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Вовед
украдената кампања како маска за федерализација

Заев нуди распад на државата,
а не нов живот
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Н

а речиси десет дена до референ
думското гласање можеме да
констатираме три факти: Зоран
Заев е мртов политичар и наскоро
ќе мора да одговара за сите злодела
кон државата и кон македонскиот
народ. Поразот на СДСМ ќе биде ка
тастрофален и никој друг нема да би
де виновен за тоа освен партиското
раководство. Опозицијата ќе мора да
бара нов лидер, ново раководство и
да се огради од досегашната дестру
ктивна политика ако сака да се спаси
од распад. Независно од овие факти,
кои значително одредуваат во која
насока ќе се движат опозицискиот
брод во следната година, до денот на
изборите ќе останат да висат уште
неколку дилеми кои се од витално
значење за судбината на државата.
А тоа се: Ќе имаат ли храброст чле
новите и симпатизерите на СДСМ
да кажат „не“ за редефинирање на
државата? Ќе ја препознаат ли не
определените Македонци навреме
играта што ја игра Заев пред да се
најдеме во ситуација од која нема
назад? Ќе успеат ли ВМРО-ДПМНЕ и
коалицијата да обезбедат мнозинс
тво кое ќе стави крај на кризата и ќе
овозможи враќање на државата на
нормален колосек?
Одговорите на овие прашања ќе го
одредат правецот во кој ќе заплови
Македонија по 11 декември.
За жал, уште на самиот почеток мо
же да се констатира дека оној дел од
опозицијата во кој спаѓаат Соросовите
платеници и најблиските партиски со
работници на велепредавникот Зоран
Заев ќе го следи до крај лидерот на
опозицијата во однос на прашањето за
редефенирање на државата, во надеж
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дека ќе продолжат да ја уживаат благо
наклонетоста на нокаутираниот чадор
и на дарежливите финансиери и по не
говата смена на лидерската позиција на
СДСМ. Во таа насока, едни кукавички ќе
молчат до крај кога Заев ќе зборува за
двојазичност и за нов Охридски дого
вор, и ќе ги кријат главите под перница,
а други, пак, уште покукавички ќе ја
манипулираат јавноста дека, всушност,
ништо опасно не се случува и ќе тврдат
дека редефинирањето на државата е
измислица на политичкиот против
ник. Оние од платеничката банда, пак,
што имаат за правдање поголеми суми
пред спонзорите, без никаков срам и
без грам чувство за национална при
падност ќе продолжат отворено да
тргуваат со правата на својот народ.
Дел од нив дури веќе си дозволуваат,
во стилот на Заев, комотно да збору
ваат за тоа како сите деца Македонци
ќе изучувале албански јазик од најма
ла возраст! На оваа платеничка багра
ѝ порачувам тука да сопре затоа што
длабоко ја помина црвената линија! Со
нивните деца можат да прават тоа што
мислат дека е најдобро за нив, па дури
и по дома албански да зборуваат ако
сакаат. Но, никој, па дури ни наводните
борци за човекови права, нема право
на моите деца во нивната татковина,
во која се мнозинство, да им наложу
ваат да учат јазик кој не им е мајчин.
Изборот кој јазик ќе го учат, ќе биде
на децата (односно нивните старате
ли), според нивната волја и потреби.
Но, никако нема да биде наметнат со
сила, за задоволување нечии агенди и
црни сценарија.

Што се однесува до останатите чле
нови и симпатизери на СДСМ, од нив
очекувам да покажат државничка
свест и сериозно да застанат во од
www.republika.mk

брана на националните интереси
пред партиските. Впрочем, што ќе
им е партија ако ја загубат држава
та? Што ќе им е власт ако немаат со
кого да владеат? Сега е вистинско
време да покажат „отпор“ за опасните
идеи на лидерот-предавник, но и да
докажат дека членовите на СДСМ се
Македонци и дека не дозволуваат ни
кој да тргува со нивните национални
интереси. Таквиот став на членството
не само што ќе придонесе за целос
но фијаско на сценариото на Заев за
редефинирање на Македонија туку и
ќе биде голем импулс за брзо рефор
мирање на речиси мртвата опозиција.   
Во исто време, морам да ги разочарам
оние членови и симпатизери на СДСМ,
социјалдемократи, левоориентирани
гласачи, сите што веруваат дека на
сметка на националните интереси ќе
добијат подобар „живот“ благодарение
на програмата на Заев. Господо опор
тунисти, вашиот лидер по кој знае кој
пат е фатен жив во лага - овој пат како
ви нуди лажни ветувања кои немаат
врска ниту со потребите на Македон
ците ниту со левичарската идеологија.
Деновиве бев во Белград за да побарам
објаснување од вистинските сопстве
ници на програмата која ви ја „продава“
Заев. Имав можност да разговарам со
господинот Срѓан Ного, пратеник во
српскиот Парламент од редовите на
партијата Двери, кој беше непријатно
изненаден кога дозна дека нивната
програма, слоганите и иконографија
та од кампањата на оваа мала партија
без одобрение ги користи најголемата
опозициска партија во Македонија. Но,
неговата шокираност не беше толку
поради дрската кражба на нивниот ин
телектуален труд, туку поради фактот
дека партијата што ја промовира нив

ната програма во Македонија нема ама
баш никаква идеолошка сличност со
авторите на програмата и се стреми
кон дијаметрално спротивни вредно
сти. Со други зборови, Зоран Заев во
моментот им „продава“ на македонски
те граѓани „план за живот“ надвор од
НАТО и од ЕУ, каков што го замислиле
членовите на Двери. Всушност, оваа
српска десничарска партија се залага за
политика во која одлуките се донесува
ат во интерес на граѓаните на Србија, а
не во интерес на Брисел или на Вашин
гтон, или на кои било странски центри.
За разлика од СДСМ, Двери се залага
за заштита на домашните интереси и
во никој случај не одобрува земјата да
биде препуштена на странците. Во исто
време, ја гледаат Србија како земја во
која центарот на вниманието ќе биде
ставен на зачувување на вредностите
на традицион
 алното семејство, а не
на промовирање на ЛГБТ заедницата.
Парадоксот е во тоа што овие две пар
тии немаат никаква допирна точка, а,
сепак, нудат исти решенија за подобар
живот! И покрај ваквата необична си
туација, од Двери решија да им подадат

рака на „пријателите“ во Македонија и
го повикаа раководството на СДСМ на
соработка. Се разбира, под еден услов,
ако овие тука докажат дека ги делат
истите вредности. Ако го стори тоа За
ев, му ветија дека следната кампања
ќе ја добие бесплатно! Па Заев, ти си
на потег сега! Сите знаеме дека имаш
ластик кичма и дека можеш да смениш
не само став, туку и цела партиска иде
ологија во рок од една минута.

Наспроти сеирот што му го фативме на
Заев затоа што сеачите на скапа магла
„дебело го закрпиле“ за нешто што мо
жел сам да го најде на интернет и нас
проти исмевањето на неспособноста
на најголемата опозициски партија во
Македонија да смисли своја кампања,
членовите на Двери испратија сериоз
на порака до македонските граѓани во
која ги предупредија гласачите да не
дозволат да бидат жртви на политичка
измама. За крај ме испратија со надеж
дека „на изборите ќе победи Македо
нија“, со што покажаа поголема свест за
ситуацијата во Македонија од целата
македонска опозиција заедно. �

#УрбанФраер
Новиот Audi Q2.

Audi Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4, 1000 Скопје
Тел. 02 26 26 266 | Факс: 02 26 26 466
www.audi.mk
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Срѓан Ного, Двери

СДСМ НИ ЈА ПРЕЗЕЛ КАМПАЊАТА
„ЗА ЖИВОТ ВО СРБИЈА“
Можам да им порачам на граѓаните на Македонија да гледаат за што се залага
политичката организација. Ако тие имаат ваква кампања и се залагаат за исто за
што се залага Двери, апсолутно ќе им ја подаревме целата кампања, но ако е тоа
политичка партија која посакува, на пример, влез на Македонија во НАТО, брз
влез во ЕУ, губење на суверенитетот во Македонија, ние знаеме каков проблем
има Македонија на внатрешен план... апсолутно би наишле на наша осуда,
вели Ного во интервју за „Република“

1

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.

Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски

С

рѓан Ного, млад политичар
на српската политичка сцена,
втор човек во пратеничката
група Двери во српскиот парла
мент, остана вчудовиден кога ги
виде фотографиите со кореогра
фијата на митинзите на СДСМ.
Се изненади на проспектите, ре
кламниот материјал - пенкалата
и запалките - што ги изработи
СДСМ за оваа изборна кампања.
Ги препозна и бојата, и стилот на
буквите, и знаците, а препозна и
дел од платформата. Тој мислеше
дека го прашуваме за програмата
на Двери од Србија, а не дека ци
тираме од програмата на СДСМ
од Македонија. Ние сме млада
партија, вели во интервјуто за
„Република“, немавме средства
за стратези, па во 2012 година се
осмисливме и изработивме сами.
Тоа што особено го погоди е фак
тот дека сиот труд на овие млади
традиционалисти и антиглобали
сти завршил во рацете на прогло
балистичките чеда на Сорос.

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.

КОАЛИЦИЈА ЗА
ПОДОБРА МАКЕДОНИЈА

www.republika.mk

петок, 2 декември 2016 година

7

ИНТЕРВЈУ
сведоци на апсолутно доми
нантна позиција на оние што
ја застапуваа позицијата на
глобалната моќ, во последно
време се случува голем контра
удар, би рекол контрареволу
ција, од сите национални сили
и сега борбата за национален
суверенитет и за одбрана на
достоинството на граѓаните на
матичните држави е актуелен
светски тренд. Почнувајќи од
Доналд Трамп во САД, до низа
европски држави, почнувајќи
со „Брегзит“ во Велика Брита
нија, сега во недела се надевам
на победа на господинот Хофер
во Австрија, па до низа други
држави, Франција, Италија...

Ваша боја е црвената, што
претставува таа?
Ного: Двери се залага за една
спротивна политика, за поли
тика во која одлуките се доне
суваат во интерес на граѓаните
на Србија, а не во интерес на
Брисел, Вашингтон или на кои
било странски центри. Ние тре
ба да го заштитиме домашниот
интерес, а не својата земја да ја
препуштиме на странците. И
тоа е една основна разлика која
нѐ дели од сиот политички сек
тор. Втората работа е дека некој
треба да одговара за сѐ што ни
се случило во овие 16 години, а
досега никој не одговарал, ни
кој не е осуден за сѐ што прежи
веавме - оваа транзиција, при
ватизација, нашата економија
е уништена, некои енормно се
збогатија, а народот осирома
ши. Тоа нема да мине така. Тоа
ни се двата основни столба од
�

Кои се Двери на српската
политичка сцена, за што се
залагаат?
Ного: Двери се една студент
ска идеја на белградскиот
универзитет, замислена како
студентска организација со
студентски весник, па органи
затор на голем број трибини,
па продолжи како невладина
организација која беше актив
на долги години во Србија и во
дијаспората. Потоа прерасна
во социјално политичко дви
жење, а пред една година ста
на политичка партија. Имаме
седум пратеници во актуелни
от Парламент и веројатно сме
најорганизирана и најжестока
опозиција сега. Секако, Двери
�

е една голема новина и големо
освежување на српската поли
тичка сцена откако 26 години
гледаме едни те исти лица.

Каде сте позиционирани во
политиката? Двери е лево од
центарот, центар или десно
од центарот?
Ного: Мислам дека политич
ките партии се делат на оние
што се интернационални и
служат на интересите на меѓу
народниот капитал и на оние
што се борат за зачувување
на националниот идентитет
и суверенитет, како и за бла
госостојба на граѓаните на
своите матични држави. Ако
последните 20 години бевме
�

нам никој не ни даваше шанса,
сите нѐ потценуваа.

Користевте ли маркетиншки агенции?
Ного: Не, никогаш, немавме
средства, пари, а ниту, пак,
сакавме. Ние верувавме, ми
слевме дека политиката е
нешто автентично, наше.
�

каде што произлегува сѐ друго.
Но, она по што се најпрепознат
ливи Двери е семејството. Ние
мислиме дека целото општест
во може да се преуреди преку
семејниот модел на општест
во. За секое прашање за кое се
дебатира, ние ќе гледаме како
тоа влијае на семејството, дали
биле работни односи - како тоа
влијае на семејството; економ
ски развој - супер, но каде е се
мејството; или донесување ка
ков било закон - ајде да видиме
како тоа влијае на семејството.
Значи, правниот стандард на
семејството мора да биде поста
вен на највисокиот пиедестал.
Зошто црвена боја?
Ного: Ние тоа го викаме бордо,
богородична боја. Тоа е една
убава боја, која ги отсликува
топлината и љубовта што ги
чувствуваме за овој народ и за
српската држава. Па, мислиме
дека оди најдобро со Двери (ол
тарски врати, н.з.), некаде од
основањето сме врзани за таа
боја. Нас често нѐ поврзуваат
за екстремно десно, слушам и
во Македонија секогаш ставаат
десничарско движење Двери.
Ние имаме еден јасен систем и
корпус на вредности, но наше
то десно не е исто што и десно
во Европа, иако и тоа е многу
добро и јас го поддржувам.
Една ваква платформа мора
да се направи како програма
и да се направи кампања. Кој
ја изработи вашата програма,
користевте ли услуги, маркетиншки агенции, кој ја осмисли
и изработи вашата кампања?
Ного: Ние бевме млади луѓе
кога во 2012 година решивме да
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излеземе на избори, тогаш изле
говме и без политичка партија.
И, има еден виц... „што знае дете
што се 200 килограми“..., ние не
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НАЈТЕНКАТА ЛУКСУЗНА
ЗАПАЛКА ВО СВЕТОТ
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Дали ја презедовте од некаде, дали ја видовте некаде,
ви се допадна, па ја зедовте?
Прашувам во однос на кампања, програма, настап?
Ного: Целата програма ја ра
ботеше врвот на Двери, било
да се функционери, било да се
�

ЕКСКЛУЗИВНО ВО
ГТЦ СКОПЈЕ

мавме претстава што значи тоа,
па затоа така влетавме. Имавме
волја, елан и енергија и сакав
ме да вложиме сѐ од себе во тоа,
па без пари, без организација,
без воопшто познавање како
функционира тој систем, ние
влетавме во политичка арена.
И направивме еден бум бидејќи
www.republika.mk

од стручниот совет. Апсолутно,
тоа е наша автентична програма
создадена со помош на неколку
мина други што ги делат нашите
идеи, а кои се од други различни
„светови“, режисери, сниматели,
продуценти, но не се занимаваат
со политика или, пак, работеле
во политички маркетиншки
петок, 2 декември 2016 година
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ИНТЕРВЈУ
агенции, кои помагаа во некои
сегменти. Секако, ние ги немаме
сите технички знаења. Така што,
севкупната кампања, од паро
лите до дизајнот, решението за
дизајнот, па до видеоспотовите
и пораките што се испраќаат се
комплетни наши. Никогаш не
мавме агенција од две причини:
немавме средства и пари.
Ќе Ве прашам за дел од
програмата, дали се ваши
барања: реформа во јавниот
сектор; слобода на медиумите;
утврдување на вистината за
изборни кражби; промена на
изборното законодавство; темелна реформа на здравствениот систем; отпуштање на
партиските кадри од јавната
администрација; реформа на
платите и на пензиите; укинување на радиодифузната
такса; здравство за сите...?
Ного: 80 проценти се совпаѓа.
�

Што ќе кажете за рекламниот материјал од кампањата
на СДСМ, нивните летоци?
Ного: Идентично... И нашата
кампања во 2012 година беше
„За живот“. Има и дел од избо
рите во 2016 година. Исто е.
Идентична е и заднината. Мо
жеби малку поинаков облик,
нашиот знак е малку поина
ков, но истото е, и линијата и
сѐ. Ова, дефинитивно, е дизајн
кој личи на нашиот дизајн. И
изборот на фотографии е инте
ресен. Морам да признаам дека
и ние имавме вакви летоци.
�

Дали се држат транспаренти со пораки зад говорниците на вашите митинзи?
Ного: Да, го имаше тоа. Навис
тина некој ја гледал нашата кам
пања. Инаку, нашата кампања,
особено на интернет, и во 2012
и во 2016 година е прогласувана
за најиновативна и најдобра би
дејќи успеавме со најмалку пари
да дадеме најдобри резултати. И
многу бевме креативни, тоа сите
ни го признаваа.
�

Значи, ова е ваш интелектуален имот?
Ного: Апсолутно. Не знам дали
може да се повикуваме дека е
авторско дело, но апсолутно е
�
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наш производ и нешто што ори
гинално го смисливме и што ние
единствено го искористивме.

Сметате ли дека една сериозна партија која цели
за освојување на власта, би
настапила на избори со преземена изборна кампања и
со преземена кореографија
од соседството?
Ного: Тоа бара комплексен од
говор. Некому, да речеме, му се
допадне кампањата на Путин
во Русија, па да ја примени во
Србија или на Трамп во САД,
па да ја примени во Србија. Раз
бирливо е да се земаат идеи.
Но, баш целата кампања дали
е прифатлива... можеби затоа
што сме соседни држави, со ист
менталитет, ист темперамент,
па може да биде употреблива,
но многу, многу внимателно. Јас
не знам дали тие знаеле дека
има ваква кампања во Србија.
Можеби не знаеле или знаел
само тој што им ја презентирал,
но тоа е прашање за некој во
Македонија кој ја користи оваа
кампања, не за нас. Ние веројат
но тоа не би го практикувале.
�

Дали знаете кои се Иван
Бендер и Милјан Шчекиќ?
Или маркетиншката агенција „Раскин енд Хант“?
Ного: Не, но дознавам од вас.
Дефинитивно ќе се распрашам
да видам кои се тие луѓе. Инте
ресно, ако тие луѓе се автори
на оваа кампања, веројатно ја
виделе кај нас на избори, им
се допаднала и одлучиле да ја
искористат. Сметале дека некој
не ја видел. Знаете, за Вучиќ и
за Тадиќ работеше една изра
елска агенција, работи многу
во регионот, или Американци,
веројатно сте слушнале, но тоа
веќе е видено. Работел тука, па
ја модификувал и префрлил во
Црна Гора, па трета, четврта...
Ние бевме еден вид нова, ино
вативна герила во таа смисла,
но сега колку е тоа употребли
во во варијанта на македонско
то општество, не знам.
�

� Ако се работи за партија
која се залага за брз влез
во ЕУ и во НАТО, партија
која ги надминува семејни-
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те вредности и се залага за
ЛГБТ заедници, ако станува
збор за партија наследник
на Комунистичката партија
на Македонија, сметате ли
дека има поврзаност меѓу
вашата платформа и нивната? Дали вие, можеби, би ја
презеле нивната програма
и кампања?
Ного: Никаква поврзаност...
Тоа е суштинска спротивност,
ние се бориме против сѐ за што
се залагаат тие. Против НАТО,
против ЕУ. Ја сакаме Европа и
европските нации, ние сме ев
ропски народ, но Европската
Унија е лошо решение, тоа го
покажаа и европските граѓани
и ЕУ е минато. Како некој може
да ни раскажува за ЕУ, а не па за
НАТО или за ЛГБТ, бог да чува.

