сѐ по ве ќе мла ди се од лу чу
ва ат да се за пи шат и да се 
за поз на ат со овој спорт. На 
ко ја во зраст се најм ла ди те 
кои тре ни ра ат та е квон до во 
Ма ке до ни ја и во кои во зрас
ни ка те го рии има најм но гу 
лу ѓе што тре ни ра ат?
Ко СТоВ СКи: Нај до бар пер и од 
за по че ток е 6 го ди ни, но ни ко

гаш не е доц на за да се поч не. 
Во Ма ке до ни ја има бу квал но 
во се ко ја ста рос на ка те го ри ја 
веж ба чи, осо бе но де ца.

 Та е квон до то е олим пи ски 
спорт. Мо же ме ли за че ти ри 
го ди ни да се на де ва ме де ка 
на олим пи ски те игри во То
кио не кој наш прет став ник 
ќе се за ки ти со олим пи ски 
ме дал?
Ко СТоВ СКи: Од пос лед но то 
Бал кан ско пр венс тво, кое се 
одр жа во Бу га ри ја, Ма ке до
ни ја се вра ти со 4 бал кан ски 
шам пи о ни, а тоа ни да ва пра
во сло бод но да ка же ме де ка 
ста ну ва ме си ла на Бал ка нот. 
Ми на та та нат пре ва ру вач ка 
го ди на до не сов ме 250 ме ѓу
на род ни ме да ли, а на ши от 
нај до бар ре пре зен та ти вец и 
акту е лен бал кан ски шам пи он, 
Де јан Ге ор ги ев ски, освои 12 
злат ни ме да ли на ме ѓу на род
ни те тур ни ри.

На 15 но ем ври Де јан Ге ор ги
ев ски, Фи лип До дев ски и Иван 
Кр стев ски, бла го да ре ние на 
Аген ци ја та за мла ди и спорт, 
за ми ну ва ат на Свет ско пр венс
тво за ју ни о ри во Ка на да, ка де 
што се на де ва ме на ме да ли.

На пос лед но то Европ ско пр
венс тво за се ни о ри на ша та ре
пре зен та ти вка Пе тра Мти ја ше
виќ освои брон зен ме дал, што 

та е квон до то пос лед ни те не кол ку го ди ни ста ну ва 
сѐ по по пу ла рен спорт и прив ле ку ва сѐ по ве ќе 
за ин те ре си ра ни и во на ша та зем ја. ка ко воз буд лив и 
ин те ре сен спорт кој во свет ски рам ки ужи ва го ле ма 
по чит и во кој до маш ни те прет став ни ци бе ле жат сѐ 
по ве ќе ус пе си на ме ѓу на род ни те тур ни ри, „ре пуб ли ка“ 
раз го ва ра ше со пр ви от чо век на ма ке дон ска та 
та е квон до фе де ра ци ја, бор че ко стов ски, за се гаш на та 
со стој ба во ко ја се на о ѓа та е квон до то и за ид ни на та 
на овој спорт во ма ке до ни ја

Ма ке до ни ја ста ну ва  
си ла во та е квон до  

на Бал ка нот

спорт интерВjу

е еден од нај го ле ми те спорт ски 
ус пе си во зем ја ва во оп што.

Се то тоа ни да ва пра во да се 
на де ва ме на олим пи ска нор ма 
за То кио, а се на де ва ме де ка ќе 
на пра ви ме до бра стра те ги ја со 
Аген ци ја та за мла ди и спорт и 
со Ма ке дон ски от олим пи ски 
ко ми тет со ко ја ќе це ли ме на 
ста бил ни нор ми.

