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Зоран Заев, конечно, расчисти со 
сите Македонци и со сè што е ма-
кедонско. Нема веќе тајни, нема 

недоумици. По речиси две години, 
лидерот на опозицијата ги отвори 
картите и јасно покажа која беше 
целта на неговите „бомби“. „Борба-
та против режимот“, всушност, било 
„борба за правата на Албанците“, со 
крајна цел - редефинирање на држа-
вата. Сето друго било само параван 
зад кој требало да се скрие ова анти-
македонско сценарио. 

Да бидеме на чисто, Зоран Заев не само 
што ги предаде Македонците, туку ги 
предаде и партијата, коалициските 
партнери, соборците од шарената ре-
волуција, обичните граѓани... сите тие 
што искрено поверуваа дека води бит-
ка за позитивни промени и реформи, 
кои ќе придонесат за подобар живот 
на граѓаните, а не за промени на Уста-
вот и за проширување на Охридскиот 
рамковен договор. Во овој случај, не би 
сакал да коментирам за наивноста на 
тие што му верувале досега, туку би 
сакал да ја нагласам опасноста што 
произлезе од поддршката што толку 
наивно му ја дадоа и сè уште му ја да-
ваат на овој човек. 

Зоран Заев по изборите во 2014 годи-
на јавно кажа дека не му прилегало 
да биде патриот. Тогаш опозицијата 
го поздрави неговиот гест обвину-
вајќи ја ВМРО-ДПМНЕ дека постојано 
подгрева етнички тензии за да се 
одржи на власт и дека лажно ги бра-
ни националните интереси. 

Денес Зоран Заев јасно и гласно од 
Берн вети целосна двојазичност, би-
национална Македонија, промена на 
Уставот, нов рамковен договор... На 
дело покажа дека, навистина, не му 
прилегало да биде патриот, туку ве-
лепредавник. Неговиот избор е него-
во право, но што е со другите, кои во 
овие две години застанаа зад него? 
Кој е нивниот став за ова прашање? 
Зошто молчат? 

Да го обвиниш македонскиот народ 
дека е виновен за сите проблеми со 
соседите не си дозволил ни најголе-
миот душман на Македонците. Како 
тогаш овие луѓе во СДСМ по замину-
вањето на Заев ќе ги погледнат в очи 
Македонците и ќе побараат прошка 
од нив? Како повторно ќе ја побараат 
нивната доверба и глас!?

Да расчистиме, можам да разберам 
човек што е со една нога в затвор за 
серија тешки кривични дела да прави 
сѐ што е во негова моќ за да се спаси 
и притоа да предизвика штета на сѐ 
што го опкружува. Но, во никој случај 
не можам да го разберам или да го 
оправдам молкот на неговите сопар-
тијци и на коалициските партнери за 
овие прашања. 

Впрочем, нивниот јасно изразен став 
за ова прашање е многу важен при 
решавањето на гласачите за кого да 
го дадат својот глас. Многу е важно 
народот да знае кој сѐ во СДСМ, но и 
во другите партии што учествуваат 
на изборите, поддржуваат менување 

на Уставот и редефинирање на др-
жавата? Дали има уште некоја друга 
будала што смета дека е потребно 
да се воведе двојазичност на целата 
територија на државата? Гласачите 
имаат право да знаат дали парти-
ското раководство во СДСМ стои зад 
ова што го зборува Заев или човекот 
зборува во свое лично име? Сега е 
вистинско време да видиме колку 
црпнати има во членството на СДСМ, 
колку меѓу коалициските партнери, 
а колку меѓу Соросовите платеници 
и шарените револуционери? 

Сите спомнати ги прашувам отво-
рено дали кога седевте во шаторите 
пред влада баравте редефинирање 
или реформирање на Македонија? 
Дали ги уништувавте спомениците 
од македонската историја затоа што 
ви беа грди или затоа што ве потсе-
туваа на грдото лице на Македоне-
цот? Знамињата на голема Албанија 
на наводните граѓански протести 
ги веевте за да покажете како Заев 
планира да гради соживот или како 
ќе изгледа Македонија кога „црпна-
тиот“ ќе ја растури државата? Дали 
ве тераа да ги колнете полицајците 
и да им посакувате повторно да им 
се случи Куманово затоа што ве спре-
чуваа да вршите насилство или затоа 
што ги елиминираа терористите што 
требаше да го поддржат сценариото 
на Заев за федерализација на Маке-
донија? Дали јасното и гласно „не за 
двојазичност“, „не за нов рамковен 
договор“ и „не за редефинирање на 
Македонија“ од ВМРО-ДПМНЕ е пра-

вилен став во одбрана на национал-
ните интереси или сè уште сметате 
дека тоа е „дување национализам“? 

Конечно, не ли ви е срам да застанете 
на иста страна, зад човек што е под-
готвен да го продаде својот народ за 
власт? Немојте да се правдате дека 
гласот за човекот што тргува со на-
ционалните интереси е глас против 
ВМРО-ДПМНЕ. Не! Имате уште еден 
куп опозициски партии на избирач-
кото ливче, кои се противници на пар-
тијата на власт, но не ни помислуваат 
да чепкаат во Уставот, да поддржува-
ат нов рамковен договор за повеќе 
права за Албанците, да се залагаат за 
двојазичност и за федерализација, да 
го обвинат сопствениот народ дека е 
виновен за сите спорови што ги има 
Македонија со соседите! Овој одговор, 
едноставно, нема да ви помине! 

Немојте ниту да се правдате дека не 
сте го сфатиле Заев сериозно кога ве-
тува двојазичност и дека сите Маке-
донци ќе учат албански јазик. Не! За да 
ја сфатите сериозноста на ситуацијата 

се загрижи за децата Турци, Срби, 
Власи, Роми, Египќани...? Зошто едно 
дете Албанче во Струмица би имало 
повеќе привилегии од 100 деца Тур-
чиња, Србинчиња, Власчиња, Ром-
чиња,Египќанчиња во средината во 
која живеат (а не се 20 проценти)? 
Зошто македонските деца би уче-
ле албански, а не би учеле турски, 
српски, влашки, ромски, па дури и 
египетски...? Можеби сметате дека 
нема потреба да комуницираат со 
нив или, пак, за нив не е проблем да 
го совладаат македонскиот јазик?

Едноставно, нема никаков изговор 
за да го заокружите предавникот Зо-
ран Заев и да ги одржувате во живот 
неговите опасни игри, кои можат да 
доведат до граѓанска војна во која 
повторно би гинеле македонски 
синови. Тогаш, никој и за никаква 
цена нема да може да ви ја смири 
совеста до крајот на животот. Вие ќе 
бидете сојузникот на Заев во разне-
битувањето на државата, а сето тоа 
еден ден ќе треба да им го објасните 
на вашите поколенија. �

доволно е само да се потсетите кој е 
виновен што денес Република Маке-
донија се ја именуваат како ФИРОМ, 
кој и зошто го смени знамето, како 
стигнавме до Охридскиот рамковен 
договор, кои се последиците од тери-
торијалната поделба, што требаше да 
се случи во Диво Насеље... 

Немојте да го оправдувате дадениот 
глас за велепредавникот со образ-
ложение дека тој никогаш не кажал 
такво нешто и дека провладините 
медиуми го ваделе од контекст. Не! 
Не треба никој да ве убедува во те-
зите на велепредавникот. Доволно 
е да сами да чуете што им ветува на 
Албанците за власт. Ако и тогаш не ви 
е доволно јасен, слободно побарајте 
да ви дообјасни. 

Впрочем, сигурно не верувате во кос-
мополитизмот на Заев, односно во 
неговата желба „детето Албанче да 
учело музика на мајчин јазик“. Ако, 
навистина, толку наивно верувате 
во тоа што ви го сервира предавни-
кот, објаснете си самите зошто не 
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 Ре чи си две го ди ни по по че то кот 
на кри за та, Зо ран За ев, ко неч но, ги 
отво ри кар ти те и јас но по ка жа ко ја 
бе ше цел та на „бом би те“. „Бор ба та 
про тив ре жи мот“ се све де на „бор ба 
за пра ва та на Ал бан ци те“ и за бри-
ше ње на Ма ке до не цот и на ма ке-
дон ско то. Кој е по ри вот на чо ве кот 
што се бе си се сме та за „спа си тел кој 
бил црп нат од ни ва“, да вле зе во ед-
на ва ква опас на игра, ко ја мо же да 
за вр ши со гра ѓан ска вој на?
ЈА КИ МОВ СКИ: Очиг лед но де ка бом би-
те не да доа ре зул тат, не фа ти ја „ма ја“  

кај гра ѓанс тво то. Из ми на ти от пер и од 
се оби де со ка ква-та ква еко ном ска 
про гра ма да ка жу ва не бу ло зи де ка ќе 
вра ќал две тре ти ни, 15 от сто од ДДВ, 
ќе пра вел 500 евра про сеч на пла та и 
што ли уште не. Јас но е де ка гра ѓа ни-
те не „тр за ат“ на не го ви те еко ном ски 
про гра ми и пос лед но то за кое се фа ќа 
ка ко да ве ник за слам ка, имај ќи пред-
вид де ка има уште 17-18 де на до су ро-
ва та ви сти на, се ет нич ки те пра ша ња. 
И тоа ни по ве ќе ни по мал ку, ту ку са ка 
да на пра ви ет нич ки дис ба ланс во РМ, 
со што се оби ду ва да за гро зу ва ед на 
ет нич ка за ед ни ца и, на ви сти на, мис-
лам де ка воз не ми ру ва ње то на нај го ле-
ма та ет нич ка за ед ни ца во Ма ке до ни ја 

прет ста ву ва се ри о зен проб лем. Мо же-
те ли вие да за мис ли те ка ко ќе изг ле-
да во источ на Ма ке до ни ја, ка де што 
во из бор на та еди ни ца 3 се на ма лу ва 
бро јот на гла са чи те? Во та ква те шка 
си ту а ци ја фа ли уште и дво ја зич ност. 
Бу квал но ги до те пу ва. Јас од го вор но 
твр дам де ка тоа не ма да им до не се 
бе не фит ни ту на Ал бан ци те ни ту на 
Ма ке дон ци те, са мо ќе се зго ле му ва ат 
ет нич ки те тен зии и зи ја нот ќе би де 
огро мен. Всуш ност, тоа е СДСМ. Тоа се 
не го ви те гре шки.

Во из бор на кам па ња е нор мал но по-
ли тич ки те пар тии да да дат на деж 
за гра ѓа ни те, да да дат не ко ја ви зи ја. 

СДСМ, очиг лед но, им ја уби ва и на деж-
та на гра ѓа ни те. Ги оста ва без на деж и 
пра ктич но за нив сѐ е цр но, ни што не 
е до бро во оваа др жа ва и во таа без-
на деж ност ја до тур ку ва и оваа нив на 
по ну да за дво ја зич ност на Ма ке до-
ни ја, од нос но за ре де фи ни ра ње на 
РМ, и тоа во мо мен ти ко га ни кој не 
го по ста ву ва тоа пра ша ње. Ние сме 
ре чи си 15 го ди ни по за вр шу ва ње на 
Рам ков ни от до го вор, ни кој не го по-
ста ву ва тоа пра ша ње, а се га го отво ра 
ли де рот на СДСМ.

 За ев го на ре че Ма ке до не цот „грд 
чо век“ кој бил „ви но вен за ло ши те 
од но си со си те со се ди“. Ка ко се до-

ве дов ме во си ту а ци ја да не по сто јат 
ни ту мо рал ни гра ни ци ни ту функ-
ци о нал ни за ко ни и ин сти ту ции кои 
би тре ба ло да спре чат ва кво ан ти-
др жав но од не су ва ње од ко го би ло, 
осо бе но од по ли ти чар што ата ку ва 
на ви со ка др жав на по зи ци ја?
ЈА КИ МОВ СКИ: Зна е те ка ко, пра ша-
ња та на дво ја зич ност, би на ци о нал на 
др жа ва се пра ша ња што ќе се ди ску-
ти ра ат, ќе се де ба ти ра ат. Во крај на 
ли ни ја тој ги ла же ал бан ски те гла са чи 
за тоа што за та ква ра бо та е по треб но 
дво тре тин ско мно зинс тво во пар ла-
мен тот, та ка што лес но да ва ве ту ва ња, 
ама тие се те шко ос твар ли ви. Зна чи, 
мо ра да има ши рок по ли тич ки кон-
сен зус за та ква ра бо та, а очиг лед но 
тој за таа ра бо та не ма да има ши рок 
по ли тич ки кон сен зус, што зна чи де ка 
тоа се обич ни фло ску ли, памф ле ти 
и ве ту ва ња. Но, тоа се пра ша ња, да 
ре че ме, кои се отво ра ат, кои се ди ску-
ти ра ат, има по ле ми ки итн. Да ка жеш 
„тво јот на род има гр до ли це“, да ка жеш 
де ка „не мо же за сѐ дру ги те да ни се 
кри ви, ви на та е кај нас“, да ка жеш де ка 
„го лем проб лем на Бал ка нот е тво јот 
на род“, мис лам де ка не ма по го ле мо 
пре дав ство, од нос но ве ле пре дав ство 
за еден чо век. Ва кво не што не ма ат 
ка жа но ни нај те шки те на ци о на ли-
сти од со сед ни те зем ји. Тоа се мно гу 
те шки збо ро ви упа те ни на ште та на 
сопс тве ни от на род. Да би дам искрен, 
јас не знам и зо што во ди ме по ли тич ка 
кам па ња, зо што пра ви ме ми тин зи, 
зо што пра ви ме тро шо ци. По ме не, из-
бо ри те за вр ши ја во Берн. Зо ран За ев 
се отка жа од Ма ке дон ци те, се отка жа 
од Ма ке до ни ја, ка жу ва опас ни те зи 
што не ги ка жал ни кој до се га, на пра-
ви го ле ма ште та, и на др жа ва та, и на 
ма ке дон ски от на род, и на си те гра ѓа-
ни на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Мис лам 
де ка ду ри не тре ба ни тол ку енер ги ја, 
са мо тре ба да се доз во ли Зо ран За-
ев по ве ќе да си ги об јас ну ва сво и те 
ста во ви, во се кое до об јас ну ва ње тој 
са мо се, ка ко да ка жам, до за ко пу ва и 
чуд но е ка ко тоа го тр пи Со ци јал де мо-
крат ски от со јуз. Не ко гаш таа пар ти ја 
бе ше др жа во твор на пар ти ја. Гли го-
ров ве ле ше Ма ке до ни ја ни е сѐ што 
има ме. Очиг лед но за овој чо век Ма-
ке до ни ја не е сѐ што има ме и мис лам 
де ка се ри оз но тре ба да се пре ис пи та. 
Тие не ко гаш ми ве леа, ме оз бо ру ваа 
ме не де ка јас сум бил пре дав ни кот, 
се га јав но ги пра шу вам по втор но кој 
е се га пре дав ни кот, да ли јас Стев че 
Ја ки мо ски или нив ни от пре тсе да тел 
Зо ран За ев е пре дав ни кот? Не са мо 
на пар ти ски те ин те ре си, ту ку и на 
на ци о нал ни те ин те ре си.

 Го по ви ка вте За ев да го об ја ви 
раз го во рот што го во дел со Вас на 
16 фе вру а ри 2013 го ди на, вед наш 
по Ва ша та кан ди да ту ра за гра до-
на чал ник на Кар пош. Не до би вте 
од го вор. Ре ко вте де ка од тој раз го-
вор чле но ви те на СДСМ ќе ви дат за 
ка ков ли дер ста ну ва збор. Мо же те 
ли се га да откри е те што точ но Ви 
ка жа За ев во тој раз го вор?
ЈА КИ МОВ СКИ: Во оваа при го да мо жам 
да ка жам са мо де ка бе ше во о ду ше вен 
од мо ја та по стап ка, де ка се гор дее со 
ме не што сум не гов пар ти ски ко ле га, 
се гор дее на мо ја та хра брост и де ка не 
мо же да го раз бе ре тоа лу ди ло што по-
стои во Со ци јал де мо крат ски от со јуз и 
нив ни те од лу ки. Се га па ра фра зи рам, 
дру ги де та ли не ма да откри јам, тоа е 
јас но. Ина ку, мо ра да знае Со ци јал де-
мо крат ски от со јуз де ка јас до 18:45 
ча сот на 16 фе вру а ри 2013 го ди на бев 
ма кси мал но ло ја лен и Зо ран За ев и 
Зо ран Дам ја нов ски ве ќе имаа под го-
тве но ал тер на тив ни гра до на чал ни ци, 
кан ди да ти и ал тер на тив ни ли сти кои 
тре ба ше да из ле зат на из бо ри те зад 
кои, на вод но, тај но или по лу тај но ќе 
за ста нат чле но ви те на Со ци јал де мо-
крат ски от со јуз. Та ков од нос кај ме не 
не ма ше то гаш ко га од лу чив да одам и 
од лу чив да из ле зам да се кан ди ди рам 
без прет ход но да ѝ ра бо там зад грб на 
сопс тве на та пар ти ја, тие ѝ ра бо теа зад 
грб на сопс тве на та пар ти ја и си те тие 
се сог ла су ваа со мо јот по тег, но, очиг-
лед но, хра бро ста што ја имав јас, тие 
ја не ма ат. Јас мо рам да ка жам де ка јас 
ни ко гаш не сум бил дел од проб ле ми-
те, јас не сум ги соз да вал проб ле ми те, 
ту ку, на про тив, сум бил дел од ре ше-
ни ја та. И во 2013 го ди на јас бев дел од 
ре ше ни ја та, а тоа зна чи да се из ле зе 
на из бо ри и ко га За ев то гаш не ма ше 
та ква хра брост ка ква што имав јас се 
чу дам ка ко има хра брост де нес да го 
пра ви ова што го пра ви со стран ски те 
служ би, со „ча до рот“, со об ја ву ва ње то 
на прис лу шу ва ни те ма те ри ја ли, со те-
зи те за сопс тве ни от на род, со да ва ње 
за пра во на си те што не се сло жу ва ат 
со Ма ке дон ци те, а не се сло жу ва ат 
по нај бит ни те пра ша ња. Со ед ни те 
сме во конф ликт за тоа што не ни го 
приз на ва ат иден ти те тот, дру ги те не 
ни го приз на ва ат ја зи кот, тре ти те не 
ни ја приз на ва ат цр ква та. Јас не мо-
жам да раз бе рам ка ко тоа дру ги те 
би ле кри ви, а ние сме би ле во пра во. 
За да би дат дру ги те во пра во, ка ко 
ќе на пра ви ме, ќе ка же ме не, цр ква та 
не е ма ке дон ска пра вос лав на цр ква, 
ту ку ќе би де ме под ју рис дик ци ја на 
срп ски те вла ди ки, Вра ни шков ски ќе 
би де ма ке дон ски вла ди ка? Ќе ка же ме 
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тре ба да се по ка же 
де ка сме др жа ва и де ка 
се ко гаш ко га ќе би де 
за гро зе на др жа ва та и ко га 
ќе би дат над ми на ти не кои 
оп шти мо рал ни, чо веч ки 
и прав ни прин ци пи, не ма 
пар дон со ни ко го, па кој 
са ка не ка би де. да ли бил 
пре тсе да тел, пре ми ер, 
ар хи е пи скоп, ми ни стер, 
гра до на чал ник, оби чен 
гра ѓа нин кој са ка не ка 
би де. зна чи, има ли ни ја 
до ка де што мо же да 
се оди, до ка де што се 
то ле ри ра, на та му мис лам 
де ка др жа ва та не тре ба 
да има пар дон
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де ка ја зи кот не е ма ке дон ски, ту ку 
е не кој друг или, пак, ќе ка же ме 
де ка не сме Ма ке дон ци, од нос но 
ќе ни ка жат тие ка ко е ви стин ско-
то име на нас Ма ке дон ци те за да, 
не ли, би дат ком ши и те во пра во, 
од нос но да би де ме ние во кри во, 
ако би де ме еве ба рем да ги за до-
во ли ме по тре би те на ком ши и те. 
Об вр ска та на пр ви от еша лон на 
по ли ти ча ри е да вни ма ва ат што 
збо ру ва ат осо бе но ко га во ете рот 
збо ру ва ат ра бо ти што се од не су ва-
ат и има ат вли ја ние врз со сед ни те 
зем ји. Јас сум дла бо ко убе ден де ка 
Зо ран За ев под го тву ва те рен за 
пос ле из бо ри те, се оби ду ва да им 
се дод во ри на ком ши ски те вла ди 
имај ќи пред вид де ка по те шки-
от по раз што ќе го до жи вее на 11 
де кем ври, му сле ду ва суд ски про-
цес, прет по ста ву вам де ка са ка да 
ја до бие нив на та бла го нак ло ност 
и евен ту ал но мо жен при ти сок за 
тоа ка ква ќе би де раз реш ни ца та 
со не го ви те суд ски про це си ов де 
во Ма ке до ни ја.

 На пре тсе да те лот на оп штин-
ска та ор га ни за ци ја на ГРОМ 

во Стру ми ца му бе ше за па лен 
авто мо би лот. СДСМ ве об ви ни 
де ка са ми сте го на пра ви ле тоа 
за да прив ле че те вни ма ние. По 
ло ги ка та на За ев, вие са ми си 
па ли те авто мо би ли и са ми си 
пра ќа те за ка ни, од ВМРО-ДПМ-
НЕ са ми се прис лу шу ва ат и са-
ми ор га ни зи ра ат те ро ри стич ки 
на па ди... Си те вие за ед но ла же-
те де ка За ев ја про да вал др жа-
ва та за да ку пи власт. Сме та те 
ли де ка по па дот на „ча до рот“ 
е исп лат ли ва та кти ка та на глу-
ме ње оп што лу ди ло? 
ЈА КИ МОВ СКИ: Зна е те што, јас, 
се пак, ќе ре чам де ка мо жам да 
му че сти там на Гру ев ски за тр пе-
ли во ста. Мо же би и јас да сум на 
не го во ме сто ќе би дам тол ку тр-
пе лив, но, да би дам искрен, јас не 
би бил ол ку тр пе лив кол ку што 
е Гру ев ски и не би му доз во лил 
ол ку да се по и гру ва со вол ја та на 
гра ѓа ни те, со суд би на та на др жа-
ва та, да го ури ва кре ди би ли те тот 
на ин сти ту ци и те во оваа др жа ва, 
да би де актер во про би ва ње на 
без бед нос ни те служ би и ури ва-
ње на кре ди би ли те тот на без-

бед нос ни те служ би на РМ, ка ко и 
за ка ни те што ги има упа ту ва но кон 
пре ми е рот и кон оста на ти те функ-
ци о не ри. Мис лам де ка прем но гу го 
то ле ри рав ме и тре ба ше да се дејс-
тву ва по со од вет но на со стој ба та, 
од нос но на си ту а ци ја та. Да ле ку од 
тоа де ка тре ба да се дејс тву ва она ка 
ка ко што дејс тву ва Та ип Ер до ган, но 
во се кој слу чај тре ба да се по ка же де-
ка сме др жа ва и де ка се ко гаш ко га ќе 
би де за гро зе на др жа ва та и ко га ќе 
би дат над ми на ти не кои оп шти мо-
рал ни, чо веч ки и прав ни прин ци пи, 
не ма пар дон со ни ко го, па кој са ка 
не ка би де. Да ли бил пре тсе да тел, 
пре ми ер, ар хи е пи скоп, ми ни стер, 
гра до на чал ник, оби чен гра ѓа нин, 
кој са ка не ка би де. Зна чи, има ли-
ни ја до ка де што мо же да се оди, 
до ка де што се то ле ри ра, на та му 
мис лам де ка др жа ва та не тре ба да 
има пар дон. И јас са мо мо жам да ги 
по ви кам пра во суд ни те ин сти ту ции 
на оваа др жа ва. Мис лам де ка тре ба 
да се ап стра хи ра ат од по ли тич ки те 
про це си во РМ и тре ба да си го чи та-
ат Кри вич ни от за ко ник на РМ и да 
дејс тву ва ат без при тоа да пот па ѓа ат 
под вли ја ние на ам ба са до ри и на 
при ти со ци или на ко го би ло. Се кој 
што го пре кр шил за ко нот тре ба да 
сно си санк ции.

