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Гос по ѓо Ја не ва, СЈО го  
ди скре ди ти ра вте вие,  
а не „Ре пуб ли ка“

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

ОтвО ре нО пис мО

ГоспоѓоКатицаЈанева,

Какоглавенуредникнанедел
никот„Република“чувствувам
потребадавиодговорамна
соопштениетовокоегообви
нуватемедиумотдека„објавил
тврдењасокоисеправелобид
задискредитацијанаСЈО“.

Напочетокотсакамдавиука
жамвинатазанарушувањена
авторитетотданејабаратево
неделникот,тукувовашиот
минаттрудкакоспецијална
обвинителкаивовашитесо
работнициодСЈО,итоаиск
лучивопорадинепрофесио
налното и необјективното
извршувањенафункциитекои
виседоверенивоеденисклу
чителночувствителенпериод
задржаватасоединственацел
–расчистувањенакризата,а
неводењехајкапротиведна
политичкапартија.Тоаќеви
гообразложамвопродолже
ниепрекупримери.

Оддругастрана,нашиотме
диумнееединствениотшто
веќеподолгпериодвизабеле
жуванатенденциозностапри
водењето на истрагите. На
злоупотребинаинституција
тасокојараководитеукажаи
еврокомесаротзапроширува
њеЈоханесХанпринеговата
последнапосета,апритоане
видовмедекаиспративтеде
мантдонеговатаканцеларија
илидекагообвинивтеза„обид
задискредитација“.

Но,дасевратименавашето
писмоидаодимепоред.

истрагинаСЈОќесеоднесуваат
на„Сончевград“инаизград
батана„МузејотнаВМРО“(кој
патем,завашаинформација,се
вика„Музејнамакедонската
борба“).Опозицискитемеди
умидурисепофалијадекаи
имињатанаовиепредметиќе
почнуваленабукватаТ“.Вие
воопштонесепожаливтена
нарушувањенатајностанапо
стапката,нитуназагрозување
нечијабезбедност.Напротив,
дваденаподоцна,предпраз
никот23Октомври–Денотна
македонскатареволуционер
наборба,вашитепомошнички
официјалногипотврдијаин
формациите.

На16августгодинава,градона
чалникотнаопштинаЦентар,
АндрејЖерновски,имсоопшти
намедиумитедекаќебидепо
виканкакосведоквослучајот
заинцидентитевоОпштината

одјуни2013година.Ваковслу
чајнајавувааопозицискитеме
диумиуштеод14август,авие
официјалногопрезентиравте
поповеќеодеденмесец,поточ
нона15септември.Очигледно
зацелиоттојпериодвоопшто
невипречешенарушувањето
натајностаивоовојслучај.

На21априлгодинаванајави
втеотворањеистрагазаслу
чајот„Космос“.Но,зачудувачки
бешетоаштодеталитезаслу
чајотпрвгиобзнаникоорди
наторотнасоветничкатагру
панаСДСМвоОпштинаГази
Бабанепосреднопредвашата
пресконференција.Тојдуриго
искористинастанотјавнодасе
заканина„инволвиранолице“
вослучајот.Отворањетоистра
газа„Космос“континуирано
бешенајавуваноречисидва
месеципорано,уштеодмарт,
прекуопозицискитемедиуми
коинајавувајќија„агендатана

Јанева“знаејадекаќебарате
ипритвор!Очигледноитука
несепотресовтенитузатај
ностанапостапката,нитуза
штетитенаинволвираните,
нитузанивнатабезбедност
бидејќи не видовме ниту
еднавашареакцијадоме
диумите.Напротив,восите
овиеслучаиостававтевпе
чатоквојавностадекасте
совршеносинхронизирани
соопозицијатаисомедиу
митеподнејзинаконтрола.


Вовашатареакцијагидеман
тиратетврдењаташтосеод
несуваатнанаводенпланмеѓу
СЈОиСДСМ,нонеиделотод
текстотвопродолжениена
таареченица,вокојсевели
декаСЈОесооченосовистин
скидебаклвоработењето,со
бројниафериискандаликои
севрзуваатсоСЈОивопоглед
нанепотизмот,финансиското
работењенаинституцијатаи,
најважно,бруталнотопрече
корувањенаовластувањатаи
кршењетоназаконите...Отту
камисенаметнувадилемата
зоштововашатареакцијави
билоповажнодагизаштитите
планотиавторитетотнаСДСМ
одугледотипрофесионално
станаСпецијалнотојавнооб
винителство?Првотологично
објаснувањемиедеканеги
негиратеовиетврдења.Второ
тообјаснувањемиедекасооп
штениетовигопишувалнекој
одСДСМ,којповеќесегрижел
вореакцијатадагозаштити
нивниотпланотколкувашиот
авторитет.

Непомалкузачудувачкиетоа
штововашиот„демант“вооп
штонегидемантиратеобјаве
нитепредистражнипостапки,
туку,напротив,велитедекасо
тоаштосмегиобјавилеможе
дасенанесатштетнипоследи
цивопостапките:

Појаснувамедекавотекстот
нанеделникотРепубликабеа
објавениподатоцизанаводно
работењенаоваЈавнообвини
телствовоповеќепредистраж
нипостапки.Ваквитенаводи

ниенесмевоможностниту
дагипотврдиме,нитудаги
демантираме.Укажувамедека
предистражнитепостапкисе
тајниионаштоепредметна
предистражнапостапкатреба
даимбидеединственопознато
наполицијатаиобвинителс
твото.

Според тоа, одговорноста е
настранатанаситеониекои
неовластенодаваатподатоци
за предистражни постапки,
особеноштообјавувањетона
податоцизапредистражнипо
стапкиможедананесештетни
последицикакоодаспектна
уништувањенадоказиидоку
ментација,такаиодаспектна
ризикпобезбедностанаинвол
виранителицавопостапките.

ГоспоѓаЈанева,одкаденаед
наштолкававознемиреност
кајвасзанарушенататајност
напредметите?Далидосегасе
загриживтезабезбедностана
инволвиранитевопостапките
изаштетитепопредметите
когаопозицискитемедиуми
ичленовинаСДСМвигинаја
вуваатслучаитенеколкудена,
паинедели,предофицијално
дагисоопштите?

Воовојконтекстбисакалдави
наведамсамонеколкупримери:

На12октомвриПетреШилегов
сезаканидекаСДСМќегоосло
бодел„партискиотмузеј“,ана
18октомвриопозицискитеме
диуми,повикувајќисенанив
ни„неофицијалниинформа
ции“,најавијадекадветенови
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Практикатасонајавувањеисо
нарачување,апотоаисова
шеиспорачувањеслучаи,трае
одсамиотпочетокнавашата
работа.Такабешеина4фе
вруарикогаЗоранЗаевјавно
побараодвасдаиспорачате
резултати, а неколку дена
подоцна,на12февруари,вие
напресконференцијагонаја
вивтепрвиотслучај„Титаник“.

Ваквипримериимауштемно
гу,госпоѓоЈанева,ноќевиги
презентирамвонекојадруга
пригода.Тоаштосакамдави
гоукажамсегаедеказагубениот
авторитетнаСЈОиогромната
недовербавонеговатаработа
кајграѓанитеетокмупоради
вашатанепрофесионалност,а

непоради„Република“.Восите
досегашнислучаипокажавте
дека вашата грижа за тајно
станапостапкитеенеискрена,
па оттука и одговорноста за
штетнитепоследициевашаи
наникојдруг.Воврскасосите
претходнонаведенипримери,
истотака,сакамдавинагласам
уштееденмомент,кој,можеби,
нестегозабележаленитуеден
одтекстовитенаопозициските
медиумивокоибеанајавувани
вашитеактивностиивокоибеа
објавуванидеталиодистрагите
небешепотпишанодавторите.

ГоспоѓаЈанева,совашетопис
модокажавтесамодекавни
мателнојачитате„Републи
ка“,особенотекстовитештосе

поврзанисовашетоработење.
Оттукамеизненадувафактот
штодосеганепочувствувавте
потребадаодговоритенадесе
тицитепрашањакоијавнови
гипоставувамуштеодсамиот
почетокнавашетоработење.
Сенадевамдеканемадаме
обвинитезапсихичковозне
мирувањеакоуштееднашви
гиповторамиститеипритоа
додадамнекоинови:

Сакајќидамеубедитевоваша
таобјективностистручност,
госпоѓаЈанева,везамолувамда
миодговоритекогаќепобарате
одЗоранЗаевдавигипредаде
преостанатите500.000разго
ворикоисамиоттврдешедека
гипоседува?Можетелибезиз
вршенпретресдагарантирате
декаЗаевкајсебенечувакопии
одразговоритештовигипре
даде?Стегопрашалеликомусѐ
муподелилкопии(освеннаЧа
ушот)?Којќеодговаразанеза
конскотообјавувањеснимкидо
денденес–виеилиЗоранЗаев?
Зоштонитуеднашдосеганеги
потврдивтеилидемантиравте
шпекулациитенаЗаевдекасе
прислушувани20.000граѓани?
Когапланиратедагиинформи
ратеприслушуванитеграѓани
декабилазагрозенанивната
приватност?Колкудобробевте
запознаенисослучајот„Пуч“
когасесогласивтесопуштање
одпритворнаВерушевски?(Да
випомогнамзаовапрашање:

четириденапретходнобаравте
одложувањенарочиштето„за
дагиразгледатеситедоказиод
предметот“.)

Воврскасопречекорувањето
наовластувањатаикршењето
назаконите,објаснетеми,дали
лишувањеодслободавовре

метраењеодедениполчасе
законскиилине?Споредкои
стандардиизаконивиедавате
наредбанавашистражителда
следииснималицеосомниче
нововашпредмет?Зоштови
бешепотребнаасистенцијаод
вооружени„алфи“?Зоштоба
равтесудскиналогзапристап

доприслушуваниразговориво
УБКзакоинематенадлежност?
Когаќекажетеколкуплатазе
мате?Којсѐенавашиотплатен
список?Когаќекажетекакосте
гипотрошиленароднитепари?
Штоезаваснепотизам?Одкого
баравтеургенциидавепушти
низкапијавоМВР?(Внимавајте,
дваесетминутипретходнореко
втедеканематенитуеденброј
наполитичарвомобилниот!)

Госпоѓо Јанева, со намера
заеднодагиотфрлимесите
обидизадискредитацијана
вашатастручностиобјектив
ност,ноидададемепридонес
возаштитатанаавторитетот
иугледотнаинституцијата,
јавновеканамдагостуватена
интервјунакоекаковашдобар
домаќинвиветувамдеканема
давивршаммобинг,аистовре
меносеобврзувамдекаќеги
применаминовитепрофесио
налнистандардикоигинамет
наМТВидекаќевидозволам
дагичитатеодговорите.�



МИ ТКО ЧА ВКОВ, ДИ РЕ КТОР НА БИ РО ТО ЗА ЈАВ НА БЕЗ БЕД НОСТ

�Да рас чи сти ме око лу но ќта 
ко га СЈО из вр ши упад во МВР, 
по точ но во згра да та на УБК. 
Што точ но ба ра ше Ка ти ца Ја-
не ва? Да ли ба ра ше кон крет-
ни ин фор ма ции во вр ска со 
прис лу шу ва ни те раз го во ри 
кои ѝ ги пре да де Зо ран За ев 
или ин си сти ра ше да ѝ би дат 
да де ни си те сним ки вклу чу-
вај ќи ги и пред ме ти те што сѐ 
уште се во тек?
ЧА ВКОВ:СѐдоупадотнаКатица
ЈаневавоУправатазабезбедност
иконтраразузнавањедентако
гаостанадодоцнапополноќсе
воздржуваводкоментирањена
работатанаСпецијалнотојавно
обвинителствоиако,какоиза
обичнитеграѓани,дотолкупо
веќеизамене,беаочигледни
нејзинитепостапкисокоиоста
вашевпечатокнанекомпетент
ност,субјективностипристрас
ноствоработењето.Сожалење
морамдаконстатирамдеката
квиотвпечатокзамененебе
шеникаквоизненадување,од
самиотпочеток,независношто
бешеизбранавоСобраниетосо
претходенпотписодлидерите
начетиритеполитичкипартии,
воопштонебевоптимистдека

таасонејзинотоискуствоод
обвинителствосонадлеж
ностзагонењеполесни
кривичниделаќеможе
дасеносисо,можеби,
најодговорнатаинај
осетливафункцијаво
периодотнаполитич
какриза,функцијако
јатребашедаобезбе
диидагарантира
објективно, не
пристраснои
темелно

истражувањенаситесомнежи
штонаводнопроизлегуваатод
содржинитенанезаконскистек
натитеразговориобјавениод
опозицијата.

Покрајмногутеслучаинаочиг
леднопрејудицирањевина,на
стапотнаКатицаЈаневавоМВР,
зажал,бешесамоуштееднаод
многутепостапкисокои,поне
знамкојпат,потврдидекасонеј
зиниотличенипрофесионален
интегритетнеможедабидега
ранцијазаобјективноинепри
страснораководењесоСпеци
јалнотојавнообвинителство.

Со нејзиниот настап воМВР
заобезбедувањедокументии
компјутерскиподатоциодУБК,
иакососудсканаредба,покажа
незнаењеинеподготвеност,со
штонаправиогромнаштетана
Министерствотозавнатрешни
работиинаУправатазабезбед
ностиконтраразузнавање,но,за
жал,штетаинаинституцијатасо
којараководи.НикојвоМВРнеја
довелвопрашањесоработката
соСЈО,никогашнемалоопструк
цијазанејзинитебарања,напро
тивбројнисеслучаитекогана
нејзинитебарањасеодговарало
надневнаосновасосамотопри
мањенабарањетоитоанеможе
дагоспоризатоаштозатоаима
факти.ТеатралниотупадвоУБК
бешепоследицананезнаењеи
неподготвеностзаспроведува
њенасудскатанаредба,незна
ењезаобјективнитеитехнички
пречкизареализацијанаделод
судскатанаредба.Меѓутоа,врв
натенденциозноста,нанесе
риозностаинеодговорнотоод
несувањебешеформирањето
комисијаодОливерСпасовски,
којатребаше,меѓудругото,да
извршивлезвокомпјутерски
системиекспортирањекомпју
терскиподатоцинанадворешен
носачнаподатоци,одуредкојне
гоадминистрираУБКиособено
барањетозаасистенција,коеса
мопосебеенезаконскоиврзос

нованакоенанезаконскиначин
инадвородситепроцедурибеа
ангажираниприпадницинаеди
ницата„Алфи“,заштојавноста
бешеинформирана.Сотаквиот
чин,губитницисеСЈО,МВРи,во
крајналинија,губитникеРепуб
ликаМакедонија.

Накрајот,когасфатијадекана
вистинаимаобјективнипреч
кизапостапувањетозаделод
наредбата,задагиоправдаат
своите неразумни постапки,
одлучијадајапродолжатдра
матасофизичкоприсуствона
претставнициодСЈОираспоред
задежурствозанеколкудена
вопросториитенаУправатаза
безбедностиконтраразузнава
ње.Но,морамдабидамобјекти
вен,веројатнокогагиувидеи
сопственитегрешкиизадаја
амортизираоваадрама,Оливер
Спасовскидоцнаноќта,подва
денадрама,сесретнавоМВР
соКатицаЈаневаисонејзиниот
тим,гиубедидекаенецелисход
ноинепотребнонивнотофизич
коприсуство,заштодадеизјава
предмедиумитепотенцирајќи
декаенедоразбирање.

�Зо што ѝ тре ба ле раз го во ри 
за кои не е над леж на и ко ја е 
ви стин ска та при чи на за упа-
дот спо ред Вас?
ЧА ВКОВ: Сосемаедругопраша
њетоштовосудскатанаредба
побараледабидатопфатении
податоциодприменанапосебни
истражнимеркидо31.12.2015
година,периодкојпрвонее
предметнаинтереснаСЈОво
согласностсонадлежноститеи,
второ,податоцизамеркикои,
всушност,сеактуелниитраат
вомоментот.Когаимбешепо
сочентојфакт,самитесеотка
жааодбарањеподатоцизатој
период,такаштонивноторе
терирањеуштееднашпотврди
декасеработизаелементарно
незнаење,деканебилеподго
твениилимногуимсебрзало,па
направилепривидзатиеокол

ностиили,пак,нивнатанамера
бешедасоздадатперцепцијаво
јавностадекаУБКјаопструира
работатанаСЈО.

�Дел од јав но ста се сом не-
ва де ка ме ѓу раз го во ри те до 
кои са ка ла да дој де Ја не ва 
се и тие што се по вр за ни со 
на ста ни те кои прет хо деа на 
„Ди во На се ље“. Да ли суд ски от 
на лог ѝ обез бе ду ва при стап и 
до чув стви тел ни ин фор ма ции 
од ва ков тип?
ЧА ВКОВ: Небисакалдапре
јудицирамзоштосонаредбата
побаралаиподатоцизапримена
напосебниистражнимеркииод
актуелнислучаизаорганизиран
криминалитероризам,односно
даливоопштоималенекаква
намера.Независноодтоазашто
сеработи,самонаправијаштета
наМВРи,особено,наСЈОкако
институцијакојаепотребнодо
крајдагозавршисвојотмандат.

�Откри е но ли е кој стои зад 
ан га жи ра ње то на по ра неш ни-
те при пад ни ци на „ал фи те“ и 
ко ја би ла нив на та за да ча? За 
што тре ба ло да ги иско ри стат 
авто мат ски те пу шки? 
ЧА ВКОВ:Спомнавдекасамото
ангажирањенанеколкутимаод
единицата„Алфи“,несамоштое
незаконски,тукувоконкретни
отслучајенадвородздравиот
разумиопасносоможностиза
непредвидливипоследициза
тоаштонивниоткомандант,до
неодамнаистражителвоСЈО,
баралдабидатвооруженисо
автоматскипушки.Сосигур
ностзнаемедеканивниотко
мандантиначалникотнаСВР
Скопје,истотакадонеодамна
истражителвоСЈО,несамошто
билевотектукуненашлеза
целисходнодамеинформираат
менекакодиректорнаБирото
зајавнабезбедност.Помојата
реакција кон началникот на
СВРСкопје,иститетакаобле
ченисотренеркиведнашбеа
повлечени.Затоа,серазбира,

По крај мно-
гу те слу чаи 

на очиг лед но 
пре ју ди ци-
ра ње ви на, 
на ста пот на 

Ка ти ца Ја не ва 
во МВР, за 
жал, бе ше 
са мо уште 

ед на од мно-
гу те по стап ки 
со кои, по не 
знам кој пат, 
по твр ди де ка 
со неј зи ни от 
ли чен и про-
фе си о на лен 

ин те гри тет не 
мо же да би де 
га ран ци ја за 
об је ктив но и 

не при страс но 
ра ко во де ње 
со Спе ци јал-

но то јав но  
об ви ни тел-

с тво
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СДСМ формираше предизборна параполиција
са кам да ја ин фор ми рам ма ке дон ска та јав ност де ка во 
ид ни на не иск лу чу вам не за кон ски ан гаж ман на пар ти ски 
вој ни ци кои се рас по ре де ни во еди ни ца та „ал фи“ и да 
по со чам на опас но ста и ри зи ци те по функ ци о ни ра ње то 
на ма ке дон ска та по ли ци ја пре ку 140-те пар ти ски вој ни ци 
кои се не за кон ски рас по ре де ни, од пр ви от до пос лед ни-
от, ве ли ди ре кто рот на би ро то за јав на без бед ност,  
ми тко ча вков

Разговараше | Не над Мир чев ски
Фото | Александар Ивановски



ќеимаодговорност,номорам
дајаискористамоваапригода
задајаинформираммакедон
скатајавностдекавоиднинане
исклучувамнезаконскиангаж
маннапартискивојницикоисе
распореденивоединицата„Ал
фи“идапосочамнаопасностаи
ризицитепофункционирањето
намакедонскатаполицијапре
куоколу140партискивојници
коисераспореденинезакон
ски,одпрвиотдопоследниот.
Засреќа,сепак,тоаемалабројка
наспротиоколу9.000професи
оналциикакваштетаидана
прават,сепакимамеизградено
институционалниисистемски
капацитетикоиоваамалагрупа
партискивојницинеможатда
гидоведатвопрашање.Сепак,
морамдаподвлечамдекасамо
тонезаконскораспоредувањеи
незаконитоставонивноторабо
тењеќеоставидлабокилузни
посистемот,среќнатаоколност
се,ќеповторам,изграденитеси
стемскикапацитетикоимногу
патисепотврденивоминатото
исамипосебепретставуваат
бранапредтенденциитезагру
бокршењеназаконскивграде
нитестандарди.

�Кол ку бе ше се ри оз на си ту-
а ци ја та таа ноќ? Кол ку фа-
ле ше ра бо ти те да из ле зат од 
кон тро ла? 
ЧА ВКОВ:Знаетедекаимаше
реакциизамоетопојавување
во Управата за безбедност и
контраразузнавање,сепојавив
затоаштобеаинволвиранипри
падницинаБиротозајавнабез
бедност,особеноприпадницина
делодединицата„Алфи“имо
јатареакцијазаповлекувањена
специјалцитевотренерки,кои
вотојмоментдејствуваакако
параполиција,бешеклучнаво
попречувањетонаескалацијата.
КатицаЈанева,наместодамиби
деблагодарназамојотпридонес
вонамалувањетонатензиите
коитиегипредизвикаа,безоб
зирнојалажешејавностадека
имаопструкции,аврвотнала
гитебешенејзинатаизјавадека
меизбркалаодпросториитена
Управатазабезбедностикон
траразузнавање,штоапсолутно
некореспондирасовистината,
ноитоазборувазанејзиниотли
ченипрофесионаленинтегри
тет.НакрајграѓанитенаРепуб
ликаМакедонијаќегодонесат
објективниотсудзапостапките

наситенаскаконосителинаод
говорнифункции.

�Во не кои ме ди у ми беа об ја-
ве ни ин фор ма ции де ка не о-
дам на е спре чен обид за до-
ста ву ва ње ло ка тор до еден од 
об ви не ти те во „Ди во На се ље“ 
- уред кој по доц на, нај ве ро јат-
но, тре ба ло да се иско ри сти 
при евен ту а лен обид за нив-
но ос ло бо ду ва ње. Има те ли 
ин фор ма ции за ва ков на стан?
ЧА ВКОВ: Соовапрашањејадо
пиратевистинскатареалност
заактуелнипрашањаводелот
нанационалнатабезбедност
наРепубликаМакедонија,но
ипрашањаповрзанисорегио
налнатабезбедност.Обезбеду
вањетонаоваатерористичка
структуравозатворитеиза
време на судските рочишта
сепосебенпредизвикзабез
бедноснитесиликоивисоко
професионално,какоидосега,
сесправуваатсоразличните
предизвициповрзанисонив
нитенамеризабегствокакои
сонивнитеочекувањазаподдр
шкаоднадворзареализирање
нанивнитецели–бегствоод
правдата.Многупатидосега

какоиприпоследнотосудење
благовременосмепревенирале
иоткривалеобидизапротура
њемобилниапаратиисмепре
сретнуваленамеризабегство.
Но,ипокрајсилнитеударина
Министерствотопредизвика
нисонезаконскитепромени,
какоисокршењетонапроце
дуритеистандардитезарабо
та,јауверуваммакедонската
јавност дека, како и досега,
немададозволимедајавов
лечатмакедонскатаполиција
дасесудримеѓусебенитуда
сесудрисограѓаните,впрочем
тоавеќегодокажавмесовисо
копрофесионалнооднесување
приобезбедувањетонатакана
речената„Шаренареволуција“
когамногупатибевмепонижу
ваниипредизвикуванисоцел
даневовлечатвосценариона
малагрупалуѓекоигизлоу
потребијамирнитепротести
наповеќето.

