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Пишува: 
Живко ТЕМЕЛКОСКИ

МАКЕДОНСК   О ЗНАМЕ НА МАКЕДОНСК  
БИБЛИСКАТА ПЛ   АНИНА АРАРАТБИБЛИСКАТА ПЛ 

Мал е бројот на луѓето кои можат 
да се пофалат дека се искачиле 
на библиската планина Арарат. 

Тоа е онаа планина која, според библис-
ките верувања, била последното прис-
таниште на Ноевиот ковчег по големиот 
потоп. Планината Арарат се наоѓа во ис-
точна Турција, до ерменската и иран-
ската граница. Планината покрива об-
ласт од повеќе од 1.000 км, со обем по-
веќе од 130 км.

Од 1983 година регионот околу Ара-
рат го истражувале различни групи, на-
учници, вклучувајќи ги и американскиот 
астронаут Џејмс Ирвин и неговиот тим, 
како и Давид Фасолт. За постоењето на 

мистериозниот брод во јужниот дел на 
планината Арарат, близу малото село 
Масар, е дојдено од некои факти од на-
водни остатоци од бродот.

Димензиите на остатоците на бродот 
укажувале на мерки од 165 м должина, 
50 м широчина и 13 м височина, кои 
одговараат на оние за Ноевата арка од 
Библијата. Можеби добар туристички 
по тег, пропаганда или, пак, нешто слич-
но. Доколку 
Ное     вата арка 
останала на вр-
вот, времен ски-
те услови, од-
носно тем пера-
турата која таму 
значително е 
под нулата, би 
ја зачувале ар-
ката од распа-
ѓање. Во слу-
чај, пак, арката 
да не е на вр-
вот на плани-
ната, има мал-
ку надеж да се 
пронајдат било 
какви остатоци од неа. Проблемот кој 
го истакнуваат научните експедиции за 
арката е во постојаните атаци од раз-
личните курдски групи, кои ја контро-

лираат областа околу Арарат. На овие 
групи паѓа одговорноста за бркањето, 
киднапирањето на членовите од истра-
жувачките експедиции, како и на многу 
групи планинари, чија единствена цел 
е да го освојат врвот на планинскиот 
врв.

Турското име за планината Арарат е 
Агри Даги, што во превод значи пла ни на 
на страдање, болка, мака. Врвот е ви сок 

16.946 стапки 
или 5.165 м. 
Планината Ара-
рат е највисока 
во Турција и 
меѓу пови со-
ките планини 
во светот. Таа 
е од вулканско 
потекло, а по-
следната еруп-
ција се слу чи-
ла во 1840 го-
дина. Целата 
околна област 
е од вулканска 
лава, и таа за-
фаќа огромни 

пространства. Теренот на повисоките 
предели е составен само од вулкански 
карпи и од мраз. Врвот на планината е 
тежок глечер. Во текот на целата година 

Според библиските 
верувања, планината 
Арарат била последното 
пристаниште на Ноевиот 
ковчег по големиот потоп. 
Турското име за планината 
Арарат е Агри Даги, што во 
превод значи планина на 
страдање, болка, мака. Од 
1983 година регионот 
околу Арарат го 
истражувале различни 
групи, научници. 
Искачувањето на Арарат е 
предизвик за сите 
пасионирани планинари и 
истражувачи на Ноевата 
арка. Од 2000 година 
Турската планинарска 
федерација почна да 
одржува меѓународно 
искачување на оваа 
планина, со поддршка од 
турската Влада. Оваа 
година ТПФ го 
организираше 9. 
меѓународно искачување 
на Арарат. На ова 
искачување учествуваше и 
четиричлена македонска 
експедиција во состав: 
Живко Темелкоски 
(организатор и водич), 
Горан Стрезоски, Димитар 
Поповски од ПСК "Бистра" 
од Скопје и Виктор 
Калаузи од ПД "Пелистер" 
од Битола.

