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Странци во
Македонија

Вовед
СДСМ упорно ја гази волјата на граѓаните

Заев ја доведе Македонија
до раб на граѓанска војна
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Н

е е големо изненадувањето што Заев и раководството на СДСМ одбиваат
чесно да признаат пораз и да му
ја честитаат победата на противникот. Не е изненадување
ниту неговата подготвеност да
ја вовлече државата во крваво
сценарио. Тоа се последни сили
на човек што ја губи почвата
под нозе. Човек во очај, кој е
подготвен да се одмазди на
секој што му се испречил на
патот. Дилемата е дали Маке-

донија има сила да ја избегне
(искрено верувам) последната
стапица на „чадорот“ и да одолее на опасноста?

Сценариото за братоубиствена војна, кое претрпи неколку
измени и надградби во последните две години и кое досега ВМРО-ДПМНЕ успешно го
избегнуваше, сега е повторно
активно. Можеби не како првична замисла за конечен исход од
предвремените избори, но си-

гурно како резервен план по неуспешното сценарио да се урне
власта со изборни манипулации.
За што станува збор?

Додека набљудувачите ни ги
оценуваат изборите како „веродостојни и компетитивни“ сѐ
погласно во јавноста се зборува
за сериозна изборна корупција
со албанските гласачи, кои во
невообичаено голем број гласаа
за СДСМ. Веројатно ова е само
еден од начините на кои требало да се намали огромната
разлика меѓу ВМРО-ДПМНЕ и
СДСМ и да се обезбеди победа
на опозицијата. За исполнување
на целта, според информациите
на повеќе медиуми, се полнеле
кутии во доминантно албанските средини и тоа по 18 часот,
непосредно пред затварање на
избирачките места. На тој начин, но и со подмитување на
албанските гласачи, на контото
на СДСМ легнале меѓу 40.000
и 70.000 албански гласови, за
кои, според повеќе извори, биле
потрошени милиони евра.
Од каде се стигнати тие пари во
државата, на чии сметки биле
префрлани и како биле делени,
треба да дознаеме од надлежните институции. Се надевам
дека јавноста нема да чека многу долго за тие информации,
односно ќе биде информирана
пред да отидат работите во несакан правец. Граѓаните мора
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да дознаат чии пари се делеле
по џамии, по колку пари давале
оџите за глас за СДСМ, дали има
и каква е поврзаноста на началникот на СВР Куманово поставен од СДСМ со овие настани,
кој е неговиот налогодавец од
врвот на партијата... Исто така,
би било многу несериозно ако
не се спроведе истрага и за
неважечките ливчиња, 37.000
на број, за кои претседателот
на ДИК вели дека биле само
„начин на изразување волја“.
Ваквиот ноншалантен однос
кон оваа сериозна бројка поништени гласачки ливчиња,
можеби, се должи на фактот
што, според некои информации, на повеќе од 90 отсто од
нив бил заокружен бројот еден
(на ВМРО-ДМПНЕ).

Така СДСМ повторно би дошол
во ситуација да ја погази народната волја и да го украде
мандатот за формирање влада.

Зоран Заев и СДСМ не ги признаа изборните резултати во
2014 година обвинувајќи ја
ВМРО-ДПМНЕ за изборна кражба и поради тоа ја предизвикаа
најголемата политичка криза
во државата од нејзиното осамостојување. Изговорот беше
дека нивниот политички противник, кој на тие избори освои

жен факт, дека ВМРО-ДПМНЕ
извојува убедлива победа со
454.000 гласови, бројка што ги
побива главните аргументи на
опозицијата со кои ја предизвика кризата.

повеќе од 480.000 гласови, украл дури 200.000 гласа на граѓаните, а во избирачкиот список,
наводно, имало стотици илјади
непостојни гласачи. Тврдеа и
дека имало 500.000 фантоми,
луѓе гласале со фалсификувани
лични карти и што ли не... Иако

Следејќи ги изборните интриги
и манипулации што деновиве
ги прави СДСМ пред, за време
и по предвремените избори,
занемаруваме еден многу ва-

Ова сценарио требало да гарантира сигурна победа на СДСМ,
под услов ВМРО-ДПМНЕ да не
освои ниту еден мандат во дијаспората, а во Македонија да добие
најмалку 50.000 гласови помалку
од последните избори. Затоа Заев
беше повеќе од сигурен дека ќе
биде победник на изборите, па
дури и без некој да го повика
најави дека ќе поднел оставка
ако не победи. Математиката им
ја расипа, кој друг ако не народот,
кој масовно излезе да гласа за
одбрана на државата.
Токму поради ваквиот неочекуван развој на настаните,
„чадорот“ и Заев бараа дополнително време за консултација
и за коригирање на првичниот
план, па, најверојатно, затоа и
Чичаковски беше пратен на
спиење. Додека претседателот
на ДИК дремеше повеќе од седум часа, а целата македонска
јавност чекаше да слушне која
партија колку мандати добила,
СДСМ правеше пазар со Беса и
договараше прегласување во
неколку избирачки места каде
што нема регистрирано сериозни изборни нерегуларности. Овој нов план предвидува
СДСМ и Беса на прегласувањето меѓусебно да си ги поделат
гласовите на штета на двајца
пратеници на ВМРО-ДПМНЕ.

Зошто е тоа важно да се нагласи?
www.republika.mk
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Актуелно Поддршката на Албанците купена со милиони евра

Со црни пари
платени повеќе
од 70.000 албански
гласови?
не приложи ниту еден доказ за
обвинувањата, Заев со поддршка на странски дипломати и на
домашни шпиони две години
упорно ја силува државата барајќи начин како да се инсталира на власт и да ја заобиколи
волјата на граѓаните.

Со масовно ширење на овие
лажни тврдења, но и со многу
други скандали лажирани во
опозициските „фабрики за афери“, во изминатите две години
СДСМ го оправдуваше бојкотот
на парламентот, објавуваше нелегално прислушувани разговори, организираше насилни
протести на кои бараше оставка од владата и се обидуваше
насилно да ја преземе власта,
кршеше државни институции и
сквернавеше споменици, вршеше насилство и се закануваше
на новинари, експерти, обични
граѓани-неистомисленици...
Во сиот тој период упорно се
обидуваше да испровоцира
меѓуетнички или интеретнички судир, а владејачката
ВМРО-ДПМНЕ, колку и да изгледаше нелогично за граѓаните со
оглед на убедливата поддршка
што ја уживаше, постојано правеше отстапки, сѐ со цел да се избегне таквото крваво сценарио.
6
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Зоран Заев и „чадорот“ ја открија
слабата точка на ВМРО-ДПМНЕ
(дека ќе избегнува крвопролевање по која било цена) и токму
благодарение на притисокот на
дипломатите и на заканите со
насилство успеаја да издејствува
еден куп отстапки и исполнети
барања како предуслови за предвремени избори. Добија сѐ што
побараа - СЈО, нов Изборен законик, нов состав на ДИК, неколку
министерства, меѓу кое и тоа за
внатрешни работи… Сето тоа под
изговор дека само така можат да
ги докажат изборната кражба и
лажните гласачи. Очајно бараа
фантоми и лажен идентитет, но
не најдоа ниту еден, освен фалсификатите на нивниот Чауш. Во
меѓувреме, демек бараа избори,
ама молеа Господ да не се одржат
никогаш за да не се потврдат сите
нивни лаги.

Дури и кога од третпат Заев (под
принуда од „чадорот“) прифати
да излезе на избори во декември, предупредив дека овој човек
никогаш нема чесно да признае
пораз. Овој во повеќе наврати
докажано неморален човек, никогаш нема да дозволи да биде
почитувана волјата на народот
на негова сметка, па затоа во соработка со неговите ментори е
подготвен да направи сѐ за да
www.republika.mk

се продолжи кризата, а СДСМ по
која било цена да се избори за
власт. Дури и да се случи граѓанска војна како што најавуваше
Верушевски во својата комуникација на „Скајп“ со еден од осомничените во „Пуч“!

Изборите што се одржаа во неделата, навистина, беа референдумски со огромен одѕив на
граѓаните, а народот јасно кажа
„не“ за поделби, „не“ за двојазичност, „не“ за редефинирање на
државата. Доколку Заев и СДСМ
бидат упорни во погазувањето на
волјата на граѓаните се плашам
дека ќе се доведеме во ситуација
кога на улиците ќе се излее целиот гнев на народот што го собираше во изминатите години. Овој
пат, за жал, веќе никој нема ниту
волја, ниту трпение, ниту простор за игри и за отстапки затоа
што Заев и неговите сојузници нѐ
доведоа на раб на граѓанска војна
во која нема да бидат уништени
само политички кариери туку
и многу човечки животи. Затоа
искрено се надевам дека ќе
надвладее разумот во раководството на опозицијата и ќе ги
прифати изборните резултати
и волјата на граѓаните какви
што беа презентирани од ДИК и
беа поздравени од соодветните
меѓународни фактори. �

Дојде моментот кога нарачаната и финансирана феде
рализација затропа на вратата на СДСМ. Нарачателите
и финансиерите не ги интересираат изборни резултати,
туку СДСМ на Заев со изборното инженерство со 70.000
албански гласа да успее да ги турне сите демократски
принципи кон реализација на двојазичноста и кантони
зацијата на државата со променето име

Д

ојдовме и до моментот ко
га оние што ги заложија
државата и народот во за
мена за изборно инженерство, по
секоја цена треба да ја испорачаат
сметката. А, сметката е голема и
тешка 70.000 албански гласови.
Заложбите за „Куманово да ви се
деси“ затропаа на врата. Многу
е тажно што под плаштот за на
водни петстотини евра плата дел

од граѓаните ја заменија иднина
та на своите деца, не гледајќи ја
вистинската цена на понудата.
Со нивниот глас, Зоран Заев и
Радмила Шекеринска, заедно со
Стево Пендаровски и со Петре
Шилегов, ги туркаат двојазично
ста и кантонизацијата за бинаци
онална држава со консензуално
име, па и ако треба со крв да се
измие изборниот резултат. Толку

www.republika.mk

од демократијата. Или федера
лизација како што ветиле Заев
и Шекеринска или спонзорите
со Касами и Села ќе појдат и по
нивните глави.

Колку црни милиони евра чинат
гласовите во Сарај, Арачиново,
Брест, Танушевци? Истите овие
актуелни „бастиони на СДСМ“ се
запишани во колективната ма
кедонска меморија како упори
шта на борците за отцепување.
Токму за овие места „титкаше“
и Мухамед Зекири, новата „не
зависна ѕвезда“ на СДСМ уште
на првичните пребројувања на
гласовите. Но, тие пораки не беа
наменети за славење во СДСМ, ту
ку беа пораки со потврди до фи
нансиерите дека се испорачува
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Актуелно
наплатеното. СДСМ досега не одго
вара на јавните прозивки дали се
легнати огромни суми пари на сме
тки на физички лица од најтесното
раководство на СДСМ и, исто така,
дали се легнати огромни суми пари
на сметки на правни лица блиски
до Заев, СДСМ и Сорос? Или, дали
кампањата на СДСМ и гласовите на
етничките Албанци се наплатени со
црни пари од албанската дијаспора?

Албанската дијаспора јавно пора
ча дека гледа спасител и месија во
Заев, а водачот Муса Љамалари со
сите почести беше примен во седи
штето на СДСМ. Неговите барања
и залагања не се разликуваат од
актуелната понуда на СДСМ и од
платформата што Заев и Села им
ја претставија во Швајцарија. Јав
носта пресметала, а СДСМ не одго
вара дали за Скопско, Кумановско
и Тетовско, односно во изборните
единици 1, 2 и 6, за 70 илјади гла
са се поделени околу 30 милиони
евра, пари кои биле обезбедени од
донатори, а делени преку верските
објекти? Одговор нема, а последи
ците веќе се познати.
Во Арачиново СДСМ наброја 2.052
гласа, наспроти, за споредба, 1.456
за ДУИ или 794 гласа за Беса. СДСМ
и Беса доминираат во Сарај; СДСМ
со 2.973 гласа, а БЕСА со 3.300 гласа.
Студеничани испорача 2.515 гласо
ви за СДСМ, додека за Беса одвои
2.024. СДСМ во Липково наплати
773 гласа. Дури и во Чаир, домот
на Беса, бесата на Заев доби 4.299
гласа, пред Беса со 3.183 и ДУИ со
2.645 гласа. И Диво Насеље, упори
штето на терористичката група со
исти цели, го даде гласот за каузата
на Заев. Испорачани се гласовите и
во Брест, Гошинце, Слупчане, на гра
ницата со Косово, од каде што и се
вели дека се раководело ова избор
но инженерство преку косовското
подземје. Сето наброено на контото
на СДСМ испорача најмалку осум
пратеници, во замена за преимену
вање, кантонизација, двојазичност,
буџетска распределба, консензуал
ност, полиции и вработувања по
етнички клуч и што ли уште не.

Нема разлика во платформите
на Зекири, Села и на Касами
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Мухамед Зекири ги отвори картите
дека тој не бил „случајно во СДСМ“,
односно дека не за џабе агитираше и
како новинар по медиумите, а потоа
петок, 16 декември 2016 година

Ќе побараат ли Касами и Села рамковен
договор од Рама?

како партиски член ги организи
раше албанските села. Мора да се
испорача ветеното и платеното за
поддршката од 70.000 гласа. Обвр
ска на Зекири во ова изборно ин
женерство беа контактите и пре
несувањето пораки, меѓу другото,
и со косовското подземје, со луѓе
со дебели досиеја и врски со теро
ристички групи кои дејствуваа и
во Македонија, во Брест и во Диво
Насеље; местата со тазе самоос ве
стени социјалдемократи. Тие сега
се на копче, активирани, пред, за
време и по изборите.
– Во моментот кога ќе забележам
ретерирање, ќе зборувам јавно и
нема да молчам бидејќи никому
не му должам. Нема да дозволам
целта за која се ангажирав во
овој политички субјект да биде
злоупотребена, да ме злоупотре
буваат мене или гласачите што
гласале за него – вели Зекири за
странски медиуми.

Соговорникот на Зоран Заев од
настапот во Берн, Швајцарија,
предводникот на реформистите
на ДПА, коалициски дел од Али
јансата на Албанците, Зијадин
Села, нагласува дека не отстапува
од тоа државата да биде бина
ционална.
– Ние ќе се залагаме албанскиот
јазик да биде службен на цела
та територија на Македонија,
која ќе биде бинационална др
жава, ќе се донесуваат одлуки
со консензус, ќе ја спроведеме
целосно децентрализацијата. Со
исполнување на овие мерки, кои
ќе бидат регулирани со закон,
Албанците веќе нема потреба
да се плашат од тоа кој ќе биде
идниот премиер – изјави Села,
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кој замислил и концепт во политичката
платформа за распределба на работни
места според етничка припадност.

– Ние ќе предложиме и правична
распределба на работните места. На
пример, во тетовската полиција да
има вработено 80 проценти Албанци,
а така ќе биде во сите институции.
Вработувањето по етничка линија ќе
биде реал
 изирано во зависност од тоа
колку Албанци живеат во одреден ре
гион – најави Села.

И движењето Беса, кое во зачетокот со
Заев договори редефинирање на држа
вата, сиот политички и правен систем го
темели врз начелото на консензуалност.
Од Беса сега најав уваат коал
 ицирање за
формирање техничка влада за решение
за името на Република Македонија. Тоа
решение сметаат дека би го рефлекти
рало мултиетничкото општество во зем
јата, што, пак, е и предуслов за следното

барање, интеграција во НАТО и почнување на
преговорите за евроинтеграции. Потоа, смета
Африм Гаши, генералниот секретар на дви
жењето Беса, може да се организираат нови
избори. Имајќи ги предвид грчките позиции
и негирања на сѐ што е македонско, заедно со
македонската културна посебност, како и ус
ловувањата од другите соседски барања, тоа
значи дека партнерите на СДСМ, Беса, замис
луваат редефинирање со целосно бришење на
македонското од Македонија.

Каде во овие понуди за преименување и брише
ње на македонското од државата, редефинира
ње кон бинационалност, етничка распределба
на државниот буџет и пропорционалност во
вработувањето во општинските полиции и ин
ституции го препозна СДСМ? Едноставно, Заев
набрзо откако стана лидер на СДСМ се откажа
од патриотизмот додавајќи дека „не му доли
кува“. Тоа свое јавно откажување од заштитата
на сопствената држава и поредок го најави, за
потсетување, во телевизиско интервју токму
кај Мухамед Зекири.

Не е тајна дека Тирана е во постојан контакт и координација
со лидерите на партиите на етничките партии на Албан
ците во Македонија. Дури и сега, во најранливиот период
на Македонија, по платеното инженерство на изборниот
процес кој требаше да доведе до излез од кризата, албан
скиот премиер Еди Рама ги повика кај себе лидерите на
политичките партии на етничките Албанци од Македонија.
За консултациите како тие да се постават пред формира
њето на новата извршна власт во Македонија, тие молчат,
а Рама соопшти дека им ја укажал потребата „да најдат си
ла“ за да се обединат во „заедничката агенда“, „да застанат
на страната на интересите на сите Албанци“,а врв да биде
Охридскиот рамковен договор. Ова не е ништо друго туку
директно мешање на Рама во политичкиот живот во Маке
донија. Интересно е тоа што во подготовка на оваа средба,
во Тирана слета Џон Бренан, директорот на американската
ЦИА, кој се интересирал за поширокиот регионален без
бедносен контекст.

Рама има постојана практика да се меша во внатрешните
работи на Македонија во моменти на донесување важни
одлуки, што неретко било надградено со директни закани
по евроатланските интеграции на државата. Но, тоа што
недостига на овие средби е што секогаш се нагласувале
подобрување на правата на Албанците во Македонија, но
никогаш ниту Рама ниту политичарите од Македонија не
го отвориле прашањето за човековите права на Македон
ците во Албанија.
Не само што со вештачки креирани територијални поделби
на македонската заедница во Албанија им се одземени две
од трите општини, туку дури и таму децата го изучуваат ма
кедонскиот јазик до четврто одделение. Рама заборава дека
во Подградец, општина со огромно македонско население,
нема ниту еден од нив вработено во локалната управа. Ра
ма и лидерите од Македонија воопшто не разговараат дека
Македонците бараат признавање во цела Албанија. Пред
сѐ, бараат да го уживаат правото за учење на македонскиот
јазик во државните училишта во Голо Брдо, Гора и секаде
каде што живеат значителен број Македонци.