 Ка ко го ко мен ти ра те оби дот 
на СЈО да ја свр ти при каз на та за 
„Пуч“ во ко рист на За ев и на Ве-
ру шев ски, од нос но жр тви те да 
ста нат ви нов ни ци, а ви нов ни ци-
те – жр тви?
ЈА КИ МОВ СКИ: СЈО нон стоп се оби-
ду ва да отво ра афе ри. Јас еве јав но 
ги по ви ку вам, не ка отво рат и не ка 
за тво рат ед на афе ра. Зна чи, не ка ја 
за тво рат со за вр ше на по стап ка, со 
пре су да, да ли ќе би де таа ос ло бо ди-
тел на или осу ди тел на, ду ри не е бит-
но, ама не ка за вр ши ед на по стап ка. 
Очиг лед но де ка се дел од кам па ња та. 
СЈО има под др шка од ме ѓу на род на та 
зед ни ца, под др шка од гра ѓанс тво то, 
под др шка од че ти ри те ли де ри на 
нај го ле ми те пар тии. Ја не ма под др-
шка та са мо од Гра ѓан ска та оп ци ја 
за Ма ке до ни ја. Ние ни ко гаш не сме 
го под др жа ле СЈО. Зо што? За тоа што 
зна ев ме де ка џа бе ќе по тро ши ме па-
ри. За тоа што ќе би де се тре се ше го-
ра та, се ро ди глув че. За тоа што не ма 
да се нај де ни што спе кта ку лар но, са-
мо не по треб но гра ѓанс тво то ќе има 
оче ку ва ња кои, очиг лед но, не ма да 
за вр шат она ка ка ко што не кој по са-
ку ва, и за тоа што се на пра ви огром на 
ште та на уг ле дот на об ви ни телс тво-
то и на судс тво то на РМ, и за тоа што 

од ка па ци те тот на Ка ти ца Ја не ва, 
од са те лит да гле даш, јас но е де ка 
таа е ка дар на Со ци јал де мо крат-
ски от со јуз. И тоа се ис по ста ви, 
же на та си пла ти ла мно гу уба во 
за ре е ви ден ти ра ње на неј зи но то 
членс тво во Со ци јал де мо крат ски от 
со јуз. Би деј ќи сум бил член та му, 
не знам де ка та ква ин сти ту ци ја 
по стои, ре е ви ден ти ра ње на членс-
тво то. И сум дла бо ко убе ден де ка 
ни слу чај но не ѝ пад на ло на па мет 
на Ка ти ца Ја не ва да пла ќа па ри ко-
га ѝ ка жал де ка ќе би де спе ци јал на 
об ви ни тел ка, ве ро јат но тоа од го-
ле ми те умо ви од СДСМ за да мо же 
ка ко ка дар на СДСМ да по ми не на 
сед ни ца на пре тсе да телс тво ѝ рек-
ле на же на та да уп ла ти 450 де на-
ри. За мис ле те да ви ка жам јас де ка 
ГРОМ ќе ве пред ло жи за спе ци ја лен 
об ви ни тел, да ли ќе ви тек не пр-
во да ре че те: „Че кај да си пла там 
чле на ри на во ГРОМ“. На ни ко го 
та ква ра бо та не ма да му тек не. И 
по по те зи те што ги вле че ше, и по 
не бу ло зи те што ги пра ве ше, и по 
нес по соб но ста што ја де мон стри-
ра ше, и по сра мот што го до не се на 
об ви ни телс тво то и на фе ла та, јас но 
бе ше де ка таа е ка дар на СДСМ.

 Не кол ку па ти ви дов ме де ка 
под зем је то е тес но по вр за но со 
па ра по ли ци ски те стру кту ри на 
СДСМ, а имав ме и пре ду пре ду ва-
ња од ди ре кто рот на БЈБ, Ми тко 
ча вков, де ка се оче ку ва нив но 
по втор но ко ри сте ње за не за кон-
ски актив но сти. Оче ку ва те ли 
ин ци ден ти до из бо ри те и на де-
нот на из бо ри те кои би мо же ле 
да го на ру шат кре ди би ли те тот 
на про це сот? 
ЈА КИ МОВ СКИ: На силс тво то на 
из бо ри те е из мис ли ца и па тент 
на СДСМ. Да не се ла же ме, до се га 
нај чи сти, нај фер и де мо крат ски 
гла са ња има ло во 1992 го ди на. Беа 
ор га ни зи ра ни од Пе тар Го шев: На-
ро дот из ле зе, си гла са ше та ка ка ко 
што мис ле ше. Да се вра ти ме на зад. 
1994 го ди на ВМРО-ДПМНЕ и Де мо-
крат ска та пар ти ја на Пе тар Го шев 
го отка жаа вто ри от круг на из бо-
ри за тоа што беа ис по кра де ни во 
пр ви от круг. За ка ков Из би рач ки 
спи сок се ра бо те ше то гаш, зна ат 
ли гра ѓа ни те на РМ де ка оние што 
ги не ма ше на спи сок ги до пи шу ваа 
со пен ка ло. И по тоа ко га ги бро е ја 
гла со ви те, до пи ша ни те со пен ка-
ло не ги прес ме ту ваа за да мо же 
Гли го ров да по ми не во пар ти ја та, 
и та ка Гли го ров ста на пре тсе да тел. 
Да ле ку од тоа де ка Гли го ров не ма-

ше да го по бе ди Љу би ша Ге ор ги ев-
ски. Да би дам искрен, бе ше мно гу 
по си гу рен и по а вто ри та ти вен кан-
ди дат. Гли го ров ќе по бе де ше и без 
тие за врз ла ми, са мо не ма ше тоа 
да би де во пр ви от круг. Ме ѓу тоа, 
тие на пра ви ја фал си фи кат. Има 
исто ри ја, мо же да се отво рат до-
ку мен ти. Во Кар пош во 1996 го-
ди на Са шо Куз ма нов ски ги за гу би 
из бо ри те и но ќта двај ца чле но ви 
на СДСМ вле гоа во гла сач ки от ма-
те ри јал и на пра ви ја фал си фи кат 
со вој нич ки те гла со ви. Та ка Куз-
ма нов ски по бе ди со 74 гла са. Се 
се ќа ва те на „Хард рок“, јас во 1996 
и во 1998 го ди на сум бил нив ни 
по ли тич ки про тив ник, пр во ка ко 
кан ди дат за гра до на чал ник и пос-
ле ка ко кан ди дат за пра те ник во 
из бор на та еди ни ца во Кар пош, и 
знам ка кви би тки во дев ме про тив 
Есад Ра хиќ и не го ва та стру кту ра, 
од нос но не го ви те ре ке та ри. Знае 
гра ѓанс тво то што сѐ се слу чу ва ше 
на из бо ри те, и 1998 го ди на, и 1996, 
и 1994 го ди на. И тие се оби ду ва ат 
по втор но да ги ре а фир ми ра ат тие 
стру кту ри. Дла бо ко сум убе ден де-
ка не се до вол но ка дар ни и не ма ат 
до вол но си ла и ка па ци тет, де ка си 

игра ат со оган, вла де јач ка та пар-
ти ја во тој дел, ако дој де до та ква 
ра бо та, е мно гу по сил на и е мно гу 
по под го тве на, и мис лам де ка са мо 
ќе го изв ле чат по де бе ли от крај, 
а ќе на пра ват ште та на др жа ва-
та. Ин те рес на се кој гра ѓа нин на 
РМ, ин те рес на си те нам што сме 
акте ри во по ли ти ка та е Ма ке до-
ни ја да има до сто инс тве ни, мир ни 
и кре ди бил ни из бо ри она ка ка-
ко што од го ва ра на ци ви ли зи ран 
на род во 21 век. Ќе би де страш но 
ако во 2016 го ди на има ме по ло ши 
из бо ри од 2002 го ди на ко га Љуб-
чо Георги ев ски ја пре да де вла ста 
или од 1998 го ди на ко га Бран ко 
Цр вен ков ски ја пре да де вла ста на 
ВМРО-ДПМНЕ. Сме там де ка та ква 
ек скур зи ја ни кој не смее да си пра-
ви, а, од дру га стра на, од го вор но-
ста на СДСМ е мно гу по го ле ма во 
овој дел за тоа што се га ми ни сте-
рот за вна треш ни ра бо ти е нив ни 
и ако са ка ат да по ка жат де ка се 
нес по соб ни, то гаш тре ба да доз во-
лат ва кви ра бо ти да се слу чу ва ат 
на из бо ри те. 

ИнтервjуСтЕВчО ЈАКИМОВСКИ

целото интервју ќе биде објавено  
на порталот www.republika.mk
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В о пред ве чер је то на из бо ри те 
СДПМ, пар ти ја та на Бран ко 
Ја нев ски, не ус пеа да вле зе 

во фи на ле то по ра ди Љуп чо Ни ко-
лов ски. Ќе ги збу не ле гла са чи те со 
исто и ме ни от но си тел на СДСМ.

Ар но ама, кар ма та си е кар ма, па 
За ев ни ка ко да кур ту ли од истоз-
нач ни и исто и ме ни пар тии, ко а ли-
ции и про гра ми. По го ле ма бе ља од 
Ја нев ски во ме ѓу вре ме му на пра ви 
Зи ја дин Се ла. Ко а ли ци ја та на Се ла, 
Остре ни и на Ме ме ди „Али јан са 
за Ал бан ци те“, де фи ни тив но, ќе 
вне се го ле ма ди ле ма кај гла са чи те. 
Осо бе но кај ма ке дон ски те. Се кој 
нор ма лен чо век ќе ги по и сто ве ти 
со СДСМ, за што, ре ал но, тие се ви-
стин ска та али јан са за Ал бан ци те. 
Им ну дат сѐ, по ве ќе и од ДУИ. За 
проб ле мот да би де уште по го лем, 
ду ри и про гра ма та им е слич на. 
Ос но ва на две те ко а ли ции, таа 
на За ев и на Се ла, па и на Али, е 
дво ја зич но ста. Си те се за ла га ат за 
во ве ду ва ње на ал бан ски от ја зик 
на це ла те ри то ри ја, а  на пр ви те 
две ко а ли ции вто ра жел ба им е 
оп ста но кот на СЈО. Е да, ги раз ли-
ку ва фа ктот што за Се ла и за Али 
ли це то на Ма ке до не цот не е гр до.

Ка ко и да е, ДИК не ги по ни шти 
нив ни те ли сти по ра ди кон фу зи-
ја та и истоз нач но ста со  дејс тва та 
на СДСМ, но пр ви от ден на из-

бо ри те поч на со пре се дан и со 
при леп ска бур ле ска. Не зна е ме 
да ли ОБСЕ ќе из ве сти за тоа, но 
ме ѓу на род на та за ед ни ца јав но 
го пре кр ши Из бор ни от за ко ник. 
Зна е ме де ка не ма да из ве сти, но 
исти те тие што це ло вре ме ни 
по пу ва ат за не при страс ност во 
ме ди у ми те, за об је ктив ност и за 
не за зе ма ње стра на, сил но и со за-
лет си плук наа на ка жа но то и го 
на пра ви ја спро тив но то. Да, де мек 
слу чај но, Се му ел Жбо гар и Чарлс 
Га рет се нај доа во ист ден на исто 
ме сто со Зо ран За ев. Пр ви те „на 
ка фе“, дру ги от на се фте-ми тинг. 
Ма ке до ни ја, мо же би, е ма ла, но 
не е тол ку ма ла. Се пак, СДСМ не 
ги до не се со авто бус ка ко дру ги те 
учес ни ци на пр ви от, ка та стро фа-
лен пре диз бо рен ми тинг за да го 
по пол нат бој ко тот на при леп ча-
ни што са мо на Кар па лак за гу би ја 
де сет со гра ѓа ни во те ро ри стич-
ки от на пад на УЧК. Та ка, си дој доа 
со об јас ну ва ње де ка ток му та му и 
уште по ток му то гаш им тек на ло  
да се срет нат со при леп ча ни?! Во 
ка фу ле, на лаф му а бет, не ли... На 
два ча са пред ми тин гот на За ев. 

Пишува | Љупчо Цветановски

ПРИлЕПСКА ПАРОДИЈА:  
АМБАСАДОРИТЕ СИ ПлУКНАА НА НЕПРИСТРАСНОСТА

анализа

За ев во уло га на бра чен 
со вет ник ги спои 
раз вед ни те ЕУ и Бри та ни ја

Да ли ОБСЕ ќе из ве сти де ка ме ѓу на род на та 
за ед ни ца јав но го пре кр ши Из бор ни от за ко ник? 
Ам ба са до ри те, кои це ло вре ме ни по пу ва ат за 
не при страс ност во ме ди у ми те, за об је ктив ност и 
не за зе ма ње стра на, сил но и со за лет си плук наа 
на ка жа но то и го сто ри ја спро тив но то, па де мек 
слу чај но, Жбо гар и Га рет се нај доа во ист ден на 
исто ме сто со За ев. Ја под др жу ва ат ли и фе де -
ра ли за ци ја та на Ма ке до ни ја? Но пре се да нот 
ро ди друг пре се дан. За ев, ко неч но, обе ди ни и 
спои не ко го во сво ја та ли дер ска ка ри е ра. Да, ЕУ 
и Бри та ни ја се раз ве доа пред пет ме се ци. Се га се 
за ед но по ра ди не пос луш но то, па ла во и по сво е но 
ми ле ни че. Тоа, пак, ме ша и те ра два фил ма 
– на Ал бан ци те им ну ди дво ја зич ност и без 
проб лем го отво ра Уста вот, а пред Ма ке дон ци те 
не ма шан си да го чеп нел. Прв пат и не из ла жа. 
Не ма да го чеп не, за тоа што не ма да има шан са 
да го на пра ви тоа. За „чеп ка ње“ тре ба по бе да...

КОАЛИЦИЈА ЗА
ПОДОБРА МАКЕДОНИЈА

Во недела на 11-ти декември, кога ќе бидеш исправен пред одлуката кому да го дадеш 
твојот глас, кому да ја довериш иднината на твоето семејство и иднината на Македонија, 
потсети се кој создаваше, носеше странски инвестиции, отвораше нови работни места и 
решаваше реални проблеми на граѓаните, додека други се занимаваа со деструкција, 
конфликтност, учествувајќи во сценарија за дестабилизација и редефинирање на 
државата. 

Со заокружување на бројот 1, гласаш за реални и остварливи проекти за работа, 
сигурност и напредок, гласаш за ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија.  
Ова е едноставен избор. Ти знаеш што е подобро, за тебе, за Македонија.

Во недела на 11-ти декември, кога ќе бидеш исправен пред одлуката кому да го дадеш 
твојот глас, кому да ја довериш иднината на твоето семејство и иднината на Македонија, 

ПРОЧИТАЈ ЈА
ПРОГРАМАТА!
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Очиг лед но, не кој  и на та му од би ва да 
сфа ти де ка се кој ва ков че кор е кон-
тра про дук твен и на вред лив за Ма ке-
до не цот и де ка со се кое свое дејс тво 
са мо му од ма га ат на ми ле ни че то. 
Исто ка ко што „не кој“ му ја на мет на 
на За ев иде ја та за со би ра ње гла со ви 
со дво ја зич но ста, ре о тво ра ње то на 
Рам ков ни от до го вор и на Уста вот и 
фе де ра ли за ци ја. Ај што тој при фа ти, 
но ча до рот по втор но ја ут на ра бо та-
та. За са мо 50-60 го ди ни...

Палавото милениче ги спои 
разведените ЕУ и Британија?!
Ам ба са до ри те на ЕУ и на Ве ли ка Бри-
та ни ја ди рект но ја пре кр ши ја Ви-
ен ска та кон вен ци ја за дип ло мат ски 
од но си, пи са ние ста ро це ли 55 го-
ди ни, пот пи ша но во да леч на та 1961 
го ди на, со кое се уре ду ва оп се гот на 
пра ва та и на од го вор но ста на дип ло-
мат ски те прет став ни ци во зем ји те 
во кои се акре ди ти ра ни. Ед но од нај-
стро ги те пра ви ла на ла га не ме ша ње 
во вна треш ни те ра бо ти на зем ја та, а 
те шко де ка има „пов на треш на“ од из-
бо ри и јав но зе ма ње стра на и пар ти ја. 
Но пре се да нот ро ди друг пре се дан. 
За ев, ко неч но, обе ди ни и спои не ко го 
во сво ја та ли дер ска ка ри е ра. Ако се 
се ќа ва те, ЕУ и Бри та ни ја поч наа да 
се раз ве ду ва ат пред пет ме се ци, а 
бра ко раз вод на та „пар ни ца“ ја поч на 
„Брег зит“. Иа ко рас ки на ти, се га, по 
150 де но ви од кра јот на за ед ни ца-
та, по втор но ги спои по сво е но то и 
за лу та но че до. Да ли стра вот на на-
деж ни те и гор ди ро ди те ли, ма кар 
би ле са мо ста ра те ли, де ка си от влог 
во за гу бе ни от син ќе би де за лу ден ги 
на те ра на очај нич ки и бед ни по те зи? 
Во ви стин ски от жи вот и брак, ток му 
де те то е тоа што ги одр жу ва ло ши те 
бра ко ви, се ка ко не тол ку па ла во кол-
ку на ши от дво ја зи чен ју нак.

Нив ни от по сво е ник се га уди ра врз 
стол бо ви те на др жа ва та, но исто-
вре ме но ги на ру шу ва и си стем ски те 
„гре шки“ во ста но ве ни и воз љу бе ни 
од иста та таа ме ѓу на род на за ед ни ца. 
Не мис ли ме на СЈО и на но ви те приз-
на ни ја на За ев за це лос ни от увид во 
нив на та ра бо та и за прет ход но из вр-
ше ни те на рач ки од Ја не ва, ко ја ка ко 
ед вај да че ка ше ли де рот да по ба ра.

Не, збо ру ва ме за еден до го вор што е 
ве ќе вле зе во Уста вот и го про ме ни. 
Пред 15 го ди ни, ма ке дон ски те ли де-
ри на нај го ле ми те по ли тич ки пар тии 
пот пи шаа ед но пи са ние, кое оста на 
поз на то ка ко Охрид ски рам ко вен до-
го вор. Га ран ци ја на тој фа мо зен до-

го вор, кој, спо ред ед ни, до не се мир, а, 
спо ред дру ги, ја уни шти уни тар но ста 
на др жа ва та, се ток му тие т.н. фа кто ри 
од иста та таа ме ѓу на род на за ед ни ца. 
Неј се што си те зна е ме де ка тој до го вор 
има ре а лен проб лем со ос но ва та од по-
ве ќе од 20 про цен ти за да ги до би ва ат 
и тие пра ва, а зна е ме и зо што не мав ме 
и не ма ме по пис, но се га За ев ди рект-
но го га зи Рам ков ни от до го вор, кој го 
„га ран ти ра ат“ и го скло пи ја исти те 
фа кто ри, кои де не ска за бо ра ви ја де ка 
се не ка ква га ран ци ја. Нас про ти оче-
ку ва ња та де ка тре ба да го за шти тат 
сво е то ре мек-де ло, ам ба са до ри те се 
ста ви ја во под др шка на не го во ре о тво-
ра ње. Иа ко свес ни де ка до го во ре но то 
функ ци о ни ра и по до бро одо што тре ба, 
тие ва ка јас но ука жу ва ат де ка под др-
жу ва ат на та мош ни екс пе ри мен ти во 
Ма ке до ни ја. Не ба ре, тие не зна ат де ка 
ка кво и да е чеп ка ње во Уста вот ќе на-
и де на си лен от пор кај Ма ке дон ци те 
и кај дру ги те ет нич ки за ед ни ци, кои 
и та ка се лу ти што си те бе не фи ти ги 
при сво и ја Ал бан ци те. Очиг лед но, по ве-
де ни од са мо ним поз на ти мо ти ви, „тие 
што га ран ти ра ат “ јав но по ма га ат во 
кр ше ње то на до го во рот, кој, ка ков и да 
е, оз на чи крај на еден во ен конф ликт. 
Одо бру ва ат ли се га фе де ра ли за ци ја 
на Ма ке до ни ја? Не се из јас ну ва ат, но, 
за по тсе ту ва ње за нив на та не кон зи-
стент ност, за нив и бор ци те за сло бо да 
од УЧК пр во беа те ро ри сти...

Милчин го трасираше патот, 
врхушката на СДСМ го следи...

се пак, мно гу за та и ја. Да ли без о браз-
но то го сту ва ње во При леп бе ше обид 
да го на до пол нат про пу ште но то и со 
на ви вач ки гест да ја по пол нат фи нан-
си ска та дуп ка? Ефе ктот оста на бе ден, 
но ба рем се оби доа.

А за да би де це ла та при ка ска уште 
по бе зо браз на, во исто вре ме ко га 
Жбо гар и Га рет без ус пеш но и про-
ѕир но на ви ваа, уште еден би за рен 
ју нак на СДСМ ужи ва ше во сво и те 
приз на ни ја. На 300 ки ло ме три од ам-
ба са дор ска та бур ле ска во При леп, 
се од ви ва ше уште ед на тро га тел на 
па ро ди ја. Гра дот има ду ри три исти 
по чет ни бу кви, што е прем но гу ду ри 
и за слу ча и те на Ја не ва, кои ја има ат 
са мо пр ва та. Во исто вре ме ко га ал-
бан ско то зна ме при год но за ми тин-
гот на СДСМ се ве е ше во гра дот хе рој 
При леп, нив ни от ме це на Вла ди мир 
Мил чин ги со би ра ше приз на ни ја та 
за сто ре но то за Ал бан ци те. Дов че-
раш ни от дол го го ди шен ли дер, а се га 
си ва еми нен ци ја на фон да ци ја та на 
Со рос во Ма ке до ни ја, до де ка За ев ми-
тин гу ва ше во При леп, се гу шка ше со 
Ха шим Та чи во При шти на, ка де што 
до би приз на ние за зас лу ги за Ал бан-
ци те. Се то ова се слу чу ва ше на це ре-
мо ни ја та за бла го дар ност кон УЧК. 
Чо ве кот пре ку ко го во Ма ке до ни ја, 
во про сек, вле гу ва ат по шест ми ли-
о ни аме ри кан ски до ла ри го диш но за 
по тре би те на СДСМ, нив ни те ме ди у-
ми, пор та ли и ред дру ги „ре во лу ции“ 
и бу да ла шти ни, си до би приз на ние 
за сра бо те но то. Ве ро јат но, За ев со 
за вист гле да на ор де нот на Мил чин, 
кој до кол ку го има ше на ли дер ски те 
гра ди ќе зна че ше уште плус сто ти на 
ал бан ски гла со ви и пет сто ти ни ма ке-
дон ски по мал ку. Но ни кој не ре че де ка 
Ко со во ќе пре ста не да ги да ва ва кви те 
приз на ни ја за зас лу ги, а со ци јал де-
мо крат ски от ли дер, со си гур ност, си 
го зас лу жи. Ве ро јат но, се ра бо ти за 
пре вид на Ха шим Та чи, но ни кој не 
мо же да га ран ти ра де ка тоа не ма да се 
слу чи на еден ден пред из бо ри те. Не-
што ка ко приз на ва ње то од САД пред 
со ци јал де мо крат ска та те ри то ри јал-
на по дел ба во 2004 го ди на. Мо же би 
и За ев та ка ќе го до бие ор де нот, но 
ка ко и да е, не кои пра ша ња (ова де-
фи ни тив но) не зас лу жу ва ат од го вор. 
Што би рек ла Ше ке рин ска...

Заев со два сосема различни 
филма за Македонците и за 
Албанците
Про фе со рот ре жи сер, кој по ве ќе ми-
лу ва да ре жи ра на ста ни на скоп ски те 
ули ци, ме сто прет ста ви, а во сло бод-
но вре ме е спон зор на СДСМ, си го 
до би зас лу же но то. Уче ни кот  За ев, 
пак, кој исто вре ме но има се ри оз на 
ма ка да за кр пи и дов ле че членс тво за 
ми тин зи те, во сопс тве на та прет ста ва 
ре те ри ра се кој ден. Игра две рол ји. 
Во ве ќе кла сич ни от филм на ли де рот 
па ра лел но те чат, се ис преп ле ту ва ат и 
за мо ту ва ат две не ло гич ни и це лос но 
спро тив ни при ка ски. Во пр ва та, при 

се ко ја при го да и сред ба со Ал бан ци-
те, тој им ве ту ва дво ја зич ност и ду-
зи на па ти по твр ди де ка тоа зна чи и 
отво ра ње на Уста вот. Ко га е со Ма ке-
дон ци те, пак, За ев це лос но се ме ну ва 
и не ги ра де ка ќе го „чеп нел“ исти от 
тој Устав. Кој што са ка да слуш не, тоа 
и до би ва. Та ка е и со ве ту ва ња та за 
пла ти, суб вен ции, гран то ви за мла ди. 
Ту ка проб ле мот е што ни ко гаш ни-
што од сво и те ве ту ва ња и не ос тва-
ри ле. За тоа и ве ту ва ат ап стракт ни 
имен ки ка ко сло бо да, прав да итн. 

Ар но ама, Уста вот не е ап стра ктен, 
ту ку мно гу ја сен и де фи ни ран, а дру-
га та при ка ска до а ѓа и до уши те на 
пр ви те слу ша те ли. Оста ну ва уште 

не кој да му со оп шти на ли де рот и на 
вр ху шка та де ка јав но ка жа ни от збор 
пред ал бан ски от ау ди то ри ум на бр гу 
до а ѓа и пред ма ке дон ски от. Ни што 
сло же но, ни ту тех нич ки ап стракт но. 
А на ла га та ѝ се кра тки но зе те, тоа 
За ев нај до бро го знае. Ед на ра бо та, 
се пак, не ла же. Да, За ев не ма да го 
чеп не Уста вот. Но не по ра ди тоа што 
ќе би де доб ле сен и не ма да го сто ри 
тоа што им го ве ти на Ал бан ци те, 
пот це ну вај ќи ги де ка та ка ќе гла са ат 
за не го. Не, при чи на та е уште по ед-
но став на. Не ма да го отво ри за тоа 
што не ма да има шан са за да „чеп ка“ 
по не го. За таа да му се ука же, тре ба 
да по бе ди на из бо ри. Ете ка де ле жел 
за ја кот... 