 Ма ке дон ска та та е квон до 
фе де ра ци ја вто ра го ди на по 
ред го ре а ли зи ра про е ктот 
„Та е квон до за се ко го“ во со
ра бо тка со Аген ци ја та за 
мла ди и спорт. Кои се цел та и 
при до би вка та од овој про ект, 
ка ко по точ но се ре а ли зи ра и 
да ли пре ку не го до се га има те 
за бе ле жа но мла ди та лен ти 
во овој спорт?
Ко СТоВ СКи: Ос нов на та цел 
на овој про ект е да пов ле че ме 
што по ве ќе мла ди да веж ба ат 
та е квон до. Оди ме во ос нов ни 
учи ли шта и го пре зен ти ра ме 
та е квон до то во пр во ли це, а 
мла ди те нај че сто се во о ду
ше ву ва ат од ве шти ни те. Две 
го ди ни ве ќе го ре а ли зи ра ме 
„Та е квон до за се ко го“ и ќе про
дол жи ме и во ид ни на. Пра ќа ме 
апел тоа да го пра ват и дру ги те 
фе де ра ции би деј ќи Ма ке до
ни ја е рас ад ник на спорт ски 
та лен ти, осо бе но бо рач ки. 

Бор чЕ Ко СТоВ СКи 
ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА МА КЕ ДОН СКА ТА 

ТА Е КВОН ДО ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈА

Разговараше | 
Горан Зивчевски
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�  22 октом ври 1917 година
 Во Прилеп е роден Борко Лазес-

ки, академски сликар. Најпознат 
е по фреските и по мозаиците 
изведени во Скопје, Кичево, Ве-
лес, Мексико Сити итн. Фреска-
та „Илинден 1903“ во холот на 
Домот на ЈНА била уништена во 
земјотресот, а животното дело 
на Лазески, фреската од НОВ, 
изгоре во пожарот во „Македон-
ска пошта“. Единствено зачувано 
дело, реализирано пред земјо-
тресот во 1954 година е мозаикот 
„1903-1941“ на спомен-чешмата 
во с. Смилево, Дебарца.

�  23 октом ври 1893 година
 Во Солун е основана Македонска 

револуционерна организација 
во куќата на солунскиот книжар 
Иван Хаџи Николов. Осново-
положниците биле: Д-р Христо 
Татарчев, Даме Груев, Петар Поп 
Aрсов, Иван Хаџи Николов, Антон 
Димитров и Христо Батанџиев.

�  25 октом ври 1689 година
 Австрискиот генерал Енеја 

Силвио Пиколомини го запалил 
Скопје како дел од контраофан-
зивата против Отоманската Им-
перија. Во тој период градот бил 
зафатен со епидемија на колера. 
Пиколомини наредил градот да се 
запали за да се сопре епидемија-
та. Иако градот горел два дена и 
до темел изгореле голем број куќи 
и дуќани, епидемијата не сопрела. 
Дури и самиот тој се заразил од 
колера и набрзо починал.

�  26 октом ври 1912 година
 Грците го освоиле Солун, а Ср-

бите Скопје во Првата балкан-
ска војна.

�  27 октом ври 1947 година
 Во Лерин е извршена смртна пре-

суда врз 13 Македонци од селото 
Герман, Леринско, обвинети за 
соработка со партизаните.

�  27 октом ври 1912 година
 Во Битола е роден Стефан На-

умов – Стив, македонски кому-
нист, учесник во НОВ, народен 
херој на Југославија. На 12 сеп-
тември 1942 година, кај селото 
Болно, Ресенско, во борба про-
тив бугарската војска и полиција 
се самоубил заедно со неговиот 
соборец, народниот херој Мите 
Богоевски. 

ВремеПлоВ

д в о г л е д
КЛУчОТ НА ИСТРАГАТА НА ЈАНЕВА  

ВО СКОПСКАТА КАНАЛИЗАЦИЈА

Скан да лоз ни и шо кант ни ин фор
ма ции пред не кол ку де на беа об
ја ве ни на пор та лот „Но ва“.

� „Спе ци јал но то јав но об ви ни телс
тво во рам ки на истра га та за не ре
дот пред оп шти на Цен тар, ги истра
жу ва и сенд ви чи те кои им се де леа 
на сим па ти зе ри те на ВМроДПМНЕ 
за вре ме на на сил ни те про те сти 
пред оп шти на Цен тар во 2013 го
ди на“, на пи шаа се ко гаш до бро ин фор
ми ра ни те но ви на ри од пор та лот.