Социјалистот Рама пред разговорите со челниците на етнич
ките Албанци од Македонија заборава дека и самиот ветуваше
поголемо внимание за правата на малцинствата, како дел од
изборната платформа, а како победник на левата коалиција
доби честитка од македонските друштва кои од него побараа
да им помогне на Македонците во Албанија. Како потсетува
ње за Рама, но и за Села и за Касами, иако постојано се негира
бројот на Македонците во Албанија, дури и Рама знае дека
само во Тирана живеат околу 30.000 Македонци, а нивниот
број не заостанува ниту во Елбасан или Драч. Македонците
во Албанија не бараат рамковни договори, тие се лојални
граѓани, но бараат од државата да им се почитуваат општите
човекови права предвидени во меѓународните конвенции.
Овие барања на Македонците во Албанија може да бидат и
првата заедничка платформа со која Касами и Села следниот
пат ќе настапат пред Еди Рама.
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МАКЕДОНИЈА ЗАЛОЖНИК НА НЕДОВЕТНА ПАРТИЈА
И ОПОРТУНИСТИЧКИ ЛИДЕР

анализа

Феноменот Заев

- државата се тресе,
а тој лаже ли лаже
Лидерот на СДСМ стана синоним за лага. На социјалните мрежи не е веќе „на лагата“
туку „на Заев му се кратки нозете“. Бисерите му ги знаете сите, лагите уште подобро,
а последната е таа за оставката. Ќе ја дал и во партија и во општина ако на победел.
И „шу прајме“ сега за „вадење“ од глупоста? Па единственото што го знае Заев –
криза, нови лаги и уште понова девалвација на системот, државата и на сопствената
нација... Вистинскиот проблем е што овој пат и Заев е излажан. Го излажаа дека
ќе победи, па тој коцкарски, сигурен во местенката, стави сѐ во залог. Арно ама,
чадорот му обезбеди „само“ 70.000 албански гласови, а ветил 100.000. Таксират...
Пишува | Љупчо Цветановски

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

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен
хотел со 4 ѕвезди
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

Ц

иклонот Бранко ја пого
ди Македонија во август
2014 година. Дојде, виде
и замина. Вистинскиот циклон за
државата, пак, беше и е наследни
кот на истоимениот лидер познат
како БЦ, временско-политичка
непогода, која од април истата
година ја тресе и дестабилизира
државата. Почна со нелогичното
непризнавање на изборните ре
зултати. Циклонот Заев, синоним
за најголемиот камиказе-полити
чар во историјата на Македонија
и многу, многу пошироко, не бе
ше како Бранко. Овој партиски
штетник дојде, виде и остана. Не
победи никогаш, но му се бен
диса вниманието на толпата, па
веќе 2,5 години, ја тероризира,
уназадува и уништува иднината
на сопствената држава и народ.
Веројатно, ова е одличен случај
за истражување на светските по
литиколози, психолози, феноме
нолози итн. Да, близок е со Карл
Фридрих Минхаузен, познат по
неверојатните лаги што милувал
да ги кажува. Нив први ги овеко
вечиле Германците Рудолф Расле
и поетот Готфрид Аугуст Биргер.

Лагите на наследникот на БЦ и
обожавател на Минхаузен, пак,
ги посведочи целата македонска
јавност, не еднаш, туку стотина
пати. Народот (кој Пендаровски,
кој со помош на Албанците стана
патетичен Супермен, милува да
си го нарекува стока) за состојба
та на Заев има една добра фраза,
која ваквите ликови ги опишу
ва со два збора. Да, „трчи-лажи“.
Неверојатно добар, концизен и
прецизен народен опис на состој
бата и дејствувањето на лидерот
на СДСМ.

Арно ама, повторно имаме проб
лем. Никој не може да утврди да
ли тој повеќе лаже по интервјуа
и прес-конференции, или пове
ќе трча по странски амбасади и
албански села? Од друга страна,
Заев не може да биде Минхаузен.
Германецот лажел само за да со
својата дарба ги насмее луѓето
од своето опкружување, а наши
от локален антихерој за да дојде
на власт и за да оствари нечии
интереси, кои се сѐ само не ма
кедонски. Поверојатно, тој може
да биде носител на ендемски пот
тип, во медицината познат како
синдром на Минхаузен. Овој син
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дром е поврзан со измислување
то здравствени проблеми за да
се дојде до толку посакуваното
внимание. Кај Заев, пак, синдро
мот на Минхаузен е уникатен.
Тој лаже и лаже за да привлече
внимание и да дојде на власт,
но притоа измислувајќи лаги за
своите политички противници, а
неретко и за себе, демантирајќи
се, во просек, двапати дневно.
За жал на македонскиот народ,
така беше и овој пат...

„А сад спектакл“: Како
Заев тресеше мандати од
ракав

Веројатно, политиколозите не
познаваат политичар што толку
пати се демантирал и побил са
миот себе. Ај што лидерот прет
ставува своевиден феномен, но
уште поголем феномен се лико
вите што се себепретставуваат
како интелектуалци и урбани
ликови, а оваа патолошка мана
воопшто не им пречеше да гла
саат за него. Без лубрикант ја
проголтаа и примија прикаската
за „режимот“, „слободата“, „ропс
твото“ и уште која не глупост.
Настрана, во ниту еден момент
не ги загрижи неговото лици
тирање со двојазичност и со ал
бански јазик од градинка. Да, оти
Заев им рече дека тоа што јасно
го кажа, не било така. А тој не ла
же, нели. Мазно, си го проголтаа
објаснувањето и сѐ што оди во
комплет со него и си гласаа. За
двојазичност. Да, резултатите
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анализа
покажаа дека кај елитистите и
тие што сакаат да станат нема
ниту трага од револт од кажано
то за албанизацијата. Повторно,
куририте лажеле... За жал, екс
пресно, еден ден по изборите ги
демантираше и отрезни новото
радикално милениче и прате
ник Мухи, кој си откри дека тоа
воопшто не било лага и дека
двојазичноста мора да се реали
зира. Наведе и 70.000 причини
за спроведување на ветеното и
на кажаното. Се надоврзаа Ах
мети, Тачи, Села и Касами, кои
веднаш заминаа на „баци рака“
кај Рама во Тирана.

А Заев, засилен од одобрување
то на членството, си продолжи
со лагата. Веќе навикнат, како
лик за кој Диво Насеље (каде
што освои еден куп албански
гласови) беше местенка, па те
роризам, лик кому незаконски
прислушуваните разговори му
ги дадоа странски служби, па
непознати му ги оставија пред
врата, за да му ги дадат домаш
ни „свиркачи“, човек што се сог
ласи на два термина за избори
(април, па јуни 2016 година) за
да плукне на ветеното и пот
пишаното, човек што лажеше
без исав во Тел Авив, Љубљана,
Берн, Струмица и каде сѐ веќе
не, сега за два дена излажа два
пати во Скопје.
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Да, без срам и перде, лидерот
на 11 декември пред целата јав
ност излажа дека СДСМ освоил
52 пратеника, а ВМРО-ДПМНЕ
51 и си прогласи победа. „Опо
зицијата на СДСМ, заедно со
граѓаните, има еден мандат
плус, чекаме резултати, во
диме со еден мандат повеќе,
почитувани граѓани, раду
вајте се, славете го животот,
падна режим“. Во меѓувреме,
ДИК индикативно доцнеше со
резултатите и го прекрши Из
борниот законик објавувајќи ги
мандатите со 2,5 часа задоцну
вање, но си кажа дека реалноста
е 51-49, поткрепено со околу
дваес ет илјади гласови повеќе
за ВМРО-ДПМНЕ. Тоа, сепак, не
го премисли Заев. Поради зада
дената мисија, сега не му „ве
руваше“ ниту на сопствениот
избор, Чичаковски, па следниот
ден прогласи нерешено. Демек,
ДИК не знаат, а СДСМ да ти има
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ле не 49, туку 50 мандати. Ај што
забрани - некој ни случајно да
не коалицирал со Груевски, но
без да се извини за истресената
лагата во неделата, тој без пар
дон си „плесна“ нова, ставајќи
ги сопствените чеда од ДИК во
небрано. И додека сите се пра
шуваа што е идејата на лидерот
и дали воопшто ја има, како и
памет, тој си имал мака. Голема
мака. ОСТАВКА, во множина...

исто како и актерите во играта
на СДСМ, која донесе 150.000 др
жавјанства за Косовци во 1994
година. Рецидивот на истите тие
Косовци, поверојатно нивните
потомци, го видовме во автобу
сите полни со нив на 11 декем
ври. Арно ама, утнаа за малку. За
само 20-30 илјади гласови, кои
ќе им донесеа победа.

Упс! „Се шегувавме!“ Се
излета и понуди оставки

Заев изненаден: Му ветија, а
тој не победи?

Истиот тој надежен Зоран За
ев во повеќе наврати вети ли
дерска оставка во партијата, па
дури и од градоначалничката
функција. Никој не го тераше,
ниту го праша за тоа, но тој са
моин
 ицијативно си вети дека со
пораз заминува во политичката
историја. Го кажа истото уште
пред една недела, зборувајќи
си по навика за себе во трето
лице еднина. Потврди и дента
на изборите при гласањето во
родната Струмица. Таму опор
тунистот Заев изјави: „Ако на
олку значајни избори се случи
негативен резултат, тогаш ми
завршува политичката карие
ра, но не размислувам за оваа
варијанта зашто зрела е Ма
кедонија, животот се враќа и
убеден сум дека победуваме“.
Терминот „опортунист“ означу
ва непринципиелно користење
на поволни моменти во одре
дена ситуација за остварување
сопствени, тесни и себични ин
тереси, без воопшто да се води
сметка за моралот и за општите
интереси. Опортунизмот нај
често се врзува токму со поли
тиката и со политикантството.
Каков прекрасен опис на дејс
твувањето на СДСМ и на Заев
во „Википедија“, нели?

Од друга страна, неколку прашања
произлегоа од неговата еуфорија.
Лажеше ли Заев за мандатите пред
влада или беше убеден во нив? Дали
некој го излажа за резултатот, и да
ли тој, навистина, беше убеден дека
сигурно победува од истиот творец
на ова обемно и комплексно две и
полгодишно сценарио? Истиот тој
што при победничкиот говор го спо
мена и Никола Груевски, кој вечерта
соопшти: „ Имавме исклучително
тежок противник. Тоа не беше са
мо СДСМ, тоа добро го знаете“.

Само неколку часа подоцна,
откако вети оставка, Заев пред
владата во Скопје, додека без
проблем лажеше за освоените
мандати и веројатно притиснат
од фројдовскиот комплекс, во
еуфоријата извика: „Леле, ле
ле, што направивме!“ Многу,
многу искрено. Навистина, арно
што се праша, затоа што напра
вија толку многу глупости за
државата и за нацијата.
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Вечерта на 11 декември 2016 година
Македонија се изненади од резулта
тите. Кој позитивно, кој негативно,
но ефектот на изненадувањето бе
ше несомнено присутен кај сите.
ВМРО-ДПМНЕ беа изненадени од
малата разлика, но вклучувањето
на Албанците во прикаската на Заев
ја објасни дилемата. Истата вечер
се знаеше за „победите“ во Тану
шевци, Арачиново, Студеничани...
ДУИ и ДПА беа непријатно изнена
дени од Беса, а уште неповратени
од првото, истите Али и Мендух се
фрапираа и од учеството на СДСМ.
Беса се изненади од себе, иако и тие
знаеја дека некој (истиот заштитник
на СДСМ) им ја среди работата на
терен, но во најголема еуфорија и
екстаза од пријатно изненадување
падна членството на СДСМ. Никој
од нив, неупатените во сценариото,
не ни сонуваше за ваква блискост
од само 20 илјади со гласовите за
ВМРО-ДПМНЕ.

За многумина неразбирливо, но нас
проти членството и симпатизерите,
Заев, Шеќеринска и врхушката беа
негативно изненадени и во траор.
Тие, навистина, веруваа во победа.
Па така им ветија. Не Мухи и Аде
ми. Кој го излажа раководството на

СДСМ дека победата е дефини
тивна?

Да, чадорот и овој пат ја утна ра
ботата. Исто како и со ефектот
на „бомбите“ и со шарената „ре
волуција“, која успеаја само да
вдоми двајца елитистички џа
болебари во законодавниот дом.
Иако, овде поминаа најдобро.
Очигледно, некој сработи одлич
на работа кај Албанците. Со што
и како тој некој ги купи гласо
вите на 70 илјади припадници
на оваа заедница, веројатно ќе
каже времето. Проблемот е дали
некој ќе одговара за сторено
то, или нема да го полази мува,

Веројатно, авторот на сценарио
то што трае речиси три години,
го убедил Заев дека ќе добие не
70 туку 100 илјади гласови од
Албанците. И така сѐ изгледаше
стихијно. Почнувајќи од неприз
навањето на изборите во 2014
година, бомбите, „револуцијата“,
украдената програма, двојазич
носта, триумфализмот... Сега, по
лека, но сигурно, „стихијните“
елементи излегуваат од хаосот
и формираат одлично и ефектно
сценарио, кое, дефинитивно, не
го смислиле Заев, Шеќеринска и
Верушевски. Шилегов уште по
малку. Проблемот е што прика
ската потона како „Титаник“ на
Јанева, а сценаристот погреши за
малку. Останува отворено, дали
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истиот тој чадор ќе успее да го
сработи замисленото пред офи
цијализацијата на мандатот на
Трамп, или, сепак, утката од 20
илјади гласови ќе значи немил
крај на сценариото? Европа ве
ќе излезе со јасна поддршка за
ВМРО-ДПМНЕ. Како и да е, Заев
се залета. Вети оставки, а загуби.
Не залудно се отвори со: „Леле,
леле, што направивме!“ Очај
ничките чекори од политичкиот
давеник се очекувани. 20 или
200 илјади разлика, т.е. мина
тите или овие избори, но некој
упорно не признава пораз. Ни
кој не ни очекуваше Заев да се
смени и да стане доблесен, но
овој чекор се посакуваше од ед
на единствена причина – да се
потсмири закрвениот народ, кој
го закрви токму недоветниот
непризнавач. Прашањето е само
до каде ќе оди во уривањето на
имиџот на сопствената држава
и нација? Подобро кажано, да
ли остана нешто неинфицирано
од неговите недоветни дејства?
Уште подобро, пак, време е да
престане, затоа што трпението
на народот е при крај...
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Националното помирување како приоритет

време е да се обедини македонскиот народ
Пишува | Горан Мом ироски

Се судрија кумови и кумашини, не
разговараат браќа и сестри, родите
ли и деца, не сакаат ни очи да си ви
дат другари од детство, долгогодиш
ни колеги и колешки комуницираат
само службено. Симпатијата за раз
лични политички партии предизвика
омраза како никогаш во модерната
историја на Македонија. Овогодиш
ните парламентарни избори за двете
најголеми партии беа историски и
референдумски, но крајно време е
институционално, партиски, преку
невладините организации, па ако
сакате и преку странците кои имаат
своја улога во поделбата на маке
донското државно и национално
ткиво, да се превенира натамошна
ескалација на состојбите. Фрустри
раниот македонски граѓанин од која
било политичка провиниенција веќе
не може да ги издржи сите стресови
на кои е подложен. Време е за дра
матична промена и нов почеток во
кој главен приоритет треба да биде
борбата против омразата. Македо
нија не смее да си дозволи уште две,
три или четири години криза во која
ќе скапуваме како нација. Тој луксуз
во ситуација кога САД и Британија
размислуваат за тивко повлекување
од Балканот, а Европа не знае што
да прави ни со самата себе, едно
ставно не смееме да си го дозволи
ме. Знамето на Македонија со чети
рите волци во соседството, кое сега
е модифицирано со уште еден волк
повеќе на север, можеби, нема исто
значење како пред сто години, но сѐ
уште има своја симболика базирана
на реалноста. Влогот е огромен, не
можеме да ја ризикуваме независна
та држава за која се бореле и гинеле
стотици илјади луѓе во минатото
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овата македонска вла
да, која ќе ја составува
ВМРО-ДПМНЕ спор ед
првичните резултати на Др
жавната изборна комисија
објавени во понеделникот
навечер, ќе има многу рабо
та. Но, овој пат, за разлика од
претходните избори, Владата
ќе има еден главен приоритет

без чиешто решавање џабе ни
се странски инвестиции, први
места на листите на „Дуинг
бизнис“ и 170 илјади нови ра
ботни места. Без решавање на
проблемот со омразата што
постои меѓу „двете Македо
нии“, кои реално постојат во
земјава, мандатарот Никола
Груевски може да заборави на
сите резултати што неговата
партија ги направи во изми
натите 10 години.
Тоа што деновиве можеме да
го слушнеме и прочитаме, пред
сѐ на социјалните мрежи ако
соодветно се пресмета истори
скиот контекст и моќта на со
цијалните мрежи, неминовно
нѐ води во граѓанска војна, во
внатремакедонски судир кој
не е ништо помал од тој

во 20-тите и 30-тите години на
минатиот век кога по софиски
те улици се лееше македонска
крв. Без разлика дали таа ќе
остане само како виртуелна
битка на „Фејсбук“ и на „Тви
тер“ или ќе излезе на улица и
ќе почне да се лее вистинска,
црвена, леплива човечка крв е
помалку важно. Најважно е де
ка куршумите, и вистинските и
вербалните, ќе остават такви
траги на душата на Македо
нецот што со децении ќе биде
пречка за да изградиме нор
мално општество.

Каков било внатрешен
судир е погубен за
Македонија

Овој текст е испратен на ре
дакцијата на „Република“ во
вторникот кога Заев се прог
ласи за победник на изборите
иако неговиот партиски пре
тседател на ДИК изјави дека
победник е ВМРО–ДПМНЕ, но
ниту таа, ниту останатите из
јави на Заев не се толку важни
колку што е важно 450 илјади
гласачи на победничката пар
тија да не влезат во сценарија
та на дел од опозицијата, која
не само што се надева, туку и
директно работи на конфликт
ни состојби.

