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Коалицирањето на Заев со под-
земјето во обидот за насилно 
преземање на власта беше една 

од најсериозните грешки што ли-
дерот на опозицијата ги направи 
во овие две години. Уште постраш-
но беше тоа што никој во неговото 
опкружување не го осуди тоа туку, 
напротив, со две раце беше прифате-
но и од раководството и од медиум-
ските платеници на Сорос. Не треба 
да си многу мудар за да сфатиш дека 
Заевата налудничавост во комбина-
ција со окуражени криминалци не 
само што не може да биде од корист 
никому, туку може да биде опасна, 
и тоа многу! За сите. Дури и за нив 
самите. Оттука не беа случајни сите 
предупредувања и укажувања дека 
Заев си игра со оган, дека ситуација-
та многу лесно може да излезе од 
контрола, а државата да се претвори 
во Див Запад (особено во тој момент 
кога Црпнатиот ќе треба да го испо-
рача ветеното, односно кога ќе дојде 
времето да се израмнат сметките со 
криминалците). Очигледно, некои 
од „големите умови“ и „стратези“ во 
опозицијата го занемарија моментот 
дека овие опасни и валкани игри со 
подземјето може да им се удрат од 
глава, веројатно убедени во моќта на 
„чадорот“ да ги координира и кон-
тролира сите сојузници на Заев. Но, 
никој од нив не ни сонуваше дека 
чадорот ќе се распадне пред Груев-
ски да капитулира и дека дури тогаш 
никој нема да може да ги сопре ис-
тите тие насилници да ги применат 
истите методи на заплашување и 
врз нив, па дури и да затропаат на 

нивните врати. Особено не Заев и 
Спасовски. За тоа сега се свесни и 
самите тие, па поради тоа може де-
новиве да ги видиме како очајно 
бараат заштита од Кале, место од 
својот лидер.

Активирањето на подземјето во 
заштита на Заев од своите е само 
уште една потврда дека работите во 
опозицијата сериозно се излезени 
од контрола. Ако само неколку дена 
претходно можевме да видиме како 
гласноговорниците на Заев се ситат 
на заканите и на местенките кон 
неистомислениците, се восхитуваат 
на способностите на подземјето и на 
удбашките методи за заплашување 
на мрачните ликови што ја водат 
кампањата на СДСМ, сега ги гледаме 
истите како во хор кукаат, плачат и 
молат за помош од истите тие поли-
тичко-криминални структури. 

За потсетување, истите овие опози-
циски плачковци ликуваа кога беше 
исцениран случајот со сообраќајката 
на Диме Спасов. Глумеа лудило по 
скандалозната прес-конференција 
на техничкиот министер Спасов-
ски целосно игнорирајќи ги сите 
аргументи што укажуваа дека ста-
нува збор за политичка местенка 
изведена со помош на подземјето. 
Се восхитуваа на упадот на удбашот 
Иван Бабановски во просториите на 
„Република“ и на заканите по живот 
кон колумнистот Никола Србов. Не 
ги ни регистрираа џукелите што го 
нападнаа фотографот на „Републи-
ка“ пред штабот на СДСМ и хулига-

ните што ги демолираа просториите 
на „Република“ и на „Радио Слободна 
Македонија“ за време на насилните 
протести... Мува не ги полази кога 
оваа „багра рекетарска“, како што 
самите ја нарекуваат, се закануваше 
дека „куририте ќе ги влечат со коли 
по Партизанска додека не им се рас-
паднат телата“... Напротив, во нивни-
те текстови и статуси на „Фејсбук“ сѐ 
до неодамна, отворено поттикнуваа 
насилства врз неистомислениците, 
повикуваа на чистки и на личнови, 
со пена во устите зборуваа за крв по 
улиците и бараа одмазда... 

Сега, кога се распадна чадорчето 
и кога е повеќе од очигледно дека 
најголемиот дел од нив не само што 
останаа со празни раце, туку и дека 
го навлекоа гневот на своите оми-
лени криминалци поради јавното 
критикување на одлуките на Црп-
натиот, наеднаш им текна дека ова 
со насилствата било опасна работа, 
дека местото на „јаките момци“ било 
под земја и дека сето ова морало вед-
наш да престане. Види, види! Какво 
непријатно будење. 

Господа опозициски платеници и 
опортунисти, кога ќе се расоните и 
ќе сфатите дека го живеете кошма-
рот што им го посакувавте на други-
те, верувам дека ќе се охрабрите да 
си го прашате техничкиот министер 
Оливер Спасовски кој го спречува 
да ги врати џукелите во кафези? Ќе 
преземе ли нешто против „баграта“, 
која дури и јавно почна да испраќа 
закани до критичарите на Заев од 

опозициските редови? Не може или 
не сака да ве заштити од рекетари-
те? Нели затоа СДСМ го постави на 
оваа позиција во МВР? Ќе праша ли 
некој од „професионалните“ новина-
ри зошто „професионализираната“ 
полиција на Спасовски не може да 
состави две логични реченици за ин-
цидентот на Партизанска? Многу ли 
ќе биде ако побарате да го расчисти 
случајот? Го интересира ли некој во 
опозициските медиуми кој, навис-
тина, стои зад овие инциденти или 
и овој пат, како во случајот со Диме 
Спасов, ќе се задоволите со лагите 
на Спасовски? Можеби и овој пат 
Груевски ви е виновен? Па до кога 
ќе му дозволувате да ве удира со 
вашите дланки?  

Од сите ваши оцени и заклучоци 
што ги изнесовте деновиве при-
фаќам само една - полицијата мора 
жестоко да одговори на сите закани 
и насилства. Само, за разлика од вас, 
овој мој став се однесува за двете 
засегнати страни и е непроменет од 

лична корист на сметка на безбед-
носта на граѓаните и на државата. 
Токму затоа, сигурен сум дека по 11 
декември сите ќе можат да бидат 
поспокојни, барем од тој безбед-
носен аспект. 

Во меѓувреме, се надевам дека самите 
ќе си се преиспитате како паднавте 
толку ниско да завршите во друштво 
на еден патолошки случај и во оп-
кружување на најголемиот општест-
вен отпадок? На ова прашање јас не 
можам да ви дадам одговор, но во тој 
контекст можам да ви цитирам пора-
ка од „Фејсбук“ на Петре Шилегов од 
лани ова време, во која портпаролот 
на СДСМ во сосема други околности, 
саркастично му се обраќа на еден но-
винар со зборовите: Карма ис а бич. 
Свесен си дека кругот се врти и дека 
кој од каде почнал, таму завршува. И 
тука веќе ти нема помош!  

Се надевам дека во овие зборови ќе 
го најдете вистинскиот одговор на 
вашите дилеми. �

самиот почеток на кризата. Лично 
не верувам дека Оливер Спасовски 
и неговата параполиција имаат 
волја и капацитет да се пресметаат 
со подземјето, но убеден сум дека 
во МВР има вистински професио-
налци, кои решително ќе излезат 
на крај со сите политичко-крими-
нални структури што сакаат да ја 
искористат кризата за остварување 
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Б о рис Змеј ков ски, еден од 
ос но ва чи те на ВМРО-ДПМНЕ 
и прв ге не ра лен се кре тар на 

пар ти ја та, по дол ги го ди ни по втор-
но актив но се вра ќа во по ли ти ка та 
ка ко кан ди дат за пра те ник во Со-
бра ни е то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни-
ја. Змеј ков ски во чиј што дом бе ше 
сме сте но се ди ште то на пар ти ја та 
при неј зи но то фор ми ра ње, во ин-
терв ју за „Ре пуб ли ка“ збо ру ва за 
не го ви те мо ти ви за по втор но вра-
ќа ње во пар ла мен тот, за оче ку ва-
ња та од из бо ри те на 11 де кем ври 
и за мож но ста за из лез од кри за та.

 Гос по ди не Змеј ков ски, со го ди-
ни функ ци о ни ра вте не ка ко во 
зад ни на. Што Ве ис про во ци ра 
по втор но актив но да се вра ти те 
во по ли ти ка та?
ЗМЕЈ КОВ СКИ: Гле да но од стра на, се 
чи ни де ка не ко гаш сум бил да ле ку 
од по ли ти ка та. Факт е де ка  чо век 
што ед наш бил во по ли ти ка та, тој 
ни ко гаш не мо же да би де на стра на. 
Си гур но не бев на одре де ни пар-
ти ски функ ции, не бев акти вен, но 

по сто ја но ја сле дев по ли ти ка та и 
при па ѓав на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е 
факт број еден, кој ни кој не мо же 
да го по бие. Од лу ка та ја до не сов 
имај ќи ја пред вид со стој ба та во ко-
ја се нај де на ша та др жа ва, пред сè, 
во пос лед ни те две го ди ни во кои, 
на не кој на чин, ста на за лож ник на 
ед на гру па лу ѓе што ра бо тат иск лу-
чи тел но на ури ва ње на др жав ни-
от по ре док, на де ста би ли за ци ја на 
др жа ва та, на ни ште ње на сѐ што е 
на пра ве но, што е бла го дат и до бро 
за си те гра ѓа ни во Ма ке до ни ја... Си-
гур но де ка вли ја е ја си те тие по ја ви, 
но и зло у по тре ба та од по ли тич ки-
те про тив ни ци де ка еве ста ро то 
членс тво би ло фр ле но на стра на. 
Јас мо жам да ка жам де ка во се ко ја 
по ли тич ка пар ти ја по стои не до раз-
би ра ње, по сто јат не за до вол ни лу ѓе 
и од ста ри те чле но ви и од пом ла ди-
те чле но ви, но не е ви сти на де ка це-
лос но сме за бо ра ве ни. Мо же би тоа е 
ед на од при чи ни те да се акти ви рам 
во по ли ти ка та или, со еден збор, да 
го на пра ви ме спо јот ме ѓу мла ди те, 
ка де што е си ла та и енер ги ја та, со 
искус ни те и со му дри те. Тој спој, си-
гур но, ќе се реф ле кти ра во це ла пар-
ти ја. Сме там де ка вра ти те на си те 

на ши оп штин ски ко ми те ти ќе би-
дат отво ре ни за по ста ри те чле но ви. 
Со ед но по себ но вни ма ние, ќе мо ра 
си те да при до не сат за овие из бо ри 
би деј ќи овие из бо ри се од та ков 
ка ра ктер. Не се ра бо ти за тоа да ли 
јас ќе би дам пра те ник, тоа е нај мал-
ку мо ја лич на жел ба. Не се ра бо ти 
за мо е то пра те нич ко ме сто или за 
пар ти ја та ВМРО-ДПМНЕ, ту ку се 
ра бо ти за Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

 Во пр ви от пар ла мен та рен со-
став се по све ти вте на соз да-
ва ње то др жа ва и на неј зи но то 
функ ци о ни ра ње ка ко не за вис на 
и су ве ре на. Ко ја ќе би де Ва ша та 
за да ча овој пат, ка ко прет став-
ник на на ро дот?
ЗМЕЈ КОВ СКИ: Тоа бе ше со се ма дру-
го вре ме, но ако се на пра ви ком па-
ра ци ја со тоа што се слу чу ва се га, 
мо же да се по ста ви пра ша ње то за 
су ве ре ни те тот на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја. Не мо жам да за мис лам 
по ли ти чар од та ков тип, ка ко Зо ран 
За ев, ли дер на по ли тич ка пар ти ја 
што са ка да се при ка же ка ко ал-
тер на ти ва за вла ста, да из ле гу ва 
со та кви из ја ви. Ако се по тсе ти-
ме, мла ди те не зна ат де ка исти те 
проб ле ми што ги има ме се га сме 
ги има ле и то гаш, со исти те лу ѓе. 

Ко га се рас па ѓа ше це ла Ју гос ла ви ја, 
ко га се раз не би ту ва ше Бал ка нот, 
ко га се пре кро ју ваа гра ни ци, ние 
од вај ус пе ав ме да ја истур ка ме таа 
ра бо та ка ко што тре ба, ка ко пар-
ти ја и пра те нич ка гру па, да ја ос-
тва ри ме крај на та цел кон ко ја се 
стре меа мно гу ге не ра ции пред нас, 
Ма ке до ни ја ед наш за се ко гаш да 
ста не су ве ре на и са мо стој на др жа-
ва. Пом ла ди те ге не ра ции, мо же би, 
не го зна ат тоа, не ма ле мож ност да 
ги сле дат тие по ли тич ки со стој би 
што се слу чу ваа то гаш и на ули ци-
те и во пар ла мен тот по доц на, но 
де не ска има ме слич на сли ка. Тоа 
што то гаш ус пе ав ме, де нес не кој се 
тру ди да го по ни шти и да на пра ви 
ре ви зи ја на тоа што сме го ос тва-
ри ле во ма ке дон ски от пар ла мент 
ка ко пра те ни ци.

 Кои се ва ши те оче ку ва ња од  
11 де кем ври? Ќе има ме ли крај 
на кри за та или ќе про дол жи ме 
да жи ве е ме во аго ни ја та што ја 
соз да доа За ев и СДСМ?
ЗМЕЈ КОВ СКИ: Во СДСМ ја има ат 
уви де но ре ал но ста де ка пар ти ја-
та не ма про гра ма, не ма ви зи ја за 
ид ни на та на др жа ва та. Имај ќи го 
пред вид фа ктот де ка та ква та пар-
ти ја ве ќе не до би ва под др шка од 

гра ѓа ни те на Р. Ма ке до ни ја, а тоа 
им се слу чу ва не кол ку па ти, тие на 
се кој на чин ќе се тру дат да би дат 
во вла да без из бо ри. Се пак, мис-
лам де ка на прет стој ни те из бо ри 
ќе се ста ви крај на кри за та. Са ка ле 
тие или не. Ќе пре тр пат си гу рен 
по раз. По тоа оче ку вам да на пра ват 
и ре ор га ни за ци ја во сво ја та пар ти ја, 
да дој дат, мо же би, по до бри лу ѓе на 
ви стин ски те ме ста. Тре ба ре ал но 
да ја уви дат си ту а ци ја та де ка са мо 
со труд и со до бра про гра ма се из-
ле гу ва на из бо ри и се по бе ду ва. И 
та ка мо же да се пра кти ку ва вла ста. 
Нив ни те уце ни не сме ат ве ќе да се 
при фа ќа ат. Не кои спо ме ну ва ат ши-
ро ки ко а ли ции. Во тој слу чај, зо што 
ни се из бо ри? Тоа, мо же би, е жел ба 
на трој ца, че тво ри ца, но стран ци те 
мо ра ат да зна ат - ние во ни кој слу чај 
не сме и не сме е ме да доз во ли ме да 
ста не ме про те кто рат.

 Ма ке до ни ја и пар ти ја та ги жи-
ве ат нај те шки те мо мен ти од 
оса мо сто ју ва ње то, од нос но од 
фор ми ра ње то на ВМРО-ДПМНЕ. 
Све до ци сме на се ри оз ни оби-
ди за ури ва ње на те ме ли те и 
на др жа ва та и на пар ти ја та за 
ис пол ну ва ње одре де ни це ли 
што не ма ат ни ка ква до пир на 

точ ка со ин те ре си те на ма ке-
дон ски от на род. Мо же ли, се пак, 
ВМРО-ДПМНЕ и во ва кви ус ло ви 
да се одр жи ка ко гла вен за штит-
ник на на ци о нал ни от иден ти тет 
и на на ци о нал ни те ин те ре си?
ЗМЕЈ КОВ СКИ: ВМРО-ДПМНЕ има 
сил на ор га ни за ци ја. Таа е по ста-
ве на та ка уште од вре ме то. Има-
ме кон такт со се ко ја ку ќа, со се-
кое се ло... Од тој ас пект, имај ќи ги 
пред вид си те слу чу ва ња на на зад, 
по себ но во пос лед ни те 10 го ди ни, 
отка ко ВМРО-ДПМНЕ ја пра кти ку ва 
вла ста, се кој све сен гра ѓа нин уви-
ду ва огром на раз ли ка ме ѓу прет-
ход ни от пер и од и овој де неш ни от. 
Тоа ѝ да ва уште по го ле ма си ла и 
моќ на ВМРО-ДПМНЕ  за да се бо ри 
и за на ци о на лен и за еко ном ски 
оп ста нок на др жа ва та.

Од дру га стра на, има ме по ли тич ки 
про тив ник што пра ви ко а ли ции 
со не ка кви гру пи лу ѓе, со мо ле ри, 
бо ја ди су ва чи, кои не ра бо тат со 
по ли тич ка про гра ма. Тие не ма ат 
што да им по ну дат на гра ѓа ни те. 
Тие, ед но став но, вле гоа во ста-
пи ца та на не кој си ча дор. От ту-
ка ја поч наа таа де ста би ли за ци ја 
на др жа ва та. Пре диз ви каа ха ос. 
Со та кви на сил нич ки ме то ди врз 
ин сти ту ци и те на др жа ва та не се 
до а ѓа на власт. Но ва та вла да што 
ќе би де кон сти ту и ра на ќе ги ста ви 
ра бо ти те под кон тро ла би деј ќи ќе 
има це ло сен ман дат од гра ѓа ни те 
за да мо же це лос но да се ста би ли-
зи ра ат ра бо ти те.

 Де нес, ко га по втор но е по ве-
ќе од по треб но обе ди ну ва ње на 
дес ни ца та, сè уште сме све до ци 
на по дел би и на раз е ди не тост. 
Мож но ли е „за ко пу ва ње на се-
ки ри те“ во име на еден по ви сок 
ин те рес – ид ни на та и оп ста но-
кот на Ма ке до ни ја?
ЗМЕЈ КОВ СКИ: Не тре ба са мо на 
збо ро ви да ја са ка ме Ма ке до ни-
ја. Де ла та ја ка жу ва ат ви сти на та. 
Мо же ме са мо со ра бо та, со труд, 
да го до ка же ме тоа. Та ка што тие 
што ре ал но при па ѓа ат на дес на та 
стра на, пр во тре ба да се пра ша-
ат ко ја до вер ба ќе ја има ат, ко ја 
моќ? Кол ку ќе би дат вли ја тел ни? 
Кол ку ќе мо жат да по мог нат ако 
дој де до та ков раз вој на по ли тич-
ка та сце на? По ли ти ка та, пред сè, 
е праг ма. Но, во на ши от слу чај не 
е са мо праг ма та во пра ша ње, ту ку 
ста ну ва збор за не што по се ри оз но. 
Се ра бо ти за ид ни на та на Ма ке-
до ни ја. Тоа што не кои со ве ко ви 
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П ри ти со кот си го пра ви сво-
е то. Исти от ли дер, кој сопс-
тве ни те „бом би“ пом пез но 

ги нај а ву ва ше се кое утро со ста тус 
на „Фејс бук“ -  „тик-так, тик-так“, 
под те жи на та на но во то „тик-так, 
тик-так“, кое се га го оз на чу ва приб-
ли жу ва ње то на де бак лот на 11 де-
кем ври, поч на да пу ка по ше во ви те. 
Со о че ни со ре ал но ста на ре зул та ти-
те, кол ку и да се си лат и да го ла жат 
членс тво то де ка ќе по бе дат, пре ку 
се кој че кор ја откри ва ат па ни ка та 
во ре до ви те. Да, из бо ри те не ми ло-
срд но наб ли жу ва ат, а Ка ти ца ус пеа 
да из ва ди са мо член ска кни шка и 
уп лат ни ца од СДСМ, но не и об ви-
не ние за ВМРО-ДПМНЕ.

Ста ор ци те се пр ви во на пу шта ње то 
на бро дот што то не. Во СДСМ, пак, 
тие се пос лед ни. Сѐ до де ка има на-
деж, ка ква и да е, тие ќе би дат на 
бро дот што ја чу ва нив на та сло бо да. 
Бро дот, мо же би, и ќе по то не, и тоа 
бла го да ре ние на нив, но кај на ши те 
штет ни ци оста ну ва на деж та де ка на 
тур бу лент на та по вр ши на, мо же би, 
ќе ги одр жи ча до рот. За нив на жал, 
вре ми ња та бр зо се ме ну ва ат, па та-
ка во се кое вре ме мо же и да дув не, 
па ча до рот и да дил ка та под не го да 
од ле та ат ка ко во при ка ска та за Ме-
ри По пинс. Мно гу е ве ро јат но Ме ри, 
пре диз ви ка на од но ва та свет ска ге-
о по ли тич ка си ту а ци ја и раз о ча ра на 
од не до вет ни те шти те ни ци, кои и 
по крај си от труд, ма ка и сто ти ци из-
ну де ни шан си, не на у чи ле ни што, 

ед но став но, да си лет не со ча до рот. 
Го ле ма е ве ро јат но ста при ка ска та 
да е точ на, ли ко ви те во оп што не се 
из мис ле ни, са мо во Ма ке до ни ја Ме-
ри не се ви ка Ме ри. Иа ко, ве ро јат но, 
до бро би ѝ од го ва ра ле сти хо ви те 
на „Рок агре со ри“, во кои тие за неа 
со ста ви ја ед на до бра панк-ну ме ра.

Смешен притисок за отворање 
на вратите за Јанева

Та ка, по тре се ни од бли ска та ид ни на, 
СДСМ и ли де рот со еден по тег из вр-
ши ја ди ре ктен при ти сок и нај а ви ја 
ШББКББ (што би би ло ко га би би ло) 
ако не ко гаш по бе дат на из бо ри. Но 
ни кој не ја слуш на пр ва та по ра ка на 
ин терв ју то на „24 ве сти“, де лум но 
по ра ди нив ни от реј тинг,но и по ра ди 
глу по ста на стра те гот за од но си со 
јав но ста, кој му на ме сти ин терв ју за 
вре ме на из бо ри те во САД. На стра на 
што и та ка ни кој не го сфа ќа се ри оз-
но, не ли. Та ка, За ев си го ка жа сво е то, 
но ни кој не го слуш на, а оде кот кај 
„про фе си о нал ци те“ го не ма ше за тоа 
што си те та жеа по Клин тон и плу каа 
по Трамп. Во тоа фа моз но и без лич но 
ин терв ју, ли де рот си ка жа де ка ќе 
пра ве ле ре монт во судс тво то: „Ќе 
ја рас тре се ме Ма ке до ни ја од гла-
веч ки на о пач ки, ќе го рас пу шти ме 
судс тво то и ќе има ре из бор!“

За ев си ка жа, ре а ги раа са де два-
три Со ро со ви пор та ли и тол ку. Упс! 
Не го ви те стра те зи сфа ти ја де ка ја 
ут наа ра бо та та, па на пра ви ја ре-
при за на ка жа но то. Че каа два де на 
да сплас не еу фо ри ја та од по бе да та 

Пишува | Љупчо Цветановски

ДВЕ ВО ЕДНО:  
ПРИТИСОК И ОТВОРАЊЕ ВРАТИ ЗА СЈО

анализа

Kако се отво ри 
За ев: при ка ска 
за Ка ти ца и за 
ре ван шиз мотдве во ед но. не се ра бо ти за но во 

„не ска фе“, ту ку за пос лед ни от 
емо ти вен из лив на за ев и на сдсм. 
чо ве кот на ед на прес-кон фе рен ци ја, 
на ко ја нај а ви „рас пу шта ње на 
судс тво то“, си приз на две не шта. 
пр во то е де ка ја де ње то „жи ви лу ѓе“ 
во фор ма на пар ти ски ре ван ши зам не 
му по ми на ло,  а вто ро то де ка си те тие 
су дии што ќе ѝ из ле зат в пре срет на 
ја не ва и ќе за ми жат на не до сти гот 
од ка кви и да е до ка зи ќе би дат бла го-
с ло ве ни и до бро на гра де ни по нив но то 
до а ѓа ње на власт. ар но ама, и су ди и те 
и чи ста чи те зна ат де ка пос лед но то е 
ул тра ап стракт на имен ка. из бо ри те 
до а ѓа ат, па ни ка та во сдсм рас те, а 
ка ти ца из ва ди са мо член ска кни шка и 
уп лат ни ца, но не и об ви не ние...

се оби ду ва ат да ѝ го на пра ват на 
Ма ке до ни ја,се га не кој пре ку ноќ 
са ка да ѝ го сто ри.

Мо же би е пра ша ње на вре ме, но 
мис лам де ка на си те нив им е ме-
сто то во ма тич на та пар ти ја. Се пак, 
во нај ма ла ра ка оче ку вам бли ска 
и до бра со ра бо тка.

 За ев и СДСМ на го ле мо нај а ву-
ва ат про ме на на Уста вот со цел 
во ве ду ва ње дво ја зич ност на це-
ла та те ри то ри ја на Ма ке до ни ја, 
со што нај а ву ва ат про ши ру ва-
ње на Охрид ски от до го вор, кое 
би во де ло кон фе де ра ли за ци ја. 
Кол ку е се ри оз но ос твар ли во 
ва кво то сце на рио?
ЗМЕЈ КОВ СКИ: Кое би ло сце на рио, 
ако до бие под др шка од на ро дот, 
ако ја изг ла са таа по ли тич ка оп ци-
ја, од нос но ако до бие мно зинс тво, 
што пре о ста ну ва? Тие да го ре а ли-
зи ра ат сце на ри о то, а дру ги те да 
го спре чу ва ат. Се пак, за ме не тоа 
е не ос твар ли во сце на рио би деј-
ќи сме там де ка ток му таа пар ти-
ја, на че ло со За ев, ќе го до жи вее 
нај го ле мо то фи ја ско од са мо то 
фор ми ра ње. Ќе би де каз не та од 
ма ке дон ски те гра ѓа ни.

 Удар на та ту па ни ци во опо зи ци-
ски от блок ја со чи ну ва ат по ра-
неш ни ка дри на тај ни те служ би 
и по ра неш ни ми ни стри, кои се 
дел од ед но мрач но ми на то на 

Ма ке до ни ја, ко га беа сле де ни, 
уг не ту ва ни, па ду ри и ли кви ди-
ра ни тие што се бо реа за сло бод-
на и не за вис на Ма ке до ни ја. До 
ко га СДСМ ќе мо же да се пот пи ра 
на по мо шта на овие мрач ни ли-
ко ви во бор ба та за власт?
ЗМЕЈ КОВ СКИ: За жал, овие ли ко ви 
ќе по сто јат и во ид ни на. Убе ден 
сум де ка овие лу ѓе ни ко гаш и не 
пре ста на ле со сле де ње то на по-
ли ти ча ри те. Тоа се по ка жа и се га. 
Де ста би ли за ци ја та што са каа да ја 
пре диз ви ка ат се га е одраз на тие 
служ би, кои и ден-де нес се актив ни. 
Ние има ме еден па ра докс. Ви ка ме 
де ка со за кон е за бра не то не за кон-
ско сле де ње и прис лу шу ва ње, од 
дру га стра на, се фор ми ра ед но пар-
ти ско те ло, на ре че но Спе ци јал но 
об ви ни телс тво, над вор од Уста вот, 
со по ли тич ка од лу ка, кое функ ци о-
ни ра ка ко пар ти ско те ло на СДСМ, 
кое не го ин те ре си ра да ли прис лу-
шу ва ње то е за кон ско, ту ку ра бо ти 
са мо во ин те рес на ед на по ли тич ка 
пар ти ја. Ни ко гаш не пре ста на ле да 
ги ко ри стат си те мож ни ме то ди и 
на чи ни и си те мре жи што ги има ат 
вос по ста ве но за да ѝ на ште ту ва ат 
на др жа ва та.