Ако е така, тогаш тоа е по
литичка измама. Ја презеле
кампањата, еден дел од по
литичките слогани, а просто
застапуваат сосема спротив
ни вредности. Мислам дека е
клучно за кои вредности се
залагаме. Затоа ние и не са
кавме да земаме маркетиншки
агенции, затоа што политиката
се претвори во маркетинг.
Има уште една многу интересна ситуација со тоа колку
�

е слична, а колку е различна
оваа кампања во Македонија
со вашата. Морам да нагласам дека партиската боја на
СДСМ во досегашните настапи беше сина, односно темносина, овој пат, за првпат,
ја менуваат во црвена.
Ного: Сега? За оваа кампања?
Навистина? Многу интересно.
Тоа е нашата црвена, бордо.
Сега во кампањата ги корис
тевме боите на српското зна
ме - бела, сина и црвена. Сина
бидејќи бевме во коалиција
со Демократската партија на
Србија, чијашто заштитна боја
е сина. А, за да не биде само
црвена и сина, ставивме и бела,
па добивме симболика со срп
ското знаме.
Дали имате шалови, можеби?
Ного: Не, но интересна коин
циденција бидејќи доаѓа зима,
а ни треба некое средство за да
се идентификуваме на улица
та, а никој во Србија досега не
користел шалови, меѓу нас раз
говаравме дека добар штос би
било да изработиме шалови.
�

Дали, можеби, сега ќе им се
јавите на колегите од Македонија и ќе им ги побарате
шалчињата?
�

Ного: Ете сега, бидејќи ви
довме дека тие користат ша
лови, ние да им ја украдеме
идејата, да не биде дека тие
зеле сѐ од нас. (се смее)

Дали, можеби, ќе почнете
некаков процес за преземање на кампањата без прашање? Ако е чисто ваша, тогаш е интелектуална кражба.
Ного: Апсолутно е чисто
наша. Не знам само дали има
правна основа за авторско
дело. Тоа е интересно пра
шање. Во суштина, најдобра
казна е што јас можам да им
порачам на граѓаните на Ма
кедонија да гледаат за што се
залага политичката органи
зација. Ако тие имаат ваква
кампања и се залагаат за ис
тото за што се залага Двери,
апсолутно ќе им ја подаревме
целата кампања, апсолутно ќе
им помогневме во изборите,
но ако е тоа политичка партија
која посакува, на пример, влез
на Македонија во НАТО, брз
влез во ЕУ, губење на сувере
нитетот во Македонија, ние
знаеме каков проблем има Ма
кедонија на внатрешен план...
�

Што ако би Ви кажал дека
се залагаат за воведување
двојазичност во Македонија?
�
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Ного: Апсолутно би наишле
на наша осуда. Ние сочувству
ваме со македонскиот народ и
знаеме со какви предизвици
се соочува, знаеме што било
во минатото или за неодам
нешниот обид да се предиз
вика граничен судир кој би се
прелил во соседството, случу
вањата во Куманово. Тоа се
големи безбедносни предиз
вици. Јас сум убеден дека и
во Србија, и во регионот, и во
Македонија е во интерес да
одржиме ред, мир и стабил
ност, како и да имаме стабил
ни власти што би можеле и да
избалансираат и да го зашти
тат националниот интерес
на граѓаните што живеат во
нашите држави. Мислам дека
ова се последни потези на тој
систем кој сака да предизви
ка хаос. Ако издржиме уште
малку, ќе дојде подобро време.
Искрено се надевам дека ќе го
направиме гасоводот „Јужен
поток“, кој уште повеќе ќе нѐ
спои и ќе нѐ заштити од сите
надворешни влијанија.
Добивате ли порив да се
јавите во СДСМ и едноставно
да прашате зошто ја презеле
кампањата?
Ного: Мислам дека тие треба
да го расчистат тоа со марке
тиншката агенција. Можеби
ние треба да се јавиме кај таа
агенција и да им кажеме: „Па,
добро бре луѓе, добро сте ги...
добро сте им наплатиле, се
која чест. Нашето авторско
дело убаво сте го наплатиле.
Опасни сте“. А за ова што им
се случи, веројатно треба да ѝ
се лутат на таа агенција. И да
видат колку пари им плати
ле. Бидејќи на луѓето работа
им било само да копираат од
интернет. Тоа го можеле и без
маркетиншка агенција.
�

Може ли на една сериозна партија да ѝ се продаде
нешто без да се провери што
ѝ се продава?
Ного: Очигледно, излегле
несериозни, веројатно. Или
претходно соработувале со
нив, па имале доверба, прет
поставувам. �
�
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анализа

Голема Албанија затропа на мала врата

Редефинирањето
на Македонија почна
од Тирана?

Фразата „целта ги оправдува средствата“
во СДСМ е заменета со „власта ја оправдува
федерализацијата“. Во овој случај, дури и
Макијавели би се зацрвенил и засрамил, но
не и Заев, кој немаше скрупули ни при оцената
за грдото лице на Македонецот, ниту за вината
на сопствената држава во констелацијата со
„добрите“ соседи. Дефинитивно, подготвен е
на сѐ, а неговиот светол пример ги озари и
лицата на Албанците, кои едвај дочекаа и ја
вметнаа двојазичноста како услов за новата
Влада. Настрана, симултано со најавите за
федерализација на Македонија, во Тирана на
мала врата ни затропа Голема Албанија. А Заев
во Неготино извика „Носам живот!“ Шегобијци
те се прашаа дали е во блажена состојба или
бремен. Поверојатно, лидерот е само силно
обременет од дузина антинационални и
антидржавни глупости...
Пишува | Љупчо Цветановски

С

ДСМ веќе две години е во филм во
кој целта апсолутно ги оправду
ва средствата. Да, очигледен факт
е дека партијата и лидерот се целосно
влезени во прикаската на Николо Ма
кијавели, а „Владетелот“ е супститут за
Заевиот „Премиерот“.

Арно ама, кај нашите опозицио
нери, кои го доживуваат своето
разнебитувачко крешчендо, фра
зата „целта ги оправдува средс
твата“ е заменета со „власта ја
оправдува федерализацијата“.
Отворањето на Пандорината ку
тија, која и покрај евидентноста
на поразот на СДСМ одигра уло
га на катализатор што ги раз
буди и отвори апетитите на ал
банските партии, претставува
само некаков врв на еготрипот
за врхушката на партијата, која
и така е нелогична направија и
оксиморонска елитистичка ле
вица. Поради личен бенефит, на
фатираните чеда возљубени во
зголемување на и така големото
семејно богатство, глумат и леви
чари. Колку да се работи нешто,
нели, но кај нив не важи „круша
под круша“, туку „министер под
судија паѓа...“ Веројатно, како и
многупати досега, повторно збо
руваме за ендемска опозиција,
единствена и уникатна творба,
која е подготвена и да ја разнеби
ти и сопствената држава, само за
да го исполни сопствениот сон за
моќ, власт, тендери, кирии, ста
нови, пари... На разнебитување
и поделба на сопствената нација
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работат подолго од две години и
мора да се признае дека ова е ед
но од ретките полиња каде што
бележат некаков „успех“, ако мо
же да се нарече така закрвување
то на сопствениот народ. Може
би, пак, мотивите за будењето на
албанскиот национализам преку
јавно наддавање за двојазичност
и за федерализација, која се по
дразбира, се само влог во идни
ната на партијата, која е свесна
дека и на овие избори ќе биде
катастрофален губитник. Дали
Заев, реално, игра на расположе
нието на Албанците за да предиз
вика проблеми за ВМРО-ДПМНЕ
во новата владина коалиција?
Логиката е повеќе од едностав
на – соочен со неминовноста на
поразот на 11 декември, Заев и
СДСМ ги поставуваат основите
за нова етничка криза, продукт
на нивните неверојатни понуди
за Албанците, со кои по победата
ќе се соочи токму ВМРО-ДПМНЕ.
Како и секогаш, така и сега, соци
јалдемократите не ги интересира
штетата што со овие чекори ѝ ја
нанесуваат на сопствената држа
ва и нација. Не, за нив е најбитно
некогаш да се завладее и да се ос
твари елитистичкиот комплекс,
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анализа
кој постојано ги турка во неко
ја нова, луда авантура. Сменија
име, знаме, а потоа направија и
територијална поделба на држа
вата. Со последното дејство од
2004 година, насила, со нелогич
но спојување на некомпатибил
ни рурални средини и општини
ја сменија вековната етничката
структура на македонските Стру
га и Кичево. Барем до потегот на
СДСМ. Логичното прашање е: Ако
без срам, перде и трошка гризење
на совеста на само две години од
конфликтот можеа да го сторат
тоа, зошто сега не би спровеле и
двојазичност, федерализација и
што ли не друго? Да, некои праша
ња, дефинитивно, не заслужуваат
одговор. Не за друго, туку бидејќи
одговорите се подразбираат...

Домино ефектот на
глупирањето на СДСМ

„Така зборуваше Заев“. Веројатно,
во филмот на елитистичките глу
пости и секојдневната претстава
за себе со извртена, лажна иден
тификација со супермакедонецот
(поим што за нив е преслаба ква
лификација поради фактот што ма
кедонштината и не им значи нешто
особено) вака би гласела биографи
јата за црпнатиот лидер, скроена од
некое од Соросовите новинарски
пера. Навлезени во лошиот филм во
кој доминира маѓепсаноста од уба
вината на сопственото, контра, за
нив, грдото лице на Македонецот,
Заев и СДСМ со умисла го отворија
патот на големоалбанските копне
жи и утопии.
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Додека во Берн и во Македонија,
лидерот родум од Муртино из
насилено им се додворуваше на
Албанците (кои првпат ги видел
кога дошол да студира во Скопје
во 1993 година), тие поведени од
сонот што тој повторно го разбуди
во нив, беспоговорно се надовр
заа на неговата недоветна прика
ска. Експресно, идејата на Заев за
двојазичноста или првиот чекор
кон федерализацијата ги освои
срцата на албанските партии, па
таа стана инстант услов на ДУИ за
коалицирање со идниот партнер
(ВМРО-ДПМНЕ), но и основен дел
од програмата на ДПА, Алијансата
за Албанците, Беса и другите фа
ктори како Љамалари и другите.
Овде не зборуваме за „ефектот на
пеперугата“, туку за ефектот на За
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ев и на неговите акти. Би можеле
и некако да ги оправдате (но не и
да ги простите), кога би биле не
промислени и стихијни, но овде
сме сведоци на навидум неповрзан
план, кој својата добра координи
раност и цели ги открива со секој
чекор. Смената во СДСМ и изборот
на Заев, темпираноста на неприз
навањето на изборите во 2014
година, бојкотот, протестите, на
местените петардоидни „бомби“
во 2015 година, формирањето на
ветрот во едра наречен СЈО, одло
жувањата на изборите, странската
поддршка, па сѐ до двојазичноста и
федерализацијата даваат поинаква
слика од таа стихијната пред една
година. Цело е кога има сѐ, а којзнае
која е целовитоста на прикаската
и планот на СДСМ?

Како „Голема Албанија”
затропа на „мала врата”
во Тирана?
Тоа „цело е кога има сѐ“, сериозно го
сфатија токму Албанците во Тира
на, кои по повод одбележување на
Денот на независноста на Албанија
таму формираа Унија на албански
општини во регионот. Оваа инди
кативна „направа“ доби и инстант
име – Голема Албанија на мала
врата. Во таа т.н. Унија влегуваат
градови од пет држави - Албанија,
Македонија, Србија, Косово и Црна
Гора. Договорот го потпишаа гра
доначалниците на Тетово, Тирана,
Приштина, Улцињ и на Прешево.
Чемерија е во НАТО и исчезна, но
барем официјално, целта на дого
ворот е меѓусебна соработка во де
лот на културата, урбанизмот и на
животната средина. Сепак, познава
чите на случувањата на Балканот
страхуваат дека чинот ќе има многу
подлабоки последици, како и дека
се совпаѓа со прокламираните идеи
на лидерот на СДСМ. Процените на
познавачите се дека федерализа
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ција или кантонизација на држава
та, чиешто име дополнително ќе се
одредува, има три фази, кои етапно
ќе се воведуваат во следните неколку
години. Со првата фаза е опфатено
воведување целосна двојазичност
на целата територија на Македонија,
пред сѐ во безбедносниот сектор и во
институциите, во полицијата и во ар
мијата. Во втората фаза е предвидена
поделба на државата по федерални
единици, односно развивање на оп
штините во „понапреден систем на
самоуправување“. Третата фаза од
распадот на државата е отцепува
ње на делови преку локални рефе
рендуми на шест кантони и нивно
спојување кон соседни држави. Да
ли и идејата за двојазичност на За
ев како „интро“ за програмираната
низа случувања не е толку нова и
дали теренот за ова сценарио, ре
ално, не се подготвува веќе подолго
време? Во интервјуто на „Вечер“ со
Муса Љамалари од албанската ди
јаспора, кој го гледа Заев како иден
премиер, прашан дали се согласува со
неговите ставови за двојазичност и
за федерализација, вели: – Тој рече
дека сака Македонија да биде ка
ко Швајцарија. Ние од албанската
дијаспора имаме услови, еден од
условите е Македонија како држа
ва да го смени името, не се проблем
Албанците. Условот да го смените
името не е само од Албанците, тој
услов е од НАТО и од Грција. Ако са
каме да ја изградиме оваа држава,
треба сите да гледаме во иднината,
а не во минатото. Кога зборувам за
двојазичност и за федерализација
прашувам: Ви пречи ли Македони
ја да биде како Белгија? Мене не
ми пречи, апсолутно.
Да, Муса, проблемот е што ова сери
озно им пречи на Македонците, но и
на Турците, Србите, Ромите, Бошња
ците, Египќаните, Власите и на ред
други. Токму за ова, во текстот нас
ловен како „Ние ДРУГИТЕ“, м-р Ѓулен
Емин за „Дневник“ напиша: „Дали
лидерот на СДСМ при промовирање
то на идејата за двојазичност барем
еднаш помислил на достоинството,
на националните и човечки чувства
на ДРУГИТЕ, кои некако прифати
ја, барем според Уставот, да бидат
рамноправни граѓани на Република
Македонија, а фактички да живеат
во бинационална држава како гра
ѓани од ТРЕТ ред бидејќи првите два
реда се веќе зафатени. И покрај ши
рокоградоста на ДРУГИТЕ, сепак тоа
чувство е фрустрирачко“.

Уставна какофонија
во опозицијата
„Заев знае и меѓународната заедни
ца знае дека Македонија е најголем
проблем на Балканот! Затоа, Заев ќе
ја спои Западна Македонија кон Ал
банија! Помала Македонија – помал
проблем на Балканот!“ ова е изјавата
на главниот лик од стрипот „Црпна
тите“, кои секојдневно се потсмеваат
со дејствувањата на политичарите во
државата.

Често, не по туѓа вина, лидерот на
СДСМ (според кој „рибата смрди од
опашката“ и „со сила на човек мо
жеш да му дадеш, не и да му земеш“)
е инспирација за добар хумор и сатира.
Не само поради неговата катаднев
на лапсус лингва маѓепсаност, туку
и поради постојаното ретерирање од
кажаното. Не само кај него, туку и во
врхушката. За некоординираноста
на неинвентивната партија, која по
востановениот принцип на Ресавска
та школа сега користи програма на
српските десничарски радикали „Две
ри“, а претходно употреби неуспешна
„Шарена револуција“ од БиХ, зборува
и какофонијата во партијата. Така ве

черта на 24.11.2016 година, уште пред
да паднат во погубен траор и бесвест
од настапот на Себастијан Курц, ли
дерот Заев и десната рака, носител,
технички министер и генерален се
кретар Спасовски се најдоа на сосема
различна бранова должина. Додека
Заев на очајно посетениот митинг ги
убедуваше тетовци дека нема шанси
да се чепка во Уставот, Спасовски на
70 километри во Куманово си кажа
дека ќе го отвореле истиот тој Устав,
ама не за двојазичноста?! Уште еден
доказ дека за оваа партија Уставот не е
бедемот што ја брани државноста, туку
аморфна маса, која може и треба да се
обликува според дневните потреби на
врхушката. Истовремено, истиот тој
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Заев во Неготино изјави: „Носам жи
вот!“ Секој нормален со трошка хумор
во себе би рекол дека лидерот ѝ открил
на јавноста дека е во блажена состојба,
односно дека е бремен. Невозможно,
бидејќи не е Шварценегер, иако поради
гласови ниту ова дејство не се исклу
чува. Проблемот е во фројдовскиот
комплекс и што тој не е бремен, туку
обременет со сите антинационални и
антидржавни глупости што ги спро
веде во минатиот период. Настрана,
големината и растењето на бремето
го диктира разврската што следува за
само неколку дена, а сите однапред го
знаат резултатот. Да, ќе биде машко,
Македонец со некопирана програма и
со јасни национални ставови...
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КОЛУМНА

Странците се свесни за расположението на народот

ИЗБЕРИ ГО ПОДОБРОТО,
ЗА ТЕБЕ И ЗА 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.

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.

Само во Македонија има Т
дилеми за резултатите
од изборите
Пристигнувањето на една од најголемите дипломатски ѕвезди во
Европската унија, австрискиот министер за надворешни работи, пре
дизвика силни реакции во македонската јавност. За дел од граѓа
ните и за ВМРО-ДПМНЕ се работи за искрена и важна поддршка од
сестринската партија и од Австрија, која ја претставува Себастијан
Курц, а за опозицијата се работи за непримерен чекор на австриски
от дипломат кој не смеел да дојде во Македонија за да ја поддржи
владејачката партија. Со оглед на депласираните тези на опозици
јата, дека се работи за меѓународна корупција и дека целиот свет
треба да е против ВМРО-ДПМНЕ само затоа што е на власт цела
деценија, во овој контекст се поважни вистинските причини зошто
австрискиот министер отворено застана зад ВМРО-ДПМНЕ
Пишува | Горан Мом ироски

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!