Судир по скопските или по
битолските улици ќе значи
можност за протекторат, за
кој од поодамна зборуваат
дел од опозициските идеоло
зи. Кревање рака од Македонец
врз Македонец може да биде
оправдано со минимален број
причини, а тоа не смее да биде
негирање на изборните резул
тати, полнење гласачки кутии
или одбивање да се почитуваат
Уставот и законите.
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Вештачки судир меѓу урбана и
рурална, меѓу интелектуална и
земјоделска Македонија

Како што Груевски мора да ги
почитува сите гласачи што го
дадоа својот глас за опозиција
та, така и Заев мора да почиту
ва дека 453.000 луѓе гласале за
политиката на ВМРО-ДПМНЕ.
Во тој контекст, и победници
те и поразените мора да вни
маваат дека во двата табори
има луѓе без кои Македонија
не може да опстане. Опозиција
та, која агресивно, пред сѐ, пре
ку социјалните мрежи веднаш
по изборниот ден ги нападна
„селјаците“ дека го одржува
ат ВМРО-ДПМНЕ на власт, не
пресмета дека меѓу нив има
огромен број луѓе што не само
што се пописмени и пооб
 разо
вани од целиот СДСМ туку и
без нив и нивната енергија Ма
кедонија ниту некогаш можело

Кога веќе на сите им е јасно
дека федерализацијата на Ма
кедонија, како впрочем и сите
други големи одлуки за др
жавата, не може да се донесе
без ВМРО–ДПМНЕ, особено по
освоените 453 илјади гласови,
партијата не смее да создава
дополнителни тензии особено
поради тоа што тие тензии му
одат во прилог на Зоран Заев,
кој има само една шанса да ги
излаже Албанците дека ќе го
добијат тоа што не им следу
ва во согласност со Уставот и
законите.

да ја биде ниту некогаш ќе ја
биде. И таа состојба никогаш
нема да се промени.

Слично е и со потенцирање
то од страна на ВМРО-ДПМНЕ дека за СДСМ гласале 70
илјади Албанци. Со барањето
за двојазичност на цела
та територија на Маке
донија и со најавите за
кантонизација и каква
било форма на федерација
ВМРО-ДПМНЕ никогаш не
смее да направи никаков
компромис и тоа веројат
но би било единствена ва
лидна причина за некаков
судир меѓу Македонците,
но најголемата македонска
партија не смее да го пот
цени фактот што
толку многу Ал
банци гласале
за СДСМ.
www.republika.mk
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КОЛУМНА
независноста, комбинирани со
антидржавните активности на
структурите на УДБА и КОС и
исклучивите и погрешни поли
тики што во обид да ја декон
струира оваа шема ги водеше
ВМРО–ДПМНЕ, не можат да ис
чезнат преку ноќ, ниту, пак,
во тоа можеме да очекуваме
помош од странците. Тие секо
гаш ќе имаат свои интереси и
секогаш ќе сакаат да октрои
раат свои луѓе кои без поговор
ќе ги вршат нивните задачи,
што се покажа во 2005 година
за време на референдумот за
територијалната поделба.

Иднината ни е
заедничка, и целите
треба да ни се исти
Тие што се надеваат дека со
падот на ВМРО-ДПМНЕ ќе зап
ре миграцијата, ќе се намали
невработеноста, ќе се зголемат
платите, дека ќе нема задолжу
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вање на државата, се во голема
грешка. Никој нема магично
стапче да нѐ извади од таму ка
де што сме, па нека се соберат и
Заев, и Бранко, и Бејли заедно.
Едноставно е, последиците од
грешките на македонската по
литичка елита од почетокот на
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Затоа и ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ,
но и албанските партии, треба
да бидат свесни дека ако ра
ботите излезат од контрола,
никогаш веќе нема да можат
да ги уживаат денешните ре
лативно поволни состојби - во
своја суверена земја да водат
своја автентична политика во
интерес на македонските гра
ѓани. �

така со ред, еднаподруга, како
домино, каков што би бил и
ефектот доколку ВМРО-ДПМНЕ
не е на власт. Од Западна Европа,
пак, очекувано, се јавија десничарските партии, кои жестоко
се противат на пропуштањето
емигранти од Блискиот Исток,
десничарите што ги засега прашањето „што ќе биде со мојата
држава?“ тие честитаа за победата на сестринската партија,
која, пак, покрај идеологијата,
со својата политика им го чува
и интересот, а држава се гради
со работење за државниот интерес, наспроти за туѓиот, како
што работи македонската левица, ако воопшто може да се
нарече македонска.

Ако можевме да ја
заштитиме Европа од
eмигрантите, можеме
и Македонија од
предавниците
Емигрантската криза со која се соочува Европа
во последниве две години, која, пак, се совпаѓа
со почетокот на вештачки креираната политичка
криза во земјава, македонските граѓани не само
што не ја почувствуваа, туку за неа се информираа
од медиумите како тоа да се случува на друг крај
од планетата, а не кај нас пред порта, и сето тоа
благодарение на политиката што ја спроведоа
македонските власти. Се потврдува, ако нешто не
си почувствувал на своја кожа, не знаеш како е, па
работата ја земаш рамнодушно и незаинтересирано
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Но имаше и такви што не само
што не честитаа, туку еве ги, сѐ
уште притискаат да се анулира победата на ВМРО-ДПМНЕ.
Не честитаа евробирократи
на кои поимот држава не им
значи ништо, евробирократи
што работат на тастер и против
своите поранешни татковини
од кои се откажале, не честитаа
европските левичари, не честита Бејли, кој си ги одбројува

колумна

деновите додека да биде отповикан од должноста.

Во моментов кога го пишувам
ова, македонскиот народ се организира и се собира да излезе на
улица, да си ја одбрани државата,
да го спречи разнебитувањето
на сопствената држава, која ја
доби со многу жртви низ историјата. Со македонскиот народ
ќе излезам и јас, и сите други
што сакаат да опстане нашата
држава бидејќи немаме друга, а

тешко дека ќе бидеме кираџии.
Ќе излеземе да ги испратиме во
историјата сите тие што ѝ посакуваат смрт на државата, да ја
испратиме во историјата ваквата македонска левица, која преку
своите медиуми соопштува дека
ќе навива за смртта на Македонија. Уште не им кажале дека ќе
немаат за кого да навиваат, тоа,
можеби, ќе го дознаат денеска,
откако народот ќе расчисти со
сите што ѝ посакуваат смрт на
оваа земја. �

Пишува | Никола Србов

П

о објавувањето на резултатите од предвремените
парламентарни избори во
Македонија на кои победата ја
однесе ВМРО-ДПМНЕ, партијата,
чијашто политика не беше во
согласност со пропуштање на
емигрантите низ балканската
маршрута, почнаа да пристигнуваат и честитки за новата влада
во Македонија. Со честитките,
селективно, први се јавија тие
што уште во предизборието ѝ
даваа поддршка на ВМРО-ДПМНЕ. Од земјите-членки на ЕУ, очекувано, први се јавија Австрија и
Унгарија, државите што се први
на удар од емигрантската криза
по нашиов бедем на јужна граница. Од Балканот прва се јави
Србија, државата, чијашто јужна
граница би била под директен
напад доколку Македонците
на југ попуштат со бедемот и сѐ
www.republika.mk
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колумна
та, на имагинариумот создаден од цела една емпирија на
народите или самото човештво.

Но, и сакрализираниот простор приповеда доколку има
доволно сензитивно уво да се чуе или тоа шаманот веќе се
вивнал во бескрајните витли на акашата.
Ослободете се од стравот, издвојте ја смртта од слободата,
зошто смртта и онака е слобода – ултимативна слобода – тоа
е она првичното сознание што шаманот ви го предава кога
веќе сте решиле да тргнете на пат со него.

Пишува | Ацо Станковски

К

ога низ огромните наслаги на спознанието ќе го покренеме стариот, добар процес на чистиот психички автоматизам, што веќе историски верифицираното надреалистично движење го практикуваше во секоја креативна пригода,
несомнено ќе дојдеме до една гигантска, би рекол вселенска,
збирка од прикаски, слики и звуци, чијашто непредвидлива,
но секогаш заводлива контекстуалност го иницира чудесниот
храм на сепостоењето, што го нарекуваме имагинариум.
Ретроградноста и редукционизмот на функционалниот ум
(и во егзистенцијална, но и во културна смисла), помогнат
од надреалистичките или, подобро, од шаманските вештини, овозможуваат влез во една зона на неверојатност и на
семожност, тоа е зоната на духот и сакралноста.
Токму тука е вистината на универзумот, слободата на битието,
триумфот на моќта на творештвото.

И така, почнува да истекува божествената амброзија на
уметноста и да воспоставува еден океан на радоста на
постоењето, без оглед на комичноста или трагичноста на
настаните и искуствата, без оглед на болката или блаженството што ги гледаме во тој имагинариум на стории и
амбиенти, кој никако да престане со своите констернации
и егзалтации како последица на нашите прифаќања. Тоа,
секако, се акцептации на дете зашто ако не влезете во таа
состојба, која сите добро ја знаеме, тогаш нема ни влез во
царството на уметноста – Божественоста.
Тука наивноста станува храброст, а патетичноста – голема
мотивација, што создава херојски дела. Секако, авторитарната сериозност, тесно поврзана со академската стерилност
и политичката репресивност, тука се просто смешни. Тие
постојат беспоговорно, но се извртуваат во сето она што на
невидлив начин е нивен вечен содружник. Ентузијазмот е
визијата на шаманот во лавиринтите на имагинариумот.
Овој процес, всушност, е прошетка по езотеричните пространства на личноста, но чудесно е, како во еден момент
внатрешниот дискурс се претвора во надворешен и егзотеричен, како мебиусовата лента на свеста. Така, раскажувањето доживува метаморфоза на трубадурско поење, на
алхемиски ритуал, на литургија во храмот на имагинација20
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Како Данте со Вергилиј, или свети Павле со Македонецот
што му се јави на сон, или Енох со архангелот Божји, или
Сведенборг со човекот што му се претстави како Исус, таа
ноќ во влажниот и магловит Лондон, или како Карлос
Кастанеда со Дон Хуан или, пак, сите ние со некој од нашите ангели-чувари на сон, со некој од предците или со
комшијата на трип. Тоа, секако, ретко се случува, но затоа
е така чудесно кога ќе се случи.

Во книжевноста се ретки делата на кои стилските трендови
не им се воопшто битни. Тоа произлегува од потребата да се
експлицира огромното мноштво приказни и сознанија, кои
повеќе не можат да се задржат во тишината на субјектот со
нивната стравотна еруптивност.
Вулканот што експлодира од енергијата на огнот, создаден од
неподносливата сила на инкарнациската детерминанта, дисперзира низ просторот со својата кондензирана контекстуалност. Тука, во видливото, се создава алхемискиот поредок на
хиерархиите и поетиката на магичниот процес – од тишина
во сторија, од хаос во ред, од агонија во просветленост.
Секако, тука нема никакви правила. Самата помисла станува
стварност, претпоставките веднаш проектираат светови,
волјата тука создава судбина.
Само треба добро да се нурне, без предрасуди, како дете,
инаку чашата постојано ќе се прелева во залудните талкања на свеста околу оската на сопственото его. Чајот со зен
учителот не е чај, ниту, пак, е сознание. Бамбусовите лисја
шумолат на ветрот.

Никола од Свети Николе е некој со кого, иако никогаш не сум
го сретнал на јаве, а на сон не можам да се сетам, сепак, како да
сме пиеле чај во градина со езерце, преполно со златни рипки.
Секоја златна рипка е господар на еден универзум и сите
тие универзуми во таа заедничка вода создаваат еден фасцинантен космички имагинариум.
Никола од Свети Николе во езерцето ја гледа приказната за
Македонија, за древноста од која и боговите треперат.
Како чудесен и безгрижен пејонски жрец, тој јури по овчеполската рамнина и го распостила својот имагинариум од
најмалото до најголемото, од најтајното до најзнајното, од
најужасното до најсветото.
Овче Поле станува универзум, порта преку која можете да
влезете во безвременоста, но со љубов и без страв зашто
вечниот светител на Овче Поле – свети Никола - секогаш
ќе бдее над вас. �
www.republika.mk
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економија
Рекордно
највисока стапка
на невработеност
во земјава, според
податоците, е измерена
во 2004 и во 2005
година кога изнесувала
37,2 проценти, односно
37,3. Земјава потоа
ниту една година
немала пониска стапка
од 30 проценти сѐ до
2013 година кога е
измерена стапка од
29 проценти, по што
почнува да оди надолу
сѐ до сегашните 23,4
проценти во третиот
квартал годинава

Благодарение на владините политики

Невработеноста стигна до историски најниско ниво

Пишува | Александрија Стевковска

П

оследните статистички
податоци покажуваат
пад на невработеноста
на историски најниски 23,4
проценти, што е огромно намалување ако се има предвид
дека речиси во целиот период
од 25-годишната самостојност,
стапката на невработеност во
земјава се движела над високите 30 проценти. Според статистиката на Народна банка, по
осамостојувањето на земјава
невработеноста била најниска

22
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во 1993 година и изнесувала
27,7 проценти. Потоа драстично расте, па во 1994 изнесува
30 проценти, за во 1997 година да достигна 37 проценти.
Рекордно највисока стапка
на невработеност во земјава,
според податоците, е измерена
во 2004 и во 2005 година кога
изнесувала 37,2, односно 37,3
проценти. Земјава потоа ниту
една година немала пониска
стапка од 30 проценти, сѐ до
2013 година кога е измерена
стапка од 29 проценти, по што
почнува да оди надолу сѐ до
www.republika.mk

сегашните 23,4 проценти во
третиот квартал годинава.

Во однос на 2015 година, невработеноста бележи намалување
од 2,7 проценти. Во однос на
третиот квартал од 2015 година стапката на невработеност
е пониска за 1,1 процент, а во
однос на претходниот квартал
невработеноста е намалена за
еден проценти.
Според објавените податоци,
Република Македонија брои
949.944 лица, од кои вработени

се 727.985, а 221.959 лица се
невработени. Стапката на активност во овој период е 56,6,
а стапката на вработеност е
43,4 проценти.

Од невработените, мажи се 61,7
процент, а жени се 38,3 проценти. Најголема е стапката на невработеност во групата од 25
до 49 години. Според образованието, најголема е стапката на
невработени со четиригодишно средно образование - 99.954
лица. Со основно се 46.831, со
високо 39.237, со тригодишно

средно образование 25.623, со
незавршено основно образование 4.257, со вишо 3.598 и без
образование 2.459 лица.

� Резултатите се неизбежни
кога толку посветено се работи и се вложува огромна
енергија. Државниот завод за
статистика констатираше нов
пад на невработеноста, која
изнесува 23,4 проценти или
за 0,6 проценти помалку во однос на претходниот квартал.
За точно една година имаме
намалување од 2,1 проценти. Тоа се должи на добрата
бизнис-клима, политиката
на привлекување странски
инвестиции, поддршката на
домашното стопанство. Ова е
значаен успех бидејќи доаѓа
во време на тешка политичка
криза, на уцени, превирања,
деструкција, на тенденции
за кантонизации, разградувања на државата…, но само
доколку искрено се работи, и
покрај сите удари, цврсто се
верува во она што се работи,
резултатите се неизбежни. Тоа
најдобро го знаат 168 илјади
граѓани кои добија работа во
последните 10 години, од кои,
според извештаите на ДЗС,
околу 8 илјади во последното
тромесечје - напиша лидерот
на ВМРО–ДПМНЕ, Никола Груевски, на профилот на „Фејсбук“
по обелоденување на податоците за пад на неврботеноста.
Инаку, имаме пад од повеќе од 14
проценти на невработеноста, од
38 проценти во 2005 година, на
досега рекордни 23,4 проценти.

Тоа е така бидејќи ние силно
се посветивме на решавање
на овој најголем проблем за
граѓаните. Политичарите се
вреднуваат, не по зборовите,
туку по делата зад себе. Јас
нема како моите конкуренти да зборувам за апстрактни
поими или, пак, за поделби,
федерализации, јас ќе продолжам да зборувам за она
што го прави животот подобар, новите работни места и
подобрување на животниот
стандард. Ние ќе продолжиме
со таквата политика и во на�
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редниот мандат ќе отвориме
нови 70 илјади работни места
за дополнителен пад на невработеноста на 18 проценти,
односно 17 проценти. Можам
да кажам дека успеваме во
она што ни беше првенствена цел кога ја добивме одговорноста од граѓаните, да ја
намалиме невработеноста. И
да, се исплатеше секој напор,
многуте часови посветена работа. Ова е заеднички успех,
успех на сите граѓани. Ова е
нашата победничка Македонија каква граѓаните ја сакаат
и заслужуваат. Ова дава и одговор на прашањата кој може
подобро да работи за иднината на граѓаните, кој подобро
се справува со проблемите, кој
отвора работни места, носи
инвестиции, кој е подобар за
иднината на граѓаните – напиша лидерот на ВМРО-ДПМНЕ,
Никола Груевски.

Расте и македонската економија. Во третиот квартал забележи раст од 2,4 проценти,
објави Државниот завод за
статистика.
Според објавените податоци
во третото тримесечје од 2016
година, најголем пораст е забележан во секторите Стручни,
научни и технички дејности,
Административни и помошни
услужни дејности од 10,9 проценти, Градежништвото од
10,3 проценти и Информации
и комуникации од 5,6 проценти.

Финалната потрошувачка на
домаќинствата, вклучувајќи ги
непрофитните институции кои
им служат на домаќинствата,
во третото тримесечје од 2016
година, номинално расте за 5,3
проценти, а нејзиното учество
во структурата на БДП изнесува
64,1 проценти.
Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат
дека извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми
за 13,3 проценти, а увозот на
стоки и на услуги забележи зголемување во номинален износ
од 11,1 проценти. �

петок, 16 декември 2016 година

23

|

Личност на неделата
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Рекоа, не порекоа Жената не лаже –
Покемон
Чичаковски,
навистина,
не спиел
дома

|

Личност на неделата

|

Рекоа, не порекоа
Никола
Поповски

Никола
Груевски

Нашиот политички
опонент СДСМ во желбата да нѐ победи внесе многу гнев, омраза,
многу голем јаз се создаде меѓу македонскиот
народ и меѓу граѓаните на Македонија, а понекогаш и во некои моменти и меѓу различните
етнички заедници. Тоа треба да престане. И јас
лично и новата влада и ВМРО-ДПМНЕ ќе работиме
на намалување на тој јаз и на едно обединување
со кое сите граѓаните на Македонија заедно со
новата влада ќе ја градиме Македонија како земја
со многу повеќе работни места, повисок стандард
и како земја што ќе се движи кон НАТО и кон
Европската унија.