 По ра неш ни от уд баш Сло бо дан 
Бо го ев ски Ве об ви ни Вас и си-
те сле де ни вмров ци де ка не сте 
би ле ни ка кви жр тви на тај ни 
служ би, ту ку сте има ле комп лекс 
на по ма ла вред ност! Не го ви те 

збо ро ви се след ни ве: „Тие не се 
жр тви на тај ни служ би, ту ку ста ну-
ва збор за не што дру го. Бе срам но 
ла жат. Ста ну ва збор за лич но сти со 
комп лекс на ма ла вред ност. Де ка 
би ле важ ни за ма ке дон ска та ка-
у за… Ни кој од нив не бил жр тва. 
Гле да те… си те се жи ви и здра ви. 
Власт се се га“. Ка ко ги ко мен ти ра те 
овие на вре ди?
ЗМЕЈ КОВ СКИ: Страш но. Не ма што 
ту ка да се ко мен ти ра. Зар тој ги сме та 
за жр тви са мо тие што ги ли кви ди раа 
по ули ци, во со о бра ќај ки, со са мо у-
бис тва со три кур шу ми итн? Или кид-
на пи ра ње то на Дра ган Бог да нов ски 
ко го го до не соа вр зан ка ко слон во 
ка фез пре ку гра ни ца? Да, на овие лу ѓе 
им ги зе доа жи во ти те, но и на мно гу 
дру ги им го уни шти ја при ват ни от 
жи вот, жи во тот на нив ни те се мејс тва. 
Си те беа бе ле жа ни. До ден-де нес тие 
ге не ра ции има ат пос ле ди ци, не ма ат 
мир. Та ка што, да се из ја ви та кво не-
што е ка та стро фа за еден чо век. На 
кра јот на кра и шта та, до си е ја та што 
се кај нив, што ги во де ле тие, нив ни-
те до уш ни ци, нив ни те инс пе кто ри, 
аген ти... тие ги пи шу ваа. Не ги пи шу-
вав ме ние. Тие се оби ду ваа да вле зат 
во се мејс тва та, да на пра ват раз дор. 
Тоа го пра ват до ден-де нес. Зна чи тие 
не пре ки на ле со тие ме то ди.

 Исти те овие уд ба шки стру кту ри 
де нес се оби ду ва ат да го до вр шат 
тоа што го поч наа во де ве де сет ти-
те го ди ни – це лос но уни шту ва ње 
на Ма ке до ни ја и на ВМРО-ДПМНЕ. 
Кол ка ва е ве ро јат но ста да ус пе ат 
во на ме ра та?
ЗМЕЈ КОВ СКИ: Ви де те, ма ке дон ски-
от на род е ве ќе све сен. Мла ди те ге-
не ра ции се свес ни. Овој ков лу ѓе што 
це ло вре ме се тру дат да го ми ни ра ат 
др жав ни от по ре док се во изу ми ра-
ње. Тие се сѐ по мал ку и по мал ку. 
Тие ќе ра бо тат и по на та му. И ова 
е дел од нив на та ра бо та - ва кви те 
ин терв јуа ка ко на Бо го ев ски. Тоа 
е дел од нив но то не ми ру ва ње. Но, 
тоа е сè по ма ло и по ма ло и ќе дој де 
до нив ни от крај.

Сме там де ка ако лу стра ци ја та се 
спро ве де ше мно гу по ра но, од пр ви-
от ма ке дон ски пар ла мент, мо же би 
не ма ше да дој де до ва кво не што. Но, 
ако и по овие из бо ри, по ед на го ле ма 
по бе да на де мо крат ски те си ли на че-
ло со ВМРО-ДПМНЕ, не се ста ви крај 
на ва кви те по ја ви, то гаш ве ќе се по-
ста ву ва пра ша ње то кон ка де ќе одат 
тие со стој би? Јас сум убе ден де ка тие 
ра бо ти ќе се над ми нат. 

интервjу
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на Трамп и нер во за та во нив ни те 
ре до ви, па си на пра ви ја прес-кон-
фе рен ци ја на иден тич на те ма. Се га, 
за си лен со Пав ле Бо го ев ски, Пен да-
ров ски и со ду зи на дру ги „не за вис-
ни“ екс пер ти и „гра ѓан ски“ акти-
ви сти зад не го, За ев си го про чи та 
со ста ве но то. Овој пат не бе ше ни 
тол ку по е ти чен, очиг лед но Ва сиљ му 
е лут што не е на ли ста, па не кој друг 
се ма чел да ја со ста ви по ло вин ка та 
стра ни ца од ка жа но то.

И пак, ка ко рас и па на пло ча, ли де-
рот си по вто ри де ка ќе ги сме нел 
су ди и те во др жа ва та. Ве ро јат но од 
пу ста та жел ба да ги сме ни тие во 
„Пуч“ и во „По ткуп“, но и за да му 
вра ти на тој од „Гло бал“ од ко го го 
спа си Цр вен ков ски со або ли ци ја та. 
Мно гу раз бир ли во што са ка да ги 
сме ни, кој не би са кал ко га за пр ви от 
слу чај има приз на ние, а за вто ри-
от ви де о ма те ри јал во кој го ба ра 
по тку пот. Но пр ви от мо тив не е и 
тол ку ед но ста вен. Во не го се ме ша-
ат и мно гу дру ги жел би и по ри ви. 
Да, ова е еден од тие слу чаи во кои 
при ти со кот ра ѓа при ти сок. Пр ви от, 
од доб ли жу ва ње то на из бо ри те, го 
соз да де вто ри от кон судс тво то. За да 
ѝ из ле зе в пре срет на Ка ти ца Ја не ва, 
За ев јав но им се за ка ни на су ди и те 
де ка ќе ги сме нел. Ар но што тоа не ма 
да се слу чи, по ра ди ед но став ни от 
факт што не ма да по бе ди, но за ка на 
си е за ка на. А „до тич на та“ тре ба ше 

да ѝ по мог не на не го ва та Ка ти ца Ја-
не ва. Не е проб лем да си на ра ча што 
да ра бо ти таа, ова јас но се по ка жа 
при из ја ва та во Ка пи штец и ис пол-
ну ва ње то на Ка ти ца, ко ја со бр зи на 
на свет ли на та сто ри сѐ што по ба ра 
тој. Проб ле мот не е во на рач ка та, 
ту ку во неј зи на та одрж ли вост. А, 
за жал на авто ри те, си те тие слу чаи 
тра ат кол ку ме у ри од са пу ни ца. За 
нив ни от кус рок на упо тре ба, пак, 
нај ви но вен е су дот, кој по сто ја но ги 
од би ва не ос но ва ни те, це лос но не ар-
гу мен ти ра ни об ви не ни ја на СЈО, кои 
во се бе не ма ат ни ту „Д“ од до каз и 
се слу чаи са мо за опо зи ци ски те пор-
та ли и „екс пер ти“. Очиг лед но е де ка 
ин си ну а ци и те или, по точ но, раз го-
во ри те од „бом би те“ не се до вол ни 
за да се до ка же не што, нив на та ве ро-
до стој ност е уште еден проб лем, а за 
кон тек стот и ва де ње то од не го и да 
не збо ру ва ме. Та ка, судс тво то ста на 
нај го ле ми от проб лем на За ев и на 
Ја не ва, вклу чи тел но и вр ху шка та на 
пар ти ја та, ко ја по не ми нов ни от по-
раз ќе мо ра да пре зе ме од го вор ност 
за глу по сти те од ми на то то. Тие и ќе 
за ми нат, но зад се бе ќе оста ват ру и-
ни ра на пар ти ја со уни штен имиџ, кој 
ка ков-та ков ус пе ваа да го одр жу ва ат 
За е ви те прет ход ни ци. Се га ќе оста-
нат са мо ур на ти ни и мно гу, мно гу 
омра за. За тоа, по до бро би би ло, ме-
сто судс тво то, За ев да ја рас пу шти 
пар ти ја та или да на пра ви ре из бор 
во неа. За нив но до бро, не ли.

Заев им „пушти вода” 
на судиите, но наиде на 
потсмев

Во ме ѓу вре ме, по ве де но од пос ле-
ди ци те од по ра зот на 11 де кем ври, 
ра ко водс тво то си соз да де од лич на 
от стап ни ца во пар ти ја та со кан ди-
ди ра ње еден куп пос луш ни ци и но-
ви ли ко ви, на чи е што соз да ва ње и 
ка ри е ра им ку му ваа ток му За ев и 
Ше ќе рин ска. Но тоа е са мо от стап-
ни ца за во ид ни на. За се гаш но ста, 
им тре ба ка ква би ло шан са за да ги 
за шти ти од са ми те се бе си, пар ти ја та 
и од пси хич ки от при ти сок. За тоа, 
по втор но шан са та се гле да во Ка-
ти ца, а таа „вр за на“ од су дот, кој, за-
мис ле те, не доз во лу ва ди ле тан ти и 
ама те ри да си игра ат со пра во суд ни-
от си стем. Преч ка та се ви ка су дии, 
па за тоа ли де рот јав но и јас но им 
се за ка ни де ка ќе ги сме ни си те, но 
не и тие што ќе оди гра ат по нив но. 
Да, од пу ста на деж, За ев им пу шти 
во да. Со збо ро ви те „И се га има по-
е дин ци во судс тво то што хра бро 
ја бра нат прав да та, за што зна е ме 
де ка тр пат пос ле ди ци – ним им 
по ра чу вам да не се гри жат. Нив-
на та жр тва де нес, ќе би де нив на 
пред ност по 11 де кем ври“. Не слу-
чај но, во со оп ште ни е то го згре ши ја 
ток му збо рот „ПРАВДАТА“, за тоа што 
и тие не ве ру ва ат де ка со тоа ќе ја 
за шти тат ПРАВДАТА. 

Ка ко и да е, ќе бе ше исто до кол ку 
ка же ше и „Тие по е дин ци што ќе 
ја ус лу жат Ка ти ца не ма да би дат 
за бо ра ве ни! Нив на та жр тва де-
нес, ќе би де нив на пред ност по 11 
де кем ври!“ Од нос но, нив ги че ка 
уна пре ду ва ње, а мо же и да се нај дат 
на ли сти те на СДСМ за пра те ни ци 
во ид ни на, или, пак, да ги вра бо тат 
во СЈО или во не ко ја дру га пар ти ска 
фи ли ја ла. Ви стин ски от проб лем не е 
во тоа што СЈО има уште мал ку вре ме 
од ман да тот, а те пач ка та за ли сти-
те се ви де ми на та та не де ла, ту ку во 
тоа што су ди и те мно гу до бро зна ат 
де ка За ев не ма да по бе ди. Та ка овие 
за ка ни ис чез наа во ве тер, а освен 
си лен потс мев, пре диз ви каа и ин-
стант по тсе ту ва ње на „Среќ на но ва 
1996“, ко га за са мо еден ден СДСМ, 
без опо зи ци ја во Со бра ни е то, из бра 
не ве ро јат ни 600 су дии. Да, 600 су-
дии на ед на сед ни ца. Тоа бе ше пред 
са мо две де це нии, а су ди и те не одат 
во пен зи ја на 40 го ди ни, та ка што 
нај го ле ми от дел од нив сѐ уште ра-

бо тат во судс тво то. Е се га, исти от 
тој „де мо крат ски“ СДСМ, за гри жен 
за судс тво то (са мо со друг, по ра ди-
ка лен и по об ви нет ли дер), нај а ви 
но ва це лос на сме на на су ди и те и 
рас пу шта ње на судс тво то са мо за 
да одо бро во лат су ди ја да за ми жи 
на не ма ње то до ка зи и да по твр ди 
не кој од слу ча и те на СЈО што се ка-
ко ме ур од са пу ни ца. За глу по ста да 
би де по го ле ма, пар ти ја та со жел-
ба да ста не „из врш на“ власт, се га 
нај а ви де ка ќе ја ме ну ва суд ска та 
власт во др жа ва та?! Не ка ја сме нат 
и за ко но дав на та, ко га оди – оди. 
Не кој ту ка се ри оз но за бо шо ту вал 
на ча со ви те по по ли тич ки си стем...

Кокошката сонила просо, 
Заев реваншизам

За ев и пар ти ја та, не са кај ќи, се 
отво ри ја и на дру го по ле. И си се 
по твр ди ја се бе си и дејс тву ва ња та 
во ми на то то, ка ко и фа ктот де ка 
ни што не е слу чај но во жи во тот. 
Уште по мал ку во по ли ти ка та. Со 
ед на не по треб на, не е фект на и 
про ста прес-кон фе рен ци ја си го 
по ка жаа ви стин ско то ли це и на-

ме ри те за ШББКББ ко га би дош ле 
на власт. Јас но си ука жаа на си от 
ре ван ши зам, кој за мно гу го ди ни 
отсе га т.е. по нив на та по бе да, тре ба 
да го оче ку ва овој на род. Глав ни от 
пре дус лов до то гаш ќе би де СДСМ 
да по стои ка ко пар ти ја, се ка ко, ако 
не би де пре га зен од ви стин ски ле-
ви ча ри. Ва ка, пар ти ја та што од ле-
ви ца има са мо пет-шест ле ву ча ри 
во сво и те ре до ви, со нај а ва та за 
це лос на „пер е строј ка“ во судс тво то 
приз на де ка збо ро ви те на нив ни от 
ли дер од пред шест го ди ни во Ва-
лан до во, со кои нај а ви де ка ќе ја дат 
жи ви лу ѓе и ќе ме ну ва ат од чи стач 
до ми ни стер, се ре а лен кош мар за 
Ма ке до не цот, а не гов ви стин ски, 
не ос тва рен сон. „Ве лат вие сте ме-
ки лу ѓе, вие за бо ра ва те, ве лат ќе 
од ми не вре ме то и ќе би де те пак 
исти, ве зна е ме, да им ка же те, 
исто та ка, бе ше За ев, ап се ни от 
За ев, жи ви лу ѓе има да ја де ме по 
тоа!“ Та ка збо ру ва ше ли де рот, не и 
За ра ту стра. На стра на што не го ви-
те бе се ди, гле да но спо ред лич ни от 
реј тинг и реј тин гот на пар ти ја та, 
до преа са мо до мал ку те „на тсо ци-
јал де мо кра ти“, исфру стри ра ни ли-
ко ви, кои искре но ве ру ва ат де ка се 

дел од не ка ква су пе ре ли ти стич ка 
рас а, ко му ни стич ки че да со си на 
крв, пре до дре де ни да вла де ат.

За ев се отво ри уште по ве ќе во прет-
ход но то, не за бе ле жа но ин терв ју, 
ка де што нај а ви и де ка си те ин сти-
ту ции што се ко ре кти ви на вла ста, 
Др жав ни от за вод за ре ви зи ја, ан ти-
ко руп ци ска та ко ми си ја, ан ти мо но-
пол ска та по зи ци ја, ан ти ди скри ми-
на тор ска та ќе ги во де ле не за вис ни 
струч ња ци за да ја чу ва ле Ма ке до-
ни ја од СДСМ?! И та ка, на ме сте ни от 
„ла жен екс перт“ со кој ја за ме тку-
ва ле јав но ста де ка ги раз би ра ат 
и гра ѓа ни те, ќе би де волк што ќе 
го чу ва „ста до то“ од вол ци те (што 
би ре кол Пен да ров ски)?! Сре ќа за 
си те е што ов де се ра бо ти за ов ци 
во вол че шка ко жа. Ре ван шиз мот е 
дам неш на жел ба на ли де рот и на 
тие око лу не го, но за да дој де те до 
не го тре ба да ис пол ни те не кол ку 
ус ло ви. Пр ви от и ос нов ни от е да 
по бе ди те на из бо ри, за тоа што не 
би ва по и на ку. До соз да ва ње то на 
ус ло ви те за та кво не што, пак, ли-
де рот и вр ху шка та ќе би дат са мо 
гр до по ли тич ко ми на то. Се ка ко, ако 
во оп што по стои и пар ти ја та... 

анализа
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Н е е гр до ли це то на Ма ке до не-
цот. Гр ди се ла га та и ли це то 
на лаж ли ве цот. А, ток му на 

ла га та се пот пи ра ат Зо ран За ев и не-
го ви те из бра ни ци во на деж за спас 
на опо зи ци ска та ко жич ка. Ка ко што 
наб ли жу ва офи ци јал ни от по че ток на 
кам па ња та та ка на ви де ли на из ле-
гу ва ла га та за тоа де ка За ев и СДСМ 
ви стин ски по са ку ва ле из бо ри. Ако се 
зе ме пред вид ка ко и со што опо зи ци-
ја та офи ци јал но вле гу ва во кам па ња, 
ќе се ви ди кол ку За ев и тие око лу 
не го се на де ва ле де ка „ча до рот“ и 
„по ви со ки те од над вор“ ќе им до не сат 
власт без по ли тич ко од ме ру ва ње на 
си ли те. Нор мал но, се та на деж бе ше 
на со че на во тоа де ка со лич на та ала-
тка на ре че на СЈО ќе не ма про тив ник 
во ВМРО-ДПМНЕ, а ни ски те уда ри во 
пар ти ја та ќе „лиз гаа“ без членс тво то 
вид ли во да за бе ле жи. Зго ра на сѐ, 
уште и ќе не ма ше по тре ба се га да 
се пре пра ва ат за по сто е ње не ка ква 
но ва пла тфор ма и про гра ма со ко ја 
се тр ча низ др жа ва та.

До кол ку не кој на ви сти на се под го-
тву ва це ла го ди на за из бо ри, имај-
ќи ги пред вид и две те од ло жу ва ња 

Но, За ев не са ка да приз нае де ка 
кон цеп тот за по мош на мла ди те и 
на сту ден ти те, она ка ка ко тој го за-
мис лу ва, ве ќе функ ци о ни ра. Уште 
во 2010 го ди на поч на про е ктот за 
бесп ла тен ин тер нет за се кој сту дент 
во сту дент ски те до мо ви во си те гра-
до ви во зем ја та. До се га сту ден ти те 
не до би ја са мо пре воз, ту ку и раз ни 
дру ги бе не фи ции - бесп ла тен пре воз 
со воз, аво бу ски пре воз, бесп ла тен 
влез во те а три те и ки на та низ це ла 
Ма ке до ни ја. За ев мо же да збо ру ва 
за сту дент ски град, до де ка се ре но-
ви ра ат сту дент ски те до мо ви. За сту-
ден ти те е на ма ле на пар ти ци па ци ја та 
на фа кул те ти те, а се отво ри ја и но ви 
уни вер зи те ти, фа кул те ти и дис пер-
зи ра ни сту дии. За иде и те де ка СДСМ 
ќе сти пен ди ра ла мла ди кои са ка ле 
да се до о бра зу ва ат, са мо тре ба да се 
спом нат ап ли ка ци и те за над 7000 
сти пен дии по раз лич ни про гра ми 
во ре сор но то ми ни стерс тво.

Очиг лед но де ка во СДСМ се на де ва-
ат оти мла до ста зна чи и не и скус тво 
со нив но то вла де е ње. Опо зи ци ја та 
им ну ди и пот по мог на то отво ра ње 
фир ми за мла ди, за тие да оста не ле во 

Ма ке до ни ја, ка ко и кон цеп ти за ра бо-
та за се кој сту дент. СДСМ го на ре ку ва 
„Мла дин ска га ран ци ја“, за мла ди те 
по лес но да нај дат ра бо та по за вр шу-
ва ње на обра зо ва ни е то. Од нос но за 
„по ма га ње од стра на на др жа ва та за 
нив но то тре ни ра ње или пра ктич но 
под го тву ва ње за вле гу ва ње во ра-
бо та“. Исто то тоа функ ци о ни ра од 
2014 го ди на; мер ка та се на ре ку ва 
„Пра кти канс тво“, во исто вре ме ва-
жат и сти му ла ци и те за вра бо ту ва ње 
на мла ди те. Са мо во пр ви те че ти ри 
де на од при ме на та, во март 2014 го-
ди на, 68 ком па нии под не ле ба ра ње 
за вра бо ту ва ње ли ца до 29 го ди ни, 
пот тик на ти од сти му ла ци ја та со пла-
те ни со ци јал ни при до не си за нив. Со 
мер ка та за са мо вра бо ту ва ње се до де-
лу ва ат не по врат ни средс тва кои мо же 
да до стиг нат и до 5.600 евра. Мо же би 
на ви сти на во СДСМ не слуш на ле за 
оваа мер ка, па на ста пу ва ат со иде ја за 
„не по врат ни средс тва за поч ну ва ње 
сопс твен биз нис од мла ди те“. При тоа, 
ду ри и старт ап цен три те во кои на 
овие фир ми ќе им се ну ди бесп лат ни 
ус лу ги, ка ко сме сту ва ње и сме тко-
водс тво, функ ци о ни ра ат де се ти на 
го ди ни под име то „Ин ку ба то ри“.

Сѐ на сѐ, „пла нот“ на 
СДСМ во овие из бо ри не 
е ни што по раз ли чен од 
ре ше ни ја та и ви зи ја та за 
Ма ке до ни ја. Иста та 
про гра ма, се га на ре че на 
„План“, во 2014 го ди на 
им до не се 200.000 гла са 
по мал ку од ВМРО-ДПМНЕ. 
„Пла нот“ е ве ќе ви ден 
лош филм. За тоа и не 
тре ба да се чу дат ако на 
тој ист лош филм, 
на до пол нет со си те 
во ве ди во ме ѓу вре ме, 
гра ѓа ни те исто им 
од го во ра ат. Ду ри и со 
по го ле ма раз ли ка

За ев се фа ли со про е кти те на Гру ев ски
СДСМ ВЕТУВА Сѐ ШТО ВМРО-ДПМНЕ ОСТВАРИЛa

актуелно

за април и за ју ни, па и зго ра на тоа 
и тол ка ви от при ти сок за из бо ри од 
опо зи ци ја та чиј што пред вод ник се 
сме та де ка е За ев, не мо же да се ве-
ту ва ат на вод ни про е кти кои или се 
ос тва ре ни и функ ци о ни ра ат, или се 
ко сат со ос нов на та ло ги ка. Всуш ност, 
сѐ ука жу ва на тоа де ка тоа се исти те 
идеи кои ед наш се ви каа „Ре ше ни-
ја за Ма ке до ни ја“, па „Ви зи ја за Ма-
ке до ни ја“, а се га се ви ка ат „План за 
Ма ке до ни ја“.

Мла ди
За ев лич но ве ти, а тоа оста на ре ги-
стри ра но и со ви де о за пис, де ка на 
мла ди те, од нос но сту ден ти те ќе им 
овоз мо жел ин тер нет и мож ност бесп-
лат но да па ту ва ат, ка ко и ни за дру ги 
мер ки. Тој збо ру вал со мла ди те за 
сту дент ски град, со са ли и ре сто ра ни, 
но и „во ве ду ва ње то на бесп лат ни от 
ин тер нет во сту дент ски те до мо ви, 
ка ко и сту дент ска та кар тич ка за ко-
ри сте ње то на јав ни те ус лу ги, ка ко 
што е и пре во зот од са ми те сту ден ти“, 
ве ли За ев. Тоа го те ме лел на лич ни те 
соз на ни ја ко га тој бил млад и му би ло 
те шко да сту ди ра во Скоп је.

Ад ми ни стра ци ја
Кол ка ва е до вер ба та во она што го 
збо ру ва ат За ев и СДСМ, по ка жу ва 
и ви де о то во кое лич но За ев се де-
ман ти ра са ми от се бе си. До бро, тоа 
не е ни што но во. Но, зар има оче ку-
ва ња де ка се га тре ба да се ве ру ва 
оти ни кој не ма да би де „от стра нет“ 
од ад ми ни стра ци ја та ако се спо ре-
ди со хит-по е ма та „Бе ше За ев, ап се-
ни от За ев, жи ви лу ѓе има да ја де ме 
пос ле тоа“. „Но ви от кон цепт зна чи и 
на ма лу ва ње и ка стре ње це лос но на 
ад ми ни стра ци ја та, од ед на стра на ќе 
зна чи отво ра ње на на ши те ра бот ни 
ме ста, за на ши те лу ѓе“, ве ли За ев во 
поз на то то ви део. Искре но ли ве ру ва 
де ка ад ми ни стра ци ја та ќе „лег не“ на 
не го ви те убе ду ва ња до де ка исто вре-
ме но збо ру ва за „пре на тру па на та 
др жав на ад ми ни стра ци ја“, „про фе-
си о на ли за ци ја“, ре из бор на си те су-
дии, ре ви зии на вра бо ту ва ња по си те 
ни воа? Со ка ква лес но ти ја Ши ле гов 
во го сти вар ско нај а ву ва ил јад ни ци 
но ви ра бот ни ме ста и зго ле ме на пла-
та, за уки ну ва ње на ра ди о ди фуз на та 
та кса или на ма лу ва ње на сме тки те, 
пре ку фа моз ни те да ноч ни ре фор-
ми со „по врат на 15% од пла те ни от 
ДДВ“, што на крај го прес ме ту ва ат 
ка ко „13. пла та“.

Ед на ма ла ма те ма ти ка. До кол ку ДДВ 
е 18 про цен ти, тие 15 про цен ти на 
1000 де на ри из не су ва ат 27 де на ри. 
Ста ти стич ки, во август про сеч на та 
пла та би ла 22.000 де на ри, па то гаш 
тој „по врат“ ме сеч но е око лу 590 де-
на ри, од нос но не што над 7.000 де-
на ри на го диш но ни во. Ка ко ли са мо 
во СДСМ прес ме та ле 30.000 де на ри? 
Ду ри и по вра тот да е од две про сеч-
ни пла ти, тоа е по мал ку од по ло ви на 
од она што го ве ту ва СДСМ. Врз тоа, 
про сеч на та пла та и да е 30.000 де-
на ри, ка ко ве ту ва ат, пак се тоа око-
лу 19.500 де на ри по врат на ДДВ од 
двај ца вра бо те ни во се мејс тво то. Но, 
ма те ма ти ка та ни ко гаш не им би ла 
сил на стра на на со ци јал де мо кра ти-
те. Осо бе но што од ра ка не им трг на 
ве ту ва ње то за по еден вра бо тен во 
се кое се мејс тво, а се га е над гра де но 
со двај ца вра бо те ни со при ма ња од 
по 30.000 де на ри.

Са мо за по тсе ту ва ње, тоа што ма ке-
дон ски те ра бот ни ци го до би ја од вла-
ста на ВМРО-ДПМНЕ се ко ле ктив ни от 
до го вор и га ран ци ја та за ми ни мал на 
пла та. При тоа, со дра стич на про ме на 
на ус ло ви те за во де ње биз нис, приз-
на е ни од ре ле вант ни те ме ѓу на род ни 

ин сти ту ции, во Ма ке до ни ја вле зе и 
вле гу ва огро мен стран ски ка пи тал, 
во фор ма на СДИ, отво ре ни се но ви 
ра бот ни ме ста, а не вра бо те но ста е 
на ма ле на од 38 про цен ти во 2005 
го ди на, на 24 про цен ти го ди на ва. 
Имај ќи ги пред вид 200.000 ра бот-
ни ци од око лу 600 фа бри ки кои во 
тран зи ци ја та беа оста ве ни на ули ца, 
ма ла е ве ро јат но ста не кој ре ал но да 
за гри зе на ве ту ва ња та на СДСМ. Но, 
неј се, опо зи ци ја та се га мо ра да ма ми 
со ве ту ва ња за вра бо ту ва ња, по ка-
че ни пла ти, се ка ко пен зии (а мо же 
и ќе ги вра тат осум те про цен ти на 
пен зи о не ри те) или да ноч ни мер ки 
за да „оста не ле па ри те кај гра ѓа ни те“.