ие што ја следат европската
политичка сцена внимател
но и тие што ги знаат автен
тичните дипломатски механиз
ми преку кои „старата Европа“
ги канализира своите интереси
и го наметнува своето влијание
во различни европски региони
или држави, знаат дека Австри
ја е таканаречен „прокси“ или
индиректен претставник на ЕУ
во регионот, кој не е формално
назначен. Само политички диле
танти можат да тврдат дека до
аѓањето и поддршката на Курц
на митингот на ВМРО-ДПМНЕ е
само негова лична желба и наме
ра и дека најмладиот европски
министер за надворешни работи
пристигнал во Скопје без изим
од големите играчи во ЕУ. Зар не
кој може да помисли дека Курц,
кој стана шеф на дипломатијата
на 27 години, а сега има 30 годи
ни, сака кариерата да му трае
само еден мандат, што сигурно
ќе се случи доколку тој оди про
тив останатите европски лидери
и во Македонија дојде затоа што
на неговиот колега Никола По
поски му е потребна сестринска
помош во рамките на европска
та десница. Какви скриени пора
ки ни донесе Курц, кој во Скопје
дојде со здравствени проблеми
(висока температура и малакса
ност), освен јасната поддршка за
ВМРО-ДПМНЕ искажана јавно од
сцената на партискиот митинг.

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.

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

КОАЛИЦИЈА ЗА
ПОДОБРА МАКЕДОНИЈА
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Прво, пораката дека на Европ
ската унија и на Австрија им е
потребна стабилна Македони
ја со функционални системи за
внатрешна и гранична безбед
ност и дека тоа во моментов
може да се гарантира само ако
ВМРО-ДПМНЕ остане на власт.

Втората порака е дека македон
ската политичка криза, колку
и да е тешка и мачна гледано
од македонски аспект, сепак во
рамки на Европската унија е ми
норна и тотално неважна ако се
земат предвид останатите проб
леми што ја мачат ЕУ, како зами
нувањето на Велика Британија,
изборот на Трамп за претседа
тел на САД и, пред сѐ, латентна
та бегалска криза, во тие рамки
и процесот на исламизација на
Западот и следствено на тоа
сѐ поголемата популарност на
екстремната десница. Курц на
македонската јавност ѝ порача
дека Македонија треба да го по
читува гласот на народот, треба
да ги почитува демократските
стандарди, да ги почитува чове
ковите права, но, пред сѐ, да ги
почитува европските интереси,
а тие во моментов се Македони
ја без сериозни потреси. Може
би најважната порака што ни ја
испратија шефот на австриската
дипломатија и неговите европ
ски ментори е дека имаат јасна
претстава за тоа кој ќе победи
на изборите на 11 декември.
Никој не треба да се сомнева
дека членките на ЕУ ги немаат
резултатите од анкетите , па ду
ри и дека некои од нив самите
нарачале непристрасна и обје
ктивна анкета. Со парите што ги
даваат во невладиниот сектор,
спроведување на една профе
сионална анкета не е никаков
проблем, ниту е проблем да се
сфати каде оди расположението
на граѓаните. Ниту Курц ниту
кој било сериозен европски по
литичар не би си дозволил да
се качи на сцена на митинг на
некоја сестринска или братска
партија ако е свесен дека таа
партија ќе ги загуби изборите.
Тоа, свесно или потсвесно, го
знаат и во македонската опо
зиција и затоа веднаш почнаа
приказните за „недоветноста,
коруптивноста и балканските
манири“ на австрискиот дип
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ломат. Слична хајка видовме и
со австрискиот комесар за про
ширување во ЕК, Јоханес Хан, кој
беше добар сѐ додека ја напаѓа
ше Владата, а штом се обиде да
биде неутрален во интерес на
побрзо потпишување на Дого
ворот од Пржино стана „европ
ски предавник“ и „корумпиран
вмровец во австриска кожа“. ЕУ
сака проверени партнери, Курц
и неговите европски ментори
знаат дека во Македонија и во
наредните неколку години ќе
владее ВМРО-ДПМНЕ и дека и
ЕУ и нејзините членки ќе мора
да соработуваат со администра
цијата на Груевски и затоа без
никакви дилеми се појавија во
Скопје. За разлика од претход
но кога Македонија беше пос
ледната дупка на шупелката,
сега ЕУ има директен интерес
од стабилноста во Македонија
и нема да дозволи каква било
случајност да ги наруши одно
сите со земјата која е на првата
линија на „бегалскиот фронт“
кој сѐ повеќе попушта на турско
тло, од каде што доаѓаат најави
за негово целосно разнебиту
вање и почеток на нов егзодус
на милиони луѓе кон Европа.
Со Грција како прва пречка на
тој егзодус, Македонија станува
вистинска природна граница
не само на ЕУ, туку и на целиот
континент поради што ниту Ви
ена, ниту Брисел, ниту Берлин
и Париз нема да ризикуваат со
поддршка на конфузни, слаби
и непроверени политички си
ли од кои не знаеме што точ
но може да се очекува. Нешто
слично како што размислува и
обичниот македонски граѓанин.
Во отсуство на проверени ин
формации за контактите што ги
направил Курц со своите коле
ги во ЕУ, можеме да потсетиме
дека последната конференција
за Балканот што ја иницираше
германската канцеларка Анге
ла Меркел во 2014 година овој
август се одржа во Виена, а слу
чајно или не во истиот град е
сместен и германскиот специ
јален пратеник за Македонија,
Јоханес Хајндл, инаку германски
амбасадор во Австрија. Во овој
контекст може да се потсети
ме и на состојбата при затво
рањето на границата од страна
на Македонија пет дена пред
www.republika.mk

КОЛУМНА
три важни покраински избори
во Германија. Додека Австрија
јавно ѝ се заблагодари на Ма
кедонија, Германија молчеше
и врескаше од среќа во себе за
потегот на македонските вла

сти предводени од ВМРО-ДПМ
НЕ. Отворено за благодарноста
кон Македонија проговорија
половина година подоцна за
време на посетата на лидерот
на ВМРО-ДПМНЕ на Берлин.

Странци, анкети и постизборни комбинации

Странците точно знаат дека
СДСМ ни на сон не може да
дојде во позиција да формира
влада освен ако ДУИ и ДПА
добијат налог и одбијат да ко
алицираат со ВМРО-ДПМНЕ.
Но, во тој случај и на странци
те и на сите други им е јасно
дека Македонија ќе влезе во
целосна нестабилност, де
лумно поради лутината на
ДУИ, која е бесна на СДСМ за
емитуваните разговори по
ради кои Али Ахмети загуби
огромен број поддржувачи,
но и поради разновидноста
на една таква коалиција која
нема да може да говори во
еден глас, која може да биде
хаотична во внатрешната и
во надворешната координа
ција, но и поради силната
опозиција која со сигурност
нема да дозволи менување
на името и на идентитетот,
воведување двојазичност или
каков било облик на федера
лизација, па макар таа била
виртуелна. Ако во моментов
анкетите велат дека разлика
та меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ
е меѓу 100 и 150 илјади гла
са, а странците ги имаат тие
бројки, јасно е дека форми
рањето владејачка коалици
ја ќе биде крпен проект без
никакви сврзни ткива и без
реален легитимитет да ја во
ди државата. Според сите што
ја следат Македонија, речиси
е извесно дека тоа ќе предиз
вика колапс во многу делови
на системот, од кои странците
се најмногу заинтересирани
за контрола на границата и
продолжување на реформи
те. Токму затоа настинатиот
Курц пристигна во Скопје и
ги шокираше опозициски
те лидери кои во паника го
прогласија за „продаден“ и
со тоа си навлекоа нови не
пријатели во ЕУ. Зошто СДСМ
не може да добие поддршка
www.republika.mk

од надвор? СДСМ не може да
очекува поддршка од пого
лем број европски влијателни
центри на моќ и ќе продолжи
да се шокира од поддршката
за ВМРО-ДПМНЕ сѐ додека од
темел не ги промени своја
та политика и реторика и не
почне да биде постојана во
тезите. Една од конкретните
причини за недобивање отво
рена поддршка сега е и чепка
њето во Уставот и отворање
на Пандорината кутија во која
Македонија ги крие своите
атавизми од минатото. Зар
Заев помислува дека стран
ците се среќни што тој преку
телевизијата „21“ најави ме
нување на Уставот во граѓан
ски, односно за укинување на
националните атрибути на
Република Македонија. Тоа
што подоцна на митинг кажа
дека нема да дозволи никој
да го менува Уставот, и за нас
и за странците изгледа како
нестварно, како зборови на
човек со синдром на поделе
на личност кој за седум дена
кажува целосно спротивни
работи, а тој човек е претен
дент за премиерското место.
Да не се лажеме дека стран
ците се загрижени за маке
донскиот идентитет и нација
и затоа преку Курц и други
те свои емисари го поддржаа
ВМРО-ДПМНЕ, тоа го покажаа
во случајот со Грција, туку се
загрижени дека идеите на
Зоран Заев, дури сфатени и
бенигно како предизборен
маркетинг, можат да отворат
нови катастрофални процеси
од кои со помош на ЕУ и на
САД се спасивме од многу по
крвава војна во 2001 година.
Токму сега, на прагот на најго
лемиот емиграциски бран во
модерното време, поголем од
ланскиот кој беше поголем од
миграциите во Втората свет
ска војна. �
петок, 2 декември 2016 година
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Скапи
експерименти,
господа!

Пишува | м-р Љупчо Пренџов,
организациски секретар на ГРОМ Граѓанска опција за Македонија

О

пштествените „триења“ на ма
кедонското политичко поднебје
некако ни станаа иманентни.
Деновиве се на врвот. Се разбира, по
ради изборите и актуелните поли
тички кампањи, но никако не стану
ва збор за експлозија, или „големиот
бум“. Напротив, би рекол дека се некој
континуитет, или барем никогаш не
завршена приказна. Дали е така, не
знам, но сенешто ме тера да си споме
нам. Ајде малку фактографија:
Во 2001 година во Република Маке
донија имавме вооружен конфликт
- класично сценарио од определени
центри на моќ со цел предизвикување
конфликтот и долготрајна недоверба
меѓу Македонците и Албанците како два
најголеми ентитета во РМ. Државата, за
среќа, успеа некако да се врати назад
на политички, но, пред сѐ, на економ
ски план. Вооружениот конфликт во
тој период резултираше со Рамковен
договор постигнат меѓу лидерите на то
гашните најголеми политички партии,
а суштината (гледана од аспект потоа),
беше вештачко зголемување на процен
тот на етнички Албанци во Република
Македонија и, се разбира, воведување
двојазичност во десетици општини во
државата, како и прекројување на вна
трешните територијални граници.
Меѓутоа, имам чувство дека по овој прв
чекор инвеститорот на овој проект не
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мирувал целото ова време. Очигледно е
дека има потреба да се оди чекор пона
таму. И би било крајно наивно да веру
ваме дека „големите стратези“ би се от
кажале на првата пречка, и тоа види од
кој, од „малата и суверена Македонија“?!
Така,во 2014 година почна и вториот
чекор од ова сценарио, а тоа е создавање
интермакедонски конфликт, чијашто
крајна цел е сериозно ослабување на
водечкиот македонски блок, неговото
раководство, во полза на групацијата
на помали политички партии од ал
банскиот блок. Со тоа би се довело до
состојба за редефинирање на Република
Македонија во секој сегмент од нејзи
ното општествено живеење, промена
на името, Уставот итн.. За целото ова на
инвеститорот – „чадорот“ му требаше
човек што ќе биде релативно крупна
или барем препознатлива политичка
фигура, кој ќе има големи амбиции за
моќ и за пари, а кој во себе ќе нема ни
трошка етичност, морал и, пред сѐ, па
триотизам. Зоран Заев во прв момент им
се виде идеален пион за остварување на
вториот чекор од ова сценарио. Велат
дека попат добил и една црвена нега
торска линија како „слаб остварувач“,
но тоа останува да го видиме.
Па така во 2014 година, на денот на
изборите, во 19 часот, ни соопшти дека
не ги признава изборните резултати,
дека се украдени 150.000 гласови од
страна на власта и дека тој ќе ги бојко
тира институциите на системот. Тие
исти институции на кои тој толку
„гладно“ претендира и , што би рекле,
во кои „парт тајм“ партиципира и тоа
со „полни гради“. Сега не зборува за тоа,
го потпиша избирачкиот список, кој е
истиот како тој во 2014 година. Чудно
замолкнување?! И како за сѐ досега, не
собра ни храброст, ниту доблест, да се
извини за оваа лага. А можевме ли воо
пшто да го очекуваме тоа? Во меѓувре
ме, ни кажуваше дека не го почитува
судот, сите судии се корумпирани, пра
тениците и владата се нелегитимни...
www.republika.mk

Накратко кажано, се обиде да постави
теза во јавноста дека сите раководители
на институции и нивни претставници
се корумпирани, криминалци и слич
но, а дека самите институции, патем
изградени од страна на граѓаните на
Република Македонија, се нефунк
ционални и претставуваат гнезда на
криминално работење. Како второ,а
можеби и најсуштинско, се обиде да
ја делегитимира изборната волја на
огромното мнозинство на македонски
граѓани. Сите прашања што ги отвори
овие две и пол години, се покажаа како
невистинити, дека не постојат 150.000
украдени гласови, дека не постојат
500.000 фантоми во избирачкиот спи
сок и слично. И сега,во изборите, влезе
„прочитан” од страна на македонските
граѓани знаејќи дека копирањето на
изборната програма од српски поли
тички партии нема да му донесе успех,
реши да го активира последниот ради
кален адут - пазарење со македонските
национални интереси и нивно нудење
на разни страни, без притоа кој било
да му побара такво нешто. Суицидно,
очајнички или „морално“, што би рекле.

со капчето на глава, кој е претседател на
здружението на иселеници Албанци и
кој јавно ѝ кажа на целата македонска
јавност дека не крие дека се залага за
федерализација на државата и дека тоа
лично му го кажал на Зоран Заев. Може
би и самиот Зијадин Села е добро повр
зан со вакви екстремистички структури
од каде што единствено може да стане
видлив на македонската политичка сце
на. Некако радикализмот на албанските
партии како да им е „дежурен адут“ во
политиката. Да, дури и во 21 век, за жал.
Никој не се осмелил да каже дека Репу
блика Македонија е главниот проблем
на Балканот, ниту еден Македонец што
си ја знае историјата на македонскиот
народ. Што барем малку знае и почитува
како овој народ дошол до држава, колку
неправди доживеал за да дојде до свој
општествен ентитет, колку жртви се да
дени за де се дојде до овој милениумски
сон за сопствена држава. Сега „се роди“
еден политичар, патолошки желен за
моќ и за власт, кој целиот овој сон го
релативизира, а целата историја, кул
тура, традиција и, пред сѐ, државноста,
ги става на „зелена маса“ само и само за
да стане премиер.

Кога го говореше ова во Берн имав
чувство дека луѓето таму, додека му
аплаудираа со широки насмевки и со
подгреани очекувања, во себе си велеа:
Па, ние ваков како тебе баравме 70 го
дини. Токму толку години никој не го
кажал тоа што го заговараа само ради
калните структури во нашите соседни
држави. Јас сум убеден дека истиот овој
аплауз ќе го добие доколку говори и
пред српските владици, бугарските и
грчките радикали.
За среќа, огромното мнозинство маке
донски граѓани веќе 25 години живеат
во плурализам, имаат веќе и демократ
ско минато, многу изборни циклуси,
многу нереализирани ветувања и денес,
во 2016 година, со помош на плурализ
мот во медиумите, интернетот и техно
лошкиот напредок, можат да ги слушнат
сите страни, сите понуди и точно даја
направат разликата.
Затоа сите анкети, покажуваат убедли
ва предност на Коалицијата за подобра
Македонија, покажуваат дека неопре
делените, кои се едно „тивко мнозин
ство” и кои се пресудни за изборите,
еднакво сакаат суверена, независна,

економски силна, унитарна и, пред сѐ,
европска Македонија.Тоа е таа „внима
телна публика“, која мери, одмерува,
слуша и во клучен момент се активира.
Но, како? Ако одиме според мислата „
пред фактите и боговите молчат“, не е
тешко да претпоставиме дека, на крајот
од денот, ќе пресудат реалните бројки.
Да, кампањата е црна, поцрна не може
да биде, но максимумот што може да се
постигне со такво „плукање“ е привре
мено да го демотивира гласачкото тело.
Сепак, говорот на омраза е бумеранг и
тој со чудесна брзина се враќа на испо
рачателот. Го предвидоа ли гневните
овој момент? Значи народот сака перс
пектива, надеж, не омраза. На тенок
мраз газат „господата“ од СДСМ.

Но, тоа што ќе остане, и за кое ќе мо
жеме за неколку години од дистанца
да говориме, е дали целиот овој труд,
вложените пари, енергијата од страна
на определени центри, а потпомогнати
од домашни слуги и предавници, било
психолошко подготвување на Македо
нецот дека двојазичноста, кантониза
цијата или федерализацијата се работи
што можеме да ги очекуваме во иднина.
Скапи експерименти, господа! �

Овие негови идеи не потекнуваат од вче
ра. Првпат ни ги објави во 2015 година,
на косовска телевизија, потоа ги ела
борираше уште неколку пати на разни
портали и средби со граѓани, за на крајот
да кулминира во Берн – Швајцарија.
Според нас од ГРОМ, неговата изборна
кампања таму и заврши, но срамот за
него и неговите најгласни поддржувачи
останува и ќе се памети. Ако му беше за
историјата - во ред е. Влезе!
Ниту еден политичар во овие 70 години
не сме го слушнале и виделе да истапи
со олку негативни антидржавни тези
погубни за Македонецот и за македон
ската држава,култура и традиција, како
што го направи тоа тој, на средбата со
албанските иселеници. Што се однесува
до таа „фамозна средба“, не знам само
дали средбата му ја подготвувал човекот

www.republika.mk
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Планот за Западна Македонија како еднојазична територија
наназад. Во таков случај, само
за момент замислете, кога се
случуваше „Диво Насеље“, ако
полицијата беше децентрали
зирана, како ќе реагираше на
групата вооружена до заби, вко
пана во кумановската населба,
со план за дестабилизација и со
коминике? Дали во таков случај
единиците за антитероризам,
кои би тргнале од централата

искоренат терористички групи
во Тетовско, дали тамошната
децентрализирана полиција со
пренесени надлежности ќе им
се приклучи на единиците за
искоренување на терористич
ките групи или ќе ги спречи во
нивната акција? Јас се обложу

Пишува | Никола Србов

Македонската јавност
веќе навикна по секој
говор или изјава на
Зоран Заев да очекува
демант од центарот за
комуникации на СДСМ
или од Заев лично, да
се дообјасни, не сме го
разбрале или лошите
вмровци му го извртеле
говорот. Ова преминува
во фолклор, запознавам
луѓе што го чекаат
само демантот или
дообјаснувањето, сѐ со
цел да не се заморуваат
дополнително со празни
зборови, кои подоцна
некој ќе се обидува
да ги дообјаснува

Н

а последните митинзи Зо
ран Заев вели дека федера
лизацијата на државата е
само во главите на „квазипатри
отите“ и на „националистите“.
А кои се „квазипатриотите“ и
„националистите“? Тоа сме ти,
јас, сите ние што со загриженост
сме ја проследиле изјавата на
Заев во која објаснува дека ние
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сме виновни и дека нашата
вина кон соседите тој ќе ја
компензирал со растурање
на Република Македонија. По
следно од Заев беше, „какво
менување Устав, каква канто
низација, какви бакрачи?“ ова
„бакрачи“ посебно ме весели,
но нејсе, во „бакрачи“ изгле
да лежи простор за демантот,
пак не сме го разбрале.