�Мо же ли МВР да га ран ти ра 
де ка до ка зи те про тив За ев и 
Ве ру шев ски во слу ча јот „Пуч“ 
ќе би дат без бед ни и по пре зе-
ма ње то на до ку мен та ци ја та 
и раз го во ри те од СЈО, од нос-

но де ка ори ги на ли те не ма да 
би дат обез вред не ти и зло у по-
тре бе ни? 
ЧА ВКОВ:Изграденитеинститу
ционалникапацитетисамипо
себесегаранцијадекадоказите
штосеобезбедениназаконит
начинисосиленинтегритетзас
нованнаразвиенисовремени
стандардизаполицискорабо
тење,какоикапацитетитена
секторотзаборбапротивкомп
јутерскикриминаликомпјутер
скафорензика,нитунекојможе
дагидоведевопрашањениту
некојможедагиобезвредни.На
експлицитенначинсонаучно
фундираниметодологиизара
бота,всушност,овозможуваат
реконструкцијанасамиотпоче
токодагентурнотоисубверзив
нодејствувањенагрупатакоја
јапредводелВерушевскипри
злоупотребатанасистемотза
следењенакомуникациите,за
што,впрочем,имаиправосилна
пресудакакорезултатнаспого
дувањезавина.

�Ед на од це ли те на опо зи ци-
ја та е до 11 де кем ври што е 
мож но по ве ќе да ги ди скре ди-
ти ра ре фор ми те спро ве де ни 
во МВР во пос лед ни те де сет 
го ди ни за да ги оправ да си те 
про тив за кон ски дејс тви ја на 
Спа сов ски со кои се ри оз но се 
за гро зу ва ра бо та та на без бед-
нос ни от си стем. Ко ја е раз ли-
ка та ме ѓу МВР де нес и МВР 
пред де сет го ди ни? 
ЧА ВКОВ: За да ги објаснам
разликитепомеѓуМВРденес
иМВРпреддесетгодини,ве
рувајтенемадабидатдоволни
неколкубројанавашиотне
делник.Повеќепативоспро
тивставувањето на грубите
тенденциизадискредитација
наМинистерството,секогаш
сумпосочувалнамеѓународ
нитепоказателиипризнанија
закапацитетитеидостигнува
њатанаМинистерството.Не
маповторнодагинабројувам,
самоќегииздвојаманкетите
задовербатанаграѓанитево
полицијатакоивоорганизација
наОБСЕсеспроведуваатнадве
години,какоинеодамнешната
анкетаодеднареномирананев
ладинаорганизација,според

кои,ипокрај двегодишните
интензивниобидизадискре
дитацијанаМинистерството,
сепакречиси60процентиод
граѓанитенаРепубликаМаке
донијаимаатдовербавомаке
донскатаполиција.

�Оче ку ва те ли но ви уда ри врз 
без бед нос ни от си стем од на-
тре, од стру кту ри те на СДСМ 
во МВР? 
ЧА ВКОВ: Секакодекаочекувам,
првитеобидизаескалацијаги
покажаапрекунезаконското
ангажирањена„алфите“,нои
прекунезаконскитепроменина
ситенивоавоопшто,промените
надисциплинскитекомисиии
многудругипостапкикоиука
жуваатзанечеснитенамери.
Но,уштееднашјауверувамма
кедонскатајавностдекасилно
ќесеспротивставамнатаквите
тенденциииособеноќепреве
нирамнезаконскоинволвирање
навграденитепартискиакти
вистисонезаконскитераспоре
дувања,воизборниотпроцесза
штоимамеинформацииодсега.

�Вие сте еден од про фе си о-
нал ци те во МВР што се ме та 
на сил ни на па ди од СЈО и од 
СДСМ. Ви нај а ви ја кри вич ни 
при ја ви, а ја за си ли ја и цр на та 
кам па ња про тив Вас. Ве за гри-
жу ва ат ли нив ни те на па ди и 
за ка ни?
ЧА ВКОВ:Прво,воопштонеме
загрижуваатницрникампањи
низаканисокривичнипријави,
останувамсилнофокусиранна
одбранатанапрофесионални
тепринципивоработењетона
македонскатаполицијаижесто
коќепродолжимедазадаваме
силниударинаполицискокри
миналнитеврскикоиневешто
сезатскриваатзадполитиката.
Многутаквипримеринаорке
стриранитенденциисумимал
вомојатапрофесионалнакари
ера,нотиештоработелесомене
илитиештомепознаваат,знаат
деканемасилаштоможедаме
поколебавонапоритезаразоб
личувањенакриминалнитевр
скинакриминалнотоподземје
соприпадницинаполицијата,
ноиврскитенакриминалното
подземјесополитиката.�
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Д алипорадинејзинатафи
зичкакорпулентностили
порадиочигледнатапарти

зираностинепотизам,нозаЈанева
имасѐпомалкуместопод„чадорот.“
Да,уштееднаендемскапојававона
шатачудеснаопозиција.Восветот
ситесетепаатзаместоподсонцето,
нонеивоМакедонија.Тука,делод
структуритебијатбитказаместо
подсенката.Атаа,посакуванасен
ка,сенамалувапропорционално
соглупирањетонаобвинителите
иистражителитенаалијасKathy
Jeane,велатиститеониеврачеви
коиопозицијатагиконсултираза
секоеследнодејствувањеи„дебе
ло“гиплаќазауслугата,макари
погрешносрочена.Утната,какои
секогаш.Дузинаплеменскиврачеви
идруидиодтипотнаКалајџиев,Гр
чев,Тортевски,Бургијаитн.Башка,
ситетиесосемаслучајновработени
воСЈО.Класикаобвиенасопрем
ногусовпаѓањаикоинциденции,

какоисекогашкогазборувамеза
дејствувањетонаСДСМ.Шегатаи
тотемотнастрана(соликотнаТи
то,СталинилиБранко,изберете
самите,аможеитритееднопод
друго),нонафактотзаочигледно
то„лизнување“наКатицаијасниот
прекиннадотурнамаслосоУВфа
ктор500иизложувањетонасонце
(читајјавност,критикаинедостиг
назаштита)на„специјалната“ука
жуваатдватапоследователнижол
тикартониодЕУ.

ЗаголемажалнаСДСМ,којасоси
оттраор,непреболинемузикални
фанфариспонзорираниодСорос
автентичнојапренесоа„професи
оналците“, „експертите“ и „НВО“
здруженијата,болнатанизајастар
тувашееврокомесаротЈоханесХан.
Предсамодвенедели.Даистиотоној
„среброљубец“,којопозициските
мегафониуштепредеднагодина,
когаипрвпатимудришлаканица,
гообвиненијадекатералбизниссо
ВМРОДПМНЕ.Хан,пак,сенајдена

тапетигозагубиореолотнасветец
самозатоаштојаставиподпраша
њепрофесионалностанаСЈО.Ав
стриецотсенајдевонеблагодарна
мисијавокојасеобидедагопреи
начимршојадецотидагонаучида
егзистираодовошјеиодтрева,но
тамамкогајуришницитенаСДСМ
помислијадекајаизвршилезада
чатаија„окаљале“идевалвирале
до„коска“жртвата,сепојавиеден
нов,„дипломатскиизвор“одистата
тааЕУ.Гласниккојгидоразниша
надежите,ионакалажни...

„ре ПуБ Ли КА“ јА рАЗ Бу Ди  
„Ме Џу нА рОД нА тА“?!
Пораката,којасоречникразбир
ливзакомуниститеинивните
наследницибигласела„преки
нипаљбу“,личноиперсонално
ја испорачаа дипломати на ЕУ.
Командададенавоистденкога
Македонијаспоредеминентни
от„Дуингбизнис“сенајдемеѓу
десеттедржавиштосенајдобри

Пишува | Љупчо Цветановски

ВТОРКАРТОНЗАСЈО,СЛЕДУВАЛИИСКЛУЧУВАЊЕ?

Во све тот си те се те па ат за ме сто под сон це то, но не и 
во Ма ке до ни ја. Јок. Ту ка, ба рем во СДСМ и во фи ли ја ли те 
ка ко СЈО, би тка та е за сен ка та. Онаа на ча до рот. А, на 
Ја не ва сен ка та ѝ бе га. По Хан, при стиг на уште ед но 
пре ду пре ду ва ње и ба ра ње од ЕУ да „диг не рач на“ со 
ан тив мров шти на та, бар до из бо ри. Исто вре ме но, ЕУ го 
на ма ли из бо рот на СДСМ. Ќе мо ра да ги приз нае из бо ри те 
на 11 де кем ври. Уште ед на при чи на за па нич на акти ва ци ја 
на ус лу ги те на СЈО. Ко га Ја не ва е ва ши от единс твен из бор 
или ко га не ма те из бор, а из бо ри те до а ѓа ат...

анализа

Чу ДеС нА ОПО Зи Ци јА: 
БОр БА нА јА не вА  
ЗА Ме СтО ПОД  
Сен КА тА
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бизнисдестинациивосветот,а
самоеденденпоекстремнопо
зитивнотоинтервјуна„Форбс“,
накоемупретходешеласкавата
репортажана„Вог“,иденкога
лидеротнаВМРОДПМНЕсосема
случајнобешевоЛондон.

Истиот ден, недвосмислено,
БриселвоСкопјепренеседека,
свеснизапретстојнатапобедана
ВМРОДПМНЕ,единственоотво
ренопрашањезаниведалиакту
елнатавладејачкагарнитураќе
сезафателасоветенитереформи
коитребалодагиспроведесо
новатавлада.Тоаќебилусловот
вопретстојнатановапрепорака
запреговорина9ноември.Исто
времено,неименуванитедипло
матиурнаауштееднасилнана
дежнаСДСМ,паралелнодавајќи
зеленосветлозавласта.Да,уште
еденогроменнепреболинеуспех
насоцијалдемократите.Ипокрај
толкузалагањенапартијатана
Заев,Македонијаповторноќедо
биепрепораказапреговори,ма
кариусловена.Нејсештоеосма
поред,но„одкалдае,препорака
дае“,велатеврофилитевоРМ.

Зажалнамногуминаили,спо
редпоследнитеанкети,на8,9%
одпопулацијата,ставотнаБри
селејасен,т.е.меѓународната
задница е убедена во победа
наВМРОДПМНЕили,подобро
кажано,Европејцитесереални
ипрагматични.Останувареал
ностадајаприфататуштево
СДСМ.ИвоДОМ,Достоинство,
ДС.Премногу„Д“вониза,кое
биможелодастанеисимболза
ДИЛЕТАНТИ.

БолнатапрепоракадоСДСМи
соСЈО,иакозборувамезаистото
ткивосоразличникратенки,бе
шејаснаисурова.Дипломатите
изразијанадеждека„СЈО ќе би-
де по мал ку вид ли во до из бо-
ри те“,односнодекаќегонамали
интензитетотнапланираната
кампањапротивВМРОДПМНЕ
изаСДСМ,т.е.ќеодржувапомал
купресконференциисонови
неиздржанипредметичијашто
целеруинирањенакредибили
тетотнавладејачкатапартијаи
нанејзинитечелници.

Интересно,но,хронолошкигле
дано,брифинготнаевродиплома
тотвоСкопјеијаснатапоракадо

КатицаЈаневаза„дигањерачна“
сеслучуваатсамоеденденоткако
„Република“предупрединапла
нотнаСЈОинаСДСМза1316но
вифингиранипредметипротив
ВМРОДПМНЕ,содетализатоа
кој,кадеизаштоќебидеобви
нетводрамолеткатананеинвен
тивнитеопозицискистратезии
сценаристи.Неполни24часапо
објаватанапланотод„Републи
ка“,ЕУпосакаСЈОдагонамали
бројотнапресконференциии
случаидоизборитеидабидешто
помалувидливодоизборите.Во
САДвелатдека„случајноста“е
начиннадејствувањенаБога.Во
Македонијаипошироко,пак,така
дејствуваатагенциите.Неониеза
недвижности...

ДА Ли СДСМ е нАД вОр ОД 
КОнт рО ЛА нА „ЧА ДО рОт“?
Истиоттојдипломатмеѓуредови
испратииеднавознемирувачка
порака.Поконстатацијатазапо
требатаодпомалавидливостна
СЈОиЈаневадоизборите,тојдо
даде:„Иа ко тоа ве ќе е те шко и 
не воз мож но?!“Неседообјасни,
нитуимашевремедагосторитоа.
Наштоседолжешеовааречени
ца?СитезнаемедекаСЈОиЈанева
сенивнатворбаиако,веројатно,
тиенепланиралеинституцијата
дапрерасневозаводзавработу
вањеизвиканиинедоделкани
социјалдемократи.Далипрокла
мираниотсомнежнаЕУзапрекин
надејствијатанаСЈОезнакдека
СДСМенадвородконтролана
меѓународнатазаедница?Зошто
заЕУбибилоневозможнодаго
прекинепартискотодејствување
наСЈО,освендоколкуЗаевнее
надвородконтролаидали,сфа
ќајќијабезизлезностаинеми

новностанапоразот,СДСМсереша
ванаочајничкичекорвобиткатаза
властводржаватакојабигоспасила
ододговарањепредсудскатавласт?
Тешковеројатнодекапартијатаму
јаоткажалапослушностаначадорот,
номногуверојатнодекаповторноги
послушалесрпскитепродавачина
скапамагла.Па,когауспеајадаим
продадатполовинаинеуспешна„Ша
ренареволуција“одБосна,зоштода
неимгопродадатиобидотзаспас
прекуЈанева.Веројатно,воконтекст
наквазислучаитенаСЈО,овојсевика
„Т’спас“отисѐштопроизлегуваоднив
морадабидена„Т“,нели...

КриК ЗА СПАС нА ДО ХО ДОв ни От 
Се Ме ен БиЗ ниС
Другатаопцијасонаглата„работли
вост“и„воркохолизам“наСЈОбиима
лачистопрактичен,бизнискарактер.
ВовремекогаХаниЕУдипломатот
воСкопјејапрескокнааможностаза
продолжувањена„рокотзаупотреба“
наквазиинституцијата,сеобидува
лиЈаневанасиладајанаметнепо
требатаоднејзинаегзистенцијакај
меѓународнатазаедница?Откакопо
сетадаренадоверба,СЈОза13месе
цинесработиаманишто,сакали
сегаЈаневавопоследнитемесецина
постоењето,сопоследнитесили,да
демонстрирапослушностидапо
кажедекаможедаодработинешто
„саглам“запартијатаиза„чадорот“?
Така,удрилиСЈОнаквантитет,по
веденоодличнатасамосвестдека
квалитетникогашинемаловооваа
вонуставнатворба.

Вомеѓувреме,одформирањетово
2015година,падосега,влоготнаСЈО
емногукратнозголемен.Зборуваме
заповеќекратнафинансискапене
трацијанадобивката.Аконапочето
котсеработешезаплатитенаЈанева,

обвинителитеинапридружниот
персонал,сегазборувамезамногу
поголемадобивкавонивнитесе
мејства,којабиисчезналадоколку
сеукинеСЈО.ДалипрекуУставен
илипрекурокотнатраење,штетата
по„фамилијарните“буџетибибила
страшна...

Сега,15месеципоформирањето,
влоготнаСЈОеогромен.Да,воме
ѓувреме,Јаневаинејзинитеобви
нителиформираасемејнафирмаи
сивработијасѐштобешебезрабо

тавопоблискотоимопкружување.
Внуци,браќа,балдзи,баџанаци,
сестриибратучедисијанајдоа
среќатавоСпецијалнотообвини
телство,коемудаденовозначење
накратенкатаСЈО.Таасегазначи
СЕ МЕЈ НА ЈАВ НОЗГ РИ ЖУ ВАЧ КА 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА. Зборуваме за
многу,стотициилјадиеврасемеј
нибуџетиизавработувањакои
јавногипризнаисаматаЈанева.

Арноама,таасикажа(бездачита?!)
отинејзинотонебилонепотизам.
Споредова,излегувадеканововра
ботенитенесевиновништоимсе
роднинии,едноставно,штобиле
„избраните“,најдобритеоддвесте
илјадиневработенивоземјава.Бла
годарениенаВМРОДПМНЕ,пак,
конкуренцијатаимсенамали.Пред
10годинистапкатананевработе
ностбеше38%,асегаеоколу24%.
Можеби,токмупорадиоваповол
ностинамалениоткругнаканди
дати,Јаневаиобвинителитесиги
вработијанајблиските.Пораноне
ќеможеа,конкуренцијатананевра
ботенкадарбешепоголема.Иако,
поконкретниотделодблагодарно
стазаизборотодиконСДСМ...

СјО Се БО ри ЗА Ме СтО  
ПОД Сен КА тА?
Цел та и на „ча до рот“, нај ве ро јат но, не бе ше 
ва ква. Си гур но, СЈО не бе ше кре и ра но со 
ин тен ци ја за фир ма за вра бо ту ва ње род ни-
ни, дек ла ри ра ни просдс мов ски екс пер ти и 
кри ми нал ци со та пи ја кои по 10 го ди ни пост 
мо раа да до би јат на гра да за вло гот во пар ти-
ја та. Мо же би цел та и не би ла та ква, но ни кој, 
очиг лед но, не мал пред вид де ка ова е на ви сти-
на „спе ци јал на“ ор га ни за ци ја, соз да де на за 
по тре би те на пар ти ја та со спе ци јал ни по тре-
би. Или, ка ко што ве ро јат но би рек ла Ја не ва 
на „Ед но о ки“ (ве ро јат но и на ја ве): „Зна чи, 
најс пе ци јал на, зна чи, пос пе ци јал на здрав је, 
зна чи...“ Ка ко и да е, при до не соа ли се меј ни те 
биз нис-ре ла ции, прос ле де ни со „бру ка та“ во 
јав но ста, во од лу ка та на исти от тој „ча дор“, 
ко неч но, да ја лиз не и дис цип ли ни ра мал ку 
сво ја та „раз уз да на“ из бра нич ка и ќе се из бо ри 
ли таа пак за свое ме сто под сен ка та?

Ах, да. Ко га сме кај из бо ри те. ЕУ не о фи ци-
јал но со оп шти де ка му го на ма ли из бо рот на 
СДСМ. Ќе мо ра да ги приз нае из бо ри те на 
11 де кем ври. Уште ед на при чи на за па нич на 
акти ва ци ја на ус лу ги те на СЈО. Очиг лед но, не 
е лес но ко га Ја не ва е ва ши от единс твен из бор 
или ко га не ма те из бор, а из бо ри те до а ѓа ат...

анализа
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Н еверојатно е со каква
леснотијапрвиотсоци
јалдемократсегасеоби

дувадаприкаженормалност
вокампањатаоткакомупукна
балонотуштепредофицијал
нодасераспуштиСобранието
идапочнетркатапогласови.
СДСМиЗоранЗаевсегамораат
идаглуматпристојностпрет
ставувајќинекаковофицијален
„План...“,иаконаситеоднапред
имејасенрезултатотодсоочу
вањетосојавноста.Всушност,
нитунаЗаевнитунараководс
твотомуегрижазатоакако
јавностасегагледанатоашто
гопрезентираатводневните
партискиактивности.Главна
тагрижаештовомеѓувреме,
воовиеизброениденовидо
гласањето,ќесторатглавните
адутинаСДСМ,СЈОиМВРна

Спасовски,заколкутолкуда
сеублажипадот.Вистинскиот
планеоставенвонивнираце.
Но,сепак,оваепредизборен
периодвокојСДСМморадапо
кажеактивноучествонатерен.
Атаму,пак,состојбатаеката
строфалназаопозицијата.

Немасериознаполитичкапар
тија,данезборувамезаглавна
опозицискапартија,којасекојд
невнонејамерисвојатапози
ционираностнатерен.Практи
каерезултатитеодтаквите
анкети,пак,дасекористати
вополитичкимаркетинг.Но,
какоиводосегашнотоискуство
соСДСМвоопозиција,таквиот
приодизостанува.Но,тоане
значидеканемамерењенајав
нотомислењеилидекаСДСМ
неспроведуваанкети.Нивги
има,нонесенитуприближно
вокористнаопозицијатазада

можесонивнообјавувањеда
сепредизвикамаркетиншки
ефект.Затоатиеанкетисекри
јатдурииодпоширокиоткруг
одпартискотораководство.

Но,ибез анкетиимамногу
показателидекаработатана
терен,меѓуграѓанитеепора
зителназапланотнаЗаеви.
Прво,заевиститепривидносе
обидуваатдаизбегаатодчи
стацрнакампања.Второ,во
тојобидза„позитивенпри
од“ вештачки се прикажува
постоењепартискаизборна
програма.Третиотпоказател,
пак,енајсимптоматичен.Ка
косоножпресечено,одкам
пањатагиснемафлоскулите
заСДСМнајголемапартија
наАлбанците,воведувањето
наалбанскиотјазикнасекаде
воМакедонија,акаковоземја
дапропаднаинајноватаѕвез

данаСДСМимаркетиншки
двигател за престројување
кон„СДСМалбанска“,доско
рашниотглавендекорнаЗаев,
„независниот“новинарМуха
медЗекири.

Нивгизаменијаветувањапред
граѓанитезаекономскизафа
ти кои не самошто немаат
економскиразработенастра
тегија,тукуипотсетуваатна
некоиминати предизборни
памфлетикоигопредизвикаа
најголемитепоразинапарти
јатанаизбори.Немаповозра
сенгласачкомуветувањетоза
вработувањенасекојдипло
миранстудентнегопотсетува
напознатотостароветување
одСДСМза„баремеденврабо
тенодсекоесемејство“.Сосема
селегитимниипрашањатаво
јавноста,акадетоаСДСМќе
гивработувалуѓето,акодесет

годининастапитеимсеполнисо
обвинувањазапревработеност
воадминистрацијата,адржавата
предекономскиколапс?Насмеа
инашегасекоментирадекаи
СЈОсепополни.ДалиможебиЗа
евќегивработувавокомпании
тенанеговиотклан?И,впрочем,
колкаваепросечнатаплатана
работницитевотиефирми,дали
можебиеод500до1.000евра,
колкуштосега,вокампања,„од
ракав“севетуваат?Згоранатоа,
зоштоЗаевичелницитенапар
тијатазборуваатзапроектикои
веќесевоведениифункциони
раат,како,например,бесплатен
интернетилиавтобускипревоз
застудентите,илиизградбана
фитнесцентри.Акоништопо
веќе,токмутиепроектибеана
ударнакритикиодопозицијата.
Доколкунебешетрагичен,овој
обидзапривиднанормалност
штогоприкажуваСДСМќебе
шесмешен.