Од са мо то об ја ву ва ње  на „Пла нот за 
Ма ке до ни ја“, си те го по и сто ве ти ја со 
За е ви от план за дво ја зич ност, фе де ра-
ли за ци ја, ре ван ши зам, ви тка ње „кич-
ма“ и за сдсмо ви за ци ја на др жа ва та. 
Гро мог лас на та под др шка, те шка ми-
ли о ни, од Со рос и од УСАИД, очиг лед-
но, не бе ше до вол на за да ги за се ни 
овие не по бит ни фа кти. Во за да ча та, 
се пак, отка жа вто ри от слој на ча до рот, 
кој одам на про кис на. Не де ка и европ-
ски те ам ба са ди не ги отво ри ја сво и те 
па рич ни ци за ка кви ли не глу по сти 
ме сто про е кти, ама во од нос на ви си-
на та на аме ри кан ска та „под др шка“, 

анализа
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Заев најавува 
промена на уставот 
и нов Охридски 
договор

АКТУЕЛНО

Пишува |  Наум Стоилковски

Алар мот е вклу чен, кол ку и да се оби ду ва СДСМ и  
не го ви те ко а ли ци ски парт не ри да ги уб ла жат 
ве ту ва ња та на За ев пред ал бан ски те гла са чи за 
устав но ре де фи ни ра ње и во ве ду ва ње дво ја зич
ност во це ла та др жа ва. Тоа што по дол го вре ме се 
пре ду пре ду ва де ка цел та на кри за та е ток му тоа 
 ре де фи ни ра ње кое би до ве ло до фе де ра ли за ци
ја на др жа ва та  се га е ви со ко на аген ди те во оваа 
из бор на кам па ња

Во кам па ња та има ед на ра-
бо та за ко ја се сог ла су ва ат 
и СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ; а 

тоа е де ка из бо ри те на 11 де кем-
ври ќе би дат ре фе рен дум за тоа 
во ка ква Ма ке до ни ја ќе жи ве е-
ме. ВМРО-ДПМНЕ и ко а ли ци ја та 
де цид но се про тив кон цеп тот 
на дво ја зич ност и устав но ре де-
фи ни ра ње на Ма ке до ни ја, кои би 
до ве ле до ид на фе де ра ли за ци ја. 
СДСМ, пак, не пре ста ну ва со двој-
ни те на ста пи - по вто ру ва ње на 
ве ту ва ња та да де ни пред ал бан-
ска та ди јас по ра на сред би те со 
гла са чи те Ал бан ци во Ма ке до-
ни ја, па нив но уб ла жу ва ње пред 
гла са чи те Ма ке дон ци.

Но, ед но е јас но. Ре де фи ни-
ра ње то ка ко тер мин СДСМ го 
пре зе де од БЕ СА и го вгра ди во 
сво ја та из бор на пла тфор ма, а 
на по вр ши на исп ли ва де ка цел-
та на кри за та и на овие из бо ри 
бе ше бор ба за пре врат, ко ја ќе 
ре зул ти ра ток му со ре де фи ни-
ра ње на др жа ва та. За по тсе ту-
ва ње, со пр ва та фа за  со ко ја се 
пред ви ду ва фе де ра ли за ци ја на 
др жа ва та е оп фа те на зго ле ме на 
упо тре ба на ал бан ски от ја зик 
ка ко офи ци ја лен ја зик, пред сѐ 
во без бед нос ни от се ктор и во 
ин сти ту ци и те - во по ли ци ја та 
и во ар ми ја та, но и по дел ба по 
фе де рал ни еди ни ци, кан то ни, 
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гот на пар ти и те од ал бан ски от 
по ли тич ки блок во зем ја ва.

Та ка, иа ко со ве ту ва ња та за ре-
де фи ни ра ње и дво ја зич ност 
пред ал бан ска та ди јас по ра За ев 
на ста пи со Зи ја дин Се ла, во по-
че то кот на кам па ња та Се ла, ка-
ко дел од ко а ли ци ја та „Али јан са 
за Ал бан ци те“, поч на со убе ду-
ва ње де ка За ев „ма ни пу ли ра со 
Ал бан ци те во Ма ке до ни ја и со 
ди јас по ра та“, од нос но де ка „ве-
ту ва сѐ за да се оби де да ги при-
до бие гла со ви те на Ал бан ци те, 
а по тоа ни што не ма да ис пол ни“.  
Се пак, Се ла, по нај а ви те на За-
ев во сеп тем ври се за ка ни де ка 
до кол ку ал бан ски от ја зик не е 
рам но пра вен со ма ке дон ски от, 
Ма ке до ни ја тре ба да се по де ли 
на две фе де рал ни еди ни ци „со 
ал бан ско и со сло вен ско го вор-
но по драч је“. 

� Ни ту еден миг не ма да се пов-
ле че ме од би на ци о нал на та 
др жа ва или це лос на та рам но-
прав ност или ние на Ал бан ци-
те ту ка ќе им на пра ви ме фе-
де ра ци ја. Не ма да доз во ли ме 
не кој друг да го на пра ви офи-
ци ја лен ја зи кот кој се сим нал 
од са ми от Гос под, ал бан ски от 
ја зик ќе го на пра ви ме ние кои 
сме по вр за ни во али јан са за 
Ал бан ци те со од го вор ност и 
за ге не ра ци и те што ќе дој дат 
утре - ве ли Се ла.

По се бен за кон за ал бан ски от ја-
зик и дво ја зич но ста се глав ни те 
ве ту ва ња на ДУИ. Ар тан Гру би, 
ка ко но си те лот на кан ди дат ска 
ли ста, нај а ви де ка ќе пред ло жат 
по се бен за кон за ал бан ски от ја-
зик и фор ми ра ње др жав на ин-
сти ту ци ја за не го ва афир ма ци ја 
и за шти та. И Џе ват Аде ми дво-
ја зич но ста, од нос но служ бе на та 
упо тре ба на ал бан ски от ја зик ја 
наг ла су ва ка ко при о ри тет на ДУИ 
во на ред ни те че ти ри го ди ни. 

На кон вен ци ја на Де мо крат ска та 
пар ти ја на Ал бан ци те во скоп ски 
Ча ир, при про мо ви ра ње то на кан-
ди да ти те за пра те ни ци од оваа 
пар ти ја, дво ја зич но ста бе ше 
истак на та ме ѓу глав ни те точ ки 
во из бор на та кам па ња.

МА КЕ ДОН СКИ ТЕ ПАР ТИИ СО 
КРЕНАТА РАЧ НА
Иа ко ова пра ша ње во пре диз бор ни от 
пер и од е во фо ку сот на јав но ста, освен 
ка те го рич но то спро тив ста ву ва ње од 
ко а ли ци ја та на ВМРО-ДПМНЕ, дру ги те 
учес ни ци во из бор на та тр ка се чи ни 
че каа не кој да ги пра ша за ста во ви те 
што ги за ста пу ва СДСМ. Но, се пак, ни-
ед на од пар ти и те и од ко а ли ци и те од 
кои „Ре пуб ли ка“ по ба ра став, не за ста-
наа зад во ве ду ва ње то дво ја зич ност и 
зад устав ни те из ме ни она ка ка ко што 
ги по со чи За ев на ТВ-де ба ти те и на 
на ста пи те во Швај ца ри ја.

За ли бе рал на та пар ти ја е при о ри тет 
спро ве ду ва ње то на за ко ни те, вклу-
чи тел но за упо тре ба та на ја зи ци те, а 
Уста вот не е и не смее да би де те ма на 
овие из бо ри, сме та Ивон Ве лич ков ски 
од ли бе рал на та пар ти ја. 

� Из бо ри те се обид за кон со ли да ци ја 
на Ма ке до ни ја, а не за на та мош но 
раз о ру ва ње на ин сти ту ци и те. Пре-
ду пре ду вам, Рам ков ни от до го вор 
е га ран ти ран и од ме ѓу на род на та 
за ед ни ца, и тој е имп ле мен ти ран 
во устав ни те аманд ма ни. Из ја ви за 
из бор ни по тре би кои су ге ри ра ат 
на пу шта ње на Рам ков ни от до го вор 
и Уста вот се штет ни за из бор ни от 
про цес, гра ѓа ни те, ин сти ту ци и те и 
за оп штес тво то - ве ли Ве лич ков ски.

По стои Охрид ски рам ко вен до го вор 
кој е имп ле мен ти ран и во Уста вот и 
во за ко ни те на Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја, сме та Пав ле Тра ја нов од Де мо-
крат ски от со јуз, Ко а ли ци ја за про-
ме ни и прав да.

� тоа пра ша ње за нас е за тво ре но. 
Ни ту има ме на ме ра за ме ну ва ње 
на Устав ни ту на за ко ни те. Пра ша-
ње то за упо тре ба на  ја зи кот е упо-
тре ба та на за ко ни те кои ве ќе ги 
до не сов ме. тоа зна чи де ка ова пра-
ша ње ни ту ќе се отво ра ни ту ние ќе 
под др жи ме ка кво би ло отво ра ње 
на ва кво пра ша ње. Вто ра ра бо та, 

ние сме за уни тар на РМ, не под др-
жу ва ме ка ква би ло иде ја или што 
би ло што е по вр за но за не ка ква 
кан то ни за ци ја, фе де ра ли за ци ја, 
ту ка ка ко Ко а ли ци ја сме мно гу ка-
те го рич ни - ве ли Тра ја нов. 

Ме ну ва ње то на Устав не е ту ку-та ка 
ра бо та не кој да го ре ши пре ку ноќ, 
ве ли Јо ве Ке ке нов ски од ФРО ДЕМ, кој 
ги на ве де и про це ду ри те и фа зи те за 
ме ну ва ње на Уста вот, а наг ла су ва и 
де ка е по треб но мно зинс тво кое тре ба 
да гла са во пар ла мен тот. 

� Уста вот е мош не ја сен и се кое 
чеп ка ње во тој сег мент од Уста вот, 
по себ но аманд ма нот кој го ре гу ли-
ра пра ша ње то за упо тре ба та на ја-
зи ци те, е мош не јас но и де цид но. 
Уста вот да ва од лич ни га ран ции за 
упо тре ба та на ја зи кот на ет нич ки те 
за ед ни ци. Се кое на ру шу ва ње на тој 
уста вен аманд ман ќе би де на ру шу-
ва ње на уни тар ни от ка ра ктер и на 
су шти на та на ду хот на рам ков ни от 
до го вор. Ап со лут но не би под др жа-
ле та кво не што во пар ла мен тот. Ако 
мис ли не кој де ка мо же да го на пра-
ви тоа, не ка по ве ли, ме ѓу тоа са мо 

АКТУЕЛНО
од нос но раз ви ва ње на оп шти ни те во 
„по на пре ден си стем на са мо у пра ву ва-
ње“. Во вто ра та фа за тре ба да се во ве-
де дво ја зич ност на це ла та те ри то ри ја 
на др жа ва та, а на ал бан ски те пар тии 
при „по дел ба на ко ла чот на вла ста“ 
им се ну дат ин сти ту ции и функ ции 
ка ко пре тсе да тел на Со бра ни е то, пре-
ми ер или пре тсе да тел на др жа ва та. 
Исто вре ме но во оваа фа за би тре ба ло 
да се од ви ва и  ад ми ни стра тив но по-
вр зу ва ње на фе де рал ни те еди ни ци. 
Тре та та фа за би зна че ла са мо фор-
ма ли зи ра ње на фе де ра ли за ци ја та 
на др жа ва та.

ВМРО-ДПМНЕ по со чи де ка СДСМ во 
про гра ма та пред ви ду ва транс фе ри ра-
ње на дел од над леж но сти те на по ли-
ци ја та око лу одр жу ва ње то на јав ни от 
ред и мир и со о бра ќа јот од цен трал-
на та на ло кал на та власт. Со дру ги збо-
ро ви, фор ми ра ње ло кал ни по ли ции 
во Те то во, Го сти вар, Де бар, Ки че во, 
Стру га, лип ко во или Ара чи но во. 

� СДСМ пред ви ду ва ре ор га ни за ци ја 
на ло кал на та са мо у пра ва или, ка ко 
што са ми те на ве ду ва ат на стра-
ни ца 164, ци ти рам: „Ќе во ве де ме 
по ли тип ни оп шти ни со раз лич ни 
над леж но сти, во за вис ност од го ле-
ми на та и из гра де ни те ка па ци те ти 
и мо ќта да ге не ри ра ат сопс тве ни 
при хо ди, или со по дел ба на над-
леж но сти те на за дол жи тел ни и 
из бор ни“. Ова е ве ро јат но те ри то-
ри јал на та ре ор га ни за ци ја по ур-
нек на Швај цар ско то кан то нал но 
уре ду ва ње што го ве ту ва ше За ев 
- по со чи Трај ко Ве ља но ски од ВМРО- 
ДПМНЕ, ка ко дел од цвр сти от став 
про тив за ла га ња та на СДСМ.

не по треб но ќе ја отво ри Пан до ри-
на та ку ти ја - наг ла су ва Ке ке нов ски.  

Ко а ли ци ски от парт нер на За ев, лил-
ја на По пов ска од ДОМ, се по ви ку ва на 
про гра ма та на СДСМ ко ја ка ко пар ти ја 
ја до би ле и спо ред ко ја ко а ли ци ра ат, 
но до да ва: ста вот на ДОМ е поз нат. 

�  Ние го по чи ту ва ме Уста вот со кој е 
де фи ни ран уни тар ни от и гра ѓан ски 
кон цепт на др жа ва та, а исто вре ме-
но се га ран ти ра ни пра ва та на си те 
за ед ни ци и е спре че на ма јо ри за ци ја 
пре ку вгра ден мул ти кул ту рен обра-
зец со Ба дин те ро во гла са ње и дру ги 
мер ки - на ве ду ва По пов ска. 

На охрид ска та рам ка се по ви ку ва ат и 
од ВМРО-НП, од ка де што Ни ко ла Та сев 
по со чи де ка нив ни от став е поз нат, од-
нос но де ка со рам ков ни от до го вор се 
ре ше ни си те проб ле ми и ста вки што 
тре ба да се ре шат за си те мал цин ски 
за ед ни ци во Ма ке до ни ја. Рам ков ни от е 
до го во рен, а по тоа е на пра вен Уста вот. 

При ова суб ли ми ра ње на ста во ви те за 
во ве ду ва ње на дво ја зич но ста, мо же да 
се по тсе ти и на ста вот иска жан од Сто-

јан че Ан ге лов од До сто инс тво, кој, ина-
ку, тес но со ра бо ту ва ше со опо зи ци ја та. 

� За ка ков со жи вот збо ру ва ме до кол-
ку мно зинс тво то Ал бан ци ба ра ат 
нив ни от ја зик да ста не рам но пра-
вен и офи ци ја лен ја зик на це ла та 
те ри то ри ја на Ма ке до ни ја. Да ли, 
до кол ку ал бан ски от ја зик е офи ци-
ја лен ја зик на це ла та те ри то ри ја на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ќе при до не-
се за по до бру ва ње на ме ѓу ет нич ки-
от со жи вот или за уште по го ле мо 
вло шу ва ње и за ла ду ва ње на ме ѓу-
ет нич ки те тен зии? - пра ша Ан ге лов 
во сеп тем ври.

Тоа што ме ѓу ре до ви се по со чу ва од 
по ли тич ка та сце на, во ана ли за за тоа 
што, всуш ност, се крие во по ли тич ка та 
аген да на За ев, е де ка ли де рот на СДСМ 
го ис пол ну ва ве те но то пред из бо ри те 
во за ме на за на та мош на под др шка за 
про дол жу ва ње на кри за та, од нос но 
отво ра ње про стор за но ви по ли тич ки 
кри зи во кои би ги втур нал и ал бан ски-
те пар тии. Да ли во оп што во Ма ке до-
ни ја ќе дој де до по втор но отво ра ње на 
овие пра ша ња во Со бра ни е то, за ви си 
ток му од не го ви от иден со став. � 

АЛ БАН СКИ ТЕ ПАР ТИИ  
ВО ЗА ЛЕТ
За ев пред оваа кам па ња за ста на 
со став де ка СДСМ  ќе ја пре тво ри 
во нај го ле ма пар ти ја на Ал бан ци-
те во Ма ке до ни ја, со тоа што ќе 
освои мно гу по ве ќе ал бан ски гла-
со ви од ДУИ, ДПА, па и од дру ги те 
по ли тич ки оп ции. Но, со не го ви те 
на ста пи, па и за фа ти ка ко вмет-
ну ва ње на Ал бан ци те во нај ви-
со ки те ра ко вод ни пар ти ски те ла 
за да мо же со нив да ги по се ту ва 
ме ста та со до ми нант но ал бан ско 
на се ле ние, на ме сто да ги освои 
гла со ви те, За ев го по ткре на пра-
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Дваесет дена лаги, оцрнувања и лажни ветувања

Пишува |  Го ран Мо ми ро ски

Дел од пар ти и те не че каа 
ни ту еден ден, ни ту еден 
час за да поч нат со сво и те 
оцр ну ва ња на по ли тич ки от 
про тив ник и со ве ту ва ња кои 
на нај го лем дел од гра ѓа ни
те им е јас но де ка се не ре ал
ни, но, се пак, тоа не е преч
ка тие да се „га ран ти ра ат“. 
Иа ко гра ѓа ни те во текoт на 
го ди ни те пре пол ни со ла ги и 
со ве ту ва ња ве ќе на у чи ле да 
не ве ру ва ат ни ко му, освен 
ако са ми те не се уве ри ле во 
ви сти ни то ста на ве ту ва ња та, 
дел од по ли тич ка та ели та 
мис ли де ка сѐ уште мо же да 
го ла же на ро дот

 КОЛУМНА

Ко га из бо ри те ги на ре ку ва-
те нов ре фе рен дум за не-
за вис ност, ко га по бе да та 

ја по вр зу ва те со оп ста но кот 
на Ма ке до ни ја, ко га по ра зот 
го тре ти ра те ка ко ка та стро-
фа за си те гра ѓа ни, а не са мо 
за по ли тич ка та пар ти ја што ја 
прет ста ву ва те, не што се ри оз-
но не е во ред. Точ но е де ка Ма-
ке до ни ја е во те шка по ли тич ка 
кри за и де ка од овие из бо ри 
за ви сат мно гу ра бо ти во вр ска 
со ма ке дон ска та ид ни на, но, се-
ка ко, тоа не е до вол на при чи на 
од са ми от старт на кам па ња та 
без оч но да се ла же, да се да ва ат 
лаж ни не ос твар ли ви ве ту ва ња 
и да се ме ну ва ре ал но ста по 
сопс тве но мис ле ње за тоа што 
ве по не ла ат мо сфе ра та на пар-
ти ски от ми тинг. Осо бе но ако 
ве ќе ва жи те за го лем лаж го. 

Двој но то ли це на  
Ма ке до не цот За ев 
Без дру го, ова ва жи за си те пар-
тии и по ли ти ча ри, но не ка ко 
нај ек ла тан тен при мер за ва-

кво по ве де ние е ли де рот на 
СДСМ, Зо ран За ев, кој, освен 
што са ми от по кој знае кој 
пат се де ман ти ра ше, во пр-
ви те два де на од кам па ња та 

иска жа уште де се ти ци дру ги 
не ло гич ни, не кон зи стент ни 
и ап сурд ни твр де ња кои не са-
мо што мо жат да се де фи ни-
ра ат ка ко цр на кам па ња, ту ку 

и ка ко обич на без вред на ла га 
што не ја зас лу жи ле гла са чи те 
и сим па ти зе ри те на не го ва та 
пар ти ја. Де се ти на де на отка ко 
во еми си ја на ТВ „21“, за пра шан 
да ли ќе го ме ну ва Уста вот за да 
мо жат Ал бан ци те да до би јат 
дво ја зич ност, ре че де ка тоа не 
се иск лу чу ва и де ка тоа „ќе се 
слу чи ко га ќе дој де праг ма тич-
на та по тре ба“, тој на ми тин гот 
во оп шти на Ае ро дром из ја ви 
де ка „не ма да доз во ли ни кој 
да го ме ну ва Уста вот за тоа што 
тој е га рант на мул ти ја зич но-
ста на Ма ке до ни ја“. За ев не ги-
ра де ка са ка фе де ра ли за ци ја, 
но не не ги ра де ка пла ни ра да 
во ве де дво ја зич ност, не што 
што прет ход но го сто ри прес-
служ ба та на не го ва та пар ти ја 
ко ја по кој знае кој пат твр де ше 
де ка пар ти ски от ли дер не бил 
до бро сфа тен. 

Цр на кам па ња  
од прв ден 
Иа ко ко де ксот за фер из бо ри 
пред ви ду ва кам па ња та да ми-
не во фер и ко рект на би тка во 
ко ја ар гу мен ти те и про е кти те 
ќе би дат при о ри тет, за За ев, 
очиг лед но, не е преч ка сво и-
те по ли тич ки про тив ни ци да 
ги на ре ку ва бан дит ска - кри-
ми нал на - ма фи ја шка власт. 
И тоа го пра ви од по зи ци ја на 

чо век што во мо мен тот се со о-
чу ва со две кри вич ни при ја ви 
за по ткуп и со слу ча јот „Пуч“, 
а прет ход но бе ше по ми лу ван 
од Бран ко Цр вен ков ски за кри-
ми нал те жок 8 ми ли о ни евра 
во слу ча јот „Гло бал“. Иа ко За-
ев, по у чен од сво и те прет ход-
ни га фо ви, се оби ду ва да не ги 
спом не чле но ви те и гла са чи те 
на ВМРО–ДПМНЕ, тој со сво и те 
по ра ки ин ди рект но ири ти ра 
160 ил ја ди чле но ви на вла де-
јач ка та пар ти ја и око лу по ло-
ви на ми ли он лу ѓе што гла са ат 
за неа на пос лед ни те из бо ри и 
со тоа не мо же да се на де ва на 
по мош од нив. Сво јот гла вен 
по ли тич ки ри вал Ни ко ла Гру-
ев ски, за ко го ве ли де ка из бе гал 
од еди ни ца та за да се со о чат во 
из бор на та еди ни ца 4, го спо-
ре ди со на ци стич ки от ли дер 
Адолф Хит лер на ре ку вај ќи го 
фи рер, што не е спро тив но са мо 
на из бор ни от ко декс ту ку и на 
го лем број за ко ни во Европ ска-
та уни ја. До пол ни тел но За ев, 
кој со До го во рот од Пр жи но се 
об вр за да не ги об ја ву ва и да 
не ги ко ри сти ин фор ма ци и те 
од прис лу шу ва ни те раз го во ри, 
на пр ви от ден од кам па ња та се 
за ка ни де ка са ка да го пра ша 
Гру ев ски за те ми по вр за ни со 
бом би те, што е да ле ку од ду-
хот на до го во рот пот пи шан со 
по мош на ЕУ и на САД. 

Со СДСМ ќе би де рај 
Кол ку не се ри оз но изг ле да За ев на ми тин зи те нај до бро 
се гле да од не го ви те кри ти ки за Вла да та и про ек ци и те за 
че ко ри те на СДСМ ако дој де на власт. ли де рот на СДСМ од 
ед на стра на го об ви ни Гру ев ски де ка ла же ко га нај а ву ва 
14 ил ја ди ми ни мал на пла та до 2020 го ди на и вед наш по-
тоа, без око да му треп не, об ја ву ва де ка СДСМ ќе ја зго ле ми 
ми ни мал на та пла та на 16 ил ја ди де на ри. Во вре ме ко га, 
спо ред ли де рот на СДСМ, еко но ми ја та про па ѓа, про сеч на та 
пла та ќе скок не ла за 40 про цен ти. 

Да не би де ла га та ма ла до пол ни тел но ве ти 500 евра про сеч-
на пла та, што е ре ал но кол ку што бе ше ре ал но ве ту ва ње то 
на Бран ко Цр вен ков ски кој на не кои од прет ход ни те из бо ри 
ве ти де ка од се кое ма ке дон ско се мејс тво ќе би де вра бо тен 
по еден член. До де ка кри ти ку ва де ка бу џе тот е во ха ос и де ка 
др жа ва та се за дол жу ва, тој про дол жу ва да ве ту ва уште, па 
та ка биз нис ме ни те „до би ја“ 140 ми ли о ни евра и ред дру ги 
ра бо ти за кои не ка жа ка ко ќе би дат по кри е ни. Нај не јас но 
од си те ве ту ва ња да де ни во пр ви те де но ви на кам па ња та 
е она за бесп лат но бол нич ко ле ку ва ње за си те. �

СДСМ СО НИКОГАШ ПОЛОША КАМПАњА
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Пишува | Никола Србов

кој беше спроведен во Уставот 
на Република Македонија, 
беа изедначени сите етнички 
заедници што живеат во др-
жавата, изедначени по својот 
државотворен карактер, во 
граѓанска смисла и претходно 
сите беа еднакви во оваа др-
жава. Во денешната проекција 
на СДСМ за редефинирање на 
државата ги наоѓаме само Ма-
кедонците и Албанците, Заев не 
го чувме да каже во Струмица, 
покрај македонскиот и албан-
скиот, да се воведат и влашкиот, 
српскиот, ромскиот, турскиот 
и други јазици. Со тоа Заев се 
стреми Македонија да прерас-
не во биетничка држава, на 
тој начин мултиетничноста и 
Рамковниот договор можеме 
да го гледаме само како етапа 
пред целосното исполнување 
на сонот за „Голема Албанија“, и 
сето тоа врз грбот на Македон-
ците, но и врз грбот на Турците, 
Власите, Србите и на Ромите.