Во кон текст на па ри те, ре ал ни се и 
пра ша ња та што ги по ста ву ва јав но-
ста, по си те об ви ну ва ња де ка др жа-
ва та е пре за дол же на. Од ка де се га 
За ев нај а ву ва но ви кре ди ти и тоа од 
по ска пи те, а се ве ту ва ат зго ле ме ни 
пла ти и тро шо ци? По треб но ли е да се 
вле гу ва во ана ли за на ве ту ва ња та за 
„евти на“ та ри фа на стру ја та по „бон-
бо на биз ни сот“ за про даж ба на ЕСМ? 
Или за го ле мо то фај де од тоа што 
пла ти те на функ ци о не ри те ќе би ле 
на увид? На увид и се га е пла та та на 
Ка ти ца Ја не ва, ама таа ги скри тро шо-
ци те и од Со бра ни е то и од јав но ста.

Зем јо делс тво
Зем јо дел ци те се цел на СДСМ; не са-
мо ка ко го ле мо гла сач ко те ло, ту ку 
и ка ко гла са чи кои тие ги за гу би ја 
по ра ди ло ша та по ли ти ка кон це ли-
от се ктор за про из водс тво на хра на. 
Са мо за спо ред ба, зем јо дел ци те се 
се ќа ва ат на вре ми ња та на нив ни те 
го ле ми про те сти, на ту ту на ри те, на 
ло за ри те, на си те што имаа проб лем 
со не исп ла тен откуп, со не ло јал на 
кон ку рен ци ја. Ко га зем јо делс тво то 
бе ше за не ма ре но, ток му ВМРО-ДПМ-
НЕ по да де ра ка во фор ма на суб вен-
ции и за фа ти за по ма га ње и ста ва ње 
ред во тој се ктор. По мо шта не е са мо 
во суб вен ции, ту ку и во рас пре дел ба 
на обра бот ли ви по вр ши ни, на ба вка 
на ме ха ни за ци ја, струч на по мош, 
ква ли те тен се мен ски ма те ри јал, от-
куп, по мош за плас ман на стран ски 
па за ри, здру жу ва ње... Се га СДСМ се 
по ја ву ва пред зем јо дел ци те со иде ја 
за суб вен ции! И тоа суб вен ции кои 
зем јо дел ци те ќе ги до би ва ле ко га ќе 
им би ло по треб но.

И по втор но, ова што се га го ве ту ва 
За ев, функ ци о ни ра од 2014 го ди на 
и се ви ка „Ка лен дар на суб вен ции“. 
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И тоа уште од пр ви те 100 де на 
по из бо ри те таа го ди на, про функ-
ци о ни ра ка лен да рот за ефи кас на 
исп ла та спо ред по тре би те на зем-
јо дел ци те. Но, се ра бо те ше и на 
вло жу ва ње во ин фра стру кту ра та 
на се ла та, пат на ин фра стру кту ра, 
во дос наб ди тел ни и ка на ли за ци-
ски си сте ми, мо дер ни за ци ја на 
про из водс тво то. Тоа што За ев од 
Мо ги ла по ра ча де ка ќе ра бо ти во 
„се ло то ко е што до се га е на пу ште-
но, исе ле но“, да ги вра ти де ца та во 
ру рал ни те сре ди ни, но и „мла ди те 
да би дат до вол но хра бри да ста пат 
во брак, да че ка ат де ца“, не са мо 
што функ ци о ни ра, ту ку и на и де на 
го лем потс мев кај членс тво то на 
СДСМ. Се ра бо ти за про е ктот „Од 
град во се ло, за нов по че ток“, со кој 
се ну дат бе не фи ции и под др шка за 
ку ќа, бесп лат но зем јо дел ско зем-
ји ште, ка ко и 18 ме се ци ме сеч на 
суб вен ци ја за по че ток на жи во тот 
во се ло.

Се ка ко не смее да се за бо ра ви ни ту 
на фи нан си ски те сти му ла ции за 
брак и за но во ро ден чи ња кои дел 
од ру рал ни те оп шти ни ги ну дат 
за но ви те се мејс тва на мла ди те. 

не ма ло ле ко ви во бол ни ци те, па „и 
од тоа да ли има или не ма до вол но 
ле ка ри“. Чи ниш, пла нот го опи-
шу ва вла де е ње то на ми ни сте рот 
Вла до Ди мов од СДСМ.

Се ка ко, во ана ли за та на по ну да та 
на СДСМ не мо же да не се спом нат 
на ста пи те на ге не рал ни от се кре-
тар на СДСМ во уло га на ми ни стер 
во МВР, де ка пла нот со др жи соз-
да ва ње мо дер на по ли ци ја, до де ка 
ток му ова вре ме све до чи за та-
кво мо дер ни стич ко то од не су ва ње. 
Или за прав на др жа ва, за одб ло-
ки ра на пре по ра ка за ЕУ, за се ме ен 
со ци ја лен ра бот ник „бли зок до 
гра ѓа ни те“ или, пак, за кул тур но то 
нас ледс тво во Охрид.

Сѐ на сѐ, при од на СДСМ во овие 
из бо ри, тр гај ќи ги на стра на „ча до-
рот“ и СЈО, не е ни што по раз ли чен 
од из бо ри те во 2014 го ди на. То гаш 
за гу би ја со 200.000 гла со ви раз ли-
ка. Тоа е се ве ќе ви ден лош филм. 
За тоа и не тре ба да се чу дат ако 
на тој ист лош филм, на до пол нет 
со си те во ве ди во ме ѓу вре ме, гра-
ѓа ни те исто им од го во рат. Ду ри и 
со по го ле ма раз ли ка. 

актуелно
Или др жав на та по мош за мно гу-
дет ни се мејс тва. Ана ли зи рај ќи ги 
ру рал ни те сре ди ни, не мо же да се 
за не ма рат ни ту оние за фа ти за 
отво ра ње ап те ки, под виж ни ап те-
ки или, пак, про е ктот „Ру ра лен до-
ктор“, кои се дел од здрав стве ни те 
ре фор ми кои се на пра ви ја и во кои 
се вло жи ја огром ни средс тва.

Здрав ство, по ли ци ја,  
кул ту ра

Без на ме ра на ши ро ко да се нав ле-
гу ва во ре фор ми те во здрав ство то, 
се чи ни мно гу по гре шен е мо мен-
тот ко га вла ста на ВМРО-ДПМНЕ 
вле гу ва во огром ни ин ве сти ци ски 
за фа ти во овој сег мент, но не са-
мо ка ко ин фра стру кту ра ту ку и 
во обу ка на ка да рот, па и во пот-
по мог на та бре ме ност, на ма ле ни 
це ни на ле ко ви те, ре дов но над-
гра де на по зи тив на ли ста... СДСМ 
да вле гу ва во кам па ња со „план“ 
за да се за др же ле ле ка ри те и ме-
ди цин ски от пер со нал во јав но то 
здрав ство. При тоа, со оцен ка де ка 
гра ѓа ни те не мо же ле да си доз-
во лат бол нич ко ле ку ва ње, де ка 
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ТРАМП СО НОВА ПОЛИТИКА ЗА БАЛКАНОТ

Ќе се бри шат ли  
ли ни и те на ог нот? 

Пишува |  Го ран Мо ми ро ски

Со со пру га Сло вен ка, бли ска се меј на при ја тел ка Ср бин ка, 
шеф на ка би нет со грч ко по тек ло, но ви от аме ри кан ски пре
тсе да тел ќе има до пол ни тел ни при чи ни за про ме на на аме
ри кан ска та по ли ти ка на Бал ка нот. При мар ни те при чи ни се 
за јак ну ва ње на на ру ше но то аме ри кан ско вли ја ние во ре ги о
нот и од го вор на сѐ по сил ни те ру ски фи нан си ски и по ли тич ки 
про е кти на Бал ка нот. Не по мал ку ва жен е и стра вот од но ва 
ма сив на бе гал ска кри за ко ја не е проб лем за САД, но е проб
лем за нив ни те стра те шки парт не ри во Евро па од кои, што и 
да се слу чи, ду ри ни Трамп не мо же да се отка же
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Ако се сле дат пре диз бор ни те ве-
ту ва ња на но ви от аме ри кан ски 
пре тсе да тел, До налд Трамп, 

Бал ка нот го оче ку ва пер и од на сми-
ру ва ње на тен зи и те отка ко пред две 
го ди ни др жав ни от се кре тар Џон Ке-
ри нај а ви де ка низ ре ги о нот ми ну ва 
ли ни ја на ог нот, од нос но ли ни ја на 
ко ја се раз гра ни чу ва ат ин те ре си те 
на САД и на Ру си ја. 

Не кол ку ме се ци по доц на поч наа 
проб ле ми те што ди рект но ги нај а ви 
Ва шин гтон. От то гаш до се га се слу чи ја 
ку ма нов ски те на ста ни во Ма ке до ни ја, 
срп ска та вла да об ја ви де ка се спре че ни 
не кол ку оби ди за атен тат на пре ми е рот, 
се ин тен зи ви раа не ми ри те во Ко со во, 
ра ди ка ли те во При шти на поч наа со 
те ри то ри јал ни ба ра ња од Под го ри ца, 
Ре пуб ли ка Срп ска поч на со за си ле на 
на ци о на ли стич ка ре то ри ка во од нос на 
Са ра е во, а кри за та во Мол да ви ја за вр-
ши со из бор на про ру ски пре тсе да тел. 
За ми ну ва ње то на про за пад ни от Ми ло 
Ѓу ка но виќ по кри за та во Цр на Го ра и из-
бо рот на про мо сков ски пре тсе да тел во 
Бу га ри ја са мо ги по твр ди ја аме ри кан-
ски те ана ли зи спо ред кои ре ги о нот го 
оче ку ва ат но ви пре мре жи ња. Или, пак, 
ги по твр ди ја те зи те де ка Ва шин гтон 
са ми от бил ди рект но ин вол ви ран во 
на ста ни те што се слу чу ва ат. 

Ако Трамп истрае во сво и те пре диз-
бор ни на ме ри, нај го лем дел од не фор-
мал ни те и фор мал ни те екс по нен ти на 
раз лич ни аме ри кан ски по ли тич ки и 
биз нис ин те ре си би мо же ле да се пов-
ле чат или при вре ме но да ги за прат 
сво и те цр ни и по лу ле гал ни опе ра ции 
на Бал ка нот. При чи ни за тоа има по ве-
ќе. Трамп сме та де ка Аме ри ка тре ба да 
се свр ти кон се бе, кон сво и те проб ле ми, 
осо бе но се га ко га е дла бо ко по де ле на и 
ран ли ва. До кол ку на ви сти на го во ве де 
изо ла ци о низ мот ка ко гла вен прин цип 
во аме ри кан ска та по ли ти ка, кол ку и 
да е тој не воз мо жен во си ту а ци ја ко-
га САД има ат ди рект но вли ја ние врз 
нај го лем дел од гло бал ни те про це си и 
пра ктич но е „го стин-уред ник“ во огро-
мен број др жа ви, на Бал ка нот мо же да 
поч не но ва ера. 

Се пак, за да се слу чи тоа, по треб но е 
да се ис пол нат ни за дру ги пре дус ло ви. 
Пр во, Ру си ја ќе мо ра да се пов ле че од 
сво и те пла но ви за по го ле мо при сус тво 
во ре ги о нот и со тоа да го ола ба ви при-
ти со кот врз Трамп, кој од ја стре би те 
во Ва шин гтон ќе би де об ви нет де ка 
се отка жу ва од стра те ги ски те по зи-
ции во Евро па. Дру га та важ на прет-
по ста вка за ре ла кси ра ње на од но си-
те во ре ги о нот е да дој де до до го вор 
ме ѓу нај моќ ни те европ ски др жа ви за 

нив на та уло га отка ко САД би ги на ма-
ли ле сво и те актив но сти. Се раз би ра 
де ка ко га се збо ру ва за на ма лу ва ње 
на при сус тво то на САД на Бал ка нот, 
тоа не зна чи не ка кво пов ле ку ва ње, 
ту ку са мо на ма лу ва ње на при ти со кот 
при спро ве ду ва ње на сво и те ин те ре си 
во ре ги о нот осо бе но на оние што не 
се ди рект но по вр за ни со па ри или со 
енер гет ски из во ри. 

Сѐ уште е не јас но да ли Трамп ќе се 
отка же и од стра те ги ја та спо ред ко ја 
вна треш на та ста бил ност на нај моќ-
на та зем ја на све тот се бра ни во Ирак, 
Иран, Са у ди ска Ара би ја, Ка тар, Азер-
беј џан и се ка де ка де што по сто јат се-
ри оз ни енер гет ски из во ри. Ло гич но 
е да се оче ку ва де ка лу ѓе то зад оваа 
енер гет ска стра те ги ја не ма да му доз-
во лат на Трамп да се отка же од вли ја-
ни е то на САД на но ви те и на ста ри те 
на фто во ди и га со во ди. Бал ка нот ка ко 
из вор на енер ген ти не е атра кти вен, 
но дол го роч но или сред но роч но би 
мо жел да ста не важ на ал ка во не кол-
ку енер гет ски про е кти кои би но се ле 
енер ген ти кон Евро па и за тоа ре ал но 
не мо же да се оче ку ва ли ни ја та на ог-
нот да ста не ли ни ја на ста бил но ста, 
освен ако Трамп и Пу тин ди рект но не 
се до го во рат за со ра бо тка на ме сто но-
ва по дел ба на ин те рес ни сфе ри. 

Ед на од при чи ни те зо што дел од бал-
кан ски те ана ли ти ча ри се оп ти ми сти 
де ка Трамп ќе го оста ви на мир ре ги-
о нот се ше сте три ли о ни до ла ри што 
САД ги ко ри стат за фи нан си ра ње 
про е кти низ све тот, а кои, спо ред но-
ви от пре тсе да тел, се три па ти по ве ќе 
од до вол ни за Аме ри ка по втор но да 
ста не го ле ма. 

Она што по из бо рот на До налд Трамп 
е из вес но тоа е стра вот кај дел од 
бал кан ски те зем ји. За раз ли ка од 
пре теж но мус ли ман ски те Ко со во и 

По из бо рот на Аме ри ка не цот со грч ко 
по тек ло Рајнс При бус за шеф на ка би-
не тот на пре тсе да те лот, Гр ци ја е уве-
ре на де ка ќе про дол жи под др шка та од 
Бе ла та ку ќа, ко ја во пос лед ни те осум 
го ди ни бе ше обез бе де на пре ку еден 
од најб ли ски те лу ѓе на Ба рак Оба ма, 
Алекс Ја но пу лис. 

Об је ктив но, Ма ке до ни ја ќе има те шка 
за да ча ка ко ин ди ви ду а лен при мер 
да оче ку ва не ка кви дра ма тич ни по-
зи тив ни про ме ни во од но сот со САД. 
Под др шка та на ма ке дон ска та за ед ни-
ца за вре ме на из бор на та кам па ња и 

ве ле шки те комп ју тер џии што ја под-
др жаа кам па ња та на Трамп не мо же 
да би де до вол но до кол ку При бус, под 
при ти сок на грч ка та ди јас по ра со ко ја 
е во по сто јан кон такт, до бие доз во ла 
да ги уре ду ва од но си те ме ѓу Гр ци ја 
и Ма ке до ни ја. 

Се раз би ра за ова пра ша ње е важ но 
и кој ќе би де др жа вен се кре тар иа ко 
ими ња та што се га се во оп тек не да-
ва ат на деж де ка Ма ке до ни ја мо же да 
до бие зна чи тел на по мош во над ми ну-
ва ње на проб ле мот со јуж ни от со сед. 
Не кол ку те ими ња што беа актив ни 

во вре ме то на Буш Пом ла ди от и кои 
има ат при ја тел ски од но си со Ма ке-
до ни ја за се га не се ме ѓу кан ди да ти те 
за ви со ки по зи ции во ин сти ту ци и те.

Ед но од сце на ри ја та кое мо же да би-
де во исто вре ме и до бро и ло шо е 
ако Трамп ре ши да ги за тво ри си те 
отво ре ни проб ле ми кај зем ји те што 
се сме та ат за при ја тел ски на САД. Во 
та ков слу чај до кол ку по се ко ја це на 
мо ра ме да го над ми не ме проб ле мот 
со Гр ци ја, не е иск лу че но да до би е ме 
ре ше ние кое не ма да би де под др жа но 
од ма ке дон ски те гра ѓа ни. �

Ма ке до ни ја ме ѓу на деж и страв

Ал ба ни ја и де лум но Цр на Го ра, ка де 
што не го ва та по бе да бе ше до жи ве-
а на ка ко ка та стро фа, оста на ти те се 
изра ду ваа на мож но ста од ре де фи-
ни ра ње на аме ри кан ска та по ли ти ка 
на Бал ка нот. Ср би ја се на де ва де ка 
со Трамп ќе мо же да про дол жи да 
ко ке ти ра и со Бри сел и со Мос ква, 
Ма ке до ни ја се на де ва де ка ќе мо же 
да пре го ва ра за „Ју жен тек“ и за из-
град ба на ру ски енер гет ски про е кти 
без страв де ка „кри ми нал ни бан ди од 
Ко со во“ мо жат да вле зат во зем ја та во 
обид да пра ват нов Охрид ски до го-

вор, Цр на Го ра се на де ва де ка не ма да 
би де ста ве на во си ту а ци ја да из би ра 
ме ѓу ру ски те па ри и бро до ви те на 
НА ТО во Ко тор ски от За лив. 

Нај го ле ма на деж за сми ру ва ње на 
тен зи и те има кај Бу га ри ја, ко ја со 
го ди ни е во кри за, пред сѐ, по ра ди 
су ди рот ме ѓу про ру ски те и про а ме-
ри кан ски те си ли, што бе ше при чи на 
за отка жу ва ње на не кол ку го ле ми 
енер гет ски про е кти, ка ко нук ле ар на-
та цен тра ла „Бе ле не“ и на фто во дот 
„Бур гас – Але ксан дру по лис“. 



 КолуМНА

Пишува | Никола Србов

Не се менува политиката 
кај социјалдемократите, 
блиската историја вели 

дека досега немаат победено 
на ниту едни избори на лега-
лен и на легитимен начин. Во 
изминатите 25 години СДСМ до-
бивал избори или со преземање 
на власта преку изгласување 
недоверба кон партијата што 
имала мнозинство пратеници 
во Собранието, или благодаре-
ние на бојкотот на изборите од 
страна на ВМРО–ДПМНЕ, како 
што беше во 1994 година, или 
со делење 150.000 државјанства 
на Албанци од Косово кои тре-
баше да гласаат за кандидатот 
предложен од СДСМ, или преку 
монтирана војна во државата и 
преземање на власта со уцена на 
својот народ.

Изминатите денови Заев, по-
крај тоа што на Македонците 
им кажа дека се грди, а тие му 
одговорија дека се „грди“, но гор-

ди, на јавноста експлицитно ѝ 
одгатна зошто се случи „Диво 
Насеље“. Во една од телевизи-
ите каде што лидерот на СДСМ 
беше поканет на дебата, еден од 
неговите соговорници го пра-
ша дали ќе се случеше „Диво 
Насеље“ доколку ВМРО-ДПМНЕ 
поднесеше оставка за три дена 
по објавувањето на бомбите, 
како што очекувале во СДСМ, 
Заев одговори дека доколку под-
нела оставка, немаше да се случи 
„Диво насеље“. Овој одговор е 
признание за тоа зошто се случи 
„Диво Насеље“ и кој стоеше зад 
тоа. Значи, случувањата во „Диво 
Насеље“ зависеле директно од 
давањето оставка на Владата. 
А, кој бараше оставка? Сигур-
но ВМРО- ДПМНЕ не си бараше 
оставка сама на себе, оставка 
бараше СДСМ и тука е призна-
нието. Доколку нема оставка, ќе 
има пукање, ќе биде војна, како 
што разговараа во еден разго-
вор блиските соработници на 
Заев, а кој имавме можност да го 
видиме сите, оставка немаше и 
следуваше пукање кое требаше 
да прерасне во нова војна во Ре-
публика Македонија.

Планот да се извршат симулта-
но неколку напади во куманов-
скиот регион, по што требало 
да се покрене војна, исто како 
што беше симултаниот напад на 
полициската станица во Теарце 
и на возот Скопје-Кичево, по што 
следуваше Танушевци и почна 
војната во 2001 година, беше 
спречен од безбедносните сили 

на Република Македонија, кои 
пожртвувано ја спасија државата 
од нова војна и од поделба. 

Доколку земеме предвид што сѐ 
нуди Рамковниот договор и фак-
тот дека е спроведено речиси сѐ 
од него, следни барања, бидејќи 
веќе нема што да се бара, би биле 
физичка поделба на државата, 
нејзина федерализација како 
стадиум пред поделба. 

Поврзаноста помеѓу Заев и на-
станите во Куманово ни го на-
дополнува уште еден сегмент 
од неговата политика во послед-

ниот период. Си го поставувам 
прашањето дали Заев и него-
вите најблиски соработници ги 
ставаат на маса барањата што 
биле содржани во коминикето 
на групата во „Диво Насеље“, која 
требала да го објави по извршу-
вањето на нападите. Дали двоја-
зичноста, која ја бара Заев, била 
дел од барањата во коминикето? 
Дали ударните пропагандисти 
на СДСМ преку текстовите на-
словени како „Ајде да зборува-
ме за федерација, зошто да не?!“, 
всушност, ни ја соопштуваат 
содржината на коминикето од 
„Диво Насеље“

Федерализацијата на Републи-
ка Македонија била есенцијата 
во кризата која ја создаде Заев и 
истата трае веќе две години. От-
како пропадна планот со „Диво 
Насеље“, кампањата се сврте 
во друг правец, Заев почна да 
бара поддршка од Албанците 
во државата, додека кај Маке-
донците почна да нуди нереал-
ни проекти или проекти што 
веќе се спроведени од Владата 
предводена од ВМРО-ДПМНЕ. 
Токму фактот дека СДСМ нема 
смислено ниту еден проект 
за водење на кампањата пред 
престојните парламентарни 
избори е доволен индикатор 
дека тие полагал надеж во на-
силното преземање на власта 
во државата.

Токму поради тоа денес СДСМ, 
на чело со Зоран Заев, стои мно-
гу слабо и на другиот дел од 
кампањата, оној конструктив-
ниот. Ги слушаме деновиве како 
ветуваат дека секој вработен ќе 
зема по 30.000 денари плата, 
притоа не нудат план како ќе 
го овозможат тоа. Исто така, 
Црвенковски го ветуваше она 
познатото „по еден вработен 
во секоја фамилија“ кога ние не 
го разбравме човекот, а убаво 
си кажа, таму каде што имаше 
вработени двајца во фамилија, 
едниот леташе од работа, вете-
но - сторено, еден вработен во 
фамилија, а другите дома. Исто 
такво ветување нудеше Радми-
ла Шекеринска кога на избори-

те во 2008 година изјавуваше 
дека ќе ја внесе Македонија во 
НАТО и во ЕУ за две недели, и 
исто како и денес со ветувањето 
за 30.000 денари плата, и тогаш 
Шекеринска не кажа како ќе го 
направи тоа.

Од СДСМ ветуваат дека млади-
те по дипломирањето ќе доби-
вале работа, а државата ќе им 
давала по 5.000 евра помош за 
да покренат свој бизнис. Ова 
е толку вулгарно што оди до 
граница да си го правиш глу-
пав сопствениот народ, онака, 
арогантно да му викаш во лице 
дека е глуп. Зошто? Моментал-
но државата има стратегија за 
вработување млади лица, веќе 
неколку години Владата преку 
проектите „Македонија врабо-
тува“ и слично дава неповрат-
ни средства за започнување 
приватен бизнис. Последните 
резултати од работата на Вла-
дата велат дека само во Скопје 
невработеноста е намалена за 
49 проценти или во бројки од 
2006 година до денес само во 
Скопје се вработени повеќе од 
41.000 граѓани. Ова е пораз за 
СДСМ, пораз бидејќи наместо 
да се стремат да ги надминат 
овие бројки, тие решиле да нѐ 
убедуваат дека тие не се точни, 
решиле да нѐ прават глупави 
при мозок, решиле да ни ја 
навредуваат интелегенцијата.

На наредните избори народот ќе 
одлучува, а од она што е прило-
жено, евидентно е дека изборот 
нема да му биде тежок. �

Заев во кампања  
со барањата од 
„Диво Насеље“ и  
со проектите на 
ВМРо-ДПМНЕ
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КолуМНА

Сурово будење
(RUDE AWAKENING)

Пишува | Ацо Станковски

На 8 ноември многумина се разбудија во една нова 
политичка реалност, но еден огромен дел од нив таа 
нова политичка енергија што изби со победата на 

претседателскиот кандидат Доналд Трамп ја дочекаа како 
будење на јаве, всушност, како едно шокантно расонување 
од хипнотичкиот сон што го сонуваат со децении, а кој 
еве, конечно престана, го снема како меур од сапуница, 
оставајќи ги разбудените да се соземат од шокот. 

Но тешко е да се соземеш од вакво сурово будење по толку 
долг и длабок сон, кој при своето траење непоматено и 
невознемирувано од ситните и небитни бунтовници од 
третиот свет и локалните, веќе папсани пролетери (white 
trash), ништожници и мизерници, слабаци и очајници пом-
ножени со нула (Нуланд) да бидат во состојба да соберат 
таква сила со која ќе изнудат толку радикална промена што 
никој од американската политичка елита од Вашингтон Д.Ц. 
не можеше да поверува, па така дојдоа во состојба на ужас-
но соочување со новата стварност, која никако не можеше 
повторно да се врати во сонот на поволната и доминантна 
состојба на нивната волја за моќ. 

И тие беа осудени на соочување со нешто што никако не 
го беа планирале за себе и за светот. 

Овие елитни владетели, кои 30 години го дизајнираа светот 
по своите визии и принципи, сега веќе немаат ниту сила, 
ниту механизми да го прават тоа. Новиот претседател До-
налд Трамп и неговото сенародно движење му стави точка 
на овој веќе перверзен филм, кој требаше да трае следните 
векови, па и цел милениум, ако треба – сѐ до крајот на вре-
мето, ако такво нешто воопшто и може да има – шеговитo 
би се бодреле самите себе, доколку некој би ги прашал, 
до кога би траел нивниот концепт на владеење, нивниот 
неолиберализам?