Наштоседолжиовааиграна
сенкикоја сега јаиграатзае
вистите?Неспорно,наекспло
зијатаоднезадоволствоштоја
предизвиканеговатаизјава,а
потоаипотврда(засекојслучај,
зарадинеброенитедемантира
њанаЗаеводЗаев)завоведу
вањавторофицијаленјазикна
територијанацелатадржава,
каконедвосмисленотококети
рањесоалбанскитегласачиво
Македонија.Вистинскиот„план“
натеренотгозадаваударотисо
наоѓањекредибилнипартнери
заизборнокоалицирање.Едное
јасно,Заевтоаштоверојатного
ветилморашеидагоиспорача
тамуодкадештодобивашепод
дршкавосетадолготрајностна
кризата.Но,инеговитементори
исамиоттојнаправипогреш
напроценказаоднесувањето
ибезрезервнатаподдршкаод
гласачитеМакедонци заради
нивното„незадоволствоодре
жимот“.АкоСДСМдекларатив
ногинегираситеанализиза
можнинатамошнипоследици
одтаквотоветување,коиводат
дофедерализацијанадржавата,
тиетезиимаатсилнапоткрепа
уштеодСМСпоракитенаЗаев
долидеротнаДПА,МендухТа
чи,падоизјаватаналидерот

наалбанскатадијаспораМуса
Љамалари.Запотсетување,во
поракитедоТачи,Заевјаснои
недвосмисленопосочуваде
каод„повисокитенадвород
Македонија“еподготвуванза
„воспоставувањесоработкасо
тројкатакојаќеимаголеми
придобивкивоиднина,атоа
стевие(Тачи,н.з),Харадинаји
Бериша“.Љамалари,пак,отво
ренопризнадекаималсредби
соЗаевсокогоразговаралеза
федерализација,зашто,како
велиЉамалари,ситезнаатде
катојсезалага.

ТоаштосегаеизвеснозаСДСМ
едекаодговоротнаалбани
зацијатанадржаватаќебиде
јасеннаизборитеитиесего
товиуштепреддасеслучат.Ка
тастрофалниотпораззаЗаеви
неговиоттимпотоаќеморада
гообјаснатпредсопартијците,
коивеќемуја„одмеруваатко
жата“.Апричинизатоа,покрај
албанизацијатанапартијатаи
концептотнадржавата,сеипо
делбатанапратеничкиместа
ифункцииисо„уличнагери
ла“,ноисо„резервираните“по
желбанаБранкоЦрвенковски.
Заевиститесегаосмислуваати
изведуваатакцијазасопствен
спас.Затоаизборнитеветува
њаинемапотребадаимаатви
стинскиразработенапоткре
па.Важноесамодасеизвлече
некојгласповеќеидаизбегне
најголемпоразвоисторијата,
којнеминовноќепредизвика
превратичисткавопартијата.

Ситенадежизаопстојувањена
партискотораководствосега
гигледаатвоџокеритеСЈОи
МВР.Но,аконасокитеоддип
ломатитеконСЈОсетоадасе
притаидоизборите,штосѐна
вистинаможедапредизвикаат
заевиститезасопственспас?
Ценатазатаковпредизвике
висока.Часовникототчукува,а
времетозаизборитекакопре
секнакризатанесопирливо
наближува.Македонијавоси
отовојкризенпериодпокажа
трпение,зрелостичувствоза
државност.Својатацврстина,
несомнено,ќејапокажеисега
когаенајмногупотребна.

За ев ве ту ва сÈ  
за сопс твен спас

КАМ ПА њА БЕЗ ОС НО ВА

Да не е тра гич но, би би ло смеш но. СДСМ се оби ду ва да 
ја со крие „ал ба ни за ци ја та“ и пре диз бор но про мо ви ра 
про е кти кои ве ќе функ ци о ни ра ат. Но, ни ту За ев ве ру ва 
во тоа што го збо ру ва ни ту му е гри жа што мис ли јав но ста. 
Важ но е пар ти ски те џо ке ри СЈО и МВР на Спа сов ски да го 
уб ла жат па дот на из бо ри те. Но, по дип ло мат ски те на со ки 
кон СЈО да се при таи до из бо ри те, што ли за е ви сти те 
на ви сти на мо же да пре диз ви ка ат за сопс твен спас?

Пишува | Наум Стоилковски

актуелно
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И зјаватанаалбанскиотпре
миерЕдиРамакојпред
десетинаденаобјавиде

кацелтананеговатадржавани
когашнебилаГолемаАлбанијаи
декаидеитезаголемидржавиво
регионотприпаѓаатнаминатотое
самоеднасветлаточкавомракот
којполекагопрекриварегионот.
ЗборовитенаРамавоинтервјуто
за„АлЏазира“даваатпросторза
оптимизамдекаБалканотгина
училсвоителекции,нониодда
лекуненудатгаранциидекасите
големодржавнидуховисетрајно
затворенивонационалнитеши
шиња.Лидеротнаалбанскитесо
цијалистиеполитичар,анатакви
теподефиницијанеможедаимсе
верувацелосно,особеноакопред
самоеднаиполгодинаизјавиле
декаако„АлбанцитеиКосовците
несеобединатпрекуЕвропа,тоа
ќегосторатнакласиченначин“.

ОткакоРамавоаприлланипо
овааизјавадоби„поносот“од
БриселиодВашингтон,тојјасме
ниреторикатаипочнадашири
пријателствосоБелградидаги
напаѓасопственитеставовиза
унификацијанаАлбанијаинаКо
сово,ноникогонеможедаубеди
декаеднаоджелбитемуедабиде
премиернаситеалбанскитерито
риизакоизборувашеинеговиот
претходникСалиБеришаиниза
косовскираководители.

Зажал,албанскокосовскитесо
битијанесеединственитешто
можатдапредизвикаатбураво
регионотисотоадраматичнода
гоотежнатпатотдостабилиза
цијанаМакедонија.

Ма ке до ни ја не е остров

Воусловикогаимаогроменброј
врскимеѓуситеземјиворегио
нот,непостоиначинМакедонија
дагопродолжисвојотпаткон
економскиразвојаковососедс
твотосеслучуваатразузнавачки,
военииполитичкиигриврзкои
ниенајмалкуимамевлијание.

А,таквиигриимапремногу.Меѓу
нивеобидотнаделодкосов
скитепарламентарнипартиида
создадатконфликтсоЦрнаГора
тврдејќидекадемаркацијатана
границатамеѓудветеземјиена
правенанаштетанаКосово.На
ситеимејаснодеканикојвоПри
штинанеочекувашенавистина
дасеземеделодтериторијатана
ЦрнаГора,тукудасевидисока
ковкапацитетзанасилниакции
располагаекстремниотделод
косовскатаполитикакојутреќе
бидеупотребенвоМакедонија,
Србијаиликадеидаепотребно.

Променатанаимињатанаулици
тевоБелград,соштозасметка
нарускигенералибешеизбри
шанГоцеДелчеводисторијата
наглавниотграднаСрбија,не
морадазначидекапостоивисо
конивоанимозитетмеѓудвата
соседа,нодавајаснапретстава
декавоодноситесосеверниот
соседнесмеемедасметамена
никаковдругфакторосвенна
националниилидомашниинте
реси.ОдноситесоСрбијазасега
можедасеоценаткакопријател
скииблиски,ноникогонетреба
даизненадидоколкутиенагло
сепроменатако,например,Ма
кедонијазастанезадКосовово

некоеидногласањевоОНилидо
колкуофицијаленБелградгизаста
пуварускитеинтересивоконтекст
наМакедонија,којапоникојацена
несмеедаизлезеодгрупатаземји
воблискиодносисоЕУисоНАТО.

Какоовасценарионахаосотфунк
циониравореалностаможедасе
видиодпоследнитеискричењана
релацијаПодгорицаБелградкога
црногорскитевластиуапсијасрпски
граѓаништосакаледасоздадаттен
зиивоЦрнаГора,авоистовремеи
српскитеслужбиоткриледесетина
луѓештогоследелецрногорскиот
премиерМилоЃукановиќ.Збору
вајќизаслучајот,српскиотпремиер
АлександарВучиќсепожалидека
вонеговатаземјасезабележани

засилениактивностинастрански
разузнавачкислужби„иодЗапади
одИсток“.Наводнобилезабележани
случаинадавањебезбедноснима
теријалиодсрпскиразузнавачина
странскиамбасади,ноВучиќодби
дададедетали.

ИакоМакедонијанеедиректноин
волвиранавоовиенастани,јасно
едеканеецелоснозаштитенаво
иднинаодсличниинциденти.Лан
скатапогибелнаосуммакедонски
полицискиспецијалциенајдобриот
примерколкуедржаватаранливаза
нападиодсоседствотокогаисамата
сенаоѓавополитичкиилиеконом
скихаос.ОдтиепричининаМакедо
нијана11декемвриѝсепотребни
чистиизбориибрзоформирање

функционалнавладараководена
сосилномнозинствокоештоима
заедничкацел,целосностабили
зирањенадржавата.Владаво
којаразличнипартииќеимаат
различнистратегиски,политич
киивнатрешницелиќебиде,
можеби,најлошатаваријанта.

Бу га ри ја и Гр ци ја не 
се дат со скр сте ни ра це

Каковлијаедомашнатанеста
билностнааспирациитенасо
седите конМакедонија уште
подоброможедасевидиодод
несувањетонаГрцијаинаБуга
ријавоовиедвегодини.Иакоза
ВладатанаГрцијадуриможеме
дакажемедекабаремјавносе
залагазадобрососедствосоБу
гарија,работатаедраматично
полоша.Земјаташтопрванѐ
признаподуставноиме,вомо
ментитенакумановскатакриза
вомајланинајавитрансферна
воениединицинаграницатасо
Македонијаиаконемашеника
квазакананаграничнаталини
ја.Целтавотојслучајбешене
колкустрана,новониеденслучај
небешепријателскинасочена
конМакедонија.Софија,прво,се
обидедапретставипредсветот
декаМакедонијаепредвојна,
второ,декаБугаријаимаотворе
ниаспирациидоколкуземјатасе
распаѓаи,трето,сеобидедаиз
вршидиректенударврзсликата
наМакедонијакакодестинација
застранскиинвестиции.Зажал,
вопоследнотоделумноуспеаза
тоаштомалбројбизнисмениби
инвестиралевоземјаначиишто
границисепоставенибугарски
иликаквибилотенкови.

Посебнаприказнаепоставува
њетоспоменплочавочестназа
гинатитевојнициодбугарската
армијавоПрватасветскавојна
кајКајмакчалан.Речисиневеро
јатноебугарскитевоениразуз
навачкислужбиданезнаатида
неспречатупаднасвоивојници
натуѓатериторијасоцелпоста
вувањеспоменплоча.Напротив,
пологичноебугарскитевоении
политичкивластидаодобриле
ваквапровокацијасоцелкоја
самонанивимепозната.Цел
којапокојзнаекојпатнеоди
воправецнаразвивањедобри
односисосвоитесоседи.

Во овој контекст треба да се
спомнеигрчкиотпретседател
ПрокописПавлопулос.Иакоза
многуминанабљудувачисера
ботизанедостигоддругитеми
коиможедагиексплоатираво
грчкатајавност,неемалбро
јотнатиештотврдатдекане
говотопостојаноспомнување
наМакедонијаеделоддобро
подготвеносценарионагрчките
военибезбедноснифакторикои
прекунегонаметнуваатсвоја
радикалнаагендаисотоагипо
ткопуваатплановитезатопење
намразотмеѓуСкопјеиАтина,за
штобаремофицијалносезалага
владатанаЦипрас.

Нов бе гал ски бран

Покрајовиеполитичкомарке
тиншкиигрисокоиМакедонија
есооченаоднезависноста,ста
билностанановатавладаќеима
уштееднаважназадачавослучај
нацелоснопропаѓањенадого
воротЕУТурцијасокојсебло
кираабегалцитенапатоткон
Европа.Нефункционалнавлада
штоќеимадилемимеѓузачуву
вањенанационалнатабезбед
ностилибералнотолкувањена
меѓународнитеправилазапра
ватанаекономскитеемигран
ти,коинегипочитуваатниту
најголемитеинајдемократски
државивоЕУ,ќепредизвикаха
осодкојтешкоќеможемедасе
извлечеме.

Ру си ја - САД

УштееднапричиназоштоМаке
донијавојануаритребададобие
владаштоќеимацелоснакон
тролаврзситуацијатабезмож
ностизауцениодкојбилофа
кторсеиглобалнитеигримеѓу
суперсилите.Западнитеслужби
веќеинформираадекаРусијасе
обидувадапенетрираподлабо
ковоСрбијаиособеноимавлија
ниеврзсостојбитевоРепублика
Српскакоја,доколкусеодлучи
зареферендумзаотцепување
одБоснаиХерцеговина,може
дапредизвикановабалканска
војна.Верижнатареакцијаод
ваквиотразвојнанастанитене
можедајаодминеМакедонијаи
порадисвојатаблизинаипоради
предолгатаполитичкакризаи
ранливостаназемјата.

Свр те на кон се бе и кон сво и те дет ски бо ле сти, Ма ке до
ни ја ве ќе не кол ку го ди ни по ред ги иг но ри ра де ста би ли
зи рач ки те ре ги о нал ни про це си и гло бал ни трен до ви кои 
сил но мо же да вли ја ат врз неа во бли ска ид ни на. Мож но
ста за не га тив ни пос ле ди ци врз Ма ке до ни ја не мо же да 
би де це лос но иск лу че на до кол ку нај но ви те пред вре ме ни 
из бо ри ми нат во мир на ат мо сфе ра и кро ток про цес на 
со ста ву ва ње ста бил на вла да, но ќе би де дра стич но зго
ле ме на до кол ку зем ја та по 11 де кем ври, ме сто во ми рен 
пер и од, вле зе во но ва кри за, улич на де мо кра ти ја и тен зии

Ма ке до ни ја пред из бо ри, ре ги о нот пред ха ос
ЗОШТОНИЕПОТРЕБНАСТАБИЛНАВЛАДА?

Пишува | Го ран Мо ми ро ски

колумна
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Македонија во клубот на најуспешните економии
еКОнОМијА

Романија(36),Бугарија(39),Хр
ватска(43),Србија(47),ЦрнаГо
ра(51),Албанија(58),Косово
(60),Грција(61),Турција(69)и
БоснаиХерцеговина(81).

Македонијавоизвештајотна
Светскабанкабележиимпре
сивнирезултати.Воделотна
започнувањесобизнисена4.
местовосветот,кајградежни
тедозволиена11.позиција,29.
кајснабдувањесоелектрична
енергија,48.кајрегистрацијата
наимот,16.воделотнадобива
њекредит,нависоко13.место
воделотназаштитатанамал
цинскитеинвеститори,деветти
смекајплаќањетоданоци,27.
вонадворешнататрговија,36.
воспроведувањенадоговорите
надело,а32.ворешавањена
инсолвентноста.

�На ви сти на мал ку ра бо ти мо-
жат да се нај дат ка де што сме 
во пр ви те 10 во све тот, а тоа е 
ед на од по важ ни те ра бо ти за-
тоа што оваа ра бо та е пре дус-
лов за отво ра ње но ви ра бот ни 
ме ста, а со тоа и зго ле му ва ње 
на стан дар дот на на се ле ни е то. 
Тоа ќе би де од лич на пре по ра ка 
за мно гу ин ве сти то ри во све тот 
да дој дат во Ма ке до ни ја и за 
оние кои до се га слуш на ле, но 
не ма ле мно гу ин фор ма ции–
сметалидеротнаВМРОДПМНЕ,
НиколаГруевски.

ВалентинаСалтанеодтимотна
Светскабанкаштогоизработу
ваизвештајотзаводењебизнис
велидекадосеганајвисокотоде
сеттоместозаРепубликаМаке
донијаеодличнавестзаземјата
иерезултатнаактивнотоспро
ведувањереформисокоиимсе
олеснуванастопанствениците
даинвестираатидаработат.

�Нај но во то из да ние на из ве-
шта јот „Ду инг биз нис“ но си 
од лич ни ве сти за Ма ке до ни ја 
би деј ќи прв пат во исто ри ја-
та на из ве шта јот Ма ке до ни ја 
се прик лу чи на пр ви те де сет 
ре фор ма то ри за биз нис, што 
е го ле мо по стиг ну ва ње. Ако 

пог лед не ме ре ги о нал но, Ма-
ке до ни ја е нај до бра та др жа ва 
во ре ги о нот на Евро па и Сред-
на Ази ја. Тоа е по стиг на то со 
мно гу актив но пот тик ну ва ње 
ре фор ми, што Ма ке до ни ја ги 
про дол жу ва од го ди на во го-
ди наизјавиСалтане.

СалтаневелидекаМакедонија
особеносеистакнувавоотстра
нувањенапроблемитеповрзани
собирократијата.

�Мис лам де ка Ма ке до ни ја 
пос тиг на од лич ни ре зул та ти 
на ин ди ка то ри те кои го ме-
рат над ми ну ва ње то на би ро-
крат ски те преч ки за биз нис, 
на при мер во об ла ста на поч-
ну ва ње на биз нис гло бал ни от 
реј тинг на Ма ке до ни ја е на че-
твр то ме сто од 190 др жа ви во 
све тот. Ако сто панс тве ник ги 
има си те по треб ни до ку мен-
ти, мо же да поч не биз нис за 

Македонијасенајдевоклу
ботнанајуспешнитееко
номии.Десеттотоместо

восветотипеттотовоЕвропаво
односналеснотијатазаводење
бизнисзначатголемопризна
ниезанапоритенадржаватаза
економскинапредок,дурииво
временаполитичкакриза.Пра
вилнатаекономскаполитикана
Владатаопфаќанизамеркии
инструментиштосеспроведоа
изминатитегодиниикоисегаго
даваатрезултатот,валоризиран
прекувисокитемеѓународни
рангирања.Тие,пак,повратно
уштеповеќејаподобруваатсли
катазадржаватакакопосакува
наинвестицискадестинација.
Заземањето високи позиции
налиститештогиоформува
атмеѓународнитефинансиски
институциивлевадовербакај
странскитеинвеститориипрет
ставуваводечкиимперативпри
изборотназемјазаинвестира
ње.А,Македонијаепредсите
останатиземјиворегионот.Ин
веститоридоаѓаатисѐповеќеќе
доаѓаат,јанамалуваатневрабо
теноста,гокреваатстандардот,
соштосезаокружувакруготна
успехот.Ова,практично,гипо
тврдуваситепретходнианализи
итврдења,вклучителноианке
татанаВладатакајстранските
инвеститори,којапокажависок
степенназадоволствоодводе
њетобизнисвоземјаваипро
мовирањеназемјатакакодобра
бизнисдестинацијакајдругите
инвеститори.Заекспертитеви
сокоторангирањенаМакедо
нијаво„Ду инг биз нис“за2017
годинаеочекувано.

са мо два де на, што е од лич но 
по стиг ну ва ње. След ни от пре-
диз вик ќе би де да се про дол-
жи со ре фор ми ра ње то и да се 
по стиг нат по до бри ре зул та ти, 
и да се пре на со чи фокусот на 
прав ни те ин сти ту ции. Би деј ќи 
е по треб но по дол го вре ме за 
да се ре фор ми ра ат су до ви те, 
ми ни стерс тва та, за тоа е по-
треб но мо же би да се на со чи 
по ве ќе фокус кон вла ди ни те 
ин сти ту ции и су до ви те за да се 
обез бе ди де ка сѐ е авто мат ски, 
де ка е транс па рен тен про цес 
и лу ѓе то зна ат кои се пра ви ла-
та и ре гу ла ти ви те. Ова би бил 
след ни от че кор што го гле да-
ме ка ко пре диз вик за др жа ва-
тадодаваСалтане.

ЗаекономскиотуспехнаМаке
донијапишуваипрестижниот
„Форбс“,прекуинтервјусоГру
евски,иклучнитепоентиседека
Македонијаизлегуваодполитич
катакриза,умешносесправува
соемигрантскиотбраниводи
успешнаекономскаполитика.

�Ние ја на ма лив ме стап ка та на 
не вра бо те ност од 38 на 24 про-
цен ти. Се пак, не вра бо те но ста 
оста ну ва проб лем. Но, Вла да та 
пре зе ма мер ки за да ја пот по-
мог не до маш на та еко но ми ја, 
да до не се стран ски ка пи тал 
и да соз да де по вол на биз нис-
кли ма во ко ја вра бо те но ста 
ќе рас те, иа ко сѐ уште не сме 
за до вол ни со ни во то што го 
има ме се га. Ни ски те да но ци 
се клу чен фа ктор во на ши от 
план. Тие ги пот тик ну ва ат ин-
ве сти ци ски те ком па нии да ни 
го по све тат по треб но то вни-
ма ние ко га раз мис лу ва ат ка-
де да се про ши рат. Во ед но, ги 
на ма лу ва ме и да но ци те на до-
да де на вред ност во не кои се к-
то ри од 18 на 5 про цен ти. Ова 
е са мо мал дел од мер ки те што 
ги пре зе дов ме со цел да ја одр-
жи ме еко но ми ја та во ус ло ви 
на по ли тич ка кри за. Ни ски те 
да ноч ни стап ки се дви га те лот 
на ин ве сти ци ски от ин те рес во 
Ма ке до ни ја –велиГруевскиво
интервјутоза„Форбс“.�

�Ран ги ра ње то до а ѓа од во-
деч ка та свет ска фи нан си ска 
ор га ни за ци ја. Са мо по се бе 
тоа ја зго ле му ва вред но ста на 
оцен ка та (реј тин гот) за Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја. Тол ку ви со-
ко то ме сто на ранг-ли ста та е 
сво е вид но приз на ние за пер-
ма нент ни те и су штин ски ре-
фор ми кои Вла да та на РМ ги 
вр ше ше во из ми на ти те де се-
ти на го ди ни, со што соз да де 
де лов на кли ма ко ја е бла го при-
јат на за дејс тву ва ње и на стран-
ски те и на до маш ни те ин ве сти-
то ри. Тоа, пак, од сво ја стра на, 
зна чи сил на по ра ка за ид ни те 
ин ве сти то ри за ко ри сте ње на 
по стој ни те по вол но сти за отво-
ра ње и во де ње биз нис во зем ја-
ва, што на со од ве тен на чин ќе 
им по мог не за ос тва ру ва ње на 
нив ни те ин ве сти ци ски и прет-
при е мач ки це ли. По врат но за 
ма ке дон ска та еко но ми ја ќе 
зна чи мно гу со лид на под ло га 
за ско ро трг ну ва ње по па те-
ка та на тра ен и одрж лив сто-
пан ски раз вој велипрофесорот
ТомеНеновски.