Старата идеја за „Швајцарија на 
Балканите“ претставува конг-
ломерат од разни народи што 
живеат во посебни кантони, во 
балкански околности – гетои-
зирани. Страта идеја предвиду-
вала во Македонија да живеат 
Срби, Бугари, Грци, Албанци и 
сите овие народи во својот кан-
тон да го имаат својот мајчин 
јазик како официјален јазик, за 
Македонци немало место. Де-
неска Зоран Заев, сакајќи да ја 
спроведе идејата „Швајцарија 
на Балканите“, свесно удира во 
идентитетот на Македонците и 
во името на државата Република 
Македонија. Во една кантонизи-
рана држава, не е можно името 
на државата да се поистоветува 
со името (идентитетот) на еден 
од народите што живеат во неа, 
а во случајот тоа се Македонците 
што го влечат идентитетот од 
името на државата, и државата 
го влече името од Македонци-
те, затоа тие две се неразделни 

Република Македонија вле-
зе во завршницата од кри-
зата, која трае две години 

и во која се поткопаа темелите 
на државата. Република Маке-
донија се нема соочено со вакво 
искушение уште од нејзиното 
конституирање како држава со 
АСНОМ на 2 август 1944 година. 
Доведено е во прашање нашето 
постоење и како народ и како 
држава. Во Втората светска вој-
на војувавме сплотени против 
странски окупатори, се боревме 
за тоа што е наше и за тоа што 
сакаме да го создадеме во идни-
на. Кога се осамостојувавме во 
1991 година, ние Македонците 
на референдум се боревме про-
тив надворешни негатори. Во 
2001 година, ние Македонците 
војувавме против сили што нè 
нападнаа од надвор. Денес за 
првпат се случува да бидеме 
директно нападнати однатре, 

ни се поткопува унитарноста 
од една македонска политичка 
партија, која ја предводи Маке-
донец. Овој Македонец, покрај 
распродавањето на државата, 
сака да се сврти брат на брат 
со камата што секогаш сме ја 
чувале за непријателите на на-
шата земја.

Ова што го нудат Зоран Заев и 
СДСМ е, всушност, затворање на 
македонското прашање по мера 
на нашите соседи, а тоа подраз-
бира непостоење македонска 
држава на Балканскиот Полуос-
тров. Многумина сметаат дека 
со создавањето на македонска-
та држава било затворено и 
македонското прашање, но сè 
додека се оспорува постоењето 
на државата, сè додека држава-
та е под континуиран прити-
сок од соседите, сè додека не 
се исполните целосно нашите 
цели, македонското прашање 
не е затворено, тоа е сè уште 
отворено и живо, тоа потајно 
живее во сите нас, во нашата 
колективна меморија, во стре-
межот на нашите предци и во 
помислата на нашите потомци.

И покрај тоа што Македонците 
денеска градат добри односи со 
сите соседи, тие треба секогаш 
да се будни и внимателни кога 
некој сака да чепне во нашето 
прашање. Ние соработуваме и 
ќе соработуваме, но ниту една 
добра економска мерка или 

бизнис-зделка со некој од на-
шите соседи нема да го скроти 
нивниот стремеж кон тоа што 
не е нивно, а е наше. Историјата 
ни кажува дека стремежот од 
соседите сѐ уште е жив, исто-
ријата нè предупредува дека 
треба да сме будни и подгот-
вени. Во Грција сѐ уште вирее 
сонот за „Мегали идејата“, во 
Бугарија сѐ уште вирее сонот 
за „Санстефанска Бугарија“, во 
Србија сѐ уште вирее сонот за 
„Јужна Бановина“, во Албанија 
и во Косово вирее сонот за 
„Голема Албанија“. Сите овие 
соништа предвидуваат исчез-
нување на Македонија и на 
Македонците. Во проекциите 
на балканските држави за вос-
поставувањето на државните 
граници на Балканот нема ме-
сто за држава Македонија, а 
уште помалку за народ што ќе 
се нарекува македонски.

Денеска, како резултат од вој-
ната во 2001 година, Републи-
ка Македонија е мултиетничка 
држава, со Рамковниот договор, 

Затворање на 
македонското 
прашање по  
мера на соседите

нешта, едното без другото не 
може да опстои. 

Во походот да го затвори маке-
донското прашање по мера на 
соседните држави, Зоран Заев 
или ќе го менува името на др-
жавата, или нас ќе нè обезличи 
преку тоа од каде го влечеме 
својот идентитет – од маке-
донскиот јазик. Сепак, треба 
да сме среќни што ова големо 
искушение доаѓа во времето на 
нашата генерација, генерација 
што е освестена, информирана, 
образована, осознаена и горда 
на тоа што е, горда на тоа што 
биле нејзините предци и на тоа 
што ќе бидат нејзините потом-
ци, едноставно, Македонци. �

 КОЛУМНА
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КОЛУМНА

Морков и стап

Пишува | Ацо Станковски

Старата добра преговарачка тактика на империја-
листичките сили – „морков или стап“, е веќе одамна 
етаблирана во меѓународните односи, кога е потреб-

но да се обезбеди одредена позиција за реализација на 
предвидениот интерес. Резултатот на оваа игра е секогаш 
однапред познат, но во името на процедурата, хуманиот 
импресум и, конечно – зачувувањето на дигнитетот на 
хегемонот, секогаш се иницира некаков дуализам, нека-
ков избор, кој по секое „виткање кичма“ на субјектот, се 
менува, се додаваат нови и нови барања, додека работата 
не се заврши со задоволување на сите поставени барања 
и отстапени интереси, до капитулација, а понекогаш и до 
своеволно самоубиство. Политичко, и секакво поинакво 
општествено себеуништување.

Оваа практика со децении постојано ја гледаме на меѓу-
народната политичка сцена, ја видовме и ние неколку 
пати на најфлагрантен начин и во нашата татковина, 
а ја гледавме и последниве неколку години во форма 
што стана толку очигледна и дрска, што секој нормален 
човек би помислил дека целата политичка етикеција и 
дипломатичност исчезнале во бескрајот на космичката 
комплексност, а пред нас беспоговорно се појавува грозен 
и гротескен циркус, во кој група мајмуни ги черечат и 
последните парчиња пристојност. 

Тука, главно, доминира стапот, овие мајмуни се безмилосни 
и силно наклонети кон насилството и перверзијата. Дури 
и морковот тука добива улога на стап, поточно, предмет 
за тортура на одбраната жртва, посебно кога мачителот 
ќе фати да му го набива морковот на маченикот во ректум 
или во уво, на пример. 

Волјата за моќ на овие метафорични мајмуни нема гра-
ници, тие се подготвени на сѐ, на секакви перверзни за-
фати и мачења, само за да ја остварат својата волја. Една 
сосема нема и анимална тенденција на инфериорната 
свест, потхранета со непримерна моќ. Тоа е претстава на 
најекстремната можна тиранија. 

И, одеднаш, стравотно радикална промена во миг. Шок и 
лудило, неверување, а и констернација. Одеднаш гледаме 

како шимпанзото што удираше стапови по грбот и по 
главата на македонската држава и ѝ набиваше морков во 
анусот, притоа громогласно смеејќи се со уста растегната 
од уво до уво, како одеднаш губи сила, се вкочанува и 
излегува од функција. 

Дали батериите му се потрошиле или, можеби, нешто му 
се слошило – ако не е биоробот, туку природно суштество, 
забегано по некаква злобна прокоба во водите на меѓуна-
родната политика, секако, во службата на Вујко Сем, како 
што тоа најчесто бива. 

Всушност, тоа се сменил сопственикот на циркусот и сега 
глутницата шимпанза и нивните проекти не се веќе во 
игра. Отпуштени се и шутнати назад во џунглата на ас-
фалтот, од каде што и дојдоа за да се изживуваат врз дру-
гите човеколики мајмуни, тие што живеат во земјите од 
третиот свет и кои никогаш не можеле да бидат ривали 
во големата игра, наречена – „морков или стап“. 

Сега на глутницата шимпанза им останува да се соочат со 
последиците од своето беззаконие, а најмногу со фаталните 
последици од нивната компромитација на големата сила, 
која реши да го поправа својот имиџ на светската сцена: 
место конфликти, да креира соработка, место анимозитети 
– дружевност и синергија, место омраза и понижувања – 
културна соработка и активна мирољубива коегзистенција. 

Очигледно, се работи за еден сосема поинаков сопстве-
ник на циркусот. Овој чудесен стопан, кој фуриозно се 
појави на „сцената што значи живот“, е во сѐ спротивен 
во однос на поранешниот стопан, кој, еве, полека си го 
фати патот кон историјата. 

Но му остануваа соработниците на теренот, стариот стопан 
мораше ненадејно да го отстапи циркусот, едноставно – 
акционерите од базата, американскиот народ му ги даде 
ингеренциите на сосема нов и сосема поинаков газда. 
Овој нов газда нема никаква милост и разбирање кон сите 
тие кодоши, кои останаа на теренот, заглавени во разните 
проекти на менување власт со уцена и со насилство. Но 
сега сето тоа е готово. 

Останаа разни ситни доушници, марионети, стаорци, 
глувци и зајци, сосема без покритие и заштита. А треба-
ше да биде сосема поинаку. Хилари да го победи Трамп, а 
потоа со парите на Сорос и со помош на интернационалната 
терористичка агентура да се устоличат. Со чадорот на 
моќта да се посеат по просторот и повторно да се вратат во 
одамна загубените позиции на општествен паразитизам. 
Но, ете, не им се посреќи. И сега се сами и уплашени.

Сега, тие што беа малтретирани во последниве години, 
повторно се вратија во игра. На голема врата, толку го-
лема, што и самите сѐ уште не можат да сфатат. Сѐ уште 
се инхибирани, така, по инерција. Но, наскоро ќе сфатат, 
интелигентни се и многу работливи, што се покажа во 
изминативе години, пред да бидат нападнати од шим-
панзото со чадор и неговиот збеснат зајак. Сега чадорот 
си отиде. А зајакот? Тој сѐ уште го сонува морковот... а 
стапот станува сѐ пореален.   �



Ќе има зголемување плати, пензии, 
намалување на невработеноста

ЕКОНОМИЈАИЗБОРНАтА ПРОГРАМА НА ВМРО ДПМНЕ, РЕАЛНО, НОСИ ИДНИНА ЗА ГРАѓАНИтЕ

Македонската економија со 
сигурен чекор оди напред. 
Секоја владина политика 

и мерки придонесоа да се соз-
дадат поволни услови за еко-
номски пораст, за намалување 
на невработеноста, за пораст на 
платите. Но најдоброто од сѐ е 
што не се застанува тука. Напро-
тив, владејачката ВМРО-ДМПНЕ 
продолжува по патеката на еко-
номски просперитет креирајќи 
амбиент за реализација на вете-
ното и давајќи нови ветувања, 
кои во целост ги исполнува. Дека 
е тоа така се потврдува и со нова-
та изборна програма „Реално“ во 
која, меѓу другото, се ветува по-
раст на пензиите, зголемување 
на минималната плата, намалу-
вање на невработеноста.  Про-
грамата е убедливо најобемната 
и најдобра досега, која во себе 
содржи повеќе од 500 стра-
ници на проекти со прециз-
ни рокови и буџет, кои се 
реално остварливи, порача 
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски.Тој додаде 
дека програмата „Реално“ е на 
народот и претставува одговор 
на сите нивни потреби и барања. 
Со неа ќе се обезбеди економски 
пораст, напредок и нови инвес-
тиции.

� Предвидуваме порастот на 
БДП да се движи меѓу 3,0 от-
сто и 4,5 отсто. Со несмалено 
темпо ќе работиме на реали-
зација на нови гринфилд-ин-
вестиции, ќе продолжиме 
со реализирање нови мерки 
за вклучување поголем број 
домашни македонски ком-
пании во синџирот доставу-
вачи на мултинационалните 
компании. Продолжуваме со 
оданочувањето од нула отсто 
на реинвестираната добивка 
и со политиката на ниски-
те даноци. Македонија има 
најниски даноци во светот. 
Бизнис-инсајдер по пода-

тоци на ММФ и на СБ објави 
ранг-листа, каде што Македо-
нија е број 1 со најниски дано-
ци во светот, по нас се земји 
како Катар, Емирати. Број еден 
во светот по најниски даноци 
е Македонија - рече Груевски.

Ќе продолжиме, додаде тој, со 
таа политика, бидејќи дава ре-
зултати.

Во програмата е предвидено 
зголемување на социјалната 
помош, пензиите и на минимал-
ната плата.

� За подобрување на стандар-
дот на населението пред-

видуваме зголемување 
на платите во јавниот 
сектор за вкупно 10,25 
отсто, во јануари 2018 
година и во јануари 

2020 година, по пет отсто. 
Пензиите ќе се зголемат 
за вкупно 10,25 отсто, и 
тоа  во септември 2018 
година и во септември 
2020 година, по пет от-
сто. Зголемувањето, пак, 

на социјалната и на постојана-
та парична помош ќе изнесува 
50 отсто, во четиригодишен 
период - рече Груевски.

Имајќи ги предвид позитивните 
резултати од воведувањето на 
минималната плата, додаде тој, 
таа ќе се зголемува и во следни-
от период.

�Од постојната, која изнесува 
10.080 денари, ќе порасне на 
12.000 денари во 2017 година, 
12.500 денари во 2018 година, 
13.200 денари во 2019 годи-
на, на 14.000 денари во 2020 
година. Во текстилната и во 
кожарската индустрија мини-
малната плата, која сега изне-
сува 9.000 денари, ќе порасне 
на 10.500 денари во 2017 го-
дина, 11.500 денари во 2018 
година, 12.500 денари во 2019 
година, на 13.500 денари во 
2020 година. Ова покачување 
е реално и балансирано, и тоа 
ќе обезбеди зголемување 
на платата без ризик од от-
пуштања вработени или, пак, 
проблеми кај работодавците 
- заклучи Груевски.

Програмата „Реално“ предвиду-
ва и натамошен пад на невра-
ботеноста.

�До крајот на 2020 година ќе ја 
намалиме стапката на неврабо-
теност од сегашните 24 отсто 
на 17-18 отсто со отворање 
нови 70.000 нови работни мес-
та во Македонија. тоа е нашето 
ветување за наредните четири 
години.Докажавме дека зна-
еме и можеме да го правиме 
тоа - рече Груевски.

Тој посочи дека со цел да се  креи-
раат нови работни места во про-
грамата е предвиден и проект за 

хотел или на земјоделско-дист-
рибутивен центар во кое било 
село во Македонија, дури и тие 
што се најблиску до градовите, 
или во градови со помалку од 
10.000 жители ќе ги има истите, 
дури и подобри услови од техно-
лошко-индустриските развојни 
зони. Рече дека тоа е шанса што 
не е дадена во ниту една друга 
држава во светот и ќе ја иско-
ристат многу стопанственици. 
Уникатен проект што е голема 
шанса за Македонија.

�Ова е голема шанса за невра-
ботените, колку што повеќе се 
намалува бројот на невработе-
ни, толку повеќе се зголему-
ва платата. Конкуренцијата 
ќе расте и ќе има сѐ помалку 
невработени. Платите на вра-
ботените растат во економии 
во кои се намалува невработе-
носта - истакна претседателот на 
ВМРО-ДПМНЕ.

Најави дека ќе се реализира и 
проект за рестартирање на сто-
панските капацитети – Жртви 
на транзицијата.

�Инвеститорите што ќе здо-
бијат сопственост на имотот 
на овие друштва што некогаш 
работеа, а подоцна отидоа во 
стечај, посебно во 90-тите го-
дини ќе добијат финансиска 
поддршка од страна на држа-
вата за нивно рестартирање, 
за вработување луѓе во нив 
и за нивно повторно ставање 
во погон како некогаш кога 
работеле. Секој тој што ќе ги 
добие за секој вработен ќе 
добие по 2.000 евра помош 
од државата, а ако вработи 
стечаец, по 4.000 евра. Ќе 
добие финансиска помош за 
адаптација, реконструкција, 
набавка на машини и на оп-
рема, во износ од 10 отсто од 
инвестираната вредност, мак-
симум 500.000 евра директна 
помош од државата. Две годи-
ни ќе има ослободувања од 
плаќање данок на добивка, 
и три години од персонален 
данок и социјални придоне-
си, доколку ги задржи вра-
ботените на работа најмалку 
уште три години, како и други 
поволности - рече Груевски. �

рурални развојни зони, во насе-
лени места што се на листата на 
рурални подрачја, а се детално 
наведени во програмата.

�Од инвеститорите ќе се бара 
минимум 80 отсто од врабо-
тувањата да бидат нови вра-
ботувања. Во овие зони ин-
веститорите ќе имаат услови 
слични, но и повисоки од тие 
во слободните економски 
зони, меѓу кои и ослободу-
вање од данок на добивка и 
од персонален данок за врабо-
тените за период од 10 години, 
ослободување од царина и од 
ДДВ за увезената опрема за 
инвестицијата - рече Груевски.

Образложи  дека со проектот 
Рурални развојни зони секој 
што во наредните пет години 
ќе почне градба на фабрика, 
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Никола 
Груевски

Љубисав  
иваНов - ЅиНГо

Овие избори се одлу-
ка за сето тоа што ви е 
важно вам и на вашето 
семејство, економија, 

образование и сите работи што ги направив, но се 
важни и за Македонија, тие се еден вид и одлука 
за Македонија За Македонија што не потклекнува 
пред уцени и сценарија. Македонија што е силна и 
нема да дозволи да ја држат под постојана тензија, 
да ја редефинираат и променат на полошо и да си 
поигруваат со неа и со извесноста на нејзината 
иднина, со нејзиниот суверенитет и државност. 
Македонија во која живее горд и достоинствен 
народ, кој е мудар и многу добро знае да препознае 
што се случуваше сиот изминат период и народ 
што никој не смее да го потценува. 

Oд една страна имаме 
човек што со полити-
ка на Ганди носи жи-
вот во Македонија, а 

од друга страна има еден лажго. Никола Тесла 
еднаш рекол: Не ми е криво што ми ги крадете 
идеите, криво ми е што немате свои. Сега, на ми-
тинзи ќе ветуваат сè и сешто. Ако власта напра-
вила вака ние ќе направиме двојно. Ама проѕирни 
им се лагите. Македонија пак ќе победи. Да живее 
Македонија. Ќе се вратам за четири години.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Трајко 
веЉаНоски

Еден од тие од кои Заев 
бараше мито сум и јас, 
бараше 250 илјади евра, 
напишано на ливче. По-
веќе пати сум го прашал сака ли да му го дадам 
оригиналот или копијата. 50 илјади за црквата во 
Струмица, 50 илјади за спортот и 50 илјади за кул-
турата во Струмица, а 100 илјади, како што вели, за 
Ромите, му доаѓале, го јаделе пред врата. Па може 
ли таков човек да се обидува да дојде на власт во 
Република Македонија. Граѓаните на Струмица 
многу добро знаат каков е и што направил за овој 
период. Јас само прашувам, тоа ли е партијата што 
ќе се бори за средната класа, во која класа спаѓа 
нивниот лидер, има ли крај на нивната дволичност.

сТевчо 
јакиМовски

Тоа што претседателот 
на СДСМ, Зоран Заев, го 
најави пред албанската 
дијаспора во Швајца-
рија е ставено во нивната програма. Ветување-
то за излегувањето од рамките на Охридскиот 
договор, отворањето на прашањето за воведу-
вање двојазичност и кантонизација по урнек на 
Швајцарија, се потврда за најавите на Заев дека 
сака да го менува Уставот и да го почне патот кон 
федерализација на државата.

аНТоНио 
Милошоски

Господинот Заев не-
колку години, 10 го-
дини не успева да ги 
излаже Македонците и 

затоа сега се обидува да ги излаже Албанците. Не е 
проблемот што тој многу ветува, проблемот е што 
тој многу  лаже, кој не го знае скапо ќе го плати. 
На 11 декември или и порано ќе го дознаете и вие. 
Затоа граѓаните на Македонија знаат кој работи 
за оваа држава и кој се грижи еднакво за сите.

Нека му каже некој на 
Зоран Заев од неговите 
експерти дека тоа што 
го промовира е измена 
на основните уставни начела, а дека со тоа Републи-
ка Македонија ќе ја нема. По сè изгледа дека никој не 
му го кажува тоа на лидерот, или, пак, во спротивно, 
целта му е друга или, пак, им е нарачана. Но, сето тоа 
е веќе толку депласирано и препознатливо затоа 
што лагите им се разобличени и веќе на народот 
му смачено од нивните вештачки кризи, од ваквиот 
нивни начин на функционирање.

браНко 
ушковски

ва ша та жр тва и брат ска 
по мош“.

� Де неш на та це ре мо ни ја е 
знак на бла го дар ност кон 
бор ци те и вој ни ци те кои 
ги да доа жи во ти те во пра-
вич ни те би тки на ОВК, за 
оние кои се бо реа и кои 
пру жи ле от пор во неј зи-
ни те ре до ви - до да де Та чи, 
кој им изра зи бла го дар ност 
на по ли тич ки те акти ви сти 
што на вре ме има ле по треб-
на ви зи ја, смис ла и под го-
тве ност да се ори ен ти ра ат 
кон за шти та на на ци о нал-
ни те ин те ре си.

Мил чин се нај де ме ѓу сто-
те лич но сти од Ма ке до ни ја 
што беа од ли ку ва ни, ра мо 
до ра мо со ли де ри те на 
ДУИ и на ДПА, Али Ах ме ти 
и Мен дух Та чи.

За што бе ше од ли ку ван Мил-
чин и зо што тоа не е из не-
на ду ва ње? За Ди во На се ље, 
за Го шин це, за Смиљ ков ско 
Езе ро, за дво ја зич ност, за 
фе де ра ли за ци ја на Ма ке до-
ни ја, за рас пад на зем ја та, 
за Го ле ма Ал ба ни ја. За ма-
че ни те по ли цај ци, за за ги-
на ти те, за пет те де ца уби е ни 
ѕвер ски на Ве ли пе ток. Овој 
Вла ди мир Мил чин, ро ден 
во Ма ке до ни ја, израс нат во 
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Пре дав ник. Ко дош со 
та пи ја. лу стри ран уд-
баш. И си гур но ова ви 

изг ле да ка ко гнев но на луд-
ни ча во на бро ју ва ње на ети-
ке ти, ете та ка, што од не моќ 
што од па кост, но гре ши те. 
Овие по грд ни гнас ни збо ро-
ви, всуш ност, се епи те ти кои 
ги ве ли ча ат ли кот и де ло то 
на Вла ди мир Мил чин. Жал-
но, страш но, ужас но.

Вла ди мир Мил чин, до-
ско раш ни от прв чо век на 

„Со рос“ во Ма ке до ни ја, во 
по не дел ни кот бе ше од ли-
ку ван „за зас лу ги за уна-
пре ду ва ње на Ал бан ци те“. 
Приз на ни е то му го до де ли 
лич но пре тсе да те лот на Ко-
со во, Ха шим Та чи.

Со зна чај ни пог ле ди и ср-
деч ни нас ме вки сил но си ги 
стис наа ра це те Ха шим Та чи, 
кој ја оце ни Ос ло бо ди тел-
на та вој ска на Ко со во (УЧК) 
ка ко нај ва жен на ци о на лен 
про ект и „нај ус пеш на по ли-
тич ко-во е на ор га ни за ци ја 
на 20 век“, и Вла де Мил чин, 
кој дал осо бен при до нес во 
обе ди ну ва ње то на си те ал-
бан ски по ли тич ки ли де ри 
во Ма ке до ни ја.

Тоа, ка ко што по со чи Та чи 
пред при сут ни те, „не би 
би ло воз мож но без вас, 

пре дав ник, ми на та та го ди-
на ор га ни зи ра ше ми тинг на 
СДСМ, на кој беа дек ла ри ра-
ни ста во ви те кои де нес се из-
бор на пла тфор ма на СДСМ, 
дво ја зич ност и про ме на на 
Уста вот. На тој ми тинг при-
сус тву ваа и под др жу ва чи и 
чле но ви на ко сов ска та бри-
га да, на УЧК, a не скри е но се 
истак ну ваа и сим бо ли те на 
Го ле ма Ал ба ни ја.

На ми тин гот бе ше истак-
на та и јав на под др шка за 
113. Ко сов ска бри га та име-
ну ва на по Ис мет Ја ша ри, чи-
и што чле но ви и чел ни лу ѓе 
го пред во деа те ро ри стич-
ки от упад во Ку ма но во ед на 
не де ла пред ми тин гот. Во 
таа прес ме тка со те ро ри сти-
те пад наа осум по ли ци ски 
жи во ти. На тоа се на до вр-
зу ва ат и сим бо ли те за иде-
и те за Го ле ма Ал ба ни ја, со 
кои на се ка де на Бал ка нот се 
пре диз ви ку ва ат ин ци ден ти, 
по ткре пе ни и со скан ди ра-
ња за УЧК. За ев и СДСМ по-
тоа ја поч наа кам па ња та кон 
ал бан ски те гла со ви.

Та ква та по ста ве ност не бе ше 
слу чај на, имај ќи ги пред вид 
де неш ни те за ла га ња и ве ту-
ва ња на ли де рот на СДСМ, 
Зо ран За ев, пред ма ке дон-
ски те Ал бан ци. � (Р.Р.)