И токму тие мудрости, кои со потсмешливост ги негираа, 
референции од традициите на добрата книга, сега им се 
удираат од глава како тешки работнички чекани и како 

остри селски српови, со кои кокетираа во своите псевдои-
деолошки дискурси сакајќи да го оживеат комунизмот, но 
како еден вид Франкенштајн, кој ќе го користат по светот 
како чудовиште за застрашување, рекет и послушност. 
Но чудовиштево псевдокомунистичко, овој биоробот на 
либералниот капитализам, како што тоа обично бива, 
се разбуди од хипнозата на неговите дизајнери и, место 
да продолжи да ги дроби сувереноста, слободата, мирот, 
економијата и културата на народите од светот и на на-
селението во САД, сега се сврте кон сопствените творци. 
А тие во ниеден случај не го очекуваа тоа. Нивната са-
моувереност и суетност им ја разводнија интуицијата, 
чувството за реалност и библиската аксиома, дека ништо 
на овој свет не трае вечно, освен Божјата мудрост, која, за 
волја на вистината, овие лордови на беспоговорната власт, 
никогаш и не ја земале за релевантна, туку се исмевале 
со неа, се ставале над било која вистина, се акцептирале 
себеси за интактни божества.

И, што сега? Каде со пропаднатите проекти? Што со својата 
гревовна тежина? Како, сега, пред лицето на народот, пред 
совеста на светот? 

Злосторствата што ги направи оваа булимента до вчера, 
незаменливи лидери на новиот светски поредок, се без-
бројни, немерливи и ужасни. Како сега ќе се проголта сето 
тоа, а да се остане жив? А ќе треба и тоа како да се голта 
зашто народите бараат правда и слобода и сѐ додека овие 
властоалчни рептилоиди се на сцената, ќе нема мир и 
хармонија, ниту во САД, ниту, пак, во светот. 

Затоа големиот дух го испрати рицарот Доналд Трамп за 
заедно со своите соборци да го кутнат злото што се накоти 
на земјава. И така и би. Дојде војводата Трамп со својата 
војска и ја згази мрачната и демонска армада на ужасните 
дегенерици што му ја цицаа крвта и на американскиот 
народ, и на другите народи по светот, а чијшто плач и 
пискот се дигна до небото од многубројните неправди 
и беззаконија. И Господ ја чу оваа поплака, овој плач и 
јад на угнетените, на обесправените, на силуваните и на 
малтретираните, ја чу севишниот целата вистина за тоа 
што рептилоидните владетели, кои ги беше толерирал 
со децении, го направиле со човештвото. 

И праведен гнев го исполни Творецот, а кога ќе се случи 
тоа, тогаш тој ги средува работите како што никој не може 
да го направи тоа – совршено. 

Дојде војводата Трамп и со неколку силни и прецизни 
потези го разоружи ѕверот, го кутна во калта гревовна и 
го прободе со својот сјаен меч, со „Екскалибур“, кој, еве, 
повторно се појави таму каде требаше. Овој пат во САД, 
во земјата на која по Божја волја ѝ беше дадена силата да 
владее со светот, но каде што моќта, што великиот ја дару-
ваше беше киднапирана од лукавиот и им беше дадена на 
неговите опаки и отпаднати чеда. Сега сите тие ќе горат 
во пеколниот оган на обезвластеноста, а со нив заедно 
и сите нивни слуги, сите тие шарени гадови и лигавци, 
кои го загадуваа човештвото насекаде по светот, па и кај 
нас. Дојде крајот за сите нив, доколку не се покајат и не 
станат луѓе, конечно.  �
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Ќе пад нат це ни те, ќе се  
мо дер ни зи ра ат па ти шта та 
и же лез ни ца та

ЕКоНоМИЈАЕКО НОМ СКИ ВЕ ТУ ВА њА ШТО СЕ ИС ПОЛ НУ ВА АТ

На ма лу ва ње на це ни те на 
печ ки и кот ли на пе ле ти и 
на пе ле ти те за гре е ње, по-

ни ски це ни на ве те ри нар ни те 
ус лу ги и из нај му ва ње спорт ски 
об је кти по ра ди на ма лу ва ње на 
ДДВ од 18 на 5 про цен ти, ка ко и 
ос ло бо ду ва ње од ца рин ски да-
вач ки и ДДВ за спе ци јал ни та-
кси-во зи ла за пре воз на ли ца со 
ин ва ли ди тет и на ма лу ва ње на 
ак ци за та за би о го ри ва се дел од 
но ви те еко ном ски ве ту ва ња на 
вла де јач ка та ВМРО-ДПМНЕ. На 
нив се на до вр зу ва ат нај а ви те 
за мо дер ни за ци ја и об но ва на 
па ти шта та и на же лез нич ки от 
со о бра ќај. Си те овие ве ту ва ња 
се на до бар пат да се ре а ли-
зи ра ат, со ог лед на тоа де ка 
до се га си те ве ту ва ња 
се ис пол ни ле. Тоа е и 
дви жеч ка та си ла 

на пар ти ја та на власт ко ја пре-
ку ос тва ру ва ње на за да де ни те 
це ли по втор но и по втор но ја 
до би ва до вер ба та на гра ѓа ни те. 
Екс пер ти те се убе де ни де ка за-
цр та но то се ис пол ну ва би деј ќи 
е ба зи ра но на прет ход ни ана-
ли зи, истра жу ва ња и кон сул та-
ции со гра ѓа ни те на кои им се 
не оп ход ни за при сто ен жи вот 
во др жа ва та.

� До се га не ма ло ут ну ва ње 
ме ѓу ве ту ва ња та и тоа што е 
ре а ли зи ра но. Важ но е да се 

утвр ди кои се при о ри те ти те 
на гра ѓа ни те, ка ко би се ра-
бо те ло на нив, а вла ста од 
ди рект ни те сред би со лу ѓе то 
точ но мо же да го ди јаг но сти-
ци ра тоа. По тоа се гра ди стра-
те ги ја и тим кој се то тоа мо же 
да го до ве де до крај и ус пе хот 
е за га ран ти ран. Што се од не-
су ва до нај но ви те за цр та ни 
це ли, ве ру ва ме де ка пар ти ја та 
има ка па ци тет да ги ис пол-
ни. На ма лу ва ње то на ДДВ на 
одре де ни сто ки и ус лу ги, се ка-
ко, ќе зна чи по мал ку средс тва 
кои ќе вле гу ва ат во бу џе тот, 
но овој ку сок, од дру га стра-
на, ќе се на до пол ни од дру ги 
из во ри, ка ко и од по го ле ми от 
обрт на она што ќе би де пред-
мет на на ма лу ва ње – ве лат еко-
ном ски те ана ли ти ча ри. 
         
�  Ќе ја про дол жи ме по ли ти-
ка та на ни ски да но ци и ос ло-
бо ду ва ња од ода но чу ва ње и 
на ма лу ва ње на стап ка та на 
ДДВ од 18 на 5 про цен ти за 
по ве ќе но ви ка те го рии про-
из во ди и ус лу ги, при што по-
крај на ма лу ва ње то за печ ки 
и кот ли на пе ле ти и на пе ле-
ти те за гре е ње, ќе из вр ши-
ме на ма лу ва ње на ДДВ на 5 
про цен ти на ве те ри нар ни те 
ле ко ви, на ус лу ги те на ве те-
ри нар ни те друш тва. Ќе има 
на ма лу ва ње на ДДВ и за влез 
на спортски натпревари, за из-
нај му ва ње спортски об је кти, 
а ќе има ос ло бо ду ва ње од ца-
рин ски да вач ки и ДДВ за спе-
ци јал ни та кси-во зи ла за пре-
воз на ли ца со ин ва ли ди тет 
и на ма лу ва ње на ак ци за та за 
„не ме ша ни“ би о го ри ва, ка ко и 
ос ло бо ду ва ње од пла ќа ње на 
увоз ни да вач ки за др жав ја ни 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја кои 
жи ве ат во по гра ни чен по јас, 
за про из во ди до би е ни од нив-
ни те имо ти - нај а ви ли де рот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Ни ко ла Гру ев ски.

Тој нај а ви и це лос но об но ву ва-
ње на воз ни от парк на „Ма ке-
дон ски же лез ни ци“. 

� Но ва та вла да ќе ра бо ти на 
це лос на об но ва на воз ни от 
парк на „Ма ке дон ски же лез-
ни ци“. Се пла ни ра да се на ба-

ват вкуп но пет во за, и тоа: 3 
но ви ди зел-мо тор ни во зо ви 
и 2 но ви еле ктро мо тор ни во-
зо ви, за што ќе ин ве сти ра ме 
22,5 ми ли о ни евра. За по е фи-
ка сен транс порт на сто ка и на 
пат ни ци, а во рам ки те на про-
е ктот за об но ва на воз ни от 
парк ќе се на ба ват и три но ви 
еле ктрич ни ло ко мо ти ви, за 
што ќе ин ве сти ра ме но ви 7 
ми ли о ни евра - ре че Гру ев ски.

Ве ту ва ња та во вр ска со мо-
дер ни за ци ја на же лез ни ца та 
би тре ба ло да го за о кру жат 
про це сот на об но ва кој поч-
на не о дам на. Се ин ве сти ра ше 
во об но ва на воз ни от парк, се 
на ба ви ја но ви пат нич ки и то-
вар ни во зо ви, се гра дат но ви 
и се ре ха би ли ти ра ат по стој-
ни те пру ги, се ре кон стру и-
ра ат же лез нич ки те ста ни ци. 
Ква ли те тот на же лез нич ки от 
транс порт е по диг нат на мно гу 
по ви со ко ни во од прет ход но, 
а ре зул та ти те се ве ќе вид ли-
ви. Ин ве сти ци ски от цик лус во 
же лез ни ца та е вре ден по ве ќе 
од 600 ми ли о ни евра. Спо ред 
над леж ни те, со овој по тег же-
лез нич ки от со о бра ќај во зем-
ја ва свр ту ва но ва стра ни ца, а 
гра ѓа ни те ќе до би јат по ква ли-
те тен и по е фи ка сен пре воз со 
мо дер ни во зо ви. Ва ква ин ве-
сти ци ја во же лез нич ки от со о-
бра ќај не ма ло око лу 40 го ди ни. 

Освен ин ве сти ра ње во же лез-
ни ца та се ра бо ти и на мо дер-
ни за ци ја на па ти шта та. Ќе се 
гра ди и нов екс пре сен пат од 
Би то ла до гра нич ни от пре мин 
„Ме џит ли ја“, ка ко и мо дер ни за-

ци ја и ре кон струк ци ја на вле-
зо ви те во Би то ла. 

� За се то тоа ќе ин ве сти ра ме 
но ви 10 ми ли о ни евра, а ра бо-
ти те ќе поч нат на ред на та го-
ди на и ќе се од ви ва ат до 2020 
го ди на - пре ци зи ра Гру ев ски.

Освен из град ба та на екс прес ни-
от пат Штип - Ра до виш и ре кон-
струк ци ја та на авто пат ска дел-
ни ца Не го ти но – Де мир Ка пи ја, 
ќе се из вр ши и об но ва на ре ги-
о нал ни от пат Стру ми ца – Поп-
че во – Бе ло ти но – Рич – Кон че, 
на ре ги о нал ни от пат Нов До јран 
– Фур ка, на ре ги о нал ни от пат 
Ге вге ли ја – Бог дан ци – Фур ка, 
на ре ги о нал ни от пат При леп – 
Бо ро ти но, на ре ги о нал ни от пат 
При леп – Би то ла, ка ко и па тот 
Ге вге ли ја – Смо кви ца.

Ќе се об но ват и ре ги о нал ни те 
па ти шта Стру ми ца – Но во Се ло, 
Не го ти но – Ка ва дар ци, ка ко и Ро-
со ман – Ка ва дар ци. Се вкуп на та 
про це не та ин ве сти ци ја на овие 
па ти шта е 79 ми ли о ни евра. 

Во ме ѓу вре ме се ра бо ти на град-
ба на три но ви авто па ти шта, Де-
мир Ка пи ја – Смо кви ца, кој тре ба 
да би де го тов на ред на та го ди на, 
авто па тот Скоп је - Штип и авто-
па тот Ки че во - Охрид. При крај е 
из град ба та на екс прес ни от пат 
Ве лес – Ка дри фа ко во – Штип, 
а актив но се гра ди и екс прес-
ни от пат Град ско – При леп. Во 
пос лед ни те не кол ку го ди ни се 
за вр ше ни 404 ло кал ни па ти шта 
со дол жи на од око лу 750 ки ло-
ме три и ин ве сти ци ја од око лу 
65 ми ли о ни евра. �
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си те овие ве ту ва ња се на до бар пат да се ре а ли зи ра ат, 
со ог лед на тоа де ка до се га си те ве ту ва ња се ис пол не ти. 
тоа е и дви жеч ка та си ла на пар ти ја та на власт ко ја пре ку 
ос тва ру ва ње на за да де ни те це ли по втор но и по втор но 
ја до би ва до вер ба та на гра ѓа ни те. екс пер ти те се убе де-
ни де ка за цр та но то се ис пол ну ва би деј ќи е ба зи ра но на 
прет ход ни ана ли зи
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Никола 
Груевски

Мирка 
велиНовска

Станете браќа и сес-
три, станете граѓани 
на оваа земја, станете 
Македонци, Албанци, 

Турци, Срби, Роми, Власи, Бошњаци и сите 
останати да покажеме што е Македонија! Да 
направиме да се гордеат нашите поколенија 
со нас и со нашата улога во историјата за на-
шата држава.

Ако победеше Хи-
лари Клинтон, ние 
овдека, ние два ми-

лиони, веќе ќе бевме активирани по планот на 
Обама за втора огнена линија и ќе изгоревме, 
цел Балкан. А ние први. Сега воздух може да зе-
меме до јануари, да ги истераме нашите избори 
и вака или онака, со Трамп или негов заменик, 
или што и да смислат како решение, планетата 
ќе куртули.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ЗораН  
Заев

СДСМ, како политич-
ка партија, практич-
но веќе не постои, 
освен што постојат неговите членови и симпа-
тизери. Меѓутоа, членството и симпатизерите, 
сами по себе, не прават партија бидејќи секоја 
политичка партија претставува организирана 
институција, со своја структура, со свои јасно 
дефинирани програмски цели и која, токму за-
тоа, точно знае што сака. Така, се доаѓа до крајно 
парадоксална ситуација: постојат членство и 
симпатизери, но не постои она кое се симпатизи-
ра и во кое се членува – партијата, односно СДСМ.

ЉубоМир 
ЦуЦуловски

Некои викаат еј ало, 
пред избори си, ќе 
изгубиш македон-
ски гласови. Па, ако 
е грдо лицето на Македонецот, што е важно, ќе 
дојдат и други избори, ќе дојдат и други полити-
чари. Сега му е мајката да ги отвориме овие теми.

алексаНдар 
ПаНдов

Ние Македонците не-
маме грдо лице, Ма-
кедонија нема грдо 

лице. Грдо е лицето и душата на оние што са-
каат да ни го сменат името, да нѐ обезличат, 
оние коишто ни најавуваат двојазичност во 
државата. Грди се оние коишто сакаат да ни ја 
федерализираат државата, коишто сакаат да не 
обезличат како граѓани, како народ, како луѓе 
коишто си ја сакаме нашата татковина.

Забележавте дека 
зборувам за шарени-
те протести, тоа е за-
тоа што го користам 
коректниот поим наместо „Шарената револу-
ција“, којшто е во оптек. Имено, во конкретниот 
случај, ниту по својата инспирација, ниту по на-
чинот на дејствување, ниту по крајните цели, не 
може да се зборува за револуција. Разликите што 
постојат меѓу поимите „протести“ и „револуција“ 
се огромни, поголеми дури и кога мувите би ги 
споредувале со орлите.

Ферид  
Мухиќ

сија за надзор на финанси-
ското работење на Нацио-
налниот сојуз на слепи лица 
на РМ (НССРМ), која во мај 
(кога се претпоставуваше 
дека ќе има избори во јуни), 
цели три недели доаѓаше 
во контрола над НССРМ и, 
очигледно, не си ја заврши 
добро работата и не достави 
никаков извештај бидејќи 
изборите се одложија, па ете 
повторно сега пред избори 
техничката министерка 
праќа комисија за надзор во 
НССРМ. Но, овој пат доаѓаат 
дури и лица што без нејзино 
овластување и овластување 
на дополнителниот минис-
тер сакаат да вршат надзор 
над работата“, се жалат сле-
пите лица на политичкото 
изживување од министер-
ството на Ременски.

� „Обновата на правата 
од социјална и од детска 
заштита што се врши еднаш 
годишно, место во ноември, 
како што е вообичаено, ќе 
се спроведе од 19 декември 
до 27 јануари 2017 година. 
Причина за одложувањето 
на обновата се подготвител-
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Има ли пилот во авионот, 
министерке Ременски? 
Знае ли малата минис-

терка кои се потребите и ин-
тересите на граѓаните, како 
ја контролира работата на 
Министерството за труд и 
за социјална политика, каде 
била и што правела минис-
терката, зашто таму каде 
што требало да биде повеќе 
ја немало одошто ја имало?

Во десетте месеци минис-
терување, техничката минис-
терка Фросина Ременски не 
ги извршувала своите при-
марни должности - присуство 
на владините комисии и на 
седниците на Владата на Ре-
публика Македонија.

Од 88 одржани седници на 
комисии, не присуствува-
ла на 60. Во истиот период 
биле одржани 65 седници 
на Владата на Република 
Македонија, но Ташев-
ска-Ременски не присуству-
вала на повеќе од 50.

И да не помислите дека ѝ ги 
негираме ангажманите на 
министерката, тамам работа. 

Била и работела женичката, 
се изнаработила. За каузата 
на СДСМ. Прес-конферен-
ции, кадровски смени, упади, 
инспекции, агендата испол-
нета до минута. Сепак, еве 
каде е 21 ноември, почнува 
предизборната кампања, 
па мора да се наполнат по-
зициите со послушници и 
да се работи – за партијата, 
секако, за народот, никако. 

Посветена на партиската 
агенда и пресметки со тие 
што ги смета за неподобни 
преку, наводно, спроведу-
вање на надлежностите 
на технички министер, се-
којдневно делејќи наредби 
и опомени во пресрет на 
одржувањето на предвре-
мените парламентарни из-
бори, малата министерка го 
претвори Министерството 
во прес-центар на СДСМ.

Неделава на Ременски во 
фокусот ѝ се слепите и деца-
та. Несомнено рамноправен 
противник избрала. 

� „Техничката министерка 
веќе еднаш формира коми-

ните активности за претстој-
ните парламентарни избо-
ри, период во кој најчесто 
се прават злоупотреби и 
манипулации со лицата во 
социјален ризик“, реши ма-
лата министерка. 

Ете така работи малата ми-
нистерка, како партиски 
војник, како водач на раз-
уздана банда. 

Само затоа што министерка-
та е партиски војник место 
министер слепите лица ќе 
трпат изживување од неј-
зините измислени комисии. 

Само затоа што таа нема 
контрола во своето минис-
терство, децата и социјал-
ните случаи еден – еден и 
пол месец, ќе останат без 
право на социјална и на 
детска заштита – во зима, 
за Нова година.

Така работи малата минис-
терка, газејќи преку најран-
ливите, ги штиклира извр-
шените партиски задачи. 
Тажно, но најсуровото до-
прва доаѓа.  � (Р.Р.)

Фросина Ременски

МАлАтА 
МИНИСтЕРКА  
НЕ ЗНАЕ КАДЕ Е 
ВлАДАтА

Жртва 1:  Слепите

Жртва 2:  Децата

Жртва 3:   Социјалците
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К елиен Конвеј, менаџер-
ката на кампањата на 
новоизбраниот претсе-

дател Доналд Трамп, ги пови-
ка претседателот Барак Обама, 
претседателската кандидатка на 
демократите Хилари Клинтон 
и сенаторот на Вермонт Берни 
Сандерс да го искористат своето 
влијание за да ги смират, како 
што ги опиша, „професионални-
те“ агитатори „маскирани како 
демонстранти“.

 Верувам дека претседателот 
на САД, секретарката Клин-
тон, Берни Сандерс, можеби, 
и другите можат да излезат 
и да повикаат на смиреност 
и на мирна транзиција и да 
побараат од своите поддржу-
вачи, кои сега се маскираат 
како демонстранти, сигурна 
сум дека многумина од нив се 
професионалци и платеници, 
да му дадат шанса на овој чо-
век за да може земјата да оди 
напред - изјави Конвеј за „Фокс 
њуз“ во неделата.

Екстремно левичарската коали-
ција АНСЕР и Социјалистичката 

алтернатива побрзаа да органи-
зираат протестни маршеви во 
поголемите градови на САД не-
колку часа по претседателската 
победа на Трамп во вторникот, 
како што направи и организа-
цијата „Мувон“ (MoveOn.org), 
која, наводно, е финансирана 
од милијардерот Сорос.

Поранешниот градоначалник 
на Њујорк Руди Џулијани во 
неделата изјави дека неодам-
на демонстрантите удирале на 
неговиот автомобил.

 Знам дека и државната секре-
тарка Клинтон и претседате-
лот Обама се многу грациозни 
и го почитувам начинот на кој 
го поднесоа поразот - изјави 
Џулијани за време на неговото 

гостување во емисијата „Дис вик“ 
на „Еј-Би-Си“.

 Но, исто така, би сакал да кажат 
нешто во врска со тоа. Бидејќи, 
сепак, демонстрантите се под-
држувачи на американскиот 
претседател Барак Обама и на 
Хилари Клинтон, па, можеби, 
би можеле да кажат нешто за 
тоа. Навистина, тоа не е во ред 
да се прави во една демократија 
- вели тој.

Подоцна во интервјуто Џулијани 
додава:
 Не сум сигурен дури ни дека 

тие се поддржувачи на Хила-
ри Клинтон и на Барак Обама. 
Мислам дека тие луѓе се повеќе 
еден вид професионални де-
монстранти.

Десетици илјади демонстранти 
излегоа на улиците во десети-
на американски градови за да 
се оцрни изборот на Трамп под 
ознаката #NotMyPresident (ТојНе
ЕМојПретседател), вклучувајќи 
ги и протестите пред кулите на 
Трамп во Њујорк и во Чикаго.

„Мувон“ ги најави своите 200 
активности „Обединети против 
омразата“ како „мирни“, но доде-
ка повеќето од активностите на 
протестот останаа такви, некои 
собири беа полни со вандализам 
и со насилство.

Еден демонстрант беше убиен 
во петокот во Портланд, Орегон, 
еден ден откако 26 лица беа 
уапсени за намерно предизви-
кување пожари и за користење 

палки за кршење прозорци од про-
давници и од автомобили, според 
„Асосиетед прес“.

Пет лица беа уапсени во неделата 
во Лос Анџелес за вандализам или 
за нанесување телесни повреди, 
а околу 200 луѓе беа уапсени ми-
натата недела откако не успеаја 
да се разотидат по блокирањето 
патишта.

Во Оукланд, Калифорнија, 30 де-
монстранти беа уапсени во сре-
дата откако ги боеле зградите со 
спреј, кршеле прозорци и фрлале 
камења и шишиња по полицајци-
те, објави „Ес-Еф гејт“.

„Пленд парентхуд акшн“ ги охраб-
ри своите поддржувачи минатата 
недела да се приклучат на собири-
те на „Мувон“ преку објавување на 
„Фејсбук“ велејќи:

 Луѓето се обединуваат низ це-
лата земја за да и се спротивста-
ват на омразата. Приклучете се 
вечерва на собирот на „Мувон“ 
за солидарност и за отпор блис-
ку до вас.

„Пленд парентхуд акшн“ беше 
уште еден голем поддржувач на 
Клинтон.

Во првиот говор по поразот во 
средата Клинтон рече:

 Доналд Трамп ќе биде нашиот 
претседател. Ние му должиме 
отворен ум и шанса да ја води 
нашата земја - иако таа конкрет-
но не им се обрати на демон-
странтите.

Обама, кој се состана со Трамп брзо 
по изборите, во средата ги потсети 
гласачите дека сите се на страната 
на истиот тим.

Другите демократи беа по-
малку попустливи. Лидерот на 
демократското малцинство во 
Сенатот, Хари Рид, ги разгори 
страстите на демонстрантите 
во петокот со изјава во која вели 
дека изборната победа не го ос-
лободува Трамп од гревовите 
што ги извршил против мили-
они Американци.

 Ако е ова време на заздраву-
вање, ние прво мора да ја 
ставиме одговорноста за за-
здравување каде што при-
паѓа: пред нозете на Доналд 
Трамп, сексуален предатор, 
кој ја подгреа својата кампања 
со нетрпеливост и со омраза - 
вели Рид.

Конвеј изјави дека реакцијата ќе 
била сосема поинаква доколку 
републиканците реагирале на 
ист начин во случај на победа 
на Клинтон.

 Сите знаеме дека ако чеве-
лот беше на другата нога и 
ако победеше Хилари Клин-
тон - тоа што сите медиуми го 
очекуваа, и се надеваат - тогаш 
знаеме дека ако имаше проте-
сти, ако имаше само двајца де-
монстранти на Доналд Трамп 
некаде, луѓето ќе се бунеа што 
неговите поддржувачи не ги 
прифаќаат изборните резул-
тати - рече Конвеј во емисијата 
„Мит д прес“ на „Ен-Би-Си“.

 Време е претседателот Обама 
и државната секретарка Клин-
тон да им кажат на демонстран-
тите „Овој човек е нашиот прет-
седател“, изјави таа. 

Републиканците ги повикуваат Клинтон и обама да ги смират 
Соросовите „професионални“ демонстранти против трамп

По пет дена од 
протестите против 
Трамп и нередот 
што го предизвикаа 
левичарските групи, 
вклучително и тие 
што се поврзани со 
еден од главните 
донатори на Клинтон, 
Џорџ Сорос, 
републиканците ги 
повикаа демократите 
да престанат со 
нападите и со 
критиките

Из вор | „Ва шин гтон тајмс“
Пре вод | Ана Цве та но ска
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Писма, документи и сведоштва

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

ТОМ VII - Борци за независна и обединета Македонија
Фељтон: Црните страници на УДБА

1. Дане Поповски - роден 1931 го-
дина од Царев Двор. По занимање 
земјоделец, осуден 1950 година 
на две години затвор поради 
непријателска работа по линија 
на ванчомихајловизам и зазе-
мање раководна улога во таква 
група. Во 1956 година е обвинет 
за кривично дело непријателска 
пропаганда по член  118 од Кри-
вичниот законик, по што е осуден 
на петгодишен затвор.

2. Левко Џамбазовски - роден 1937 го-
дина во Демир Хисар, по занимање ра-
ботник на административни работи. 
Линии на работа од страна на тајните 
служби: македонски национализам и 
шовинизам. Се јавува како припадник 

3. Константин Терзиев - роден во 
1886 година во Кукуш, Егејска Ма-
кедонија. Работел како службеник, а 
е обвинет дека работи под директна 
линија на Ванчо Михајлов. Раководи 
и организира вмровски окружни и 
месни разграноци на терористичка-
та организација на Ванчо Михајлов. 
Службите го воделе поради работи на 
непријателска пропаганда, пишување 
разни летоци за са-
мостојна Македонија 
под закрилата на САД. 

на следниве категории:  маке-
донски националист (шовинист, 
сепаратист и хегемонист), автор 
на повеќе пароли и летоци, орга-
низатор и раководител на иле-
гална организација. Осуден на 5 
години поради манифестирана 
непријателска дејност. Во 1956 
година создал младонациона-
листичка група од средношкол-
ци, која имала цел обединување 
на трите дела на Македонија во 
една самостојна држава.