ТрудотнаВладатазасоздавање
поволенекономскиамбиентво
целостевалоризиран.

Воземјавасесоздаваатуслови
вокоиелеснодасеводибизнис,
дасепроизведуваиостварува
профит,дасебидеиновативен,
шторезултирасоконтинуирано
намалувањенаневработеноста
воземјава.Македонијаеподо
брорангиранаод25земјичлен
кинаЕУивоглобалнирамкие
водруштвонаНовЗеланд,Син
гапур,Данска,ХонгКонг,Репуб
ликаКореја,Норвешка,Велика
Британија,САД,Шведска.Затоа
колкуенаправенонапланотна
подобрувањетонабизнискли
матасведочиподатокотдека
Македонијапред10годиниво
овојизвештајбиларангирана
на94.место.

�Нај до бро ран ги ра на еко но-
ми ја во ре ги о нот е Ма ке до-
ни ја, на 10. ме сто во све тот. 
Бла го да ре ние на спро ве де-
ни те ре фор ми, се га на еден 
прет при е мач во Ма ке до ни ја 
му се по тре би са мо два де на 
за да поч не биз нис, што е зна-
чи тел но по мал ку во од нос на 
ре ги о нал ни от про сек од 10 
де на–наведуваСветскабанка.

Земјитеодрегионотседалеку
задМакедонија:Словенија(30),

ДЕСЕТТИ ВО СВЕТ, ПЕТТИ ВО ЕВРОПА

Во зем ја ва 
се соз да ва ат 

ус ло ви во 
кои е лес но 
да се во ди 

биз нис, да се 
про из ве ду ва 
и ос тва ру ва 
про фит, да 

се би де ино-
ва ти вен, што 
ре зул ти ра со 
кон ти ну и ра но 
на ма лу ва ње 
на не вра бо-
те но ста во 

зем ја ва
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за зе ма ње то ви со ки по зи ции на ли сти те што ги офор му ва ат 
ме ѓу на род ни те фи нан си ски ин сти ту ции вле ва до вер ба кај 
стран ски те ин ве сти то ри и прет ста ву ва во деч ки им пе ра тив 
при из бо рот на зем ја за ин ве сти ра ње. а, ма ке до ни ја е пред 
си те оста на ти зем ји во ре ги о нот. ин ве сти то ри до а ѓа ат и сѐ 
по ве ќе ќе до а ѓа ат, ја на ма лу ва ат не вра бо те но ста, го кре ва ат 
стан дар дот, со што се за о кру жу ва кру гот на ус пе хот

Пишува | Александрија Стевковска 



НикОлА 
ГРуевСки

Але кСАН ДАР  
ПАН ДОв

Неспоредкогобило,
тукуспоредСветска
банкаМакедонија е

десеттаводелотнанајдобрабизнисклима
притоамерејќигиситеземјивосветот.Маке
донијаенапеттоместовоЕвропа.Четириземји
штосепреднасвоЕвропасеВеликаБританија,
Шведска,НорвешкаиДанска.Навистинамал
куработиможатдасенајдаткадештосмево
првите10восветот,аоваееднаодповажните
работизатоаштоовааработаепредусловза
отворањеновиработниместа,асотоаизголе
мувањенастандардотнанаселението.

Анкетитеседобропоз
натинасекого.Веру
вамдеканасекогово

Македонијамуејасенисходотнаизборите.От
туказамененајголемопрашањееоднесувањето
наЗаеввечертана11,поточнодалиќесеодважи
иќемујачеститапобедатанаГруевскииВМРО
илиќегледамерепризаод27април2014година.
Многусеважниикоментаритенагарантитена
ДоговоротодПржино.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
вА СкО  
ефтОв

Граѓанскатаопцијаза
Македонијапоздраву
ваштоконечносегле
дакрајнаовааполитичкакризавоРепублика
Македонија.Спореднашетомислење,по1992
година,когасеодлучувашенареферендумда
лиќесеостаневоЈугославијаилиќебидеме
самостојнаинезависнадржава,ова,истотака,
емногуваженсудштоќегодонесатграѓаните
наМакедонија.

Стев чО  
ЈА ки МОв Ски

Вемоламдаразбере
тееднаработа–ова
нееинцидент,овае
систем.Системнакојсеработидолговремеи
којсегасетестиравоМакедонија.Kатицаесамо
форматаилимаскатапрекукојасегадејствува
тојсистем.Потоаќебидезаменетасопосоодвет
намаска.Когаќедојдевреме.Но,суштината,на
системотќеостаненечепната.

МАР ЈАН  
ДО ДОв Ски

Верувамдеканаред
ниотпериодќебиде
месведоцинаодре

денираздвижувања,најразличниреакции,
меѓутоанеминовноеВМРОНП,онаштоостана
таму,дабидесоставенделнаВМРОДПМНЕ.

Сегамисенаметнуваат
неколкуновидилеми:
прво,акоСЈОбешефор
миранозагонењенаделаповрзанисоприслу
шуванитеразговори(одпостардатум),тогаш
далиимагенералнанадлежностиврзтековната
работанаУБКидругитеинституции?„Свирка
чот“ВерушевскимугидоставилнаЗаевсите
разговори,однивпроизлегуваатиндицииза
тешкикривичниделасторениодвисокивла
динифункционери–итиезаслужуваатдолжна
истрага,гонењеисудење.Но,далиЈаневасепла
шидекатааепредметнанезаконскоследењена
нејзинитекомуникации?

Бил ЈА НА  
вАН кОв СкА

зна чи или не зна ел или 
зна ел, а се пра ви де ка не 
зна ел или не ја го во ри ви-
сти на та или бил иг но рант. 
Ако бил иг но рант, то гаш 
не бил со од ве тен. Има ме 
ре ди ца, пле ја да лу ѓе од 
ВМРО-ДПМНЕ кои се во де-
ни во вре мето на Тра ја нов 
речеПетровски.

Трајановмалкуомекна,па
објасникакоможелодазнае,
аданезнае.

�Про це сот на транс фор-
ма ци ја на СДБ бав но се од-
ви ва ше. Те шко бе ше не кои 
опе ра тив ци да ги раз у бе-
ди те де ка не се не при ја те-
ли на Ма ке до ни ја тие што 
се за ла га ле за не за вис на 
Ма ке до ни ја. Мож но е не-
кои да пи шу ва ле из ве штаи 
или да го сме ни ле ос но вот 
за обра бо тка, на при мер 
де ка не кој под го тву ва те-
ро ри стич ки акт, ра бо ти 
за стран ска служ ба и сл. 
Се пак, со СДБ ра ко во деа 
по ве ќе ди ре кто ри: Зо ран 
Ве ру шев ски, Але ксо До-
нев ски и Бо јан Бо ја нов ски, 
до де ка Лу бе Бо шков ски 
бе ше за ме ник-ди ре ктор 
на СДБвелиТрајановза
„Прес24“.

Аподоцна,воинтервјуза
„Мактел“седемантира.

�Зна е те, ди ре кто ри те ра-
ко во дат со служ би те и тие 
мо жат да да ва ат на со ки, но 
тоа мо ра да би де во сог лас-
ност со за кон ски те ов ла-
сту ва ња и осо бе но спо ред 
на со ки те и на ред би те кои 
ги да ва ми ни сте рот, та ка 
што тие не ма да мо жат да 
мрд нат без зна е ње и на-
ред ба на Спа сов ски.

СеразбрааилинесоПетров
ски,приказнататуказавр
ши.Но,сеотворинова.Доде
каКатицаЈаневаи„алфите“
стојатпредврататанаУБК,
ПавлеТрајановгоучиОли
верСпасовскиштодаправи.

ДодекаСпасовскиправеше
сменивоМВРинаклучни
позицииносешедокажани
криминалциодподземјето,

|ЛИЧНОСТНАНЕДЕЛАТА|

Шеесетичетиригодиш
ниотПавлеТрајанов
е невидливо лице,

коецелиотживотподипло
мирањетогоминувавоМи
нистерствотозавнатрешни
работивршејќиразнизада
чинависокиодлуки,некои
ризични,некоипомалку.Во
јавностасепојавиво1998
годинакогастанаминистер
завнатрешниработивовла
датанаЉубчоГеоргиевски,
анапозицијатаостанацела
еднагодина.

Оттогашепоранешенмини
стерзавнатрешниработии
експертпомногупрашања.

Сетрудиданебидезабора
вен,чатпатдасејавикако
експерт,чатпаткакополи
тичкифактор,носамопос

ледниовмесецдвапатиму
успеадасеистакне.

Очигледнозасегнатод„Цр
нитестраницинаУДБА“,и
тоаштобешепотенцирано
декаимало следењечле
новинаВМРОДПМНЕиво
времетокогатојбешемини
стервоМВР,Трајановостро
негира.

� Тоа се ха лу ци на ции. 
Ко га јас ста нав ми ни стер 
за вна треш ни ра бо ти, 
вед наш из да дов на ред ба 
да пре ки нат си те ва кви 
актив но сти и сле де ње ли-
ца од по ли тич ки или иде-
о ло шки при чи ни. Што се 
слу чу ва ло по 2000 го ди на, 
не знам,изјавиТрајановза
неколкумедиуми.

Веднашпонего,собројна
страница, 8 том, црнона
бело,сејавидиректоротна
ДАРМ,ФилипПетровски.
Тојизнесесвојавистина.И
факти.

�Во ос ми от том по сто јат 
до ку мен ти за де ре ги стра-
ци ја во не го во вре ме ко-
га тој бил ми ни стер, што 

Трајановнесеодважидаго
искараидагопоучи.Но,му
замеризоштонегиуапсил
ЧавковиАндонов,падамо
жеКатицавомириспокојс
тво,софилџанкафе,чашка
виски,давлезевоПеттата
управаидасепослужи.До
бро,несотиезборови.

�Ми ни сте рот за вна треш-
ни ра бо ти ра ко во ди со си-
те по ли ци ски фор ма ции и 
има пра во во се кој мо мент 
да да де на ред ба за дејс тву-
ва ње. Ако ди ре кто рот за 
јав на без бед ност го оп стру-
и ра из вр шу ва ње то на суд-
ска та на ред ба, ми ни сте рот 
Спа сов ски има ов ла сту-
ва ње, но и об вр ска да го 
уап си. Мо же да го уап си и 
да го др жи во по ли ци ска 
ста ни ца 24 ча са, до де ка об-
ви ни те ли те не ги со бе рат 
до ка зи те кои ги ба ра ат во 
Упра ва та, а кои се во вр ска 
со не ле гал но то прис лу шу-
ва ње и сле де ње на ко му ни-
ка ци и те. Мо же да го уап си 
и за мен ски от ми ни стер 
Ан до нов, ка ко и си те оста-
на ти во МВР кои го по пре-
чу ва ат из вр шу ва ње то на 
суд ска та на ред ба. Не знам 
што че ка Спа сов скивели
Трајановнапрашањетокој
требадаобезбединепречена
истраганаобвинител.

Иво стилнамуабетот за
прислушувањетоТрајанов
илинезнаеилизнае,асе
правидеканезнае–Спасов
скимногудобрознаешто
требадаправисо„алфите“.
Одполицискаединицасоз
дадебанда,јаиспратидаѝго
чувагрботнаКатица,тоасе
баткитевотренирките,аза
другото,какоштовелисами
отТрајанов,„можебиидејата
едараководинекојдругсо
службата,тојсамодаслуша
наредби“.

Закрај,данезаборавиме,
додекаЗаевзнаекакосега
лимеикакосепцуеме,Траја
нов,вонекојчуденрежими
воуштепочудниоколности,
вели„ДБКипонатамуќеси
бидеприслушенцентарна
ВМРОДПМНЕ“.Штознам,
можебисеплаши...�(Р.Р.)

Павле Трајанов

Ро ден на:  
25 де кем ври 1952 го ди на во 
Дол ни Ра деш, Ра до ви шко

Обра зо ва ние:  
Пра вен фа кул тет

Про фе си ја:   
по ра не шен ми ни стер за  
вна треш ни ра бо ти

ЗА јАЧ КО тО Ср Це нА  
не КО гАш ни От Ми ни Стер
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Обе ди не та дес ни ца од го вор на де стру ктив ни те си ли

Пишува | Никола Србов

Воконтекстнадискусиите
заобединувањенадесни
цатаи оправданостана

истотосеотворадилематадали
етоавоопштопотребно?Акој
подобробинидалодговорна
оваадилемааконеисторијата
бидејќикоренитенараздорите
иобединувањатаседлабоково
неа.Ќевипретставамнекол
куаналогиизадасфатитеде
каисторијатанѐучидурииво
најситнитедневнополитички
случувањаипредизвици.Ќеза
моламданебидампогрешно
сфатенвоконтекстисторија
политика,всушностисторија
танејагледамкакосувопарна
наукакојатребадамупренесе
начовекаштобилоитукада
застане,заменетааенештопо
веќе.Наученалекција,здобиено
искуство,навременаинформа
ција,какосакате.

Ќевигосвртамвниманието
конеденисторискифакт,авие
самидонесетезаклучоккако
требанатаму.

ВопредвечериетонаБалкански
тевојни,Македонскатареволу
ционернаорганизацијаимала
обиддагизбиесвоитередови
ивоналетотнасоседнитевој
скидасепостависоодветнона
македонскитеинтереси.Во1911
годинавоЦентралниоткомитет
наОрганизацијатабилинкорпо
риранХристоЧернопеев.Двего
динипретходно,во1909година

ЧернопеевиЈанеСанданскија
оформилеНароднатафедера
тивнапартија.Поизмаматаод
странанаМладотурците,Черно
пеевсевраќанастаритеприн
ципииодтојмоментзапочну
ваатжестокитенепријателства
помеѓуЧернопеевиСандански,
Организацијатавлегувавого
лемраздориподелбикоиводат
конликвидации.Секојраздор
внатре воВМРОимал силни
импликацииврзмакедонското
прашање,араздоротнајчесто
билпредизвикуваноднадво
решенфактор.

Исега,штоимаврскаовасо
денес?

Предсамиотпочетокнавојната
ЧернопеевмуиспраќанаСан
данскинеколкуписмавокоиму
јаопишувацелатасостојба.Сан
данскивотојпериодецелосно
изолиранзаеднососвојатагру
па,познатитеСерчани.Чудно,
Чернопеевиспраќаписма,аСан
данскипретпоставуваконшто
водитоа.Тиеписма,всушност,се
подаденатаракаодЧернопеев,
какочовекодЦентралниотко
митет,доЈанеСанданскииТане
Николов,дасеставикрајнане
пријателстватапомеѓуфракци
ите.Билопотребнопомирување
предтаковклученмомент,пред
војнавокојасеодлучувалаид
нинатанаМакедонија.

ОдговоротнаЈанеСанданскина
подаденатаракаесуштината,
одговоротевовистинсковреме,
навистинскоместо,иданепре
терам,ноќекажам,државнички
одговор.НаовојпредлогСан
данскиодговорилнаследниот
начин,парафразирам,неприја
телстватаигревовитенегиза
боравам,нододекатраевојната
гизамрзнувамситенепријателс
тваивонеавлегувамезаедно.

Старитесоработницигизамрз
наленепријателстватаизаедно
влеглевовојната,војназакоја

мислеледекаеодлучувачказа
Македонија,војнакојаедалеку
поважнаоднивнитенедораз
бирањаисуети.Когаќегопог
леднетеисходотсамоодПрвата
балканскавојна,ќевидитедека
обединетитесилинаОрганиза
цијата,всушност,јаослободиле
целататериторијанаМакедони
ја,останатотоеполитикавокоја
винаимаинашатапоствоена
разединетост.

ДенесМакедонијаповторносе
наоѓапредголемиискушени
ја,натиеискушенијатребада
сеимасоодветенодговор.Без
разликанаполитичкитепартии,
мнозинствотосметадекатреба

дагосочуваметоаштогоимаме,
аподоцнаќесеборимеполи
тички.Зажал,Санданскибеше
убиентригодинипообединува
њето.Доколкунавистиназнае
медаучимеодминатото,тогаш
немадасебиемеиподенешното
обединување,тоанаМакедонија
најмалкуѝепотребно.

Аштовелиискуствотовооднос
надилемата?

Когабевмеобединети,јасоз
дадовменајмасовнатаОргани
зацијанаовиепросторикоја
подоцнапрераснавонајмасов
наорганизацијанаевропски
отконтинент.Коганенибеше

наклонетанитуеднадржава
од големите сили,ниеуспе
авмеданаправимеподземна
република,јанаправивмеби
дејќибевмеобединети.Кога
бевмеобединети,гокренавме
востаниетокоестанасимбол
нанашетопостоењеижелбаза
сопственадржава.Когабевме
обединети,годржевмеотво
реномакедонскотопрашање.
Когабевмеобединети,ѝпрко
севменаЕвропаисцртувајќи
мапикоибеапротивнејзините
интересивотојпериод.

Штосеслучикогасеразединив
ме?Когасеразединивме,бевме
поделени.Бевмеподложнина

асимилација.Когасеразеди
нивме,добивмесатрапи.Така
вазалноподредени јапропу
штивмеголематавојна,којана
нашаземјагодонесенајголеми
отфронт,натојфронтвојувавме
меѓусебевотуѓивојски.Нашата
разединетостинедоразбирање
доведедомеѓусебниликвида
циикоиоднесоа90процентиод
интелектуалнитесили.Такаде
сеткуванивлеговмевовтората
големавојна.Ипокрајсители
квидацииинедоразбирањаги
закопавмесекирите.Штодобив
метогаш?Создадовмедржава.
Приштотукусоздаденадржава
ниеповторносеразединивме,
почнавмедасекастриме,сотоа
прашањетосигозатворивмена
момент.Когадојдемоментда
сераздружувабившататворба,
Македонцитесеобединија.Се
здобивмесосамостојност.

Нашеторазногласиеибрзоп
летостдоведедобојкотнапар
ламентарнитеизбориво1994
година,такаоставивмедруги
даодлучуваатзанашатаземја.
Останавмебезимеизнаме,нисе
загрозииидентитетот.Таквата
разединетостнѐдоведенара
ботнапропаство2001година,
нибешеразобличенадржавата.
Преддапочневојната,во2000
година,тогашнатавладејачка
ВМРОДПМНЕ беше потајно
внатреразединета.Средетаа
разединетостсеизвршиудар
врзслужбитекакоувертирана
војната,тогашниотминистер
завнатрешниработинебеше
одредовитенаВМРОДПМНЕ.
Истителуѓештотогашизвр
шијаудар,истотогоправати
денес,такадојдовмеидо„Диво
Насеље“кадештосожртвибеше
спасенадржавата.

Доколкусетотоанеепричина
заобединување,вотојслучајни
штонесменаучиле.Адоколку
непочнемедаучиме,тогашсе
доведувавопрашањенашето
постоење.�



www.republika.mk26 петок, 28 октомври 2016 година www.republika.mk 27петок, 28 октомври 2016 година

КОЛуМнА

Пишува | Ацо Станковски

Чиста „Си-ен-ен“

Восвојатачистаформа,те
левизискатакомпанија
„СиЕнЕн“еекстремно

зло,куќанасеништатаина
приказите,служителинане
честивиот,корумпираниису
етнитрабантинацентаротна
моќтавоСАД.

„СиЕнЕн“ е рингишпилот
насмртта,подбуцнувачотна
војна,дволичниоттрговецсо
души,бастионотнанеоли
бералнататиранија,којаво
својатапоследна–барокна
фаза почнува да дејствува
очајничкиинеодговорно,да
гиуништуваситетиештоне
можедагиконтролира,дасе
однесувапараноичноиагре
сивно,ноидагигубисвои
техипнотичкиспособности,
коигопарализираасветот,
ивнатрешниотвоСАД,нои
надворешниот,којсѐповеќеи
повеќегледанаамериканска
тахегемонијакаконаопасна
запланетарниотмирикако
наглавенагенсзагеополи
тичкиотнередвокојситетие
штопројавуваатколебливост
запрашањатанабеспоговор
ностанаамериканскатадо
минацијавосветотивеќесе
освестуваатзаноторнатаре
алностнамултиполарностаи
кокетираатсоновитеамбици
озниимперииили,подобро–
старо–новитеРусијаиКина,
исеприфаќааткаконеприја
телина„најдобриотодсите
можнисветови“(цинично,па
рафразирајќигоЛајбниц)и,
сходнонанивниотнепоимлив
бес–бесотнагубитништвото

инапропаѓањето,остроима
сивносеструполуваврзнив
обидувајќиседагипеплоса.

Тоауништувањенаодреде
нидржавииопштества,кои
стојатнапатотнаамерикан
скатаволја,евеќедолгого
дишнатрадиција,којатрае
повеќеодполовинавек,а
човештвотоеодамнаотрп
натонаоваповедениена,до
вчера,единственатасуперси
лавосветот.

Веројатно,последниведве
тридеценииодпропастана
комунизмотвоСССР,ааналог
нонатоаиводругиотделод
Европа,доминацијатанаСАД
бешеапсолутнаинебешевис
тинскипредизвиканаречиси
одниеднапосериозназемја,
патокмупорадиовиесостој
би,империјатанаАмерика
нцитестанадоволнасамаза
себе,суетна,инертна,мрзлива
икрута.

Нејзината интелектуална
елита,ориентирананеолибе
ралистички,сеобидевооваа
фазадагозапре„филмот“со
разнитеорискинебулози–
„крајот на историјата“ на
Фукојама,аамериканската
формулазаопштественоуре
дувањеинејзинатасветска
предоминација да станат
статускво,коеќесепотхра
нува со константендоток
намедиумскапропагандаи
технолошкииновации,кои
светотќегоправатсѐпокон
форенипохедонистички,а

неолиберализмотќестане
еденвид суперидеологија
или,акосакате–универзал
нарелигијазачовештвото
штојанаселувапланетава.

Воовиенеможни,а,сосамо
тотоа,инеприменливистра
тегии,видноместозазема
ателектронскитемедиуми,
предсѐ,телевизиите,како
„СиЕнЕн“,коисеобидуваат
психолошкидагозатрујат
светотсосвоитесистемина
илузијаисосвоитеподмол
ни инсинуации, со своите
медијалистичкиинструкции
конмасите,затапенитеизбу
нетилуѓе,робовитенамоќ
натаибезмилоснасветска
олигархија,којаимдозволу
ва(каквавеликодушност)да
гледаатвокутиитесослики
итонидагисонуваатсвоите
идиотскисништа,апритоа
дабидатконтролираникако
стадо,анепочитуваникако
општествоиинтелигентна
заедница.