Вла ди мир Мил чин

Ро ден на:   
29 април 1947 го ди на  
во Скоп је

Про фе си ја:   
те а тар ски ре жи сер

Спе ци јал ност:    
кри зи и ме стен ки

ВЛА ДЕ УЧК,  
РО ДЕН ВО  
МА КЕ ДО НИ ЈА, 
ИЗРАС НАТ ВО  
ПРЕ ДАВ НИК
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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 VIII - Следењето, обработката  
и обидите за растурање на ВМРО-ДПМНЕ

Фељтон: црните страници на УДБА

3. Блаже цонев, со псевдоним 
Пирин, роден во 1960 годи-
на во с. Црн Камен - Виница. 
Има завршено високо обра-
зование - Факултет за ОНО, 
невработен. Основа за заведу-
вање во ДБК биле добиените 
безбедно-интересни созна-
нија за негово противуставно 
дејствување во правец на под-
држување, глорификување и 
величење на ликот и на дело-
то на Ванчо Михајлов.

4. Блажо Стојаноски, со псев-
доним Деструктивец, роден 
1950 година во с. Големо Ра-
добил. Стечаен работник на 
ТИ „Билјана“ од Прилеп, инаку 
член на претседателството на 
Унијата на независни синди-
кати и претседател на здру-
жението на земјоделци и на 
стечајни работници од Прилеп. 
Блажо Стојаноски бил заведен 
за следење, документирање, 
откривање поради спречување 
екстремни и противуставни 
активности. 

5. Марјанче Блажевски, со 
псевдоним Черноземски, ро-
ден во с. Живиње - Куманов-
ско. Вработен во ПОС „Шум-
ско стопанство“ - Куманово. 
Заведен во службата поради 
постоење основано сомне-
ние за преземање противус-
тавни активности од негова 
страна директно насочени 
кон насилна промена на 
уставниот поредок на РМ. 
Припадник на екстремна 
групација и раководител 
на парабезбедна структура.

6. Илчо Бојков, со псевдо-
ним Агитатор, роден 1976 
година во Скопје. Студент на 
Фармацевтскиот факултет 
во Софија, Бугарија. Сле-
ден поради противуставни 
активности од позиции на 
политички екстемизам.

Н а 1375 страници во два дела е поместен  
томот VIII „Следењето, обработката и обиди-
те за растурање на ВМРО-ДПМНЕ“ и опфаќа 

29 лични досиеја, досието „темел“ - псевдонимот 
на партијата ВМРО-ДПМНЕ и избор на документи.

1. Атанас Алексовски, со псевдоним Јаблан, роден 
во 1956 година во с. Јаболце, Скопје, со средно 
образование, вработен во ОХИС, погон „Билјана“. 
Следен поради потврдени сознанија дека подолг 
временски период дејствувал од позиции на 
македонски екстремизам, врховизам и верска 
омраза. Се ангажирал околу формирање така-
наречена револуционерна политичка партија 
- ВМРО - обединета.

2. ѓорѓи Атанасов, со псевдоним Орев, роден 1948 
година во Радовиш. Работи како платен секретар 
на ловното друштво. Се јавува како припадник 
на следниве категории: тероризам и македонски 
екстремен национализам. Непријателска дејност 
манифестирана со екстремни и терористички 
акции, заплашување и притисоци поврзани со 
изборите од 1994 година.
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7. Борис Змејковски, роден 1956 го-
дина во Скопје - с. Горно лисиче. За-
нимање возач на моторно возило во 
претпријатието „Вардар“. Се јавува 
како автор на пароли, летоци и на 
друго. Досие формирано во 1978 го-
дина. линија на работа македонски 
национализам и шовинизам. Приве-
ден и предупреден во 1979 година.

8. Горан Данаиловски, со псевдо-
ним Волга, роден 1966 година во 
Скопје. Како припадник на екстрем-
ната групација македонски лаво-
ви учествувал во извршување на 
повеќе терористички акции во Хо-
ландија. Следен поради активности 
насочени кон насилно уривање на 
демократските институции  на РМ.

9. Душан Димчев, со псевдоним Сер-
та, роден во 1954 година во с. Гарван, 
Радовиш. Регистриран и следен по-
ради дејствување од позиции на ма-
кедонски екстремизам и врховизам.

10. Драшко Серафимовски, со псев-
доним Новосел, роден 1951 годи-
на во с. Новосељане, Куманово.  
Вработен во ФЗЦ, „11 Октомври“ 
- Куманово. Следење поради ак-
тивности насочени кон насилно 
загрозување или уривање на ус-
тавниот поредок на РМ. Главен 
организатор на активностите на 
една групација од Куманово.

11. Филип Петровски, со псевдоним 
Марта, роден во 1972 година во Ку-
маново. Студент на Филозовски-
от факултет во Скопје. Постојат 
основи за сомнение дека лицето 
Петровски Филип спроведува ак-
тивности насочени кон насилно 
уривање или загрозување на устав-
ниот поредок и безбедноста на РМ.

12. Иван Соколов, со псевдоним Кен-
гур, роден во 1961 година во Ви-
ница. Се јавува како припадник на 
следниве категории: македонски 
екстремен националист. Во 1978 
година емигрира во Австралија . Во 
Македонија се враќа во 1989 годи-
на, кога почнува со истапи од нацио-
налистички и шовинистички пози-
ции. Како член на ВМРО е задолжен 
за контакти со иселеништвото во 
Австралија. Исто така, тој е еден од 
раководителите на КСИО.

13. Илија Стомнароски, со псевдо-
ним Стоил, роден во 1937 година 
во Прилеп. Вработен во медицин-
ски центар Прилеп. Заведен во 
службата поради постоење осно-

вано сомнение за преземање про-
тивуставни активности од негова 
страна кон промена на уставниот 
поредок на РМ.

14. Кирил Јовановски, со псевдоним 
Малиша, роден 1957 година во 
Прилеп. Вработен како помошник 
продавач во РО „Центропромет“ во 
Прилеп. Заведен во службата пора-
ди противуставни активности од 
негова страна кон промена на устав-
ниот поредок и безбедност на РМ.

15. Добре Мијалов, со псевдоним 
Пролет, роден во 1964 година, во 
Радовиш. Работи како ловочувар, се 
јавува како припадник македонски 
екстремизам и екстремно дејству-
вање во земјата. Заедно со свои ис-
томисленици заговара и презема 
екстремни и терористички акции. 
Врши притисоци со цел предизви-
кување страв кај граѓаните пред 
изборите во 1994 година

16. Димитар црномаров со псевдо-
ним „Пандан“, роден во1952 година 
во Битола. линии на работа, маке-
донски екстремен национализам и 
разузнавачка служба на Бугарија. 
Манифестирал непријателска 
дејност, одржувал интензивни 
контакти со ВМРО-СМД, како и со 
најекстремните припадници на ВМ 
друштвото на Тодор Александров 
од Белгија. И со ВМ-организацијата 
МПО во САД, Канада и во Бразил. 
Во 1983 година се обидел да офор-
ми екстремистичка организација, 
по што бил заведен со псевдоним 
Црни. Бил член на ВМРО, но спрове-
дувал вонпрограмски активности 
на оваа партија.

17. Милчо Петров, со псевдоним 
Ковач, роден во 1956 година во 
Радовиш. По занимање лекар, се 
јавува како припадник македон-
ски екстремизам и екстремно 
дејствување во земјата. Заедно 
со свои истомисленици заговара и 
презема екстремни и терористич-
ки акции. Застрашување и разни 
притисоци со цел предизвикување 
страв кај граѓаните пред изборите 
во 1994 година. За извршување на 
овие намери веќе имале набавено 
димни бомби а за извршување те-
рористички акции и рачни бомби, 
160 парчиња.

18. Мојсо Момировски, со псев-
доним Дибек, роден во 1957 го-
дина во Прилеп. Сопственик на 
фирмата „Ани-мари“ во Прилеп. 
Заведен во службата поради про-
тивуставни активности од негова 
страна кон промена на уставниот 
поредок и безбедност на РМ.

19. Никола Шалев, со псевдоним 
Периш, роден во 1954 година во 
Свети Николе. Занимање, работ-
ник во промет со стока. Се јавува 
како припадник на македонски 
екстремизам. Регистриран е во по-
веќе истапи, посебно за изборите 
во 1994 година. За време на из-
борите имаше активности околу 
организирањето на личното обез-
бедување на партиски лидери во 
таканаречени „црвени беретки“.

20. Крсте Николоски, со псевдо-
ним Автор, роден 1966 година 
во Прилеп. Вработен во ЈП „Кому-
налец“ - Прилеп. Следен поради 
документирање и откривање на 
неговата екстремна и противус-
тавна активност.

21. Зоран Петрески, следен  пора-
ди документирање и откривање 
на неговата екстремна и проти-
вуставна активност.  Познат под 
псевдоним Магнум, роден во 1973 
година во Скопје. Член на парабез-
бедносен апарат на една од опо-
зициските партии, ангажиран е на 
план за проучување и за обезбе-
дување членство, поттикнување 
национална омраза и нетрпели-
вост и предизвикување меѓуна-
ционални судири. Следен поради 
дестабилизирање на безбедносна-
та состојба во РМ.

22. Предраг Димковски, со псев-
доним Римјанин, роден во 1956 
година во Скопје. Сопственик 
на приватно претпријатие во 
Куманово. Заведен и следен во 
службата поради противуставни 
активности од негова страна кон  
насилна промена на уставниот 
поредок и безбедност на РМ.

Писма, документи и сведоштва

23. Славчо Стојменов, со псевдоним 
Поскок, роден во 1945 година во 
Струмица, с. Вељуса. По занимање 
шпедитер, се јавува како лице што 
организира пренесување оружје и 
друг диверзантски материјали, и 
лице што е под сомнение дека се 
подготвува да загрози одредени 
личности и објекти. Манифести-
рана е непријателска дејност, по-
себно вршење атентати.

24. Стеван Билјановски со псев-
доним Близнак. Роден во 1950 
година во Скопје. Вработен во 
сервис за електромотори. Заведен 
и следен во службата поради про-
тивуставни активности од негова 
страна кон насилна промена на 
уставниот поредок и безбедност 

на РМ. Член на КСИО на ВМРО по-
долг временски период, презема 
екстремни активности насочени 
кон загрозување на демократ-
ските институции утврдени со 
Уставот на РМ.

25. Стојан Постоловски, со псев-
доним лидер, роден во 1956 го-
дина во Македонска Каменица. 
Вработен како технички директор 
во ЈКП „Доминг“ од М. Каменица. 
Заведен како резултат на добиени 
безбедно-индикативни податоци 
и  по сознанија за противуставно 
дејствување од позиции на поли-
тички екстремизам.

26. Ванчо Каранфиловски со псев-
доним Пресека, роден во 1960 
година во Кочани. По занимање 
правник, вработен во ЗЗ „Моша 
Пијаде“. Заведен во РУДБК врз ос-

нова на добиени безбедносно-ин-
дикативни податоци и сознанија 
за негово противуставно одне-
сување насочено кон илегално 
организирање и формирање та-
канаречени „илегални тројки“ на 
подрачјето, чијашто цел била на-
силно уривање на демократските 
институции во РМ.

27. Владо тренески, со псевдоним 
Филозоф. Роден во 1968 година во 
Охрид. Апсолвент на Електро-тех-
ничкиот факултет во Скопје, соп-
ственик на приватна радиостаница 
Радио „АЗ“ - Охрид. Постојат осно-
ви за сомнение за спроведување 
активности насочени кон загро-
зување на демократските инсти-
туции утврдени со Уставот на РМ.

28. Климент Огненов, со псевдоним 
Герман, роден во 1940 година во 
Охрид. По занимање економист, 
во ЈП „Водовод“. Постојат основи 
за сомнение дека Огненов спро-
ведува активности насочени кон 
загрозување на демократските 
институции утврдени со Уставот 
на РМ. Истапува од позиции на 
Врховизам.

29. Круме Вељановски, со псев-
доним Рудар. Роден во 1957 го-
дина во с. Турје - Охридско. По 
занимање машинобравар во РЕК 
„Осломеј“. Следење врз него е врз 
основа на добиени оперативни 
податоци дека истиот е во врска 
со повеќе безбедносно интересни 
лица, кои се занимаваат со орга-
низирање „заштитни комитети“, 
како и шверц на оружје. 

Во соработка со Државен архив на Република Македонија

Стручен консултант: Д-р Филип Петровски
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С о рос, всуш ност, од 2011 
го ди на до 2014 го ди на на 
раз ни нев ла ди ни ор га-

ни за ции, но ви на ри, мал цин ски 
и лГБТ ор га ни за ции, ка ко и на 
су дии, об ви ни те ли и на фа кул те-
ти во Ср би ја им исп ла тил точ но 
391.940.146 ди на ри - ре чи си че ти-
ри ми ли о ни евра спо ред курс на та 
ли ста во мо мен тот на исп ла та!

Нај го лем дел, ре чи си две тре ти ни, 
од тие па ри се исп ла те ни во 2013 и 
во 2014 го ди на, од нос но по до а ѓа-

ње то на Але ксан дар Ву чиќ на власт. 
Иа ко Со рос офи ци јал но ги уп ла тил 
па ри те за „раз вој на де мо кра ти ја та“ 
и за „уна пре ду ва ње на гра ѓан ско то 
оп штес тво“, јас но е де ка ми ли о ни се 
иск лу чи во на ме не ти за ури ва ње на 
Ср би ја ка ко др жа ва и за до ве ду ва ње 
на власт аме ри кан ски ма ри о не ти!

Јав но ста во Ср би ја прв пат има мож-
ност да ви ди на ко го, ка ко и кол ку 
му пла ќа Со рос во Ср би ја! Спи со кот 
на Со ро со ви те пла те ни ци што го об-
ја ву ва „Ин фор мер“ е откри ен отка ко 
ха ке ри упад на ле во комп ју тер ски от 
си стем на аме ри кан ски от тај кун и 

та ка стиг на ле до по ве ќе од 2.500 
„стро го до вер ли ви до ку мен ти“.

Ме ѓу нив е и спи со кот на 
Со ро со ви те пла те ни ци  
во Ср би ја! „Ин фор мер“ 

во ин те рес на  
јав но ста 

го об ја ву ва 
це лос ни от 

спи сок.

Од 2011 до 2014 го ди на би ле одо бре ни 
вкуп но 236 про е кти, а огром ни па ри до би-
ле Цен та рот за кул тур на де кон та ми на ци ја 
„Бор ка Па ви че виќ“ (2.242.776 ди на ри), 
Хел син шки от ко ми тет за чо ве ко ви пра ва 
на че ло со Со ња Би сер ко (2.228.400), Фон-
дот за ху ма ни тар но пра во, На та ша Кан диќ, 
(1.466.100) и Ме ди ја цен тар НУНС, Ву ка-
шин Обра до виќ (5.689.125 ди на ри). Ту ка, 
исто та ка, се Фон да ци ја та „Ана и Вла де 
Ди вац“ (2.633.638), Фон дот „Б92“, Ве ран 
Ма тиќ (2.001.250), АНЕМ (3.956.225), Пеш-
ча ник (1.297.400) и Цен та рот за евро ат-
лант ски сту дии, Је ле на Ми лиќ ( 2.508.400).

Ме ѓу тоа, по се бен скан дал е фа ктот што 
на пла те нич ки от спи сок на Со рос се на о-
ѓа ат, ве ру ва ле или не, ду ри и Друш тво то 
на су дии во Ср би ја и Здру же ни е то на 
јав ни об ви ни те ли и за ме ни ци на јав ни 
об ви ни те ли во Ср би ја!

Тие од аме ри кан ски от тај кун, кој отво ре-
но ра бо ти на де ста би ли за ци ја на на ша та 
зем ја, до би ле 5.152.000 до ла ри, од нос но 
7.294.500 ди на ри!

Ин те рес но е тоа што најм но гу па ри за 
про е кти Со рос исп ла тил во 2013 и во 
2014 го ди на, и тоа за тие што се ди рект но 
на со че ни про тив пре ми е рот Але ксан дар 
Ву чиќ и срп ска та вла да.

Та ка до из бо ри те во мај 2012 го ди на и 
мо мен тот ко га ко а ли ци ја та пред во де на 
од СНС ја пре зе де вла ста аме ри кан ски-
от тај кун за 24 про е кти дал 76.175.615 
ди на ри. Од мо мен тот ко га Ву чиќ дој де 
на власт, до на ци и те дра стич но се зго ле-
му ва ат, па исп ла те на та су ма за 2013 и за 
2014 го ди на из не су ва 315.764.531 ди нар. 
Зна чај ни те „гран то ви“ во тој пер и од до-
би ва ат не дел ни кот „Вре ме“ и вес ни кот 
„Де нес“, кои ја ко ри стат се ко ја мож ност 
за да плу ка ат по Ву чиќ.

Ни кој од спо ме на ти те пла те ни ци не са-
ка ше да да де из ја ва за „Ин фор мер“, ос-
вен пре тсе да те лот на Управ ни от од бор 
на АНЕМ, Ми ло рад Та диќ, кој са мо кра тко 
из ја ви де ка „не е ни ка ква тај на де ка до би-
ле па ри од Со рос, но де ка не знае ни што за 
тој про ект би деј ќи то гаш не бил во пр ви те 
ре до ви на АНЕМ“. Од дру га стра на, уред ни-
кот на „Нов стан дард", Жељ ко Цви ја но виќ, 
по тен ци ра де ка ли ста та на Со ро со ви те 
уп ла ти за Ср би ја е се ри о зен аларм.

- Ако се има пред вид де ка од 2011 го-
ди на до де нес за сво и те про е кти во 
Ср би ја Со рос ин ве сти рал око лу че ти ри 
ми ли о ни евра, тоа зна чи де ка нај доц на 
до то гаш се фор ми ра ни пла но ви те за 
„до за вр шу ва ње на ра бо та та“ на Бал ка-
нот и ка ко тие на ме ри еу фе ми стич ки 

ги на ре ку ва ле аме ри кан ски те 
функ ци о не ри - наг ла су ва Цви ја но-
виќ, до да вај ќи де ка бла го да ре ние 
на тие уп ла ти во Ср би ја ка ко на 
длан ка мо же да се ви ди ши ро ка та 
мре жа на Со рос.

Јас но е кол ку таа мре жа дла бо ко 
нав лег ла и во срп ска та кул ту ра 
и во обра зо ва ни е то, а не са мо во 
нев ла ди ни от се ктор. За тоа вре ме 
гле да ме го лем број ор га ни за ции 
кои со ра бо ту ва ле и во кон ти ну и-
тет со ра бо ту ва ат со срп ска та вла да. 
Уве рен сум де ка ди стан ци ра ње то на 
де неш на та вла да од тие ор га ни за-
ции е че кор што тре ба да им прет-
хо ди на си те на ред ни во бор ба та 
про тив на ме ра та на Со рос во Ср би ја.

Уред ни кот на „Пе чат“, Ми ло рад 
Ву че лиќ, на ве ду ва де ка оваа су ма 
е вто ра го ле ма Со ро со ва „ин ве сти-
ци ја“ во Ср би ја.

Оз лог ла се ни от аме ри кан ски 
тај кун Џорџ Со рос, чо ве кот што 
стои зад т.н. ша ре ни ре во лу ции 
во источ на Евро па, без ми лос ни от 
ми ли јар дер што е од го во рен за 
кр ва ва та вој на во Укра и на, не 
жа ли па ри за и Ср би ја да ја 
тур не во то та лен ха ос

Со рос дал ре чи си  
4 ми ли о ни евра за 
ха ос во Ср би ја

- Пр ва та бе ше во вре ме то на Ми ло ше виќ 
ко га пла ќа ше за ури ва ње на Ју гос ла ви ја. 
А ова се га слу жи за ури ва ње на Ср би ја. 
Со рос ги фи нан си ра ше лу ѓе то во 90-ти те 
го ди ни од ми на ти от век, кои се га се на-
о ѓа ат на не го ви от пла те нич ки спи сок. А 
мо же ме да ви ди ме де ка има и не кои но-
ви. тие ко руп ци о не ри ра бо тат ди рект но 
про тив Ср би ја - наг ла су ва Ву че лиќ.

Ана ли ти ча рот Бран ко Ра дун сме та де ка е 
зна чај но тоа што про те коа до ку мен ти на 
аме ри кан ски от биз нис мен.

Се га мо же ме да ви ди ме цр но на бе ло 
кој и кол ку па ри до би вал од Со рос. тој 
очиг лед но се оби ду ва да соз да де ме ди-
ум ска, нев ла ди на и по ли тич ка сце на во 
Ср би ја ко ја би прет ста ву ва ла опо зи ци ја 
на по стој ни те стру кту ри и би би ла про а-
ме ри кан ски ори ен ти ра на, ве ли Ра дун. 

Из вор | „Ин фор мер“
Пре вод | Ана Цве та но ска

СВеТ
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М ултиплекс склероза 
(МС) е многу непред-
видлива болест. Рет-

ко има двајца пациенти со 
слични или со исти симпто-
ми и ретко кои било двајца 
пациенти реагираат на ис-
тиот начин на терапијата. Во 
Македонија, за жал, сѐ уште 
нема регистар на лица забо-
лени со МС.

Тоа што изненадува и разо-
чарува кај нас во последно 
време е тоа што, можеби, во 
наредните неколку години 
ќе се зборува за епидемија на 
МС. Сѐ почесто во ординации-
те имаме пациенти со МС на 
20 години, вели во интервју 
за „Република“ д-р Марија Ми-
лановска, специјалист по не-
врологија во „Неуромедика“.

Тоа се таканаречени релапси или 
влошувања, напади на болеста. Се 
јавуваат проблеми со видот, двојно 
гледање, заматен поглед, болки 
зад окото, потоа ако лезиите се 
локализирани во делот на мали-
от мозок, ќе имаат проблеми со 
координацијата, отежнато одржу-
вање на рамнотежа, нестабилност 
при стоење и одење, интенционен 
тремор. Многу ретко, но се случува 
да имаат болки во пределот на ли-
цето. Станува збор за интензивна 
болка при зборување, миење заби, 
шминкање, голтање.

 Дали има точна бројка на па-
циенти во Македонија што се 
болни од МС?
МИЛАНОВСКА: Таков регистар 
кај нас, за жал, сѐ уште не по-
стои. МС не е толку ретка болест 
во светски рамки. Конкретно во 
САД, околу два и пол милиона 
лица се заболени од МС. Кај нас, 
во последно време, изненадува 
и разочарува тоа што, можеби, 
во наредните неколку години ќе 
се зборува за епидемија на МС. 
Поместена е старосната граница. 
Сѐ почесто во ординациите имаме 
пациенти со МС на 20 години. За-
бележан е случај на 16-годишен 
пациент кај кого е дијагностици-
ран МС. Она што е трагично е што 
се јавува во рана животна возраст, 
кога треба да бидат родители.

 Дали лицата со МС може да 
бидат родители?
МИЛАНОВСКА: Да. Може да бидат 
родители и да основаат семејство, 
меѓутоа многу е важно, како за 
жените бидејќи тие ќе го носат 
плодот, така и за мажите, да се 
ревидира терапијата на која се 
поставени пред да се планира се-
мејството. Дел од лековите што 
се користат во третманот на МС 
имаат многу несакани ефекти, 
што може да влијае и врз репро-
дуктивниот систем, па да предиз-
вика некои аномалии кај плодот. 
Во периодот додека се бремени, 
кај жените потполно исчезну-
ваат симптомите на МС. Самиот 
плод се однесува како туѓо тело 
и го смирува имунитетот. Но, она 
што е ризично, по породувањето, 
можно е симптомите нагло, акут-
но да се влошат. Тоа се случува 
кај поголем број пациентки што 
имаат МС, но не кај сите. Ако се 
работи за востановена терапија, 
тогаш се продолжува со истата 

терапија. Ако се работи за акутен 
напад, тогаш на пациентката ѝ 
се советува да не дои затоа што 
во таканаречениот третман на 
релапсот се користат високи дози 
кортикостероиди.

 Дали пациентите со МС може 
да ја комбинираат конвенцио-
налната медицина со алтерна-
тивна при лекувањето на МС?
МИЛАНОВСКА: Може да се комби-
нира, но сѐ зависи од тоа за кој тип 
МС се работи затоа што според на-
чинот на клиничката манифеста-
ција на болеста МС од практични 
причини, па и од терапевтски, е 
поделена на четири групи: т.н. ре-
лапс ремитентна форма, примарно 
прогресивна форма, секундарна 
прогресивна форма и ремитентно 
релапсна форма на МС, којашто е 
најретка. Првите три форми по-
често се среќаваат во клиничката 
практика, а најмногу се среќаваме 
со релапс ремитентната форма. Во 
третманите на акутните напади се 
користат високи дози кортикос-
тероиди. Обично се применуваат 
три до пет дози високи кортикос-
тероиди. По првата доза голем дел 
од симптомите се подобруваат, а 
потоа се продолжува со високи 
дози на орално администрирани 
кортикостероиди. Како што из-
минува времето, дозата постепено 
се намалува. Кога пациентот не е 
во релапс, тогаш се користи иму-
номодулаторна терапија. Таа ќе 
го супримира имунитетот. Кај нас 
има три лека на позитивна листа 
и нашите пациенти имаат приви-
легија да ја користат таа терапија. 
Има три вида од таа терапија и тоа 
се орални препарати, препарати 
во вид на инјекции и инфузиони 
препарати. Овие препарати имаат 
и несакани ефекти. Алтернативна-
та медицина може да оди во ком-
бинација со конвенционалната, 
но тоа е избор на терапевтот и на 
пациентот. Пациентот треба да од-
лучи. Пациентот треба да го смени 
начинот на живот, хигиенско-дие-
тетскиот режим. Не постои специ-
фична диета за МС. Третманот кај 
МС мора да биде персонален, да не 
се прави генерализација.