Но некои нешта не можат
тукутака да се демантираат.
Во „Планот за Македонија“
составен од СДСМ јасно си пи
шува што планираат со држа
вата, претпоставувам нема да
ги повлечат сите програми и
да ги препечатат на ново, да
се демантираат. На страница
164 од „планов“ социјалде
мокративе запишале дека ќе
извршат реорганизација на
полицијата, поточно, ќе из
вршат децентрализација на
полицијата со која голем број
надлежности ќе бидат пре
несени на локалните власти.
Настрана што ова води кон
посебни полиции во држава
та, кои имаат свои региони и
не одговараат пред центра
лата, колку и да ви изгледа
пренапумпано, факт е дека
секој почеток на децентрали
зација во нашите услови за
вршува со разединување, да
не се навраќам со историјата
www.republika.mk

Македонци > 50%
Албанци > 50%

за да се соочат со терористич
ките групи, би можеле да бидат
спречени од децентрализира
ната околиска (или како сакате
наречете ја) полиција? Што би
се случило доколку единици
те за антитероризам тргнат да

вам во второво, ќе ги спречи,
и нема да бидат виновни тие
што ќе ги спречат, ќе бидеме ви
новни ние доколку им ја дадеме
таа можност. Сето ова е прет
поставка, реторички поставено,
но реално, кога опозициските
ударни тупаници пишуваат
ајде да зборуваме слободно за

федерализации, тогаш ајде да
пишуваме слободно и што носат
таквите чекори, со цел да имаме
сѐ на маса, па да мериме пред
гласање.
На страница 188 од „Планот“
социјалдемократите запишале
дека ќе воведат мултикултурно
образование и дообјасниле што
планираат: „Првото место каде
што треба да се градат вредностите на едно заедничко
општество се детските градинки. Затоа, ќе воведеме елементи на мултикултурно запознавање за сите деца уште во
најраната возраст“. Во овој
„План“ господинот Зоран
Заев предвидува тој лич
но или неговите најблис
ки соработници да одат
по градинките и да им
објаснуваат на дечиња
та, вклучително и на
тие во јасли, како
треба да се дружат
мулти-култи. Ајде
да зборуваме. Вие
го оставате вашето
двегодишно детен
це во градинка, до
аѓа чичко Заев и му
кажува, „дете, многу ти е патриотско
друштвово, само со
Македончиња се
дружиш, ајде малку
да шараме, скарај се со Македончињата и ќе направиме
ново друштво во кое ќе бидат
рамноправно застапени и Албанчиња, Турчиња, Ромчиња,
итн. мора да градиме соживот
од најмала возраст“, или обра
тно, ова ќе му го каже на некое
Албанче што се дружи само со
Албанчиња, па ќе мора и тоа да
шара, да биде „револуционер“ –
шарен. А како ќе ги воспостави
Зоран Заев овие „мулти-култи“
друштвенца на двегодишни деца
во Источна Македонија каде што
нема Албанци? Ајде да зборува
ме. Дали тоа значи дека на сила
ќе донесе Албанци во Кочани,
Делчево, Виница, Кратово, Беро
во итн. за да може да го спроведе
својот „план“?
www.republika.mk

колумна
На истата страна од „Планот“
социјалдемократите запиша
ле: „Ќе бидат стимулирани
проекти за мултикултурно
дружење и меѓујазична комуникација и во повисоките
степени на образованието“. Со
ова Заев ни објаснува дека на
шите деца кога ќе тргнат во
училиште веќе ќе треба да го
имаат совладано албанскиот
јазик, само на таков начин ќе
можат децата да се дружат „му
лтикултурно“ и „меѓујазично“
да комуницираат. Вметнување
то на „меѓујазично“ е лош обид
да се затскрие намерата и по
ентата на „Планот“.

Ајде да мериме. Со воспоставу
вањето на „мулти-култи“ гра
динки и училишта Заев во За
падна Македонија ќе направи
компактна еднојазична тери
торија. Сите се концентрира
ме кон албанскиот јазик во
Источна Македонија, но не, не
е возможно, со планот на Заев,
Западна Македонија ќе стане
еднојазична територија во која
и Македонците уште од најмала
возраст ќе го учат албански
от јазик и на тој начин ќе им
се намали шокот при идните
физички поделби на државата
Соживот не се гради со дирек
тиви и со закони, соживотот
извира од традицијата и тој
може да биде нарушен само со
вештачки конфликт каков што
создаваше партијата на Зоран
Заев во 90-тите години од ми
натиот век. Истиот тој СДСМ ги
вложи сите свои ресурси за да
го минира законот за веронау
ка и за историја на религиите
во училиштата, кој требаше
да доведе до самоосознавање,
осознавање на различниот од
тебе и до меѓусебно разбирање
и почит. Агендата што ја спро
ведува Заев сега е уривање на
сите напори што беа направени
во минатото, а кои беа во насо
ка на вистинско разбирање и
почитување меѓу Македонците
и Албанците.

Обиди се, Заев, да го деманти
раш ова, или испечати нови
програми, има помалку од десет
дена до избори. �
петок, 2 декември 2016 година

23

Психопатологија

колумна
Тука имаме маса примери на
идиотска попустливост (веројат
но, како резултат на притисок
и на корупција), при која, така
да се каже, неколку круцијални
национални интереси се прода
дени за 30 сребреници.

Тие интереси се сакрални за
една нација и без нив сите
натамошни чекори во све
тот на политиката стануваат
проблематични, несигурни и
субмисивни.
Пишува | Ацо Станковски

В

о огромната практика што
психопатолозите ја имаат
со душевно болните, има
мноштво различни случаи. По
себно се интересни тие што уме
ат добро да се затскријат и, како
такви, некако да се пробијат до
највисоките структури на некоја
организација. На некоја поли
тичка партија, на пример.
Тогаш нештата почнуваат да до
биваат, по сѐ, надреалистички
својства, а целата конструкција,
во еден момент, доаѓа до состој
ба на целосна деструкција.
Ова рапидно пропаѓање, кое за
вршува со едно опаѓачко креш
чендо, е резултат на судирот, кој
оваа исфантазирана, имагинар
на реалност го има со вистин
ската – космичка реалност, која
секогаш стои непоколебливо и
цврсто, како и самата вистина.
Зошто таа реалност ја содржи
во себе вистината како суверена
оска на постоењето.

Така, лажната реалност на
психопатолошката личност и
сличните на неа (заразените со
ветувања и со пари), неминовно,
доживува катастрофа кога ќе се
судри со вистинската реалност
дадена од Бога.
А тоа ќе се случи наскоро, поточ
но на 11 декември оваа година.
Не сакам да прејудицирам, само
ги следам главните траектории
на оваа драмолетка, која, еве, се
протегна цели две години мал
24
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третирање и потценување на
интегритетот и интелектот на
македонските граѓани.

Секако, овде имаме една пси
хопатолошка личност, која со
цинизмот и со ароганцијата на
неколкуте белосветски играчи
од „меѓународната“ е доведена
во фокусот на политичкиот жи
вот во Македонија. Никој не знае
зошто овие „чадори“ толку суро
во си поиграа со македонската
република, зошто со толку де
градација и дискриминација се
нафрлија врз македонските ми
рољубиви и сервилни граѓани.
- Им се можело – е еден од
најобемните одговори, но не и
најзадоволителни, во однос на
прецизноста.

- Зошто, на пример, не пронајдоа
„чадорите“ некој посебен човек
за таа функција, некој што ќе има
многу поконзистентен и повни
мателен настап? Некој, кој, ед
ноставно, е политички писмен,
а во СДСМ имаше многу такви
луѓе. Да не си отидоа згрозени
од планот на „меѓународната“?“
Но, не. Едноставно, тие („меѓу
народната“) отидоа на една при
лично хазардерска варијанта.
Зошто?

Како прво, да ѝ погледаме на
вистината в очи. Да погледнеме
во настаните што ја креираат на
шата современа историја – исто
ријата на независна и суверена
Република Македонија.
www.republika.mk

Името – централен симбол на
концептот нација – држава, беше
продаден од страна на тогашна
та партија на власт – СДСМ.

заменувајќи ја униформата на
бранителите на татковината
со гаќи за капење, што со за
доволство ги рекламираа по
плажите на Халкидики.
А потоа, од море, во владејачка
фотелја. И тоа ли го среди „меѓу
народната“?

Потоа, со снобовската флоскула
на дворската дама – „некои пра
шања не заслужуваат одговор“,
се извлече елегантно од одго
ворноста за новото територијал
но парчење на Македонија.
- До кога?

250.000 луѓе избркани на улица,
како резултат од криминалната
приватизација, спроведена од
тогаш владејачкиот СДСМ.

Откако народот ги собори од
власта во 2006 година, тие не
мируваат. На победниците не им
овозможија еден цел мандат од
четири години, туку со помош
на „меѓународната“ на секои две
години мораше да се организи
раат нови и нови избори, на кои
народот им порача дека веќе не
се пожелни и дека се дискреди
тирани довека.

И сега судството било непро
фесионално – критика што се
вергла токму од претставни
ците на истата партија, што го
дизајнираше судскиот систем
во деведесеттите.

Затоа, веројатно, се дејствува
толку лудачки и фанатично
кога се работи за оваа чудна
партија – реликт на комунис
тичкиот тоталитаризам, допол
нително воведена во криминал
и во велепредавство.

Знамето – симбол на непокорот
и на дигнитетот на народот, про
даден од СДСМ – партијата, која
тогаш имаше мандат да ја упра
вува државата.

За време на мандатот на СДСМ,
од 1994 до 1998 година, кога не
маше никаква опозиција во пар
ламентот, во еден ден, таа 1996
година, без каква било расправа
или консултација, избрани се и
поставени како судии 640 лица,
партиски членови или симпати
зери на СДСМ.

Веројатно, дел од овие судски
марионети (какви што се сега
овие, од СЈО) решиле да се отт
ргнат од „теледиригираноста“
на „дражавотворната партија“,
поттикнати од задоцнетиот, но
секогаш добредојден патриоти
зам, што се однесува до македон
скиот интерес.

Потоа, ја потпалуваа војната во
2001 година со подмолности,
недостојни за човека. Извршија
маса предавства и беа најмно
губројни меѓу дезертерите,
www.republika.mk

Но, тие не престануваат. Дали
се работи за целосни идиоти
или за едно, веќе колективно
лудило, кое потпомогнато од
„меѓународниве чадори“ добива
свои клинички медали. Како да
се работи за психоексперимент
на најцрните структури на ЦИА.

Каква фарса на големите иде
али што провејуваа во говори
те на Тито и неговите следбе
ници, кои денес како крадци се
обидуваат да ја организираат
револуционерната илегала,
која повторно треба да ги до
веде на власт.

И сето ова укажува на сосема
детерминираната патека на
инсталирањето на една психо
патолошка личност на челото
на оваа, веќе сосема пропадна
та партија. �
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Писма, документи и сведоштва

Фељтон: Црните страници на УДБА

Том IX - Лустрацијата

- недовршен процес

„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

З

аедно со Законот за от
ворање на политичките
досиеја во 2000 година, до
Собранието на РМ беше доставен
и Предлог-закон за утврдување на
соработката на лица што се но
сители на јавни функции, нешто
што требаше да значи и почеток
на лустрацијата во Република
Македонија. Но, тој ќе остане во
пратеничките фиоки и никогаш
нема да се најде на дневен ред на
собраниска седница.

Се чини дека 2006 година и доне
сувањето на Резолуцијата 1481
на Парламентарното собрание
на Советот на Европа малку ќе
ги подотвори вратите за конеч
но спроведување и на процесот
на лустрација во земјата. Притоа,
како законска основа ќе послужат
Резолуцијата 1096, решенијата и
www.republika.mk

препораките од регионалниот
проект Разоткривање на скрие
ната историја: Лустрацијата во
земјите од Западен Балкан, како
и компаративните искуства и
мерки од поранешните комунис
тички земји, кои веќе ја имаа или
сѐ уште ја спроведуваа лустрација
та. По речиси двегодишна дебата,
Собранието со општ политички
консензус ќе го донесе Законот
за определување дополнителен
услов за вршење јавна функција
на почетокот на 2008 година, а
изборот на членовите на Коми
сијата за верификација на фактите
ќе дојде речиси една година по
доцна. И веднаш мора да се каже
дека Законот за лустрација ќе биде
еден од најконтроверзните, најос
порувани и ќе биде изложен на
најмногу манипулации, пред сѐ
од страна на невладиниот сектор.
петок, 2 декември 2016 година
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Зашто, постигнатиот општ политички
консензус не само за потребата од до
несување на законот, туку и оценката
дека во Република Македонија и по
донесувањето на Уставот во 1991 го
дина немало изградени демократски
институции, кои ќе бидат способни
да ја чуваат и бранат новопројавена
та и сѐ уште кревка демократија, ќе
го оспорат и нарушат невладините
организации, кои никогаш не можат
да бидат задоволни од степенот на
развој на демократијата и заштита
та на човековите права и слободи во
едно општество. А, за ова, секако, свој
придонес ќе даде и Уставниот суд на
Република Македонија, додека опо
зицијата, во обид да дојде до ситни
дневно-политички поени, ќе има улога
само на политички декор.Законот за
определување дополнителен услов за
вршење јавна функција во 2009 година
и во 2011 година ќе претрпи мали,
дополнителни промени. Со првите
ќе стане професионален статусот на
членовите на Комисијата за верифика
ција на фактите и периодот на време
траење на Законот ќе биде продолжен
двојно, од пет на десет години. Сушти
ната на вторите промени се сведуваше
на три сегменти. Прво, на процесот
на лустрација сега ќе треба да подле
жат и поранешните носители на јавни
функции, кои не се починати, второ,
временскиот опфат на процесот се све
де до стапувањето на Законот во сила
и трето, имињата на функционерите,
кои од разни причини не доставиле
нотарски заверена изјава за несора
ботка со поранешните тајни служби,
да не можат по автоматизам да бидат
објавувани во „Службен весник“.
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Наспроти ова, Законот, а со тоа и чле
новите на Комисијата за верифика
ција на фактите и натаму ќе останат
предмет на напади, дискредитација
и манипулации. Во речиси тригодиш
ниот период на спроведувањето на
лустрацијата на површина ќе ги из
несе и практичните слабости, што
фактички го правеа Законот речиси
целосно нефункционален. Не само
затоа што членовите на Комисијата
за верификација на фактите ќе чекаат
одговори од четирите надлежни ин
ституции - ДАРМ, Управата за безбед
ност и контраразузнавање, Агенција
та за разузнавање и разузнавачката
служба и Министерството за одбрана,
што фактички значеше дека лустра
цијата индиректно ја вршат тие, а
петок, 2 декември 2016 година

не Комисијата, туку за прогласување
соработник беше неопходно да се по
седува и писмена изјава за согласност.
За волја на вистината, такви изјави
има низ досиејата, но само во тие со
постар датум, некаде до средината на
50-тите години од веќе минатиот век.

Дури со донесувањето на вториот
закон, односно на Законот за опре
делување услов за ограничување
за вршење јавна функција, пристап
на документи и објавување на сора
ботката со органите на државната
безбедност во јуни 2012 година, и
практично почна вистинскиот про
цес на лустрација. Зашто, членовите
на Комисијата за верификација на
фактите, конечно, имаа директен
увид во политичките досиеја преда
дени во Државниот архив на Репу
блика Македонија. Ова, пак, можеби
нормално и очекувано, беше повод за
целосна политизација на процесот и
негово ставање во дневно-политич
ки контекст, наводно, како обид за
пресметка со политичките неисто
мисленици на власта.

Со почетокот на објавувањето на не
законски здобиените прислушувани
телефонски разговори од страна на
опозицијата на почетокот на 2015
година, што значеше и наметнато и
исценирано влегување на државата
во политичка криза, во август истата
година Собранието на РМ го донесе
Законот за престанување на важење
на Законот за определување на ус
лов за ограничување за вршење јавна
функција, пристап на документи и
објавување на соработката со орга
ните на државната безбедност. Со
него, практично, престана процесот
на лустрација зашто мандатот на Ко
мисијата се ограничи до 1 септември
2017 година, период во кој таа не смее
да почнува нови постапки, а за веќе
почнатите предмети, кои се наоѓаат
пред надлежните управни судови, ќе
важат одредбите од вториот закон за
лустрација. По нивното конечно завр
шување, Комисијата за верификација
на фактите на Собранието на РМ тре
ба да му достави конечен извештај, со
што завршува и нејзиниот мандат, а
целата документација му се предава
на Државниот архив на Република
Македонија.
Томот IX е поделен во 2 дела, на 2.034
страници и ги содржи следниве лица:
www.republika.mk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Алија Ахмеди
Беџет Беџети
Благоја Азески
Благоја Иванов
Божидар Кулевски
Божин Павловски
Боро Дракулевси
Бранко Цветков
Васил Костојчиновски
Васил Тоциновски
Владимир Милчин
Властимир Видоевски
Властимир Јовановиќ
Драги Билески
Ѓорѓи Видов
Ѓорѓи Гудев
Ѓорѓи Тоновски
Ѓорѓи Спасов
Ѓунер Исмаил
Живко Ѓеоргиевски
Зоран Јовановски
Иван Бабамовски
Иван Катарџиев
Јадранка Костова
Јован Трпеновски
Јорданчо Чеврески
Кирил Псалтиров
Коста Балабанов
Кочо Битуљану
Крсте Пендаровски
Љубе Чкламовски
Љубомир Георгиевски
Љубомир Фишиќ
Љубомир Фрчкоски
Махи Иса Нехими
Милован Стефановски
Мирко Јован Буневски
Михаил Јанушев
Михајло Костуранов
Наум Начевски
Никола Ѓончески
Никола Костурски
Никола Темелковски
Николче Бабовски
Паскал Гилевски
Петар Карајанов
Петре Крцоски
Петре Наковски
Растислав Терзиоски
Сејфедин Назми Хајруни
Сиљан Аврамовски
Слободан Богоевски
Слободан Катушевски
Слободан Угриновски
Стеван Павлески
Томе Серафимовски
Томислав Чокревски
Трајан Петровски
Трајко Батанџиовски
Трајко Огненовски
Џемо Јашари

1. Владимир Милчин, роден на 29.4.1947 година во
Скопје. По занимање режисер, член на Сојузот на комуни
сти, се води под псевдонимот Драматург од 1976 година.
Заведен заради основи на сомнение дека дејствува од
позиции на учество на студентски протести, во 1968
година во Белград учество во основање на весникот „Фо
кус“ и во позиции на граѓанска десница. Дерегистриран
во 1987 година, но останува во оперативна позиција на
СДБ, за следење на активностите на ПОО и на лица што
се безбедносно интересни за службата.