Ужасноетоакаквонепочиту
вањеконлуѓетоигледачите
покажуваатовиемедиумски
куќи,какваштое„СиЕнЕн“.
Нивотонанивнитеемисии
иинтерпретацииенатол
кунискониво,штовеќени
најглупавитеинајнаивните
луѓеназемјаваневеруваатво
нив.Но,упорноста–силатана
глупавите,есекогашпослед
натаопцијанаочајникот.А
„СиЕнЕн“евистинскискит
ник,поаѓајќиодстепенотна
вистинатаинанепристрас
носта,штосесветиобврскина
секоеновинарство,штоима
душаидостоинство.Овде,
сечини,душитенаглавните
протагонисти,политичките
коментаториинивнитеуре
дници,сеодамнапродадени
наголемиотменаџернапе
колнитебеспаќа.

Ситеовиејавниличности,
поврзани со политичките
аферивоСАДивосветот,
што дефилираат на оваа
грознаиотчовеченамеди
умскиинституција,изгледа
атужасно,акоуспеетедаги
видитенаедендлабински

начин,продирајќивосушти
натананивнатаопоганета
личност.Тиеповеќеприле
гаатнабездушнимарионети
штодејствуваатиговорат
наначинштозанормално,
човечкосуштество,надарено
сосмислазавистинаизапра
вда,емонструозен,одвратен
икрајнотенденциозен.

Настрвеностанаоваабанда
непринципиелнипропаган
дисти е толку евидентна
ифалгрантна,што самите
гледачитребадасесрамат
одовиелигавиапологетина
неолибералниоттиранскире
жим,којцарувавоВашингтон
ДЦ,откакоамериканскатамоќ
гозагубисвојотконкурентна
планетарнониво–СССР.

Во последната претседа
телскакампањавоСАДсе
видоаситеовиегадостиво
медиумскатасфера,чијшто
најмаркантенпретставник
етокму„СиЕнЕн“.Којвоо
пштобипомислил,декавак
ванехуманостиопсесивност
ќесеизродикајоние,кајкои
светазадачатребадабидеда
јапроследуваатвистината
идајабараатправдата.Но,
ништоодсетотоа.Односно,
тукавидовмеобратнитен
денции,проследенисолук
ративностисоопортунизам,
аваквиотамбиентсамосве
дочизадлабокатаморална
иопштественакриза,вокоја
влегуватемелнонарушената
империјаназлото.

Порано,вовреметонаРеган,
таа злобна империја беше
СССР,нооваадржаваисчезна
иСАДостанааосамениитаж
никандидаткизатитулата,
којаникаконепрозападнасо
деструирањетонакомунис
тичкотоцарство–Советскиот
Сојуз.Така,ликотнасветски
от злосторник, овој пат се
залепизалицетонаСАД,а
медиумитекако„СиЕнЕн“
беспоговорногоглорифику
вааовојмонструм,замомент
итиестанувајќистрашнии
ужасни,безогледнанивните
вештачкинасмевкииплас
тичнилица.�



Писма, документи и сведоштва

ч етвртиоттомодедицијата„Цр
нитестраницинаУДБА“,насловен
како„ЧентоиДоцевнаудар“,го

сочинуваатдведосиеја,на710страни
ци–тиенаМетодијаАндоновЧентои
наЃорѓиДоцев.Од710страници,на
333сепоместенииоперативнотоисуд
скотодосиенапрвиотпретседателна
асномскаМакедонија,а377страници
наДоцев,закогоодприложенитедо
кументиможедасезаклучидекабил
воденодидеологијатазасамостојнаи
обединетаМакедонија,потеркотна
основоположницитенаМакедонската
револуционернаорганизација.

Методија Андонов - 
Ченто
Сореденброј45009946воеви
денцијатанатајнатаполиција
езапишаниЧенто.Повеќеод
грдоизгледапретседателот
на Президиумот на АСНОМ
возатворскакошула,којасо

ништонејазаслужил.Само
толистањенастраницитена
неговото досие ги открива
бруталноста,нечовечностаи
уштеповеќезлатанамерада
сеукрадеипренасочиисто
рискиотпроцеснаМакедонија
посекојацена.ОЗНАзанего
запишаладекасеобиделда
пребегапрекуграницаидека
ширелантинароднапропаган
да.Истиот,спореддокументот
заотворањенаевиденцијата,
несесогласувалсополитиката
наФНРЈ,која,спореднего,не
билавоинтереснамакедон
скиотнародбидејки,според
него,неговото,македонското
обединувањенеможелодасе
случивонеа.Ченто,споредовој
документ,билсомисладаоди
воПаризнамировнатаконфе
ренцијаиакотамунеуспее,да
севративоГрцијаипопатна
насилстводајаотцепиНародна
РепубликаМакедонијаодФНРЈ
идајаприсоединисоЕгејска
Македонија.

На1август1946година,Чентопред
истражнитеорганиќејададеследна
ваизјава:Изјавувампредистражната
властдекавотекнаеднаиполгодина,
дурибевпретседателнаПрезидиумот,
постојанобеввоконтактсонародот,

посебносотиештосевоневолјаи
потреба,односносотиештобараа
помош...Серазбира,монтираниот
процеспротивЧентобилмајс
торскиправен.Сопријави,изја
ви,исказинаразнисведоци.Па,
такапријаваташтопротивнего
јаподнелизвесенТрајкоЦвета
новБешовскидаванаувидкако
сеподготвувалкрајотнаМетодија,
аистовременомошнепрецизно
го отсликуваменталитетот на
времено,адаваидополнителни
податоцизаврвотнарепубликата,
односнонивнотопрегрупирање.
ТрајкопротивЧентоќекодоши
декаТитогоизлажалЧенто,кој,
всушност,баралповеќезасвојот
народидржава. СамиотЧенто
велелдекагозелмакедонскиот

„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 IV - Ченто и Доцев на удар
Фељтон: Црните страници на УДБА
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народнадушаиималобврска
дасеборизанего:Англијаи
Америкаданијададатцела
Македонија сомирно и да
немавојна.Апотоаданенѐ
интересираакосе „збијат“
АнглијаиРусија.Нелиеова
повеќеодидеалнасекојче
сенпатриот?Штоимаанти
државноилинепристојново
идеитенаЧенто?

Истрагатапотоагосоочила
Чентосонеговитекодоши.
Засреќа,сочуваниседоку
ментите.Сведокот,какошто
гонарекле,ТрајкоБешовски
одселоПолчиштеќегоизја
виследново:„Когаќеодамза
Солун,ќеодамприконзулот
англискииамериканскиза
данаправамдаодамнами
ровната конференција. На
томурековдаќепогреши,
Англијаќенѐизлаже,треба
даодимесамосоРусија.Нато
Чентоодговоридатајаработа
ќебидипоарнадаодимесо
АнглијаотисамосоАнглија
иАмерикаќеможимедаги
добиемеидругитедвечасти
одМакедонијаПиринскаи
Егејска“.

Воовааедицијазаинтереси
ранитепрвпатќеможатдаго
видатдосиетонаЧенто,како
иситедокументиповрзанисо
судскиотпроцесводенпро
тивнего,наедноместо.

Писма, документи и сведоштва

Ѓорѓи Доцев

ЃорѓиДоцевбилметанасериознопро
учувањенаслужбата.Вомај1970година
едонесенпредлогдасенаправиконспи
ративенпретреснанеговотоработноме
сто.Конспиративенпретресзначидека
целосногопровериленеговотобиродо

детал.Попредлоготзапретресе
усвоенплан.Попланотуследила
реализација.Апотоаислужбена
белешка.Посебноинтереснисе
заклучоците.Еденодниввели:
групатанаДоцевпотретпат
започналанепријателскаактив
ностисебараатновичленови;
иститесеповрзуваатсодруги
лицаосудуванизанепријател
скадејност;исеподготвуваат
таа година да се соберат на
вмровски конгрес. Службата
уредноводелаевиденцијаза
нивнитепланови,ноизамно
гунастаниодминатото.Така,
аковнимателносечита,може
дасевидидекаДоцевсосвојот
соговорникДане(сокриениден
титет)сеповрзалеибараледа
гипронајдатповторноздравите
силиодисточнаизападнаМа
кедонија.Доцевзаклучилдека
едојденчасоддискусиидасе
преминенаконкретнаработа.
Приоваадискусијасеспомену
вапрвиотповоенконгресшто
ВМРОтребалодагоимаво1949
годинавоСтариГрад.Службата,
вофуснотапосочувадекатааго
динасеодржалсостанокначле
новинагрупатаВМРО„Правда“,

претставнициодРесениБитола,како
иодПрилеп.НаовојсостанокДанебил
избранзаделегаткојпредОбединетите
нациитребалодагопоставимакедон
скотопрашање.Наконгресот,којбисе
одржалнаИлинденилинепосредно
предовојпразник,бисесимболизирала
историјатанадвижењетоиборбите
заслободна,обединетаисамостојна
Македонија.Притоаовиелуѓенезбору
валезасамостојностаиобединувањето
наМакедонијакаконекаковмит,туку
ималеконкретниплановикакоистото
требадасеоствари.

СекојштосесеќаванаМакедонијаод
седумдесетитегодиниодминатиотвек
знаедекаваквиставовибилеопасниза
тојштогиимал.Овае20годинипред
осамостојувањетонанашатадржава.
Овиелуѓебилевизионери.Но,нивната
визијанеепризнаена,анивнатамака
сѐуштенеепозната.Па,дуриисѐе
правенозасекогашдаостаненепознато
низштосѐминалезаМакедонија.

Поигранаслучајностеоткриенодека
воДржавниотархивнаРМнедостасува
целосноеднодосие.ОнанаЃорѓиДоцев.
Тој,засреќа,јаискористилможноста
во2001годинадаземекопија.Неепо
знатозоштодосиетонеепредаденона
чувањевоархивот.Истотоесведоштво
заедномачновреме.Сепак,неопходно
едасенагласидекаподвлекувањето
наимињатаводосиетозаразликаод
останатите,коесекојчитателќегоза
бележи,отстапувапорадиедназначајна
причина.Имено,споредзаконотод2000
годиназаотворањетонадосиејата,ко
дошитемораадабидатсокриени.Затоа,
водосиетонаДоцевсеподвлеченисо
црно,односносевнимателносокриени.
РедакцијатанаАрхивот,приподготву
вањетонаедицијата,имашедругме
тодолошкипристап,којсакамедаго
потенцираме.Имено,ниенегипокри
вавмесоработниците,тукусамоопера
тивнитеработнициитоаониештоне
селустрирани.Сакавмедајазаштити
меслужбата,иакоитоаефилозофска
дилема,далитребадасезаштитуваат
ониекоиработеанауништувањена
автентичнатамакедонскамисла,идејаи
политичкоорганизирањеуштеод1945
годинаисотоапретставувааконтину
итетнаисторискотоВМРО.Какоидае,
оперативнитеработници,одкоидобар
делнесемеѓуживите,сесокриени.Со
тоаглавнототежиштегопоместуваме

Во соработка со Државен архив на Република Македонија

Стручен консултант: Д-р Филип Петровски

конпроцесотиголеминатаназлосторот
штоенаправен,анеидасепресметуваме
сопоединци.Оценкипоова,сепак,ќетре
бадададатјавностаиисторискатанаука.

ЗоштоеуништенодосиетонаДоцев?Кој
сакалнеговатаголготадапреминево
заборав?Тоанесенаивнипрашања.Да
негозелво2000година,овадосиесега
ќебешецелоснонедостапно.Историјата
ќезагубешезначаенизвор...
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Свет

Новиот пакет електрон
скипоракиодшефотна
кампањата на Хилари

Клинтон,ЏонПодеста,коиги
обелодени„Викиликс“,пока
жувааткакоеденоднејзините

Кам па ња та на  
Клин тон се ра бо ти  
со при ја тел ски  
на стро е ни и  
пос луш ни но ви на ри

„ВИ КИ ЛИКС“ ОТКРИ ВА

до ку мен ти те на „ви ки ликс“, за кои раз уз на вач ки те аген ции на 
сад ве лат де ка би ле укра де ни од ру ски др жав ни чи ни те ли, вклу-
чу ва ат еле ктрон ска по ра ка од 8 март 2015 го ди на од Фи лип рејнс, 
по ра не шен за ме ник-по мош ник др жа вен се кре тар, до по де ста. до-
ку мен тот нас ло вен „но ви на чи ни“ де тал но ги опи шу ва ус пеш ни те 
на по ри да се об ли ку ва ат ве сти те со по мош на пос луш ни но ви на ри

поранешнинајблискисоработ
нициразговарасопријателски
настроениновинаривопрвите
деновипоскандалотсосерве
ротзаелектронскапоштана
демократите.

Документитена„Викиликс“,за
коиразузнавачкитеагенциина
САДвелатдекабилеукрадениод
рускидржавничинители,вклу
чуваателектронскапоракаод
8март2015годинаодФилип
Рејнс,поранешензаменикпо
мошникдржавенсекретар,до
Подеста.Документотнасловен
„Новиначини”деталногиопи
шувауспешнитенапоридасе
обликуваатвеститесопомош
напослушниновинари.

�Тоа, мо же би, зву чи мал ку 
чуд но, но мис лам де ка тре ба 
да се разг ле да ге стот на но ви-
от тим со ог лед на нив на та ле-
ги тим на за гри же ност: Ние им 
об јас нив ме на еден или двај ца 
мно гу при ја тел ски на стро е ни 
и пос луш ни но ви на ри де ка 
тоа што кам па ња та на Клин-
тон од лу чи да го на пра ви на 
кра јот во од нос на тоа што ќе 
би де огром но раз о ткри ва ње 
во го ле ма ме ра се дол жи на 
со ве ти те на но ви от тим и чув-
ство то де ка таа сѐ ка жа ла, и 
до бро и ло шовелиРејнс.

�По не кол ку де на не из вес ност, 
тие по ну ди ја све жи со ве ти со 
кои тие што ја во дат кам па ња-
та на Хи ла ри се срд но се сог ла-
си ја. Знак де ка до де ка ти мот на 
кам па ња та сѐ уште се со зе ма, 
тие ве ќе вли ја ат врз на чи нот 
на кој ра бо ти ме и по ка жу ва-
ат де ка ду ри и ако е мал ку те-
шко да се поч не, ра бо ти те ќе 
би дат раз лич ни овој пат. До бро 

за нив, до бро за неа, ло шо за 
Ше рил и за ме не, но во ше ма та 
на не шта та тоа е ма ла на вре да 
во спо ред ба со дру ги те што 
до пр ва до а ѓа ат. Под го твен сум 
да се жр тву вам за до бро то на 
но ви от тим, нај важ но е што 
тоа е на ви сти на во неј зин нај-
до бар ин те респродолжуватој.

Најновитеоткритијана„Вики
ликс“сесличнисоелектронски
тепрепискиодпортпаролотна
Клинтон,НикМерил,којзапо
ранешнатановинаркана„По
литико“,МегиХабермен,(сега
работиза„Њујорктајмс“)вели
декаесигурна.

�Ка ко што ве ќе ди ску ти рав-
ме, си те сме сог лас ни де ка 
се га е ви стин ско то вре ме да 
пла си ра ме при каз на со при ја-
тел ски но ви нар во на ред ни те 
де но ви ко ја ќе нѐ при ка же ка-
ко по транс па рент ни до де ка 
ги по стиг ну ва ме го ре на ве-
де ни те це ливелиМерилна
13јануари2015годинавоеле

ктронскатапоракадоменаџе
ротнакампањатанаКлинтон,
РобиМук,идруги.

�За та кво не што, осо бе но ко га 
ние не ги за де ва ме дру ги те, 
сме та ме де ка е важ но да се оди 
со не кој што е си гу рен и го има 
тоа ра бо те но во ми на то то и со 
пуб ли ка ци ја ко ја ќе стиг не до 
ин ду стри ски те лу ѓе за ре гру-
ти рач ки це ли. Имав ме мно гу 
до бри од но си со Ме ги Ха бер-
мен од „По ли ти ко“ во те кот на 

ми на та та го ди на. Ѝ по ра чу вав-
ме ве сти за нас и ни ко гаш не 
нѐ раз о ча ра лавелитој.

Основачотна„Викиликс“,Џули
јанАсанж,ветидекаќеобјави
околу 50.000 хакирани еле
ктронскипрепискинаПодеста.

Досегасеобјавениоколу25.000
документи.�
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Из вор | „Ва шин гтон тајмс“
Пре вод | Ана Цве та но ска



П рофесордрЖозеф Глигоров
еспецијалистонкологзарак
надојкавоАПХПболницата

„Тенон“воПаризипрофесорнаУни
верзитетот„Сорбона“воПариз,Фран
ција.Македонецпопотекло,роден
воПариз,кадештосешколували
работи.Глигоровепретседателна
Асоцијацијатанарадијацискоонко
лошкиасоцијациинамедитерански
теземји(АРОМЕ)ивоизминатата
недела во Скопје беше гостин на
меѓународниотнастанштогоорга
низирашеКлиникатазаонкологијаи

радиотерапија.ВоСкопјесеорганизи
рашепрвиотзаедничкинаученсоста
нокнаАРОМЕиЕвропскаташколаза
онкологија(ЕСО).Глигоровимашеи
предавањенадеветтатанационална
конференцијазаракнадојка,којаја
организирашеЗдружениетозаборба
противракот„Борказасекојнов
ден“.

Глигоров(49)воинтервјуза„Репу
блика“велидекауштенемадоказ
декаранатадијагнозагоспасуважи
вотот,но,секако,ќедојдедоситуации
вокоисопоблагитерапииможеда
седојдедоранадијагнозанаракот.

ГЛИГОРОВ: Какоисекадевосве
тот,такаивоМакедонијаважат
овиеправила.Броједенеорга
низацијата.Важенеквалитетот
намедицинскиоткадар–лека
рите и помошниот персонал.
Бројдваеедукацијата,абројтри
еекономијата.Зажал,безинвес
тициивомедицинскиоткадар
–лекари,специјалисти,а,исто
така,изатерапии,сетотоачини
пари,неможедасенапредува.
Вомедицината,наукатаемногу
важна.Уштепостојатканцери
коинеселекуваат,зажал,иза
коитребадасебориме.

 Дали онкологијата денес е 
една од најважните медицин-
ски гранки?
ГЛИГОРОВ: Зажал,да.Воза
падните држави канцерот е
најсмртоносна болест и бо
лестброједенодкојасеумира.
Канцеротимгозедеприматот
накардиоваскуларнитеболе
сти.Колегитекардиолози,пред
сѐ,благодарејќинатерапиите,
хирургијата,стентовииразни

техники,имовозможијанапа
циентитедаживеатподолго.
Луѓето стареат, а ракот, во
најголемиотбројслучаи,ебо
лестнаповозрасните.Затоа
растеинциденцијата,асотоа
растеисмртноста.

 Колку е ефикасна целната 
биолошка терапија во леку-
вањето на канцерот на дојка?
ГЛИГОРОВ: Подзборот„целна“
сеподразбираатмногуработи.
Поголемиотделодтерапиите,
какоистаритехемотерапии,
сецелнитерапиизатоашто
точносезнаешекадеодимево
клеткитеиштосакамедана
правиме.Новитецелнитера
пиисепопрецизнизатоашто
поранобиологијатадошладо
заклучокдекавоеднатумор
наклеткатоаерецепторот,
протеинотилиензимоткоје
неопходензадасепродолжи
активностанатуморнатаклет
ка,такаштовонеколкувидови
карциноми,какоштосеоние
надојка,набелиотдроб,на

бубрезите,имамногуподобри
резултатиакотиесетретираат
соцелнатерапија.Но,зажал,
тие терапиине дејствуваат
кајситепациенти.Некојима
бенефит,некојнема.Тиешто
имаат придобивкиможе да
имаатподолгпериод,анекои
напократокпериод.Тоаеедна
новареволуцијавоконцепти
рањенатерапиите,односнона
лековите.Но,евалуацијатапо
кажадека,освенкајнекоихе
матолошкиболестикадешто
имамеконкретноголемпадна
смртноста,таквиподатоцисѐ
уштенемамезаканцерот.

 За што ќе се разговара на 
првиот заеднички научен 
состанок на АРОМЕ и на ЕСО?
ГЛИГОРОВ: Ќезборувамеза
базичнаонкологијаикоисе
главнитепараметривобиоло
гијатакоитребадагизнаеме
задаодимееденчекорнапред
контерапијата,дијагнозата
иоптималнатанегакајпаци
ентите.

уште нема доказ дека раната дијагноза го спасува животот, 
но, сепак, ќе дојде до ситуации во кои со поблаги терапии 
може да се дојде до рана дијагноза на ракот. така, со помалку 
терапии може да се дојде до истите резултати без да се чека 
да поминат години, па да се оди на хемотерапија, агресивни 
хирургии и агресивни радиотерапии, вели професор глигоров

раната дијагностика  
нема да го спаси  
животот, но може  
да го промени

здраВjе
ПРОФЕСОР Д-Р ЖОЗЕФ ГЛИГОРОВ,СПЕЦИЈАЛИСТОНКОЛОГЗАРАКНАДОЈКА
ВОБОЛНИЦАТА„ТЕНОН“,УНИВЕРЗИТЕТ„СОРБОНА“

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

да биде во категоријата што 
може да се излекуваат во 21 
век? Односно, дали во 21 век 
треба да умираат луѓе од рак 
на дојка?
ГЛИГОРОВ: Сегаможебиќека
жамнекоиработиштосепопро
вокативни.Целтанатуморната
клеткаедаживеештоподолго.
Фактички,целтанатуморна
таклеткаедасеадаптиракон
општествотокоееоколунеаи
коеѝовозможувадаживеепо
долго.Моетоличномислењее
декавопоголемиотделодслу
чаите,освеннеколкукоиимаат
генетскааномалијаилитипична
аномалијакојагопредизвикува
ракотвопочетокот,станувазбор
заадаптацијаштогоправира
котеденчекорнапредконево
луцијата,зажал.Мисламдекаќе
имамепоголембројпациенти
коиќебидатизлечениодрак,но
мисламдекавотаабитканема
дабидемепобедници.Ситение
ќеумремееденден.Некојоднас
умираатодракбездазнаат.

 На секои 29 секунди се дијаг-
ностицира нов случај на рак на 
дојка во светот. Дали раната 
дијагностика може да го спаси 
животот?
ГЛИГОРОВ: Може,најверојат
но,дагопромениживотот.Уште
немадоказдекаранатадијагно
загоспасуваживотот,но,сепак,
ќедојдедоситуациивокоисо
поблаги терапии може да се

дојдедоранадијагноза.Така,
сопомалкутерапииможедасе
дојдедоистирезултатиотколку
дасечекадапоминатгодини,
падасеодинахемотерапии,аг
ресивнихирургиииагресивни
радиотерапии.