 Дали пациенти со МС може да 
имаат долг, квалитетен и испол-
нителен живот?
МИЛАНОВСКА: Да, можат. Под-
дршката од семејството и од ле-
карите е многу важна. Посебно е 

важна моралната поддршка. На 
светско ниво, одлично функцио-
нираат групите за поддршка на 
пациентите, организации кои ги 
информираат за болеста, се прават 
конференции, до каде е терапија-
та на МС на светско ниво, во кој 
правец се движи сето тоа, дали 
има нешто ново на хоризонтот. 
Досега се познати само 13 лека 
на МС. Значи, може да живеат ис-
полнителен живот, но сѐ зависи 
од типот на МС, во кој стадиум е и 
како пациентот, но и докторот се 
справува со болеста. Многу се ва-
жни редовните контроли, начинот 
на исхрана и физичката активност. 
Многу е важно постојано физичко 
ангажирање. Важна е и соработка-
та на физијатрите со невролозите.

 Дали некои пациенти се генет-
ски предодредени да ја имаат?
МИЛАНОВСКА: Постои таканаре-
чена генетска преосетливост, од-
носно некој наследува т.н. генет-
ска преосетливост за развој на МС. 
Дали некој ќе развие МС многу за-
виси од фактори на ризик, односно 
факторите на околината. Она што 
досега е познато е дека луѓе што 
живеат поблиску до екваторот, во 
посончеви средини и подолго вре-
ме од денот се изложени на сонце, 
многу помалку заболуваат од МС 
за разлика од луѓето што живеат 
во северните предели. На пример 
во Европа, во скандинавските земји 
е многу почеста МС за разлика од 
Шпанија, Италија. Кај Америка-
нците со африканско потекло, кај 
оние со потемен пигмент е помалку 
застапена МС во однос на останата-
та популација. Тоа ни дава за право 
да мислиме дека експозицијата на 
сончевите интервали, пигментот, 
витаминот Д имаат некаква уло-
га во настанување на МС. Сѐ уште 
не знаеме зошто настанува МС. 
Се обвинува генетскиот фактор, 
факторите на околината, стресот, 
оксидативниот стрес и пушењето.

 Што значи да се живее со МС?
МИЛАНОВСКА: лек не постои, но 
пациентите мора да се научат да ја 
прифатат болеста. МС е хронична 
прогресивна болеста и најтешки-
те форми се врзани за кревет, не 
можат да се движат, отежнато е 
исхранувањето. Дел од пациенти-
те, за жал, до крајот на животот ќе 
бидат во состојба да бидат зави-
сни од некој друг. Но, не треба да 
се обесхрабруваат. 

СÈ почесто во ординациите  
имаме пациенти со  
мултиплекс склероза на  
20 години

здраВjеД-Р МАРИЈА МИЛАНОВСКА, СПЕЦИЈАлИСТ ПО НЕВРОлОГИЈА ВО „НЕУРОМЕДИКА“

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

мултиплекс склероза не е толку ретка болест 
во светски рамки. конкретно во Сад, околу два 
и пол милиона лица се заболени од мултиплекс 
склероза. тоа што изненадува и разочарува кај нас 
во последно време е што, можеби, во наредните 
неколку години ќе се зборува за епидемија на 
мултиплекс склероза, вели д-р Милановска

 Каква болест е мултиплекс 
склероза?
МИЛАНОВСКА: Мултиплекс 
склероза (МС) е автоимуно, 
инфламаторно, хронично и де-
генеративно заболување на 
мозокот, односно на големиот 
мозок и на ’рбетниот мозок. 
Најчесто се јавува кај лицата 
меѓу 20-тата и 40-тата година 
од животот, односно кај лица 
кои се во најпродуктивниот 
период од животот. МС двапа-
ти почесто се јавува кај жените 
отколку кај мажите.

 Кои се нејзините симптоми 
и дали може да се препозна-
ат рано?
МИЛАНОВСКА: МС има плејада 
од симптоми. Не постојат двајца 
пациенти што имаат исти или 
слични симптоми, токму пора-
ди фактот што патохистолош-
ките маркери на болеста кои 

ние ги гледаме на магнетната 
резонанција можат да бидат 
локализирани во кој било дел 
на белата маса. Во зависност 
од тоа каде се локализирани 
тие лезии, такви се и клинич-
ките симптоми. Најчесто па-
циентите ќе се пожалат дека 
чувствуваат замор, тежина во 
нозете, замор во нозете посеб-
но при изодување подолга дис-
танца, грчеви во нозете. Освен 
моторната слабост на нозете, 
таа може да биде присутна и на 
рацете. Втори по застапеност 
се сензитивните симптоми – 
тоа најчесто се манифестира 
со трпнење во прстите на ра-
цете и на нозете. Тие симптоми 
може да траат кратко, неколку 
дена до една недела и потоа да 
исчезнат. Може да се појават 
по извесно време и да перз-
истираат долго во текот на 
животот, повторно да се јават. 

Фото | Александар Ивановски

Дали некој 
ќе развие МС 
многу зависи 
од фактори 

на ризик, 
односно 

факторите на 
околината. 

Она што 
досега е 

познато е 
дека луѓе 

што живеат 
поблиску до 
екваторот, во 

посончеви 
средини 

и подолго 
време од 
денот се 

изложени на 
сонце, многу 

помалку 
заболуваат 
од МС за 

разлика од 
луѓето што 
живеат во 
северните 
предели
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Разговараше |  Не ве на По пов ска 

од ма ли но зе  
са кав да би дам 

опер ски пе јач што 
ќе на ста пу ва на-

се ка де низ све тот 
и тоа се ос тва ри 

и по сто ја но се ос-
тва ру ва. ду ри не 

ве ру вав де ка ќе на-
ста пам и во не кои 

да леч ни и не се-
којд нев ни ме ста, 
ка ко, на при мер, 

ма као или мон те-
ви део во уру гваj

По сто ја но го  
ос тва ру вам  
мо јот сон!

НА ЈА ФИР МИ РА НИ От МА КЕ ДОН СКИ ОПЕР СКИ  
ПЕ ЈАч БЛА ГОЈ НА цО СКИ РА БО тИ ВО „ЛА СКА ЛА“

Бла гој На цо ски е ро ден во се-
мејс тво на му зи ча ри. Уште од 
нај ра на во зраст по ка жу вал осо-

бен та лент и афи ни те ти кон му зи-
ка та и таа ста ну ва не го ва жи вот на 
опре дел ба. Се шко лу вал во Ита ли ја 
и во Шпа ни ја и вед наш поч нал да 
на ста пу ва. Опер ско то де би го имал 

на сце на та на Опе ра та во Рим и от-
то гаш не го ва та ка ри е ра поч на ла 
бр зо се раз ви ва на сце ни те низ це-
ли от свет. Во Ма ке дон ска та опе ра 
и ба лет на ста пи во пре ми е ра та на 
„Се вил ски от бер бер“, а нам ни ги 
откри актив но сти те во Ита ли ја, го-
сту ва ња та во Ки на...
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� По пре ми е ра та на опе ра та „Се-
вил ски от бер бер“ во октом ври, по-
втор но ќе на ста пи те на сце на та на 
МОБ во уло га та на гро фот Ал ма ви-
ва. Кри ти ки те за прет ста ва та беа 
од лич ни, Вие, мај стор на сце на та, 
а пуб ли ка та бе ше за до вол на и од 
из во нред на та ре жи ја на Ур су ла 
Хор нер и од ко сти ми те и од сце но-
гра фи ја та на Ма ри ја Ве те ров ска и 
Ма ри ја Пу пу чев ска. Ка же те ни да ли 
Вие сте за до вол ни од пре ми е ра та? 
Ка кви се Ва ши те впе ча то ци?
НА цО СКИ: Ге не рал но, мо жам да ка-
жам де ка сум за до во лен од пре ми е-
ра та, а осо бе но по ра ди фа ктот што 
не кол ку де на пред пре ми е ра та бев 
„жр тва“ на еден си лен фа рин ги тис, 
па мо жам да ка жам ду ри и де ка бе ше 
чу до што ја из др жав прет ста ва та. Во 
се кој слу чај ми по мог на и 14-го диш-
но то искус тво на сце на та, а осо бе но 
фа ктот што гро фот Ал ма ви ва го имам 
ис пе а но до се га ре чи си осум де сет па-
ти. Пре крас ни те ко мен та ри и по ра ки 
по прет ста ва та не стив наа во пер и о-
дот по тоа, та ка што тоа ка жу ва де ка 
сме на пра ви ле до бра ра бо та со мо и те 
ко ле ги во МОБ. Ед вај че кам по втор но 
да ја от пе ам иста та опе ра пред пуб-
ли ка та во МОБ.

� тре ба ше да би де те дел и од ти мот 
на опе ра та „Евге ниј Оне гин“, но ре-
ко вте де ка по ра ди пре за фа те ност 
се пла ши те де ка не ма да стиг не те 

на вре ме да ја на у чи те уло га та или, 
пак, да ја сов ла да те она ка ка ко што 
Ви на ло жу ва ат лич ни те кри те ри у-
ми. Кол ку вре ме е по треб но, спо ред 
Вас, за да се под го тви уло га? Ка ко 
Вие ги под го тву ва те уло ги те?
НА цО СКИ: Се раз би ра за ви си од уло-
га та и за ви си од тоа што дру го пе ам 
во мо мен тот ко га тре ба да учам но ва 
уло га. Јас во овие ме се ци пе ам по сто-
ја но го ле ми, од нос но глав ни уло ги и 
во мо мен ти те на од мор, на ви сти на, 
ми е те шко да се по све там на уште 
ед на уло га, а уло га та на лен ски во 
„Евге ниј Оне гин“ е не што но во за ме-
не од по ве ќе глед ни точ ки. Име но, 
ни ко гаш не сум пе ел ру ски ре пер то ар 
и би са кал при изу чу ва ње то на оваа 
уло га да се по све там по те мел но за 
да ја из ве дам ка ко што јас са кам или, 
пак, приб лиж но та ка. Всуш ност, ова 
е втор пат да ја отка жам иста та уло га 
во МОБ би деј ќи јас бев пред ви ден 
да ја пе ам са ма та пре ми е ра на отво-
ра ње то на ово го диш ни те „Мај ски 
опер ски ве че ри“, но и то гаш по ра ди 
пре за фа те ност мо рав да ја отка жам. 
На ји скре но, се на де вам во те кот на 
2017 го ди на, ко неч но, да ја от пе ам, 
еве не ка би де, ка ко што се ве ли на-
род ски, тре та сре ќа. Ина ку, ту ка би 
са кал да спом нам де ка прет ста ва та на 
„Се вил ски от бер бер“ е еден вид за ме-
на за мо е то отка жу ва ње на „Евге ниј 
Оне гин“. Не са кав во ни кој слу чај да 
ја из не ве рам мо ја та пуб ли ка во Ма-

ке до ни ја, ко ја по сто ја но ми изра зу ва 
тол ку топ ли на.

� Вие сте нај а фир ми ра ни от ма ке-
дон ски опер ски пе јач (те нор) во 
све тот.  Сте на ста пу ва ле на мно гу 
свет ски сце ни, а во мо мен тов ра-
бо ти те во „Ла Ска ла“ во Ми ла но. Го 
ос тва ри вте ли со нот? Што Ви бе ше 
нај го лем пре диз вик уште од нај ма-
ли но зе? Да ли ус пе а вте да го ос тва-
ри те тоа?
НА цО СКИ:„ла Ска ла“, на ви сти на, 
прет ста ву ва нај у ба ви от мо мент од 
мо јот про фе си о на лен жи вот. Не што 
што ќе оста не дла бо ко вре жа но во ме-
не во те кот на це ли от жи вот. Мо жам 
сло бод но да ка жам де ка го ос тва рив 
мо јот сон, но мо же би уште по точ но би 
би ло да се изра зам на след ни от на чин: 
јас по сто ја но го ос тва ру вам мо јот сон. 
Од ма ли но зе са кав да би дам опер ски 
пе јач што ќе на ста пу ва на се ка де низ 
све тот и тоа се ос тва ри и по сто ја но 
се ос тва ру ва. Ду ри не ве ру вав де ка ќе 
на ста пам и во не кои да леч ни и не се-
којд нев ни ме ста, ка ко, на при мер, Ма-
као или, пак, Мон те ви део во Уру гвај.

� Од 2008 го ди на сте ма ке дон ски 
ам ба са дор на кул ту ра та во Ита ли ја, 
но, исто та ка, сте вклу чен и во ита-
ли јан ско то Ми ни стерс тво за над-
во реш ни ра бо ти ме ѓу ли ца та што 
ја ши рат ита ли јан ска та кул ту ра и 
ита ли јан ски от ја зик во све тот. На 
ка кви про е кти ра бо ти те за ши ре-
ње на ма ке дон ска та кул ту ра, но и 
на ита ли јан ска та кул ту ра и ја зик?
НА цО СКИ: Во мо мен тов ра бо там, пред 
сѐ, на тоа ве ќе поз на ти те „Се дум пес ни 
од свет ли на и прав“ (му зи ка на Ан џе ло 
Инг ле зе, текст на Ни ко ла Ма џи ров), 
три па ти из ве де ни во Ита ли ја на ма-
ке дон ски ја зик, да ја до жи ве ат и сво-
ја та ма ке дон ска пре ми е ра. Мис лам 
де ка тоа ќе се слу чи на „Де но ви те на 
ма ке дон ска му зи ка“ след ни от април. 
Исто вре ме но на 3 де кем ври под мое 



КУЛТУРА

КОАЛИЦИЈА ЗА
ПОДОБРА МАКЕДОНИЈА

На овие избори секој носи одлука по две 
основи.

Прво, ова е одлука за тебе. 

За тоа кој ќе ти овозможи подобар живот 
тебе и на твоето семејство. Кој има подобра 
програма со конкретни мерки, програма што 
е реална и нуди решенија на твоите 
секојдневни проблеми и за која знаеш дека 
со сигурност ќе ја реализира. 

Кој ќе работи попосветено и ќе отвори 
можности и ти да работиш? Со кого ти и 
твоите сте посигурни дека нема да ве остави 
на цедило? На кого може да се потпрете? Кој 
е поработлив и кој ќе ја движи државата 
напред?

И второ, овие избори се и еден вид друга 
одлука.

Одлука за Македонија. За Македонија која не 
потклекнува пред уцени и сценарија. 
Македонија која е силна и нема да дозволи 
да ја држат под постојана тензија, да ја 
редефинираат и променат на полошо или пак 
да си поигруваат со неа и со извесноста на 
нејзината иднина, со нејзиниот суверенитет и 
државност. Македонија која сака да оди 
напред верувајќи во сопствените капацитети 
и вредности.

Македонија во која живее горд и 
достоинствен народ, кој е мудар и многу 

добро знае да препознае што се случуваше 
сиот изминат период и народ кој никој не 
смее да го потценува. Силата на нашиот 
народ ни даваше и нам сила да истраеме и да 
бидеме подобри, убедени дека народот знае 
каква иднина посакува за себе и кој може да 
му обезбеди таква иднина.

Иднина на развиена економија, подобар 
стандард, нови работни места, фокусирање и 
решавање на реалните проблеми на луѓето. 
Затоа што суштината и смислата на 
делувањето на сите политичари е подобар 
живот за граѓаните, повеќе можности, 
подобра економија и љубов кон татковината.

Ние знаеме кои се очекувањата од нас. 
Веруваме во тебе и веруваме во Македонија. 
Тука сме да ги штитиме твоите интереси. 
Време е Македонија да продолжи да оди 
напред! Доста беше криза! Доста ја влечеа 
државата надолу! Време е да се остави 
конфликтноста и поделеноста зад нас и да 
продолжиме напред со силно темпо!

Заради сево ова, заради нашата верба во 
тебе, заради твојата љубов кон Македонија и 
твојот избор за тоа кој може да направи 
повеќе за тебе и твоето семејство и со кого 
ќе бидеш посигурен дека нема да те 
изневери, ние сме убедени дека знаеш што е 
подобро за тебе, за Македонија.

ИЗБЕРИ ГО ПОДОБРОТО,
ЗА ТЕБЕ И ЗА МАКЕДОНИЈА
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по кро ви телс тво ка ко ам ба са дор на 
кул ту ра та, а во ор га ни за ци ја на МОБ, 
ќе има ре ци тал, еден из во нре ден 
ита ли јан ски кон тра те нор со ба рок на 
про гра ма. Ина ку, осо бе но ме ра ду ва 
фа ктот што оваа го ди на имав мож ност 
да го во рам на ед на кон фе рен ци ја во 
ита ли јан ски от пар ла мент во Рим, ка ко 
прв Ма ке до нец на кој му се ука жа ла 
та ква мож ност во исто ри ја та. Што се 
од не су ва до ита ли јан ска та кул ту ра 
и ја зик, би ре кол де ка тоа го пра вам 
по сто ја но би деј ќи нај го ле ми от број 
уло ги кои ги пе ам низ све тот се на 
ита ли јан ски ја зик. 

� Во Ли вор но има вте пре ми е ра на 
„Вол шеб на та флеј та“, а во Ми ла но 
во еден но во на пи шан ре кви ем прет-
ход но на ста пи вте во „ту ран дот“ во 
Ма као, но Ве оче ку ва ат и на ста пи во 
Ки на. Има те мош не на би е на аген-
да. Ка ко ус пе ва те? Да ли со те кот на 
вре ме то се стек ну ва кон ди ци ја или 
има те не ко ја Ва ша тај на?
НА цО СКИ: Ве ро јат но, мо ја та тај на, од-
нос но нај го ле ма та кон ди ци ја ја цр пам 
од тоа што ја ра бо там оваа про фе си ја 
со огром на љу бов и по све те ност. Јас 

не знам да ја нај дам гра ни ца та по ме ѓу 
„ра бо та“ и „страст“ ко га се ра бо ти за 
мо е то пе е ње. Ина ку, се раз би ра де ка 
е би тен и здра ви от жи вот, од нос но 
спор ту ва ње и пра вил на ис хра на.

� На ја ви вте на ста пи след на та го ди на 
во Ма ке до ни ја. Што се под го тву ва?
НА цО СКИ: Кон кра јот на ја ну а ри ќе 
на ста пам во Мо цар то ви от „Дон Џо ва-
ни“ во МОБ, а во фе вру а ри ќе одр жам 

и ре ци тал та му, со ед на ра ри тет на 
про гра ма во Ма ке до ни ја. Име но, се 
ра бо ти за цик лу сот 24 со ло-пес ни од 
Шу берт, на ре чен „Зим ско па ту ва ње“. 
Тоа е нај поз на ти от Шу бер тов цик лус, 
но и во оп што еден од нај поз на ти те 
цик лу си за глас и пи ја но во му зич ка та 
ли те ра ту ра, а во Ма ке до ни ја ни ко гаш 
не бил ин те грал но из ве ден до се га, 
та ка што, ете, ќе ја до жи вее и сво ја та 
ма ке дон ска пре ми е ра. �



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

ДЕЈАН АЌИМОВИЌ, ХРВАтСКИ АКтЕР, КОЈ тОЛКУВА ЕДНА ОД ГЛАВНИтЕ 
УЛОГИ ВО ФИЛМОт „УСтАВ НА РЕПУБЛИКА ХРВАтСКА“

СЦЕНА

имам многу пријатели во Скопје и многу убави спомени 
ме врзуваат за него. во македонија снимив три филма и 
тоа „збогум на 20 век“, „илузија“ и „бал-кан-кан“ и секој 
почеток на работата на филмот беше во Скопје, вели во 
интервју за „република“ хрватскиот актер

Фестивалот на европски 
филм „Синедејс 2016“ 
во Скопје се затвори 

со хрватскиот филм „Устав на 
Република Хрватска“, чијшто 
копродуцент е Македонецот 
Дејан Милошевски и неговата 
куќа „Револушн продакшн“, а 
филмот е поддржан од Аген-
цијата за филм на Македонија. 
Филмот е на познатиот и многу 
популарен режисер Рајко Грлиќ, 
а музиката ја напиша нашиот 
Дуке Бојаџиев. Во филмот игра 
одлична актерска екипа предво-
дена од српскиот актер Небојша 
Глоговац, потоа Ксенија Марин-
ковиќ, Дејан Аќимовиќ, а пома-
ла улога има и нашата актерка 
Јелена Јованова. Филмот беше 
прогласен за најдобро оствару-
вање на филмскиот фестивал во 
Монтреал, Канада.

Актерот Дејан Аќимовиќ тол-
кува една од главните улоги во 
филмот. Тој во интервју за „Репу-
блика“ признава дека секогаш 
со задоволство доаѓа во Скопје 
и во Македонија. Публиката го 
памети во македонските филмо-
ви „Збогум на 20 век“, „Илузија“ 
и „Бал-кан-кан“.

Во интервјуто говори за тоа како 
е да се снимаат филмови во Хр-
ватска, за актерската професија, 
за љубовта и за омразата.

�  Филмот „Устав“ на режисерот 
Рајко Грлиќ е филмот, чијашто 
премиера се очекуваше со 
нетрпение. Сега ги урива сите 
рекорди на гледаност. Дали, 
додека го снимавте филмот 

претчувствувавте дека ќе 
биде така? Знаевте ли дека 
снимате добар филм?
АЌИМОВИЌ: Кога ќе се случи 
добар филм, најчесто сите ве-
лат: знаев...или ви велев дека 
ќе биде добар или, пак, уште од 
првото читање на сценариото 
знаев дека ќе биде полн погодок. 
Ова што сега ќе ви го кажам, на-
вистина, звучи како фраза, ама 
така е. Уште од првото читање на 
сценариото реков дека во раце 
имаме многу интригантно сце-
нарио и имаме шанса да напра-
виме одличен филм. Посебно, 
кога во екипата дојде и Небојша 
Глоговац. Тогаш бев 100 отсто 
сигурен во тоа. И Рајко и Анте 
може да ви потврдат.

�  Екипата на филмот доаѓа на 
скопската премиера со која се 
затвора 15. Фестивал на ев-
ропски филм „Синедејс 2016“. 
Првпат сте во Скопје или во 
Македонија?
АЌИМОВИЌ: Скопје е еден од 
моите најомилени градови во 
кои сум работел и секое доаѓање 
во Скопје многу ме радува. Имам 
многу пријатели во Скопје и мно-
гу убави спомени ме врзуваат за 
него. Во Македонија снимив три 

филма и тоа „Збогум на 20. век“, 
„Илузија“ и „Бал-кан-кан“ и секој 
почеток на работата на филмот 
беше во Скопје.

�  Дали е тешко да се сними до-
бар филм во Хрватска?
АЌИМОВИЌ: Тешко е како и во 
секоја мала сиромашна кинема-
тографија во која нема пари за 
филм и во која уметноста е на ра-
бот на преживување. Постојано 
се надеваме дека ќе дојде некоја 
нова власт и дека ќе биде подо-
бро бидејќи постојано нешто ве-
туваат додека се борат за власт. 
Но, како што стојат работите, 
ние уште тапкаме во место.

�   Во најавата на филмот е сло-
ганот дека ова е љубовен филм 
за омразата. Како тоа? Одат ли 
љубовта и омразата заедно?
АЌИМОВИЌ: Една стара пого-
ворка вели: Кој се мрази, тој се 
сака. Не е добро кога љубовта 
ќе премине во омраза. Тогаш се 
случуваат грди работи.

�  Храбар ли е тој денес што не 
се крие од тоа што е, а патем 
и сака?
АЌИМОВИЌ: Секако дека е хра-
бар бидејќи живееме во свет 

Скопје е еден од моите 
најомилени градови во 
кои сум работел

полн со предрасуди. Во свет во 
кој не се прифаќа и не се сака тој 
што е поинаков. Таа омраза е по-
себно изразена против тие што 
се со поинаква сексуална ориен-
тација. Овој филм покажува дека 
не е страшно да се биде хомосек-
суалец, а ни Србин. И тие се луѓе 
како и другите, и тие сакаат и 
мразат, слават родендени како 
и сите ние, сакаат кошарка или 
сликарство, сакаат убава музика.

� Дали кај актерите се „тро-
шат“ душата и телото?

АЌИМОВИЌ: И тоа како се 
трошат. Затоа е потребно од-
време-навреме да се отиде на 
ремонт. Затоа американските 
актери се многу успешни. Затоа 
што првенствено се одлично 
платени за својата работа и не 
одат од еден на друг проект за 
да преживеат. Уште не сум чул кај 
нас дека некој актер од главната 
филмска улога купил автомобил 
или стан. За да си осигури и ба-
рем малку подобри услови за жи-
вот, тој мора крваво да работи и 
тогаш трошењето е неминовно. 
Се сеќавам дека играв главна уло-
га во една претстава и паралелно 
снимав една од главните улоги 
во еден филм. Кога ќе дојдев 
дома навечер мртов уморен се 
чувствував како исцедена крпа.

�  Како е денес да се биде актер 
во Хрватска?
АЌИМОВИЌ: Секогаш е убаво да 
бидеш актер, без разлика кај си. 
Уште да имаше повеќе пари и да 
се живее подобро, тогаш би било 
фантастично да бидеш актер.