Албанските партии во
Македонија си имаат
свој идентитет и своја
програма, тие не се обврзани да согласуваат една со друга за сѐ или да
бидат соединети во еден блок, но се бара да застанат на страната на интересите на сите Албанци
и заеднички да настапат во интерес на тоа што
е неделиво, а тоа е принципот на еднаквост меѓу
двата народа, целосна слобода, права и обврски во
контекст на македонската држава.

Антонио
Милошоски
Петре Шилегов, немај гајле…, ние како
ВМРО-ДПМНЕ сите сме
заедно, со партијата, со
народот, со претседателот. Како резултат на таа
сплотеност ве победивме по 10. пат на избори, а
народот ви покажа што мисли за вашите деструктивни сценарија и политички кризи. СДСМ ги загуби
изборите, Шилегов, исто така! Поразениот има право да се лути и цивилизирана обврска да честита!
24
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Александар Чичаковски
Роден на:
6 август 1980 година
во Берово

Еди
Рама

Никој од трите лидери,
а тие се најважните, не
кажа дека процесот
има нерегуларности
или дека ќе бара некакво прегласување, што е
многу важно. Тоа значи дека нема да има втор
круг никаде, ако добро сфатив. Инаку, логично е
ако мислиш дека нешто влијае на твојот резултат
маргинално и се обидуваш да го промениш, да
го најавиш во својот говор и да кажеш „имаше
нерегуларности за кои поднесовме жалба“. Никој
не го кажа тоа, значи дека треба да го прифатиме
процесот како завршен.

Потекло:
од лозата Чичаковци,
местачи на избори

П

лодна, но матна профе
сионална биографија:
набљудување на пре
тседателските избори во
Украина 2007 година и 2014
година и во Грузија 2008 го
дина. Од 2005 година до 2009
правен консултант во „Мост“.
Од првата минута кога е
назначен за претседател на
Државната изборна комиси
ја Александар Чичаковски
работи во дослух со стран
ските служби. Колку и да се
измести тежината на син
тагмата „странски служби“,
нема место за подбив. Ситу
ацијата е доволно сложена
што не дозволува да се тера
мајтап ниту со сонот ниту со
киднапирањето на независ
ниот претседател на ДИК.
Единствено што е смешно во
целата ситуац
 ија е резонот
на Покемон Чичаковски и
на босовите дека кај наро
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дот, симболично изразен
во речиси половина мили
он гласачи, колку што СДСМ
првично изброја фантоми,
мазно и лесно ќе помине ла
крдијата што ја прикажува
ат по изборите.

ро, размислуваме случајот
да го пријавиме в полици
ја - вели извор од ДИК.

Членови на ДИК велат дека
постизборниот понеделник
го разденил Чичаковски во
лошо расположение. Нели,
независен.

Спие или купува време:
Скептиците велат така,
жената не лаже - Покемон
Чичаковски, навистина, не
спиел дома. Заминал, велат,
во некое предавничко дувло
и таму чека да го најдат. А
таму може само еден да го
најде - давеникот, кому Чи
чаковски му е последната
сламка на спасот.

�Се обидовме да го добие
ме преку телефон, речиси
сите членови му вртевме
и на двата телефонски
броја што ги има, но тој
не одговара. Се обидовме
да го добием
 е и преку не
говата сопруга, но таа ни
вели дека тој воопшто не
се појавил дома - вели член
на ДИК.

� Беше чудно што среде
работен ден замина да
одмори, а и од утринава
имаше многу чуден израз на лицето – како да се
плашеше од нешто. Се пла
шиме дека некој го кидна
пирал за да не ги објави
мандатите јавно, ако не
контактира со нас наско

„Заминал да спие“ – еден ми
лион и седумстотини гла
сачи чекаат резултати, а на
Чичаковски му се спие. Како
во народната со бабата и со
селото што гори, така Поке
мон Чичаковски задреман
го изгореа роковите. Рокот
е пробиен, а Чичаковски е
немиен. Прво го немаше, а
потоа доцнеше. На крајот
го соопшти тоа што сите го
знаеја, тоа што и самиот го
знаеше од ноќта - 51:49 ман
дати за ВМРО-ДПМНЕ.

Ако бркаше покемони доде
ка се броеја фантомите, сега
тој се крие како покемон.
На реткиот Покемон Чича

ковски, кој носи најмногу
поени, не му е првпат да го
одмине домот. И другпат
знаел така да фати криви
на - демек дома, а тој в ка
феана де со Ванхауте, де со
Љупчо Николовски, де на
сдсмовски протести. Глав
но, се движи по темни места
и се дружи со сомнителни
ликови, на кои во никој слу
чај не им одговара победата
на народот. Зашто народот
кого се подготвуваат да
го продадат мора да биде
обезвластен пред да биде
натоварен во камионите, а
не охрабрен и заштитен со
легитимна власт.
Од друга страна, додека ед
ните рокови се пробиваат,
другите строго се завардува
ат - босовите и Покемонот се
потрудија навреме да бидат
поднесени приговорите за
изборниот процес - кој од
кој побанален, но законот
налага да бидат разгледа
ни. Златните пет минути на
СДСМ му се потребни како
очите зашто само влакно во
јајцето може да го спаси Заев
од изневерените. Не е мала
работа некому да му ветиш
држава. � (Р.Р.)

Билјана
Ванковска
Не сум параноична
ниту албанофоб, но
геополитичките констелации ме тераат да
размислувам и да се прашувам како е можно: директорот на ЦИА во ненадејна посета на Тирана,
албанските лидери на консултации со Еди Рама,
Ванхојте ги храбри Албанците порешително да си
ги бараат правата, македонскиве партии се фатиле
за гуша, а уште и се занесуваат дека нешто зависи
од нив, новите плурални изблици во албанскиот
електорат немаат никаква врска со демократски
плурализам (Села е тој со запалката во парламент,
а Беса е за шеријат, Али и Мендух веќе ги знаеме).

Васко
Ефтов
Да не полнеа купените команданти од ДУИ
(сега облечени во други дресови), да не полнеа капо ди тути капи од Грчец и од Арачиново,
да не се плаќаа ромските и албанските гласови
преку радикалните оџи и имами, ќе беше штама
на „Фејсбук“. Сега ќе биде тензично и ќе внимаваме
на себе и на своите семејства!
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Свет

Новата влада на Италија e многу слична на претходната
Е

кономистот Пјер Карло
Падоан останува како
министер за финансии
во новата влада, која ја наследува банкарската криза,
рамната економија и други
проблеми што го обележаа
мандатот на Ренци.
Во, главно, непроменетиот
состав на новоформираната
коалициска влада ги подгреа
опозициските сили, па дури и
членови од владејачката Демократска партија на Џентилони да бараат предвремени
избори.

Шеесет и двегодишниот Џентилони беше министер за надворешни работи во владата на
Ренци, сѐ додека тој не поднесе
оставка по поразот на референдумот за уставни реформи
што се одржа на 4 декември.
Ренци го одржа своето ветување дека ќе поднесе оставка доколку референдумот не
успее.

-Нема да ги кријам политичките проблеми што произлегуваат од исходот на референдумот и на политичката
криза што следуваше - рече
Џентилони.

Тој, исто така, ја потврди економската слабост во Италија.
-Не можеме да ги игнорираме
тешкотиите со кои особено се
соочуваат луѓето од средната
класа и од југот каде што има
голема невработеност - рече
Џентилони.

Вработеноста кај младите
изнесува околу 36 проценти,
што е намалување од 40, на
национално ниво, но тоа изнесува околу 50 проценти во
неразвиениот југ.
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Новиот премиер е силен поддржувач на Ренци. Дури и пред
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да го објави својот кабинет, некои набљудувачи ја нарекуваа
владата на „Ренцилони“.

- Џентилони е двојникот на
Ренци - вели Роберто Фицо,
лидер на популистичкото
движење „Пет ѕвезди“, во
изјава за весникот „Кориере
дела сера“.
- Новата влада е идентична
со претходната, само послаба
- вели гувернерот Лигурија Џовани Тоти, од централнодесничарската опозициска партија
на поранешниот премиер Силвио Берлускони.

ви влада со истото демократско
мнозинство во парламентот.

Новата влада на Италија
беше формирана и положи
свечена заклетва во
понеделникот. Владата е
составена од централнолевичарската коалиција
предводена од новиот
премиер Паоло Џентилони и
неверојатно личи на таа на
Матео Ренци, кој се повлече
по понижувачкиот пораз на
референдумот

До понеделникот вечерта, Џентилони се врати во палатата и
положи свечена заклетва како
премиер, заедно со министрите,
чиишто имиња го објави 90 минути порано.
Политиката на Италија остана
нарушена.

Матео Салвини, кој ја предводи
антиемигрантската партија Северна лига, изјави дека ќе излезе
на улиците на Палермо и на Милано овој викенд и ќе бара потписи
за одржување предвремени избори. Подоцна, на „Фејсбук“, Салвини упати остри критики кон
малите промени во кабинетот.

Тоти мислеше на напуштањето на сојузникот на Ренци од
коалицијата, кој се налути
дека неговата мала партија не
добила место во кабинетот на
новата влада на Џентилони.

- Тоа не е влада. Тоа е само смена на столчиња во парламентот - рече тој.

Тоа напуштање може да ја
намали разликата за да победи новата влада оваа недела во парламентот. Но, Демократската партија, сѐ уште
предводена од Ренци, сепак
ќе има мнозинство и покрај
отсуството на тие што ја напуштиле коалицијата.

Поранешниот премиер Масимо
Далема им се приклучи на некои
други во Демократската партија,
кои гледаат на референдумскиот
дебакл како израз на нетрпеливост на граѓаните за предвремени избори.
- Верувам дека владата има
ограничена задача - рече Далема.

Џентилони требаше да го подготви теренот за поддршка
со говори во парламентот во
вторникот.

Движењето „Пет ѕвезди“, основано од комичарот Бепе Грило,
е најголемата опозициска сила
во парламентот, која одвај чека
да се одржат избори за да се
обиде да го добие својот прв
премиерски мандат.
Критички настроени кон строгите мерки на штедење за кои
се залагаа лидерите на Европската унија, тие сакаат референдум за тоа дали Италија
треба да го задржи еврото како
своја официјална валута.
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Но, многумина, почнувајќи од
претседателот Матарела, се
согласуваат дека Италија мора
прво итно да го измени изборниот законик за да се направи
земјата подобра за управување.
Од кабинетот на Ренци останува и Роберта Пиноти, која продолжува да биде министерка
за одбрана.
Исто така, останува и Анџелино
Алфано, кој пред неколку години премина од владата на Силвио Берлускони во таа на Ренци.

Сега тој ја менува позицијата од
министер за внатрешни работи,
кога се соочуваше со напливот
на емигранти преку Медитеранот до италијанскиот брег, како
и со домашната стратегија за
борба против тероризмот, во
министер за надворешни работи.

По 64 различни влади за 70
години, Италијанците се навикнати на политички кризи.
Италијанскиот претседател
Серџо Матарела го повика
Џентилони во Квириналскиот палата во неделата за да го
замоли да се обиде да напраwww.republika.mk

Сегашниот законик има еден сет
изборни правила за Сенатот, а
други за понискиот Дом на пратениците. Тоа е така затоа што
гласачите во неодамнешниот референдум ги отфрлија промените што би направиле Сенатот да
не се избира директно.
Извор | „Вашингтон пост“
Превод | Ана Цветаноска
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Писма, документи и сведоштва
Македонските историчари
дваесеттите години на 20 век ги
гледаат и претставуваат преку
комунистичките општини, работ
ничката класа, ВМРО и четнички
те движења, незадоволството на
занаетчиите, изборниот успех на
КПЈ, македонската емиграција и
нејзините ставови итн. Намерно
или не, доста инспиративниот
материјал кој го понудува тогаш
ната администрација, наменет
на „обичниот човек“, е игнориран

Регистри
на регрути и воен и обврзници во Скопје (1919-1940)
Е

ден од примарните из
вори што понудуваат се
страно истражување на
секојдневието во кое централ
но место зазема семејството,
наменети и за историчарите,

28
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анторополозите, социолози
те, културолозите итн., е фон
дот Градско поглаварство на
општината на град Скопје
– Скопје (1918-1941 г.), кој е
дел од Државниот архив на РМ,
Подрачно одделение Скопје. Бо
гатството и среденоста на фон
дот се неис користени, а даваат
беспрекорна слика „од прва ра
ка“ за работата на локалната
управа. Фондот се состои од 370
архивски кутии и 609 книги.

Меѓу сите тие секојдневни, ме
сечни и годишни пишувања, со
својата значајност и важност
се издвојува документацијата,
односно статистичките забе
лежувања кои произлегуваат
од военото одделение. Во овој
период војската за Кралство
то СХС претставувала државен
скелет, една сериозна подлога
на која се потпирала државата.
На воен
 ите закони подлегнува
ла и територијата на Вардарска
Македонија, влегувајќи во рам
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нерешена политичка состој
ба наложувала одржување на
мобилната состојба со мерка
та регрутација непосредно од
средината на 1919 година.

ките на Третата армиска област.
Повеќегодишното војување и
нововоспоставената сè уште

Покрај пренесувањето на уло
гата и значењето на војската на
Кралството СХС, односно Кралс
твото Југославија, на овие из
вори се гледа и како можност
за истражување на историјата
на секојдневјето, за историјата
на обичните поединци и нив
ната улога и значење за нова
та држава, како и за подетално
запознавање со социјалната и
етничката структура на насе
лението во Скопје. Токму затоа
и се одлучивме на објавување
на овој зборник од документи,
чијашто основа ја сочинуваат
подготвените регистри и спи
соци на регрути и воени резер
висти, водени од военото одде
ление. Основа на составувањето
на регистрите на регрути биле
матичните и пописните книги.

Зборникот од документи го оп
фаќа периодот од 1919 до 1940
година и се состои од четири
дела: Првиот дел го сочинуваат
документи за правилата и на
редбите објавени во Службен
воен весник, кој како орган на
военото министерство изле
гувал во периодот 1914-1941
година, и тие што се издадени
од Градско поглаварство на
Општината на Град Скопје –
Скопје (1918–1941) со цел да
го доловат значењето на оваа
мерка спроведувана од држа
вата и нејзината потреба од по
тенцијални и способни воени
обврзници. Правилата и наред
бите се однесуваат на начинот
и промените кои настануваат
во текот на годините на регру
тирањето на христијанското и
муслиманското машко населе
ние, родено во Скопје и доселе
но, како од другите македонски
градови, така и надвор од гра
ниците на Вардарска Македони
ја; документите ги пренесуваат
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и начинот на подготовката на
регрутните списоци, доставу
вањето списоци на родени во
одредени години од христијан
ските и муслиманските верски
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Писма, документи и сведоштва
претставници, правилата кои
важат за средношколците, како
и за студентите кои се образу
ваат надвор од границите на
Кралството СХС итн. Најголем
дел од нив се во формат А4 или
поголеми, отчукани на машина
или во ракопис, со кирилично и
латинично писмо на српскохр
ватски јазик.

Вториот дел, кој е и основата
на овој зборник, го сочинуваат
регистрите подготвени од вое
ната администрација. Впрочем,
тоа се наменски изработени
формулари, во кои детално се
впишувале сите информации за
предвидените регрути жители
на Скопје. Воен
 ата обврска била
задолжителна и подеднаква за
сите физички способни граѓа
ни, освен за физички неспособ
ните кои според тогаш важеч
ките правила плаќале одредена
парична сума.

Воена обврска започнувала со
наполнети 20 години и тра
ела до 46 година од животот
на обврзниците. За да се има
силна оперативна војска, таа
била поделена на четири ка
тегории по години од животот
на машките обврзници. Првиот
повик се однесувал на тие од 20
до 30 години, вториот од 30 до
40 години, третиот од 40 до 46
години и последната одбрана се
состоела од обврзници од 18 до
20 години и од 46 до наполнети
50 години на обврзниците. При
одредување на рокот во када
рот се земало предвид фактот
дека во војска најдобро се учи
во првата година од службата,
па затоа и полната воена обвр
ска на регрутите изнесувала
18 месеци, додека скратениот
рок 9 месеци. Скратениот рок
постоел за различни припад
ници, како ученици, самохрани
родители и задругари (според
даночните обврски).
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За мобилизацијата, нејзино
то уредување и спроведување
бил одговорен Главниот гене
ралштаб, кој уште од почет
ната 1919 година се соочувал
со многу отежнувања. За што
поуспешно спроведување на
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• реден број
• реден број и страна на Командата на Воениот
округ
• реден број на пописната книга
• презиме и име
• надлежна општина и број на куќа
• место на раѓање
• занимање, место на живеење и број на куќа
• ден, месец и година на раѓање
• национална припадност
• мајчин јазик
• образование
• брачна состојба (оженет, вдовец или разведен)
• имиња на сите членови од семејството
• сродство
• ден, месец и година на раѓање на членовите од
семејството
• способност и занимање на членовите од семејс
твото
• воена способност и служба во воениот кадар на
машките членови од семејството
• вкупен непосреден годишен данок на задругите
(семејството).

оваа мерка, Министерството
за внатрешни работи на бара
ње на Военото министерство
престанало да издава пасоши
на државјаните од Кралство
то СХС од 21 до 31-годишна
возраст, кои немале никакви
докази за регулирана вое
на обврска, односно доказ за
отслужување на својата воена
обврска во одредениот кадар,
докази за својата привремена
или трајна неспособност или
докази дека се на школување.

Зборникот ги содржи реги
стрите на сите способни регру
ти, повеќе од 6.500, независно
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од својата национ
 ална припад
ност, родени во периодот од
1871 до 1875 г. и од 1909 до 1919
г. Внесената содржина е во рако
пис со кирилични и латинични
букви на српскохрватски јазик.