С едмиот том од едиција-
та „Црните страници 
на УДБА“, насловен како 

„Борци за независна и обединета 
Македонија“, е поделен во три 
дела и опфаќа лични досиеја на 
12 лица, поместени на 2.669 стра-
ници. Заедничко на сите овие 
луѓе е што се залагале за реша-
вање на македонското прашање, 
не парцијално, ами во целина, 
преку создавање самостојна, обе-
динета и независна Македонија 
во нејзините природни граници, 
односно тие пред 1913 година. 
Тајните служби овие лица нај-
често ги поврзувале со линијата 
ВМ - ванчомихајловисти, што се 
користело како причина за сле-
дење и можност за кривично го-
нење токму под превезот на оваа 
линија на работа. Сепак, евидент-
но е дека овие лица биле осно-
вачи или припадници на ВМРО 
групи и организации, а со своето 
истапување во општеството биле 
етикетирани како националисти, 
шовинисти и слично.

www.republika.mk28 петок, 18 ноември 2016 година www.republika.mk 29петок, 18 ноември 2016 година



Обвинет е како припадник на терорис-
тичката организација на ВМРО и осуден 
на смрт со стрелање и конфискација на 
целиот имот.

Писма, документи и сведоштва

4. Димитар Велев - роден 
1937 година во Драма, 
Егејска Македонија, а по 
занимање инженер, кој 
живее во Скопје. Се јавува 
како припадник на катего-
риите: извршител на усна 
непријателска пропаганда, 
македонски национализам 
и шовинизам. Уште од 1974 
година испитуван поради 
нацоналистичко-сепаратис-
тички истапи за обедину-
вање на Македонија.

5. Добре Талески - роден 
1963 година во Прилеп. Се 
јавува како припадник на 
следниве категории: учес-
ник во младонационалис-
тичка група, автор на паро-
ли и летоци, извршител на 
усна непријателска пропа-
ганда. Осудуван на две годи-
ни затвор. Линија на работа 
македонски национализам 
и шовинизам. Како ученик 
во средно индустриско учи-
лиште бил опфатен во мла-
донационалистичка група 
наречена ТВМОТРО (тајна 
внатрешна македонско-од-
ринско-тракиска револу-
ционерна организација) 
формирана од С. Илиески 
и Д. Јовановски во Прилеп. 
Активен учесник во расту-
рање летоци и пароли со 
непријателска пропаганда.

6. Киро Мојсовски - роден 
во 1949 година во Кичево, 
Македонија. По занимање 
учител, кој живее во Кичево 
и учесник во младонациона-
листичка група. Линија на 
работа: македонски нацио-
нализам и шовинизам. Ма-
нифестирана непријателска 
пропаганда уште од 1968 го-
дина, каде што учествувал 
во младинска националис-
тичка група која имала цел 
да се бори за обединување 
на трите дела на Македо-
нија и создавање самостојна 
држава. Поради тоа, во 1969 
година е повикан на разго-
вор за да го предупредат за 
своето истапување и одне-
сување.

7. Љубомир Илиевски - роден 1940 
година во Скопје, с. Горно Лисиче. 
Занимање бравар. Се јавува како 
припадник на следниве категории: 
учесник во младонационалистичка 
група. Линија на работа македонски 
национализам и шовинизам. Мани-
фестирал непријателска дејност и 
уште од 1974 година почнал да иста-
пува националистички. Во колекти-
вот „Раде Кончар“, каде што работел, 
го викале патриот. Националист кој 
бил за обединување на трите дела 
на Македонија по пат на вооружена 
борба. Во 1977 година бил приведен 
и предупреден. Имал контакти со 
ванчомихајловистичка емиграција 
во Брисел.

8. Славе Васовски - роден 1931 го-
дина во с. Теарце - Тетовско, живее 
во Скопје. Работел како просветен 
работник, а потоа во службата за 
државна безбедност каде што и во 
1980 година е пензиониран. Рабо-
тел за обединување на трите дела на 
Македонија. Во 1971 година фрлил 
експлозивна направа во дворот на 
грчкиот конзулат во Скопје. Учесник 
во терористичка група која сакала да 
постави експлозиви на повеќе лока-
ции, ИВЗ, ГГК, ФКЦ, мостот на булева-
рот „Југославија“ и претставништво-
то на весникот „Политика“. Осуден на 
5 години затвор по кривично дело 
здружување поради непријателска 
дејност по член 136 од Кривичниот 
законик и тероризам по член 125, а 
казниво според член 139, став 1 од 
Кривичниот законик.

9. Спасе Пиличков - роден 
1943 година во Скопје - с.Пе-
тровец. По занимање лектор 
и живее во Скопје. Се јавува 
како припадник на следни-
ве категории: учесник во 
младо -националистичка 
група, која имала за цел 
признавање на правата на 
Македонците во Пиринска 
и Егејска Македонија. Во 
1962 година бил викнат на 
разговор и биле превземени 
мерки против него.

10. Тодор Велков - роден 1928 
година во Велес. Работел 
како службеник во „Кара-
орман“, живеел во Скопје. 
Се јавува како припадник 
на следниве категории: ра-
ководител - член на повоена 
ванчомихајловистичка орга-
низација, автор на пароли и 
учесник на кинење знамиња. 
Судско-административни 
мерки: осуден на 6 години 
затвор. Линија на работа: 
македонски национализам 
и шовинизам. Уште во 1946 
година како ученик во сред-
но училиште станал член 
на националистичка група, 
која имала цел создавање 
самостојна и обединета Ма-
кедонија.

Во соработка со Државен архив на Република Македонија

Стручен консултант: Д-р Филип Петровски

11. Васил Марковски - роден во 1939 
година Костурско, Егејска Македо-
нија. По занимање правник, живеел 
во Скопје. Бил припадник на след-
ниве категории: извршител на не-
пријателска пропаганда, линија на 
работа македонски национализам и 
шовинизам. Како средношколец бил 
вклучен во младонационалистичка 
организација, а од 1971 година иста-
пувал по националистичка основа.

12. Митко Анастасовски - роден 
1926 година во Костурско, Егејска 
Македонија. Работно место - учи-
тел, а живеел во Скопје. Се јавувал 
како припадник на следниве кате-
гории: учесник во младонациона-
листичка група. Линија на работа 
од страна на тајните служби: ма-
кедонски национализам и шови-
низам. Припаѓал на непријателска 
организација која имала цел да се 
бори за самостојна и обединета 
Македонија. Судско -администра-
тивни мерки кои му се изречени: 
осуден на три години затвор. 
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М а жи те сѐ по че сто са мо и-
ни ци ја тив но се ја ву ва ат 
на уро лог за одре де ни 

за бо лу ва ња кои се по вр за ни со 
уро ге ни тал ни от си стем, ве ли 
д-р Да ни ел Пе тров ски, уро лог-
хи рург во Кли нич ка та бол ни ца 
„Аџи ба дем Си сти на“. Со не го раз-
го ва рав ме за нај че сти те бо ле сти 
по вр за ни во ма шко то здрав је, а 
по по вод „Мо вем бер“, ме се цот на 
ма шко то здрав је.

 Да ли ма жи те над 45-го диш на 
во зраст по ве ќе раз мис лу ва-
ат ка ко да ја за др жат ко са та 
откол ку да на пра ват прег лед 
кај уро лог?

ПЕТ РОВ СКИ: Во пос лед ни те 
го ди ни поч на да се збо ру ва за 
ма шко то здрав је, што при до не-
се да се по диг не све ста. Од мо-
е то се којд нев но искус тво мо-
жам да ка жам де ка сѐ по че сто 
ма жи те са мо и ни ци ја тив но се 
ја ву ва ат на уро лог за одре де ни 
за бо лу ва ња кои се по вр за ни со 
уро ге ни тал ни от си стем. 

 Од ко ја во зраст ма жи те по-
че сто тре ба да одат на прег-
лед? Кои бо ле сти по вр за ни 
со ма шко то здрав је се нај че-
сти во Ма ке до ни ја?
ПЕТ РОВ СКИ: На се ко ја во-
зраст мо же се ја ват проб ле ми 
на уро ге ни тал ни от тракт и за-
тоа штом ќе за бе ле жат не што, 

тре ба да се ја ват на прег лед. 
Нај че сти те за бо лу ва ња по ра-
ди кои ма жи те ба ра ат прег лед 
кај уро лог за ви сат од во зрас на-
та по пу ла ци ја за ко ја ста ну ва 
збор. Ако збо ру ва ме за дет ска 
во зраст, се ка ко тоа би би ле вро-
де ни за бо лу ва ња на уро ге ни та-
лен си стем, ка ко нес пу ште ни 
те сти си, фи мо за - стес ну ва ње 
на отво рот на ко жа та на пе ни-
сот, стес ну ва ња на од вод ни от 
ури на рен ка нал (уре те рот), кој 
ги спо ју ва бу бре гот и моч ни от 
ме ур, ве зи ко у ре те рал ни от реф-
лукс (вра ќа ње на ури на та од 
моч ни от ме ур на на зад во уре те-
рот), хи пос па дии - дис ло ка ци ја 
на отво рот на моч ни от ка нал и 
мно гу дру ги.

Во ти неј џер ска во зраст и кај 
мла да та во зраст до ми ни ра-
ат проб ле ми те со фер ти ли-
тет (плод ност), кој е во го лем 
по раст пос лед ни те го ди ни, 
вос па ли тел ни за бо лу ва ња на 
уро ге ни тал ни от тракт (уре-
три ти, епи ди ди ми ти...), тор-
зи ја на те сти си (увр ту ва ње на 
те сти сот) - ед на од нај ит ни те 
со стој би во уро ло шка та хи рур-
ги ја, ка ко и по себ но се ри оз ни те 
проб ле ми, ка ко што е те сти ку-
лар ни от кан цер - за бо лу ва ње 
кое е во го лем по раст и на кое 
се по све ту ва го ле мо вни ма ние 
по ра ди мла да та по пу ла ци ска 
гру па што ја за фа ќа (нај че сто 
20-35 го ди ни), по тре ба та од 
мул ти дис цип ли на рен при стап 
во не го во ле ку ва ње (хи рур ги ја, 
ра ди о те ра пи ја, хе мо те ра пи ја), 
ка ко и по ра ди по тре ба та за са-
мо прег лед по ра ди ра но откри-
ва ње и ди јаг но сти ка.

Од 40-та та го ди на поч ну ва ат 
проб ле ми те и со про ста та та, 
нај че сто бе ниг на про ста тич-
на хи перп ла зи ја, а сè по че сто 
и кар ци ном на про ста та. Ске-
ни ра ње то за ра но откри ва ње 
на овие за бо лу ва ња поч ну ва од 
40-та та го ди на. Да не ги за бо ра-
ви ме и со стој би те со проб ле ми 
со по тен ци ја, кар ци ном на бу-
бре зи и дру ги.

 Да ли, ге не рал но, ма жи те во 
Ма ке до ни ја се гри жат за ма-
шко то здрав је?
ПЕТ РОВ СКИ: Ге не рал но, има 
на пре док и ма жи те ста ну ва ат 
свес ни за сво е то здрав је. Ме ѓу-
тоа, сме там де ка тре ба уште да 
се ра бо ти и да се по диг не све ста 
и по се та та на уро лог кај ма жи-
те тре ба да би де во пра кти ка 
ка ко по се та та на ги не ко лог кај 
же ни те. Би деј ќи се ко ја бо лест 
ко ја ќе се открие на вре ме, би ло 
да е кар ци ном или да се ра бо ти 
за проб ле ми со неп лод но ста, 
мо же да се ле ку ва со ви сок ус-
пех. За тоа, мо ја пре по ра ка е ба-
рем ед наш го диш но ма жи те да 

дој дат кај уро лог, без раз ли ка 
на во зра ста, би деј ќи ако кај 
по во зрас на та по пу ла ци ја се 
акту ел ни бо ле сти те на про-
ста та, ме ѓу кои и кар ци ном, 
кај мла да та по пу ла ци ја, пак, 
се акту ел ни бо ле сти на те сти-
си те, ме ѓу кои и кан це рот на 
те сти си кој е ка ра кте ри сти-
чен за оваа во зраст.

 Кол ку е чест кар ци но мот 
на про ста та кај нас?
ПЕТ РОВ СКИ: По ве ќе од по-
ло ви на ма жи над 60-го диш на 
во зраст се со о чу ва ат со проб-
ле ми на про ста та. Ка ко што 
ста ре ат, ма жи те сѐ по ве ќе се 
под лож ни на ова за бо лу ва ње. 
Про ста та та по сто ја но рас те 
во те кот на це ли от жи вот на 
ма жот. Нај че сто про ста та та не 
по ка жу ва ни ка кви симп то ми 
до 40. го ди на. Кај 90 про цен-
ти од ма шка та по пу ла ци ја по 
40-та та го ди на се по ка жу ва ат 
одре де ни симп то ми на зго ле-
ме на про ста та. При чи ни те не 
се поз на ти. Се прет по ста ву-
ва де ка го ле ма уло га мо же да 
игра ат хор мо ни те, ка ко што 
се те ста сте ро нот, ди хи дра те-
ста сте ро нот (ДХТ) и естро ге-
нот. Симп то ми те на зго ле ме на 
про ста та се мно гу слич ни со 
симп то ми те што ги да ва кар-
ци но мот на про ста та. По чест 
е во ви со ко раз ви е ни те зем ји 
во се вер на Евро па и во САД, 
по ре тко во ази ски те зем ји. Во 
све тот се кој ос ми маж има ри-
зик од кан цер на про ста та.

 Че сто се збо ру ва за жен ска-
та не по лод ност, а под те пих 
се бу тка ин фор ма ци ја та за 
ма шки от ин фер ти ли тет. Да-
ли има ин фор ма ции за ма-
шки от ин фер ти ли тет кај 
нас? Кол ку е чест?
ПЕТ РОВ СКИ: Ма шка та и жен-
ска та неп лод ност се за ста пе-
ни со ист про цент. Не е точ но 
де ка ако не ко ја двој ка не мо-
же да зач не, при чи на та се ко-
гаш е же на та. Во ист про цент 

при чи на е и ма жот. Ма шки от 
сте ри ли тет (ма шка та неп лод-
ност) мо же да би де ре зул тат на 
вро де ни или на стек на ти уро-
ло шки ано ма лии, ин фек ции на 
ге ни тал ниoт тракт, зго ле ме на 
скро тал на тем пе ра ту ра (ва ри-
ко це ла), ен до кри ни на ру шу-
ва ња, ге нет ски на ру шу ва ња и 
иму но ло шки фа кто ри. Мно гу 
че сто, кај 60-75 про цен ти од 
слу ча и те на ма шка неп лод ност, 
при чи на та не е поз на та. Нај че-
сто ма жи те што се ис пи ту ва-
ат по ра ди неп лод ност се без 
прет ход на исто ри ја на проб-
ле ми по вр за ни со плод но ста 
и има ат нор мал ни на о ди на 
фи зи ка лен прег лед и нор мал-
ни ен до кри но ло шки ла бо ра-
то ри ски те сти ра ња. Ана ли за та 
на спер ма та откри ва на ма лен 
број спер ма то зо и ди, на ма ле на 
под виж ност и зго ле мен број 
аб нор мал ни фор ми на спер-
ма то зо и ди те. Овие три на ру-
шу ва ња кај спер ма то зо и ди те 
нај че сто се ја ву ва ат за ед но.

Тоа по драз би ра де ка се кој маж 
со на ма лен ква ли тет на спер-
ма та тре ба да би де прег ле дан 
од уро лог. Пре ци зи ра ње то на 
при чи ни те за неп лод ност, кај 
кој би ло од парт не ри те, е пре-
су ден фа ктор во ус пеш но ста од 
ле ку ва ње то, без раз ли ка да-
ли тоа е со ле ко ви, хи рур шки 
или со тех ни ки на аси сти ра на 
ре про дук ци ја. Кај ма жи те тре-
ба да се поч не со ис пи ту ва ња 
за неп лод ност ако ана ли за та 
на спер ма та е аб нор мал на кај 
нај мал ку два ед но по дру го ре-
зул та ти.

 Да ли по во зрас ни те па ци ен-
ти тре ба да одат на прег лед 
по че сто?
ПЕТ РОВ СКИ: Кај по во зрас ни-
те е до вол но ед наш го диш но 
да пра ват прег лед по вр зан со 
про ста та, во кој спа ѓа ди ги та-
лен ре кта лен прег лед на про-
ста та, ту мор-мар кер ПСА и ЕХО 
на уро ге ни тал ни от тракт. 

во ти неј џер ска во зраст и кај 
мла да та во зраст до ми ни ра ат 

проб ле ми те со фер ти ли тет 
(плод ност), кој е во го лем по раст 

пос лед ни те го ди ни, вос па ли тел ни 
за бо лу ва ња на уро ге ни тал ни от 

тракт (уре три ти, епи ди ди ми ти...), 
тор зи ја на те сти си (увр ту ва ње на 

те сти сот) - ед на од нај ит ни те 
со стој би во уро ло шка та 

хи рур ги ја, ка ко и по себ но 
се ри оз ни те проб ле ми, ка ко 

што е те сти ку лар ни от 
кан цер - за бо лу ва ње кое 

е во го лем по раст и на 
кое се по све ту ва го ле мо 

вни ма ние по ра ди мла да та 
по пу ла ци ска гру па 

што ја за фа ќа 
(нај че сто 20-35 го ди ни), 

ве ли д-р Пе тров ски

Кај мла ди те е сÈ по чест те сти ку лар ни от кан цер
здраВjеД-Р ДА НИ ЕЛ ПЕ ТРОВ СКИ, УРО ЛОГ-ХИ РУРГ ВО КЛИ НИЧ КА ТА БОЛ НИ ЦА „АЏИ БА ДЕМ СИ СТИ НА“

Раз го ва ра ше | 
Але ксан дра М. Бун да лев ска

Кај 90 
про цен ти 

од ма шка та 
по пу ла ци ја 
по 40-та та 
го ди на се 

по ка жу ва ат 
одре де ни 

симп то ми на 
зго ле ме на 
про ста та. 

При чи ни те 
не се 

поз на ти
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Разговараше |  Не ве на По пов ска 

КултуРА

се сеќавам дека на 
почетокот имаше многу 

критичари што коментираа 
дали на ваквите концерти 

местото им е во програмата 
на Филхармонијата, при 

тоа морам да кажам дека 
тогаш малку се смеевме на 
тоа, а сега се смееме уште 

повеќе поради нивното 
непознавање на музиката и 

нивото на изведба, односно 
ниското ниво на изведба. 
се смееме иако, можеби, 

треба да плачеме затоа што, 
за жал, веќе нема никаква 

музичка критика, со чест 
на ретките исклучоци, а 

тоа е погубно за музичката 
култура, вели чаначевиќ

Македонска филхармонија 
не нарачува музичка 
критика и ќе се држи до 
високиот квалитет на 
изведба по секоја цена!

МАЈА ЧАНАЧЕВИЌ ЗА РЕПЕРТОАРОТ, ДЕТСКИТЕ КОНЦЕРТИ, НОВАТА САЛА НА ФИЛХАРМОНИЈА

� Македонската филхармо-
нија во последните десетина 
години, покрај т.н. класичен, 
железен репертоар, одржува 
концерти и со малку поинаква 
содржина. Се приклучува кон 
светските струи, кон она што 
се нарекува мејнстрим и во 
Европа. Некои тоа го крити-
куваа, некои го поддржуваа, 
но токму концертите што оп-
фаќаат и поинакви жанрови 
се привлечни за пошироката 
музичка публика. Оркестарот 
неодамна настапи со Јан Ги-
лан, а следуваат и концерт на 
француска шансона, концерт 

со музика од познати видеоигри 
итн... Какво е Вашето размислување 
за оваа практика?
ЧАНАЧЕВИЌ: Во музиката во послед-
ните дваесетина години почнаа нови 
трендови, нови струи, кои, пак, неми-
новно ја погодија и класичната музи-
ка. Со напредокот на технологијата и 
начинот на живот воопшто почна да се 
менува и класичната музика. Се разби-
ра дека тоа не се однесува на начинот 
на изведба или, пак, на правилата што 
важат во класичната музика, ниту, пак, 
смее да се однесува на квалитетот на 
она што еден оркестар ќе го презенти-
ра. Во таа смисла, отидени сме многу 
напред, конкуренцијата е огромна, 
начинот на изведба се доведува до 
совршенство, просториите во кои се 
концертира исто така. Она што, може-
би, е новина, а на што сакам да обрнам 
внимание е тоа дека многу оркестри 
почнаа да излегуваат од рамките на 
„конзервативно“ претставување на 
класичната музика и почнаа да прават 
различни проекти кои ќе бидат при-
фатливи за пошироката публика. Како 
и во сите останати правци во уметнос-
та, така и класичната музика доживеа 
некаков вид модернизација. Она што 
е многу важно, а ние како институција 
му даваме приоритет, е балансот на 
ваквите проекти наспроти останатите 
концерти во концертната сезона и, се 
разбира најважното, нивниот квали-
тет и ниво. Како што веќе е познато, 
во Македонија токму Македонската 
филхармонија е пионерот во воведу-
вањето на оваа новина и отворањето 
на вратите кон останатите жанрови 
и фузии со симфониски оркестар и 
многу сме горди на тој факт бидејќи во 
последните години (веројатно инспи-
рирани токму од нашиот успех во овој 
сегмент) се појавија многу вакви про-
екти кај нас, но, за жал, не секогаш со 
оправдан квалитет и врвни изведби. 
Посакувам да е поинаку бидејќи од пр-
виот концерт, кој се случи во сезоната 
2007/2008, до денес секој ваков про-
ект на Македонската филхармонија е 
направен со огромно внимание, пред 
сѐ, внимавајќи на квалитетот на тоа 
што ќе се изведува. Се сеќавам дека 
на почетокот имаше многу критича-
ри што коментираа дали на ваквите 
концерти местото им е во програмата 
на Филхармонијата, при тоа морам да 
кажам дека тогаш малку се смеевме на 
тоа, а сега се смееме уште повеќе пора-
ди нивното непознавање на музиката 
и нивото на изведба, односно ниското 
ниво на изведба. Се смееме иако, мо-

жеби, треба да плачеме затоа што, за 
жал, веќе нема никаква музичка кри-
тика, со чест на ретките исклучоци, а 
тоа е погубно за музичката култура. 
Македонска филхармонија не нарачу-
ва музичка критика и ќе се држи до ви-
сокиот квалитет на изведба по секоја 
цена, а историјата ќе покаже дали 
сме биле во право. Засега публиката 
нѐ поддржува и постојано се враќа 
на нашите концерти, а тоа, сепак, е 
најважно за нас, за уметниците, за 
сите вработени во оваа институција. 
Ние ќе продолжиме во таа насока, со 
нови интересни проекти кои веќе се 
во оваа сезона, меѓу кои се и циклу-
сот „Алхемија“, концертот „Париз, те 
сакам“ и проектот „Видеоигра“... и, се 
разбира, без многу помпа и надуен 
маркетинг, а со многу поголем акцент 
на врвниот квалитет, продолжуваме 
сето она што е ново и атрактивно 
во светот, да ѝ го презентираме и на 
нашата драга публика.

� Неодамна се одржа првиот симфо-
ниски концерт за деца во новата се-
зона, насловен „Суперхерои“. Какви 
други изненадувања ѝ подготвувате 
на Вашата најмлада публика? Што 
ќе може да се проследи во текот на 
оваа сезона?
ЧАНАЧЕВИЌ: По „Суперхерои“ и супер-
концертот што го одржавме, а поради 
големиот интерес, одлучивме да не 
ги ускратуваме уживањето и радоста 
на многу дечиња и да го репризира-
ме истиот концерт на 26 ноември. 
Традиционално, пред новогодишни-
те празници одржуваме и соодветен 
новогодишен концерт, кој и оваа годи-
на ќе ги израдува децата, а верувам и 
возрасните. Но, тоа е само почеток на 
она што ние би сакале да го направиме 
за музичката едукација на најмлади-

те, кои се нашата најважна публика. 
Со преселбата во новиот објект, во 
концертната сала, освен редовните 
симфониски концерти за најмлади-
те, подготвуваме и многу различни 
едукативни проекти, работилници, 
различни концерти со цел да се научат 
дечињата од нивната најмлада возраст 
што, всушност, е класичната музика, да 
ја запознаат нејзината ненадмината и 
вечна убавина, но и вредност. Преку 
игра ќе се обидеме да ги едуцираме 
и да се обидеме да ги научиме на вис-
тински вредности кои понатаму, кога 
ќе бидат возрасни, ќе можат да им пос-
лужат во градење на нивниот вкус и 
избор на тоа што ќе слушаат. Сепак, 
музиката, а и уметноста воопшто, е 
апсолутно неопходна за секојдневното 
функционирање на секој човек. Таа е 
убавината што го крепи нашиот дух.

� Неодамна беше најавено пуштање-
то во функција на новиот објект на 
Македонската филхармонија. До 
каде се градежните работи? Дали 
пуштањето би се случило околу 
Нова година?
ЧАНАЧЕВИЌ: Планираме веќе во пр-
вото тромесечје од 2017 година да се 
вселиме во новиот и долгоочекуван 
објект, концертната сала на Маке-
донската филхармонија. Со огромна 
радост и возбуда го очекуваме тој ис-
ториски момент за нас, вработените 
во Македонската филхармонија, но и 
за сите музички уметници, секако и 
за нашата публика. Веќе сите добро 
ја знаеме постојната состојба и несо-
одветното „пребивање“ во објект кој 
полека, за жал, умира... Но, сметајќи 
дека тоа е минато за нас, веќе и не се 
осврнуваме на тоа, туку сега зборува-
ме и живееме за моментот за кој долги 
години сите ние мечтаевме, а тој е 
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култура
Книжарницата „антолог“ 

препорачува:

4
Јас бев тука

Сас  
Хено

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИњА

  

ДоКтор Стренџ
Doctor Strange

Заработка: 43.000.000 $

жанр: акција
режија: Скот Дериксон

актери: Бенедикт Камбербич, 
Рејчел Мекадамс

тролови
trollS

Заработка: 35.000.000 $

жанр: комедија
режија: Волт Дорн, Мајк Мичел

актери: Ана Кендрик,  
Џастин Тимберлејк,  

Зуеј Дешанел

приСтигнување
arrival

Заработка: 24.100.000 $

жанр: драма
режија: Денис Вилнев

актери: Еми Адамс,  
Џереми Ринер,  

Форест Витакер

БожиК
almoSt chriStmaS

Заработка: 15.100.000 $

жанр: комедија
режија: Дејвид И. Талберт

актери: Кимберли Елис,  
Омар Епс,  

Дени Гловер

греБенот на СпаСените
hackSaw riDge

Заработка: 14.800.000 $

жанр: драма
режија: Мел Гибсон

актери: Ендрју Гарфилд,  
Сем Вортајтон,  

Лук Брејси

ТоП 5 НајГледаНи ФилМа  
          во САД викендов

„Златната Мерилин Монро“ на енди ворхол

1
габриела, 
каранфилче и 
цимет
Жорже  
Амадо

3
чувари на 
општото добро
Петра  
Хулова

5
Духовна  
архива
Лидија  
Давидовскa

2
Слепиот  

убиец
Маргарет  

Атвуд

Енди Ворхол (1928-1987) е аме-
рикански сликар, режисер, изда-
вач и водечка фигура во поп-арт 
движењето. 

