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Куклена претстава во Тирана

Албанците го користат
предавството на Заев
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

„Б

ожикната честитка“ од ал
банските партии упатена до
Македонците, во која отво
рено го уценуваат мнозинството и
индиректно навестуваат војна, може
би е со потписите на Ахмети, Касами
и на Села, но јасно се гледа дека го
има ракописот на истиот оној кој во
текот на двегодишната политичка
криза и за време на изборната кам
пања му ги пишуваше говорите на
Зоран Заев, a во кои лидерот на СДСМ
ветуваше редефинирање на држава
та, двојазичност, менување на Уста
вот... Затоа, да не се правиме наивни
и недоветни дека сме шокирани од
односот на Еди Рама, кој, патем, не е
ништо друго освен уште една мари
онета која се крие под истиот чадор
што го штити и Заев. Уште помалку
затекнати треба да бидеме од ставо
вите и од барањата на политичките
претставници на албанското мал
цинство, кои, пак, многу пати досега
јасно се изјасниле дека беспоговорно
ги следат упатствата од Калето. Па
тем, сето тоа што го бараат лидерите
на албанските партии во платфор
мата веќе го вети лидерот на СДСМ
и тоа уште за време на случувањата
во Диво Насеље. Впрочем, Заев тогаш
ја презеде улогата на Мирсад Ндрецај
и Бег Ризај кои, според адвокатот на
уапсените терористи, оттаму требало
да ги испорачаат овие барања за да се
изврши редефинирање на државата.
Затоа може да сме длабоко навредени
поради нарушениот мир и спокој за
време на одбележувањето на најголе
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миот христијански празник, Христо
вото раѓање, но не треба да бидеме
изненадени од стилот на дејствување
на големиот сценарист на кризата кој
испраќа „пораки“ на големи верски
празници за да го засили гневот кај
Македонците кон Албанците (нешто
слично како велигденскиот масакр
кај Смиљковско Езеро).

Да, точно е дека ДУИ, Беса и Алијан
сата ќе сакаат да извлечат макси
мална политичка корист од ситу
ацијата на штета на Македонците.
Сепак, за платформата што се роди
во Тирана не треба да ги обвиниме
само Ахмети, Касами и Села, вклу
чувајќи го и Рама, туку лично Зоран
Заев, кој многу порано им го подмет
на кукавичкото јајце.

Токму затоа ставовите на Соросо
вите платеници, кои изминатите
денови изразуваат некаква возне
миреност и шокираност од барањата
на лидерите на албанските партии,
не се ништо друго туку само безо
бразни обиди да се одглуми некакво
оградување од планот за поделба
на државата, за што и тие самите
имаат голема одговорност од која
не можат да се извлечат. Повеќе од
лицемерно е сега да глумат вчудо
виденост од ставовите на Ахмети,
Касами и Села истите платеници
што до вчера ги промовираа и ги
бранеа тезите на Заев за редефини
рање на државата и во исто време
ги напаѓаа и навредуваа сите оста
нати што предупредуваа дека овој
www.republika.mk

човек ја води државата кон распад и
ја турка кон нов конфликт. Со оглед
на тоа дека барањата од платфор
мата многу лесно можат да останат
мртви букви на хартија ако парти
ите од македонскиот блок јасно и
гласно ги отфрлат (што го направи
ВМРО-ДПМНЕ), многу покорисно би
било да го повикаат Заев јавно да се
произнесе по овие прашања! Така и
Македонците и Албанците ќе чујат
дали СДСМ, доколку добие шанса
да формира влада, ќе спроведува
граѓански или големоалбански кон
цепт? Дали на Албанците од Арачи
ново, Заев ќе треба да им испорача
канализација или федерализација?

Искрено, од овие безрбетни суштес
тва не очекувам потег или гест во
корист на државата. Напротив, во
периодот што следува СДСМ ќе про
должи да ги продава националните
интереси во голата борба за власт, а
Соросовите платеници ќе продолжат
со антидржавната кампања за да ги
оправдаат милионите долари што и
годинава ќе ги добијат за уривање
на поредокот.
Мора да се нагласи дека сето тоа
што го живееме денес немаше да
ни се случува ако ВМРО освоеше 62
пратеници, но, за жал, голем дел од
Македонците не ја сфатија сериозно
опасноста од неодговорните наста
пи на Заев и недоволно го казнија
неговото јавно лицитирање со на
цион
 алните интереси. Но, народот
вели, секое зло за добро. Така, и овој

пат ако треба да најдеме нешто до
бро во целиот хаос, тоа е што дури
и најголемите скептици се уверија
дека кризата воопшто немаше цел
да ги подобри демократијата и на
чинот на нејзиното практикување,
туку, напротив, да го уништи цели
от систем, што практично ќе значи
распад на државата во формат и во
граници во кои ја имаме денес.

досегашните непишани правила за
формирање влада кои патем беа из
мислени за нивна потреба од странци
те во 2008 година. Тоа дополнително
ќе им се удри од глава во првата след
на пригода кога ВМРО-ДПМНЕ ќе има
можност сама да формира влада.

Со оглед на фактот дека ваква из
борна лакрдија и изборен инжене
ринг во организација на вистин
скиот пишувач на платформата на
албанските партии веќе никогаш
нема да може да се повтори од низа
причини (финансиски, логистички,

Коалицијата со СДСМ нема да му до
несе ништо добро на Ахмети освен
што дополнително може да му ја ос
лаби позицијата пред албанскиот
електорат поради неисполнетите
ветувања. Дури и да успее да реали
зира некое од барањата, заслугите ќе
одат на контото на Заев затоа што тој
прв ги отвори овие прашања пред
албанскиот електорат.