Пор та лот „Но ва“ на јав но ста ѝ откри
ва уште де та ли за овој ве ро јат но нај
го лем слу чај до се га во ка ри е ра та на 
Ка ти ца Ја не ва и СЈО, слу ча јот за сенд
ви чи те на про те стот пред Оп шти на 
Цен тар:

� „Сом не ва ња та се де ка ком бе то кое 
при стиг на пред оп шти на та „во о ру
же но“ со сенд ви чи е сопс тве ност на 
др жав на ин сти ту ци ја, а го во зел во
зач, исто та ка, вра бо тен во таа ин сти
ту ци ја. Сенд ви чи те, на вод но, би ле 
пла те ни од бу џет ска сме тка од ед на 
поз на та скоп ска пе кар ни ца“, пи шу ва
ат го ле ми те но ви нар ски истра жу вач ки 
пер а на пор та лот „Но ва“. 

Двог ле дот на „Ре пуб ли ка“ по до пре
ни от глас од про фон да ци ски от пор тал 
„Но ва“ ги истра жи овие ин ди ции и 
дој де до мно гу но ви соз на ни ја кои ја 
по твр ду ва ат не о фи ци јал на та ин фор
ма ци ја на „но вај ли и те“  СЈО на ви сти на 
ги истра жу ва сенд ви чи те пред Оп шти
на Цен тар и за таа цел има по ве де но 
те мел на и де тал на истра га.

СЈО за да до ка же де ка сенд ви чи те би
ле ку пе ни со др жав ни па ри, ќе тре ба 
да вле зе во са мо то де бе ло цре во на 

про це сот. За таа цел Ја не ва и СЈО по
ба раа од си те при сут ни на про те стот 
пред Оп шти на Цен тар да при ло жат 
оста то ци од фе цес со да тум од 7 ју ни 
2013 го ди на по 18 ча сот, до нај доц на 9 
ју ни 2013 го ди на во 10 ча сот, ши ро ка 
вре мен ска рам ка во ко ја се прет по ста
ву ва де ка и оние со нај твр да сто ли ца 
има ле шан са да се олес нат.

� „Ба ра ме си те што про те сти ра ле 
пред оп шти на та на 7 ју ни 2013 
го ди на да при ло жат спа ку ван ва
ку ми ран фе цес во твр да, по лу твр
да или теч на со стој ба за да би де 
ана ли зи ран. Фе це сот се на де ва ме 
де ка гра ѓа ни те си го чу ва ат во тег
ли или ку тии во фри жи дер или, 
пак, на не кое дру го ме сто ка де што 
лу ѓе то ар хи ви ра ат та кви оста то ци 
од се бе, во не ко ја Бан ка за фе цес. 
и, зна чи, ба ра ме фе це сот да го при
ло жат на адре са на СЈо. По тоа ние 
ќе го ана ли зи ра ме фе це сот, зна чи 
не го ва та фор ма, ми рис и ако тре ба 
вкус, од што е со ста вен и да ли во 
не го зна чи ќе се нај дат тра ги од 
ком по нен ти те со кои во осом ни че
на та пе кар ни ца од Скоп је се пра ват 
обич но, зна чи, сенд ви чи. Па, ќе 
ви ди ме да ли она што ни смр де ше 
во овој слу чај има ре ал на ос но ва 
или не“, из ја ви на прескон фе рен
ци ја де не ска Ка ти ца Ја не ва.

� „До кол ку во фе це сот на ми ни мум 
10 лу ѓе се про нај дат оста то ци од 
шун ка, ка шка вал и леб ка кви што 
ко ри стат во осом ни че на та пе кар
ни ца за да ги пра ват сенд ви чи те, 
ќе има ме ос но ва но сом не ние де ка 
ку пе ни те сенд ви чи со па ри од бу џе
тот, на ви сти на, би ле од не се ни пред 
оп шти на та и упо тре бе ни за да се 
на хра нат про те стан ти. Ка ко и да е, 

оче ку вам да на ле та ме на мно гу вал
ка ни ци во овој слу чај“, до да де Ја не ва.