Во текот на 70-тите и на 80-тите 
години на минатиот век Ворхол, 
главно, е познат по неговите ма-
совно произведувани портрети на 
поп-иконите како Елвис Присли, 
Мерилин Монро, Мао Ѕедунг и 
други. Во истиот период тој изда-
ва и три книги, од кои најпозната 
е „Филозофијата на Енди Ворхол 
од А до Б и назад“. �

толку блиску и тоа ни дава надеж дека 
почнува нова ера и нова историја за 
нашата институција, но и за македон-
ската музичка уметност. Очекувањата 
се големи, можеби и преголеми, но 
знаејќи со каква посветеност и вни-
мание се гради овој објект, верувам 
дека нашите очекувања ќе бидат ис-
полнети. Да се настапува во соодветен 
акустичен простор (концертна сала) 
е огромна радост за секој уметник. 
Да се престојува и работи во објект 
граден по врвни светски стандарди е 
навистина чест и задоволство за секој 
вработен во Македонската филхар-
монија. Верувам дека уметничкиот 
и креативен живот во новата сала 
ќе донесе многу убава музика и не-
секојдневни музички доживувања, 
како за нас, уметниците, така, уште 
повеќе, и за вас, нашата публика и 
поддржувачи сиве овие години. Исто 
така, се надевам дека ќе успееме на 
овој објект да му вдахнеме живот, а 
со тоа да го направиме и центар на 
урбаното живеење во нашиот град. 

� Програмата на Македонската 
филхармонија за оваа сезона веќе 

е позната. Дали се подготвува нешто 
посебно за новогодишните и за бо-
жикните празници?  
ЧАНАЧЕВИЌ:Некако станаа тради-
ционални тие настани, што воопшто 
не е лошо. Македонската филхармо-
нија секоја година прави концерт 
пред новогодишните празници, а од 
пред неколку години и божикен кон-
церт. Се обидуваме секогаш, како и за 
сите наши концерти во текот на це-
лата концертна сезона, да понудиме 
интересна програма и нешто што ќе 
биде соодветно за секоја пригода. 
Пред Нова година, на 15 декември, ќе 
имаме еден навистина фантастичен 
настан, и со огромно задоволство ќе 
го најавам Душко Гојковиќ и неговиот 
ансамбл кој ќе настапи заедно со на-
шиот оркестар. За оние од помладата 
генерација, кои можеби и не знаат 
многу за Душко, ќе кажам само дека 
се работи за еден од најдобрите 
џез-музичари во Европа, а можеби и 
во светот од постарата генерација. 
Човекот што свирел и настапувал со 
Мајлс Дејвис, Дизи Гилеспи, Стен Гетз 
и сите оние вистински џез-мајстори, 
ќе го видиме во живо во Скопје. Душ-

ко  е музичар кој има напишано многу 
композиции инспирирани токму од 
Македонија и можеби и затоа нам ни 
претставува огромна чест што тој ќе 
биде наш гостин. Меѓу другите чле-
нови на неговиот квартет, ќе настапи 
и нашиот фантастичен контрабасист 
Мартин Ѓаконовски-Шпато, кој ѝ е 
добро познат на нашата публика. 
Верувам дека ова ќе биде концерт за 
паметење, а и самата средба со една 
ваква легенда претставува навистина 
уникатен настан. 

За Божик, пак, како и претходните го-
дини, ќе изведуваме дела од светската 
музичка литература кои се на некој 
начин поврзани со овој празник, но и 
воопшто композиции кои се сметаат 
за бисери од класичната музика. Со 
оглед на универзалноста на музичкиот 
јазик, како и магијата која ја има сама-
та музика, верувам дека публиката ќе 
ужива во изборот што ќе го направиме. 
„Без зборови“ е нашето мото, а ние 
музичарите секогаш сакаме да каже-
ме дека таму каде што престануваат 
зборовите продолжува музиката, која 
живее вечно. �

КултуРА
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Ако е лесно, сите би можеле да 
се занимаваат со уметност
Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска

ЛАЗАР РИСТОВСКИ, АКТЕР СЦЕНА

� Секогаш е убаво кога во посета на 
Скопје доаѓа драг гостин, посебно 
кога го промовира својот најнов 
филм. Улогата во филмот на Милош 
Радовиќ „Дневникот на машиново-
зачот“ е пишувана специјално за 
Вас. Дали тоа беше товар за Вас или, 
пак, беше лесно да се глуми маши-
новозач?
РИСТОВСКИ: Ви благодарам на уба-
вите зборови за добредојде. Мене 
секогаш ми причинува посебно задо-
волство и возбуда кога доаѓам во Ма-
кедонија. Моите корени се од овде. На-
шиот филм го обиколи половина свет, 
па Скопје ми доаѓа како да се враќам 
дома. Улогата во филмот „Дневникот 
на машиновозачот“, навистина, е пи-
шувана специјално за мене и тоа беше 
посебен актерски предизвик. Тоа, на 
прв поглед личи лесно, но, всушност, 
тоа е опасна стапица. Бидејќи, да се 
глумиш себе е невозможно, колку и 
да изгледа тоа лесно и едноставно. 
Има тука еден феномен, а тоа е кога ќе 
се вклучат камерите ништо веќе не е 
природно, иако сите токму тогаш са-
каат да изгледаат природно. Така што, 
да се најде тој компромис е преголема 
задача и за режисерот и за актерот, по-
себно ако улогата е пишувана за него.

Дедото на Милош бил машиновозач, а 
татко ми, кој по потекло е од Мариово, 

Српскиот актер со македонско потекло Лазар Ристовски (63) во измината 
недела беше во Скопје, каде што го промовираше филмот „Дневникот на 
машиновозачот“ во кој ја толкува главната улога и се јавува во улога на 

продуцент. Со филмот, кој е српски кандидат за „Оскар“, се отвори 15. издание на 
Фестивалот на европски филм „Синедејс 2016“. Ристовски, освен со „Дневникот 
на машиновозачот“, оваа година е актуелен и со хрватскиот филм „Од другата 
страна“ на Зринко Огреста каде што ја толкува главната улога и е копродуцент. 
Ова е хрватскиот кандидат за „Оскар“. Ристовски ќе ја глуми и главната улога во 
историскиот филм на Антонио Митриќески за Цар Самуил, кој треба наскоро 
да почне да се снима.

Во интервју за „Република“ Ристовски вели дека улогата во филмот „Дневникот 
на машиновозачот“ е, навистина, пишувана специјално за него. 

� И тоа беше посебен актерски предизвик. Тоа, на прв поглед, личи лесно, 
но, всушност, е опасна стапица – вели Ристовски.

беше железничар. Така што, и нему 
и мене тоа опкружување ни е многу 
познато. Сепак, во истражувањето от-
кривме многу тајни на занаетот, кои 
само машиновозачите ги знаат.

� Изјавивте дека е тешко да се га-
зат луѓе, макар тоа било и на филм. 
Колку луѓе гази Илија во филмот? И 
како живее со тоа?
РИСТОВСКИ: Да. Тешко е на други да 
им нанесуваш болка, па било тоа и на 
филм. Илија е шампион во прегазу-
вање луѓе. Тој е невин убиец, кој зад 
себе има повеќе од дваесет прегазу-
вања. Сепак, тој не е виновен, и затоа 
може да живее со тоа. Тоа е негова 
професија.

� Филмот „Дневникот на машиново-
зачот“ е српски кандидат за „Оскар“. 
Што очекувате?
РИСТОВСКИ: „Оскар“ не очекувам, но 
очекувам да се искористи шансата за 
промоција на нашиот филм во светот. 
Со тоа што е српски кандидат се чув-
ствуваат последиците. Нашиот филм 
го бараат на многу фестивали, заинте-
ресирани се телевизиски канали да го 
купат и тоа е веќе доволно. Тоа што е 
интересно е тоа што јас и во хрватски-
от филм „Од другата страна“ на Зринко 
Огреста ја толкувам главната улога и 
сум копродуцент на тој филм, кој е, 

пак, хрватски кандидат за „Оскар“. Во 
таа насока мојот труд и мојата работа 
се исплатеа.

� Тешко ли е денес да се сними филм 
во Србија? Дали е уште потешко да 
се сними добар филм?
РИСТОВСКИ: Тешко е да се сними 
филм не само во Србија, туку и секаде 
во светот. Да се сними добар филм е 
уште потешко. Но, тука е предизвикот 
во уметноста. Тука лежи таа магија 
на создавањето. Бидејќи, ако е лесно, 
сите би можеле да се занимаваат со 
уметност и тогаш уметноста не би 
била тоа што е. Авантура, предизвик 
за храбрите. Колку што е уметникот 
похрабар, толку резултатот е подобар. 
Уметниците се разликуваат по својата 
подготвеност да копаат колку што е 
можно подлабоко во себе.

� Вам Ви е доделена главната улога 
во историскиот филм за македон-
скиот Цар Самуил. Кога почнува 
снимањето? Дали се радувате?
РИСТОВСКИ: Многу сум среќен што 
режисерот Антонио Митриќески ми 
ја понуди таа улога. Ми лежат исто-
риските улоги, а одговорноста на ак-
терот да игра историски лик е многу 
голема. Но, јас сум навикнат на големи 
предизвици.

� Може ли уметноста да го промени 
светот во кој живееме?
РИСТОВСКИ: Не може, сигурно, но 
може да го смени поединецот. Гледа-
чот во мрачната сала. Може кај него 
да предизвика емоција. Ако тој гле-
дач излезе од киносалата макар и 
малку поинаков, тогаш мисијата на 
уметноста успеала. Уметноста мора 
да предизвика емоции. Без емоции и 
страст нема уметност.

� Во младоста се истакнувавте со 
бунтовништво, а сега му се посве-
тивте на пишувањето книги. Се 
плашите ли од староста и сакате 
да оставите нешто трајно зад себе?
РИСТОВСКИ: Јас се надевам дека не-
кои од моите филмови и театарски 
улоги ќе останат запаметени. Не многу. 

Две-три. Во нашата работа, без разли-
ка колку улоги имаме, на крајот сите 
ве паметат по две-три улоги. Така е и 
со најголемите сликари. Никој не се 
сеќава на целиот нивни опус кога ќе 
се спомене нивното име, туку само на 
неколку карактеристични дела. Не 
пишувам за да се докажувам. Напро-
тив. Пишувањето е моја вистинска 
потреба да го забележам начинот на 
кој го набљудувам светот и појавите 
во него. Мислам дека понекогаш имам 
впечаток дека може да одберам посеб-
на улога за набљудување на тој свет и 
оттаму потребата да го забележам тоа.

� Во Вашата богата биографија пи-
шува дека сте одиграле повеќе од 
четири илјади претстави и дека сте 
глумеле во 70 филма. Двапати го 
толкувавте ликот на Тито, но често 
глумевте и луѓе од работничката 
класа. Што е потешко?
РИСТОВСКИ: Не можам да одговорам 
што е потешко да се глуми бидејќи 
не постои еден одговор на ова пра-
шање. Многу фактори влијаат на 
тоа. Некогаш улогата сама се „от-
вора“, а некогаш не помага ни 
златен клуч.

� Имате двајца синови, Пе-
тар и Јован. Што ги нау-
чивте?
РИСТОВСКИ: Да бидат 
чесни, благородни, работ-
ливи и добри луѓе. Сето 
тоа што во ова време не 
ги учат младите.

� Дали од ложата на оса-
меност светот се гледа 
подобро?
РИСТОВСКИ: Јас во својата 
книга „Едноставни при-
казни“, која е преведена на 
македонски јазик во издание 
на „Табернакул“, реков дека оса-
меноста е ложа од која светот се 
гледа подобро. Во мојата нова 
книга, која излегува во крајот на 
годината, читателите ќе видат 
дека од таа ложа саркастично му 
се насмевнувам на тој свет. �

уметноста е авантура, предизвик за храбрите. 
колку што уметникот е похрабар, толку резултатот 
е подобар. уметниците се разликуваат по својата 
подготвеност да копаат колку што е можно 
подлабоко во себе, вели ристовски
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БРЕНД КоНЦЕПтИ | ИКО НИ НА СТИ ЛОТ

ИКо НА Со уБА ВИ НА НА ИЗ ВА ЈА НА ВЕ НЕ РА
Пишува |  Сотир Костов 

Ед на од нај до бри те де фи ни ции 
на по и мот „мод на ико на“ ве ли 
де ка тоа е лич ност ко ја ус пе ва да 

соз да де си нер ги ја ме ѓу лич но ста, те-
ло то и вре ме то во кое жи вее. А, кој би 
мо жел да го сим бо ли зи ра тој тер мин 
по до бро од Грејс Ке ли, филм ска та кра-
ли ца на Хо ли вуд, прин це за та од Мо на-
ко и до бит нич ка на „Оскар“. Неј зи на та 
уба ви на и стил и де нес се инс пи ра ци ја 
за мно гу же ни, но и ди зај не ри. Во ед-
на при го да слав ни от ди зај нер Карл 
Ла гер фелд из ја ви: „Ни кој не мо же да 
изг ле да ка ко Грејс Ке ли, таа бе ше нај-
у ба ва та ру со ко са на сво е то вре ме“, но 
и ќе до да де де ка е си гу рен ако бе ше 
жи ва де нес, на 80 го ди ни, ќе бе ше не-
о до ли ва. Ла гер фелд во неа го ви де тоа 
што мно гу дру ги ќе го во о чат мно гу 
по доц на ко га неј зи на та филм ска ка-
ри е ра ќе за вр ши. Тој ја пре поз на неј зи-
на та при род ност, но и со вр ше но ста на 
жен ска та фи гу ра оли це тво ре на во неа. 
Всуш ност, ја истак ну ва ше неј зи на та 
не мин ли ва и вон вре мен ска уба ви на, 
при што ве ру ва ше де ка та ква со вр ше-
ност мо же да ста рее до бро. Мо же са-
мо да се кон ста ти ра де ка пре у ба во то 
ли це, рас кош но то те ло и ка ди фе ни от 
глас ѝ беа да де ни од бо га. Ка ко та ква, 
бе ше пре до дре де на да ста не ѕвез да. 
Се пак, мо же би нај до бро ја поз на ва ше 
Хич кок, кој, всуш ност, е нај зас лу жен 
што таа ста на филм ска ѕвез да и ико на 
на сти лот. Таа бе ше не го ва му за, за 
ко ја тој ве ле ше де ка е ка ко вул кан под 
снег. Ѝ до де ли три глав ни уло ги во 
не го ви те фил мо ви, во кои Грејс зра чи 
со ле де на, ари сто крат ска уба ви на, под 
ко ја, се пак, се на се ту ва не што топ ло. 
Мо же би ток му тој спој на оган и на лед 
е зас лу жен за тоа што за пет го ди ни 
филм ска ка ри е ра таа сни ми 11 фил ма, 
ста на филм ска ико на, освои „Оскар“, 
а неј зи на та пос лед на жи вот на уло га 
на прин це за ја про мо ви ра ше во мит. 
Хич кок не са мо што од неа соз да де 
филм ска ѕвез да, ту ку во неа нај де и 
иде ал на же на, ко ја пре ку де нот е ан-
гел, а на ве чер во спал на та се пре тво ра 
во ог не на и страс тве на парт нер ка. 
Пре ку ден бе ше Ар те ми да, бо жи ца на 

ло вот, а во но ќта Афро ди та, бо жи ца 
на љу бо вта. По си те неј зи ни филм-
ски уло ги, неа ја пер ци пи ра ме пре ку 
неј зи на та за га доч ност и спо соб ност 
да пре диз ви ка оче ку ва ња и на деж. 
Кај Грејс сек с у ал но ста не бе ше екс по-

ни ра на на ли це то, ка ко кај Ме ри лин 
Мо нро, ту ку таа ја по се ду ва ше од на тре 
во сво јот дух. Ка ко и да е, ре тка та уба-
ви на, за чу ду вач ка та лад но крв ност 
во ком би на ци ја со тоа што Хич кок 
го на ре ку ва ше се ксу ал на еле ган ци ја 
ја вив на Грејс Ке ли во, за мно гу ми на, 
не до фат ли ви от хо ли вуд ски пан те он. 
Ток му за тоа Грејс Ке ли бе ше филм ска 
ѕвез да ко ја са мо ја жи ве е ше сво ја та 
бај ка, но и ико на на сти лот обо жа ва на 
од ми ли о ни след бе ни ци. Поз на та е по 
бли ска та со ра бо тка со ре жи се ри те 
и со ко сти мо гра фи те за раз ра бо тка 
на об ле ка та за уло ги те во фил мо ви-
те. Поз на та е неј зи на та из ја ва де ка 
е важ но пр во да се ви де лич но ста, а 
по тоа об ле ка та што ја но си. Не по би-
тен факт е де ка би ла свес на за се кој 
де таљ од сво ја та по ја ва. Неј зи ни от 
без вре мен ски и еле ган тен изг лед ги 
одре ду ва ше трен до ви те и сти лот на 
50-ти те го ди ни од 20 век, а фил мо-
ви те во кои игра ше ста наа и оста наа 
мод ни ре фе рен ции на пре фи не та та 
ера на суп тил ни от гла мур. Нај зас луж-
ни за неј зи ни от пер фе ктен изг лед 
беа мод ни те ку ќи „Ди ор“, „Ша нел“ и 
„Ба лан ци ја га“. 

Има ше жи вот и филм ска ка ри е ра 
вред ни за пи шу ва ње ро ман и сни ма ње 
филм. Актер ка и прин це за. Зра че ше 
со кла сич на уба ви на, а еле ган ци ја та 
ѝ бе ше по себ на, до то гаш не ви де на 
кла са. Ка ко актер ка, го освои све тот 
со уба ви на, а по ро ман са та со прин-
цот Ре ние од Мо на ко ста на са ка на 
и по чи ту ва на прин це за. Актер ка со 
чист аме ри кан ски стил. Ко га дој де 

Мод ни те де та ли на ико на та Грејс Ке ли
Грејс Ке ли е нај до бар при мер и до каз де ка бај ки те на ви сти на по сто јат, а 
сни шта та се ос тва ру ва ат. Без раз ли ка да ли глу ме ше во филм, да ли оде ше 
на едре ње или при ма ше др жав ни ци ка ко прин це за на Мо на ко, таа во о-
ду ше ву ва ше со све жи на та на ду хот и со со фи сти ци ра ни от изг лед, кои ги 
на до пол ну ва ше со би се ри, дол ги здол ни шта, шап ки, ни ски чев ли. Бе ше 
пре поз нат ли ва по ед но став ни те џем пе ри, а чан та та на „хер мес“ е на ре че на 
по неа. Овие мод ни до да то ци по ра ди неа ста наа атра ктив ни во 50-ти те го-
ди ни од ми на ти от век. Ед но став но бе ше актер ка со ари сто крат ски ма ни ри, 
ко ја има ше пор це лан ски тен на ли це то. Играј ќи глав ни уло ги во фил мо ви те 
„Ви со ко оп штес тво“, „Ка ко да се фа ти кра де цот“ и „Ле бед“, во ста но ви лик 
на лад на ру со ко са со би стар пог лед, чи ја што по тис на та и кон тро ли ра на 
се ксу ал ност бе ше вид ли ва са мо под по вр ши на та на неј зи на та ле де на над-
во реш ност. Ра ка ви ци те, нај че сто бе ли, беа неј зи ни от нај о ми лен мо ден 
до да ток. Ги но се ше ка ко актер ка во фил мо ви те во кои на ста пу ва ше, на 
за ба ви те во Хо ли вуд, ко га да ва ше ин терв јуа и на вен ча вка та со прин цот 
Ре ние, ко га ста на прин це за.

Бе ше и оста на ико на на мод ни от стил. Де нес во САД сѐ уште, ме ѓу ти неј џер-
ки те, се ко ри сти изра зот „изг лед ка ко Грејс Ке ли“. Што да ка жам за тој изг-
лед, а ве ќе да не е ка жа но? Де ка е ед но ста вен, кла си чен, а та ка дра ма ти чен.

во Евро па, та кви от стил го об ла го-
ро ди со гла мур, чи и што од ли ки беа 
женс тве ност, еле ган ци ја, удоб ност, 
лу ксуз, плус се кса пил, ро ман ти ка и 
шик. Ќе се сог ла си те, таа е ви стин-
ски гла мур. Та ка таа ста на ед на од 
пр ви те ви стин ски и најг ла му роз ни 
мод ни ико ни во све тот. Таа бе ше нај-
у ба ва, нај е ле гант на и нај гра ци оз на 
– прин це за на сво е то вре ме и на си те 
вре ми ња. Ни кој не бе ше рам но ду шен 
кон неј зи на та уба ви на. Хо ли вуд, САД, 
Евро па и це ли от свет. Си те се вос хи-
ту ваа на неј зи ни те пре у ба ви очи, би-
стар пог лед и на пре крас но то ли це 
со уба ви на на из ва ја на Ве не ра. Грејс 
Ке ли бе ше ви стин ска да ма, со до бар 
вкус. Неј зи ни те екск лу зив ни фу ста-
ни изра бо те ни од нај поз на ти мод ни 
кре а то ри беа одраз на неј зи ни от осо-
бен стил и шарм со кој го освои сво јот 
принц, но и ар ми ја та обо жа ва те ли. 
А, ток му тоа ѝ тре ба де нес на со вре-
ме на та же на. Во оп што не е слу чај но 
што но ва та мо да де нес и се вра ќа на 
таа ком би на ци ја. Има ше мно гу свет ли 
мо мен ти во жи во тот и во ка ри е ра та, 
но два се не за бо рав ни. Пр ви от е де ка 
прин це за та Грејс од Мо на ко ќе оста-
не за па ме те на по со фи сти ци ра ни от 
не ве стин ски фу стан од тан те ла што 
го но се ше на вен ча вка та со прин цот 
Ре ние од Мо на ко, а вто ри от е ка да-
рот од фил мот „Про зо рец во дво рот“ 
ко га на збу не ти от Џејмс Стју ард му 
со оп шту ва де ка но ќта ќе ја по ми не 
со не го. До кол ку по стои мо мент во 
ки не ма то гра фи ја та што би мо жел да 
нè уве ри што зна чи ед на же на да би де 
еле гант на, пре крас на, шик, бес пре кор-
но об ле че на и не ве ро јат но се кси, тоа, 
ве ро јат но, би бил тој ка дар од фил мот. 
Не кои ве лат де ка би ла не вер на и раз-
врат на би деј ќи има ше љу бов ни вр ски 
со без мал ку си те неј зи ни парт не ри (со 
Га ри Ку пер во „Точ но нап лад не“, со 
Клерк Гејбл во „Мо гам бо“, со Ви ли јам 
Хол ден во „Мо сто ви те на То ки Ри“, со 
Ке ри Грант во „Фа те те го кра де цот“, 
со Френк Си на тра во „Ви со ко оп штес-
тво“), а ѝ ги до да ва ат и шар ме рот Мар-
лон Бран до, ми ли о не рот Ха у ард Хјуз 
и прин цот Али Кан. Не, таа ни ко го не 
из не ве ри, ту ку са мо го ба ра ше ви стин-
ски от маж. Нај го ле мо то не верс тво го 
на пра ви во мо мен тот ко га се отка жа 
од фил мот. Ста на прин це за, но ја за-
гу би сло бо да та, го за гу би све тот во 
кој су ве ре но вла де е ше. Ко га би ло да 
ја ви дам на те ле ви зи ја во не кој филм 
или до ку мен та рец, се ко гаш ми до а ѓа-
ат збо ро ви те на Ке ри Грант, „таа но си 
мир, ве дри на и свет лост, и глу ми ка ко 
што тан цу ва Фред Астер“. �
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Во Ма ке до ни ја ја нај дов  
сво ја та љу бов, ов де ре шив да 
соз да дам се мејс тво
Ва сил Чи чи ја шви ли од Гру зи ја, про фе си о на лен ба ле тан во Ма ке дон
ска та опе ра и ба лет, за „Ре пуб ли ка“ откри ва ка ко жи во тот во Ма ке до
ни ја го скро тил не го ви от тем пе ра мент и го на у чил да ужи ва во ми рен 
и хар мо ни чен жи вот. Имал мно гу про фе си о нал ни ан гаж ма ни низ 
зем ји те во све тот, но по ка на та про фе си о нал но, на по долг вре мен ски 
пер и од да оста не во Ма ке до ни ја, ка ко што ве ли тој, на не го во го ле мо 
за до волс тво, го ме ну ва не го ви от ли чен жи вот во це лост. Во МОБ ја 
за поз на ва сво ја та љу бов, ба ле ри на та На та ша Јо си фов ска, ре ша ва да 
стап не на лу ди от ка мен и за ед но да соз да дат се мејс тво

� Ко га прв пат дој до вте во Ма ке до-
ни ја?
ЧИ ЧИ ЈА ШВИ ЛИ: Прв пат дој дов во 
2001 го ди на, ме по ка ни ја за прет ста-
ва та „Пор ги и Бес“, тоа бе ше мо е то 
пр во за поз на ва ње со Ма ке до ни ја. 
По тоа, на мое го ле мо за до волс тво 
до бив вто ра по ка на да дој дам во Ма-
ке до ни ја и то гаш до бив и по ну да да 
оста нам и пот пи шав до го вор. Ина ку 
прет ход но, по мо е то пр во го сту ва ње 
во Ма ке до ни ја, се вра тив во Гру зи ја, 
од та му бев по ви кан да ра бо там во 
Тур ци ја, оти дов та му, па се слу чи да 
ја до би јам по ка на та од Ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет и на 12 ја ну а ри 2002 
го ди на ре шив да се вра там.

� Има вте ли те шко тии за да се адап-
ти ра те на на чи нот на жи вот ов де?
ЧИ ЧИ ЈА ШВИ ЛИ: Не, во оп што не 
ми бе ше те шко. Пр во би деј ќи јас од 
де сет го ди ни жи ве ам сам по ин тер-
на ти по ра ди мо ја та ба лет ска шко ла. 
По ра ди мо ја та ка ри е ра цел жи вот па-
ту вам и сум жи ве ел и во дру ги зем ји. 
При лич но бев на вик нат на са мо сто ен 
жи вот. Од 27 го ди ни жи ве ам во Ма-
ке до ни ја. Ко га ре шив на по дол го да 
оста нам ов де, на ви сти на, лу ѓе то со 
кои го пот пи шав до го во рот се по-
тру ди ја да се по чув ству вам кол ку 
што е мож но по ко мот но. Ме при ми ја 
топ ло, со ус ло ви до вол но до бри за 
при сто ен жи вот. 

� Вие, на ви сти на, збо ру ва те со лид но 
ма ке дон ски ја зик, бе ше ли те шко 
да се на у чи?
ЧИ ЧИ ЈА ШВИ ЛИ: Да го на у чам ја зи кот 
на Ма ке до ни ја не ми бе ше те шко би-
деј ќи јас збо ру вам ру ски, па ја зи ци те 
се мно гу слич ни, што за ме не бе ше 
олес ни тел на окол ност за по бр зо да го 
на у чам. Ми беа по треб ни по мал ку од 
две го ди ни за це лос но да го сов ла дам, 
а во тоа мно гу ми по мог наа и лу ѓе то од 
мо е то оп кру жу ва ње, ко му ни ка ци ја та 
со ан самб лот.