 Кои се новите предизвици 
и терапии во лекувањето на 
ракот на дојка?

Целта на 
туморната 
клетка е да 
живее што 
подолго. 

Фактички, 
целта на 

туморната 
клетка е да се 
адаптира кон 
општеството 
кое е околу 
неа и кое ѝ 
овозможува 

да живее 
подолго
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Разговараше |  Не ве на По пов ска 
Фото | Александар Ивановски

ИН ТЕРВ ЈУ: ВЕ СЕ ЛА ЧЕ СТО Е ВА  |  АР ХЕ О ЛО ШКИ ОТ МУ ЗЕЈ ПРЕТ СТА ВИ ЕКСК ЛУ ЗИ ВЕН МА КЕ ДОН СКИ ЗЛА ТЕН НА КИТ ВО њУ ЈОРК КуЛтурА

Ар хе о ло шки-
от му зеј на 

Ма ке до ни ја 
до кра јот на 
го ди на ва ќе 
ре а ли зи ра 

уште не кол-
ку зна чај ни 

про е кти, 
ка ко што е 

про мо ци ја на 
Илу стра тив-

ни от во дич за 
по сто ја на та 

му зеј ска 
по ста вка, 

ќе ја отво ри 
Еду ка тив на та 
ра бо тил ни-
ца во склоп 
на Му зе јот, 

со што 
до ка жу ва 

де ка по све-
ту ва по себ но 
вни ма ние на 
најм ла ди те и 
нив но то ид но 

на до гра ду-
ва ње

Ар хе о ло шки от му зеј на Ма ке до ни ја на сво и те 
по се ти те ли, до маш ни и стран ски, им го пре-
зен ти ра екс лу зив но то ар хе о ло шко кул тур но 
нас ледс тво од Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. На се кој 
по се ти тел бесп лат но му стои на рас по ла га ње 
стру чен во дич низ по ста вка та, кој до пол ни тел-
но мо же да ги об јас ни пре зен ти ра ни те ар те-
фак ти и исто ри ски те ди ле ми, ве ли Че сто е ва

�Ко пии од ар те фа кти на ма ке-
дон ски зла тен на кит беа при-
ка жа ни на из лож ба во њу јорк, 
а ве лат ако ус пе еш во њу јорк, 
си ус пе ал се ка де. Ка же те ни ка-
ко по ми на прет ста ву ва ње то на 
на ше то кул тур но бо гат ство во 
гра дот кој ни ко гаш не спие ? 
ЧЕ СТО Е ВА:Согордостморамда
истакнамдекаизложбатапомина
одлично,соголемоинтересира
њеодпосетителитеиогромно
задоволствоштоимаатможност
давидатидасезапознаатсоил
јадницигодинистариартефакти
откриенисодеценискитеархео
лошкиистражувањавонашата
земја,анекои,зажал,првпатда
сезапознаатсоРепубликаМа
кедонија,нејзинатаисторијаи
денешниотживот.Затоасметам
декаизложбатавоцелостуспеа
дасијаисполнисвојатазадачаи
какокултуренамбасадорсогор
достиреспектгоприкажанаше
токултурнобогатство.Посебно
смегординафактотдекаизлож
батацелосноуспеадајаобедини
целатамакедонскадијаспорана
едноместо,сомакедонскипосе
тителиодЊујорк,Вашингтон,
ЊуЏерси,ЧикагоидуриодФло
рида.Онашто,сепак,пријатнонѐ
изненадибешеитоплиотприем
којгодобивмеодпосетителитеи
бројотнадипломатииреноми
ранисветскиуметницикоинѐ
удостоијасонивнотоприсуство
ипозитивнитекоментаризаиз
ложбатаиниотворијаможности
заиднасоработка.Носителнаиз
ложбатаеНУАрхеолошкимузеј
наМакедонија,поддржанодМи
нистерствотозакултура,зашто
изразувамеголемаблагодарност.

�Бе вте дел од Европ ски те де-
но ви на кул тур но нас ледс тво, 
Бе ли но ќи, Кон фе рен ци ја та 
по све те на на ме га лит ска та 

Ар хе о ло шки от му зеј е ре пре зент 
што одам на и тре ба ше на  
ре пуб ли ка Ма ке до ни ја

Вопрестижната„Gallery MC“воМа
кедонскиоткултуренцентарво
Њујоркбешеотворенаизложбата

„НакитотнизвековитеодРепублика
Македонија“наНУАрхеолошкимузејна
Македонија,којасодржибогатексклузи
веннакититеракотнифигурининадо
полнетисомултимедијалнисодржини
прекукоипубликатаимашеможностда
јазапознаевековнататрадицијанама
кедонскиотнакит.Некоиодприсутните

првпатимааможностдасезапознаат
сомакедонскатаисторијаитрадиција,
првпатвидоанакитстарилјаднициго
диникоједелодголемитеархеолошки
истражувањавоМакедонијавопослед
ните70годиниикоипретставуваат
сведоштвозакултурниотконтинуитет
иидентитетнамакедонскиотнарод.За
изложбата,ноизаостанатитеактивно
стинаАрхеолошкиотмузејразговараме
содиректоркатаВеселаЧестоева.

оп сер ва то ри ја „Ко ки но“ и неј-
зи на та по пу ла ри за ци ја...Кои 
про е кти ги пред ви ду ва те во 
бли ска ид ни на?
ЧЕ СТО Е ВА: Одминататагодина
иНУАрхеолошкимузејнаМаке
донијасеприклучинаманифе
стацијатаЕвропскиденовина
културнонаследство.

ВопросториитенаНУАрхео
лошкимузејнаМакедонијасе
одржаа:„EuropaRomana:Посе
танаизложбиипредавањаза
римскитеепиграфскиспомени
цииартефакти“,организирано
какобесплатнапрошеткана
посетителитенизпоставката
соримскиартефактиилапи
дариумот,кадештосепреда
вашезакарактеристикитена
римскотокултурнонаследство
воМакедонијаивлијанието
наримскатакултураврзсоз
давањетонановитеопштес
твенипридобивки;„Посетана
библиотекатанаФондацијата
КирилТрајковски“,сместена
вопросториитенаНУАрхео
лошкимузејнаМакедонија,во
којасеодржапрезентацијана
содржинатанабиблиотеката
ипроекцијанакратокфилмза
основањето,градењетоифунк
цијатанабиблиотекатавоид
нина.Истотака,учествувавмеи

наманифестацијата„Беланоќ“,
накојапостигнавмеимпозант
набројкапосетителизашест
часа,колкуштобешеотворен
музејотбесплатновопериодот
од18до24,вомузејотпроше
таа2.000посетители,сошто
уштееднашможедасепотврди
декамузејотпретставуваре
презентштоодамнаѝтребаше
наРепубликаМакедонија.

ВопросториитенаНУАрхео
лошкимузејнаМакедонијасе
одржаимеЃународниотнау
ченсимпозиумсонаслов„Ко
кино – археолошки и астро
номскиаспекти–паралелии
искуства“,подпокровителство
наМинистерствотозакултура
наРепубликаМакедонија,аво
организацијанаНУАрхеолошки
музејнаМакедонија.Настанот
сеодржапоповодјубилејните
15годиниодпочетокотнапр
витеархеолошкиистражувања
налокалитетот„ТатиќевКамен“,
денеспознаткакоархеоастро
номскилокалитет„Кокино“.За
целитенасимпозиумотбеше
поставенаиизложбасоставена
од26фотографии,поднаслов
„Кокино–мистиченшепотниз
вечноста“напознатиотумет
ничкифотографЉупчоИлиев
ски,аучествуваареномирани
астрофизичари:профдрГоран
ХенриксонодУниверзитетво
Упсала,Шведска,профдрВале
ријаФолодБугарскатаакаде
мијананауките,дрАлександар
БулатовиќодАрхеолошкиот
институтнаР.Србија,профдр
ДрагиМитревски–одКатедра
тазаисторијанауметности
Археологија,наФилозофскиот
факултет,Р.Македонија,како
ипрофдрОлгицаКузманов
ска–одИнститутотзафизика
приПриродно–математичкиот
факултет,РепубликаМакедо
нија,заедносоостанатитееми
нентнинаучнициодобластана
археологијата,археоастрономи
јатаиастрономијатазборуваа
засвоитенаучниопсервации
воовиеобластииповрзаноста
соКокино.

АрхеолошкиотмузејнаМакедо
нијадокрајотнагодинаваќере
ализирауштенеколкузначајни
проекти,какоштоепромоција
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КуЛтурА култура
Книжарницата „антолог“ 

препорачува:

4
приказна за  

бојата
Ана  

Андроска

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИњА

  

Бу! ноќта на  
вештерКите на Мадеа

Boo! A MAdeA HAlloween

Заработка: 28.500.000 $

жанр: трилер
режија: Тајлер Пери

актери: Тајлер Пери,  
Каси Дејвис,  

Патрис Ловли

ЏеК ричер: неМа враќање
JAck ReAcHeR:  

neveR go BAck

Заработка: 22.900.000 $

жанр: акција
режија: Едвард Цвик

актери: Том Круз,  
Алдис Хоџи,  

Коби Смолдерс

потеКлото на Злото
ouiJA: oRigin of evil

Заработка: 14.100.000 $

жанр: хорор
режија: Мајк Фланиген

актери: Елизабет Рејзер,  
Лулу Вилсон,  
Аналис Басо

СМетКоводител
THe AccounTAnT

Заработка: 13.600.000 $

жанр: акција
режија: Гевин О’Конор

актери: Бен Афлек,  
Ана Кендрик,  
Џ.К. Симонс

девојКата од воЗот
THe giRl on THe TRAin

Заработка: 7.200.000 $

жанр: трилер
режија: Тејт Тајлор

актери: Емили Блант,  
Хали Бенет,  

Ребека Фергусон

тОП 5 НАЈГлеДАНи филМА  
          во САД викендов

„Заспаниот Циганин“ 
од Анри Русо

„ЗаспаниотЦиганин“
еделонафранцускиот
сликарАнриРусо(1844
1910),којприпаѓална
постимпресионизмот.
Билпознатикакоцари
ник,пауштеговикале
иАнриРусоЦариник.
Додекабилживгоис
мејувале,аподоцнабил
познаткакосамоукге
нијсовисокиуметнич
кивредности.

1
војната нема 
женско лице
Светлана 
Алексиевич

3
Љубовна 
саботажа
Амели  
Нотомб

5
штурецот во 
саксијата
Драган Ј.  
Ристиќ

Велелдеканемадругучител
освенприродата.Сепак,при
знавалдекапрималсовети
оддвајцаакадемскислика
ри,ФеликсОгистКлемани
ЖанЛеонЖером.Сесмета
занаивенсликар.�

2
убиство во  

хотел Босфор
Есмахан  

Ајкол

наИлустративниот водич за
постојанатамузејскапоставка,
ќејаотвориЕдукативнатара
ботилницавосклопнаМузејот,
соштодокажувадекапосветува
посебновниманиенанајмлади
теинивнотоиднонадограду
вање.Возависностоднивната
возраст,програмитезаработата
содецатаипрезентацијатана
нашетокултурнобогатствосе
разликуваат,одмоделирање,цр
тањеибоење,видеоигриили
специфичнипредавања.

�Ар хе о ло шки от му зеј на Ма ке-
до ни ја е нај по се ту ва на та ин-
сти ту ци ја во зем ја ва. Ка же те 
ни кол ку вкуп но по се ти те ли 
има до се га, што ну ди по ста-
вка та на Му зе јот и ка кви ту ри 
има за ту ри сти те?  
ЧЕ СТО Е ВА:ДосегаАрхеолошки
отмузејнаМакедонијагоимаат
посетеноповеќеод70.000посе
тителиодземјаваиодстранство.

АрхеолошкиотмузејнаМаке
донијанасвоитепосетители,

домашниистрански,имгопре
зентираексклузивнотоархео
лошкокултурнонаследствоод
РепубликаМакедонијаздобие
носодеценискитеархеолошки
истражувањавонашатаземја.
Нашатапостојанаархеолошка
поставка,воцелост,успешноја

илустрирацелокупнатаистори
јананашатаземјаоднајстариот
човечкипериод,палеолитотдо
крајотнаосманлискиотпериод.
Поставката,следејќигинајно
витетрендовивомузеологи
јата,енадополнетасобројни
мултимедијални содржини,
восочнифигуринаистакнати
историскиличностиодМакедо
нијаисликикоиамбиентално
гонадополнуваатпросторот.На
секојпосетителбесплатному
стоинарасполагањестручен
водичнизпоставката,којдо
полнителноможедагиобјасни
презентиранитеартефактии
историскитедилеми.Морада
истакнемедекадосегашните
реакцииодпосетителите се
крајнопозитивни,штоособе
нонѐрадуваинидавазаправо
дагипоканимеситештонего
посетилеМузејотдосега,аима
атможност,дагонаправаттоа
штопоскорозатоаштонашето
културнобогатствоенашеи
единственоисамотоанѐдефи
ниракакоМакедонци.�
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КуЛтурА

Снимањето на овој филм 
е едно од најубавите 
искуства во мојот живот

КуЛтурАТОМИСЛАВ ЖАЈА, РЕЖИСЕР НА ДОКУМЕНТАРНИОТ ФИЛМ 
„СЛОБОДНИ“ ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СПРЕЧЕНОСТ

ТомиславЖајаеХрватшторежирал
ипродуциралповеќеод50докумен
тарнифилмови,неколкукраткии

експерименталнифилмови,двеТВадап
тациинатеатарскипретставиитриигра
нифилма.НафилмскатаакадемијаФАМУ
воПрагајадобилсвојатамагистерска
титулаподокументаренфилм.Скопска
тапубликаимашеможностдагогледа
долгометражниотдокументаренфилм
„Слободни“,филмзалицасоинтелектуал
наспреченост.Филмотеприкажуванво
ЛосАнџелес,Њујорк,Лисабон,Торонто,
Венеција,Кан,ајаосвоилинаградатаза
најдобардолгометражендокументарен
филмвоВенеција,нафестивалот„Арт
хаус“воХонгконг,на„ТопИндифилм“и
многудруги.

ВоМакедонијаиворегионот,уштепостои
традиционалнозгрижувањеналицасо
интелектуалнаспреченоствоинститу
цииодзатворентип.Тоагиправилицата
целосногетоизираниизатворени.Тие
штоималесреќаисесместениволокал
низаедници,најчестопообразованието
остануваатвоопштественаизолација.
„Слободни“едокументаренфилм,кој
прекуопсервација,соминимуминтер
венциивопроцесотнадокументирање,
гиследисвоитекарактеривопериодод
двегодини.Филмотпочнувавонеколку
институциикадештогледамеичувству
вамекакоедасебидеизолираништо
значидатибидатодземениситеправа,
приватностилиодлукизасопствениот
живот.Ситеовиелуѓе,портретираниво
документарниотфилм,гоимаатистиот
сон–дабидатслободни.Когаќеизлезат
одинституциите,тиепочнуваатдасеме
нуваатитоатокмупреднашитеочи.Ние
гонабљудуваменивниоткарактер,какосе
обидуваатдагиисполнатсвоитесоништа,
ноовојпатнизнивнатаперспектива.

�Кој беше Вашиот мотив да го сними-
те долгометражниот документарен 
филм „Слободни“?
ЖАЈА: Овојфилмгоприкажувапроцесот
навраќањенаовиелуѓевоопштество
то,наеденначинпрекуизлекувањена
општеството.Мојоттаткоцелживотрабо
тешесолицатасоинтелектуалнаспрече
ност,такаштојасоддетствогиобиколував
институциитесонегозавременавикен
дитеинекакосакавдаимпомогнамна
тиелуѓе.Снимањетонаовојфилмеедно
однајубавитеискуствавомојотживот.
Многунаучиводовиелуѓе.

�Дали емотивно се испразнивте додека 
го подготвувавте филмот?
ЖАЈА:Мислевдекамногуќенаучамза
овиелуѓе,носеслучинештодруго–на
учивмногуповеќезасебеизанашето
општество,отколкузанив.Сонив,ед

ноставно,сезближив,научивдакому
ницираминекакоситепредрасудишто
гиносеввосебе,коисестарисовековии
коиситениегиимамевосебевоврскасо
луѓетоштосево„лудница“иливонекои
институцииуспеавдагинадминамсо
текнавреме.Но,секогашкогагостувам
некадесофилмот,секојпатучамнешто
новоидоаѓамдоновзаклучок.Предне
којденразмислувавдеканепостоипро
блем.Постоимесамоние,коисметаме
декаимапроблем.Бидејќи,објективно,
непостоипроблем.Акосметамедека
имапроблем,тоаепроблемзанас,но,
објективно,незначидекаепроблем.Ако
ниевелимедекаовиелуѓесепроблем
воопштеството,тогаштиесепроблем
занас.Но,акокажемедекатиесефакт,
атоадекавосекоеопштествоимаод
реденпроцентналуѓештоимаатин
телектуалнитешкотии,каконапример
аутизам,Дауновсиндромилинекојдруг
видинтелектуалнаспреченост,тогашќе
бидемесвеснидекатиепостојат.Мислам
декананашетоопштествомуепотребен
редизајнкадештоќепрестанемедаги
затворамеочитепредпроблемот.Треба
дапрестанемедавелимедекаимаме
решение,атоаедагитргнемеодпред
очиовиелуѓеидакажемедекасмего
решилепроблемот.Прво,споредмоето
мислење,проблемнепостои,тукупо
стојатсамолуѓесосвоипотреби,како
штопостојатлуѓештонакривувааткога
одатпорадитоаштоостанелебезнога.
Ниепостојаносезанимавамесотоашто
овиелуѓенеможат.Но,тоанегоправиме
сосебе,несезанимавамесотоаштоне
можемение,тукусотоаштоможеме,
штонѐусреќува.Тојмоменткогаќесе
смениперспективатаикогаќеречеме:
ајдедавидимештоможатовиелуѓе,што
имепотребно,вотојмоментпроблемот
престанувадапостои.

�Дали снимањето вакви филмови ќе 
ја смени перспективата на гледањето 
на овие луѓе во општеството?
ЖАЈА:Сакавовојфилмдастанееденвид
прикaззасителуѓе,коинепосвојавина
имаатинтелектуалнаспреченост.Од
генерацијанагенерацијасепренесува
мислењетодекаовиелуѓенеможатда
живеатсонас,интегриранивоопштест
вото,тукудекатребадабидатиздвоени
настранаитамудабидатоставенисѐдо
својатасмрт.Сенадевавдекаќедобиеме
приказзатиелуѓедекаитиеселуѓе
какоиние.Многусумсреќенкогаги
гледамреакциитеналуѓетопопроек
цијанафилмот.Гледамедекаитиесе
човечни,топликакоиние,имаатсвои
соништа,желби,потребии,всушност,
неманикакваразликамеѓу„нив“и„нас“.
Непостои„ние“и„тие“тукусмесамо
„ние“.Среќенсумбидејќисфативдека

овојфилмстанатоаштоменемибеше
најважно,атоаеместозасредби.Ние,
конечно,сесреќавамесоовиелуѓеи
чувствувамедекастанувамекомплетни.
Тојделоднасштоеотфрленсевраќана
еденначиниодеднашчувствувамедека
тиеразликинепостојатисенаоѓамево
мир.Ниеимамеправонаподдршка,но
тиенемаат,бидејќинекојмногуодамна
решилтака.

�Дали нашето општество е општест-
вото на инвалиди?
ЖАЈА:Проблемотнеенитухрватски,
нитурегионален,тукусветски.Ниекако
општествосамисигонаправивметоа.
Ниесиодземавмеделодсебеитојдел
нинедостига.Итоаејаснокогагогле
дамеовојфилм.Когаќедојдеменатоа
„местозасредба“,какоштојасгонаре
кувам,сечувствувамесреќни.Когаовие
луѓегигледамевоинституции,несме
среќни,тукусмешокираниисметаме
декаименаправенаголеманеправда.
Тоазначидекатребадасменименешто

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Лилика Стрезоска

кајсебе–дастанемееднопосреќнои
поздравоопштество.Општествозасите,
анесамозанекои.

�На кој нов проект работите?
ЖАЈА:Веќевторагодинаработам,на
првпоглед,еднасличнаприказна,но,
всушност, поинаква. Работам на нов
документаренфилм,априказнатаеза
луѓетосонајтешкипсихичкиболести,
какоштосешизофренија,манијакална
депресија,луѓештослушаатгласови,
коиимаатхалуцинации,сетотоаодшто
многусеплашиме.Откакобилеподклуч
подолговреме,затворени,тиесеобиду
ваатповторнодавоспоставатконтакт
сосвоетосемејства,данајдатработаида
продолжатдаживеатсосвојатаболест.
Луѓетоодкоисеплашиме,тешкоќеги
прифатимезасоседи.Амојотфилмсе
викатокмутака,„Соседи“.Затоарешив
данаправамфилмвокојнепознатотоќе
станепознато.Ќевидимекоисетиелуѓе,
какоживеатишто,всушност,секриезад
тиефантомскидијагнози.�

 „слободни“ е документарен филм, кој преку опсервација, со 
минимум интервенции во процесот на документирање, ги следи 
своите карактери во период од две години. Филмот почнува 
во неколку институции каде што гледаме и чувствуваме како 
е да се биде изолиран и што значи да ти бидат одземени сите 
права, приватност или одлуки за сопствениот живот
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БренД КОнЦеПти | ИКО НИ НА СТИ ЛОТ

Ди вА вО КО JА Се  
Сре ќА вА Ат Ми тОт  
и СтвАр нО СтА
Пишува |  Сотир Костов 

Поминаа90годиниодраѓањетонаМе
рилинМонро,62годиниоднејзината
најпознатакултнаcценасолелеавиот

белфустаннадрешеткитенаподземната
железницавоЊујорк(„Седумгодинивер
ност“,БилиВјдлер)и54годиниоднејзина
тамистериознасмрт,атааостанаеднаод
најголемите(аконеинајголема)иконина
планетата.Пред62годиниМерилинМонро
застананадрешеткитеодметротовоЊу
јорк,влезевофилмскатаисторијаистана
прввистинскисекссимболивосветот.
Каконеодоливаиневеројатно
привлечна,сепокажафатална
замногумажи.Нејзинитеглав
ниадутибеа:фигурата,прос
лавенатафризура,карминот,
заводливиотпогледисексапи
лотштопростобликашеоднеа.
МерилинМонроеврвнаактерка,
шармантнаизаводливазабавувачка,
женасохаризма,којаодамнапрерас
навосексапилиеротизам.Уштена
почетокотнасвојатаактерскакариера
вофилмот„Џунгланаасфалтот“,филм
наненадминливиотЏонХјустон,добива
улоганаубаванаивкавочијштоизворен
еротизамможешедасенасетихаризмата
наиднатаѕвезда.Потоаѝсеслучикултниот
филм„Нијагара“,нарежисеротХенриХатавеј,
вокојтааодширокатапубликаедоживеана
каконоваеротскабожица,сотенденцијада
гизасениидагинадминеситеостанатири
валки.Тоаисеслучи!Таа,соостварувањето
наулогатаво„Нијагара“,исоцелиотперфор
мансвофилмотипонего,говратикултот
натрадиционалнатазаводница–фатална
жена.Сепак,следуваакомедиите„Мајмунска
работа“и„Мажитеповеќегисакаатрусоко
сите“,нарежисеротХ.Хокс,вокоитаапока
жадекаимаизвонредночувствозахумор.
Истовременонавестидекаумеевештода
гопародирагламуротнаеротскитебожици,
чијштосимболбешетаа,фактштогодокажа

навосхиткајмажите,аженитесакаа
едноставнодабидатвосèистикако
неа.Платинестатакоса,насмевката,
црвенитеусниителотобеанејзините
заштитнизнаци.Соплатинестакоса,
изразенитеуснисоцрвенкармини
сензуалнототелопретставувашеоте
лотворениенахоливудскиотгламури
секссимбол,атоаеиденес.Сосвоето
облекувањеиоднесувањетаасекогаш
гинагласувашеженственостаисексу
алноста.Успевашеисèуштеуспевада
гомаѓепсасекојмажнапланетатасо
својотсексапилидопадливостакоја
зрачешеоднеа.Девојкакојазнаеше
какодајаискористисвојатасензу
алностидагоовековечииметокако
филмскаикона.Иконазасензуалност,
женственостиубавина.Секссимбол
непоматенвославатаипедесетиче
тиригодинипонејзинатасмрт.Жена

многуповеќеодсекссимбол.Мери
линМонрогофасцинирашесветотсо
својатараскошнафигура,прекрасно
извитканаплатинестакосаихариз
матичналичност.Контроверзна,но
храбраженакојанесеплашешеда
јапокажесвојатаженственост.Прва
девојкаоднасловнатастраницана
„Плејбој”,којастанаиконанастилотза
женитеиженаодсоништатазамажи
те.Подоцнанејзиниотликгопрезеде
Мадона,асвоитеженскиатрибутипо
примернанеачестогиистакнувааи
РенеЗелвегериАнџелинаЏоли.По
дигнатиотбелфустаннаМерлинка
сотоползракштоструиенајсекси
филмскасценавоисторијатанаки
нематографијата.Женамит,убава
приказна,возбудлива,ноитрагична.
Неповторлива.Безвременскаикона
штосесакаиреспектира.