на телефони и телекомуникациски средства, следење,
набљудување, прислушкување и озвучување лица, како и
добивање информации за одредени лица при формирање
одредена политичка партија. Во повеќе лични досиеја,
на пример со бр. 26281 и лично досие бр.25881 постои

2. Иван Бабамовски, роден на 2.10.1941 година. Бил
наредбодавец и се послужил со информации од тајните
соработници. Во повеќе досиеја постојат документи
од кои се гледа дека тој дејствувал вршејќи ја својата
функција и одобрил работи со кои се кршени основните
слободи и права на граѓаните, а во тоа и тој актив
но учествувал. Сето тоа се гледа од личните досиеја:
бр.25793, бр.17185, бр.7641, бр.3804, бр.12286, бр.9423,
бр2877, бр.20479, бр.6002, бр.3227, бр.1557, бр.20570
итн. Од примерот во увид во само едно досие со бр.15508
било утврдено дека досието било водено против лице
кое истапувало од македонски национализам, ВМРО и
на линија за самостојна и обединета Македонија. Коми
сијата за верификација на фактите решението за Иван
Бабамовски го донесе на 28.3.2014 година.
3. Љубомир Фрчкоски, роден на 2.12.1957 година,
професор на Правниот факултет во Скопје. Се утврди
дека како министер за внатрешни работи во Владата на
Република Македонија во периодот 1992-1996 издавал
наредби или одобрувал дејствување за тајна контрола
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следење, набљудување, прислушкување и озвучување
на лица. Постојат следниве документи: материјал од
Дирекцијата за безбедност и за контраразузнавање
од времето кога министер на МВР бил Томислав Чо
кревски, ев.бр09-292 од 7.2.2001 година, доставено
од Извршниот комитет на партијата ВМРО-ДПМНЕ до
Анкетната комисија за заштита на човековите права
и слободи при Собранието на Република Македонија,
од две страни, со кои укажуваат дека биле спроведени
оперативни технички мерки, кои ги применувало СДБ
(ДБК) спрема ВМРО-ДПМНЕ од 4 страници; Информа
ција ЕВ.БР.233,ОД 21.02.1997, Информација ЕВ.БР 239,
од 24.02.1997 година од 2 страници, Информација
ЕВ.БР 309, Информација ЕВ.БР 14-693, Информација
ЕВ.БР 14-694, Информација ЕВ.БР 14-1053 од 10.9.1997
година. Од документот за оперативно техничко мерки
се гледа дека кон повеќе лица - членови на партијата
ВМРО-ДПМНЕ се применувале мерки тајно следење,
набљудување и документирање, како што се самото
седиште на истата партија (чијшто псевдоним е Те
мел), следење на претседателот - Љубчо Георгиевски
(Мона Лиза), потпретседателот Доста Димовска (Дама),
Филип Петровски (Марта), Александар Флоровски
(Паун) итн. Од тие документи се гледа дека во доне
сувањето на одлуките се кршени основните права и
слободи на граѓаните. Комисијата за верификација на
фактите решението за Томислав Чокревски го донесе
на 19.9.2013 година.

решение за примена на мерка тајна контрола на теле
фон. Од тие документи се гледа дека во донесувањето
на одлуките се прекршувани основните права и слободи
на граѓаните.
4. Слободан Богоевски, роден на 10.12.1951 година.
Како потсекретар во СДБ, бил наредбодавец и корис
ник на информациите. Во неколку лични досиеја на
други лица постојат документи дека вршејќи ја својата
функција наредил или одобрил дејствувања со кое се
кршени или ограничени основните слободи и права
на граѓаните. Од 17 ноември 1992 година почнал во
претходна обработка ПО и оперативна обработка ОО,
и од партиски причини. Наредил следење, снимање,
фотографирање, прислушување на лицата од лични
те досиеја со бр.3804, бр.26447, бр.26430, бр.26448,
бр.26492, бр.26529, бр.26514, бр.26524. Сето тоа било
спроведувано поради нивните ставови, кои биле спро
тивни на тогашната политика на владеење и работа.
Тие биле дискредитирани и прикажувани како не
пријатели на Македонија, а сето тоа бидејќи тие биле
припадници и приврзаници на една партија.
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5. Томислав Чокревски, роден на 11.12.1934 година.
Како министер за внатрешни работи во Владата на
Република Македонија во периодот 1996-1998 из
давал наредби или одобрувал дејствување за тајна
контрола на телефони и телекомуникациски средства,
петок, 2 декември 2016 година

Во соработка со Државен архив на Република Македонија
Стручен консултант: Д-р Филип Петровски
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„Реално“ е програма што има решение за сите животни проблеми

Дом и работа за секого – граѓаните ќе си го вратат достоинството
Програмата на ВМРО-ДПМНЕ ветува надминување на тешкотиите и
создавање услови во кои секој човек ќе живее достоинствено и ќе
придонесува државата да оди напред. Освен работа и дом, ќе се
обезбедат субвенции за земјоделците, ќе се изгради агроберза и ќе
има агросоветници, ќе се градат нови автопатишта за подобра и по
брза комуникација и на граѓаните и на бизнисмените, и многу повеќе
Пишува | Александрија Стевковска

С

о вработување и обезбедување
дом се решаваат двете горливи
животни прашања што ги мачат
граѓаните на оваа земја. Сепак, има
некој што мисли на нив и се обидува
да ги реши овие основни егзистен
цијални проблеми. Програмата на
ВМРО-ДПМНЕ, насловена „Реално“,
ветува надминување на тешкотиит е и
создавање услови во кои секој човек ќе
живее достоинствено и ќе придонесува
државата да оди напред. Освен работа
и дом, ќе се обезбедат субвенции за
земјоделците, ќе се изгради агроберза
и ќе има агросоветници, ќе се градат
нови автопатишта за подобра и побрза
комуникација и на граѓаните и на биз
нисмените, и многу повеќе.
Успешниот тек на проектите „Купи
куќа, купи стан“ и „Купи куќа за
млади“ добива свое продолжение со
проектот за купување куќа за лица
постари од 36 години. Само што лу
ѓето почнаа да се прашуваа зошто
куќа или стан да се обезбеди само за

помладите, до 35 години, пристигна
најавата за проектот кој ги опфаќа и
постарите од 35 години.

Проектите „Купи куќа за млади“ и
„Купи куќа за над 36 години“ има
ат низа поволности кои треба да
се искористат за луѓето да дојдат
до сопствен дом. За проек
 тот „Купи
куќа над 36 години“ се предвидува
субвенционирање на каматата и
главницата во првите 10 години, и
тоа во првите седум години 60 про
центи, а во следните три години 20
проценти. Ова е проект што го нема
никаде во светот. Македонија е пр
вата држава што овозможува вакви
бенефиции за своите граѓани за да
можат да дојдат до сопствен дом –
најави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Ни
кола Груевски.
�

Со најавените нови 70.000 вработува
ња и давањето можност да се дојде до
свој дом, се заокружува решавањето на
основните потреби на граѓаните. Но,

грижата на владејачката партија за до
брото на жителите на оваа држава не
престанува тука. ВМРО-ДПМНЕ се гри
жи и за земјоделците. Така, осврнувај
ќи се на проектите во земјоделството
во овој предизборен перио д, Груевски
спомна дека во следниот четиригоди
шен период ќе продолжи субвенцио
нирањето во земјоделството, за што се
планирани околу 600 милиони евра и
35 милиони евра за реконструкција на
водоводи и за набавка на нова опрема
и механизација. Исто така, ќе се про
должи и со чистење на најмалку 100
километри канали годишно, за што
ќе се набави соодветна механизација
во вредност од 3,5 милиони евра. Се
најавува изградба и на агроберза.
Изградбата на агроберзата во рео
нот на Демир Капија и на Неготино
е инвестиција од околу 20 милиони
�

евра, која треба да ја подобри трго
вијата со земјоделски производи и
да ги намали неправилностите и
малверзациит е кои им се прават на
производителите со намалување на
откупните цени. Тука ќе можат да се
донесат земјоделски производи од
цела Македонија, а откупувачите
оттука да изберат и да кажат од кој
производ колку купуваат. Предви
дено е и откупувачи кои не се при
сутни на берзата компјутерски да
може да направат купопродажба
- рече Груевски.
Според него, изградбата на оваа агро
берза треба да отвори и нови работ
ни места во овој регион и ќе биде
многу значајна и за Демир Капија и
за Неготино.

За следниот мандат, помеѓу останато
то, се предвидува и воведување про
фесионални земјоделски советници.

Тие ќе се базираат и ќе функцио
нираат на база на матични лекари,
по капитација, значи по глава, колку
земјоделци ќе се запишат кај еден
земјоделски советник, толку ќе зе
маат пари. Така што секој земјоде
лец ќе може да си одбере свој профе
сионален земјоделски советник, ако
е задоволен од него, ќе продолжи со
него, ако не е задоволен, ќе си најде
друг, ќе го откачи првиот, ќе се запи
ше кај друг, првиот ќе зема помалку
пари за тој земјоделец, новиот ќе
зема повеќе пари. Значи, ќе има ме
ѓу нив конкуренција. Конкуренција
која треба да ги натера да се борат
за земјоделецот. А, борбата ќе би
де само преку тоа што ќе му даваат
добри земјоделски совети и добри
економски совети – рече Груевски.
�

Тој посочи дека тие земјоделски совет
ници прво ќе треба да имаат завршено
високо образование, Земјоделски или
Економски факултет, второ, ќе треба
да поминат преку специјален курс кој
ќе трае неколку месеци со обемни пре
давања од врвни предавачи, не само
од земјата туку и од надвор. Потоа ќе
треба да полагаат испит и да добијат
лиценца. За полагање на испитот ќе
треба да користат и домашна и на
предна странска литература, веќе во
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најголем дел и преведена на македон
ски јазик. Ќе треба да познаваат добро
англиски за да може да ги следат преку
интернет најновите научни истражу
вања во областа на земјоделието и за
да може да му пренесат на земјоделе
цот што е најдобро.
Советникот ќе мора четири пати
во годината да доаѓа на специјални
нови обуки за најновите научни
достигнувања бидејќи науката по
стојано оди напред и тие мора да
го држат чекорот со тоа за да може
да им го пренесат тоа на нашите
земјоделци. Ќе мора три до четири
пати задолжително да го посетат
земјоделецот, да ги видат неговите
состојби, родот, има ли проблем,
како да се реши проблемот – по
јасни Груевски.
�

За да заживувањето на економијата,
па и земјоделството биде комплетно,
потребни се и патишта. Во програмата
„Реално“ се најавува доизградба на
почнатите и градење нови патишта.
Во Кичево ќе го доизградиме и
пуштиме во употреба автопатот
Кичево – Охрид во првата полови
�
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на на 2018 година, во должина од
57 километри, инвестиција вредна
370 милиони евра. Најдолгиот ту
нел во Македонија, во должина од
2 километра, ќе се изгради токму
на оваа траса. Ветуваме изградба и
на нов автопат Кичево – Гостивар,
во должина од 42 километри. За
реализација на истиот ќе се ин
вестираат 350 милиони евра. Ме
ѓувремено, ќе го реконструир
 аме
магистралниот пат Кичево – Гости
вар затоа што додека се изгради
новиот, луѓето треба да се движат
по безбеден пат. Сегашниот пат
Кичево – Гостивар целосно ќе се
реконструира, а паралелно ќе се
гради нов автопат и ќе ги обнови
ме сите пет моста на оваа делница
што сега е меѓу Гостивар и Киче
во во должина од 28 километри,
инвестиција вредна 8,6 милиони
евра, за обнова на мостовите и за
реконструкција на сегашниот пат
Гостивар – Кичево. Да нема забуни,
истовремено ќе се реконструира
сегашниот пат Кичево – Гостивар,
а паралелно ќе почнат подготовки
и почеток на градба на автопат
Гостивар – Кичево – најави лидерот
на ВМРО-ДПМНЕ. �
петок, 2 декември 2016 година
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Рекоа, не порекоа
Себастијан
Курц

Австрија е особено
благодарна за под
дршката во 2015 и во
2016 година при бегалската криза. Тоа беше
голем предизвик за Австрија, во 2015 година
90 илјади емигранти дојдоа во Австрија, а преку
еден милион минаа низ државата. Без вашата
влада немаше да бидеме во состојба да ја затво
риме балканската рута. Многу сум ви благодарен
што ни помогнавте во таа тешка состојба за нас.

Цела Европа треба да
му биде благодарна
на Груевски, а ние ве
руваме дека Македонија е важен партнер за ЕУ
и дека Владата водена од ВМРО-ДПМНЕ ќе биде
наш стратегиски партнер заради напорите кои
се преземаа за емигрантската криза. Имате го
лема можност, ја имате ВМРО-ДПМНЕ, партија
која има многу пријатели во Европа, луѓе кои
се млади и способни, и, пред сѐ, лидер каков
што е Груевски, кој ќе ја води Македонија за
да влезе во ЕУ и да бидеме сите браќа во една
иста заедница.

Муса
Љамалари

Зар не гледате дека
источна Македонија
се исламизира? Тука
е целата поента. Ние знаеме како да се однесу
ваме со тие работи, но вие не гледате што ќе се
случува по 5-10 години. Затоа дај да вградиме
нешто ново, дали федерализација или…
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Рекоа, не порекоа

Стево Пендаровски

Шах-мат,
пусикет

Никола
Груевски
Сите луѓе се во исче
кување да завршат
изборите и политич
ката криза, сите са
каат крај на кризата и политичка стабилност.
Завршување на кризата е условено од добивање
63 пратенички места, тоа е најсилната гаранција
дека кризата нема да продолжи, дека ќе дојде
крај на кризата и на сите обиди на Зоран Заев,
СДСМ и сценаристите да престанат да ѝ го пра
ват тоа на Македонија.

Роден на:
3 април 1963 година во Скопје
Образование:
Правен факултет во Скопје
Професија:
aроганција во движење

С

Џузепе
Галати
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тево Пендаровски веќе
нема причина да се чув
ствува осамено. Нико
ла Попоски му одговори на
лелеците и на повиците за
соочување и Пендаровски
е повторно на свое. Да се
чувствува победено му е
познато, но сега друго го
мачи - требаше ли да си го
бара со боринче.
Човекот што беше кандидат
за претседател на „стока на
род“, за кого Македонците
„таму се собрани во бачило“
небаре се овци, на овие избо
ри е носител на пратеничка
та листа во првата изборна
единица и ќе му се спротивс
тави на Никола Попоски, исто
така, носител на листата во
оваа единица.

Пред да си ги одмерат силите
на гласачкото ливче, СДСМ
побара, а ВМРО-ДПМНЕ при
фати јавно соочување на
ТВ-дебата. А што видовме од
таа дебата - празно столче
спроти Попоски. Пендаров
ски бил презафатен, бил на
ракометен натпревар.
Од друга страна, со целата
своја надалеку прочуена
ароганција, Пендаровски
на митинзите им фрла
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прав в очи на граѓаните со
несериозни досетки дека
се „чувствувал осамен“, му
избегале Груевски од ИЕ 1
и Попоски од студио.

Сепак, се сретнаа. Еве, и нека
не биде важно кој избегал,
кој кого бркал. Пендаровски
го доби тоа што го бараше
и си замина од студиото со
наведната глава.
Бомбите на опозицијата, ра
ботата на СЈО и на судството
во Македонија, евроинтегра
циите, центрите на моќ што
мешаат прсти во македон
ските работи, од каде доаѓа
ат странските служби, што ѝ
е приоритет на власта, излез
од двегодишната криза што
ја наметна СДСМ, се темите
на кои Пендаровски остана
нем, соборен со факти.

�Мора да ја погледнете реалноста в очи, граѓаните
на Република Македонија
треба да ги донесуваат одлуките за тоа која политичка опција да биде на власт.
Цело време инсистирате на
тоа дека ние сме неспособни да донесуваме одлуки и
дека треба некој однадвор
да го прави тоа за нас. Јас
целосно не се согласувам

со тоа - рече Попоски и на
гласи дека нема желба што
СДСМ не ја стави на маса, а
ВМРО-ДПМНЕ не ја исполни
за да ги извади на избори.

� Јас се согласувам со
господинот Пендаровски
дека „ние може само да
гледаме и да набљудуваме“. Тоа СДСМ најдобро го
прави, гледа и набљудува,
не дај Боже да треба да
имаме некаков проблем
да решаваме, не дај Боже
да имаме некаква криза,
бидејќи проверено е во
практика дека не знае да
дејствува и да решава проблеми - рече Попоски.

На обвинувањата на Пен
даровски дека власта не
соработува со СЈО, Попоски
реплицира дека СДСМ се
обидува да воведе приватна
правда со ексклузивноста
што ја има врз СЈО, а тезата
дека редовното судство не
функционира за Попоски
е неиздржана од проста
причина што Пендаровски
е еден од актерите што до
несувале одлуки кој ќе биде
во судството.
� Па, ве молам, вие сте
биле таму во кабинетот

на претседателот кога сте
ги донесувале овие одлуки
за тоа кој треба да биде во
судството. Вие сте човек
што учествувал во донесување на сите одлуки за
тоа кој треба да биде во
судството. Вие сте биле во
кабинетот на претседателот Бранко Црвенковски.
Имате политички лидер
што е единствениот аболиран политичар во РМ.
Сите други им се виновни,
едноставно, тоа е пристапот и никогаш не оставаат
граѓаните да си го изразат
својот став, да излезат, да
имаме слободни избори и
покрај тоа што сите желби
им се исполнети. Секогаш
некој друг им е виновен.
Јас предлагам ние да се фокусираме на тоа кој што
нуди во државата, затоа
што СДСМ сме го виделе
на власт, сме виделе како
изгледа со 38 проценти невработеност, сме виделе
како изгледа кога има само
580 илјади вработени во
државава, знаеме и како
е сега. Значи, оваа влада е
таа што има испорачувано
резултати на конкретни
работи - рече Попоски.
Шах-мат, пусикет. � (Р.Р.)

Никола
Тодоров
Се ближи денот од кој
кукавички бега СДСМ.
Доаѓа денот, гордиот и
достоинствен народ ќе
одлучи да стави крај на кризата и деструкцијата,
на уништувањето и понижувањето. Се ближи
денот кога народот без никакви уцени, слобод
но, без притисок и самостојно ќе одлучи каква
Македонија ќе имаме. Македонија заглавена во
кризи или Македонија која оди напред, изборот
е едноставен, не сакаме враќање назад.