� Ре ко вте де ка про фе си о нал ни от 
пат ве во дел низ мно гу зем ји, но 
што е со ма тич на та, ка ко се жи-
вее во Гру зи ја, а ка ко ов де? Има 
ли раз ли ка?
ЧИ ЧИ ЈА ШВИ ЛИ: Пр во би ви ка жал 
во што сме исти, и Гру зиј ци те и Ма-
ке дон ци те се мрз лив на род, са ка ме 
по ве ќе да ужи ва ме во жи во тот, а по-
мал ку да ра бо ти ме. Тоа ни е, на ви сти-
на, иден тич но. Исто та ка, и жел ба та 
да се ја де мно гу ме со ни е иста. И кај 
нас се пре фе ри ра ис хра на со ме со. 
Ина ку, Ма ке дон ци те, за раз ли ка, од 
Гру зиј ци те, се мно гу ми рен на род. 
Ние сме мно гу тем пе ра мент ни, по-
ве ќе агре сив ни. Ов де, на ви сти на, 

жи ве ам спо кој но, за ме не нај важ но 
е што има уба ва хра на, уба ви лу ѓе, 
ми рен на род, по ми рен за раз ли ка 
од Гру зи ја. За тоа са кам  да сум ов де, 
зем ја та е по ма ла, но по хар мо нич на, 
исто та ка, и глав ни от град, Скоп је на 
ме не вли јае мно гу сми ру вач ки, ов де 
ми е по лес но да жи ве ам, за раз ли ка 
од го ле ми те ме тро по ли. 

� Ја спо ме на вте хра на та, кое е Ва-
ше то оми ле но ма ке дон ско ја де ње?
ЧИ ЧИ ЈА ШВИ ЛИ: Тур ли та ва, мно гу ја 
са кам. Се ка ко, и ај ва рот. Оваа го ди на 
го пра вев ме и до ма. Ра ки ја та, ко ја ни е 
слич на. Ма ке дон ски те ви на се мно гу 
до бри, за мо ја сре ќа ма ке дон ска та и 
гру зи ска та куј на има ат мно гу слич-
но сти, па за тоа и со за до волс тво ја 
при фа тив. 

� Ко га ба ра те ме сто за ре ла кса ци ја и 
мал ку од мор за се бе, ка де нај че сто 
го по ми ну ва те вре ме то?
ЧИ ЧИ ЈА ШВИ ЛИ: Мо рам да приз на-
ам де ка мо ја ре ла кса ци ја е вре ме то 
по ми на то со мо ја та че ти ри го диш на 
ќер ка. Обо жу вам да би дам ан га жи ран 
со неа, отка ко се ро ди, таа е при о ри-

Ва сил со 
сопругата

ан самбл на ба ле тот, хо рот и на опе-
ра та. Кол ку вре ме е по треб но за да 
се под го тви ед на та ква прет ста ва?
ЧИ ЧИ ЈА ШВИ ЛИ: Се ко ја прет ста ва 
ба ра свое вре ме за под го то вка. За ви-
си од тоа од кол ку чи на е прет ста ва та, 
кол ку лу ѓе се ан га жи ра ни. За се ко ја 
прет ста ва го да ва ме сво јот ма кси мум. 
Се га со „Кле о па тра“ под го тву ва ме ју-
би леј на Але ксан дра Ми јал ко ва и си те 
са ка ме сѐ да из ле зе ка ко што тре ба.

� Кои се Ва ши те пла но ви за во ид-
ни на, оста ну ва те ли ту ка?
ЧИ ЧИ ЈА ШВИ ЛИ: Ба ле тот е мо ја про-
фе си ја, по крај не го јас во Ма ке до ни-
ја ја про нај дов сво ја та љу бов, ов де 
ре шив да соз да дам се мејс тво. Јас и 
мо ја та со пру га На та ша се за поз нав ме 
на сце на та на МОБ, и про фе си о нал но 
бев ме парт не ри. Имам мно гу при чи-
ни што емо тив но и про фе си о нал но 
ме вле чат да оста нам во Ма ке до ни ја. 
Во април ќе на вр шам 42 го ди ни, мо ја 
жел ба е уште че ти ри го ди ни актив но 
да играм, па по доц на, до кол ку се соз-
да дат ус ло ви, би са кал мо е то зна е ње, 
тоа што го учев и играв со го ди ни, да 
го пре не сам ка ко пе да гог на но ви те 
ге не ра ции во Ма ке до ни ја. �

тет за ме не и за мо ја та со пру га. За тоа 
ко га раз мис лу ва ме за од мор вни ма ва-
ме тоа да би де ме сто то ка де што и неа 
ќе ѝ се до па ѓа. Но Охрид е мно гу че сто 
прв на ли ста та ка ко ме сто за од мор. 
Ми на та та го ди на ко га брат ми ни 
дој де во по се та бев ме ток му во овој 
град би деј ки имав го ле ма жел ба да го 
ви ди. Бев ме и на Га лич ник. Но Охрид 
е ка ко дру га др жа ва, ар хи те кту ра, 
при ро да, ду хот на гра дот... Охрид е, 
на ви сти на, би сер на Ма ке до ни ја.

� Вие сте про фе си о на лен ба ле тан, 
кое е Ва ше то мис ле ње, та лен ти ра-
ни ли се Ма ке дон ци те за овој вид 
про фе си ја?
ЧИ ЧИ ЈА ШВИ ЛИ: Се кој на род има 
та лен ти ра ни лу ѓе за му зи ка, но има 
и та кви што се по до бри во дру ги об-
ла сти. Во Гру зи ја, на при мер, по ве ќе 
е раз ви ен фолк ло рот, но ба ле тот, во 
за вис ност од тоа со ко ја зем ја ќе се 
спо ре ди ме, на при мер Ру си ја, ба ле тот 
не е раз ви ен до тој сте пен, би деј ќи 
ние оваа про фе си ја ја на у чив ме од 
нив. Нај до бри те ба ле та ни во Гру зи ја 
пр во учеа ба лет во Ру си ја, па се вра-
ти ја во ма тич на та зем ја би деј ќи во 
неа се пре фе ри ра фолк ло рот. Исто то 
се слу чу ва и ов де, ро ди те ли те по ве ќе 
ги за пи шу ва ат де ца та на фолк лор, 
откол ку на ба лет. Мо рам да истак-
нам де ка фолк ло рот на Ма ке до ни ја 
и на Гру зи ја е, на ви сти на, раз ли чен. 
Има ме мно гу бр зи тан ци, те а трал ни, 
агре сив ни.  Пре ку фолк ло рот се ко гаш 
се по ка жу ва тем пе ра мен тот на Гру-
зи е цот, се ко ри стат и ме че ви за на 
сце на. Во Ма ке до ни ја тоа не е та ка и 
фолк ло рот ви е по ве дар, со по и на ква 
ди на ми ка и ка ра ктер.

� Се под го тву ва те за пре ми е ра на 
ба лет ска та прет ста ва „Кле о па-
тра“, пуб ли ка та ќе има мож ност 
да ве ви ди во уло га на Це зар, за 
оваа прет ста ва е ан га жи ран це ли от 

Ва сил со 
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Бер лин, ва ша след на де сти на ци ја за па ту ва ње

Бер лин е гла вен град на Гер ма ни ја 
и на ед на од неј зи ни те шес на е сет 
по кра и ни. Со на се ле ние од 3,45 

ми ли о ни жи те ли, Бер лин е нај го ле-
ми от град во Гер ма ни ја. Тој е втор град 
спо ред бро јот на жи те ли и ос ма ур ба на 
об ласт спо ред на се ле ност во Европ-
ска та уни ја. Се на о ѓа во се ве ро и сточ на 
Гер ма ни ја и е цен тар на ме тро по ли-
тен ска та об ласт Бер лин - Бран ден бург. 
Во Бер лин жи ве ат пет ми ли о ни лу ѓе 
од 190 зем ји. Ге о граф ски, гра дот се 
на о ѓа во европ ска та рам ни ца и за тоа 
е под вли ја ние на уме ре на та кли ма. 
Око лу ед на тре ти на од те ри то ри ја та 
на гра дот ја со чи ну ва ат шу ми, пар ко ви, 
гра ди ни, ре ки и езе ра.

Глав ни от град на Гер ма ни ја во пос-
лед но вре ме е ка ко маг нет за ту ри сти. 
По ра ди мно гу број ни те спо ме ни ци и 

Кул ту ра та во овој град е 
бес пре кор на, со фи сти ци-
ра на и свет ска. Не се за чу-
ду вај те до кол ку ве поз дра-
ву ва ат Гер ман ци на ули ца 
или ви по са ка ат при ја тен 
ден не за вис но од во зра ста, 
по лот или на ци о нал но ста

зна ме ни то сти што има да ги по ну ди 
зас лу жу ва да го по се ти те и, ве ру вај те, 
не ма да за жа ли те.

До кол ку са ка те да доз на е те не што 
по ве ќе за исто ри ја та на гра дот, ин те-
ре сен е по да то кот де ка Бер лин бил ед-
но по дру го гла вен град на Кралс тво то 
Пру си ја (1701-1918), на Гер ман ско то 
Царс тво (1871-1918), на Вај мар ска та 
Ре пуб ли ка (1919-1933) и на Тре ти от 
рајх (1933-1945)[7]. Во те кот на 20-
ти те го ди ни на ми на ти от век, Бер лин 
бил тре то град ско по драч је по го ле ми-
на во све тот. По Вто ра та свет ска вој на 
гра дот бил по де лен. Исто чен Бер лин 
ста нал гла вен град на Источ на Гер ма-
ни ја, до де ка За па ден Бер лин, со Бер-
лин ски от ѕид (1961-1989), всуш ност 
бил оп кру жен од стран ска зем ја т.е. од 
Источ на Гер ма ни ја. По гер ман ско то 

обе ди ну ва ње во 1990 го ди на, гра дот 
си го вра тил сво јот ста тус гла вен град 
на Гер ма ни ја и до ма ќин на 147 стран-
ски ам ба са ди.

Бер лин е свет ски град на кул ту ра та, 
по ли ти ка та, ме ди у ми те и на на у ка та.
Ко га сте во по се та на овој град, Бран-
ден бур шка та ка пи ја е таа што вре ди да 
се ви ди, по себ но во ноќ ни те ча со ви, ко-
га е освет ле на во раз лич ни бои. Бер лин 
е поз нат по сво и те фе сти ва ли, раз но-
вид на та ар хи те кту ра, ноќ ни от жи вот, 
со вре ме на та умет ност и по ви со ки от 
ква ли тет на жи ве е ње. Ли бе рал ни от 
на чин на жи ве е ње и мо дер ни от дух на 
вре ме то ги прив ле ку ва мла ди те лу ѓе 
и умет ни ци те од це ли от свет. Ако сте 
аван ту рист иска че те се по 285 ска ли ла 
на Ко ло на та на по бе да та, на ви си на од 
67 ме три, од ка де што се про те га не ве-
ро ја тен пог лед кон цел Бер лин. Ни ка ко 
не про пу штај те да си овоз мо жи те ед но 
ту ри стич ко ужи ва ње во бер лин ски те 
пар ко ви, не ма да им одо ле е те, огром-
ни, чи сти и од лич ни за ре кре а ци ја.

Ме тро по ла та е дом на свет ски ре-
но ми ра ни уни вер зи те ти, истра жу-
вач ки ин сти ту ти, спорт ски на ста ни, 
ор ке стри, му зеи, а во неа жи ве ат и 
мно гу поз на ти лич но сти. Со сво е то 
ур ба но  и исто ри ско нас ледс тво, гра-
дот ги прив ле ку ва и ме ѓу на род ни те 
филм ски про дук ции. Бер лин ска та 
ка те дра ла со влез од са мо се дум евра 
ќе ви пре зен ти ра не ве ро јат на злат на 

ар хи те кту ра на ен те ри ер и прив ле-
чен ек сте ри ер од кои ќе оста не те со 
по до тво ре на уста. Ме мо ри јал ни те 
пло чи за уби е ни те Евреи ло ци ра ни 
во цен та рот, кои се со раз лич на ви-
со чи на до 4,8 ме три, ќе ве на пра ват 
да се по чув ству ва те ка ко во ла ви-
ринт. Ту ка се на о ѓа и Бер лин ска та 
те ле ви зи ска ку ла ви со ка 368 ме три. 
Таа е вто ра та град ба спо ред ви со чи-
на та во Европ ска та уни ја. Таа би ла 
из гра де на во 1969 го ди на и мо же да 

се ви ди од по ве ќе то цен трал ни об-
ла сти на Бер лин. Гра дот мо же да се 
наб љу ду ва од неј зи ни те пла тфор ми 
за наб љу ду ва ње, ви со ки 207 ме три. 
Ку ла та има и ре сто ран за ту ри сти те 
што ја по се ту ва ат. За мис ле те ка ква е 
гле тка та од та му. Вед наш до не го се 
на о ѓа цр ква та „Све та Ма ри ја“, ко ја ќе 
ве оста ви без збо ро ви со сво ја та не ве-
ро јат на стру кту ра из гра де на во 1292 
го ди на, ко ја пре тр пе ла мно гу број ни 
па ле ња и ури ва ња, но, се пак, од но во 
и од но во би ла из диг ну ва на. Ако сте 
гур ма ни, љу би те ли на ку пу ва ње и 
на за ба ва, то гаш глав ни от пло штад 
во Бер лин, Але ксан дар плац, ќе ви 
да де ши рок спе ктар на ре но ми ра ни 
ре сто ра ни, „Стар бакс“, про дав ни ци за 
гар де ро ба од поз на ти мар ки, ка ко и 
ноќ ни клу бо ви од кои не ма да са ка-
те да из ле зе те. Се пак, не за бо ра вај те 
до на пра ви те и ед на про ше тка низ 
Пос да мер плац, кој се од ли ку ва со 

ви со ки об је кти, кои ва ше то око не 
мо же да ги до фа ти.

Бер лин прет ста ву ва кон ти нен та лен 
цен тар за воз душ ни от и на же лез нич-
ки от со о бра ќај и е еден од нај по се-
ту ва ни те ту ри стич ки цен три во ЕУ. 
За тоа доз во ле те си да се за гу би те 
во огром на та бер лин ска глав на же-
лез нич ка ста ни ца, ко ја ли чи на цел 
град или да го ис пу шти те ме тро то 
до на ред на та атрак ци ја што са ка те 
да ја по се ти те во Бер лин.

Ко га би се ре ши ле за еден ви кенд по-
ми нат во Бер лин, аген ци ски те по ну ди 
со ави он чи нат 160 евра со вклу чен 
ави он ски пре воз на ре ла ци ја Скоп је – 
Бер лин - Скоп је , ае ро дром ски та кси, 
сме сту ва ње во хо тел со три ѕвез ди. 
Вклу чен е разг лед на гра дот и по се та 
на: Ме мо ри јал на та цр ква, цен та рот 
„Евро па“, Но ва та на ци о нал на га ле ри ја, 
Фил хар мо ни ја та, пло шта дот „Потс-
дам“, цен та рот „Со ни“, пло шта дот Але-
ксан дар плац, Град ска ку ќа, ТВ-ку ла та, 
ка те дра ла та, опе ра та, Бран дер бур шка-
та пор та, Рајх ста гот, оста то ци те од поз-
на ти от Бер лин ски ѕид.

Во це на та на па ке тот не е вклу чен 
ја вен транс порт од ае ро дром до гра-
дот, кој би ве чи нел до пол ни тел ни три 
евра. Тра сфер со та кси во зи ло од 35 
до 45 евра во еден пра вец за две ли ца 
и при ва тен транс фер, кој чи ни 75 по 
пра вец за две ли ца. Ле то ви те ор га-
ни зи ра ни аген ци ски од овој ме сец до 
март се по не дел ник и пе ток. 

Кул ту ра та во овој град е бес пре кор-
на, со фи сти ци ра на и свет ска. Не за-
чу ду вај те се до кол ку ве поз дра ву ва ат 
Гер ман ци на ули ца или ви по са ка ат 
при ја тен ден не за вис но од во зра ста, 
по лот или на ци о нал но ста. �
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Ка ко да но си те 
цве тен де зен  
во есен?

ТРЕНД

ка ко што ве ќе спом нав ме, есен та ќе би де во 
зна кот на тем ни те бои и цвет ни те де зе ни. за тоа 
сло бод но ос ме ле те се да об ле че те те мен фу-
стан со цве тен де зен во кон траст на бо ја. нај-
до бро е да го ком би ни ра те со гру би и ма сив ни 
чев ли или со чиз ми
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Цвет ни от де зен нѐ по тсе ту ва 
на до а ѓа ње то на про лет та, 
но тој е мно гу по пу ла рен и 

во есен. Оваа се зо на свет ски те 
мод ни мар ки, ка ко „миу миу“ и 
„гу чи“, до ка жаа де ка цвет ни от 
де зен не мо ра се ко гаш да би де 
по вр зан со мла ди те же ни и де-
вој ки, ту ку мо же да им при ле га 
и на по во зрас ни те.

Овој де зен се ко гаш до а ѓа во 
ком би на ци ја со тем ни де та ли, 

а се за бе ле жу ва и вли ја ни е то на 
гранџ-сти лот, што но си но ва воз-
бу да оваа се зо на и нѐ на ве ду ва да 
го про ба ме овој тренд.

Ка ко што ве ќе спом нав ме, есен та 
ќе би де во зна кот на тем ни те бои 
и цвет ни те де зе ни. За тоа ос ме ле-
те се да об ле че те те мен фу стан 
со цве тен де зен во кон траст на 
бо ја. Нај до бро е да го ком би ни-
ра те со гру би и ма сив ни чев ли 
или со чиз ми.

Со ог лед на тоа де ка но ви те 
мод ни трен до ви на ла га ат да 
се спо ју ва она што е нес по и во, 
оваа есен сло бод но мо же да го 
ком би ни ра те оми ле ни от цве-
тен фу стан под кој ќе об ле че те 
цр на рол ка.

Цвет ни те фу ста ни, ме сто со 
не у трал ни чев ли, мо же да ги 
ком би ни ра те со ефект ни са-
лон ки во ви о ле то ва или во 
цр ве на бо ја.

Освен со чев ли, цвет на та ком-
би на ци ја мо же да ја осве жи те со 
ква ли тет на чан та. Еден ква ли-
те тен ра нец од уба ва ко жа мо же 
да го збо га ти ва ши от стил и да 
му да де до за шик.

Ко га из би ра те пар чи ња об ле ка 
со цве тен де зен, од бе ре те ми ни-
фу стан за тоа што ќе ги открие 
ва ши те но зе. До пол ни те лен со-
вет е да нај де те мо дел со дол ги 
ра ка ви за да мо же те да игра те 
со про пор ции.

Јак на со цве тен де зен е уште ед-
но клуч но пар че об ле ка за оваа 
есен. Таа ќе го на пра ви ва ши от 
стил не фор ма лен, та ка што ќе 
ја ком би ни ра те со фар мер ки 
и со ма и ца.

Црн фу стан со го ле ми цве то ви 
од лич но ќе изг ле да со чев ли со 
сли чен де зен. �



Х о ланд ска та фир ма „Сту-
дио ро се гард“, ко ја не-
о дам на до би на гра да за 

нај до бар кон цепт од ид ни на та, 
во пос лед ни ве не кол ку го ди ни 
изра бо ту ва идеј ни ре ше ни ја за 
ин фра стру ктур ни про е кти за 
из ве ду ва ње на овие па мет ни 
ко ло во зи. Оваа фир ма ме сто 
вне су ва ње ино ва тив ност во 
са ми те во зи ла, сво и те идеи ги 
на со чу ва ат кон мо ди фи ка ци ја 
и по до бру ва ње на сиг на ли за-
ци ја та на па ти шта.

Име но, нив ни от кон цепт 
„смарт хај вејс“  има за цел мо-
дер ни зи ра ње на авто па ти шта-
та со ино ва тив на тех но ло ги ја, 
ко ја ви зу ел но би ко му ни ци-
ра ла со во за чи те со по мош на 
све тил ки и зна ци што се адап-
ти ра ат на раз лич ни сце на ри ја.

Кон цеп тот се со стои од не кол ку 
клуч ни идеи, ка ко ко ло воз ни 
лен ти обо е ни со ма те ри јал што 
све ти на ве чер, а пре ку ден се 
пол ни, на леп ни ци што се по ја-
ву ва ат на са ми от ко ло воз ко га е 
вла жен или има по ја ва на мраз, 
а ис чез ну ва ат ко га е сув, сен зо-
ри за дви же ње што го вклу чу ва-
ат освет лу ва ње то на па ти шта та 
ко га се приб ли жу ва ат во зи ла та.

Всуш ност, иде ја та е са ми от пат 
да му сиг на ли зи ра на во за чот 
ко га ќе го освет ли со све тил-
ки те на авто мо би лот. Оз на ка 
сне гул ка или не кој друг сим-
бол ќе му да де ин фор ма ции на 
во за чот за ус ло ви те на па тот. 
Ова се из ве ду ва со по мош на 
„ди на мич на бо ја“, ко ја ре а ги ра 
на раз лич на тем пе ра ту ра и со-
стој би на па тот.

Се ка ко, цел та на овие ре ше ни-
ја е да се зго ле ми без бед но ста 
во со о бра ќа јот и да се на ма ли 
по тро шу вач ка та на еле ктрич-
на енер ги ја, ко ја се тро ши за 
освет лу ва ње на па ти шта та.

Спо ред не го, пред но ста на иде-
ја та за па мет ни от авто пат е тоа 
што тој не прет ста ву ва комп-
лет но нов авто пат, ту ку па кет 
од идеј ни ре ше ни ја што би се 
при ме ни ле на ве ќе по стој ни те 
па ти шта.

За тоа кол ку се ри оз но и актив-
но се ра бо ти на овие про е кти 
го во ри и фа ктот де ка пр ви от 
ва ков „па ме тен авто пат“ ве ќе е 
отво рен и тоа на па тот N329 во 
цен трал на Хо лан ди ја, кој ми ну ва 
низ гра дот Ос. На оваа со о бра ќај-
ни ца мал ку по дол га од 100 ки-
ло ме три, ли ни и те на ко ло во зот 
све тат во тем ни ца за тоа што се 
ис цр та ни со бо ја/гел што со др-
жи фо то лу ми нис цен тен прав, кој 
се пол ни пре ку ден од сон че ва-
та енер ги ја и све ти во тем ни ца. 
Спо ред оче ку ва ња та, до кол ку 

де нот е сон чев, ли ни и те на па-
тот би тре ба ло без проб лем да 
све тат око лу 10 ча са во тем ни ца.

Це ли от тест-пер и од на про е ктот 
на овој авто пат го наб љу ду ва 
бри тан ска та Аген ци ја за авто-
па ти шта, а глав ни от фо кус е да 
се ви ди ка ко ова оз на чу ва ње на 
па ти шта та ќе функ ци о ни ра во 
те кот на зим ски от пер и од, ко га 
де но ви те се по кра тки. Тре ба да 
се зе ме пред вид и кол ку оваа 
спе ци јал на бо ја е от пор на на 
оште ту ва ње од во зи ла та што 
се којд нев но ќе ми ну ва ат пре ку 
неа и кол ку дол го мо же да оста-
не на па тот без ко рек ции.

Ако се по ка жат ка ко ус пеш ни, 
па мет ни те па ти шта во ид ни на 
мо жат да се про ши рат и низ дру-
ги др жа ви.

Па мет ни авто па ти шта ќе 
има ат свет леч ки лен ти  
и ќе по ка жу ва ат да ли  
ко ло во зот е вла жен

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Кон цеп тот па мет ни авто па ти шта во пос лед ни те не кол ку го ди ни  
по ле ка, но си гур но поч ну ва да до би ва по го ле ми раз ме ри и сѐ по ве ќе 
ам би ци оз ни идеи по вр за ни со овие про е кти ста ну ва ат ре ал ност

СО О БРА ЌА ЈА НИ ЦИ ОД ИД НИ НА ТА

Име но, и поз на та та ком па ни ја 
„Си менс“ актив но се за ни ма ва 
и ра бо ти на про е кти на оваа те-
ма и ве ќе има ат раз ви е но мно гу 
ино ва тив ни идеи за еко ном ски 
и еко ло шки одрж лив „па ме тен 
авто пат”. Тие, се пак, раз ви ва ат 
идеи во мал ку по и на ква на со ка 
со тоа што ак цен тот го ста ва ат 
на идеј ни ре ше ни ја за то вар ни от 
транс порт и нив ни от кон цепт за 
не го ва еле ктри фи ка ци ја се ба зи ра 
на три клуч ни ком по нен ти: ди зел-
еле ктрич на хи брид на тех но ло ги-
ја, еле ктрич но на по ју ва ње пре ку 
над зем ни во до ви и ре ге не ра тив но 
со пи ра ње и ин те ли ген тен пан то-
граф за пре не су ва ње еле ктрич на 
енер ги ја.

Си сте мот функ ци о ни ра на тој на-
чин што то вар ни те во зи ла со по-
мош на прис по соб лив пан то граф 
се по вр за ни со над зем ни те во до-
ви. Во слу чај на пре кин на над зем-
ни от вод, во зи ло то авто мат ски се 
вклу чу ва на хи брид ни от по гон. 
Ова зна чи де ка по стои фле кси бил-
ност за ко ри сте ње на то вар ни те 
во зи ла ка ко кон вен ци о нал ни, на 
па ти шта ка де што не ма мож ност 
за по ста ву ва ње над зем ни во до ви.

Пред но сти те и при до би вки те од 
ва кви от си стем се след ни ве: си-
сте мот лес но мо же да се ин те гри-
ра со по стој на та ин фра стру кту ра, 
еми си и те на  јаг ле ро ден мо но ксид, 
јаг ле ро ден ди о ксид, азотен ди о-
ксид з на чи тел но би се на ма ли ле, 
а упо тре ба та на хи брид ни те мо-
то ри  ја на ма лу ва ат за вис но ста 
од фо сил ни те го ри ва. 

- Ко га збо ру ва ме за ино ва ции и за 
мо бил ност, чуд но е кол ку си те се фо-
ку си ра ат на авто мо би ли те, до де ка 
па ти шта та се за по ста ве ни. Ако авто-
мо би ли те ста ну ва ат сѐ по па мет ни, 
та кви тре ба да би дат и па ти шта та 
- ве ли Хо лан ѓа не цот Дан Ро се гард, сопс-
тве ни кот на „Сту дио ро се гард“.
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Цик ла ма та  е по ве ќе го диш но рас-
те ние – ед но од нај по пу лар ни те 
зим ски соб ни рас те ни ја. Цик ла-

ма та нај до бро ус пе ва во сту де на про-
сто ри ја ко ја не е прем но гу за топ ле на. 
Во пер и о дот на ми ру ва ње во вре ме то 
на пре са ду ва ње, по треб но е да се по-
ста ви во про сто ри ја ко ја не е прем но гу 
топ ла, но и да не се по ста ву ва на ме ста 
ка де што мо же да за мрз не. Цве та од 
по че то кот на есен та до доц на про лет. 
Спе ци фич на та уба ви на на ова рас те ние 
осо бе но ја кра сат ли сто ви те во спе ци-
фи чен об лик, осо бе но об лик на ср це. 
По сто јат не кол ку ви до ви цик ла ма: ни-
ски (џу џе), мал ку по го ле ми и цик ла ма 
со сред на и стан дард на го ле ми на, ко ја 
рас те до 30 сан ти ме три ви си на. Спо ред 
одре де ни ве ру ва ња, ова цве ќе е сим бол 
на искре ност, дла бо ка љу бов, си гур ност 
и сре ќа. На ме ста та ка де што е по ста ве-
на цик ла ма та не ма не до раз би ра ња и 
зло, ту ку, баш на про тив, ком про мис и 
раз би ра ње. �

КАКо ВАшИтЕ МИлЕНИЦИ 
ДА СЕ чуВСтВуВААт 
уДоБНо КоГА НЕ СтЕ ДоМА?