ипотврдисоактерскитеперформанси
вофилмовите„Седумгодиниверност“
и„Некоитоагосакаатжешко“,наре
жисеротБ.Вајлдер.

Исега,навистина,којаеМерилинМо
нро?Штосимболизиратаа?Имали
таавредности?Идоколкуима,коисе
тие?МерилинМонроеженамистери
ја.Тааенајголеминенадминатсекс
симболна20век.Светскиписатели
беављубенивонеа(ХенриМилер),
врвнибејзболиграчијаобожаваа(Џо
диМаџо),аголемипретседателибеа
фасцинираниоднеа,ноизалудени
понеа(ЏонКенеди).Тоаедноставно
морашедасеслучи.Ситегиосвоју
вашеиизлудувашедомаксимумсо
непосредностаиприродностананеј
зинитевоздишки,асонејзинитене
мириисоништасоздавашеексплозија

што мо же ме да суб ли ми ра ме за Ме ри лин Мо нро? 

Тукајасдодавамдекаиакозанеавелеа
декаенајрадоснатадевојканасветот,
заднејзинатанасмевкасекриешетага.
Славатанеѝдонесемногусреќабидеј
ќисекогаштежнеешедасепотврдиина
приватенплан.Бешедепресивналич
ностиакосетрудешеситедаверуваат
декаемногусреќна.Имашеизвонреден
талентдајаприкриесвојататага.Но,и
најсексапилнатаженана20век,како
штојанарече„Плејбој“,заробенавосво
јатаженственостивозаводливосташто
бликашеоднеа,каковолудачкакошу
ла,којанеѝдозволувашедадише,ана
крајотијауби.Дефинитивно,најтажна
диванасветот.Кокетнаисензуална,
ноинесигурнаипсихичкилабилна.

Никогашнеуспеасаматадасезасака.
Но,затоаимбешеопсесијанамажи
техаризматичнатарусокосакојаги
маминивнитевоздишки.Гипривлеку
вашесонејзинитераскошниоблини,со
мазниотгласисозаводливиотпоглед.
Истовремено,будешезависткајжените,
коиѝбеаљубоморни,нопосакуваада
изгледааткаконеа.Затоасепретвори
вомиткојдоденеснеуспеадагоурне
нитуеднадругажена.Бешепреубава,
занесна,особена,својаичудна.Спојна
ранливост,невиност,наивност,сензу
алност–првадаманахоливудскиот
гламур.Икона,суперѕвезда,божица,
паибожицанасексот.Легендатаина
тамуживее.�

Жи вот: Жи во тот ѝ бе ше ис пол нет со мно гу број ни про ти вреч но сти. Си ро ма шти ја, те шко дет-
ство, ка ри е ра за поч на та со ерот ски фо то гра фии, експ ло зи вен ус пех, вив ну ва ње во ѕвез ди те, 
три раз во ди и на кра јот пад.
Со пру зи: Пр ви от не поз нат ра бот ник од со седс тво то, Џејмс До ер ти (де вој ка ко ја ба ра ше та тков-
ска за шти та), вто ри от го ле ма ѕвез да на бејз бо лот, Џо ди Ма ѓо (филм ска та ди ва и спорт ска та 
ѕвез да), а тре ти от поз нат пи са тел, Ар тур Ми лер (секс-бом ба та и ин те ле кту а ле цот).
Љу бов ни ци: Ив Мон тан, Френк Си на тра, Клерк Гејбл, Џон и Ро берт Ке не ди.
дру ги те за неа: Бе ше пос лед на ди ва, пос ле ден скан дал и пос лед на гри жа на со ве ста на Хо-
ли вуд – „па за рот кој фа бри ку ва из мис ли ци“, ка ко го во ре ше Бер толд Брехт. Не бе ше оса ме на 
- ед но став но бе ше са ма (Џо Ман ки је виќ). Таа е нај моќ ни от секс-сим бол на ве кот. Исто та ка, 
таа е ме та фо ра за дра ма тич но то и за гу бе но оп штес тво на САД (Ен то ни Бор џес). Те шко де ка 
мо же ме да во ста но ви ме да ли таа е автен тич на лич ност или еден од нај у ба ви те пред ме ти што 
Ди пон го смис лил (Би ли Вајд лер). Таа за ме не е про зо рец во чо веч ка та ду ша и ни ко гаш не ма 
да мо жам да ја за бо ра вам (Ар тур Ми лер).
нај поз на ти кни ги за ММ: Ме ри лин и јас: се ќа ва ња та на еден фо то граф (Ло ренс Ши лер); Ин тим-
ни де та ли за Ме ри лин (Су зан Бер нард); Мер лин во све тот на мо да та – дол го трај но то вли ја ние 
на Ме ри лин Мо нро (Кри сто фер Ни кенс, Џорџ Зе но); Ме ри лин: страст и па ра докс (Лу ис Ба нер); 
Ме ри лин Мо нро: пос лед ни те го ди ни (Кит Бад ман).
Са ма та за се бе: Што имам на ве чер на ме не ко га си лег ну вам? – Не кол ку кап ки од „ша нел 5“. 
Мис лам де ка јас сум фан та зи ја, бле скав фе но мен во жи во тот на дру ги лу ѓе.
Смрт: Без жи вот но го ло те ло во кре ве тот во неј зи ни от апарт ман. Пол на со средс тва за сми ру-
ва ње, ви ски и по раз. Ми сте ри ја, ни ко гаш до крај откри е на да ли са ма та си го од зе де жи во тот 
или бе ше уби е на.
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во Македонија не се чувствувам како странец
СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

брачната двојка маиса и мажа ал саман од сирија, која повеќе 
од 20 години живеела во саудиска арабија, во потрага по земја за 
инвестирање во сопствен бизнис пред три години доаѓа во македонија 
и отвора ресторан за арапска храна. маиса ал саман е жената која 
преку желбата да  има мирен, безбеден и пристоен живот решава да ги 
донесе и своите деца во македонија и тука да ги образува. нејзината 
ќерка е студентка по медицина на универзитетот „свети кирил и 
методиј“, додека двајца синови одат во основно училиште.  за постојан 
живот во македонија се одлучува пред една година, за македонскиот 
народ вели дека е навистина пријателски наклонет, го сака берово, но и 
убаво приготвеното селско месо. нејзината иднина, како што открива за 
„република“, е животот токму тука

�Кога првпат дојдовте во Македо-
нија?
АЛ САМАН: ВоМакедонијапрвпат
дојдовво2012година.Сомојотсопруг
отворивмеарапскиресторан.Но,по
радиработнитеобврски,тојсеврати
воСаудискаАрабија,ајасостанавда
сегрижамзаресторанот.Еденпериод
патувавнарелацијаСудискаАрабија
Македонија,новеќееднаиполгодина
постојаноживеамовде.

�Која беше причината поради која 
ја донесовте таа одлука? Зошто од 
сите земји во светот вие решивте 
да дојдете и да инвестирате токму 
во Македонија?
АЛ САМАН: Братучеднамојотсопруг,
којвеќеживеешеовде,нидадеидејада
почнеменовживоттукабидејќиима
убавиусловизапристоенживот.Така

решивмевоМакедонијадагиобразу
вамеинашитедеца.Ќерками,којаод
детесакадабидедокторка,студира
наМедицинскиотфакултет.Сегаво
Македонијаживеамсомоитетридеца
коивеќејазасакааземјатамногу,се
привикнаананачинотнаживотовде.
А,јасотворивуштееденресторан.

�Како сте прифатени овде? Колку 
луѓето се отворени да помогнат на 
странец?
АЛ САМАН: ВоМакедонијаимамногу
луѓештосакаатдапомогнат.Ниесме
навистинаодличноприфатени,има
мепријателиислободнотовремего
поминувамесонив.Такајасгоучам
имакедонскиотјазикиакоморамда
признаамдекатешкомиоди.Мисе
допаѓатоаштоовделуѓетонеправат
селекцијаитеприфаќааткакосвој.И

моитедецаимаатсвоипријателисо
коипоминуваатвремезаедно,спорту
ваат,живеатхармониченживот.

�Колку во полето на работата бевте 
разбрани за тоа што навистина са-
кате да направите со вашиот ресто-
ран? Кое е вашето мислење, вреден 
работник ли е Македонецот?
АЛ САМАН:ЛуѓетовоМакедонија
имаатобичајдагиизвршуваатрабо
титечекорпочекорисосигурност,
безризици.Вонашетоместосеработи
многупобрзоиводонесувањетона
одлукитеивоначинотнаработа.А,

можеби,итоаемојаманабидејќијассѐ
штоработам,гоработаммногубрзои
луѓетовелатдекаетешкодадржатче
корсомене.Сепак,морамдаистакнам
декатрудољубивостаеголемадоблест
намакедонскиотнародбидејќисака
данаучинештоново.Јас,иакоимаме
шефвокујнаоднашиоткрај,гиучам
македонскитевработеникакодапри
готвуваатарапскирецепти,атоане
бигопостигналабезнивнатаволја.

�Ја сакаат ли Македонците вашата 
храна?
АЛ САМАН: Да,фалафелсакаатнајм
ногуиакодегустираатидругиспеција
литети.Когаќевидитедекадошлеи
наредниотден,тогашстејапостиг
налецелта.

 Маиса и Мажа ал Саман 
со децата

Со пријателите во 
Маврово

На слава кај пријатели
Маиса со сопругот 

во Охрид

�Која е вашата омилена македонска 
храна? Што најмногу ви се допаѓа?
АЛ САМАН: Ијасимоетосемејство
сакамедајадемеграв,ќебапи,иако
тукасепомали,иселскомесо,при
готвенонатрадиционаленначин.

�Што најмногу ви се допаѓа овде?
АлСаман:Иакосомојотсопругпо
веќеод20годининеживеемевоСи
рија,пазарадиработасепреселивме
воСаудискаАрабија,сличностасо
топлиотдом,хармонијатаифами
лијатакаковоСиријајасјанајдов
тука.ВониедназемјавоЕвропафа
милијарнатаповрзаностизначењето
нафамилијатанесетолкузначајни
какоовде.Наовиевредностиголема
важностсепридаваивонашетород

номестоитоаеонаштонавистина
медржиимиседопаѓаовде.

�Покрај престојот во главниот град, 
сте посетиле ли други места од Ма-
кедонија? 
АЛ САМАН: Да,многуниседопаѓа
Берово,природатавотојградеуни
катна.Спокојотштогочувствувате
вотоаместоенавистинаневообича
енодоживување.Маврово,истотака,
многумиседопаѓа,сосемејството
сакамедапоминувамевремеивоОх
рид,градотимаединственаубавина,
аиезеротоепосебнопривлечноза
моитедеца.

�Дали ја чувствувате Македонија 
како свој дом или повторно раз-
мислувате да се вратите назад?
АЛ САМАН: Јасовденесечувствувам
какостранец.Мојотдометамукаде
штосемоитедеца,атиесесомене,
овдевоМакедонија.Восрцетосеко
гашќеминедостигамојоткрај,но
мојатаидниназасегаеживототтука.
Желбатанамојатаќеркадабидедок
торкаемојприоритет,додеканего
завршифакултетот,ниесекакооста
нуваметука.Акосѐбидеворедина
професионаленплан,немадапостои
причиназоштодасизаминеме.�
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Ма дрид е град ка де што си те стра сти на Евро па се со е ди-
ну ва ат на ед но ме сто соз да вај ќи го се којд нев ни от жи вот 
ис пол нет со му зи ка во ду ша та. На ули ци те на шпан ска та 
пре стол ни на ве што се ме ша ат исто ри ски те и де лов ни те згра-
ди, што ѝ да ва тон на по дед на кво атра ктив на де сти на ци ја за 
љу би те ли те и на исто ри ска та и со вре ме на та умет ност

Ованеобичноискуствоќегодо
живеетеакосепрошетатеод
„ПлазадеЕспања“до„Плазаде

Кибелес“.Овојградетретанајнаселе
наопштинавоЕвропскатаунија,по
ЛондониБерлин,инеговатаградска
областетретанајнаселенавоЕвроп
скатаунија,поПаризиЛондон.Освен
главенграднаШпанија,Мадридеи
седиштенаВладатаипрестолнинана
шпанскиотмонарх.Мадрид,истота
ка,еиполитичкицентарнаШпанија.

Когастевоовојград,ни
каконепропуштајтедаго
видитеплоштадот„Пла

задеЕспања“.Вниманиетоќевиго
привлечатдваоблакодериистатуата
напознатиотшпанскиписателМи
гелдеСервантесинеговитекултни
ликовиДонКихотиСанчоПанса.Ма
дридскатапалата„Реал“,најголемата
западноевропскапалата,изградена
во18век,еопкруженасоградини
штопленатвоодушевувачкипогледи.

„ПлацадеКибелес“,пак,носииме
набожицатанаплодностаКибела,а
тамусенаоѓаинејзинатафонтана,
познатаикакоместокадештона
вивачитенаРеалМадридгислават
успеситенасвојотомиленклуб.Во

близинаесместенаифасцинантната
градба„ПаласиодеКомуникасионес“,
некогашнапошта.Значаенеимузејот
„Прадо“,еденоднајдобритесветски
музеи,соизложениделанабројни
култниуметници,какоштосеГоја,
ЕлГреко,ВеласкезиРубенс.

Заљубителитенамодернатаумет
ност,меѓуместатакоитребадасе
посетатеимузејот„РеинаСофија“.
ДругитезначајниспоменицисеКа
тедраладелаАлмудена,карактери
стичназарадиизмешанитеелемен
тиоднеоготскиот,неороманскиот
инеокласичниотстил,познатата
порта„ПуертаделСол“,којадатира
од15векиважизанајдинамичното
местовоградот,плоштадот„Пла
задеОриенте“,кулата„Монклоа“,
азаобожавателитенаспортотне
изоставнисестадионите„Висенте
Калдерон“и„СантијагоБернабеу“.
Несмеедасеизоставии„ПлазаМа
јор“,главниотградскиплоштад,из
граденвовреметонаХабсбуршката
монархија.

Порадисвоетоекономскопроизводс
тво,животниотстандард,какоиголе
минатанапазарот,Мадридсесметаза
главенфинансискицентарнаПиринеј
скиотПолуостров.Овојградзаедносо
Хонгконгбилрангиранна10.место
меѓунајмоќнитеградовивосветот,
пресметанивотоп20во5од6катего
рии.Преддајапримисвојатаденешна
форма,овојплоштадбилпознаткако
местозаборбисобикови,јавниегзе
куции,игриитргувања.

Акогипосетите„ПлазадеТоросдеЛас
Вентас“,најголематаареназаборбина
биковиилишоутонатрадиционални
оттанцфламенко,којсенудивопро
грамитенамногубројниресторани,
ќеиматеможностдабидетеделиод
шпанскатаспецифичнатрадиција,а
когасеработизазабава,Мадридима
репутацијанамеканаклубовитеиме
стокадештозабавататраедораните
утринскичасови.

Когабисеодлучилезаедноесенско
доживувањенаМадридвотекотна
претстојниотвикенд,требадазна
етедекаагенцискирезервираниот
авионскиповратенбилетнарелаци
јаСкопје–Рим–Мадридчини527
евраполице.Воценатаевклучен
еденбагаждо7килограмиплуседен
багаждо23килограмииоброкво

еденбагаждо23килограмииоброк
воавион.

Постоииопцијазадиректенлетдо
преубавиотшпанскиградаколетате
одСофија,заштоодсвојотбуџетќе
требадаиздвоите324евраполице,
ноовааценаневклучувабагаж.

Сместувањевохотелсотриѕвездич
кивостандарднасобабивечине
лооколу198евра,додекацените
захотелскисместувањесоповеќе
ѕвездички,односносочетири,седви
жатод240до300евра.Ценитесеза
двајцавозраснииневклучуваатту
ристичкатакса,којасеплаќалично.
Важноедазнаетедекатрансферот
одаеродромдохотелиобратного
плаќатедополнително.

Мадридефасцинантензаноќенжи
вотизаноќниклубови.Истотака,по
пуларенеиобичајотнасостанување
вопарковиилинаулицисопријате
лите,кадештозаеднопијаталкохол
(овасенарекуваботелјон„botellón“,
од„botella“,штозначишише),ноако
сакатедагоискуситеова,внимавај
тезатоаштовопоследнитегодини
пиењетонаулицасеказнувасопа
ричнаказна.Уживајтевоубавините
наМадрид,па,којзнае,можебиќе
иматесреќададочекатеиконцерт
навашаомиленагрупатокмунаеден
одплоштадитевоградот.�

авион.АакопатуватеСкопје–Истан
бул–Мадрид,тогашзаповратенави
онскибилетќетребадаплатите560
евраполице,воценатаистотакае
вклученбагаждо7килограмиплус
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што ќе но сат  
не ве сти те  
оваа есен?

ТРЕНД

ако не сте љу би тел на огром ни  
кри но ли ни и не у доб ни кор се ти,  
ова е ва ша се зо на
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Моделитештодоаѓаатодсветскитемоднипистиможе
дасеносатвоситегодишнивремиња.

не о бич на  
тек сту ра

Аковашфаво
ритенеобич
ниотнадворе
шенизгледна
материјалот,

тогашпобарај
тегисивкавите
моделибидејќи
везотнатиефу
станиизгледа
впечатливо,но
внимавајтена
кројоткојтре
бадајаследи

линијатанате
лото.Обидете
сесомоделна
сирена,тоасе
какоќеостави

впечаток.

Пер ду ви
Моднитетрендови
диктираатсуптил

ноствообидда
небидатблизудо
традиционалните
форминатешки

венчаници,перду
витекакодетаљне
сенагласени,нона
целиотизгледим
даваатавтентич
ностипосебнадо
заефективност.

го ли ра ме ни ци 
и гол грб

Дол ги  
ра ка ви

Главно,ракавитесе
сотантела,модел

каковштопретста
виКаролинаХере
ра,којеидеаленза
воесениливозима.
Моделитесодолги
ракавиимаатиде
аленспојнакласи
ченкројинагласок

сотантела,која
најчестосекористи
приизработкана

свадбениотфустан.

Де та ли
Големитеобеткидоминира
атвосветотнанакитот,така
штотиеможедабидатваш
посебендетаљ.Ако,нависти
на,сакатенештопоинакво,
тогашпобарајтефустансо
деталиводругабоја.Вера
Вангпретставифантастичен
моделсовезодтемносивии
црникристалиисветки.

Дол жи на до глужд
Невестинскиотфустантреба
дабидеелегантенитоанај
лесносепостигнувасополна
должинадоподот,ноаконе
стељубителнаовиемодели,
незначидекаморадајаза
губитеелегантнатанота.Из
беретесатенилисвила,леле
авфустанвоАкрој,ефектен
детаљ,како,например,голи
раменицииеденфантасти
ченпарсандализаиграње.

Можебиќепо
мислитедека
немаништово
моделитебез
раменицииотво
ренгрб,декасето
тоаевеќевиде
но,носелажете.
Грботецелосно
отворен,носо
тантела,којаја
следилинијата
нателото.



градинадом

Во ва ша та ку ќа, без ог лед да ли е ста ра или 
но ва, се та ло жат отро ви. Тие се на о ѓа ат 
во бо ја та, пла сти ка та, те пи си те, ме бе лот, 
рас тво ри те за чи сте ње и сл. Но, за сре ќа, 
при ро да та има на чин ка ко да го ре ши тоа. 
На ба ве те ги овие пет цве ќи ња и про чи сте те 
го воз ду хот во до мот

ФИ куС
Фикусотезимзеленабилкакојапотек
нуваодИндија.Истражувањатапокажаа
декафикусотепосебнодобарзаотстра
нувањенаформалдехидотодвоздухот.
Бам Бу СО ва ПаЛ ма
Бамбусоватапалмаеуштееднаодклуч
нитебилкиштогопрочистуваатвозду
хот.Освентоа,таагибркаиинсектите.
Бамбусоватапалмагиотстранувабен
зенот,формалдехидот,хлороформот,
јагледорниотмоноксидиксиленотод
воздухот.
БРш ЛЕН
Бршленотезимзеленабилкаползавец
којаодличносеприспособуванавна
трешнитеуслови.Лесносеодгледуваи
неѝепотребномногусветлина.Бршле
нот,освензапрочистувањенавоздухот,
едобаризаотстранувањенаалерге
ните,какоштосемувлатаиживотин
скиотизмет.Одвоздухотгиелиминира
јаглеродниотмоноксид,формалдехидот
итрихлороетиленот.
ХРИ заН тЕ ма
Хризантематаееднаоднајдобритецве
ќињазапрочистувањенавоздухот.Таа
техничкинеесобноцвеќе,номожеда
траеивовнатрешниусловидошестнеде
ли.Когаќесеисуши,заменетејасонова.
Нахризантематаѝепотребномногусвет
лина,нонедиректна,какоимногувлага.
Гопрочистувавоздухотодформалдехиди,
ксилен,бензениамонијак.�

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
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СО Цве ќе ПрО Чи Сте те гО 
вОЗ Ду ХОт вО вА ши От ДОМ

Мо дер на со ба за ти неј џе ри

Натинејџеритеимсепо
требнимири сопствен
простор,нореткокојима

вишокквадратниметривоста
нотзадагиусреќитемладите
во „критичните години“.Па,
затоаќетребадабидетемно
гукреативни.