Д О  П О С Л Е Д Н О ТО  П Р И С ТА Н И Ш Т Е       Н А  Н О Е В АТА  А Р К А  П О  ГО Л Е М И О Т  П О ТО ПД О  П О С Л Е Д Н О ТО  П Р И С ТА Н И Ш Т Е   

МАКЕТАТА НА НОЕВАТА АРКА КОЈА ЈА МАКЕТАТА НА НОЕВАТА АРКА КОЈА ЈА 
ПОСТАВИ ЕДНА АМЕРИКАНСКА КОМПАНИЈАПОСТАВИ ЕДНА АМЕРИКАНСКА КОМПАНИЈА

ЖИВКО ТЕМЕЛКОСКИ ГО ЖИВКО ТЕМЕЛКОСКИ ГО 
ОРГАНИЗИРАШЕ ПАТОТ  И ОРГАНИЗИРАШЕ ПАТОТ  И 
ИСКАЧУВАЊЕТО НА ПЛАНИНАТАИСКАЧУВАЊЕТО НА ПЛАНИНАТА
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МАКЕДОНСК   О ЗНАМЕ НА О ЗНАМЕ НА 
БИБЛИСКАТА ПЛ   АНИНА АРАРАТАНИНА АРАРАТ

на планината има мраз, кој никогаш це-
лосно не се топи.

Искачувањето на Арарат е предизвик 
за сите пасионирани планинари и ис-
тражувачи на Ноевата арка. Јули, август 
и септември се најпогодни месеци за 
освојување на оваа планина. Јужната 
страна на планината нуди нај-
погодни и најбезбедни усло-
ви за искачување на врвот на 
планината. Од оваа страна, 
до височина од 4.200 метри, 
опремата се носи со мазги. 
Само 150 метри пред врвот е 
мраз. Не е можно да се тргне 
на искачување без придруж-
ба од водич, бидејќи патеката 
до врвот не е обележана.

Поради проблемите кои 
Турција ги има во тој дел од 
земјата со месното население 
(Курдите), повеќе од 20 годи-
ни планината беше затворена 
за искачување. Во 1999 годи-
на неколку холандски и фран-
цуски планинари, на свој ри-
зик, се обиделе да се искачат, 
меѓутоа група Курди ги киднапирале и 
потоа й поставувале услови на турската 
Влада за нивно ослободување.

Од 2000 година Турската плани нар-
ска федерација почна да одржува меѓу-

народно искачување на Арарат, со 
поддршка од турската Влада. Ова е 
единствена прилика за сите кои сакаат 
да го освојат овој врв на најбезбеден 
начин. Секоја година ТПФ го организира 
искачувањето со големо воено обез бе-
дување, на кое учествуваат голем број 

јужната страна на планината, во пе-
риодот од 26 август до 3 септември. 
Бидејќи во 2006 година Курдите фрлија 
бомба на еден логор со планинари, од 
минатата година се оди по северната 
страна на планината. На ова меѓу на-
родно искачување на Арарат секоја 
година учествуваат и по четворица 
планинари од Македонија.

Оваа година ТПФ го организираше 9. 
меѓународно искачување на Арарат. 
Искачувањето беше од северната стра-
на на планината, од градот Игдир. По-
ради киднапирањето на четворица пла-
нинари од германската експедиција 
летово во јули, кои 12 дена ги држеа во 
заложништво, а при чие ослободување 
загинале тројца турски војници, сите 
странски планинари кои навреме се 
при  јавиле и добиле дозвола за иска-
чување, го откажале своето учество. На 
ова искачување учествуваше и четири-
члена македонска експедиција во сос-
тав: Живко Темелкоски (организатор и 
водич), Горан Стрезоски, Димитар По-
пов ски од ПСК "Бистра" од Скопје и 
Виктор Калаузи од ПД "Пелистер" од 
Битола.

Нашата експедиција патуваше со ре-
довна автобуска линија Скопје-Истан-
бул-Игдир, во траење од 3 дена, при 
што поминавме околу 3.000 км. Градот 
Игдир беше собирно место на плани-
нарите. Тоа е град со околу 50.000 жи-
тели, во близина на турско-ерменската 
граница. На неколку километри од овој 
град се наоѓа метеорова дупка, која 
била формирана од метеорот кој пад-
нал во 1920 година и е најголема во 
светот (широка 35 м и длабока 60 м), по 
онаа на Алјаска.

Имаше вкупно 70 планинари учес-
ници, значително помалку во однос на 
претходните години, кога имало и по-
веќе од 200. Поголем дел од дојдените 

турски планинари имаа чест 
прв пат да се искачуваат на 
оваа планина.