Антонио
Милошоски
Кои се сојузниците
на СДСМ? Сојузници
на Заев се Зоран Ве
рушевски, Слободан
Богоевски и Захир Бекири-Чауш, ова се сојузни
ците на СДСМ во Република Македонија. Кои се
сојузниците на ВМРО-ДПМНЕ видовте вечерва,
нашите сојузници се Кристијан Керн, премиерот
на Австрија, Виктор Орбан, премиерот на Унга
рија и Доналд Трамп, претседателот на Соеди
нетите Американски Држави. Тоа се нашите со
јузници, а тоа се нивните шпиони и разузнавачи.
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ДАНИЕЛ АБРАТКИЕВИЧ, ЕДУКАТОР ЗА МЕТОДОТ АРКАДА ЗА ВРАСНАТИ НОКТИ ВО „101 КЛИНИКА“

здравjе
симптоми најдобро е веднаш да
се реагира. Иако има начини да
се применат некои конзерва
тивни методи за да се помогне,
сепак, најдобро е да се јават кај
специјалист затоа што често са
кајќи да си помогнат, всушност
си одмогнуваат.

Враснатите
нокти се
сериозен
медицински
проблем
Причините за
враснување на
ноктите може да бидат
различни, почнувајќи
од наједноставно
неправилно сечење
на нокотот, носење
на тесни обувки или
високи потпетици, при
што се врши притисок
на палецот. Исто
така, кај спортисти
може да се јави
поради континуирана
траума на стапалото.
Меѓутоа, има и случаи
во кои генетиката
или формата на
нокотот е неправилна,
односно генетски
детерминирана и тоа се
малку покомпликувани
случаи, вели
Абраткиевич
36
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Разговараше |
Александра М. Бундалевска

В

раснатите нокти се сериозен
медицински проблем вели Даниел Абраткиевич, едуктор
за методот аркада за враснати нокти
во „101 клиника“. Причините може
да бидат различни, почнувајќи од
наједноставно неправилно сечење на
нокотот, носење тесни обувки, високи
потпетици, при што се врши прити
сок на палецот. Тој советува при овој
проблем да се посети специјалист
и да се одбегнуваат конзервативни
методи во решавање на проблемот.
Враснувањето на нокотот најчесто
се јавува на палецот на ногата. Се
јавува кога кожата на едната или на
двете страни од нокотот зараснува
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Каков метод е потребен за
да се реши овој проблем кај
заболените?
АБРАТКИЕВИЧ: Има најразлич
ни методи, почнувајќи од најед
ноставните како тампонирање
на нокотот, кои кај иницијал
ните стадиуми овозможуваат
олеснување на болката. Има и
методи што се во вид на проте
зи за нокотот, кои се изработу
ваат од жица. Со овој метод се
поттикнуваат рабовите на ноко
тот да не враснуваат во мекото
ткиво. Тоа е малку погруб метод.
Методот аркада е нов, иновати
вен метод, чијашто техника на
работа е понежна за пациентот.
Удобноста при работата и потоа,
е, исто така, поголема.

преку неговите рабови или, пак, кога
нокотот сам по себе враснува во ко
жата, односно мекото ткиво околу
нокотот. Враснатиот нокот е, обич
но, болна состојба, која може да биде
поврзана со инфекција на палецот.
Голем процент од враснатите нокти
се хронични и имаат тенденција да
се повторуваат и да се инфицираат.

Што точно се враснати нокти,
како да ги препознаеме?
АБРАТКИЕВИЧ: Враснатите нокти се
сериозен медицински проблем, кој се
јавува како резултат на враснување на
нокотот во мекото ткиво. Причините
може да бидат различни, почнувајќи
од наједноставно неправилно сечење
на нокотот, носење тесни обувки, ви
соки потпетици, при што се врши при

тисок на палецот. Исто така, кај
спортисти може да се јави поради
континуирана траума на стапа
лото. Меѓутоа, има и случаи во
кои генетиката или формата на
нокотот е неправилна, односно
генетски детерминирана и тоа
се малку покомпликувани случаи.

Кои се првите знаци дека
имаме враснати нокти?
АБРАТКИЕВИЧ: Првите знаци се
црвенило околу нокотот. Место
то каде што нокотот враснува
станува болно, чувствително и
црвено. Пациентот чувствува
неудобност при нормалните
активности, при облекување
чевли. Местото е болно при до
пир. Кога ќе се забележат овие

Колку пациенти имаат ваков
проблем, повеќе мажите или
жените? Ќе може ли да ни направите споредба?
АБРАТКИЕВИЧ: Моето искуство
покажува дека и мажите и же
ните еднакво имаат проблем со
враснати нокти. Грешките во се
чењето на нокотот може да ги
направат и мажите и жените,
независно од тоа што жените
носат тесни чевли. Јас имам око
лу илјада пациенти годишно и
од тоа искуство може да кажам
дека овој проблем е заеднички
и за мажите и за жените.
Откако ќе се излекуваат враснатите нокти, како треба да се
негуваат во иднина?
АБРАТКИЕВИЧ: Многу е важно
веднаш по третманот пациен
тот да користи серум што ќе по
могне за побрза регенерација
на нокотот и во процесот на за
здравување. Потоа пациентот
се едуцира, се препорачуваат
превентивни мерки за да не
дојде до повторно враснување.
Се објаснува како правилно се
сечат ноктите, како правилно
да се изберат чевли. Кај некои
пациенти е нарушено дури и
движењето на стапалото, био
механиката на стапалото.
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Кај случаите
во кои
враснатите
нокти
настанале
од лошо и
погрешно
сечење на
нокотот и од
несоодветни
чевли,
доволен е
само еден
третман. Кога
факторот е
надворешен,
тогаш
третманот е
еднократен

Откога ќе се излекува, има
ли можност повторно да се
појави?
АБРАТКИЕВИЧ: Кај случаите во
кои враснатите нокти настанале
од лошо и погрешно сечење на
нокотот и од несоодветни чевли,
доволен е само еден третман.
Кога факторот е надворешен,
тогаш третманот е еднократен.
Меѓутоа, кога причината за врас
нати нокти е закривеност на но
котот поради генетски причини
или кога самата форма на но
котот е неправилна, тогаш има
потреба да се повтори третма
нот за една или за две години,
во зависност од израснување на
нокотот, па и од дополнителните
фактори.

Која е пораката до читателите
за навремено да ги решаваат
своите проблеми со стапалата?
АБРАТКИЕВИЧ: Обично, на па
циентите им препорачуваме да
не чекаат да дојде до болка и до
црвенило. Со враснатите нокти
пациентот има континуирана
болка, а се плаши да отиде на
лекар и да го реши проблемот.
Веднаш по третманот се чув
ствува олеснување на болката,
така што колку порано приста
пат кон решавање на болката
толку полесен ќе биде и трет
манот. Третманот трае околу 40
минути и веднаш се чувствува
намалување на болката.
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Писателот Христо Петрески објави „Манифест за литературата за деца и за млади“

Никогаш да не исчезне
детето во мене и од мене
Еднакво е одговорно и тешко
да се пишува за децата и за
младите. Тука нема вештачки
рими, неискреност и потце
нување, напротив, зашто кај
децата не поминува конструк
цијата, лагата и неискреноста.
Тие веднаш како детектори
препознаваат кој е кој и што е
што, вели Петрески
Разговараше | Невена Поповска
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Х

ристо Петрески е писател, филмски, литературен и театарски
критичар, издавач. Тој е основач е и директор на издавачката
куќа „Феникс“ и на Фондацијата „Македонија презент“ – Скоп
је, исто така, тој е еден од основачите на списанието „Стожер“, на
манифестацијата „Празник на липите“ и главен и одговорен уред
ник на списанието „Книжевна академија“. Вонреден професор е и
директор на Институтот за сценски уметности на Универзитетот
ЕСРА - Скопје. Автор е на голем број литературни дела, колумни во
дневните весници, критики... и добитник е на многубројни награди
во земјава и во странство.

Неодамна објавивте „Манифест
за литературата за деца и за мла
ди“. Кажете ни за што поточно ста
нува збор?
Петрески: Есенва бев во Смедере
во на „Смедеревска поетска есен“,
манифестација што е поделена на
два дела: за возрасни и за деца. Јас
учествував во делот за возрасни, но
присуствував и во делот наменет за
најмладите. Тоа треба да се види и
да се доживее. Полна сала со деца,
кои не се доведени тука само за да
присуствуваат, туку учествуваат и се
насладуваат. Вистинска, прекрасна
и неверојатна интеракција меѓу нив
како публика и истакнатите писа
тели што учествуваат. Беа тука Ви
тезовиќ, Одаловиќ, Ќулафиќ, Поп
Ѓурѓев и повеќе други. По читањето
имавме средба и на ручек-средбата
еден од нив ми рече дека на планот
на литературата за деца и за млади
во Македонија и во Бугарија не се
случува ништо ново. За жал, тоа е
точно, но откако се вратив во Маке
донија не можев и сѐ уште не можам
да се помирам со таа констатација,
уште повеќе што е тоа така не со
години, туку со децении. Затоа, ин
тензивно ја пишував поетската кни
га за деца и за млади „Биди ѕвезда“,
која ќе излезе од печат деновиве.
Таа книга ќе биде не само темел и
камен-меѓник во моето творештво
за деца и за млади, туку и многу по
широко. Но, набрзо потоа, откако ја
предадов книгата „Биди ѕвезда“ во
печат, еден ноемвриски ден, како и
обично, дојдов рано наутро на рабо
та и прво што направив го напишав
манифестот за литературата за деца
и за млади ЗА СЕГАШНИТЕ И ИДНИ
ДЕЦА. Решив прв да го прочита и
потпише, се разбира ако се согласува,
писателот Трајче Кацаров од Штип,
кој веднаш се согласи и рече дека е
добро да основаме и група, која тој ја
нарече „Нови штурци“, а мене, исто
�

така, многу ми се допадна тоа име и
го прифатив. Па, деновиве, отидов
уште неколку чекори понатаму и
веќе ја подготвувам Антологијата
на најсовремена поезија за деца и за
млади „Нови штурци“, која ќе биде
објавена наскоро и, се разбира, ќе
биде промовирана со сите автори нови штурци. А, место коментар за
литературата за деца и за млади кај
нас, бидејќи е краток, ќе го цитирам
и целиот манифест:

1
2
3

Има една добра вест: на македон
ската почва изникна уште еден
манифест!
Но, не декламирања, декларации
и трактати, туку (за) нови идеи,
творби и факти!
Додека е детето сѐ уште во нас,
додека љубопитно ѕирка со очи
њата и ги подава рачињата барајќи
нов воздух и поинаква клима - за се
гашните и идни рожби надеж ќе има!
Но, ако не можеме времето да го
престасаме - брзаме барем неко
гаш и некаде навреме да стасаме!
Без дидактики застарени, петпа
рачки рими и пароли малоумни
- вистинска и свежа храна за децата
современи и преумни!
Песната е игра, драмата е (раз)
говор, расказот е бајка - зборови
се тоа од нашиот прадедо, прабаба,
но и татко и мајка!
На детското небо да засјаат сал
крупни и светли ѕвезди, додека
ветерот е немирен и езерскиот бран
езди.
Коњот одседлан и без узди не
ка јурне по полиња нови ширни,
сред мисли возбудени и немирни, со
џиновски стапки лекокрилни, па (и)
во нашиот двор - нека се разбуди нов
сон и збор!
Детето е уморно од чекање, со
нува некој друг и нов ден и гледа

4
5
6
7

8

9
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- пред прозорецот изникнал и цути
нов и убав п(р)олетен дрен!
Но, доста беа соблазни и фрази,
диктати и манифести - време е
во брзата и немирна река - нов пород
и радост од дела да се мрести!

10

Во насока на афирмација и на презен
тација на литературата за деца објави
вте конкурс за илустрации за бајките
на Шарл Перо, Оскар Вајлд, Ханс Кри
стијан Андерсен, браќата Грим, но и
за македонските народни приказни,
„Штурецот и мравките“... Што се под
готвува? На повидок ли се нови, по
креативни изданија? - Да, Издавачката
куќа „Феникс“, заедно со Фондацијата
за културна и научна афирмација и
презентација „Македонија презент“,
распишаа конкурс за нови илустра
тори и илустрации и очекуваме дека
креативниот центар „Феникс“ ќе има
полни раце работа и многу нови кре
ативни и привлечни изданија. За таа
цел, ги анимиравме и поканивме и
воспитувач(к)ите од градинките во
Скопје и републиката да создадат и
да понудат за публикување нови, кре
ативни и неопходни изданија.
Ќе речете дека „поезијата за деца
понекогаш се третира како многу
лесна, едноставна, инфантилна, со
детски јазик напишана, говор што
се изразува со слики, а всушност
пишувањето за деца е чист естет
ски и, пред сѐ творечки чин, поне
когаш патување низ невозможно
то, или надреалното, утопиското....“
Пишувате ли поезија за деца?
Петрески: Јас сум автор не само за
возрасни, туку и за деца. Еднакво е
одговорно и тешко да се пишува за
децата и за младите. Тука нема ве
штачки рими, неискреност и потце
нување, напротив, зашто кај децата
не поминува конструкцијата, лагата
и неискреноста. Тие веднаш како де
тектори препознаваат кој е кој и што
е што... Добитник сум на највисоките
награди кај нас за литература за деца и
за млади: „Ванчо Николески“ и „Васил
Куноски“, но и повеќе други, а мојот
роман „Детето што сакаше да стане
пчела“ го објави една од водечките
издавачки куќи во Хрватска – „Алфа“,
во тврд повез и со специјални илустра
ции за тоа издание. Продолжувам и
ќе продолжам да создавам книги за
деца и за млади, не само затоа што сѐ
уште се чувствувам како едно големо
�
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дете, туку за детето во мене никогаш
да не исчезне...

Како долгогодишен автор, кри
тичар и издавач каков е Вашиот
став за состојбите во литературата
кај нас?
Петрески: Состојбата воопшто не е
добра и оптимистичка. Писателите
не се читаат меѓу себеси, зашто не
се читаат ни самите себеси. Најголем
проблем сега не е објавувањето и
хонорарите, туку нечитањето и не
постоењето книжевна критика. А,
штом нема никаков одглас за една
книга - таа е исто како и да не е обја
вена. „Фејсбук“ стана речиси едно и
единствено, какво-такво, средиште
и читалиште, каде што циркулираат
самопофалбени информации, па и
творби. И понатаму постојат подел
би и кланови, се местат и се делат
награди, па и национални пензии
и други привилегии и признанија.
Пишувањето и книгата се нешта без
кои се може! Владее хаос и инерција,
изолирани сме и маргинализира
ни, не комуницираме со културните
�
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средини од Балканот, Европа и од
светот. Тоа е само повремено и сим
болично, па да не е трагично – би
било смешно.

Во последно време се појавувате
и со сопствени ликовни дела, иако
пошироката јавност Ве знае како
автор на романи. Од каде љубовта
кон сликањето? Имавте ли излож
би до сега?
�
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Петрески: Пишувам од најрани дет
ски денови и објавувам, па и добивам
и награди и признанија за тоа. Исто
така, уште од дете цртам и сликам,
но најинтензивно и најсериозно со
сликарство се занимавам последниве
неколку години. Досега имам повеќе
од 15 самостојни изложби во земјава
и во странство. Сликав и во Братисла
ва (Словачка), но и во Врањска Бања
(Србија), на Меѓународна ликовна
колонија во Пелинце (Кумановско),
но и на повеќе други места... Имав
изложби во: Скопје, Битола, Радо
виш, Прилеп, Демир Капија, Неготи
но, Кавадарци, Ресен, Куманово и во
повеќе други Домови на културата
во нашава република. Добив пока
ни и за изложби и за гостувања и во
странство. Меѓународното списание
„Диоген про култура“ отстапи цел
еден број од 150 страници за моет о
сликарство... Повеќе свои книги сега
илустрирав со мои илустрации, мојот
дом и ателје сега се, главно, со мои
слики, работам интензивно и тоа е
една од моите најголеми творечки
и креативни радости... �

СЦЕНА

НИКОЛА ЉУЦА, СРПСКИ РЕЖИСЕР И СЦЕНАРИСТ НА „ВЛАЖНОСТ“, НАГРАДЕНИОТ ФИЛМ НА „СИНЕДЕЈС“

Секојдневниот живот стана тежок
во оваа капиталистичка хистерија
Секојдневно се фото
графираме и тоа го спо
делуваме на социјални
те мрежи. На тој начин
само потврдуваме дека
постоиме. Во тие лажни
потврди за нашето по
стоење забораваме да
бидеме сами со себе и
да погледнеме до каде
сме и со кого живееме.
Ликовите во мојот филм
се претставници на бо
гатата елита, така што
кај нив сѐ е позасилено
и поекстремно

Честитки на наградата. Вашиот
филм „Влажност“ преиспитува ка
де сме, како стигнавме до ова што
сме денес и сето она што се случува
со институцијата брак. Па, што мис
лите, како стигнавме до оваа точка?
ЉУЦА: Мислам дека сите многу лев
терно го сфативме концептот на сло
бодата. Тоа е еден тежок и сериозен
збор. Слободата ни се наметнува низ
илузијата на куповната и финанси
ската моќ. Семејството и бракот се
редефинираат со причина, но луѓето
како и понатаму да не сфаќаат дека
формалната промена не значи ништо
без онаа човечката, внатрешна про
мена. Мислам дека сите глумиме дека
светот е ист каков што бил кога сме
се родиле, што апсолутно не е точно.

Ф

Дебитантскиот филм на Љуца, на кој екипата работела пет години, беше
прикажан на Берлинскиот филмски фестивал. Главниот јунак во филмот
е млад, успешен и амбициозен човек кому во еден момент му исчезнува
сопругата без трага и глас, додека тој се обидува да ја сокрие тајната и да
ја одржи привидната среќа во семејството.

Љуца има македонско потекло и голем дел од детството го поминал во
Куманово и во Скопје.

петок, 2 декември 2016 година

Главните јунаци во филмот само
навидум го живеат животот од со
ништата, но многу работи им не
достигаат. Што е она што најмногу
им недостига?
ЉУЦА:Им недостига темелност во
односот кон себе, кон најблиските,
а со тоа и кон самото општество. Оп
седнати сме со сликата за себе. Се
којдневно се фотографираме и тоа го
споделуваме на социјалните мрежи.
На тој начин само потврдуваме дека
постоиме бидејќи секојдневниот жи
вот стана многу тежок во оваа капи
талистичка хистерија. И така, во тие
лажни потврди за нашето постоење,
забораваме да бидеме само со себе и
да погледнеме до каде сме и со кого
живееме. Намерно говорам во прво
лице множина бидејќи тоа е проблем
на сите нас. Ликовите во мојот филм
се претставници на богатата елита,
така што кај нив сѐ е позасилено и
поекстремно и затоа ми е интересно
да се занимавам со тие лажни побед
ници на транзицијата.
�

илмот „Влажност“ на српскиот режисер Никола Љуца е избран за
најдобар во официјалната селекција на 15. Фестивал на европски
филм „Синедејс 2016“, во кој годинава се натпреваруваа осум фил
ма. Копродукција е меѓу Србија, Холандија и Грција. Љуца беше во Скопје
и се заблагодари на наградата, а тоа беше повод да направиме интервју
за неделникот „Република“.
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Дали денес на младите им е многу
потешко да живеат и да го одржат
бракот за разлика од нивните ро
дители, па може и од нивните баби
и дедовци? Што е она што го прави
бракот денес потежок од она што
навистина е?
ЉУЦА:Мислам дека денес е потешко
да се одржи односот, да биде стабилен.
И пријателскиот и љубовниот однос.
Лажната слика за себе која се гради
секојдневно е она што ги затвора лу
ѓето, и тоа на оној лош начин. Мислам
дека социјалните мрежи ја убиваат
секоја социјализација, а со тоа и јавно
то мислење. Се создава впечаток дека
има слобода на говор, секој може да
биде новинар, а со тоа сериозните и
образовани луѓе кои се компетентни
потполно се уништуваат. Како да би
деш искрен и реален кон другите ако
не си кон себе?
�

�

Разговараше |
Александра М. Бундалевска

42

пехот се минливи, но тој филм останува
засекогаш и ќе нѐ надживее сите нас.
Мораш да бидеш искрен и автентичен,
тоа е најважно.