Натинејџеритеименајважно
штомислидруштвотозанив,
пазатоаеисклучителноважно
собатадабидемодерна,дамо
жатдавикнатдруштвоисите
дамислатдекасобатаеубава.
Требадавложитемалку,нода
внесетеголемипромени.Не
требадакупуватецелоснонов
мебелзатоаштотинејџерската
фазабрзопоминува,павни
мавајтемебелотдаможедасе
користиипонатаму.

Одличнаидејакојаможедаго
решипроблемотицелоснода
гоизмениизгледотнасобатае
ѕидсолајснинакоиможатдасе
закажуваатработи.Ѕидоттреба
даимаребравокоипожелбаќе
сеставаатполици,какоониево
продавница,аполицитеможат
дасеизвадатинаребратадасе

обесинештодруго.Тинејџерите
имаатпроменливорасположе
ние,панајмногуимодговараи
леснопроменливмебел.

Каучотиликреветоттребада
бидекласичензадаможедасе
вклопиикогадететоќестане
студент.Атмосфератасесоздава
содеталите.Затоа,важендетаљ
етепихот,којморадабидемоде
рен.Никаконетребадакупувате
скапзаштоионакатешкоќеја
преживеетинејџерскатафаза.
Завесите,истотака,несмеатда
бидаткласични,дезенотморада
бидемодеренивосогласностсо
вкусотнатинејџерот.

Незаборавајтевоконсултација
сонеговотовисочестводана
бавитеинтересениликултен
постерилитапети,којенајпа
метнодадобиепочесноместо
навратата.Ѕидовисоселотејп
никојнесака.�
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рекреациjа

КачувањепоКарпа

С порт ско то ка чу ва ње на кар па е 
еден вид ре кре а ци ја ко ја мо же 
да се пра кти ку ва пре ку це ла та 

го ди на за тоа што е по де ле но на два де ла, 
ка чу ва ње по при род ни кар пи и ка чу ва ње 
по ве штач ки кар пи.

Ка чу ва ње то по при род ни кар пи ба ра 
фи зич ки по под го тве ни лу ѓе и е тес но-
по вр за но со али пи низ мот. Се пак, точ но 
се знае до ка де е гра ни ца та и за тоа мо же 
и да се од вои од не го.

За да се поч не со ка чу ва ње по при род ни 
кар пи, пр во мо ра да се по се тат не кол ку 

Во по но во вре ме ва ков тип ре кре а ци ја се кој љу би тел или 
аван ту рист мо же да по ба ра во СЦ „Бо рис Трај ков ски“, ка де 
што под три би ни те има мон ти ра но кар па со раз лич ни те жи-
ни. Ту ка, се ка ко, мо же да се ра бо ти ин ди ви ду ал но или со 
еден аси стент, а во са ла та е вра бо тен и ин стру ктор кој ќе 
ви по мог не да ги сов ла да те пр ви те че ко ри на спорт ско то 
ка чу ва ње на кар па.

Во на ша та зем ја има и 24-ме тар ска кар па, ко ја е мон ти ра на 
на ке јот на ре ка та Вар дар во оп шти на та Кар пош, и таа е ед на 
од нај го ле ми те од ва ков вид во Евро па. Оваа кар па има еден 
вер ти ка лен ѕид, два ѕи да од стра ни те, кои про дол жу ва ат 
пре ку пла фон и за вр шу ва ат на неј зи на та кру на. Во мо мен -
тов на кар па та се мон ти ра ни по ве ќе од 20 на со ки со раз -
лич ни те жи ни. Си те за ин те ре си ра ни мо же да ја по се тат 
оваа кар па и да се оби дат да се иска чу ва ат во 
ра бот ни те де но ви од 17 до 20.30 ча сот.

Ва кви от тип ре кре а ци ја ве ќе по драз би ра и 
мно гу број ни нат пре ва ри, а од 2004 го ди на 
е вле зе на и во се мејс тво то на 
олим пи ски те спор то ви.

Во ос нов на та опре ма по треб на за ка чу ва ње 
по кар па вле гу ва ат па ти ки со спе ци јал на 
гу ма, без бед но сен по јас, ја жи ња, алки, 
ала тки за оси гу ру ва ње и тор бич ка 
за маг не зи ум.. 

Подготви|Бојан Момировски кур се ви кои мо ра да ги из ве ду ва ат обу-
че ни лу ѓе со сер ти фи кат или ин стру кто-
ри. Ва кви от тип ка чу ва ње мо же да би де 
до ста пен за се кој што има жел ба за тоа 
и по се ду ва со од вет на опре ма. Цел та на 
спорт ско то ка чу ва ње е да се до стиг не 
ма кси мал на та те жи на, од нос но да се 
сов ла да не ко ја кар па во при ро да та ко ја 
има ма кси мал на те жи на во ка чу ва ње то. 
По ра ди тоа, на со ки те или пра ве цот на 
дви же ње и иска чу ва ње на кар па та има ат 
свое име и те жи на. Всуш ност, спорт ско то 
ка чу ва ње се од во ју ва од ал пи низ мот за да 
мо же љу би те ли те на ка чу ва ње то по кар па 
да го до стиг нат те жин ски от ма кси мум. 
Те жи на та се обе ле жу ва со број ки, а до 
нив се до да ва и бу ква (5а, 8ц...).

Ва ква та по дел ба се вр ши и на ве штач-
ки те кар пи, кои, се пак, се по при стап ни 
за љу би те ли те на ка чу ва ње то би деј ќи 
на нив мо же да се тре ни ра пре ку це ла-
та го ди на. Лу ѓе то што ин тен зив но тре-
ни ра ат ка чу ва ње по кар пи ве лат де ка 
пре диз ви кот е по го лем на отво ре но, 
од нос но на при род на кар па би деј ќи таа 
но си не пред вид ли ви си ту а ции и ба ра 
по го ле ма под го тве ност, кон цен тра ци ја 
и фи зич ка си ла.

Ве штач ки те кар пи за ка чу ва ње ги има во 
Ма ке до ни ја ре чи си 20 го ди ни ко га прв-
пат ед на та ква кар па бе ше мон ти ра на во 
СРЦ „Ка ле“ и во са ла та на Ма шин ски от 
фа кул тет во Скоп је.
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К аратетоееденоднајтро
фејнитеинајуспешните
спортовивонашатаземја,

особеновопоследнитенеколку
годинизаштоговоратисамите
резултати.Соголемитеуспесии
резултатиштогипостигнааСа
шкоиЖаркоАрсовски,Наташа
Илиевска,БератЈакупи,Емил
Павлов,МартинНесторовски,
сестритеДимовскииуштене
колкудругивеќенеколкупати
јанаправијанацијатагорда.

СветскотопрвенствовоЛинце
првотокоесеодржуваоткако
летовокаратетоиофицијал
нодобистатуснаолимписки
спорт.Занастапотнанашите
репрезентативци,директорот
наАгенцијатазамладииспорт
нагласидекаконкуренцијата
сегаќебидепоголемаодкога
било,но,сепак,македонските
каратистиседоволноподго
твениимотивираниидосега
покажаадекаможатданаста
патнависоконивонаголемите
натпреварувања.

- Бит но е да се по тен ци ра де ка ова 
свет ско пр венс тво, пра ктич но, ќе 
би де пр во то го ле мо нат пре ва ру-
ва ње отка ко ка ра те то и офи ци-
јал но ста на дел од Олим пи ски те 
игри, од нос но бе ше ста ве но во 
про гра ма за Лет ни те олим пи ски 
игри во То кио во 2020 го ди на. Јас 
ве ру вам де ка се га кон ку рен ци ја-
та ќе би де мно гу по го ле ма и мно-
гу по сил на, но на ши те ка ра ти сти 

ќе би дат на ни во то на за да ча та 
и, се ка ко, ќе ги оправ да ат ква-
ли те тот и ре но ме то што до се га 
го на мет наа со сво и те на ста пи 
на ме ѓу на род на та сце на и ве ру-
вам де ка ќе го про дол жат трен-
дот на до стој ни прет ста ву ва ња 
на на ша та др жа ва и осво ју ва ње 
приз на ни ја. Ток му во таа на со ка 
се и по мо шта и под др шка та што 
Ка ра те фе де ра ци ја та на Ма ке до-
ни ја ги до би ва од Аген ци ја та за 
мла ди и спорт, па за учес тво то на 
ова свет ско пр венс тво во Линц од 
АМС се изд во е ни вкуп но 600.000 
де на ри, а до се га во 2016 го ди на за 
си те ме ѓу на род ни нат пре ва ру ва-
ња, за функ ци о ни ра ње то на на ци-
о нал на та спорт ска фе де ра ци ја и 
за струч на та ра бо та на тре не ри те 
и се ле кто ри те со на ши те ре пре-
зен та тив ци се изд во е ни вкуп но 
1.830.000 де на ривелидиректо
ротнаАМС,МарјанСпасевски.

- АМС нај че сто е по чет на та 
де сти на ци ја и крај на та де-
сти на ци ја на на ши те спор-
ти сти и им по са ку вам на 
ка ра ти сти те до стој но да ја 
прет ста ват Ма ке до ни ја на 
ова свет ско пр венс тво, да се 
вра тат со диг на ти гла ви и со 
го лем број приз на ни јадода
деСпасевски.

СветскотопрвенствовоАв
стријаќејасобересветската

каратеелита,аќеучествуваат
повеќеод1.300натпреварува
чиод118земји,штоерекордна
бројкавопогледнаучеството.

Ма ке дон ски те ка ра ти сти  
по нов ус пех и по  

ме да ли во Ав стри ја

МАКЕДОНСКАТАКАРАТЕРЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
НАСВЕТСКОТОПРВЕНСТВОВОЛИНЦ

Селекторотнасениорскатакаратере
презентацијавоборби,ПетарБелисто
јаноски,нагласидекадоколкуситенаши
каратистивоЛинцгодадатсвојотмакси
мум,можедасенадеваменамедали,па
инаповеќеодеден.

- За ова пр венс тво сме од лич но под го-
тве ни. Си те ре пре зен та тив ци што ќе 
учес тву ва ат во де лот на бор би се во 
нај до бра фор ма до се га и оче ку вам си те 
да го да дат ма кси му мот. До кол ку го на-
пра ват тоа, мис лам де ка ќе стиг не ме и 
до ме дал. До се га има ме са мо еден ме дал 
од Свет ско пр венс тво, во 2010 го ди на на 
Жар ко Ар сов ски, бев ме мно гу бли ску 
на пос лед но то Свет ско пр венс тво во 
Бре мен, но ве ру вам де ка на ова ќе се 
за ки ти ме и со ме дал, а мо же би и со по ве-
ќе од еден. Ро сте рот со кој рас по ла га ме 
ми да ва за пра во да ве ру вам во нив и во 
до бар ре зул тат изјавиБелистојаноски.

Какоштомногуминазнаатдагона
речат,златнотомомченамакедон
скотокарате,ЕмилПавлов,којосвои
првоместонаЕвропскотопрвенство
воФинскапреддвегодини,предза
минувањетовоАвстријаизјавидека
форматаисамодовербатасенанај
високониво.

- На ова свет ско пр венс тво ќе на-
ста пам во ка те го ри ја до 60 ки-
ло гра ми. Мо жам да ка жам де ка 
фор ма та е на за до во ли тел но ни во 
и де ка на пор но се под го тву вав-
ме за ова свет ско пр венс тво. До-
се га ова е нај го лем на стан на кој 
ќе учес тву ва ме и мо жам да ка жам 
де ка е го лем пре диз вик за нас. Ќе 
би де те шко да се стиг не до го лем 
ре зул тат, но јас ве ру вам во се бе, 
са мо до вер ба та ми е на ви со ко ни-
во и оваа го ди на мо жам да ка жам 
де ка имав ус пеш на по лу се зо на. Бев 
трет на Европ ско то пр венс тво, а 

Че ти ри на е сет ма ке дон ски ка ра ти сти ги бра нат на ци о нал ни те 
бои на Свет ско то пр венс тво во Линц, Ав стри ја, кое се одр жу ва 
од 25 до 30 октом ври. Во кон ку рен ци ја со 1.300 учес ни ци од 
це ли от свет, на ши те спор ти сти ќе се бо рат за уште ед наш да 
ни до не сат ус пех, до стој но да ја прет ста ват зем ја та и од  
Ав стри ја да се вра тат со ме да ли

во пос лед ни те три го ди ни имав 
ус пеш ни на ста пи на го ле ми те 
нат пре ва ру ва ња, па се на де вам 
де ка ќе про дол жам и во Линц и 
ќе го по до брам ре зул та тот од 
пред две го ди ни во Бре мен, ка де 
што бев пет тиизјавиПавлов.

ЕдинствениотМакедонецштоима
освоеномедалнаСветскопрвенство,
ЖаркоАрсовски,којеикапитеннака
ратерепрезентација,запрвенството
воЛинцистакнадекаочекувауспех
идекананашитекаратистиимлежат
големинатпреварувања.

- Ќе на ста пу вам во ка те го ри ја над 84 
ки ло гра ми и мо жам да ка жам де ка 
е го ле ма чест за ме не ка ко ка пи тен 
да ја во дам на ша та ре пре зен та ци ја 
во Ав стри ја. Мо мен тал но си те се 
на о ѓа ме во нај до бра нат пре ва ру вач-
ка фор ма и оста ну ва на нас тоа да 
го иско ри сти ме со до бра та кти ка и 
па мет на бор ба ус пеш но да се прет-
ста ви ме на ова свет ско пр венс тво. 
Тра ди ци ја та ка жу ва де ка сме под-
го тве ни за го ле ми нат пре ва ру ва ња 
и мо жам да ка жам де ка до бро ни 
одат. Се на де вам де ка тра ди ци ја та 
и се га ќе про дол жи и ќе се вра ти ме 
со од лич ни ре зул та ти од Ав стри ја
истакнакапитенотАрсовски.

спорт
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�28 октом ври 1947 година
 Во Скопје, во кино „Култура“, 

филмските работници на Маке-
донија го организираа првиот 
филмски преглед. Во него е 
прикажан секојдневниот живот 
во републиката, активностите на 
градежништвото, прославата на 
9 септември во Пиринска Маке-
донија и бербата на памукот во 
Струмичко. Сниматели беа Трајче 
Попов и Благоја Дрнков.

�29 октом ври 1944 година
 Во селото Горно Врановци, Ве-

лешко, излезе првиот број на 
весникот „Нова Македонија“ на 
македонски јазик, орган на На-
родноослободителниот фронт на 
Македонија. Вториот број излезе 
во ослободениот град Битола, а од 
третиот број излегува во Скопје.

�29 октом ври 1940 година
 Во Ленинград почина Димитрија 

Чуповски, македонски национа-
лен деец, општественик, рево-
луционер, политичар, дипломат, 
публицист, научник, издавач, 
историчар, картограф и фило-
лог и еден од најистакнатите 
и најдоследни организатори и 
афирматори на македонската 
национална мисла.

�31 октом ври 1971 година
 Во Кавадарци е роден Сашо 

Гешовски, првата жртва од Ма-
кедонија во воените конфликти 
кои избија во 1991 година во 
СФРЈ. Тој бил застрелан на 6 
мај додека чувал стража во ка-
сарната во Сплит за време на де-
монстрациите на поддржувачите 
на независноста на Хрватска.

�1 ноември 1995 година
 На 95 години во Скопје почина 

авторот на првата драма на маке-
донски јазик „Бегалка“, крушевча-
нецот Васил Иљоски, драмски пи-
сател, есеист, критичар, книжевен 
историчар и истакнат педагошки 
работник. Иљоски бил член на 
МАНУ и на ДПМ.

�3 ноември 1951 година
 Со посебна уредба на Владата 

на НР Македонија е формиран 
Отсекот за правни науки при 
Правно-економскиот факултет 
во Скопје. На 1 јули 1956 годи-
на, Отсекот за правни науки се 
одвоил како посебна високооб-
разовна институција. 

ВремеПлоВ

д в о г л е д

јА не вА: не е МО Бинг АКО Си гО КА рАМ вну Че тО, 
јА гО ПЛА ќАМ, иМА ДА Ме СЛу ше

�„Мо бинг во СЈО не по стои. Син-
ди ка тот е не ле ги ти мен, а на па-
ди те се по ли тич ки“,оваеставот
наспецијалнатаКатицаЈаневапо
реакцијатанаСиндикатотзаправо
судниорганиУПОЗ,којнапријава
однепознатолицереагирашепо
пријаватадекаКатицаЈаневавр
шимобингврзнекоивработени
воОбвинителството.

�„Зна чи, зна ат син ди кал ни те ли-
де ри де ка Ка ти ца ги има и нив ни-
те раз го во ри и Ка ти ца знае ка ко, 
зна чи, тие раз го ва ра ат со нив ни-
те вну ци, ќер ки и род ни ни“,изјави
специјалнатајавнаобвинителка
Јаневавоврскасообвинувањатана
Синдикатотдеканекоиодвработе
нитевоСЈОсепожалиленамобинг
одстрананашефицата.

�„Зна чи, не мо же ме не не кој си 
син.. син... ди... ка тен ли дер да ми 
ка же, зна чи ка ко јас да раз го ва-
рам со мо јот внук од се стра. Зна-
чи, јас Ка ти ца знам де ка де те то 
ни што не уче, де ка го при мев ме 
отка ко да да ми ја ве и ми ве ти 
де ка ќе ги за вр ше си те ис пи ти 
за го ди на де на са мо да по ра бо те 
ма лу за пра кса да име искус тво, 
да не е са мо си ро ви на та ква те о-
рет ска. И саа ако не го иска раш, 
ка ко ќе уче. Ја си го са кум и коа ќе 
го ка рум, ка ко шо си го са ка те тка 
сво е то вну че!“,речеЈаневавосво
јаодбранавопроцесототворенод
Синдикатотпопријавананепознат
сторител,нопознатвнук.

Тваесетичетиривести,Телмак,
ТлусинфоиТлибертаспобараастав
одекспертииоднезависниграѓани
какотиегикоментираатбрутални
тенеоснованинападинаСиндика
тотврзнајнезависната,најпрофе
сионалнатаинајдобрататеткана
светот,КатицаЈанева.

Еведелодтиекоментари:

�„Не мо же да би де мо бинг ко га 
те та го ка ра ба то“,ниизјавиедна
младасограѓанкакојасакашеда
останеанонимна.„Не мо жум да 
ви ка жум ка ко са ви кум оти ќе 
ре чеј те де ка а бра нам Ка ти ца оти 
ми е те та“, додадедевојчетокое
госретнавмекакоизлегуваодСЈО.

�„Зна чи ка ко мо же СЈО да би де 
ви нов но ко га има ка ра ни ца во 
фа ми ли ја? За рем е мо бинг ко га 
ку мот ќе се ска ра со ку ма ши нот 
за да го на те ра да си ја за вр ши 
за да ча та“, потенцирааодневла
динатаТранспарентностБихаќ,
алудирајќинакумашинскатапо
врзаностмеѓуобвинителотвоСЈО
ГаврилБубевскииадвокатотна
Заев,ФилипМедарски.

�„Се кој на пад врз СЈО е на пад врз 
сло бо да та на вра бо ту ва ње! Ли-
це мер но е Вла да та да се фа ли со 
отво ра ње но ви ра бот ни ме ста, 
а да се кри ти ку ва на ме ра та на 
СЈО да згри жи нај мал ку 1.000 
ли ца“, изјавијапретставницина
Тшаренатареволуцијанајавувајќи

протестидоколкубидезапренанај
новататраунфилдинвестицијаза
вработувањевоСЈОна200нивни
членовивопрватафазаиуште300
вовторатафаза.

ВоврскасонападитенаСиндика
тотсепроизнесоаиоднезависната
граѓанскапартијаТСДСМодкаде
штонапромоцијатананивната
програманаречена„11декември
еновиот15септември“најавија
декакакоподдршканаработатана
независнатаЈаневапо11декември
ќевработатпоеденчленнасекое
семејствовоСЈО.

ДоколкуслучајноЈаневаодбиене
којанарачказавработувањеод
СДСМбидејќипредностќедобие
некојчленнанејзинатапоширока
фамилија,лидеротнаТСДСМ,Зо
ранЗаев,ветидеканикојнемада
останенаулицаидекаќегоприми
вопартија,потсетувајќидекаНора
Шаќири,иакоизвисилазаработаво
експозитуратаСЈО,веднашдобила
ангажманвоцентралатаТСДСМ.

Иако,какоштододаваатдоброу
патениизвориодпартијата,Јанева
неодбиланитуеднанарачкана
ТСДСМдосега.�

Кромиди Запад

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

општеството. Секоја сличност со 
вистинските луѓе и институции е случајна.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://mk.wikipedia.org/wiki/1991
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://mk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://mk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://mk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%98%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1956


# 4 големи домати

# 2 лути пиперки

# 1 зелена пиперка

# ½ краставица

# 1 кромид

# 2 раце иситнет начос 

Ќе ви треба и:

# сол 

# црн пипер

# маслиново масло и 

# вода 

# Првоситноисечкајтегозеленчукот–неморадабидете
премногупрецизни,меѓутоа,доколкувашитегостиужива
атволутахрана,оставетегоисеметоодлутитепиперки!

# Исечканиотзеленчукставетеговодлабокататаваи
пржетегосомаслиновомасло.Зачинетесосолисоцрн
пипер.Потоа,покријтегозеленчукотсоводаиоставете
годасевари.Накрајдодајтегоначосотиоставетегода
вриеуште20минути.

# Оваасупанетребадајаблендиратебидејќивакатааепре
познатливокрцкава.Ниејасервирамесопарчињаначосод
странатаисонеколкупарчињавосредината.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт: Слична како и познатата шпанска супа гаспачо, оваа летна 
супа од зеленчук се служи топла, но можете да ја послужите и 
студена со парчиња варено јајце. Ќе се изненадите колку вашите 
пријатели ќе се одушеват од овој едноставен рецепт.
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КуJнски тефтер

Мексиканска лута супа  
со начос