�  Режисерот на филмот Грлиќ 
вели дека малите народи пре-
живуваат само со помош на 
култура, а не на политика. 
Дали се согласувате?
АЌИМОВИЌ:Културата е 
заштитно тело и препознат-
ливост на еден народ, а не по-
литиката. Политиката е нужно 
зло со кое сме поврзани, но не 
по своја волја. Би било фантас-
тично кога политичарите би 
сфатиле дека културата е тоа 
по кое светот нè препознава. 
Еден Иван Мештеровиќ, Иво 
Погорелиќ, Вук Караџиќ или 
Иво Андриќ направиле многу 
повеќе за нашиот народ откол-
ку сите политичари заедно. �
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БРЕНД КОНЦЕПТИ | ИКО НИ НА СтИ ЛОт

гЛАМУРОЗНА ПРИНЦЕЗА  
И ИКОНА СО СТИЛ
Пишува |  Сотир Костов 

Постојат луѓе што со нивната магична 
харизма и ретка дарба засенуваат сè, 
ама буквално сè околу нив. Нивното 

битисување го менува светот и ја означува 
епохата. За нив велиме дека се поинакви 
од другите бидејќи ги поместуваат грани-
ците на човековото дејствување, го мену-
ваат светот на подобро, претворајќи се во 
симболи на хуманост, храброст, прогрес 
и икони на бунт, слобода, стил на живот. 
Некои од нив се оттргнуваат од заборавот 
и влегуваат во легендата, а да не успеат 
да преживеат дури ни половина просечен 
човечки живот. Генерации стасуваат со 
нивното дело во кое наоѓаат нова смис-
ла, цел и инспирација во животот и во 
работата. Го усреќуваат светот со своето 
постоење, дејствување и умеење и зами-
нуваат млади како жртви на својата дарба. 
Беа, се и остануваат ѕвезди, недофатни 
како оние на небото. Една таква ѕвезда, 
икона на стилот и симбол за пркос, хра-
брост и хуманост е принцезата Дијана. 
леди Дијана или леди Ди. Постојано се 
движеше на тенката линија меѓу ѕвезда и 
член на кралска фамилија и успеваше да 
го комбинира најдоброто од двете. 

Нејзиниот живот прерано  згасна, но 
нејзината ѕвезда, очигледно, вечно трае 
и сјае. Доколку најважните задачи на 
еден бренд се да им даде значење на 
своите главни одлики, тогаш Дијана, 
секако, беше и остана моќен бренд. Го-
лем број нејзини обожаватели делеа за-
едничка ментална слика за неа. Според 
начинот на кој се создаваше вредноста 
на брендот Дијана, јавноста е таа што ги 
поседува правата на интелектуалната 
сопственост на Дијана како бренд и 
како икона на стилот. Дијана му при-
паѓаше на светот затоа што се покажа 
како совршен бренд достапен за сите. 
Инспиративниот назив што ѝ го даде 
премиерот Тони Блер, „принцеза на 
народот“, е тоа што таа еве и до денес 
опстојува – бренд во заедничка соп-
ственост на сите нејзини обожаватели, 
икона на стилот на нејзиното време, 
нo и на времињата кои доаѓаат. Еднос-
тавно таа не е заборавена. Нејзиниот 
статус како бренд-икона очигледно 
сѐ уште опстојува. Иако, од почетокот 
Дијана не беше свесна дека е бренд. Таа 
на почетокот само беше највидлива-
та и најшармантна претставничка на 
најпознатата фамилија во светот. Но, 
времето покажа дека таа не била само 
минлив медиумски феномен. Како трај-
ни амбасадори на нејзиниот бренд се 
покажаа нејзините добротворни орга-
низации, покровителствата и нејзината 
заштитничка улога кон хендикепира-
ните, болните, маргиналците, отфр-
лените. Сите тие со текот на времето 
станаа дел од нејзиниот бренд, кој беше 
достапен за секого, а таа со нејзината 
добродушност, хуманост и грижливост 
стана икона со инклузивен стил. 

Иако беше принцеза, таа  се облекуваше 
модерно, но со префинет вкус. Со своите 
елегантни фустани, костими, кошули 
и панталони остави длабока трага на 
модата во осумдесеттите и во деведе-
сеттите години од минатиот век. Со 
модерните фризури, екстравагантните 
шапки и стилските чанти, со тантелата 
и сатенот што ги носи во најразлични 
комбинации, станува симбол на модер-
на, шик и кул личност. Спојувајќи ја мо-
дата за млади со гламурот својствен на 
принцезите, таа станува модна икона за 
милиони девојки и жени, но и икона со 
посебен стил. За тоа се заслужни и мод-
ните куќи „Унгаро“, „Версаче“ и „Шанел“, 
како и дизајнерите Арабела Полен, Брус 
Олдфил, Аманда Вејкл и Кетрин Вокер, 
но и уредничката на Вог, Ана Харви. 
Таа, дефинитивно, беше поинаква од 
останатите членови на кралското се-
мејство. Вљубеноста во неа е сеопшта, 

обожавањето колективно. Така леди 
Ди ги разби стереотипите и табуата 
за современите принцези, кои нави-
дум живеат живот од бајките. ладната 
сервилност и непристапност на крал-
ското семејство доби член што имаше 
статус на „неприспособлива”. Живо-
тот на принцезата Дијана, сепак, беше 
интригантен живот, од срамежливо и 
збунето девојче на својата венчавка 
до нежна мајка, горделива и одважна 
сопруга, најфотографирана жена на све-
тот, стилска икона, хуманитарна муза и 
најконтроверзна личност на кралското 
семејство во Велика Британија. И по-
крај наводните неверства и афери, со 
проверени и непроверени личности 
од нејзиниот живот, народот ја при-
фаќа како своја „народна принцеза” и 
ја стави на трон кој никој не може да 
ѝ го одземе – најомилена личност во 
кралското семејство. Обичните луѓе ги 
забораваат кралевите и принцовите, 
но леди Ди, како ја викаа од милост, не! 

Сите ја паметиме како убава, вита и еле-
гантна, со нежен израз на лицето, без-
малку со проѕирен тен, блага насмевка 
и по малку меланхоличен поглед под 
шапките коишто ги обожаваше. Таа 
креираше сопствен стил, а нејзините 
модни креации ги копираа милиони 
жени во светот. Сите сакаа и уште по-
сакуваат да бидат елегантни како неа. 
Таа „кревка англиска роза”, како што 
ја нарекува сер Елтон Џон во песната 
„Candle in the Wind”, не глумеше светица, 
ниту, пак, се трудеше да биде тоа. Се 
дружеше со кого сакаше, со членови 
на кралски семејства, уметници, акте-
ри, пејачи, обични луѓе и многу други 
од светот на шоу-бизнисот. Народот ја 
препозна нејзината искреност и љубов 
и се определи: таа засекогаш е нивна 
принцеза иако таа титула официјално 
ја загуби по разводот со принцот Чар-
лс. Но, искреноста, достоинството и 
чувствителноста, никој не можеше да 
ѝ ги оспори, ниту, пак, да ѝ го одземе. �

ПРИНЦЕЗА, ИКОНА И хуМАНИТАРКА,  
НА КОјА СИТЕ  ѝ СЕ ВООДушЕВуВАА

Предизвикува восхит како од обич-
ните луѓе, така и од кралеви, прин-
цови, претседатели на држави и јав-
ни личности од филмот, уметноста, 
музиката и од културата. Станува 
најфотографирана славна личност 
на планетата. Тоа е Дијана која во све-
чен ноќен фустан во Белата куќа игра 
валцер со Џон Траволта, а во Ели-
сејската палата на вечера во нејзина 
чест Митерен е восхитен од нејзината 
грациозност и елеганција. Но, постои 
и друга Дијана. Тоа е младата жена 
посветена на хуманитарната работа 
и личност која секогаш се грижи за 
болните, слабите, изнемоштените и 
за сиромашните. Тоа е веќе народна-
та принцеза, принцезата на срцата, 
принцезата полна со љубов, добрина 
и правдина. Таа што не се дели од 
болните, која ги помага лепрозните 
и води грижа за заболените од сида. 

Тоа го прави на многу човечен и доб-
лесен начин, не само како должност 
која оди со нејзиниот ранг, туку тоа 
е нејзин искрен однос, кој доаѓа од 
нејзиното добродушно срце. Тоа е 
искрена вокација на млада добро-
душна принцеза, чиишто солзи се 
вистински. На тој начин стекнува го-
лемо влијание во јавноста. Врв на сè 
е кога во 1989 година оди во Њујорк, 
во болница во Харлем посетува болни 
деца од сида и ги држи за рака сакајќи 
да покаже дека тоа не е заразно и 
дека и на нив им е потребна грижа и 
љубов. Јавноста е пријатно изненаде-
на, а печатот во САД објавува нејзи-
на слика од болницата во Харлем со 
наслов „Поголема од Горби, подобра 
од Буш”. Сета нејзина активност ја 
направи почовечна, емоционално 
поотворена и подостапна за восхит. 
А и се восхитуваа сите.
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Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Елена Силјаноска е Русинка, која веќе 25 години живее и работи во 
Македонија. Таа е претседател на Координативен совет на руските 
сонародници во Македонија, професионален пијанист и корепетитор 
во Македонската опера и балет. За себе вели дека се смета за 
успешна жена, која во Македонија професионално секогаш го дава 
својот максимум.  Има две ќерки за кои, како што вели, имале голема 
среќа што растеле со мирисот на есенскиот ајвар, ведри луѓе и со 
спокојот и хармонијата во земјата

� Кога првпат дојдовте во Македо-
нија?
СИЛЈАНОСКА: На 29 декември оваа 
година се навршуваат 25 години од 
мојот престој во Македонија, полови-
на од мојот живот го поминав токму 
овде. Поради овој временски пери-
од  јас веќе се сметам себеси повеќе 
за Македонка, отколку за Русинка. 
Причината поради која дојдов да жи-
веам во вашата земја беше брак со 
Македонец, се запознавме во Киев, 

пред бракот бевме во љубовна врска 
неколку месеци, а заедно останав-
ме 13 години. Сега сум мајка на две 
прекрасни ќерки , кои студираат во 
странство, поголемата ќерка е на сту-
дии во Прага, а помалата во Санкт 
Петербург. Ние три денес функцио-
нираме како едно. 

� Имавте ли тешкотии во навикну-
вањето на начинот на живот во Ма-
кедонија?
СИЛЈАНОСКА: Веќе одамна во про-
давница не ме прашуваат од каде сум? 
Во мојата ситуација, како странец во 
вашата земја, јас мислам дека имав 
среќа што овде дојдов во блажена 
состојба, поради што немав можност 
да се вклучам активно во животот. 
Раѓањето на првото дете носеше 
свои обврски, но со тоа донесе и ме-
сеци што ми помогнаа навистина да 
се приспособам. Го учев начинот на 

живот овде, живеев заедно со свекрва, 
сопругот и со золва. Комуникацијата 
со нив многу ми помогна без некој 
притисок да прифатам дека живеам 
во ново место, со нови навики. Фа-
милијарност, на тоа ме научи мојата 
покојна свекрва, која беше многу муд-
ра жена. Многу ми се допаѓаше сами-
от начин на соживот со фамилијата, 
таа обврзаност. За среќа, моите деца 
пораснаа со тој спокој и хармонија 
овде, отворена влезна врата, слободно 
шетање во текот на ноќта, нешто што 
неможе да се замисли во Русија. 

� Споменавте дека веќе ретко кој 
може да забележи дека не сте од 
Македонија. Како го научивте ма-
кедонскиот јазик ? 
СИЛЈАНОСКА: Почнав да го учам ја-
зикот гледајќи телевизија, комуници-
рајќи со фамилијата, пред сѐ и со моите 
соседи во Влае. Тоа за мене беше многу 
убав период. Инаку, професионално, за 

да го научам солидно македонскиот ја-
зик ме натераа моите први ученици. Јас 
во Македонија почнав да работам прво 
како професор во приватно училиште 
и морав да научам да им напишам до-
машна задача. Иако македонската и 
руската азбука се многу слични, сепак 
моментот на оформување на вашата 
мисла ми беше нешто ново токму во 
тој момент кога морав да им давам 
задачи на учениците. 

� Ви беше ли тешко да научите да 
приготвите некој македонски спе-
цијалитет?
СИЛЈАНОСКА: Јас дојдов во традицио-
нална македонска фамилија со охрид-
ско потекло. Со голема почит чувам 
и две народни носии од почеток на 
20 век од мојата свекрва. Ја прифатив 
македонската храна, која за мене лично 
е одлична бидејќи јас многу ја сакам 
црвената пиперка. Малку се помачив 
со гравот.  Научив да јадам луто. Тука 
научив да месам и да сукам.  Но, како 
странец, навистина, ме изненади мо-
ментот при начинот на поставување 
на ручекот на маса, односно разликата 
во обемноста на намирници за ручек. 
Кај нас во Русија ручек е: салата, супа, 
главно јадење и десерт. Во Македонија 
најчесто има манџа, салата леб и тоа 
е доволно. Тоа ми беа првите шокови 
како млада невеста. Морам да кажам 
дека ми е жал што во Скопје е забра-
нето правење ајвар на отворено. За 
мене Скопје го загуби најубавиот ес-
енски мирис. Со комшии покрај ќумбе, 
ноќни лупења пиперки, врело лепче, 
трчањето на децата од една до друга 
фамилија да им се намачка ајвар за да 
вкусат кај кого е подобар. Тоа е, навис-
тина, посебна магија на приготвување 
јадење, која ја има само овде.

� Кои места најмногу сакате да ги 
посетувате во Македонија?
СИЛЈАНОСКА: Охрид е мојата прва 
љубов. Уште како млада девојка прв 

Во Македонија сум 
туѓа, но и своја

град по Скопје што го видов беше 
Охрид. Шеталиштето и синилото 
пред мене, навистина, ме одуше-
вија, денеска јас најмногу сакам да 
поминувам време во стариот дел на 
градот. Ја сакам природата, кога сум 
слободна одам и на Матка. Инаку 
поради моите концертни патување 
сум била во многу градови во земјава 
,ги немам посетено само Струмица, 
Делчево и Неготино, кои се надевам 
дека ќе имам можност да ги видам.

� Музиката е Ваша професија, Вие 
сте корепетитор во Македонската 
опера и балет. Која е Вашата оцена, 
има ли разлика меѓу македонски-
от и рускиот народ во поглед на 
музикалноста? 
СИЛЈАНОСКА: Музикалноста е  една 
од најубавите квалитети и карак-
теристики на македонскиот народ, 
поради тоа можам да кажам дека во 
Русија тоа не е толку изразено. И Ру-
сија има големи таленти, но кога ќе 
земете процентуално, има разлика. 
Чувството за музика е, навистина, 
убава карактеристика на македон-

скиот народ. Талентиран, ритмички 
оформен, имате таква ритмика што 
ме плени и ме натера да учам.  Многу 
го сакам и македонскиот фолклор.

� Колку професионално сте испол-
нети овде?
СИЛЈАНОСКА: Јас сум странец што 
е вработен во национална инсти-
туција, тоа го сметам за свој успех. 
Јас сум пијанист, корепетитор, чо-
векот што го заменува оркестарот. 
Оваа професија има и педагошка 
функција. Со солистите вие учите 
улоги,  им помагате сѐ да биде пра-
вилно отпеано, контрола и помош 
во тоа што го учи пејачот. Работам 
со хор кога имаме проби, бидејќи 
каква било проба прво мора да биде 
направена со пијанист. Корепети-
торот е до финалниот момент пред 
да излезе опера или оперета. Многу 
ја сакам мојата работа, навистина 
ми е интересна, бидејќи цело време 
запознавам нови луѓе, нови пејачи, 
диригенти, ново читање на музика. 
Многу сум среќна.  Само во театар 
можете да се чувствувате како жена, 
овде сите театарски мажи се многу 
љубезни и галантни, театарот сам 
му налага на маж што работи овде 
да биде таков. Мојата професија ме 
води и на многу патувања надвор од 
државата, јас ја претставувам Маке-
донија колку што можам најдобро. 
Овде веќе три години работам и со 
студенти по соло-пеење, секоја есен 
ги подготвувам за натпревар во Со-
фија на „Балканска романсијада“, а 
секоја година  претставник од Маке-
донија пее на централниот натпре-
вар во Москва, оваа година земавме 
„Гран-при“.  Со ова се гордеам многу, 
вака руската култура и музика им 
станува блиска на Македонците. Има 
една убава изрека, која вели: Свој 
среде туѓите и туѓ среде своите. Тоа 
сум јас, овде секогаш ќе бидам туѓа, 
но во исто време и своја. �

СтРАНцИ ВО МАКЕДОНИЈА
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Луксембург, најдобрата земја во светот
Културата на Луксембург многу се заснова на јадење и на 
пиење, а главниот град има најмногу ресторани со ѕвезди 
„Мишелин“ во светот. Локалната храна е толку вкусна што 
ќе посакате да ја посетите само заради неа.

Луксембург се граничи со Фран-
ција, Германија и со Белгија и 
иако е позната по даноците за го-

лемите компании, има што да понуди.

Површината на целата земја е само 
2.584 километри квадратни, а во ја-
нуари броела 562.958 жители.

Главниот град на најмалата држава 
во Европската унија, луксембург е 
создаден од контрасти помеѓу ста-
ровремските, особено ренесансни, 
градби и модерната експресија. 

Една од интересните знаменитости е 
неоготската Госпина катедрала, езу-
итската црква од 1613 година, каде 
што почива чешкиот крал Иван Слепи 
луксембуршки.

Кнежевството луксембург е место как-
во што нема на друго место на земјата. 
лоциран во срцето на западна Европа, 
луксембург нуди лесен пристап до се-
кој голем и мал град наоколу.

Финансискиот врв на светот е само на 
едночасовен лет од лондон, до каде 
има и по девет лета на ден. Париз не 
е ни на еден час оддалеченост со брз 
воз. Брисел е на тричасовно патување 
со воз, а до Берлин се лета за само 
два часа.

Од вкупното население на луксем-
бург, 46 проценти се странци. Тоа 

прави луксембург да биде дом на 
многу култури и покрај неговата 
мала површина.

Во земјата Португалците се доминант-
на странска националност, а по нив се 
Французите и Италијанците.

Културата на луксембург многу се 
заснова на јадење и на пиење, а глав-
ниот град има најмногу ресторани со 
ѕвезди „Мишелин“ во светот.

локалната храна е толку вкусна што 
ќе посакате да ја посетите само за-
ради неа.

Ако сакате пиво и вино, таму е рај. 
Доколку не се бројат малите пивари, 
луксембург произведува пет пива - 
„симон“ и „батин бофердинг“ се многу 
популарни во земјата.

Произведува и многу вина како за 
мала држава, а повеќето од нив се бели 
или пенливи. Иако во луксембург е 
започната забраната за пушење во за-
творен простор, даноците за цигари 
се многу пониски отколку во другите 
земји во Европа. Пониските цени на 

бензинот и на алкохолот, исто така, 
ги тераат луѓето од сите страни на 
Европа да патуваат во луксембург и 
да пазаруваат таму. 

За влез во луксембург на нашите 
граѓани не им е потребна виза. По-
требни се зелен картон, меѓународна 
возачка дозвола и дозвола за управу-
вање туѓо возило ако возилото не е 
во лична сопственост. Доколку сте со 
свое возило, важно е да знаете дека во 
населени места се вози со брзина од 
50 километри на час. Во луксембург 
е забранета и  употребата на мобилен 
телефон додека возите. Дозволена е 
употреба на „слободни раце“, ако ве 
фатат казната е до 74 евра.

луксембург е втората најбогата земја 
во светот ако го гледаме домашниот 
производ по жител, со просечна годиш-
на плата од околу 80.000 евра. Иако не 
беше поштедена од рецесијата, земјата 
е една од ретките во Европа каде што 
платата е висока.

Тоа делумно објаснува зошто луѓе од 
околните земји доаѓаат во луксембург 
за да работат. �

Истоимениот град е полн со живост и 
со динамика, но на дискретен начин, а 
дури двапати бил прогласен за Центар 
на културата. Изобилува со музеи, те-
атри и концертни сали, но и со урбани 
квартови и висока технологија. 

Таму се седиштата на некои битни 
организации на ЕУ, како што се Ев-
ропскиот суд на правдата и Европ-
ската инвестициска банка. Со векови 
служел како воена тврдина, за што 
сведочат неговите многубројни фор-
тификации и подземни тунели. 
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Чев ли со ви со ки пот пе ти ци
Спо ред ед на сту ди ја, чев ли те со ви со ки пот пе ти-
ци ја пра ват же на та по прив леч на. Истра жу ва ње-
то по ка жа ло де ка ма жи те по че сто им при о ѓа ат 
на же ни што но сат чев ли со ви со ки пот пе ти ци
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Пет ра бо ти што 
ја пра ват же на та 
по прив леч на

АтрАКтИвнОтРЕНД

не е важ но да ли е тоа мо ден или стил ски суд, 
ту ку де ка тоа се не по бит ни фа кти кои на у ка та 
ни ги сер ви ра по пат на раз лич ни истра жу ва ња
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На уч но е по твр де но де ка пет ра бо ти ја пра ват 
же на та по прив леч на. 

Цр ве на об ле ка
Ни што но во, овој 
факт е по ткре пен 
со истра жу ва ње 
кое до ка жу ва де ка 
цр ве на та бо ја по-
ве ќе ги прив ле ку ва 
ма жи те. Мо же би 
тре ба да ја осве жи-
те гар де ро ба та со 
не што цр ве но?

Фу ста ни и 
блу зи без  
ра ка ви
Ако уште мис ли-
те де ка дол ги те, 
сла би но зе се 
она што ма жи-
те го сме та ат за 
нај прив леч но 
кај же ни те, раз-
мис ли те уште 
ед наш. Ма жи те, 
всуш ност, ги 
прив ле ку ва ат 
жен ски те ра це. 
Иско ри сте те го 
овој факт при из-
бо рот на об ле ка 
без ра ка ви. Или, 
уште по до бро, со 
го ли ра ме на.

Фу ста ни што ја истак ну ва ат  
ли ни ја та на те ло то
Истак не те ги сво и те об ли ни но сеј ќи те сен фу-
стан би деј ќи, спо ред истра жу ва ња та, ма жи те 
пре фе ри ра ат те ло гра де но во об лик на пе со чен 
ча сов ник, со изра зе ни кол ко ви и тен ка по ло ви на. 
Ако има те та ква фи гу ра, сло бод но по фа ле те се 
со неа. Ако ви не до сти га ма те ри јал за кол ко ви те, 
иско ри сти те ги си те стил ски три ко ви за да ги 
наг ла си те кол ко ви те. �

Црн фу стан
Мод ни те струч ни ли ца приз на ва ат де ка за цр ни от фу стан 
не ма ат ви стин ски на уч ни до ка зи. Но, искус тво то ка жу ва 
де ка пет од пет ма жи се ко гаш два па ти пог лед ну ва ат во 
де вој ка што но си црн фу стан. Про сто е, зар не?



Но ви те со лар ни  
па не ли ќе мо жат  
и кап ки те дожд  
да ги пре тво ра ат  
во енер ги ја
Сон че ви те со лар ни си сте ми се ед на 
иск лу чи тел но ко рис на тех но ло ги ја, 
ко ја ве ту ва и ну ди мно гу од ас пект 

на на ма лу ва ње на сме тки те на  
се кое до ма ќинс тво. Нај до бри те  

сон че ви па не ли на де неш ни ца та  
има ат ефи кас ност од око лу  

25 про цен ти (пре тво ра ат фо тон ска 
во еле ктрич на енер ги ја) што,  

мо же би, и не зву чи мно гу  
им пре сив но, но раз во јот на  

ова по ле на пре ду ва мно гу бр зо.  
Ду ри и во на ша та зем ја, ка ко и во 
ре ги о нот, пос лед ни ве го ди ни сѐ  

по ве ќе до ма ќинс тва се ре ша ва ат  
да ин ста ли ра ат со лар ни па не ли  

на сво и те по кри ви

М но гу ми на сме та ат де ка 
во ова по ле има уште 
мно гу по тен ци јал што 

мо же да се иско ри сти, ка ко прис-
по со бу ва ње на па не ли те за да 
би дат ко рис ни и во те кот на 
но ќта и при по ло ши вре мен ски 
ус ло ви во есен ски те и зим ски те 
ме се ци.

Се раз би ра, нај го ле ми от хен ди-
кеп што го има ат овие со лар ни 
си сте ми е нив на та огра ни че на 
ко рис ност, од нос но ефи кас ност 
ко га вре ме то не е сон че во, па за-
тоа најм но гу до ма ќинс тво што 
се ре ша ва ат да ин ве сти ра ат во 
со ла рен си стем се од зем ји те 
ка де што вре мен ски те ус ло ви 
се по до бри и има по ве ќе сон це. 
Ка ко што се оди на кај се вер, та ка 
ко ли чес тво то сон че ва свет ли на 
се на ма лу ва, па ре тко кој во зем-
ји те ка ко Анг ли ја се ре ша ва да 

ин ве сти ра во со ла рен си стем. 
Се пак, спо ред нај а ви те на ино-
ва то ри те, ова би мо же ло на ско ро 
да се про ме ни.