Заради бројноста на страните,
во зборникот се објавени само
левите страни од формуларите,
кои ги содржат најтемелните
податоци за секој регрут. Ле
вата страна од регистарот ги
содржи следниве податоци (по
датоците се групирани во два
дела – податоци за регрутот и
податоци за семејната и имот
ната состојба):

На десните страни од регистрите се впишани
податоци како:
• поведение на регрутот, дали и зошто е казнуван
• забелешки од општинските власти (податоци за
машките членови од семејството, нивната воена
способност и регрутација во воените единици)
• тежина и висина
• способност и кој род во војска и морнарица
• за која служба ограничено способен
• категорија и рок на службата во воениот кадар
• привремена неспособност
• постојана неспособност
• забелешка на регрутната комисија
• кога и во која воена единица на постојаниот ка
дар е упатен
• кога и од која воена единица на постојаниот кадар
е испишан; зошто и во кој чин.

Третиот дел од зборникот се со
стои од списоци на регрути со
ставени во периодот меѓу 1924
и 1931 година, кои исто така да
ваат драгоцени податоци за се
мејствата во Скопје, а според кои
машкото население било регру
тирано во воените единици како:
пешадија, артилерија, коњаница,
кралска гарда – пешадија, крал
ска гарда – коњаница, болничари,
гулабарска пошта, воздухопловна
команда, телеграфисти, пиротех
ничари итн.

Четвртиот дел се состои од ре
презентативни документи кои
говорат за регрутацијата како
должност и обврска на младото
население независно од национал
ната припадност, настојувањето
на воените органи за задолжи
телната регрутација и нивното
соочување со отпорот кон оваа
мерка, проследена со дезертира
ња на потенцијални регрути од
страна и на христијанските и на
муслиманските обврзници. Во це
лост можат да се проследат тешко
тиите и проблемите во текот на
функцион
 ирањето на воен
 а и ад
министративната власт, која уште
во самиот почеток се соочила со
начинот на составување на регрут
ните списоци. Дел од обврзници
те не можеле ниту навреме да се
внесат во регрутните списоци, за
многумина претставници, пред сѐ

за муслиманската машка попула
ција немало ниту податоци, зашто
не постоеле ниту матични книги
на родени муслимани, за дел од ре
грутите, пак, најблиските роднини
се обидувале на секој начин и да
ги ослободат од обврската, давај
ќи уверливи изјави пред воените
власти. Претставената документа
ција само го проследува чинот на
регрутирањето и односот на вла
ста кон оваа мерка од една страна
и подложеното население на таа
обврска од друга страна.

Во обидот да обезбеди и создаде
стабилна и модерна војска, во оби
дот да го обезбеди и потврди сво
ето присуство, претставниците на
локалната управа на Кралството
СХС/Кралство Југославија во Скоп
је оставиле многу значајни извори
за нас. Статистичките податоци се
непроценливи масовни извори,
кои во прв ред го претставуваат
обичното граѓанство. Првпат мно
гу поблиску може да се просле
дат информациите за семејства
во Скопје и нивните национални
и економски карактеристики. Со
нивното објавување Државниот
архив ќе овозможи посестрано
истражување од пошироката јав
ност, како од домашните истра
жувачи, така и од надвор, посебно
оние кои се занимаваат со воената
историја, секојдневната, економ
ската, социјалната итн.

Во соработка со Државен архив на Република Македонија
Стручен консултант: Д-р Филип Петровски
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Д-Р ЕЛЕНА АРСОВА, ТРИХОЛОГ И МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР ВО „101 ХЕР-КЛИНИК“

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

С

тресот влијае на наше
то тело преку различни
механизми. Стресот, на
вистина, може да предизвика
опаѓање на косата, но притоа
мислиме на голем физиолошки
стрес, а не на секојдневните ма
ли стресни ситуации. Поради не
колку стресни недели на работа,
вашата коса нема да почне да
опаѓа веднаш. Една од најчести
те причини за телоген ефлуви
ум, всушност, е породувањето.
Други причини се долга болест,
општа анестезија, анемија, тиро
иден дисбаланс, фебрилни со
стојби, како и екстремни диет и,
вели д-р Елена Арсова, трихолог
и медицински директор во „101
хер клиника“ во Скопје.

и жените се борат
со опаѓањето
на косата
Косата има циклус на раст кој се одвива во три фази,
фаза на растење, фаза на мирување и фаза на опаѓање.
Кај хипертироидизам или хипотироидизам механизмот
на регулација на циклусот на раст се прекинува и губи
баланс, вели д-р Арсова
32
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Зошто им опаѓа косата на же
ните? Која е најчестата форма
на губење на косата кај жени?
АРСОВА: Андрогенетската ало
пеција и телогениот ефлувиум
се најчестите форми на губење
на косата. Андрогенетската ало
пеција, всушност, е наследен тип
на губење на косата, при што пре
судни фактори за негова појава
се генетската предиспозиција и
дисбалансот на половите хормо
ни, а се манифестира со посте
пено истенчување на влакното.
Телогениот ефлувиум, пак, е ин
тензивно губење на косата со
преку 100 влакна дневно како
резултат на одредена здравстве
на состојба, како анемија, тиро
иден дисбаланс, рестриктивна
диета, породување, потоа по те
шки инфекции, оперативни за
фати, одделни медикаменти итн.
Опаѓањето на косата кај жените
има многу покомплексна приро
да отколку кај мажите, не само
поради тоа што некои аспекти во
патофизиологијата не се довол
но разјаснети, туку и поради тоа
што многу често овие две форми
се надоврзуваат една на друга и
драматично ја влошуваат густи
ната на косата. Телогениот ефлу
виум може да биде иницијалната
фаза на губење на косата, по која
се манифестира наследното губе
ње на косата. Или, пак, кај жени
што веќе имаат андрогенетска

здравjе
алопеција, епизоди на телоген
ефлувиум може да го влошат
примарниот проблем. Освен
тоа, во поново време сѐ повеќе
имаме случаи на хроничен те
логен ефлувиум при што не се
појавуваат епизоди на опаѓање,
туку опаѓањето трае со години.
Во кои периоди од животот
жената треба да внимава за
да има здрава и цврста коса?
АРСОВА: Има неколку критич
ни животни периоди кога же
ната може да претрпи промени
на косата. Младите девојки во
првите години од менструал
ниот циклус често може да
имаат хормонален дисбаланс
кој води кон ослабнување на
косата. Исто така, тинејџер
ките знаат да држат диети со
неправилно водени режими на
исхрана што значајно влијае
на косата. Следниот ризичен
период е постпородилниот
кога многу жени доживуваат
интензивно опаѓање на косата
кое може, но не мора да остави
последици по косата. По 40тата година жените треба да
ги следат тироидната жлезда
и хормоните. А менопаузата
е последниот период кога се
менува хормоналниот статус
на жената и новонастанатите
промени даваат постепено ос
лабување на косата.
Дисбалансот на тироидни
те хормони го нарушува цик
лусот на раст на влакното?
Дали косата продолжува да
опаѓа и покрај терапијата?
АРСОВА: Опаѓањето и ослаб
нувањето на косата кај жените
може да биде првиот симптом
кој укажува на проблем со ти
роидната жлезда. Интензив
но истенчување на влакното
обично е поврзано со хиперти
роидизам (зголемена функција
на тироидната жлезда), а алар
мантно опаѓање е присутно кај
хипотироидизам (намалена
функција). Исто така, проме
ни во текстурата и квалитетот
на косата со сувост, кршливост,
заплеткување и сувост на ко
жата се типични промени на
косата и на скалпот кај нама
лена функција на тироидната

жлезда. Косата има циклус на
раст кој се одвива во три фа
зи, фаза на растење, фаза на
мирување и фаза на опаѓање.
Кај хипертироидизам или хи
потироидизам механизмот на
регулација на циклусот на раст
се прекинува и губи баланс.
Тироидните малфункции пре
дизвикуваат фоликулите на
влакното да останат подолго
време во фаза на опаѓање, со
што нормалниот циклус е на
рушен и опаѓањето на косата
е зголемено. Исто така, инди
ректно преку нарушување на
менструалниот циклус, тиро
идниот дисбаланс предизви
кува опаѓање на косата. Аде
кватна терапија препишана од
ендокринолог е неопходна. Кај
одреден процент од жените са
мо со основната терапија за
тироидната жлезда се стаби
лизира и опаѓањето на косата.
Но, за жал, не е така кај сите
жени, па тогаш е неопходна и
локална терапија за да се пот
тикне функцијата на фолику
лите и растот на косата.

Колку половите хормони
се причина за опаѓањето на
косата кај жената?
АРСОВА: Хормоните кај жените
секогаш играат улога во разво
јот на губењето на косата затоа
што и многу здравствени проб
леми кај жените влијаат врз хор
моналните флуктуации. Освен
тоа, хормоните кај жените во
текот на животот се менуваат.
Но, сепак, опаѓањето на косата е
мултифакторијално, што значи
дека повеќе фактори се во игра.
Кај класични случаи со поли
цистичен оваријален синдром
и со докажано повисоки нивоа
на андрогени хормони имаме
и класична клиничка слика на
андрогенетска алопеција. Но,
голем дел од нашите пациенти
имаат релативно нормално ни
во хормони, но нивните фолику
ли, генерално, се поосетливи на
дејството на тие хормони, осо
бено на андрогените, машките
хормони. Моето запазување е
дека хормоналниот статус што
не е идеален, иако е во некои
граници на нормала, сепак вли
јае негативно врз функцијата на
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фоликулот и предизвикува про
ретчување на косата, особено
ако имате т.н. суперсензитивни
фоликули.

Има неколку
критични
животни
периоди кога
жената може
да претрпи
промени на
косата. Мла
дите девојки
во првите
години од
менструал
ниот циклус
често може
да имаат
хормонален
дисбаланс
кој води кон
ослабнување
на косата

Дали косата опаѓа само по
ради гените на родителите,
односно на мајката?
АРСОВА: И покрај континуи
раното префрлување на одго
ворноста на гените на мајката,
сепак, наук
 ата покажува дека
гените што предиспонираат гу
бење на косата се пренесуваат и
преку мајката и преку таткото,
значи полигенетско наследу
вање. Прегледување на фами
лијарните фотографии може
да ви помогне да видите дали
вашите роднини имаат проб
лем со косата. Но, не можете да
ја предвидите ќелавоста само
преку анализа на семејното др
во. Како и многу здравствени
проблеми, така и губењето на
косата е полигенетско, што зна
чи дека судбината на вашата
коса е детерминирана од при
лично случајна комбинација на
гени од блиски, но и од далечни
роднини. Тоа значи дека ако ќе
лавоста се појавува во вашата
фамилија, независно дали по
линија на мајка или татко, сепак
има веројатност и кај вас да се
јави губење на косата.

Како старее жената, така
се јавува и истенчувањето
на косата, на што треба да
се внимава?
АРСОВА: Секако, и косата ста
рее како што старее целото на
ше тело. Тој процес на старее
ње на косата се манифестира
со истенчување на влакното
и намален волумен на косата,
и се смета за нормална појава.
За жал, не сме никогаш прем
лади да почнеме да ја губиме
косата. Ако имате генетска
предиспозиција, опаѓањето на
косата може да се јави уште во
20-тите години и да напредува
агресивно. Кај мажите особено
е често прераното губење на
косата. Ослабување на косата
кај жените може да се јави во
30-тите години како последи
ца на анемија, проблеми со ти
роидната жлезда, хормонални
флуктуации итн.
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култура

По „Комеди франсез“ во Париз, Галин Стоев ја поставува „Тартиф“ во МНТ

Тартиф е огледало
што ни ги враќа
одразот и сопственото
лицемерство!
Многу сум задоволен од оваа екипа бидејќи иако по
некогаш актерите се хаотични или се помалку дисцип
линирани, тие многу лесно можат да се запалат и многу
брзо можат да се качат од едно на друго ниво, вели
Галин Стоев
Разговараше | Невена Поповска
Фото | Александар Ивановски

Г

алин Стоев е роден во Бугарија ка
де што ја почнал својата кариера
како режисер. Моментно живее
во Брисел, Париз и во Софија. Дип
ломирал на Државната академија за
театарски и за филмски уметности –
Софија, а од 1991 година работи како
режисер и актер во Софија каде што
поставил класични автори, а подоцна
се отвора и за посовремен реперто
ар. Имал забележителни почетоци,
кои го однеле на различни места низ
Европа и светот и поставува претста
ви на сцените во Лондон, Лидс, Бо
хум, Штутгарт, Москва, Буенос Аирес
итн. Во 2005 година ја формира сво
јата сопствена трупа @Fingerprint#
(Fingerprint) во Брисел, а е уметнички
директор во Државниот театар - Ли
еж (Théâtre de Liège) и во Државниот
театар Де ла Колин (Théâtre national
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de la Colline). Во 2007 година Стоев ја
почнал својата соработка со Комеди
Франсез (Comédie-Française), но ре
довно работи и во Бугарија, а предава
и на Колеџот за уметност и за ди
зајн „Св. Мартин„ - Лондон (St Martin’s
College of Art and Design Londres), во
Театарската школа Арден - Манчестер
(Arden School of Theatre - Manchester)
како и на државните академии во
Љубљана и во Софија. Во последно
време неговата педагошка практика
се одвива во форма на постдипломски
студии во Париз (ARTA, ESAD), Mарсеј
(La Réplique), Софија (NATFIS) и во
Москва (Territoria). Деновиве работи
во Скопје во Македонскиот народен
театар, каде што се сретнавме за да
поразговараме за премиерата што ја
подготвува, сензибилитетот на маке
донските актери, за „Тартиф“...
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Во 2014 година го поставивте „Тар
тиф“ во матичниот театар на Мо
лиер, „Комеди франсез“ во Париз,
Франција. Сега ја работите во Маке
донскиот народен театар. Кажете ни
како течат пробите, задоволни ли
сте од досегашната работа?
Стоев: Во 2014 година го поставив
„Тартиф“ во „Комеди франсез“ и тогаш
ме побара Дејан Пројковски да се дого
вараме за соработка. Тој настојуваше
да работиме некој класичен текст по
ради тоа што тие не се скратени и не
се разместени и нема многу авторски
интервенции во нив. Јас се согласив
со тоа бидејќи и самиот сметам дека
една национална установа како што е
Македонскиот народен театар би тре
бало да ги запознава своите посетители
со класичните текстови. Самиот ми го
предложи „Тартиф“ бидејќи одамна не
бил поставуван и откако разгледавме
различни текстови се согласивме да го
поставиме „Тартиф“.
�

Што се однесува до актерската екипа,
морам да истакнам дека јас не го позна
вав добро ансамблот на Македонскиот
народен театар и направив аудиција
и ја формирав теат арската екипа што
работи на претставата. Многу сум задо
волен од оваа екипа бидејќи актерите
иако понекогаш се хаотични или се
помалку дисциплинирани, тие многу
лесно можат да се запалат и многу бр
зо можат да се качат од едно на друго

ниво. Тоа е многу добро, кога ќе ви се
случи таква алхемија со актерите. Исто
така, сакам да нагласам дека многу ми
е драго што одлично соработуваат и
техничките служби, светло, звук итн.,
кои со голема желба доаѓаат овде и
учествуваат на пробите, гледаат... што
за мене е новост. Реткост е во големите
театри техничките служи и екипи да
покажат такво интересирање. Мислам
дека има една убава енергија меѓу сите
нас и сметам дека од тоа ќе излезе ин
тересна претстава, која ќе можеме да
ја споделуваме со публиката.

Рековте дека „Тартиф“ во МНТ ќе
биде сосема поинаков од тој што е
поставен во познатиот француски
театар бидејќи енергијата на маке
донските актери е многу поинаква
од таа на француските. Вие имате
искуство со македонските актери,
па кажете ни како ја доживувате таа
нивна енергија? Дали ве инспирира?
Стоев:Овој класичен текст е многу вр
зан за овде и сега со денешното време
и современото живеење. Да влеземе во
оваа опширна тема – лицемерството
што се покажа како толку неискорен
ливо и толку присутно во секоја форма
на личниот, политичкиот, семејниот и
на културниот живот во секоја држава
за да заклучиме на крајот дека еден ли
цемер може да опстојува само таму каде
што другите му дозволуваат да вирее.
Во таа смисла, никој во оваа пиеса не е
�

невин, секој има дијалог и е лицемер на
некакво ниво. Се покажува една мно
гу комплексна и сложена историја и
целото дело, всушност, претставува
комедија за едно буржоаско семејство ,
богато семејство што натрупало пари и
главата на ова семејство - таткото поч
нува да има потреба од нешто повеќе,
од некоја духовна исполнетост, од гу
ру... од духовен развој. Тоа како импулс
е многу убаво, за пофалба и е многу
човечки. Историјата укажува на еден
опасен микс, како бомба, како експ
лозија, меѓу сексуалната и духовната
енергија. Всушност, силата на овој текст
е вкрстувањето на тие две енергии и
тоа што кога човекот е заслепен, заб
луден и не мисли со сопствената глава,
може да стигне и до фундаментализам.
Молиер успеал да напише текст во кој
најголемите теми на денешното време
се измешани во едно и излегува една
ѓаволска историја, која се подве
дува под комедија, која може
да биде многу смешна.
...Оттаму ние се тру
диме на гледачот
да му го понуди
ме сето ова со
цел тој да биде
не само набљу
дувач, туку и да
ја следи прет
ставата активно,
во главата да му
се случува нешто
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и да даде оцена на одредени дејства,
всушност треба да заклучи дека многу
е лесно да се рече: „Тартиф е лицемер,
сите ние сме добри!“. Тартиф не е ни
што друго, туку едно огледало што ни
ги враќа нашиот одраз и нашето сопс
твено лицемерство.