Вашето домашно милениче е дел 
од вашето семејство. Уште по-
веќе, тој е дел од вашата лич-

ност. Затоа е сосема природно она 
непријатно чувство на вина кога из-
легувате од дома и го оставате вашиот 
пријател сам. 

Важни е да знаете дека вашето миле-
ниче навистина не ужива кога вие не 
сте дома. Вклучените светилки му да-
ваат чувство на вашиот миленик дека 
сѐ е нормално, па затоа е и помирен. 
Вклучете го и телевизорот. 

Кога работи телевизорот, го враќа 
нормалното ниво на звук во домот 
овозможувајќи му на вашиот миленик 
да не се чувствува толку осамено и да 
не се фокусира на звуците од надвор 
што се страшни за него.

Вашето милениче може да биде само, 
но тоа не мора да значи дека е осаме-
но. Секогаш може да внимавате на 
него преку систем за надгледување, 
кој ќе ви испраќа видеоизвестувања 
на вашиот телефон. �

Не кои са ка ат, а не кои мо ра ат 
да ра бо тат од до ма. Не ко му ра-
бо та та му доз во лу ва да ужи ва 

склоп чен во удоб на фо тел ја со 
го ле ма шол ја ка фе во ра ка и 
лап топ во ску тот, а не ко му не 

му доз во лу ва да ги на пу шти 
стол че то и ра бот но то би ро.

Ка ко и да е, до мо ви те што не-
ма ат ра бот на со ба, има ат ра-
бот но кат че, кое има те сло бо да 
да го уре ди те спо ред сопс тве-
ни от стил и вкус.

До кол ку спа ѓа те во гру па та лу-
ѓе што ве ќе ра бо тат од сво јот 
дом или пла ни ра ат да поч нат во 
бли ска ид ни на, ви ну ди ме идеи 
за уре ду ва ње на до маш но то ра-
бот но кат че, кои вклу чу ва ат раз-
лич ни сти ло ви и ди зај ни за да 
се за до во ли се чиј вкус. �
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ЦИК лА МА, СИМ Бол 
НА СРЕ ЌА И НА љу БоВ

удоб но ра бот но 
кат че во до мот



елиТ ПлаЗа - хотел и бизнис центар скопје

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

Универзалната сала 
во Скопје

елиТ ПлаЗа  
хотел и бизнис Центар – скопје

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

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

За миговите за релаксација и рекреација ЕЛИТ ПЛАЗА 
нуди најсовремено опремени Фитнес и спа центар

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

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk

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

рекреациjа

СпортСкоСтрелаштво
зазголемувањена

адреналинот
С о по че то кот на зим ски те ме се ци 

до а ѓа и лад но то вре ме, дожд-
ли ви те де но ви, а на по ви со ки-

те пла нин ски пре де ли се фор ми ра и 
снеж на по кри вка. Тоа ги те ра ди ви те 
жи вот ни да се сим ну ва ат по ни ско и да 
ба ра ат хра на, а мно гу че сто мо же да 
се срет нат и во ата ри те на пла нин ски те 
се ла, па и во при град ски те на сел би. За-
тоа че сто се фор ми ра ат хај ки од лов ци 
за от стрел на штет ни те ди ви жи вот ни. 
За да се за шти тат лу ѓе то од на па ди на 
ди ви жи вот ни во Ма ке до ни ја, нај че сто 
се зач ле ну ва ат во лов ни друш тва пре ку 
кои по лес но мо жат да се ор га ни зи ра ат 
за до би ва ње доз во ла за по се ду ва ње 
лов но оруж је, за ед нич ки про ше тки по 
пла нин ски те пре де ли, па и за спорт ски 
нат пре ва ри за пре циз но пу ка ње.

Ва кви те нат пре ва ри и тре нин зи се ор-
га ни зи ра ат во те кот на це ла та се зо на. 
Нај че сто искус ни те лов ци и оста на ти те 
љу би те ли на спорт ско то стре лаш тво се 
нат пре ва ру ва ат и тре ни ра ат во дис цип-
ли на та филд тар гет.

Мо же би нај до бар опис на дис цип ли на та 
филд тар гет е ими та ци ја на лов со снај-
пер ска воз душ на пу шка. Стре ле цот со 
ва ков тип оруж је тре ба да по го ди точ но 
опре де ле на по вр ши на на цел та ко ја е 
по ста ве на на да ле чи на од се дум до 50 
ме три. За оваа дис цип ли на се ко ри сти 
по себ на цел, ко ја па ѓа ко га ќе се по го-
ди на точ но опре де ле но ме сто. Таа е 
слич на со оние што ги ко ри стат спор-
ти сти те во би ат лон. Цел та е изра бо те на 
од ме тал кој е до вол но си лен за да ги 
из др жи по го до ци те, без да се оште ти и 
обич но има об лик на „штет ни“ жи вот ни, 
ка ко што се ста о рец, вер ве рич ка, за јак, 
ди ва сви ња... или се са мо во об лик на 
обич на ге о ме три ска фи гу ра. Са мо по-
го до кот во точ но опре де ле но по ле со 
ди ја ме тар 40 ми ли ме три пре диз ви ку ва 
цел та да пад не, т.е. да лег не и со тоа 

Подготви | Бојан Момировски

да оз на чи де ка е по го де на. Во филд тар гет мо же да 
се ко ри сти ко ја би ло воз душ на пу шка, што оваа дис-
цип ли на, нат пре ва ру ва ње и тре нинг ја пра ви мош не 
до стап на и по пу лар на, ток му за ра ди раз ли ка та од 
дру ги те дис цип ли ни, ка ко, на при мер, олим пи ска та 
воз душ на пу шка 10 ме три, ка де што по сто јат стро ги 
про по зи ции за оруж је то и до пол ни тел на та опре ма.

Филд тар гет, мо же би, е најс ло же на та стре лач ка дис-
цип ли на со воз душ на пу шка. Ус пе хот на стре ле цот не 
за ви си са мо од не го ви те стре лач ки спо соб но сти и 
зна е ња, ту ку и од спо соб но ста за бр зо прес ме ту ва ње 
на мно гу па ра ме три, не што слич но ка ко што мо же да 
се слу чи и во ви стин ски и ре ал ни ус ло ви во при ро да та. 

Стре ла ње то се из ве ду ва на отво рен те-
рен, што зна чи де ка на по го до кот вли ја ат 
мно гу ат мо сфер ски па ра ме три, ка ко што 
се бр зи на та на ве трот, влаж но ста, тем-
пе ра ту ра та и ред дру ги. От ста пу ва ње то 
од ни шан ска та ли ни ја мо же да из не су ва 
и до не кол ку сан ти ме три што е до вол но 
да се ут не цел та. Цел та мо же да би де 
по ста ве на на зем ја, на гран ка од др во, 
во воз дух, на угор ни ца или на удол ни ца. 
Тоа е она по ра ди што оваа дис цип ли на 
мо же ме да ја на ре че ме и стрел ба со 
снај пер ска воз душ на пу шка. Раз ли ка та 
од во о би ча е на та снај пер ска пу шка ко ја 
е ог не но оруж је е са мо во да ле чи на та 
на дејс тву ва ње. При ста пот на стре ле цот 
е ист. За ра ди ус пеш но из вр шу ва ње на 
на ве де ни те опе ра ции во оваа дис цип-
ли на та, нај че сто се ко ри стат те ле скоп-
ски (оп тич ки) ни ша ни кои ну дат бр зо 
опре де лу ва ње на рас то ја ни е то до цел та 
и па ра бо ла та на ди ја бо ла та по ра ди ат-
мо сфер ски те вли ја ни ја.. 
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Ш а хи сти те на ма ке дон-
ски от пр вак Ал ка ло ид 
го осво и ја пр во то ме сто 

на ово го диш ни от, 32. Европ ски 
клуп ски куп (ЕКК) во Но ви Сад, 
со што ос тва ри ја исто ри ски ре-
зул тат. Прв пат еден ма ке дон ски 
ша хов ски клуб да освои ме дал 
на ЕКК, што го пра ви ус пе хот 
уште поз на ча ен. Ша хи сти те на 
Ал ка ло ид со пет по бе ди и два 
не ре ше ни ме ча осво и ја вкуп-
но 12 бо да и за вр ши ја пред 
ру ски те клу бо ви Мед ни Всад-
ник (вто роп ла си ран) и Ле га си 
Сквер Мос ква (тре топ ла си ран), 
кои има ат ист број бо да - 11.

Европ ски от клуп ски куп ка ко 
нат пре ва ру ва ње пос лед ни те 
де се ти на го ди ни ин тен зив но 
рас те во ква ли тет, а со ог лед 
на тоа што си те врв ни свет ски 
ша хи сти се вклу че ни во со ста-
ви те на клу бо ви те, во Но ви Сад 
на ста пи ја 219 ве ле мај сто ри и 
ин тер на ци о нал ни мај сто ри. 
Исто вре ме но, и бро јот на еки-
пи се зго ле му ва, па оваа го ди на 

ЕКК со бра 62 еки пи во ма шка 
и 14 еки пи во жен ска кон ку-
рен ци ја, од нос но прет став ни ци 
на 47 ша хов ски фе де ра ции од 
Евро па.

За овој под виг, „Ре пуб ли ка“ раз-
го ва ра ше со дел од еки па та и од 
струч ни от штаб на ти мот, кои 
ни откри ја не што по ве ќе за под-
го то вки те, те кот на тур ни рот и 
тим ски от дух кој, спо ред нив, 
го до нел шам пи он ски от пе хар 
во Скоп је.

 Под го то вки те за са ми от 
тур нир поч наа три-че ти ри 
ме се ци пред нат пре ва ру ва-
ње то. Ги ана ли зи рав ме и спо-
ре ду вав ме на ши те игра чи со 
игра чи те од дру ги те ти мо ви, 
во од нос на тоа кој ка ков по-
е ди не чен ус пех има, а со тоа 
цел та ни бе ше да го по ста ви-
ме ти мот та ка што би бил нај-
нез го ден за про тив нич ки те 
еки пи. Бев ме ком пакт ни со 
игра чи кои има ат по ве ќе од 
2.700 реј тинг-по е ни - ве ли 
ка пи те нот на ти мот Дра го љуб 
Ја ќи мо виќ.

 На ин тер на ци о нал на та еле-
ктрон ска ба за има пар тии кои 
мо же да се ви дат и да се про у-
чат, но тоа е ед но мо ре од по да-
то ци ка де тре ба не кој да сед не 
и да ги гле да пар ти и те на еден 
играч. Во ша хот не мо же се кој 
на ко ја би ло таб ла да вле зе во 
меч. На по че ток на тур ни рот 
се рас по ре ду ва ат игра чи те и 
се пра ви ос но вен со став, кој, 
всуш ност, е ре дос лед кој на 
ко ја таб ла ќе игра, од пр ва та 
до ше ста та, плус пр ва и вто ра 
ре зер ва. Ре зерв ни те игра чи 
вле гу ва ат со по ме сту ва ње на-
го ре. Не мо же да вле зе на ко ја 
таб ла са ка. За тоа бе ше мно гу 
бит но да се на пра ви до бра про-
цен ка за да мо же про тив ни-
ци те да ги рас по ре дат сво и те 
игра чи, а спо ред тоа ние да ги 
по ста ви ме на ши те за да си да-
де ме нај до бри шан си - об јас ну-
ва Ли ди ја Со фрев ска-Ан до но ва, 
се кре тар ка на ша хов ски от клуб 
Ал ка ло ид.

На Европ ски от клуп ски куп кој 
го ди на ва се одр жа во Но ви Сад 
за ти мот на Ал ка ло ид на ста пи ја 
по двај ца ки не ски, ру ски, укра ин-
ски и ма ке дон ски игра чи, и тоа: 
Ли рен Динг, Јан гуи Ју, Дми три 
Ан дреј кин, Дми три Ја ко вен ко, 
Фи лип Пан чев ски, Трај ко Не дев, 
Па вел Еља нов и Ју ри Кри во руч ко.

 Ла ни ко га за вр шив ме на пет-
то то ме сто, за гу бив ме не кол ку 
пар тии не среќ но. Го ди на ва по-
ве ќе се под го тву ва ме во стра-
те шки от дел, за тоа ка ко ќе ги 

по ста ви ме на ши те игра чи и 
тоа вро ди со плод. Сто рив ме 
сѐ што мо жев ме за под го то-
вка на игра чи те - ве ли Фи лип 
Пан чев ски, еден од двај ца та ма-
ке дон ски ша хи сти што на ку пот 
оди граа че ти ри пар тии кои до-
не соа три по е ни.

Европ ски от клуп ски куп се игра 
на шест таб ли, а се ко ја таб ла 
но си еден по ен, по ло ви на или 
ну ла по ен. Зби рот од си те тие 
го пра ви ре зул та тот на ме чот, од 
6-0 до 3-3, на при мер. Еки па та 
што се по ка жа ла ка ко по до бра 
до би ва 2 бо да, а ако ре зул та тот е 
3-3, то гаш се до би ва по еден бод.

Ка ко што ве лат од ти мот на 
Ал ка ло ид, стран ски те игра-
чи во еки па та би ле при лич но 
изед на че ни во сво јот ква ли тет, 
а ги из би ра ле по пси хич ка си-
ла, искус тво во важ ни ме че ви 
и по ин ди ви ду ал ни ре зул та ти 
со кон крет ни про тив ни ци од 
дру ги те ти мо ви. Спо ред нив, 
оваа го ле ма по бе да би ла ре зул-
тат на од лич ни от тим ски дух 
кој вла де ел во еки па та. До де ка 
мно гу ми на ша хи сти се гри же ле 
са мо за сво ја та таб ла, чле но ви те 
на ма ке дон ски от тим по сто ја но 
си по ма га ле еден на друг.

 Соз да дов ме ком па ти би лен 
тим за тоа што не мо же да се 
би де ус пе шен са мо со до бри 
ин ди ви ду ал ци. Кај мно гу ти-
мо ви игра чи те са мо играа, ко-
га ќе за вр шеа, вед наш си одеа, 
без да се гри жат за тоа што 

на пра вил со и гра чот. Кај нас 
бе ше со се ма по и на ку. Игра чи-
те се дру жеа, со ра бо ту ваа, беа 
за ед но и мо жам да ка жам де ка 
во на ша та еки па нај и зра зен 
бе ше тим ски от дух. За ед но ги 
ана ли зи рав ме про тив ни ци те, 
а си те ша хи сти да ваа мис ле-
ње за про тив ни ци те и де та ли 
кои ка ко про фе си о нал ци што 
жи ве ат иск лу чи во од тоа, не 
се кој би ги спо де лил - ве ли Ја-
ќи мо виќ.

Тим ски от дух најм но гу се по-
ка жал на де ло ко га за вре ме на 
тур ни рот се раз бо лел Ли рен 
Динг, па тре ба ло не кол ку игра-
чи да на ста пат не кол ку па ти по 
ред со цр ни фи гу ри, што е 
на ви сти на те шко. Се пак, 
ко га се одр жал со ста но кот 
на еки па та, си те се сог ла -
си ле де ка тре ба да се оди -
гра за ти мот и де ка тре ба 
да се по ште ди ки не ски от 
играч би деј ќи ќе му би де 
по тре бен на Ал ка ло ид 
за след ни те ко ла, што 
се по ка жа ло ка ко 
ви стин ска 
од лу ка.

 Се кој ре зул тат на ша хи сти те вли-
јае врз нив ни от ли чен реј тинг, кој 
е мно гу важ но за се кој што про фе-
си о нал но се за ни ма ва со овој спорт. 
Но, овој пат тие го оста ви ја реј тин-
гот на стра на и со се та си ла играа за 
ти мот - до да ва Со фрев ска-Ан до но ва.

На све че но ста што ја ор га ни зи ра ше 
клу бот по по вод овој зна ча ен ус пех 
и пре зен та ци ја та на пе ха рот, сво е-
то за до волс тво го изра зи и Жи вко 
Му ка е тов, ге не рал ни от ди ре ктор на 
спон зо рот на еки па та, ком па ни ја та 
„Ал ка ло ид“, кој нај а ви де ка клу бот 
не ма ту ка да се за ста не.

 Прв пат во исто ри ја та ша хов ски от 
клуб Ал ка ло ид е на вр вот на Евро-
па. Осо бе но ми е дра го што оваа 
го ди на од бе ле жу ва ме 80 го ди ни по-
сто е ње на ком па ни ја та, а 40 го ди-
ни по сто е ње на ша хов ски от клуб. 
Не ка ко коц ки те се сов пад наа, а за 
тоа да би де та ка, де фи ни тив но, тре-
ба ше мно гу ра бо та, труд и тим ска 
по све те ност. Мо жам да ве там де ка 
ком па ни ја та и на та му ќе стои зад 
ти мот и де ка и на та му ќе ги гра-
ди ме и ќе ин ве сти ра ме во на ши те 
шко ли низ Ма ке до ни ја со уште по-
го ле ма енер ги ја и со уште по го лем 
ин тен зи тет - истак на Му ка е тов.

Ка ко што нај а ви ја од клу бот, цел та во 
ид ни на е да се од бра ни оваа ти ту ла, 
но тоа не ма да би де лес но. 

Ал ка ло ид се ка чи на 
вр вот на европ ски от 
клуп ски шах
Подготви | Горан Зивчевски

спорт

Соз да дов ме ком па ти би
лен тим за тоа што 
не мо же да се би де 
ус пе шен са мо со 
до бри ин ди ви ду ал ци. 
Кај мно гу еки пи игра чи
те ко га ќе за вр шеа, си 
одеа без да се гри жат за 
тоа што на пра вил со
и гра чот. Кај нас бе ше 
со се ма по и на куМА КЕ ДОН СКИ ОТ ША ХОВ СКИ КЛУБ ОСВОИ ПР ВО МЕ СТО НА ЕВ РОП СКИ ОТ КУП ВО НО ВИ САД
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�  18 ноември 1874 година
 Во По стол, Егеј ска Ма ке до ни ја, 

е ро ден Кр сте Пе тков Ми сир ков, 
ко ди фи ка тор на македонскиот 
литературен јазик и правопис, 
славист, историчар, етнограф, 
ана ли ти чар на на ци о нал но-по-
ли тич ки те проб ле ми, публицист, 
со би рач и про у чу вач на ма ке дон-
ско то на род но тво реш тво. Тој е 
и автор на пр во то спи са ние на 
со вре мен ма ке дон ски ја зик, ос-
но во по лож ник и акти вен учес ник 
во ма ке дон ски те на уч но-ли те ра-
тур ни и на ци о нал но-по ли тич ки 
друш тва во Белград, Санкт Пе-
тербург, Одеса и во Софија, ра-
ко во ди тел на ТМОК и лич ност на 
ма ке дон ски от 20 век.

�  23 ноември 1944 година
 По од лу ка на АСНОМ, фор ми ра на 

е Народната и универзитетска биб-
лиотека „Св. Климент Охридски“ во 
Скопје, ко ја би ла сме сте на во про-
сто ри и те на Цен трал на та биб ли о-
те ка на пред во е ни от Филозофски 
факултет во Скопје, ос но ва на во 
1920 го ди на ка ко пр ва уни вер зи-
тет ска биб ли о те ка во Ма ке до ни ја. 
Пр вич ни от нас ле ден фонд из не-
су вал око лу 150.000 еди ни ци, а 
биб ли о те ка та има ла 50 чи та тел ски 
ме ста и два на е сет вра бо те ни.

�  23 ноември 1877 година
 Во Кру ше во е ро ден Ни ко ла Ја на-

ки ев Ка рев, социјалист, учес ник 
во ма ке дон ско то ре во лу ци о нер-
но дви же ње, член и ра ко во ди тел 
на Македонската револуционер-
на организација и ра ко во ди тел 
(„пре тсе да тел“) на Крушевската 
Република. На че ло на Кру шев-
ски от ре во лу ци о не рен ко ми тет 
за ста ну ва во ја ну а ри 1903 го ди-
на. Учес тву ва на Смилевскиот 
конгрес во мај иста та го ди на и 
се спро тив ста ву ва на ре ше ни е-
то за кре ва ње на Илинденското 
востание сме тај ќи де ка на ро дот 
сè уште не е до вол но под го твен 
да се кре не на во ста ние. Се пак, 
по од лу ка та за кре ва ње во ста ние, 
актив но учес тву ва во под го то вки-
те. Спро ти во ста ни е то, тој, во име 
на Шта бот, об ја ву ва прог лас во 
кој го по ви ку ва на ро дот на во-
ста ние. Но ќта на 2 август 1903 
го ди на око лу 750 во ста ни ци, 
пред во де ни од гор ски от на чал-
ник Ни ко ла Ка рев, го на пад на ле 
и го ос ло бо ди ле Крушево. 

ВремеПлоВ

д в о г л е д

ЗАЕВ: „ГРуЕВСКИ НЕМА ДА МЕ ПоБЕДИ ДоМА,  
СИтЕ РоДНИНИ, оСВЕН КучЕто, ЌЕ ГлАСААт ЗА МЕНЕ“

Зоран Заев ги негираше шпекула-
циите дека доживеал напад на 
паника кога дознал дека Никола 

Груевски тргнува по неговата кожа и 
се кандидира во четвртата изборна 
единица, каде што домаќин е токму 
лидерот на опозицијата.

Иако се очекуваше Груевски и Заев да 
ги одмерат силите во неформалната 
„премиерска“ изборна единица „еден“ 
во која досега секогаш се кандидирале 
луѓето што сакале да се премиери на 
Република Македонија, без исклучок, 
Заев по малку неочекувано се повлече 
во четвртата изборна единица во која 
е и Струмица, нешто што познавачите 
го коментираа како бегство на Заев од 
можноста да му нанесе директен пораз 
на Груевски.

Експертите велат дека Заев избегал во 
„четворката“ бидејќи е многу хуман и 
добротворен дух, душа од човек, кој не 
сака да ги поразува своите противници. 
Пријателите на Заев велат дека тој е 
толкав пацифист и хипик што би сакал, 
ако може, да победи на избори без да 
загуби кој било - да победи токму тој. 
Или, пак, воопшто да нема избори туку 
директно да му е доделена владата на 
Заев, а притоа никој да не биде повре-
ден со пораз на избори. 

Но, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски, не ги сфати добрите 
намери на Заев и му најави лов на 
негов терен и „апокалипса: сега“ за 
надежите на Заев дека ќе успее и по 
овие избори да биде политичарот што 
не е поразен од Никола Груевски, за да 
може да се одржи на чело на својата 
партија.

Јавноста се подбиваше со уплашениот 
„зајко кокорајко“, кој фати штрафта во 
својата изборна единица, во неможност 
да се кандидира во друга земја во Европа 
или во светот. Меѓутоа, тој негира дека 
се повлекол.

� Не е точно дека јас сум се уплашил од 
соочување со Груевски. Да, вистина е 
дека сите премиери досега шо са биле 
се кандидирале во првата избро..из-
борна единица значи но Заев е првиот 
шо не се кандидира за премиер во пр-
вата изборна единица туку кај шо сум 
премиер на градо Струмица шо сум 
јас Зоран Заев значи интрументално 
е фригидно важно да се знае исконски 
дека демократијата и слободата ќе си 
ги вратиме назад а ја сам премиер на 
градо Струмица па морам тука да се 
кандидирам за да не правам голем 
трошак со колата натаќе-наваќе да се 
возам за Скопје, нема шо там да се кан-
дидирам не ме знаат човеците малеее, 
и мислат дека сам струмички сељак 
шо не сам друже... ја сам Зоран Заев 
црпнат од Муртино за да ја одведе 
Маќедонја во новио век! - изјави Заев.

� Ако тај господин Груевски мисли 
дека сам му се уплашил и дека ќе ме 
победе на домашен терен ја баш да 
видам дали е тоа така или се малку 
зафркнал! Ја нека дојде во мојата куќа 
па да видиме дали дома ќе ма победе 
со бате, другио бате, дада, чиче, вујна 
и сета моја фамилија. Едино кучето 
може да не гласае за мене од домашни-
те пошо само оно тендер не е земало, 
ама сите други ќе си гласат и Груев-
ски ќе е жестоко поразен во мојата 
куќа така да ја сам сигурен дека на 
12 декември ќе бидам премиер. Ако 

не на Македонија и не на Струмица, 
сепак значи исконски искрено гло-
бализацијата трендовите констицу...
тициунализацијата на пуш-апот во 
своевидно прагматичното фантазма-
горие значи дека Зоран Заев ќе биде 
премиер на својо дом, во својата куќа 
– решителен  е Заев.

� Знаете...како велат старите, ако не 
си премиер во својо дом како може 
да бидеш премиер во туѓио дом, така 
што ете задоволство ми е уште од сега 
да ја најавам оваа голема победа на 
Зоран Заев во домо на Зоран Заев, и 
тоа УБЕДЛИВА победа! Ќе ја вратиме 
демократијата и слободата во домо 
на Заеви! Нема Груевски да победи 
во мојата куќа! ЗОКИ, ЗОКИ, ЗОКИ! 
ЗАЕВ, ЗАЕВ, ЗАЕВ! - почна да скандира 
храбриот Заев.

Во ваква голема еуфорија во домот на 
Заеви се чека 11 декември. Експертите 
велат дека очекуваат голема влезност 
во домот на Заеви на денот на изборите, 
а излезноста ќе ја снема денот по избо-
рите. Тие велат дека за очекување е по 
изборите Заев да не излегува од дома 
бидејќи ќе биде избран за премиер на 
својот дом и нема што многу многу да 
се појавува во јавност, туку треба да се 
фокусира на своите домашни обврски.

Експертите, исто така, забележаа дека 
Влатко Васиљ не се најде на листата на 
СДСМ ниту во оваа изборна единица во 
домот на Заеви. �

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%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%E2%80%9E%D0%A1%D0%B2._%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%E2%80%9C
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/1903
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/1903
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


# 500 гр свежи кори

# 100 гр растопен путер 
(дополнително, по потреба)

# „нутела“

# хималајска сол

# Отворете една кора. 
Една кора е една пу-
ра. Секоја кора пре-
мачкајте ја со расто-
пен путер. Врз секоја 
кора намачкајте ед на 
линија „нутела“. За-
мотајте ја кората како бурито, премачкајте со 
пу тер и наросете хималајска сол. Внимателно со 
солта, сепак станува збор за десерт. Повторете го 
ова со сите кори.

# Наредете ги пурите во тавата и печете 10-15 
минути на 200 степени, додека не добијат злат-
ножолта боја.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Овој рецепт има 
само неколку состојки, но 
комбинацијата на вкусови е 
одлично вклопена – нема да  
може да престанете да јадете.

пури со „нутела“
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