Тим на уч ни ци од Ки на ус пе а ја 
да соз да дат сон че ви ко ле кто ри 
што ра бо тат и на дожд. Не се ра-
бо ти за не ка кво „чу до“ што им 
овоз мо жу ва да со би ра ат сон це 
и та му ка де што го не ма, ту ку 
за иско ри сту ва ње на во да та ка-
ко из вор за соз да ва ње енер ги ја.

Кон цеп тот е при лич но ед но ста-
вен и се ба зи ра са мо на хе ми-
ска ре ак ци ја. На по вр ши на та 
на со лар ни те па не ли е до да ден 
те нок слој гра фен, кој е, пра ктич-
но, не вид лив и не го спре чу ва 

Ина ку, ова не е прв пат гра фе нот да 
се ко ри сти во со лар ни те тех но ло-
гии. На по че то кот на оваа го ди на, 
ин же не ри и ино ва то ри од Ве ли ка 
Бри та ни ја прет ста ви ле нов ма те ри-
јал изра бо тен на ба за на гра фен, кој е 
мно гу ефе кти вен во ап сор би ра ње на 
вна треш на та топ ли на и свет ли на во 
до мот, со кој тие изра бо ти ле па не ли 
што во ид ни на би мо же ле да би дат 
по ста ве ни во вна треш но ста на до мот.

Во све тот ве ќе по дол го се ко ри стат не-
кол ку раз лич ни кон цеп ти за иско ри-
сту ва ње на сон че ва та енер ги ја. Мо же 
да се ка же де ка до се га нај е фи ка сен е 
тој што е ба зи ран на кон цен три ра на 
сон че ва енер ги ја, кој пре ку си стем на 
ог ле да ла ги фо ку си ра сон че ви те зра ци 
на ед на точ ка (аку му ла тор), ко ја, пак, 
по тоа се ко ри сти за ис па ру ва ње во да 
и за прид ви жу ва ње тур би ни.

Вто ри от е стан дард ни сон че ви ко-
ле кто ри по ста ве ни на по кри ви те од 
ку ќи те, кои за ме ну ва ат дел од до-
маш ни те по тре би за топ ла во да и 
про из ве ду ва ат еле ктрич на енер ги-
ја. Тре ти от се, се ка ко, фо то вол та и-
ци те, кои при су дир на фо то ни те од 
сон че во то зра че ње пре диз ви ку ва ат 
еле ктри чен по тен ци јал (дви же ње 
на еле ктро ни), кој се пре на со чу ва 
до не ка ков аку му ла тор или се пу шта 
ди рект но до еле ктрич на та мре жа.

Се пак, се кој на пре док во ова по ле е 
до бре дој ден, а со се кое но во истра-
жу ва ње се чи ни де ка ин же не ри те 
на о ѓа ат нов по тен ци јал и нов на чин 
за ко ри сте ње на со лар ни те па не ли, 
па пра ша ње е на вре ме ко га ќе се 
прис по со бат за да мо жат да ко ри стат 
и дру ги из во ри за про из водс тво на 
енер ги ја и не ма да би дат за вис ни 
са мо од сон це то. 

со би ра ње то фо то ни за вре ме на 
сон че ви те де но ви. Ко га дож дот 
па ѓа врз ко ле кто ри те, тој до а ѓа 
во до пир со гра фе нот.

Дож дот не е чи ста во да, ту ку во 
се бе со др жи раз ни дру ги еле мен-
ти, кои ста ну ва ат јо ни во та кви от 
рас твор. Јо ни те пре диз ви ку ва ат 
дви же ње на еле ктро ни и праз-
ни ни низ гра фе нот, а ова дви же-
ње мо же да се при бе ре и на со чи 
кон про из водс тво на енер ги ја. 
Би деј ќи овие но ви над гра де ни 
па не ли сѐ уште се са мо кон цепт 

и истра жу ва ње, ефи кас но ста на 
овој си стем на дожд за се га е при-
лич но ни ска, од нос но са мо 6,5 
про цен ти.

Се пак, шан са та да се транс фор-
ми ра хе ми ска та енер ги ја од дож-
дот во еле ктрич на е мно гу ин те-
рес на и прив леч на иде ја, осо бе но 
за др жа ви ка ко Ве ли ка Бри та ни-
ја, ка де што вр не 42 про цен ти од 
вре ме то во це ла та го ди на, Хо лан-
ди ја, Ру си ја и слич ни зем ји што 
има ат мно гу дожд ли ви де но ви, 
а по мал ку сон че ви.

НАУКА И тЕХНОЛОГИЈА
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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

РекРеативна стРелба  
во летачки цели

С екој што некогаш во животот 
имал можност да користи оружје 
во рекреативни цели или, пак, 

да оди на лов и во уништување штетен 
дивеч, се вљубил во тој спорт. Отсе-
когаш како една од главните играчки 
за најмладите биле некое пиштолче, 
пушка, цел за гаѓање, опрема и слично. 
Оружјето дава моќ, сила, енергија. Како 
што одминува времето и свеста станува 
сѐ поголема, се раѓа и желбата за ко-
ристење вистинско оружје, кое секогаш 
треба да се користи во рекреативни и 
спортски цели. Голем број ловци имаат 
желба да стрелаат само во птици што 
нанесуваат штети на полињата со жито. 
Затоа организираат групи преку кои ќе 
ги истребат и нема да дозволат уништу-
вање на полињата што носат принос.

Во периодот кога полињата се празни и 
нема услови за лов на ваков вид птици, 
ловците, па и голем број рекреативци, 
учествуваат во организирани натпре-
вари во дисциплините летачки цели.

Овие дисциплини се, можеби, најспек-
такуларните во спортското стрелаштво. 
Постојат многу варијации на овие дисци-
плини, кои се разликуваат во зависност 

Подготви | Бојан Момировски

од земјите во кои се одржуваат, но 
двете главни се трап и скит. За сите 
дисциплини во категоријата летачки 
цели заедничко е што стрелецот со 
пушка сачмарка од одредена далечина 
и позиција треба да погоди глинени 
цели, гулаби, кои се исфрлени од ма-
шина на знак на човек и кои летаат 
низ просторот.

Кај дисциплината трап, стрелците 
стрелаат еден по еден во група од по 
шестмина, на пет позиции пред кои се 
наоѓа машина за исфрлање глинени 
цели. По истрелувањето на една по-
зиција, секој стрелец се поместува во 
правец на стрелката на часовникот на 
следната сѐ додека сите стрелци не ги 
поминат сите позиции. Машината за ис-
фрлање е со фиксна позиција и може 
да исфрли цели во три различни пра-
вци. Од една позиција секој стрелец 
или натпреварувач гаѓа по 25 цели. Во 
машка конкуренција, стрелците гаѓаат 
по 125 цели, додека во женска по 75. 
Максималниот дострел на летот на цел-
та изнесува 76 метри, што и во природа 

е реална максимална далечина за успешна 
стрелба на птица. Секоја цел се исфрлува 
под агол не поголем од 45 степени.

Кај дисциплината скит има две машини 
за исфрлање цели, а стрелецот треба да 
ги погоди од осум различни позиции, но 
со тоа што сега целите можат да бидат 
исфрлени и во полукруг.

Во Македонија се сѐ поатрактивни овие 
дисциплини за спортско стрелаштво и ре-
креација и затоа постојат повеќе клубови 
што овозможуваат вакви услови. Единствен 
проблем е цената на пушките и на куршуми-
те, а еден ваков вид рекреација може да 
чини и по повеќе од 200 евра.. 
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 Пред не кол ку де на се вра ти вте 
од Нор ве шка, ка де што Ме та лург 
изд во ју ва ше по бе да над Ел ве рум, 
а ти има ше од ли чен нат пре вар со 
9 го ла. Кол ку на ста пи те во Ли га-
та на шам пи о ни те се од по мош 
за да стек неш искус тво за те бе 
ка ко млад играч и да се од ме рат 
си ли те со европ ска та ели та?
КУЗМАНОВСКИ: Мно гу сум за до-
во лен од тоа ка ко изи грав во Нор-

ве шка, но по ве ќе сум сре ќен за по-
бе да та. На тој нат пре вар јас бев 
оној што ја но се ше еки па та, но на 
друг нат пре вар ќе би де не кој друг 
со и грач, а тоа е до каз де ка ние сме 
еден ко ле ктив во кој за ед нич ки се 
тру ди ме да би де ме по до бри и по-
сил ни. Нат пре ва ри те во ли га та на 
шам пи о ни те вли ја ат по зи тив но на 
на ша та са мо до вер ба и има ат го-
ле мо зна че ње за нас ка ко мла ди 
игра чи пре ку кои се стек ну ва ме 
со дра го це но искус тво и ста ну ва-
ме по до бри.

 тре не рот чер вар не кол ку па ти 
по тен ци ра де ка мла ди те та лен-
ти во Ме та лург му се ка ко си но-
ви и де ка се којд нев но ра бо ти со 
нив. Кол ка ва е при до би вка та да 
се учи и ра бо ти со тол ку иску сен 
и ква ли те тен тре нер?
КУЗМАНОВСКИ: Таа вр ска со 
ли но е обо стра на, тој нас нѐ гле-
да и нѐ чув ству ва ка ко си но ви, а 
ние не го нај пр во ка ко ро ди тел, а 
по тоа ка ко тре нер. Се ко гаш се 
тру ди да го из ва ди нај до бро то од 
нас, од нос но да нѐ на пра ви по до-
бри, и тоа на раз лич ни на чи ни. И 
то гаш ко га ќе по мис ли ме де ка се га 
е су пер, тој ни ка жу ва кои се на ши те 
гре шки. Сре ќен сум што Чер вар е 
мој тре нер.

 По крај те бе на бе ков ски те по-
зи ции во Ме та лург има мно гу 

мла ди и та лен ти ра ни ра ко-
ме та ри ка ко та ле ски, Обра-
до виќ... ка ко се спра ву ваш со 
кон ку рен ци ја та и да ли тоа те 
те ра да би деш по до бар и се ко-
гаш да го да ваш ма кси му мот?
КУЗМАНОВСКИ: Во Ме та лург си-
те сме мла ди и жел ни за до ка жу-
ва ње и на пре ду ва ње. Си те игра чи 
во ти мот се мои до бри дру га ри со 
кои се којд нев но се дру жи ме. Ние 
има ме здра ва кон ку рен ци ја и се 
нат пре ва ру ва ме да си до ка же ме 
де ка сме по до бри еден од друг 
за вре ме на тре нин зи те, но и за 
вре ме на нат пре ва ри те ги не ме 
еден за друг и се ра ду ва ме еден 
за друг. Таа здра ва кон ку рен ци-
ја и тој бор бен и нат пре ва ру вач-
ки дух ние ги пре не су ва ме и на 
нат пре ва ри те.

 чер вар се га е и на че ло то 
на ре пре зен та ци ја та. Спо ред 
те бе, да ли не го во то дол го го-
диш но искус тво во Ме та лург и 
поз на ва ња та на ма ке дон ски от 
ра ко мет мо же да ѝ по мог нат 
на ре пре зен та ци ја та?
КУЗМАНОВСКИ: Ако не кој мо же 
да го на пра ви тоа подм ла ду ва ње 
на ре пре зен та ци ја та, а во исто 
вре ме да не се по чув ству ва сла-
бост, тоа е ли но Чер вар. По сѐ 
што на пра ви со Хр ват ска, по-
тоа и со Ме та лург, си гу рен сум 
де ка и со ре пре зен та ци ја та 
на Ма ке до ни ја ќе има го лем ус-
пех.

 Со та ле ски јав но ста ве ќе 
ве прог ла си ка ко све жи на и 
свет ли на на ма ке дон ски от 
ра ко мет, а до би ваш сѐ по ве ќе 
шан си и во ре пре зен та ци ја-
та. Кол ка ва е при до би вка та да 
имаш та кви со и гра чи во на ци-
о нал ни те дрес ка ко Ки ре Ла-
за ров, Мир ку ло ски, Мој сов ски 
и оста на ти те и кол ку мо же да 
се на у чи од нив за вре ме на 
тре нин зи те?

КУЗМАНОВСКИ: Мно гу се учи 
од та кви игра чи, кои по стиг на-
ле прем но гу во сво и те ка ри е-
ри. Најм но гу со ве ти до би вам 
од Ки ре и про бу вам се ко гаш да 
укра дам не што не го во од што ќе 
имам го ле ма ко рист. Жал ми е 
што мно гу мал ку ус пе ав да фа-
там од ре пре зен та тив на та ка-
ри е ра на Мој сов ски и на Мир ку-
лов ски би деј ки од нив мо жев да 
на у чам уште мно гу по ве ќе ра бо-
ти, но, се пак, и тие со ве ти што ги 
до бив пред Пол ска и во Пол ска 
мно гу ми зна чат.

 Кој играч оста вил нај го ле ма 
тра га врз тво јот до се га шен 
раз вој, кој најм но гу ти по мог-
нал во ка ри е ра та и да ли мо-
жеш не ко го да изд во иш ка ко 
твој идол?
КУЗМАНОВСКИ: Игор Ни ко-
лов ски е еден од нај зас луж ни-
те. Ми бе ше тре нер во Пе ли-
стер и бе ше еден од ре тки те, ако 
не и единс твен, што ве ру ваа во 
ме не во тој пер и од. Иа ко зна ев 
не ко гаш да го из нер ви рам, по 

не кол ку ми ну ти по втор но про-
дол жу ва ше да ра бо ти со ме не.

Од актив ни те игра чи, Ки ре е 
тој што оста ви тра га и, се ка ко, 
тој е мо јот идол за ед но со Ка-
ра ба тиќ и со Дув њак.

 Под го то вки те за Свет ско то 
пр венс тво за поч ну ва ат след-
ни от ме сец. Кои се тво и те оче-
ку ва ња од овој го лем тур нир и 
да ли оче ку ваш уште по го ле ма 
ми ну та жа во Фран ци ја?
КУЗМАНОВСКИ: Нај на пред 
по са ку вам и оче ку вам праз ни-
на та што ја оста ви ја Мир ку лов-
ски и Мој сов ски ние пом ла ди те 
да ја на до ме сти ме и да оста ви ме 
до бар впе ча ток со на ша та игра. 
Јас ќе да вам сѐ од се бе и ќе би-
дам под го твен, а оста на то то е 
на струч ни от штаб.

 Ве ќе по дол го вре ме се збо ру-
ва за подм ла ду ва ње на ре пре-
зен та ци ја та, а ти, та ле ски и 
Не ло ски сте најс пом ну ва ни те 
во тој кон текст. Да ли тоа ти 
пра ви при ти сок пред да из-
ле зеш на те рен и да ли се чув-
ству ваш под го твен да за ста-
неш во чев ли те на оние кои 
до се га беа но си те ли на игра та 
на ре пре зен та ци ја та?
КУЗМАНОВСКИ: Од ед на стра на 
пра ви при ти сок, но тоа е по зи-
ти вен при ти сок. Се ра ду вам што 
имам шан са да играм за Ма ке-
до ни ја и се на де вам де ка по из-
вес но вре ме ќе би дам еден од 
но си те ли те на ре пре зен та ци ја та 
би деј ќи тоа ме ис пол ну ва.

 Ра ко мет но дер би Вар дар-Ме-
та лург се оди гра во втор ни-
кот, а ри ва ли те ед вај ус пе а ја 
да изд во ју ва ат по бе да. Да ли 
по стои по се бен мо тив кај те бе 
пред ова дер би и кои се жел би-
те и оче ку ва ња та на ти мот во 
до маш но то пр венс тво ?
КУЗМАНОВСКИ: Мо ти вот и жел-
ба та да се игра про тив Вар дар се-
ко гаш се го ле ми. Јас сум од Би-
то ла и не ко гаш нај го ле мо дер би 
бе ше Пе ли стер – Вар дар, та ка што 
од мал во се бе ги но сам адре на-
ли нот и жел ба та да играм про-
тив Вар дар. Ние са ка ме да се 
на ди гру ва ме со нив, иа ко тие се 
по и скус ни. Мис лам де ка ни што 
пред вре ме не се знае во до маш-
но то пр венс тво, иа ко за мно гу ми-
на Вар дар е фа во рит. 

Чер вар ми е ка ко та тко,

ФИ ЛИП КУЗ МА НОВ СКИ
СРЕ ДЕН БЕК НА МЕ ТА лУРГ  
И МА КЕ ДОН СКИ РА КО МЕ ТЕН  
РЕП РЕ ЗЕН ТА ТИ ВЕЦ

спОрт инТерВjу

Тој е еден од нај го ле ми те ма ке дон ски та лен ти кои од не де ла во 
не де ла сѐ по сил но га зат на ра ко мет ни те те ре ни. Фи лип Куз ма нов ски  
на са мо 20 го ди ни е еден од клуч ни те игра чи на Ме та лург, а на прет стој
но то Свет ско пр венс тво во Фран ци ја се оче ку ва да блес не и во на ци о
нал ни от дрес. Во раз го вор со „Ре пуб ли ка“, тој ни откри не што по ве ќе  
за од но сот со тре не рот Чер вар и со со и гра чи те, за не го ви те идо ли и  
за оче ку ва ња та од прет стој но то Свет ско пр венс тво во Фран ци ја

а најм но гу по те зи  
кра дам од Ки ре
Разговараше |  
Горан Зивчевски
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�  25 ноември 1867 година
 Алфред Нобел го па тен ти рал ди-

намитот. Па тент ни те пра ва му до-
не ле го ле ми при хо ди од кои и до 
де нес се фи нан си ра на град ни от 
фонд на Нобеловата награда.

�  25 ноември 1939 година
 Во Самобор, Хрватска, во пе чат ни-

ца та на Драгутин Шпулер, из ле зе 
од пе чат збир ка та пес ни „Бели 
мугри“ од ма ке дон ски от поет и 
револуционер Кочо Рацин. Таа 
прет ста ву ва ше стре меж за афир-
ма ци ја на ма ке дон ска та на ци о-
нал на кул ту ра и на со вре ме на та 
ма ке дон ска по е зи ја.

�  25 ноември 1990 година
 ВМРО-ДПМНЕ по бе ди на пр ви те 

по ве ќе пар ти ски из бо ри во Ма ке-
до ни ја со 37 ме ста во пар ла мен-
тот. Со ју зот на ко му ни сти те на 
Ма ке до ни ја до би ва са мо 31 ме сто. 

�  29 ноември 1926 година
 Во Тетово е пу ште на во ре дов но 

про из водс тво хидроцентралата 
„Пе на“, прв и нај стар хидро-
енергетски об јект во Ма ке до ни-
ја (до то гаш си те би ле на јаг лен). 
Из гра де на е во пер и о дот од 1924 
го ди на до сеп тем ври 1926 го ди на. 
Ин ве сти тор бе ше Те тов ско то ин-
ду стри ско ак ци о нер ско друш тво 
фор ми ра но на ини ци ја ти ва на 
Ми хај ло вич, ру ски еми грант што 
жи ве е ел во Те то во.

�  29 ноември 1943 година
 Во Јајце поч ну ва Второто заседа-

ние на АВНОЈ. Исти от ден на за се-
да ни е то Јосип Броз Тито е прог-
ла сен за маршал на Југославија. 
Овој ден бил Ден на Републиката 
во по ра неш на СФРЈ во спо мен на 
прог ла су ва ње то на фе де рал но то 
уре ду ва ње на Ју гос ла ви ја на уста-
во твор но то со бра ние 1943 го ди на, 
Второто заседание на АВНОЈ. Со 
рас па дот на СФРЈ се пре ста на ло 
со од бе ле жу ва ње на овој ден во 
си те ре пуб ли ки на по ра неш на Ју-
гос ла ви ја, освен во Ср би ја, ка де 
што оста нал ка ко праз ник во Со-
јуз на Ре пуб ли ка Ју гос ла ви ја сѐ до 
2002 го ди на.

�  30 ноември 1894 година
 Ма ке дон ски от ре во лу ци о нер Гоце 

Делчев, лич но од Даме Груев при-
мен е за член на ВМРО.

ВреМеПлоВ

д в О г л е д
ЗАЕВ: ЌЕ ИЗБИРАМЕ СУДИИ САМО СО  

ЧЛЕНСКА КНИшКА ОД СДСМ

Лидерот на СДСМ, Зоран Заев, 
најави дека една од клучните 
точки во програмата на опози-

цијата ќе биде генералниот реизбор 
на судии во Македонија. 

Според Заев, судството мора да биде 
целосно реформирано бидејќи се-
гашното судство воопшто не им е 
по мерак на криминалците, раковод-
ството на СДСМ, аболираните кри-
миналци како Зоран Заев, членовите 
и активистите на опозицијата каде 
што Заев е прв човек на опозицијата.

� Ќе спроведеме генерален реиз-
бор на судии бидејќи до кога суди-
ите ќе судат против опозицијата? 
Па што ако сме направиле кри-
минал, ние сме опозиција и сме 
помали, послаби и понежни. Ако 
судот се дрзне, собере храброст 
да суди некој од опозицијата, да 
знаете сигурно дека иако ја брани 
правдата, е инструиран и натеран 
од владејачката партија за да го 
стори тоа - изјави Заев.

� Реформите што ги планира СДСМ 
во судството се реакција на сос-
тојбата во која се наоѓа, односно 
судиите се „принудени да судат 
опозиционери“, вели Заев.

� Судиите не чинат, да се разбе-
реме. Не сме задоволни и ќе го 
вратиме животот и во судовите 
по изборите. Доста беше ако јас 
направам криминал од 8 милиони 
евра тие судии да ме судат мене. 
Нека ги судат малку и од ВМРО, 

сигурно и тие направиле нешто 
како мене - изјави Заев.

� Затоа ви ветувам, се колнам, 
дека по изборите ќе направиме 
генерален реизбор на судии, кои 
не се како овие, расипаните што 
само судат според закон и бара-
ат правда. Доста беше вакво суд-
ство. По победата на избори ќе 
избереме нови судии, сите одново 
ќе ги избереме и ќе се осигури-
ме дека тие судии нема да судат 
членови на СДСМ бидејќи тоа не 
треба да биде така - додаде лиде-
рот на опозицијата.

� Ете, светол пример е госпоѓата 
Катица Јанева, која е неутрален ја-
вен обвинител со членска книшка 
на СДСМ. Гледате, гледате ли кол-
ку членската книшка на Катица 
Јанева од нашата партија ѝ помага 
да е објективна и фер? Призна-
ваме дека Јанева е објективна и 
независна! тоа што не покренала 
ниту еден случај против опози-
цијата е затоа што е неутрална. 
такви треба да бидат и другите 
судии, сите судии во Македонија. 
Затоа ќе одбереме само судии што 
имаат членска книшка од СДСМ и 
ќе судат правично, односно нема 
да осудат ниту еден партиски дру-
гар. тоа е врв на солидарноста, 
а ние се залагаме за солидарно 
општество. И за еднакво! Еднакво 
општество во кое сите вмровци 
ќе имаат еднаква шанса да се 
осудени од независните судии со 
членска на СДСМ - вели Заев.

На крајот Заев додаде дека ќе го 
врати животот и во полицијата и 
во војската, односно ќе ги спаси 
сите вработени во МВР и во АРМ, 
кои нема слепо да ги следат наред-
бите на Заев и на СДСМ, со тоа што 
ќе ги отпушти и ќе спречи да жи-
веат со бремето на непослушноста. 
На нивното место Заев најави дека 
ќе донесе нови кадри со членска 
книшка на СДСМ, во еден генерален 
реизбор по терк на судството.

Како финална цел на СДСМ, Зоран 
Заев најави дека ќе биде генерални-
от реизбор на граѓани на Република 
Македонија.

� За крај, ќе направиме селекција, 
односно реизбор на граѓани при 
што сите граѓани ќе имаат слобод-
на и еднаква шанса да земат член-
ска книшка од СДСМ и да бидат на 
страната на правдата и на слобо-
дата бидејќи ние сме застапни-
ци на правдата и на слободата, 
единствени и нема други. тие што 
нема да сакаат да се зачленат во 
СДСМ ќе имаат слободно право и 
еднакво како и сите да се иселат 
од Македонија. Ете, за такво ед-
накво и слободно општество се 
бори СДСМ на чело со Зоран Заев 
- изјави Заев. �

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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# 500 гр пилешко бело месо

# 200 гр шунка

# 300 гр кашкавал

# 200 гр маринирани печурки

# 5 јајца

# 200 гр павлака

# 2 лажици брашно

# 1 лажица масло

# 10 гр прашок за печиво

# 100 гр златна мешавина  
(грашок, морков и пченка)

# сол, црн пипер, мешан зачин, 
магдонос и маслинки за 
декорација

# Мешавината од зеленчук сварете ја и исцедете ја. Пи-
лешкото месо сварете го во солена вода. Исцедете го и 
изладено исечкајте го ситно.

# Шунката исечкајте ја на ленти, кашкавалот на ситно, а 
печурките исечкајте ги на тенки листови.

# Тавата за печење премачкајте ја, па ставете ги месото 
и мешавината од зеленчук и зачинете по желба. Потоа 
ставете ги печурките, шунката и на крај кашкавалот.

# Јајцата изматете ги со павлаката, додајте го брашното, 
прашокот за печиво и зачинете. Прелејте рамномерно 
во тавата, па печете во загреана рерна на 200 степени, 
20 минути.

# Оладената бајадера исечете ја на коцки и сервирајте со 
декорација од кисела павлака и од магдонос.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Овој рецепт е вкусен и декоративен, одличен 
да го послужите кога ќе ви дојдат гости.

Солена бајадера
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