Дали Ви беше предизвик работата
со македонските актери?
Стоев: Актерите од екипата многу
брзо почнаа да ја сфаќаат и да го чув
ствуваат начинот на раскажување на
историјата и многу е интересно да се
гледа како тие меѓусебно си влијаат
за да нѐ водат нас како гледачи низ
тој лавиринт. Веќе многу сум измо
рен, работиме два месеца, и еве разго
вараме токму пред премиерата, кога
се акумулира најмногу замор, но ме
радува овој момент на алхемија меѓу
нас, од сето тоа што
сме го натрупа
ле досега низ
проц ес от
на под
�
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култура
готовка на претставата, доколку се
реал
 изира, од тоа ќе излезе одлична
претстава, која ќе ги покани сите гле
дачи од целиот свет да ја погледнат.

Во што се разликуваат македон
ските од француските актери?
Стоев: Прво не би сакал да ги изед
начувам македонските и францу
ските актери. Овде станува збор за
различна специфика и тоа, пред сѐ, за
тоа каков е културниот контекст. Во
Франција, на пример, има многу сил
на театарска и културна традиција
врзана со Молиер, Корнеј... и со дру
гите класици, а најмногу со стиховите
„александрин“ - тоа е најтесниот стих
што е возможно да се измисли, но тоа
на француски изгледа многу убаво
бидејќи создава една певливост, ги
отвора сетилата кон еден друг свет
и друг однос кон мислите и кон тек
стот. Тоа е многу битно за францу
ските актери до тој степен што тие
некогаш не смеат да мрднат надвор
од тие граници бидејќи тоа ги става
во едни граници и многу им е тешко
да излезат од нив. Од друга страна,
овде актерите немаат некаков однос
�

Култура

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА
кон делата во стих, затоа што тоа не
спаѓа во овдешната театарска тра
диција. Тукашните актери се малку
невнимателни во однос на текстот, ги
мешаат страниците, ги кратат репли
ките, ги менуваат мислите и за нив
тоа не е никаков проблем. За еден
француски актер тоа е невозможно.
Во таа смисла, ја немаат таа прециз
ност кон јазикот. Од друга страна, пак,
како што истакнав, македонските
актери многу лесно се запалуваат и
можат во тие рамки многу лесно да
излезат од меѓите, да импровизираат
и да прават многу интересни нешта
и да се чувствуваат слободни. Фран
цускиот актер е помалку слободен.
Тој многу повеќе внимава. Овде од
дивеење, радост и хаос понекогаш
се случуваат многу интересни не
шта, кои за да се случат во Франција
ќе ми треба трипати повеќе време
за да го постигнам истиот ефект. Од
една страна, овдешните актери ме
вдахнуваат многу повеќе и се помал
ку дисциплинирани и тешко е да се
направи баланс, можеби полесно ќе
ми беше да беа подисциплинирани...
но, не ми е тешко да работам со нив.

На македонската публика сте ѝ
познат со претставата „Антигона
во техноленд“, која пред 15 години
ја поставивте на сцената на МНТ,
а претставата имаше изведби на
повеќе европски театарски фести
вали. Планирате ли и „Тартиф“ да
гостува на некоја европска сцена?
Стоев: Многу би сакал да гостуваме
со оваа екипа на некоја европска сце
на, но тоа се случува постепено. Прво
треба да ја направиме претставата,
треба да почне да се игра и потоа
да се потрудиме да доведеме пове
ќе различни програмски директори
на театри и на фестивали, кои би
се заинтересирале да покажат пред
својата публика еден таков „Тартиф“.
Тоа ќе го средуваме полека, јас имам
намера да поканам колеги од Белги
ја, Франција, Италија, да ја гледаат, а
и директорот Пројковски има свои
контакти што ќе ги употреби. Засе
га му е најважна премиерата на 20
декември за публиката во Скопје, а
потоа сигурно знам дека ќе гостува
на Фестивал во Варна, в година, а за
другите центри ќе видиме. �
�

„Без наслов (жолто и сино)“ од Марк Ротко
„Без наслов (жолто и сино)“ е
дело на Марк Ротко, американски
апстрактен експресионист. Ова
дело е насликано во 1954 година,
кога уметникот насликал поголем
број познати платна. Со огромни
димензии, како и повеќе дела на
Ротко, оваа слика ги преиспитува
границите на апстрактно сликарство со спој на силни бои, кои како
да блескаат однатре.
Ротко бил роден во Летонија, а
во 1913 година емигрирал со семејството во САД. Се самоубил во
Њујорк во 1970 година. �

Топ 5

Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Сеќавање на
љубовта
Амината
Форна

2

Песните на кои не
ме научи мајка ми

најгледани филма

во САД викендов

Селчук
Алтун

Заработка: 18.500.000 $

Moana
моана

Жанр: анимација
Режија: Рон Клементс, Дон Хол
Актери: Двејн Џонсон,
Аули Карваљо,
Рејчел Хаус
Заработка: 16.900.000 $

Луд Божиќ на работа
Office Christmas party

Жанр: комедија
Режија: Џош Гордон, Вил Спик
Актери: Џејсон Бејтмен,
Оливија Мун,
Т.Џ. Милер
Заработка: 10.400.000 $

Фантастичните ѕверови и
каде да ги најдете
Fantastic Beasts and
Where to Find Them

3

Јаре за
пет пари
Григориј
Канович

Жанр: авантура
Режија: Дејвид Јејтс
Актери: Еди Редмејн,
Кетрин Вотерстон,
Колин Фарел

Сплендорвил
Елен
Матсон

Заработка: 5.600.000 $

Пристигнување
Arrival

Жанр: драма
Режија: Денис Вилнев
Актери: Еми Адамс,
Џереми Ринер,
Форест Витакер
Заработка: 4.500.000 $

Доктор Стренџ
Doctor Strange
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Жанр: акција
Режија: Скот Дериксон
Актери: Бенедикт Камбербич,
Чиветел Еџиофор,
Рејчел Мекадамс
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4

5

Пустинската
змија од Гиза
Илија
Магденоски
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Коста Петров

Животот е за да се живее,
а не да се преживува

Е

ден од најпродаваните македонски автори во средата ја промовираше
својата четврта книга, а неговото првенче и досега најчитана книга, „Се
гледаме на врвот“, доби и јубилејно десетто издание.

Со само 32 години, Петров е и сопственик на агенција за организирање
луксузни настани од областа на маркетингот и човечките ресурси, а своето богато професионално, но и приватно искуство, покрај во книгите, го
преточува и во колумни за американското издание на „Хафингтон пост“,
како и за „Диџитал бум“, еден од водечките дигитални портали во северна
Африка. За својот придонес во индустријата на настани и медиуми двапати
се најде на листата на 30 највлијателни луѓе во индустријата за настани во
југоисточна Европа на магазинот „Конгрес“ (Kongres Magazine).
Ова е четврта Ваша книга во само
пет години. Се чувствувате ли како
да не можете да се доискажете?
Петров: Имам уште многу приказни
за раскажување, но, за жал, немам време да седнам и сите да ги напишам. Во
принцип, сакам да пишувам за моите
искуства, за лекциите што ги имам научено, за случките што секојдневно ми
се случуваат. Сметам дека секој од нас
има должност да ги сподели научените
лекции со луѓето околу себе. Дали тоа
ќе биде преку книга, блог или, можеби,
статус на друштвените мрежи, не е важно. Тоа што е важно е континуирано
да учиме еден од друг. Да сфатиме дека
не поминуваме само ние низ некои
работи. И други поминуваат. Некои
успеале, некои сѐ уште се борат. Мора
да се научиме да си даваме поддршка
еден на друг. Да си помагаме еден на
друг. И на крајот сите заедно да растеме и да уживаме во животот. Животот
е за да се живее, а не да се преживува.
�

Велите дека и во „Никој не рече
дека ќе биде лесно“ зборувате од
Ваше искуство. Која мотивациска
порака ја испраќа оваа книга?
Петров: „Никој не рече дека ќе биде
лесно“ е книга за најважното патување во нашите животи. Патување до
местото каде што сите наши соништа
се реалност. Како се стигнува до тоа место и дали тоа место воопшто постои,
ќе одлучи самиот читател. Книгата е
наменета за сите што не се откажуваат
дури и кога одговорот ќе биде не. Ова е
книга за сите што ги гледаат убавините на животот, а не само негативните
страни. Ова, всушност, е книга за сите
што живеат и го прифаќаат животот
со сите свои убавини, но и со стравови,
многу тага, но и радост, многу среќа, но
и страдање. Сите овие работи се дел од
животот и како реагираме на секоја од
нив е клучно за тоа дали навистина ќе
живееме или ќе продолжиме да преживуваме. Со оваа книга го затворам
кругот што го почнав со „Се гледаме
�

За сите што не се плашат да живеат, да направат
грешки, да паднат и, без разлика на ситуацијата,
да се трудат да го креираат животот што сметаат
дека го заслужуваат. „Никој не рече дека ќе биде
лесно“ е книга за едно патување што секој треба да
го направи барем еднаш во животот. Патување до
местото каде што сите соништа стануваат реалност,
вели авторот Коста Петров
Разговараше | Марина Костовска
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живот
местото каде што си роден. За жал,
водењето глобална компанија значи
и многу патувања и многу жртви, но
со текот на времето научив да не се
казнувам себеси и да барам некаков
баланс во животот меѓу работата и
семејството. Не верувам дека постои
такво нешто како баланс. Кога сум на
работа, се трудам да бидам најдобриот менаџер што можам да бидам, а
кога сум дома, се обидувам да бидам
најдобриот татко, сопруг, син, брат,
пријател. Предноста на водењето своја
компанија е тоа што имам поголема
слобода во организирањето на моето
време и секогаш, без разлика на обврските, апсолутно секогаш, гледам јас
да бидам тој што ќе ја однесе и земе
мојата ќерка од училиште.

Пишувате и колумни за американското издание на „Хафингтон
пост“, како и за „Диџитал бум“, еден
од водечките портали во северна
Африка. Има ли разлика меѓу нашата и таа публика?
Петров: Да се пишува за „Хафингтон
пост“ е голема чест, но и одговорност
бидејќи се работи за една од најголемите блогерски платформи во светот. Искрено, сѐ уште не ми се верува
дека ја имам честа да пишувам за нив.
Преку моите блогови се обидувам да
промовирам и македонски бизниси
и продукти и да им дадам шанса на
моите колеги од земјава за промоција
во светски рамки. Коментари, како и
секаде, има и позитивни и негативни,
и сето тоа е во ред. Мора да се научиме
дека не секогаш луѓето ќе се согласуваат со тоа што ние го мислиме или
имаме да го кажеме.
�

на врвот“ и, најверојатно, ќе биде последна книга од овој тип од мене.

Десетто издание на Вашата прва
книга „Се гледаме на врвот“. Што
значи тоа за Вас?
Петров: 10.000 продадени книги за
пет години е голема работа и навистина сум горд на успехот на книгите.
Секојдневно добивам позитивни, но и
негативни критики. За некого книгата
е најдобрата книга што ја прочитал
во животот, а за некого е книга што
нема никаква литературна вредност.
И сѐ е во ред. „Се гледаме на врвот“ ме
научи уште повеќе да верувам во себе,
да се држам кон она во кое верувам
и, најважно од сѐ, да знам кога да се
откажам, а кога да продолжам.
�

Неодамна кажавте дека годинава
150 дена сте поминале патувајќи
низ светот, работно. Кои се предностите, но и маните што следуваат со
Вашиот начин на работа?
Петров: Горд сум на успехот на „Пи
ворлд“ и на нашата работа во 30 различни земји во светот. Прекрасно е
чувството секојдневно да работиш
на сопствениот сон од својот дом, од
�
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Што следно си ветивте дека ќе го
исполните?
Петров: Следната година е многу важна за мене и за моите колеги од „Пи
ворлд“ бидејќи, конечно, влегуваме
во Америка и во јуни имаме настан
во Њујорк. По шест години и 30 земји,
конечно, сме подготвени за Америка.
Велат дека ако успееш во Њујорк, си успеал секаде. Ние успеавме во 30 земји,
сега е време да успееме во Њујорк. Се
радувам на сите наши идни успеси,
но и лекциите што доаѓаат во свет кој
постојано се менува.
�

Новата книга на Коста ќе биде достапна за продажба од 15 декември во
книжарниците на издавачкиот центар
„Три“, сите поголеми книжарници низ
земјата и на www.kniga.com.mk. �
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Мора да се каже дека нејзината емиси
ја, „Шоуто Опра Винфри“, која почна на
средината на осумдесеттите години,
беше клучниот двигател на брендот
Опра. Тоа беше совршена основа за
личноста на Опра, што овозможи да
комуницира со гостите од студиото
(познати личности, писатели, психо
лози, луѓе со лични проблеми кои ги
решаваа во текот на шоуто) и публи
ката во нејзиното студио во Чикаго.
Како сите успешни брендови, од „Ко
ка–Кола“ до „Бадвајзер“, брендот „Опра
Винфри“ имаше автентичност. Неоп
ходно е да се истакне дека Опра Вин
фри не е само славна личност, туку и
жива икона, титан на општеството во
кое живее и дејствува. Метафорично
кажано, таа е пример за врвно „црно“
достигнување во „бело“ општество.
Главна нејзина карактеристика е тоа
што е голем поклоник на слободниот
говор, за кој вели дека не само што
живее, туку и „свири рок“. А, токму
таа е една од најатрактивните и нај
барани рок-изведувачи, на рокот на
слободното размислување, говорење
и дејствување. Самата за себе вели де
ка е предодредена за големи нешта, и
како таква е Дајана Рос, Тина Тарнер
и Маја Ангелу во едно. Тоа може да
го изјави жена што е полна со само
доверба и сигурна во себе. А, и како
нема да биде таква кога со своето шоу
на телевизијата ги урна сите рекорди
и постојано во врска со тоа изјавува
дека нејзина задача е да победува. Што
ќе рече роден победник. Како и да е,
Опра е првата црна жена милијардер
ка во светот, и позната и славна жена
што се стекна со статус на културна
икона и светица.

бренд концепти | Икони на стилот

ангел-спасител
Пишува | Сотир Костов

О

пра Винфри е актерка, нови
нарка, нараторка, водителка,
издавачка, продуцентка на те
левизиски емисии, филмови и театар.
Родена во САД, во беда, израсната со
насилство и сексуално искористување,
но поради талентот и упорноста, ос
твари кариера од соништата и сѐ што
допре претвори во вредност и злато,
а преку целокупната своја активност,
постигнувањата и планетарниот ус
пех стана најбогатата и највлијател
на жена во САД и пошироко. Таа прв
пат ја искуси славата како актерка
во адаптацијата на романот на Алис
Вокер направена од Стивен Спил
берг од 1985 година – филмот „Боја
на пурпурот“, добивајќи номинација
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за „Оскар“. Оттогаш, таа внимателно
ја градеше својата репутација во еден
од најуспешните брендови во светот.
Инаку, таа е долгогодишна водителка
на телевизиско шоу за чијашто по
пуларност и квалитет добила многу
награди „Еми“. Слободно можеме да
ја наречеме медиумска кралица, која
секојдневно сама управува со мул
тимедијалното царство „Харпо про
дакшн“, а нејзиното лично богатство
се проценува на 1,5 милијарда долари.
Но, таа не е дефинирана од желбата
за влијание, моќ или пари, туку од
нејзината желба преку својата миси
ја да им служи на другите, најчесто
онеправданите, хендикепираните и
маргинилизираните, со нивно подиг
www.republika.mk

нување, просветлување, охрабрување
и трансформирање на начинот на кој
луѓето се гледаат самите. Таа со својот
активизам и залагање за заштита на
правата на споменатите категории
покажува постконвенционално ниво
на морално размислување и одговор
но однесување кон маргиналците. На
место да го слуша „гласот на светот“,
вели дека го слуша и следи „тивкиот
мал глас“, кој ѝ е компас во нејзиното
дејствување, притоа потпирајќи се
на нејзините морални вредности и
стандарди на интегритет. Вообичаено
дејствува сама, но во реализацијата на
својата мисија ја слуша и цени секоја
идеја од членовите на нејзиниот не
така мал тим.

не ви е по ќеф. Можете да ја почитува
те, но и воопшто да не ја цените. Но,
во никој случај не можете да останете
рамнодушни кон тоа што го работи и
како го сработува. Едноставно, таа е
интересна, занимлива, модерна, шик и
навистина има стил. Единствен, посе
бен и неповторлив. Но, сепак, најмногу
од сѐ ја одликуваат работата и упор
носта да успее во тоа што го работи.
Со својата неуморна активност низ
целата своја кариера, таа стана херо
ина за жените, која мажите ја гледаат

А, легендарниот Квинси Џонс ја прет
ставува како фина и енергична, ду
ри многу енергична. Телевизискиот
критичар Хауард Розенберг во „Лос
Анџелес тајмс“ за неа напиша дека е
голема, гласна, бесрамна, агресивна,
претерана, духовита, симпатична, со
чувствителна, скромна, приземјена, су
рова, гладна. Можеби за неа тоа е и пра
вата вистина. Целина од јаки и моќни
контрасти. Се чини дека и магазинот
„Инкваерер“ од Филаделфија е бли
ску до вистината кога нејзиното
телевизиско шоу го нарече наци
онален истражувач на етерот, а за
неа и тоа што го работи вели дека е
квасно тесто од блуд, драма, кич, из
вештаченост, публицитет, прегратки,
викање, излив на емоции, маничност
и сето тоа маринирано со солзи. Едно
е сигурно: можете да ја сакате, но и да
www.republika.mk

со респект, за децата е шампион, а за
сите најголем борец за заштита на жр
твите на злоуп
 отребување. Во сите
тие нејзини залагања таа израсна во
голем борец за правда и ангел-заштит
ник на онеправданите. По сите водени
битки, таа е силна, дрска и сигурна,
во себе, но и во исправноста на тоа за
што се бори и изборува. За сето тоа
беше наградена со високи рејтинзи,
со внимание од широките народни
маси. Признанијата и честитките од
обичните луѓе ѝ беа најдраги од сѐ.
Таа огромна војска на симпатизери
направи таа да биде „вакцинирана“
против критиките, и уште поупорно
и поодлучно да ја остварува својата
мисија. На крајот што друго да се каже
за неа: нејзината животна филозофија
е комплексна мешавина од чист ма
теријализам (желбата да се збогати и
да заработи милијарди долари, што и
го направи), борбен дух, кој признава
само победи, и возвишена духовност
(градење школи и академии за млади
на африканскиот континент, хумани
зам изразен преку заштита на децата
и на злоупотребуваните маргинал
ци). Стана и остана највлијателна
жена на својата генерација и една од
највлијателните воопшто во истори
јата на човештвото. Во детството и
младоста, животот не ја галеше, но
таа се избори да ѝ тече во нагорна
линија, па дури и во подоцнежните
години да се стреми кон височините.
Нема што, таа е американска, но и
светска жена со блескава и извонред
но успешна кариера во секој поглед.
Ете тоа е феноменот Опра Винфри, со
живот, лик и дело, која од канџите на
тешкото детство помина низ трње и
пекол, па се вивна во ѕвездените ви
сочини. Успешна жена-феномен што
облагороди милиони судбини. �
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почнав да го учам јазикот. Морам да
признаам дека малку ми е тешко да
зборувам македонски, бидејќи англискиот е мојот мајчин јазик.