Вед наш по прескон фе рен ци ја та, Ја
не ва се об ле че во сво е то спе ци јал но 
ди зај ни ра но нур кач ко оде ло „фо ка“ 
и за ед но со тим нур ка чиекс пер ти за
ми на кон се ди ште то на ЈП „Во до вод 
и ка на ли за ци ја“ во Скоп је, ка де што 
со суд ски на лог ќе по ба ра да из вр ши 
увид во ка на ли за ци ја та и да се оби
де да про нај де фе цес ни оста то ци од 
2013 го ди на, ме ѓу кои мо же би се крие 
и го ле ма та ви сти на за ми сте ри оз ни те 
сенд ви чи пред Оп шти на Цен тар.

� „Ќе влеземе во секој тоалет и 
колектор само за да дојдеме до вис
тината за сендвичите" најави Кати
ца Јанева навлекувајќи ги гумените 
чизми и одело на себе.

До кол ку во ка на ли за ци ски те це вки 
би дат ло ци ра ни фе цес ни оста то ци 
кои од го ва ра ат на сенд ви чи те од поз
на та та пе кар ни ца, Ја не ва со тим фо
рен зи ча ри и ба ја чи ќе се оби де да ја 
прос ле ди тра е кто ри ја та на фе це сот од 
ме сто то на про на о ѓа ње до ВЦшол ји те 
низ до мо ви те на скоп ја ни. 

Ја не ва и истра жи те ли те на СЈО ќе има
ат цел да утвр дат да ли одре де ни гом
не ни ци кои би би ле про нај де ни во 
ка на ли за ци ја та или пра те ни од гра ѓа
ни те на ви сти на не ко гаш би ле сенд вич 
во ра ка на про те стант. Ако го до ка жат 
тоа, ви нов ни кот мо же да би де осу ден 
на твр да еле ктрич на сто ли ца. �

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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# 8 големи колбаси

# 8 јајца

# 150 грама лебни 
трошки 

Ќе ви треба и:

# сол 

# црн пипер

# маслиново масло

# Почнуваме со вадење на месото од колбасите. Ова е, навистина, 
голем неред, но нам ни е потребно мекото месо од внатрешноста за 
да ги обвиеме јајцата.

# Варете ги јајцата во топла вода најмалку 6 минути, но и неколку 
минути повеќе нема да бидат вишок.

# Ставете ги во студена вода и потоа излупете ги.
# Ова е најтешкиот дел. На штицата за сечкање ставете пластична 

фолија и намачкајте ја со малку масло пред да ставите една шести
на од месото и убаво да го размесите. Едно од варените јајца ставе
те го на средината од месото и со помош на фолијата почнете да го 
обвивате месото околу јајцето. Најверојатно ќе ви остане од месото 
на краевите, па затоа овие делови отсечете ги со нож и внимавајте 
да ви остане доволно за да можете убаво да го обвиете јајцето со 
рацете. Бидете стрпливи, ова е најтешкиот дел.

# Кога ќе бидете задоволни како е обвиено месото околу јајцето, 
ролатот ставете го во длабока чинија со две изматени јајца и убаво 
потопете го од сите страни.

# За крај ролатот ставете го и во лебните трошки и ставете го  
да се пече.

# Доколку сакате врз ролатите можете да ставите и маслиново мас
ло и зачини  месото од колбасите ќе пушти многу маст и сок доде
ка се пече. Печете во рерна на 160 степени 45 минути.

# Ролатите оставете ги да се оладат пред ги послужите и исечете ги 
на половина за да се гледа јајцето.

ПОДГОтОвКа: СОСтОJКИ:

СО вЕт: Овие ролати од јајца се 
одлични за на излет. Испечете ги 
претходната ноќ и понесете ги со 
вас на прошетката во природа. За 
вегетаријанска верзија, обидете се 
да ги обвиете јајцата со фалафел 
пред да ги печете или пржите.
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