вање на режимот на Милошевиќ. Со
оние кои мене ми беа идоли додека
со родителите во 90-тите години на
минатиот век шетав и протестирав
против Слободан Милошевиќ. Мојата
косценаристк
 а ги смисли ликовите и
жената која исчезнува. Од тоа почнав
ме полека да го градиме сиот тој свет,
Петар, пожелен и успешен маж кој го
крие исчезнувањето на својата жена
од целото опкружување.

Што е најголемиот квалитет на
„Влажност“? Дали, можеби, тоа е ори
гиналноста на приказната?
ЉУЦА:Мислам дека најголеми квали
тети на филмот се актерите и визу
елната атмосфера. Тоа е она што ге
нерално им недостига на филмовите
што доаѓаат од поранешна Југославија.
Овој начин на глума и овој начин на
визуелно прикажување е она што им
останува во свеста на луѓето откако ќе
го погледнат филмот. Филмот влегува
под кожа. Филмот е повеќеслоен, има
повеќе значења и поради тоа се говори,
се раскажува за филмот. Затоа и луѓето
што го гледаа имаа екстремни реакции.
�

Вие сте млад режисер и ова е Ваш
дебитантски филм. Дали очекува
вте ваков успех кога почнавте да го
снимате филмот?
ЉУЦА:Тешко е да размислуваш за успех
кога почнуваш да работиш, односно да
го снимаш филмот. Ако почнеш да се
оптоваруваш со тоа, нема да бидеш ис
крен, а тоа е најлошо за една уметност.
Јас првенствено правев филм каков
што би сакал да гледам, филм зад кој
ќе стојам со сето срце. Наградите и ус
�

� Колку долго работевте на филмот,
како се развиваше идејата?
ЉУЦА:Уште додека студирав, сакав
да се занимавам со генерацијата ко
ја го водеше движењето за собору
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Дали сте првпат во Македонија?
Дали некако сте поврзани со на
шата земја?
ЉУЦА:Мојата баба е Македонка, така
што кај вас се чувствувам како дома.
Кога бев мал, многу време поминував
во Куманово и во Скопје. Зборувам ма
кедонски, но веќе подолго време не го
користам вашиот јазик поради сплет
на околности.
�

Ја познавате ли македонската кине
матографија? Дали, можеби, имате
омилен филм или актер?
ЉУЦА: „Пред дождот“ сѐ уште е не
прикосновено ремек-дело. Неверојатно
колку тој филм е актуелен и жив и де
нес, по 22 години од победата во Вене
ција. Се надевам дека Милчо Манчевски
ќе се врати во формата која ја имаше на
почетокот на кариерата. Многу е тешко
кога првиот филм ти е толку многу
успешен и значаен како што нему му
беше „Пред дождот“.
�

Кој е Вашиот следен проект? Дали
веќе работите на некој нов филм?
ЉУЦА: Веќе две години пишувам ново
сценарио под наслов „Си играле делии“.
Станува збор за психолошки трилер во
светот на фитнесот. Продолжувам со
истражување на современите момен
ти и модерните опсесии, само што овој
пат нив ги поврзува една провокативна
политичка тема. �
�
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бренд концепти | Икони на стилот

Н

еизмерно и заносно убава. Зачу
дувачки згодна и идеално еле
гантна. Да, токму таква е Синди
Крафорд. Инаку, таа е модел. Поточно,
супермодел. Жареше и палеше на мод
ните писти во 80-тите и во 90-тите на
20 век. Половина вел убавина стои зад
неа. Убавица и моден ангел, според
чиешто лице, тело и целосен изглед се
создаваа современите критериуми за
елеганција, шарм и убавина, составни
те елементи на аурата за супермодел.
Титула што, заедно со Наоми Кемпбел
(Црната пума), Ел Макферсон (Тело) и
Линда Евангелиста (Камелеон), зас
лужено ја доби во 90-тите години на
минатиот век, никој, никогаш не може
да ѝ ја оспори или одземе. Тие се девој
ките кои пред 30 години константно
дефинираа што значи да си топ-модел.
Со нив почна грозницата за супермо
дели затоа што беа супергламурозни,
привлечни, паметни, способни. Синди
одамна го надмина светот на модата
и како актерка, успешна претприе
мачка, сакана и почитувана сопруга, и
посветена и среќна мајка, стана позна
та сама по себе. Во сите овие улоги се
покажа детална, прецизна и педантна.
Совршениот изглед, како манекенка и
фотомодел, го постигна со максимал
на посветеност и љубов кон професи
јата, голема дисциплина и невидена
упорност кон исхраната и психофи
зичката рекреација. Едноставно таа е
самоуверена, сигурна и моќна. Затоа
и стана славна, најплатена манекенка
на своето време, голема заводничка и
секс-симбол на 20 век. Синди Крафорд
е привлечна, убава, елегантна, згодна,
со еден збор неодолива. Нејзе не ѝ тре
баше многу за да се афирмира како су
пермодел. Работеше за најзначајните
модни дизајнери и беше на насловни
те страници на многубројните модни
списанија. Синди е прв супермодел
што се појавила на насловна страница
на „Плејбој“. Таа докажа дека супермо
делот мора да има повеќе од убавина
за да биде повеќе од успешен во светот
на модата и манекенството. Убавина
та, умот и особеноста беа клуч на неј
зиниот успех. Таа има претприемачки
дух и смисла за бизнис. Како млада,
во 1995 година се вљуби и ожени со
машката икона Ричард Гир, а по пет
години брак, се разделија. Денес е во
брак со успешниот бизнисмен Ренди
Гербер, сопственик на ноќни барови,
со кого има две деца.

сјајот на модниот оригинал
Пишува | Сотир Костов

„Јас сум личност
што со целосна
посветеност го жи
вее секој момент...
Мојата филозофија
е да се насладувам
на моментот“.

Многу се прашуваат зошто Синди Кра
форд е славна и успешна. Одговорот е
затоа што поседува гламур, знае што
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е слава и има ум. Започна со насловни
страници на списанија (ги има околу
700), како што се „Вог“ и „Ел“, продол
жи со модни ревии за „Шанел“, „Ралф
Лорен“ и „Долче и Габана“, како и за
останатите модни куќи. Се појавуваше
во рекламите на сите познати дизајне
ри, беше заштитно лице на марки како
„Омега“, „Ревлон“ и „Пепси“, водеше
емисија на ТВ, успешно лансираше се
рија календари со костими за капење,
сними две видеокасети за фитнес, има
инвестирано во синџирот кафулиња
‚‚Fashion caffe“, како и во рестораните
„Planet Holywood“, оформи сопствена
козметичка линија, која ѝ носи голем
приход, поседува и продуцентска куќа,
и како таква денес е глобален бренд
кој вреди стотици милиони долари.

„Ја обожавам
камерата пред мене.
Уживам и се радувам
на една фотосесија
пред добар
фотограф“.

Да не заборавиме дека цело време со
работува со сите врвни фотографи,
поточно уметници на фотографијата,
како што се Питер Линдберг, Хелмут
Њутн и Херб Ритц. Денес успешно во
ди сопствена компанија за мебел и
производи за уредување на домот.
Затоа и не е само супермодел, ту
ку и симбол за успешна жена и
икона на стилот.

како да ја избегнат личноста со
која немаат пријатен разговор, а
мојата животна филозофија е со
сема спротивна. Мислам дека сре
ќен и успешен е оној што ништо
не избегнува, туку се впушта во
разговор и ситуации кои и не му се
пријатни, но знае како од нив да го
извлече позитивното и навистина
да ја согледа реалната слика“.
Се гледа дека, без оглед на славата
и богатството, цврсто стои на зем
ја. Тоа е и една од многуте причини
зошто токму таа беше најплатена
манекенка на светот, а сѐ уште е нај
препознатлива и најмногу фотогра
фирана. Таа никогаш не беше сла
ба манекенка, а најмногу ја сакаат
поради нејзината атлетски и убаво
обликувана елегантна фигура, нас
проти анорексичните девојки кои
одат по манекенските писти. Таа бе
ше на насловните страници токму
поради убавото и уникатно лица и
секси бенка над усната. Синди секо
гаш изгледа модерно, грациозно и
елегентно. И покрај тоа што има 50
години, таа и понатаму изгледа како
супермодел, врвен топ-модел на кој
многу помлади манекенки можат да
ѝ завидат. Таа сè уште е икона на ма
некенството бидејќи изгледа зачуду
вачки фантастично. Едноставно таа
е грација, една од најпочитуваните и
најсаканите икони во светот. �

Толку е сигурна во себе
и во тоа што го прави,
што ѝ советува: „Мое
то животно мото и цел
е да бидам постојано
умствено и физички
присутна во сето
она што ми го но
си денот, да имам
сила да се сооч
 ам со
секојдневните пра
шањ а, теш кот ии,
напорната работа,
здодевните момен
ти. Мислам дека
многу луѓе денес
сакаат да ја из
бегнат болката
и трошат многу
енергија на тоа
www.republika.mk
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И по мојот мандат, повторно би се вратил да ја посетам Македонија
Гончарук Jуриj, украински
амбасадор во Република
Македонија е дипломат со
големо дипломатско искуство.
Меѓу неговите колеги од
дипломатскиот кор во Скопје,
тој е еден од најдолго
акредитираните амбасадори –
веќе седум години ја предводи
дипломатската мисија на
Украина во Македонија.
Тој за „Република“ открива
дека Македонија за него
не е туѓа земја. Ја обожува
македонската традиционална
храна, а за македонските
вина вели дека заслужуваат
највисоко место во
каков и да било рејтинг
зашто не отстапуваат од
традиционалните лидери во
светското производство

требно такво нешто. Се надевам дека
ниту еднаш не сум им дал причина
за сомнежи за мојата искреност. Ма
кедонскиот народ за време на мојот
престој во вашата прекрасна земја
стана многу близок за мене.

Колку Украинците се разликуваат
од луѓето овде?
Jуриj: Па, не како небото од земјата.
Тоа е, секако, шега затоа што ние сме,
навистина, многу слични во нештата.
Не попусто некои историчари тврдат
дека Македонците пристигнале на
Балканскиот Полуостров од терито
ријата на денешна југозападна Укра
ина. И не заборавајте дека црната и
црвената боја се омилени бои на на
ционалната облека.
�

Ви беше ли тешко да го научите
македонскиот јазик?
Jуриj: Секој јазик е како голема не
позната планета, која продолжуваш и
продолжуваш да ја откриваш; попусто
што украинскиот и македонскиот ја
зик имаат многу сличности како два
словенски јазика. Но уште повеќе има
разлики меѓу нив. Јас не сум филолог и
не сум лингвист, но готов сум да дока
жам дека на Балканот нема поблизок
јазик на украинскиот од македонскиот.
Оттука ќе биде и мојот одговор – да
учиш е и лесно и тешко. Водете сметка
и за возраста.
�

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Доаѓате од земја што има поинаква
култура и традиција од Македонија.
Како успеавте да се приспособите на
животот овде?
Jуриj: За дипломат не постојат збо
рови „да се приспособиш“ затоа што
самата професија предвидува под
готвеност за промена на континенти,
�

климатски услови и временски зони,
културна и општествено-политичка
средина, вештина на комуницирање
во дадени околности итн. Нема две
исти земји, дури и ако се чини дека се
тие многу блиски меѓу себе… Во мојата
конкретна ситуација, секако дека беше
потребно одредено време за тоа, како
што велат кај нас, да се „погледне око
лу себе“, но не повеќе од тоа.

Имате ли пријатели меѓу Македонците? Кое е Вашето мислење за
македонскиот народ?
Jуриj: Имам доволно пријатели. Тие се
вработени во различни сфери, имаат
различен социјален статус, но тоа не
му пречи на нашето комуницирање
и меѓусебно разбирање. Јас секогаш
точно знам дека можам да сметам на
нивна помош и совет, ако ми биде по
�

Колку имате слободно време да
патувате низ Македонија?
Jуриj: Во основа, патувам при вршење
на службената должност, но долгиот
термин на престојот во земјата ми доз
воли да го надоместам недостигот од
слободно време.
�

Кое е местото, кое, според Вашето
мислење, мора да го посети секој
што доаѓа во Македонија?
�
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Jуриj: Се плашам да не бидам бана
лен ако ги наведам традиционалните
туристички места, кои, всушност, ги
има многу, кои вреди да ги посетат
гостите на Македонија. Но, постојат
и други места, кои, исто така, вреди
да се посетат и за кои ретко кој знае
во самата земја. Со оглед на таквата
ситуација, подобро ќе се воздржам од
какви и да било препораки.

Што мислите за македонската
кујна? Што повеќе Ви се допаѓа
македонската храна или македонските вина?
Jуриj: Најмногу ми се допаѓа храна
та што сам си ја подготвувам, а ете
не умеам да правам вино. Ако сме
сериозни, тогаш за да се разбере
македонската кујна не е задолжи
телно да се посетуваат рестораните.
Вреди да се пробаат кулинарските
ремек-делa на некои мои познајници
за да се процени сета привлечност на
македонската кујна и мајсторство
то во подготвувањето на нејзини
те традиционални јадења, особено
производите од тесто. Македонските
вина заслужуваат највисоки места во
каков и да било рејтинг затоа што,
според моето мислење, не отстапува
од традиционалните лидери во свет
ското производство на вино. Сметам
дека македонското производство на
�
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вино уште не го постигнало својот
највисок развој и нему му претстои
долга и славна историја.

Веќе седум години сте во Македонија, Ви недостига ли родната земја?
Jуриj: Од моментот кога стапнав за
првпат на македонска територија. Во
Македонија имам работа, а во Украина
е мојот роден дом, роднините и прија
телите и уште многу нешта без кои не
може да постои човек.
�

Го користат ли Украинците безвизниот режим за да патуваат во
Македонија?
Jуриj: Да, се разбира. И за запозна
вање со Македонија и за транзит во
други земји. Секоја година по 17 илја
ди украински државјани на овој или
на друг начин ја посетуваат вашата
земја. Се надевам дека нивниот број
и понатаму ќе расте.
�

Што откако ќе заврши вашиот
мандат, би ја посетиле ли повторно
Македонија?
Jуриj: Во прва пригода, бидејќи Маке
донија веќе не е туѓа за мене. Освен тоа,
секогаш е интересно да бидеш таму
каде што поминал дел од твојот живот
и да ги процениш промените што се
случиле, разговарајќи со пријателите
што останале таму и така натаму. �
�
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Градот во кој живеат најсреќните луѓе во светот
Шетајќи низ неговите
улици или, пак, пловејќи
по неговите канали, ќе
се сретнете со едни од
најмодерните достигну
вања на архитектурата
до барокни зданија во
кои ќе можете да го ис
пиете првото утринско
кафе со прекрасен пог
лед на некоја од многу
те палати со прекрасни
градини од кои ќе ви
застане здивот за миг

П

осетете го највозбудливиот и нај
космополитски град во Сканди
навија, градот во кој се испишани
најубавите бајки и во кој живеат нај
среќните луѓе во светот - Копенхаген.
Градот е престолнина на Данска и нај
голем град со околу 590 илјади жители
во рамките на општината, околу 1,28
милион во урбаниот регион и над два
милиона жители во метрополитенска
та зона. Копенхаген е град на острови
и на канали.

Шетајќи низ неговите улици или, пак,
пловејќи по неговите канали, ќе се
сретнете со едни од најмодерните
достигнувања на архитектурата до
барокни зданија во кои ќе можете да
го испиете првото утринско кафе со
прекрасен поглед на некоја од многуте
палати со прекрасни градини од кои
ќе ви застане здивот за миг.

Ако сте расположени за поактивна про
шетка, во непосредна близина на квар
тот Фредрикстаден се наоѓа новото
пристаниште – Ниjхавн, изградено во
седумаесеттиот век, коешто го каракте
ризираат силно обоените куќи во низа,
преку коишто најчесто се презентира
градот во туристичките материјали.

Речиси осум километри долгиот мост
е најдолгиот комбиниран моторен и
железнички мост во Европа, офици
јално пуштен во употреба на 1 јули
2000 година.

Поголемиот дел од градот е лоциран
на источниот брег на островот Зе
ланд , а помалиот на западниот брег
на островот Амагер, кој на источната
страна излегува на Оресенд, теснецот
што ја дели Данска од Шведска. Ако
теснецот Оресенд ја дели Данска од
Шведска, истоимениот мост ги поврзу
ва овие две земји или поточно Копен
хаген во Данска со Малме во Шведска.

Зачетоците на Копенхаген се релатив
но нови и се навраќаат на викингшко
то рибарско село основано во десет
тиот век, кое во петнаесеттиот век
прераснало во престолнина на Данска.
Градот доживеал подем во периодот
на Кристијан Четврти од Данска, кој
бил крал на Данска и на Норвешка во
периодот 1588-1648 година, со Копен
хаген како престолнина.

Од овој период датираат и примероци
од прекрасната архитектура, меѓу кои
се истакнува објектот на Берзата, из
граден во седумнаесеттиот век, како
исклучителен пример на холандската
ренесанса во Данска, со својата 56 ме
три висока кула со шилест завршеток
во форма на испреплетени опашки на
четири змеја. Објектот се наоѓ а веднаш
до данскиот парламент, сместен во па
латата „Кристијансборг“ на островот
Слотсхолмен, којшто се смета за остров
на моќта со оглед на тоа што на него се
наоѓа центарот на Владата на Данска.
Станува збор за мало островче, кое е
дел од внатрешниот град на Копенха
ген, лоцирано во рамките на заливот
на Копенхаген.
Еден од најинтересните архитектон
ски примери е и Кружната кула, из

градена во седумнаесеттиот век во
централното градско подрачје на Ко
пенхаген, по нарачка на кралот Кри
стијан Четврти од Данска.