Како човек што речиси 30 години
живеел во Америка, кое е Вашето
мислење за македонскиот народ?
Наумоф: Уште од мојата прва посета
на Македонија, постојано им раскажувам на моите другари и на фамилијата
во Америка за овој прекрасен бисер
на Балканот и овде луѓето се многу
пријателски расположени и љубезни.
Затоа мислам дека ова го објаснува моето високо мислење за македонскиот
народ. Исто така, и фактот дека се оженив за македонска жена покажува дека
многу го сакам македонскиот народ.
Имам свое семејство и здобив одлични пријателства откако се преселив
овде. Мислам дека тоа што најмногу
ме импресионира е гостопримството
на Македонците.
�

СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Го сакам животот во
Македониjа и сÈ што
има да понуди
Алехандер Наумоф е Aмериканец, кој до својата дваесет и деветта
година живеел во Чикаго. Првпат во Македонија доаѓа во 1998
година и оттогаш, како што открива за „Република“, му се раѓа
желбата да дојде и да живее овде. Триесет и двегодишниот
Американец по дедо има македонско потекло, па, како што вели,
гените го вратиле назад. Гостопримството на македонскиот народ
е тоа што, според Наумоф, е вистински белег на државата. А
фактот дека ги сака многу луѓето во Македонија е неговиот брак со
битолчанка. Вели дека нема намера да ја напушти земјата бидејќи
Македонија е прекрасна држава со голем потенцијал
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Кога првпат дојдовте во Македонија?
Наумоф: Првпат во Македонија
дојдов во 1998 година со мојот дедо,
татко и со моите двајца браќа. Имав
14 години. Таа посета ми го промени
животот и, навистина, ме натера да ја
ценам убавината на Македонија што
дотогаш ја немав доживеано.
�

Доаѓате од земја со различна култура и традиција од Македонија.
Како успеавте да се адаптирате на
животот овде?
�
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Наумоф: Би кажал дека многу брзо
успеав да се приспособам на македонскиот начин на живот. Мојот дедо е
роден во Ѓавато, Битолско, па така јас
имам и македонско потекло. И бидејќи
тој се преселил во Америка како мало
дете, постојано ми зборуваше за Македонија, за семејството на татко ми,
културата и традициите.
Пред да се преселам во Македонија,
земјата ја имав посетено трипати прет
ходно, така ја запознав и подобро вашата култура и начинот на живеење.
www.republika.mk

Секој пат кога ќе дојдев учев нешто
ново. Поради тоа пред три години ја
донесов одлуката да се преселам и да
живеам овде. Претпоставувам гените
си го направија своето, ме вратија во
Македонија.

Кажавте дека веќе три години сте
со постојан престој овде, научивте
ли да зборувате македонски јазик?
Наумоф: Би сакал да кажам дека зборувам. Не учев македонски додека растев и немаше Македонци што живеат
во близина на нашето семејство, па
само го слушавме јазикот. Но штом
почнав да доаѓам во Македонија, и сега
веќе почнав и да живеам во оваа земја,
�

Кое е Вашето искуство? Дали, иако
сте странец, Македонецот знае да
подаде рака и да помогне доколку
е потребно?
Наумоф: Да, јас никогаш не сум имал
лошо искуство кога ми била потребна
каква било помош. Моите соседи, на
пример, навистина знаат да помогнат
и се многу љубезни.
�

� Имате ли слободно време за да ја
истражите Македонија?
Наумоф: Најчесто сум многу зафатен
со работни обврски, но се трудам во
моето слободно време да вклопам повеќе дневен одмор или викенд на село
или посета на некои од градовите во
Македонија. Сѐ уште има многу места
кои не сум бил во можност да ги видам,
но, дефинитивно, имам план за патување околу целата земја бидејќи сакам
да ги видам археолошките градови во
Македонија, планините, манастирите
и многу други убавини на земјата за
кои сум читал.

обожавател на мусака, тавче-гравче,
бурек, пастрмка, пастрмајлија, зелник и чорба.

Ви недостига ли Вашата родна
земја?
Од Америка ми недостигаат мали
работи. Ми недостига навигација на
улиците и лоцирање на места, американскиот фудбал. Но најмногу ми недостигаат моите спомени од детството
поминати таму со моето семејство и
со пријателите.
�

Кои се Вашите планови, останувате
ли да живеете во Македонија?
Наумоф: Откако се преселив тука,
јас, навистина, го сакам животот во
Македонија и сѐ што има да понуди
земјата. Тоа е причината што планирам да останам во Македонија. Јас сум
оженет со жена што живее во Битола
и моето семејство живее во Македо�

нија. Јас немам намера да го натерам
моето семејство да ја напушти Македонија. Македонија е прекрасна
земја со голем потенцијал, само понекогаш е потребно малку храброст
да се надминат пречките што може
да влијаат на вашето мислење за ова
место. Можете да имате избалансиран живот овде и време да уживате со
вашето семејство и пријатели, добра
здрава храна и време да патувате низ
целата земја и низ Европа. Јас лично,
кој живеев во САД 29 години, мислам
дека не би можеле да ги најдете истите тие карактеристики во таа земја.
Сепак, јас секогаш ќе ги сакам Соединетите Американски Држави затоа
што таму научив за вредностите на
патриотизмот, работната етика и за
услуги на клиентите. Јас постојано
ќе патувам во САД за да ги посетам
семејството и пријателите што сѐ
уште ги имам таму. �

Кое, според Вас, е најубавото место што треба секој да го посети во
Македонија?
Наумоф: Би кажал Битола, Хераклеја,
планината Пелистер, Отешево, Преспанско Езеро, Охрид, Галичица, „Свети
Наум“, Радожда. Главниот град Скопје и
Водно, „Попова кула“ и Попова Шапка.
�

Ја сакате ли македонската традиционална кујна?
Наумоф: Ја обожавам македонската
традиционална храна. Јас сум голем
�
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Љубљана, градот во кој
сите дишат како едно
Љубљана е главен град на Словенија, сместен на местото
каде што реката Љубљаница се влева во Сава, во централна
Словенија, меѓу Алпите и Средоземно Море. Овој град често
е споредуван со Прага. Иако нема принцови што шетаат
по многубројните замоци, веќе со години гордо го носи
епитетот на град од бајките бидејќи има единствен шарм кој
остава без зборови, а некои градови одамна го загубиле

Љ

убљана е географски, културен,
научен, економски, политички
и административен центар
на Словенија. Во Љубљана може да
се доживеат влијанија на голем број
култури. Таа била крстосница на германската, романската и на културата
на словенските народи, нивниот јазик,
манири и навики.

Градот најдобро може да се доживее и
истражи доколку пешачите или правите разглед со велосипед. Од главната
железничка станица, позната како
Љубљанска железничка станица, до

тројниот мост се потребни околу дваесет минути одење.
Сообраќајните врски, сконцентрираната индустрија, научно-истражувачките институции и индустриската
традиција се фактори што придонесуваат за водечката економска позиција
на Љубљана во регионот.

Градот е седиште на централната
власт во Словенија, на јавната администрација и на сите владини министерства. Овој град, исто така, претставува
седиште на законодавната власт на
Словенија. Во Љубљана се наоѓа и

Ако, пак, сакате да ја посетите Љубљанската тврдина, најдобро ќе биде тоа да
го направите пред 11 часот бидејќи
тогаш има најмалку посетители. Ќе
ве освои прекрасната панорама на
градот. За ова задоволство ќе треба
да платите пет евра. Оттаму може да
се види и розовата црква, скриена под
превезот на паркот Тиволи. Едно од
најдобрите места каде што може да се
доживее љубљанскиот шарм е токму
овој парк. Ботаничка градина, која
бесплатно може да се посети, повеќе
музеи со цена од 5 евра и историскиот
музеј, кој чини 3,50 евра.

резиденцијата на претседателот на
Словенија.

Љубљана е во центарот на словенечката патна мрежа, која го поврзува
градот до сите делови на земјата.
Градот е поврзан на југозапад преку автопат со италијанските градови Трст и Венеција и со хрватското
пристаниште Риека. На север, со
автопат е поврзан со Марибор, Грац
и со Виена. На исток, со автопат е
поврзан со Загреб, од каде што може
да се продолжи кон останатите градови од поранешна Југославија. На
северозапад, со автопат е поврзан со
Клагенфурт (односно Целовец) и со
Салцбург. Сево ова ја прави Љубљана
важна крстосница на западна и на
централна Европа со Балканскиот
Полуостров.
Доколку патувате со автомобил до
Љубљана, треба да знаете дека за
патарини Скопје- Љубљана треба да
одвоите околу 44,30 евра. Додека патувате авионски, преку агенција се
нудат аранжмани и до 139 евра по
лице. А, ако барате добро приватно
сместување, бројните хотели и мотели
покрај реката Љубљаница чинат од 35
до 250 евра од вечер.
Градот поседува многу добро уредени
патеки за велосипеди, а со оглед на

неговата големина велосипедите во
голема мера се користат за превоз
од локалното население. Велосипед
може и да се изнајми.

Во Љубљана утрата имаат посебна
магија, во зори небото е вистински
пејзаж од спектар на бои. Не пропуштајте го и уживањето во вкусот
на љубљанското утринско кафе и
слаткиот кроасан. Сликата од река

народ уште во шест часот наутро
нека не ве чуди бидејќи градот дише
во ритамот на студентскиот живот,
работниците и луѓето кои секојдневно токму во утрата ги шетаат своите
миленици. Доколку се сместите во
близина на Централниот пазар, ова
искуство ќе биде само ваше. Во овој
град ќе имате можност да ја видите
и Кристалната палата, највисоката
зграда во Словенија.

Упатувајќи се кон Љубљанската тврдина, ќе ги поминете Змејскиот и Месарскиот мост. Доколку ја посетите
Љубљана со вашиот партнер, Месарскиот мост е совршен за двојки затоа
што таму има многу вљубени кои
прицврстуваат гравирани катанци со
нивните имиња и ги фрлаат клучевите
во реката.

Најпознатата легенда за Змејскиот
мост, пак, е онаа во која грчкиот херој
Јасон и неговите аргонаути се бореле со змеј кој живеел во реката. Како
заштитник на градот се смета токму
тој змеј, а реинкарнации на зелени
змејови можете да видите насекаде.
Змејскиот мост е опколен со четири
статуи на змејови кои ги прикажуваат
вистинскиот љубљански дух и самата
смисла на градот.

Куклениот музеј, лоциран во близина
на Љубљанската тврдина, исто така, е
интересен за да го посетите.

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Прошетајте и до градскиот плоштад,
кој датира од 12 век и е исполнет со
градби од ренесансата и барокот кои
постојат од 17 век. Роба, пак, е местото каде што ќе можете да уживате во
вкусен десерт, а никако не пропуштајте
да пробате и љубљанска пица за која
многу туристи знаат да кажат дека е
поубава и од италијанската.
Словенија е дом на најстарото произведувано вино во светот, постои веќе
400 години. Затоа навечер релаксирајте се во некои од кафулињата сместени покрај реката Љубљаница со
чаша добро старо словенечко вино.
Најчест впечаток од туристите за ова
место е дека е вистинско совршенство.
Чисто, мирно, организирано. Мислиш
сите дишат како едно. Затоа ако сте
во потрага по ваша бајка, Љубљана е
токму градот за вас. �
44

петок, 16 декември 2016 година

www.republika.mk

www.republika.mk

петок, 16 декември 2016 година

45

наука и технологија

Соларен приклучок на
прозорецот ќе ги полни вашите
eлектронски уреди
Приклучок поставен на вашиот прозорец, кој ќе се полни
со помош на сончевата енергија, ќе може да ги полни вашите
електронски уреди и да се користи како дополнителен извор на
струја во домот. Оваа иновативна алатка ќе може да им помогне
на корисниците да си ги наполнат електронските уреди како
лаптопи, мобилни телефони, таблети и слично користејќи
соларна енергија директно од прозорецот

П

рвиот приклучок што
обезбедува енергија ди
ректно од сонцето е изум
на двајца студенти на академи
јата за уметност и за дизајн на
„Самсунг“ во Сеул.

Едната страна на новата ала
тка содржи соларен панел, а на
другата, пак, се наоѓ а излезот
преку кој корисниците ќе мо
жат да ги полнат електрични
те уреди. Во внатрешноста на
приклучокот е инсталирана
батерија.
Дизајнот што е многу паме
тен и корисен за првпат беше
презентиран на „Глобал град
шоу“ - Дубаи во октомври оваа
година.

На корисниците низ светот ве
ќе неколку години наназад им
се познати различните видови
соларни панели, кои најчесто
ги користат на покривите во
домовите и за обезбедување
топла вода, а сега соларниот
приклучок ќе им овозможи мо
билност и за некои поголеми
уреди што, инаку, би немало
каде да ги наполнат или вклу
чат. Оваа алатка е сосема лесна,
мала и практична за употреба.

зално компатибилен. Откако ќе
се закачи на прозорец, соларните
мини-панели што ги содржи во
себе почнуваат да ја пренесуваат
соларната енергија до батеријата
инсталирана внатре, која понатаму
ќе ги напојува вашите електрон
ски уреди.

Првично бил наменет за местата во
азиските земји каде што напојува
чите на енергија се наоѓаат ретко,
но сега се чини дека во блиска ид
нина ќе стане популарен низ цели
от свет. Може да послужи при долги
патувања, во рурални места каде
што има недостиг од електрична

енергија, на кампување и слично.
Потребни му се од пет до осум часа
изложеност на сонца за целосно да
се наполни, а наполнетата батерија
е со траење од десетина часа.

Бидејќи засега соларниот прик
лучок сѐ уште е само прототипот,
нема информација за цената и за
достапноста. Дизајнерите велат
дека моментно работат на тоа да
го зголемат капацитетот на прик
лучокот и да го намалат времето
што му е потребно за полнење. И
покрај тоа што овој изум е во сво
јата почетна фаза, овие студенти
докажуваат дека еколошка инова
ција е секогаш возможна.

- Приклучокот за прозорец
овозможува уреден начин за
акумулирање на соларната
енергија и за нејзино кори
стење. До сега биле презен
тирани решенија што служат
како резервна соларна бате
рија, но ниту едно што ќе се
користи директно како напо
јувач. Соларниот приклучок
е со едноставен дизајн, се за
качува на кој било прозорец
и си ја врши работата непо
средно. Се разбира, неговата
моќ и тоа колку ќе може да се
користи во текот на еден ден
зависи од тоа колку ќе биде
денот сончев - изјавуваат ди
зајнерите.
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миленици

дом

градина

Подготви | К.Н.К

Шик тапациран кауч изгледа
како сосема добра идеја, но
брзо станува здодевен до ни
во на неподносливост. Така,
место да експериментирате
со каучот, купете шарена пре
кривка или перничиња.

Како да го отстраните
мирисот на милениче
од домот

Ч

увањето милениче дома, сепак,
има некои непријатности, а една
од нив е лошата миризба. Кога
некој влегува во дом каде што се чува
милениче, уште на прагот го чувствува
неговиот мирис, колку и да е тоа чи
сто. Сепак, постои решение како да ја
отстраните миризбата.

Купете посебно легло за миленичето

Важно е да изберете кревет за милени
чиња што може да се пере во машина за
перење. Само така ќе можете често да го
контролирате мирисот во вашиот дом.
Ако, сепак, миленикот спие со вас во
кревет, задолжително е да ги менувате
чаршафите двапати неделно.

Кауч

Еднаш неделно вадете ја навлаката
на каучот, тресете ја правта и поми
нете ја со чистач на пареа. Ако, пак,
не може да се извади материјалот од
каучот, посипете го со сода и оставете
ја два-три часа да го преземе мирисот,
а потоа темелно вшмукајте ја со помош
на правосмукалка.

Премногу „вкус“
преминува во
невкус
Понекогаш од желба да се покаже уникатност, вкус и
префинетост, луѓето прават кобни грешки со уредува
њето на домот. Најчесто не се внимава кога се избира
од каталозите - тоа што е убаво на фотографијата не
значи дека ќе се вклопи во просторот што го уредувате
Боите за ѕидови во каталозите
се рекламираат многу вни
мателно, во комбинација на
соодветна светлина и во по
себен амбиент. Затоа, пред
да се излажете, купете мало
количество од бојата што
сте ја избрале и бојосајте
мала површина за да види
те дали таа боја му одговара
на вашиот простор.

Килим

Килимите треба да се чистат многу те
мелно двапати неделно со правосму
калка.

Дрвени и керамички плочи

Мермерните работни повр
шини во кујната изгледаат
одлично и скапо, но маките
почнуваат кога ќе се појават
дамки од масло, бигор, како
и гребаници. Кварц и им
провизиран дрвен дизајн се
многу попаметен избор.

Дрвените и керамичките плочи треба
да се бришат со детергент и со топла
вода најмалку еднаш на ден, а најдобро
двапати. Така најефективно ќе го от
страните акумулираниот лош мирис. Не
заборавајте да ги чистите и аглите затоа
што таму се собираат многу влакна. �
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Арека палма
Ова растение го про
чистува воздухот и ги
отстранува токсините
заедно со јаглеродни
от диоксид. Исто така,
испушта одредена ко
личина влажност во
воздухот, што особено е корисно во те
кот на зимските месеци кога системите
за греење значително го сушат воздухот.

Бушавите теписи изгледаат
меко и топло, но хоророт поч
нува кога ќе дојде на ред нив
ното чистење и одржување.