До височина од 2.200 м, каде 
ни беше првото ноќевање до 
една воена караула, нè пре фр-
лија со камиони, односно со 
комбиња. Некаде на 2.100 м 
застанавме за да ја разгледаме 
макетата на Ноевата арка, која 
минатата година ја поставила 
една американска компанија. 
Во воената караула планина-
рите учесници, доколку сакаа 
да учествуваат на ова иска чу-
вање, имаа обврска да потпи-
шат изјава дека е на нивна 
одговорност што и да им се 
случи.

Следниот ден, до првиот ло-
гор на 3.200 м, пешачевме околу 5 часа 
по голема стрмнина. Доколку некој пла-
нинар сакаше до овој логор опремата 
да му се пренесе со магаре требаше да 
плати 50 евра.

Д О  П О С Л Е Д Н О ТО  П Р И С ТА Н И Ш Т Е       Н А  Н О Е В АТА  А Р К А  П О  ГО Л Е М И О Т  П О ТО П  Н А  Н О Е В АТА  А Р К А  П О  ГО Л Е М И О Т  П О ТО П

странски планинари. Со значително пе-
шадиско вооружување војската ги обез-
бедува планинарите сè до височина од 
4.200 м. До пред две години, секоја го-
дина, искачувањето се реализираше од 

ААРАРАТ ИМА ВРВ ЧИЈА ВИСОЧИНА ДОСТИГНУВА 5.165 МЕТРИРАРАТ ИМА ВРВ ЧИЈА ВИСОЧИНА ДОСТИГНУВА 5.165 МЕТРИ

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРЕДИЗВИКУСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРЕДИЗВИК
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До логорот нè обезбедуваше многу-
бројна турска војска, која имаше големо 
пешадиско вооружување.

Следниот ден, носејќи ја на грб сво-
јата опрема (шатор, вреќа за спиење, 
цепин, дерези, облека, храна...), тешка 
околу 30-35 кг, планинарите се упатија 
кон вториот логор, кој се наоѓа на 4.200 м 
височина, искачувајќи се по камениот 
стрмен предел. По поставувањето на 
шаторите на оваа височина нè зафати 
снежна олуја, придружена со силни гро-
мови. За среќа, и покрај целото железо 
кое го имавме со себе (цепини, дере-
зи...), не удри гром во ниту еден шатор, 
што би било голема несреќа.

Следниот ден рано утрото околу 4 
часот се упативме кон врвот. Додека се 
движевме постојано моравме да носиме 
дерези, цепин, бидејќи одевме по гле-
чери, кои имаат многу процепи, кои се 
покриени со снег. Движењето беше ис-
клучително во навеза, односно со ја жи-
ња. На врвот пристигнавме по 6-7 часа 
пешачење. По задолжителното фо тогра-
фирање и снимањето со видеокамера 
со македонското знаме и знамето на 
спонзорот, поради лошото време мо-
равме веднаш да се симнеме до 4.200 м 
од каде, по собирањето на шаторите и 
на другата опрема, се упативме по ка-
мениот стрмен терен до 3.200 м каде но-
ќевавме. Следниот ден се симнавме на 

2.200 м и од таму со возила до градот 
Игдир. 

На организаторот и на водичот Жив ко 
Темелкоски ова му беше деветто ис ка-
чување на Арарат, бројка со која рет ко кој 
турски планинар може да се по фали.

На свеченото затворање на овој ме-
ѓународен собир, на кој му се доделува 
сертификат на секој учесник кој се ис-
качил на врвот на Арарат, како резултат 
на нашето однесување додека траеше 
искачувањето на планината, претсе да-

телот на ТПФ упати посебен поздрав до 
македонската планинарска експе дици-
ја. Сертификатите ни ги додели градо-
началникот на Игдир, домаќин на меѓу-
народниот планинарски собир.

За реализација на оваа експедиција 
во која членовите достојно ја презен-
тираа нашата држава, тие посебна бла-
годарност й изразуваат на Комер ци-
јална банка АД Скопје, која во добар 
дел го спонзорирала овој планинарски 
потфат.

ЧЛЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЧЛЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА 
ПЛАНИНАРСКА ЕКСПЕДИЦИЈА ПЛАНИНАРСКА ЕКСПЕДИЦИЈА 
НА ДОДЕЛУВАЊЕТО НА СЕРТИФИКАТИТЕ ВО ИГДИРНА ДОДЕЛУВАЊЕТО НА СЕРТИФИКАТИТЕ ВО ИГДИР