Кога шетате низ овој град, не пропу
штајте да ја посетите и црквата „Фре
дерик“, која, исто така, е позната и под
името „мермерна црква“ и е значаен
пример на рококо архитектурата.
Објектот претставува препознатлив
репер за овој кварт, при што особено
се истакнува куполата на објектот со
распон од 31 метар. Оваа купола, која
се носи на 12 столба, се смета за нај
големата црковна купола во сканди
навските земји. Она што е интересно
е дека изградбата на црквата траела
речиси 150 години, од 1749 до 1894
година, како резултат на различни
причини. Од црквата, погледот преку
статуата на кралот Фредерик Петти
води кон заливот и новиот објект на
Данскиот театар од 2006 година ло
циран на спротивниот брег.

Како посебен, магичен белег на Ко
пенхаген се и градините „Тиволи“, кои
се едни од најпознатите и најголеми
атракции во градот. Градините „Ти
воли“ годишно ги посетуваат околу
5.000.000 туристи, а популарни се по
деднакво и кај стари и кај млади. Во
текот на работните денови, отворени
се до полноќ, а за викендите до еден
часот по полноќ. Во овие градини се
засадени илјадници садници цвеќе, а
луѓето се шетаат под раскошните сен
ки од старите дрвја, пред да се упатат
кон некои од многубројните рестора
ни и кафулиња во паркот кои се едни
од најстилски уредените во градот.
Меѓу другото, во овој парк постои и
театар под отворено небо.

Агенциските аранжмани за посета на
овој волшебен град се со предлог-про
грама од четири дена. Аранжманот
шини 260 евра, а истиот вклучува разг
лед на градот и посета на фонтаната
„Гефион“, Статуата на малата морска
сирена, Музејот на Х. К. Андерсен, Па
латата Амалинборг – зимска резиден
ција на кралското семејство, дворецот
„Кристијанборг“, Данскиот парламент,
Националниот музеј. Посета на Малме
во Шведска и возење преку најголеми
от мост во Европа, посета на плошта
дот „Сторторгет“, Статуат а на кралот
Карл Десетти Густав, Градската куќа,
Црквата „Св. Петар“, Плоштадот на Гу
став Адолф, плоштадот „Лила“, во кој
ќе уживате во многубројните кафу
лиња и ресторани. Посета на паркот
„Тиволи“, изнајмување велосипед и
возење по улиците на градот или, пак,
крстосување по каналите.
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Во цената на пакетот е се вклучени:
авионски превоз на релација: Скопје
– Виена –Копенхаген – Виена - Скопје,
сместување во хотел со три ѕвездички,
аеродромски такси.

Летови има секој ден со исклучок на
вторник, а цената и саатниците зави
сат од моментално расположливите
места на авиокомпанијата. Важно е
да знаете дека во цената не е вклучен
транспортот од аеродромот до градот,
кој чини пет евра. �
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ТРЕНД

Кои бои на
лакови за
нокти ќе
бидат во
тренд оваа
зима?

Сива
Сивата е актуелна боја за зима и изгледа одлично во сите нијан
си. Совршено се вклопува во топлите изгледи.

Средени и налакирани нокти на
рацете се убав украс и, дефинитивно,
плус за секоја модна комбинација

Т

рендовите во светот на маникирот се
динамични исто како и во модата. Ма
никирот денес сѐ почесто е начин на кој
се изразуваат особеноста и стилот. Следуваат
бои на лакови кои се модерни оваа зима.

Темнозелена

Бордо

Оваа боја е за оние што сакаат драстична
промена од топлите тонови.

Оваа нијанса никогаш не излегува од мода.
Темните нијанси секогаш се модерни во
зима. Одлично се комбинира со волнени
парчиња облека или со кадифе.
Пишува | А. М. Б.

Темновиолетова
Темносина
Ова нијанса совршено
изгледа навечер. Ова е
една од најтрендовските
нијанси сезонава. На вас
останува да се одлучите
за мат или за сјај нијанса.

Ова е бојата која е во
тренд во облеката. Тем
новиолетовата е идеал
на за оние што сакаат
впечатливи бои.

Крем-боја
Ако повеќе сакате светли
нијанси, тогаш крем-бојата
е за вас. Изгледа дискретно
и женствено. Нема да погре
шите никогаш со оваа боја.
50
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рекреациjа

Нешто ново
на нашите
простори
Подготви | Бојан Момировски

В

о периодот од годината кога временските услови не дозволуваат
голема физичка активност, луѓето сѐ повеќе се решаваат да се рекреираат во затворени простории за да ја
одржуваат својата физичка активност
за подобро здравје, вито тело, ментална
гимнастика и друго.
Еден од начините за релаксирање од
овој брз начин на живот, кој изобилува
со големи активности на работа и околу
семејството, е и боулингот (куглање).

ЕЛИТ ПЛАЗА
Хотел и Бизнис Центар – Скопје
www.eliteplaza.mk

Нова приказна во градот

Американскиот начин на куглање или
боулинг е поинаков од традиционалниот, европски, но сѐ повеќе е присутен
преку изградба на кугларници за таа
намена.

Ако европското куглање досега беше
непознато за граѓаните од Република
Македонија и најчесто него можеа да
го практикуваат професионални спортисти, боулингот е начин на рекреација
за многу луѓе.
Во нашата држава се отвораат сѐ повеќе
такви клубови или центри во кои се рекреираат голем број луѓе.
Боулингот е поинаков од традиционалното куглање и разликата е забележлива
уште на прв поглед поради големината
на куглата.
За да може да се кугла, рекреативецот
прво мора да одбере топка што него лично му одговара. Топките се специфични
бидејќи на нив има по три дупки за да
може правилно да се држат и да се фрлаат. Дупките се со различна големина,
во зависност од големината на дланката
и од дебелината на прстите. Не треба да
бидат многу широки ни тесни бидејќи во
двата случаја може да дојде до повреда
на рекреативецот. Топките, исто така, се
делат и според нивната тежина, а таа е
од седум до 13 килограми.

Модерен и луксузен
хотел со 4 ѕвезди

Правилата за игра се многу слични со
куглањето и се состојат од десет одвоени
обиди, односно десет игри за чистење на
кеглите. Должината на патеката за куглање
изнесува 20 метри, а од максимум два обида треба да се соборат девет кегли. Во
случај уште од првиот обид да се соборат
сите девет кегли, тоа се вика чистење и
натпреварувачот добива дополнителни
поени бидејќи секоја кегла носи по еден
поен. Што повеќе чистења се случат во
текот на десетте игри, тоа значи и повеќе
поени, што е и цел на секој натпреварувач бидејќи победник е тој што ќе собере
најмногу бодови.
Основна опрема за почетници за овој начин
на куглање (боулинг) се само специјални
патики, кои не се лизгаат на подлогата, а
воедно и не ја оштетуваат. Рекреативецот
може со себе да донесе и крпа за да ги
избрише прстите пред секое фрлање на
куглата.
Во светот веќе е регистрирана ваква
спортска федерација, која е одвоена од
федерацијата на класично куглање и сѐ
почесто се организираат натпревари,
турнири, европски и светски првенства.
Изградени се повеќе од 250.000 патеки
за боулинг и се регистрирани повеќе од
100.000 играчи...

Лоциран позади
Универзалната сала
во Скопје
Нуди незаборавен престој на своите гости
со луксузно сместување, извонредна храна
послужена во елитен ресторан

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

ЕЛИТ ПЛАЗА - Хотел и бизнис центар Скопје

Тел: +389(0) 2 5514 888

| info@eliteplaza.mk | reception@eliteplaza.mk
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спорт интервjу

ДЕЈАН НЕДЕВ, каратист | ЕВРОПСКИ ШАМПИОН ВО КАТИ И КУМИ

Два златни медала
за крај на годината,
сонот е настап на
Олимписките игри
Разговараше |
Горан Зивчевски

Во Словенија постигна максима
лен успех, два златни медала во
двете категории во кои се натпре
варуваше. Кажи ни нешто повеќе
за тоа како помина ова Европско
првенство и кои се твоите впе
чатоци?
Недев: Многу сум задоволен што
на овој европски шампионат постиг
навме историски резултат. Никогаш
досега нашата репрезентација не се
вратила со олкав број признанија од
едно големо натпреварување. Пре
задоволен сум затоа што успеав да
ја потврдам својата форма. Во најте
шката дисциплина која бара многу
труд и работа, тоа се катите, првпат
успеав да освојам златен медал.

Изминатиот викенд
се одржа 32. Европски
шампионат во традиционално
карате во Крањска Гора,
Словенија, каде што македон
ската репрезентација
забележи историски успех.
Во конкуренција од повеќе
од 200 учесници од повеќе
од 20 европски земји,
нашите претставници
првпат на едно олку големо
натпреварување успеаја
да освојат дури 12 медали.
Најчесто нашите тимови се
враќале со неколку освоени
медали, но овој пат тие во Ма
кедонија донесоа седум злат
ни, два сребрени и три брон
зени медали. За успехот, колку
време траеле подготовките и
што сѐ било потребно за да
се стигне до тој резултат,
„Република“ разговараше со
нашиот најпознат каратист
Дејан Недев

Катите се нарекуваат и борби со замис
лен противник, ги има во голем број, а
според мене потребно е многу повеќе
вложен труд во нив за да се дојде до ре
зултат. Тука се работи за финеси, се гле
даат многу аспекти, пред сѐ изведбата,
ставовите, експлозивноста, брзината,
прецизноста. Во нив се изведуваат мно
гу удари со раце и со нозе, што е доста
комплексно и тешко за да се изведе.

Во кумите, исто така, го освоив златниот
медал, а во финалето се борев со некол
кукратниот светски и европски првак од
Италија, Леоне Матео. Тие, исто така, ба
раат многу труд, посветеност и, пред сѐ,
храброст. Во традиционалното карате
не се користат никакви штитници и ра
кавици, а доколку не си подготвен пси
хички и физички, лесно може да дојде
до тешка повреда. Во традиционалното

карате се дозволени контакти
во зависност од ситуацијата,
дали напаѓаш или се повлеку
ваш, а според тоа се бодува или
се казнува натпреварувачот.

Оваа година каратето доби
статус на олимписки спорт.
До ОИ во 2020 година има
уште три години, дали пла
нираш настап и дали мислиш
дека нашите претставници
би имале шанса таму да за
бележат добри резултати
или, можеби, да се вратат со
олимписки медал?
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Недев: Имам освоен
 о речиси сѐ
што може да се освои на европско
и на светско ниво, а, секако, сонот
на секој спортист, па и за мене, е
настап на Олимпијада. Каратето,
според мене неоправдано, досега
не беше олимписки спорт. Јас се
надевам дека во 2020 година во
Токио ќе имаме свој претстав
ник од традиционалното карате.
Меѓународниот олимписки ко
митет го призна каратето како
спорт, но во светот на каратето
постојат три типа карате, така
што сѐ уште не е утврдено кои
дисциплини ќе бидат преземени

од модерното, а кои од традицио
налното карате. Се надевам дека
ако биде земена дисциплината
борби, апсолутна категорија и
ембу или фукубо, ние сигурно
ќе имаме свој претставник и ќе
постојат големи шанси оттаму
да се вратиме со медал.
Владата најави нови мерки
за помош на спортот, а една од
нив предвидува директни ин
вестиции за спортови што не
маат своја лига и формирање
лига, а по боксот, чијашто лига
ќе биде формирана наредната
www.republika.mk

година, во овој контекст бе
ше спомнувано и каратето.
Колку е тоа потребно и какви
мислите дека ќе бидат ефе
ктите од формирање лига во
Македонија?
Недев: Каратето во нашата
земја, главно, функционира на
аматерско ниво, а сите подго
товки и трошоци паѓаат на
наш грб. Јас се надевам дека
ќе се случи таква инвестиција
и доколку се помогнат и клубо
вите, спортистите и тренерите,
квалитетот ќе се подигне на
уште повисоко ниво и ќе имаме
многу повеќе кандидати и за
европско, и за светско првенс
тво, и за Олимпијада. Мислам
дека треба да се покрене и да се
формира такво нешто, а сигу
рен сум дека ако се инвестира
многу повеќе, резултатите ќе
бидат уште подобри.
Одамна си активен во маке
донското карате и веќе со го
дини остваруваш успеси, но
иако си во позрели натпре
варувачки години, се чини
мотивите и желбата за успех
не спласнуваат...
Недев: Во текот на мојата ка
риера сум наишол на многу
проблеми, сопки, но никогаш
не се предадов и истрајав. Од
пет години се занимавам со овој
спорт, а активно се натпрева
рувам веќе 25 години. Самиот
временски период кажува дека
овие резултати не се случајни.
Сето тоа бара многу посвете
ност, работа, многу години ми
нати во сала, многу пот за да се
дојде до врвни резултати.
Оваа натпреварувачка годи
на е на крајот, кои се твоите
планови и на што ќе биде по
ставен фокусот за во иднина?
Недев: Натпреварувачкиот
календар за 2017 година, како
и секоја година, ни е исполнет,
но за нас главна цел ќе биде
светскиот шампионат кој во
Монтекатини, Италија ќе се
одржи во октомври по втор пат
како обединет светски карате
шампионат. Јас во 2015 годи
на учествував и освоив злато
на ова натпреварување и моја
желба е да го повторам резул
татот следната година.
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ВРЕМЕПЛОВ
� 2 декември 1946 година
По борбата што се водела меѓу
македонските партизани и грч
ката владина војска на патот
Лерин - Писодер, грчките вла
сти почнале со терор во селото
Буф. Околу 200 полицајци и 80
вооружени монархисти од окол
ните села вршеле грабежи, го
рење и пустошење. Запалиле 46
трла, плевни, воденици, ѕверски
мачеле 28 невини Македонци.
� 7 декември 1906 година
Во Маврово, Гостиварско, е ро
ден архиепископот Охридски и
Македонски г.г. Доситеј Втори,
првиот архиепископ Oхридски и
Mакедонски на возобновената Македонска православна црква - Охридска архиепископија и, според
МПЦ-ОА, наследник на Арсениј II.
Целиот свој живот го посветил на
службата на црквата. На Вториот
црковно-народен собир, одржан
од 4 до 6 октомври 1958 година,
бил избран за поглавар на МПЦ во
обновената Охридска архиепископија. Под негово раководство бил
свикан Третиот црковно-народен
собир, одржан на 18 јули 1967 го
дина, на кој МПЦ е прогласена за
автокефална.Во негово време од
темел била возобновена црквата,
со сите нејзини витални органи:
епархиите, епископатот, свештенс
твото, црковните општини во татко
вината и во дијаспората, црквите
и манастирите, образованието и
просветата. Во 1967 била отворена
Богословијата, а во 1977 година
Богословскиот факултет во Скопје.
� 7 декември 1909 година
Во Банско, Пиринска Македо
нија, е роден Никола Јонков
Вапцаров, писател и комунист.
Посмртно е добитник на почес
ната Меѓународна награда за
мир во 1952 година. Вапцаров
бил најсилен поетски талент
меѓу Македонците кои твореле
на други јазици, освен на македонскиот. Неговата единствена
стихозбирка со наслов „Моторни
песни“ содржи 20 песни напиша
ни на бугарски јазик.Нему му е
доделено едно од видните места
во бугарската литература, иако
тој самиот и во животот и преку
својата поезија недвосмислено
изјавувал дека е Македонец.
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д в о г л е д
Заев ќе го блокира трансферот на Талевски во
Рајн-Некар: „Младите мора да останат дома“

Л

идерот на опозицијата на вон
редна прес-конференција де
нес соопшти дека ако дојде на
власт СДСМ, тој лично ќе го блокира
трансферот на младиот ракометен
бисер Филип Талевски во герман
скиот шампион Рајн-Некар.
Според Заев, младите многу се исе
луваат од Македонија и кога тој ќе
дојде на власт ќе запре тоа бидејќи
ќе го врати животот во земјата.

Бев избезумен, во шок, многу
фригидно се почувствував и јас
и сите во партијата кога случајно следејќи вести дознавме дека
ракометниот талент Филип Талевски потпишал трансфер во
Германија во некој си клуб Рајнекар. Ловен. Мовен, како и да беше,
за 100-200 илјади евра на метар
кубен по квадрат.. на час. Мислам
дека така нешто беше - рече Заев.
�

Младите се иселија, многу млади, заминаа од Македонија. Тоа
мора да запре. Ова со ракометарот
ја прелеа чашата, значи не смее
млади добри деца да заминуваат
таму во светот бидејќи дома не
може да ја земаат германската
плата. И сега Филип Талевски ќе
живее на улица Штрасе во Германија и ќе игра ракомет далеку од
дома, нема ништо таму, ни сирење
�
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беровско ни ајвар и зошто? Бидејќи владата на ВМРО-ДПМНЕ не
направила услови тој да остане да
игра во Скопје или Струмица и да
зема 10-15 илјади евра месечно.
Тоа е недозволиво - додаде Заев.
Затоа кога ќе дојде Заев на власт
лично ќе се погрижам да го блокирам трансферот на Талевски
бидејќи доста беше младите да
заминуваат од Македонија. А ако
ептен запне да заминува Вицето
ќе го пратиме на преговори во
клубот таму каде што ќе оди и ако
ептен мора да замине, ќе замине во странство овој млад човек
само под подобри финансиски
услови за Македонија - е убеден
лидерот на СДСМ Зоран Заев.
�

Тој додаде и дека покрај Талевски
во Македонија ќе ги враќа сите што
заминале и работат за 20 пати по
висока плата.
Не смееме да си дозволиме еден
молер да не биде платен 8 евра
на час како во Германија. Значи
1.500 евра ќе биде минимум молерска плата во Македонија, а
лекарите ќе земаат едно 10-15
илјади сигурно. Секој мора да е
стимулиран за да остане во Македонија. Ако треба ќе најдеме
и нафта и ќе ја продаваме и ќе
�
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имаме милијарди, сто илјади милиони милијарди во буџетот, ама
ќе ги вратиме дома сите луѓе убеден е Заев.

И едно да знаете, ако, на пример, јас како премиер заминам
во Германија бидејќи ќе треба да
се откажам од фирмите што ми
прават милиони, а премиерската
плата не ми е доволна, тогаш ќе
дојдам и јас по мене во Германија
да се земам и да се вратам дома,
па ќе си ја направам платата
како премиеро на Германија или
канцелар или што и да беше, така
нешто тоа се викаше мислам, и
после ќе го запрам иселувањето
на премиери од Македонија со
тоа што ќе имаат 300 илјади евра
годишна плата со која ќе запре и
ова иселување на Зоран Заев од
Македонија бидејќи ако замине
Заев кој ќе го враќа животот? Не
ме црпна Господ од нивите за џабе
да не го враќам животот и ДДВ во
Македонија - заврши претседате
лот на СДСМ. �
�

Кромиди Запад
*** Целта на „Двоглед“ е да се
сврти вниманието на одредени
појави во општеството. Секоја
сличност со вистинските луѓе и
институции е случајна.