Деталите треба да останат
токму тоа - детали. Ако поч
нете да натрупувате детали,
создавате кич.

Растенија што ќе
ви помогнат подобро
да спиете

Белата боја остава впечаток
на чистина и на вкус сѐ до
дека мебелот не почне да ја
менува бојата од најразлични
причини, без разлика колку
се вложува во чистењето и во
хигиената на домот.

Алое вера
Ова е едно од најефективните растенија
кога станува збор за чистење на воздухот
од потенцијалните опасни хемикалии,
како што е, на пример, формалдехидот.
Во текот на ноќта испушта кислород,
карактеристика која не е вооб
 ичаена за
поголемиот дел од растенијата. Исто така,
влажноста што ја ослободува има пози
тивен ефект врз човечкиот имунитет.

Бенџамин

Изборот на собните растенија,
исто така, е важен. Пред да
се купи некое цвеќе, добро
е да се истражи дали домот
ги има потребните услови за
тоа цвеќе да опстане. �
www.republika.mk

Бенџаминот е на
врвот на листата
на растенија што го
прочистуваат возду
хот. Тој отстранува
повеќе од седумде
сет проценти од бен
зенот, амонијакот,
толуенот и други штетни нечистотии од
воздухот кои може да бидат испуштени
од синтетички предмети со низок квали
тет, како што се линолеумот и иверката.
Помага во уништувањето на постојните
микроби и со тоа го подобрува севкуп
ниот квалитет на вашиот сон, а, покрај
другото, ќе изгледа навистина добро во
вашата спална соба. �
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ТРЕНД

Зимата не е
студена со
бунда

Шарени
бунди
Тие се сѐ са
мо не обични.
Освен што
постои ком
бинација на
боја, постои и
комбинација
на должина
на влакната.
Вес ели се,
впечатливи
и најдобро се
комбинираат
со лежерни и
со едноставни
комбинации.

Кратки, долги, еднобојни, шарени,
елегантни или лежерни, на вас оста
нува изборот на бунда за оваа зима

Б

ундите од вештачко крзно и оваа есенскозимска сезона го пронајдоа своето место
во гардероберот на повеќето жени, но ги
има и во колекциите на модните марки кои го
обожаваат крзното.

Бунди со дезен на леопард
Кога е во прашање имитација на живо
тинско крзно, оваа сезона апсолутен хит
се бундите со дезен на леопард.

Тие што ќе се решат за бунда, имаат на распола
гање одличен избор – кратки, долги, еднобојни,
шарени, со дезени, со долги или кратки влакна.
Додека порано бундите што се изработуваа
од вистинско животинско крзно беа поим за
луксуз и се носеа за посебни пригоди, денес
бундите од вештачки влакна се наменети за
разни стилови на облекување - од оние ле
жерните, па до свечените.

Елеци
Бундите без
ракави се
одлична ал
тернатива
за есенска
или зимска
јакна и може
да се ком
бинираат со
кошули, блу
зи. Многу
се ефектни,
топли и пра
ктични.

Еднобојни бунди

Пишува | А. М. Б.

Најголем број од жените се решаваат
за еднобојни бунди, а освен класични
те црни или кафени, ги има и со светла
боја, крем или боја на пудра, како и
други интересни земјени нијанси.
50
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рекреациjа

Лизгање за
одлична
кондиција
и за вито
тело

Н
Подготви | Бојан Момировски

аш предлог за рекреација во овој дел од годината, кога надворешната температура е ниска и
сме во исчекување на првиот снег по градовите,
е лизгањето.
Лизгањето е одлична дисциплина за активирање на
целото тело, а посебно за екстремитетите. Освен
рекреативно, активното лизгање помага во зачувување на здравјето, развој на мускулите на телото и
за одлична забава за целото семејство и друштво.

и топли чорапи, лизгалки што ќе одговараат на бројот, а за почетниците и
штитници за колена и за лакти и желба
и ентузијазам.
Во Република Македонија постојат одлични услови за ваков тип рекреација
бидејќи имаме повеќе вакви специјализирани лизгалишта на природен мраз. Цената е одлична бидејќи еден час лизгање
чини само 50 денари, а изнајмувањето
лизгалки чини 150 денари за два часа.
Тие рекреативци што се поактивни и
можат да си дозволат да си купат свои
лизгалки цената за нив се движи до 3.000
денари.

Во рамки на ваквите рекреативни центри постојат и школи за обука и за
учење на основите во лизгањето, а за
понапредните, во зависност од возрас-

та, има и обуки за уметничко лизгање, а
за тие што сакаат колективни спортови
и малку погруба игра, со нив работи
тренер за хокеј на мраз.

За да се практикува рекреативното лизгање на лизгалиште со природен мраз, потребно е да се носи лесна
и топла облека, која нема да пречи во движењето и
која треба да впива пот, шал капа и ракавици, цврсти
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ВОЈДАН СТОЈАНОВСКИ | КАПИТЕН НА МАКЕДОНСКАТА КОШАРКАРСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА И ИГРАЧ НА РЕАЛ БЕТИС

Ривалството со браќата
ме направи
подобар
играч

Капитенот на македонската
кошаркарска репрезента
ција и еден од најдобрите
играчи на Реал Бетис,
Војдан Стојановски од
недела во недела
бележи сѐ подобри
настапи и е еден од
најдобрите поединци
на својот тим во
шпанското првенство.
Во интервјуто за
„Република“ тој
открива како е секоја
недела да се настапува
во најсилната кошаркарска лига во Европа,
ги открива неговите
очекувања од репрезента
цијата, но и тоа како
неговите двајца браќа
му влијаеле во
кариерата

Разговараше |
Горан Зивчевски

Веќе втора година настапу
ваш во шпанското кошаркар
ско првенство. Какво е чув
ството од недела во недела да
се игра во најсилната лига во
Европа, да си ги одмеруваш
силите со еден Реал М. и Бар
селона и во што се разликува
од германската лига?
Стојановски: Чувството е
одлично и не е воопшто лес
но затоа што половина од еки
пите тука настапуваат или во
Евролигата или во Еврокупот.
Нема никакво отпуштање за
Реал Бетис затоа што прити
сокот е огромен покрај толку
силни екипи во АЦБ лигата,
каде што секој може секого да
победи. Разликата меѓу гер
манската и шпанската лига е
во тоа што тука се игра многу
побрза кошарка.
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Самиот нагласи дека од ти
мот на Мора Банк Андора са
каш да преминеш во покон
курентен клуб со поголеми
амбиции, па отиде во Бетис.
Кои се целите на клубот за
оваа сезона?
Стојановски: Целта на Реал
Бетис оваа сезона е да напра
виме што е можно поголем ре
зултат затоа што сега сме под
фудбалскиот тим на Бетис и
ова е еден процес на подолг
рок. Од година во година ам
бициите на тимот растат и се
очекува што подобар успех
секоја следна сезона.
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Од домашното првенство, Ср
бија, преку Украина, Германи
ја, сега настапуваш во шпан
ското првенство, веројатно
најсилното во Европа. Со веќе
богата интернацион
 ална ка
риера зад себе, кои се целите и
желбите на клупско ниво што
ги имаш поставено пред себе?
Стојановски: Јас сум многу
задоволен со тоа што сум го по
стигнал досега знаејќи од каде
почнав. Секако, секогаш може
да се напредува, а желбата ми

спорт интервjу

е да играм што подобро и да
направам колку што е можно
поголем успех со клубот. Ни
когаш не гледам предалеку и
одам чекор по чекор.

Изминатиот викенд ги до
бивм е прот ивн иц ите за
претк вал иф ик ац ии те за
Светскиот куп 2019, а тоа се
репрезентациите на Косово
и на Естонија. Кои се твоите
очекувања од овие дуели и
иако има уште доста време
до турнирот во Кина, дали
според тебе може да се наде
ваме на борба за настап на
ова големо натпреварување?
Стојановски: Секако дека
може да се надеваме на успех.
Пред сѐ да бидеме здрави сите
и со една добра организација и
добри подготовки не би треба
ло да имаме проблем. Видовме
сите летово дека нема слаба
репрезентација, дека денес си
те играат добра кошарка.

Репрезентацијата минува
низ смена на генерации. Го
лем дел од играчите со кои го
остваривте големиот успех
во 2011 година и кои повеќе
години беа едни од главните
носители на играта веќе не
се во тимот. Каква е иднината
на македонската кошаркар
ска репрезентација?
Стојановски: Имаме голема
промена на генерацијата, но во
претходната генерација имаше
само тројца странци во маке
донската лига кога израснуваа
во носители и затоа треба да
се промени ова што денес се
случува со странците во Маке
донија, ако мислиме за доброто
на кошарката за да имаме во
иднина многу поквалитетна
репрезентација.
Македонската кошарка ми
нува низ бурни времиња, до
машното првенство започна
со задоцнување, а иако си во
Шпанија, сигурно не те зао
биколуваат овие информа
ции. Кој е твојот коментар за
состојбите во македонската
кошарка?

Стојановски: Следев сѐ што се
случуваше и добро е што тоа сега
е надминато и што лигата почна.

Постариот брат Огнен и тво
јот брат-близнак Дамјан, исто
така, професионално се зани
маваат со кошарка. Колку ри
валството со нив те направи
подобар и ти помогна во твојот
развој?
Стојановски: Сигурно дека
ме направи подобар играч за
тоа што секогаш ние како браќа
се натпреварувавме меѓу себе,
дали е тоа баскет еден на еден
или шут за три поени. Што и да
сме играле завршувало со многу
карање затоа што никој не сака
да губи.
www.republika.mk

Од уличн ите тер ен и во
Ново Лисиче и школската
сала во ОУ „11 Октомври“,
стигна до Евролигата и ка
питенската позиција во ре
презентацијата. Кој е твојот
рецепт за успех и што беше
неопходно за да се оствари
спортскиот сон?
Стојановски: Нема многу
филозофија за успех, потреб
но е многу напорно тренира
ње и посветеност, максимално
залагање за тоа што сакаш да
го работиш, без разлика дали
е тоа кошарка или што било
друго. Секако дека е потребна
и доза среќа и голема жртва за
да се постигне успех.

петок, 16 декември 2016 година

55

ВРЕМЕПЛОВ
� 16 декември 1946 година
Почнува да работи новиот Филозофски факултет во Скопје — пр
виот факултет во Македонија на
македонски јазик и првата висо
кошколска установа на идниот
скопски универзитет.
� 16 декември 1869 година
Во Ресен е роден д-р Христо Та
тарчев, лекар, еден од основачи
те на МРО и прв претседател на
Централниот комитет. На состанок
на 23 октомври 1893 година, во
станот на Христо Батанџиев, д-р
Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Поп Арсов, Иван Хаџи Николов
и Антон Димитров едногласно се
согласиле да се формира револу
ционерна организација.Татарчев
умрел во Торино на 5 јануари 1952
година. Над ковчегот бил положен
голем венец од црвени каранфили
со свилена црвена лента, со зла
тен напис : „На великиот син - од
Македонија“. Неговите посмртни
останки на 23 октомври 2010 го
дина се пренесени во Бугарија.
� 17 декември 1903 година
Во Северна Каролина, САД, браќата Рајт го извршиле првиот лет со
машина потешка од воздухот.
� 19 декември 1991 година
На патот Скопје - Белград заги
на Јордан Мијалков, првиот ми
нистер за внатрешни работи во
независна Македонија.
� 20 декември 1902 година
Марија и Пјер Кири лаборатори
ски издвоија нов елемент - радиум, што го открија уште во 1898
година. Во 1903 година Марија
и Пјер Кири ја добија Нобелова
награда за физика.
� 20 декември 1915 година
Во Прилеп е роден Илија Џува
лековски, театарски, филмски и
телевизиски глумец, режисер и
педагог. Починал во Скопје на 18
октомври 2004 година.
� 21 декември 1902 година
Во Кавадарци е роден Мито Ха
џивасилев–Јасмин, комунист, политичар и новинар, „првото перо“
на македонското новинарство и
публицистика. Учествува во изда
вањето на речиси сите централни
весници во Македонија во 1944
година. Еден е од првите главни и
одговорни уредници на весникот
Нова Македонија.
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д в о г л е д
Заев: Не признавам избори на кои СДСМ
не победува

Л

идерот на СДСМ, Зоран Заев, по
вторно не ги призна резултати
те од парламентарните избори,
на кои 454 илјади граѓани гласаа за
ВМРО-ДПМНЕ како победник на из
борите.

Според Заев, тоа што речиси половина
милион Македонци не ги поддржале
неговите планови за двојазичност и
федерализација на Македонија и го
поразиле СДСМ е јасен доказ дека из
борите се нерегуларни и резултатите
од истите не смее да бидат признаени.
Зоран Заев не смее да ги признае ре
зултатите од изборите на кои СДСМ
не е победник. Јасно е дека власта
повторно направила изборен кри
минал со тоа што убедила полови
на милион Македонци да гласаат за
неа. Јасно е дека половина милион
Македонци се слепци кои не пове
рувале, не виделе дека само Заев и
СДСМ можат да го вратат животот
во Македонија и поради тоа не ги
признаваме резултатите од овие из
бори - изјави Заев.
�

Тој тврди дека животот мора да се вра
ти во Македонија и тоа ќе се случи само
на избори на кои СДСМ ќе победи.
Зар живот е ова? Плаче Македони
ја за да ѝ се врати животот кој ќе го
вратат Зоран Заев и СДСМ. Во време
на режим и немање демократија,
слобода и правда, зар е праведно
јас и мојата фамилија да заработиме
само 12 милиони евра? Па, правда
ли е тоа да не заработиме барем 18
�
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милиони евра, наместо 12 во време
на ВМРО? Зар Шекеринска не зас
лужува живот да живее, па наместо
5.000 евра кирија на становите кои
ги издава на сопругот, да наплаќа по
некои 8-9 илјади евра? Нема компро
мис, животот мора да го вратиме. И
тоа ќе е можно само ако СДСМ е на
власт - категоричен е Заев.

Но, како што гледаме, злобната не
демократска власт повторно победи
на избори, и тоа е неприфатливо за
Зоран Заев - вели Заев и додава: „Ќе
признаеме само избори на кои СДСМ
е победник! Други избори се сигурно
наместени. Па, што ако пола милион
Македонци гласале за ВМРО? Тоа е
стока, тоа се неслободни граѓани би
дејќи чим не го поддржуваат Зоран
Заев, кој Господ го црпна од нивите
за да ги врати животот и слободата,
тие не се слободни ни живи граѓани“.
�

Заев има и предлог како да се органи
зираат избори кои тој и СДСМ ќе ги
признаат:

Треба, значи мој предлог е, на Зо
ран Заев предлог и идеја е, да се на
прават избори во кои Македонците
нема да имаат можност да погрешат
и неслободно да гласаат за ВМРО.
Значи сѐ што треба да се направи
е една мала реформа, односно на
изборите да им се забрани учество
на сите, освен на СДСМ, и тогаш на
листот за гласање нема да се бунат
граѓаните, па повторно масовно да
одберат друг победник поради зас
лепеност и немање сенс за живот и
�
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демократија... ако граѓаните може
да заокружат само еден избор кој е
вистинскио избор како што е СДСМ,
тогаш нема да има поголеми проб
леми и ние тие избори, коишто ќе се
демократски, ќе ги признаеме - од
лучно додава Заев.
Ако ВМРО се лаже и мисли дека
може да организира мирни избори
на кои граѓаните ќе избираат повеќе
партии, се зезнало ВМРО. ВМРО НЕ
СМЕЕ да се најде на избори поради
ризикот граѓаните да одлучат по
вторно во нивна корист како 10 пати
досега, и да грешат нонстоп да не
го избират одбранио и црпнат од
Господ да ги води. На избирачкио
список само треба да си биде СДСМ
и граѓаните демократски и слобод
но да го одберат она што им се нуди
и така да си имаме добри избори,
чиишто резултати ќе ги признаеме
- вели Заев за крај.
�

Според него, нема потреба од друга
партија освен СДСМ на избирачкото
ливче: - Зошто е тоа така? Многу ед
ноставно... бидејќи во другите пар
тии нема луѓе што се црпнати од Бо
га за да ја водат Македонија, како
што е Зоран Заев - изјави Зоран Заев.
Сѐ дотогаш, додека СДСМ не победи,
тој и СДСМ нема да ги признаваат ре
зултатите од изборите. �
Кромиди Запад
*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти
вниманието на одредени појави во
општеството. Секоја сличност со вистинските
луѓе и институции е случајна.
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КуJнски тефтер

Шеќерпаре по рецепт
на баба Славка
СостоJки:
За ТЕСТО ќе ви треба
(1 филџан = 100 мл):

# 3 јајца
# 3 филџани (300 мл) масло
# 3 филџани (300 мл) млеко
# 3 филџани (200 гр) гриз
# 40 гр свеж (или 10 гр сув) квасец
# 450 гр брашно
За ШЕРБЕТ ќе ви треба:

# 1 кг шеќер
# 1 л вода
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Подготовка:
# Изматете ги јајцата убаво да запенат. Потоа додајте го маслото, и откако ќе се соединат убаво, додајте го млекото.
# Потоа додајте ги гризот, брашното и квасецот и изматете
ги со маталките за тесто.
# Тестото поделете го на мали топчиња, со големина на
пинг-понг топче.
# Наредете ги во тавата за печење и оставете малку простор
меѓу нив. Направете отпечаток со виљушка на средината.
# Вклучете ја рерната на 200 степени, па додека да се загрее,
тие ќе нараснат.
# Печете ги 30 минути, додека да заруменат.
# Кога ќе бидат готови, оставете ги да се оладат. Тогаш
почнете со подготовка на шербетот. Во сад на оган ставете
ги водата и шеќерот и нека врие 10 минути.
# Се полеваат ладни колачи со топол, но не врел шербет.
Треба да отстојат неколку часа или, најдобро, преку ноќ,
за убаво да го впијат шербетот. Можете повремено да ги
превртувате за рамномерно да го впијат шербетот.
# Сервирајте по едно шеќерпаре во чинија, заедно со
парче лимон.

СОВЕТ: Доколку сакате, во шербетот можете да
додадете ванилин шеќер и малку сок од лимон.
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