надворешно-политички), на СДСМ
му останува да продолжи да тажи
по неуспешниот обид за враќање на
власт со кражба на народната волја
и да се подготвува за нови избори,
кои може да станат реалност ако
Ахмети не се дистанцира од уце
нувачките барања на креаторот на
црното сценарио во следните два
есетина дена. �

Сепак, штетата што ја предизвика
Заев врз државата и националните
интереси во голата борба за власт,
на што предупредувавме со месеци,
до прва ќе ја плаќаме сите - и Ма
кедонците, но и Турците, Србите,
Ромите, Властите... Па, и голем дел
од Албанците. Сите оние што бараат
нови работни места, а не нови делби
на државата. Оние што сонуваат за
поголем животен стандард, а не за
Голема Албанија. Оние што сакаат
странски инвестиции, а не странски
интервенции...
Прашањето е колкава ќе биде це
ната?

Мандатарот, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски јасно се изјасни
дека барањата од платформата се
неприфатливи. Најави дека ќе ис
прати понуда до ДУИ, но и дека нема
да формира влада по секоја цена.
Доколку преговорите со ДУИ про
паднат поради непопустливоста на
Ахмети, државата ќе продолжи да
тоне во криза, ќе се задржи тенден
цијата на затегнување на етничките
односи, а тоа ќе има дополнителен
негативен ефект врз економијата и
врз животниот стандард на граѓа
ните. Штета ќе имаат и граѓаните, и
партиите, и домашните бизнисмени,
и странските инвеститори... Сите,
освен платениците на Сорос, кои во
најлош случај ќе добијат уште 5-6
нови милиони долари за продолжу
вање на борбата за киднапирање на
целата држава.
Од друга страна, во ДУИ се свесни дека
иако го имаат клучот за новата влада,
не можат да го искористат за реали
зирање на нивните максималистич
ки барања. Од едноставна причина
што не можат да обезбедат двотре
тинско мнозинство без согласност од
ВМРО-ДПМНЕ. Единствено што можат
да направат е сами да ги поништат
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Ревизијата на Охридскиот договор е најопасна за Албанците

Обичајното право
не е посилно од
Уставот

Обичајното право не е
посилно од Уставот
Другата поголема опасност за
Албанците е поништување на
„Мајскиот договор“ од 2008 го
дина со кој Ахмети се обврза да
коалицира со најголемата ма
кедонска партија. Доколку тој
под притисок или поради свои
интереси се откаже од тој дого
вор, ризикува да се откаже од
сите други досегашни пишани и
непишани правила во македон
ската политика. Ова е особено
важно затоа што тој и неговите
„браќа по крв“ се повикуваат на
Уставот и на законите, односно
на Охридскиот рамковен дого
вор. А ниту во Уставот ниту во
законите не се спомнува дека
победникот на изборите мора
да коалицира со некоја друга
партија од која било заедница.

Платформата на албанските партии, со која од идните македонски
партнери во Владата се бараат максималистички национални
бенефиции само за Албанците во Македонија, може да биде почеток
на едно темелно редефинирање на Македонија. Постојат два начина
преку кои Македонија може да ја промени својата реалност во однос
на албанското прашање. Нит у еден од двата начини на промена на
актуелните односи во општеството не може да донесе добро за
македонските граѓани. Првиот начин речиси сигурно води во конфликт,
кој лесно може од етнички да прерасне во општа војна на идеолошки,
национален, верски и партиски план. Вториот начин, исто така, е закана
за стабилноста на Македонија затоа што губењето на стекнатите права
на Албанците со Охридскиот договор може да го мобилизира не само
албанскиот фактор во Македонија, туку и во соседството и во
дијаспората, по што лесно може да ни се повтори 2001 година
Пишува |
Горан Момироски

П

рвиот вид редефинира
ње на државата може да
се случи доколку Зоран
Заев и СДСМ јавно ги прифа
тат сите барања на ДУИ, БЕСА
и на Алијансата на Албанците
и со тоа ја претворат Македо
нија во бинационална држава
во која Албанците би добиле
формална државотворност иа
ко добар дел од нив од независ
носта (Илирида, конфликтот
во 2001, велигденскиот масакр
кај Смиљковско Езеро и Кума
ново) упорно се борат против
државен сојуз со своите браќа
во Косово и во Албанија. Пого
лемиот проблем е во тоа што
во ваквото сценарио се бега од
граѓанска во исклучиво етнич
ка Македонија.

6

Доколку лидерот на СДСМ не
сфатил дека неговиот политич
ки комар станува самоубиствен
и на штета на македонската др
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жава и по секоја цена продолжи
да го урива Никола Груевски
без да се грижи за последиците
по унитарноста на Македонија,
лесно може да се сооч
 и со бра
тоубиствена војна затоа што
револтот на дел од Македон
ците во овој случај не е и нема
да биде насочен кон Албанци
те, кои разбирливо се борат
за својата кауз а, туку кон Заев
чиишто обиди за демонтира
ње на ВМРО-ДПМНЕ можат да
ја ничкосаат цела Македонија.
Заев официјално ја премолчи
платформата на албанските
партии и со тоа ни прати порака
дека таа може да е прифатлива
за него. Со тоа, исто така, испра
ти порака која е катастрофал
на за секој нормален граѓанин
на Македонија: платформата
може да е добра ако неговата
партија дојде во ситуација да
преговара за нова влада. Ло
гично е дека таа може да биде
прифатена ако е предуслов за
формирање влада без Никола
www.republika.mk

Груевски. Се разбира, платфор
мата ќе биде отфрлена ако ДУИ
и ВМРО-ДПМНЕ направат влада,
при што сосема сигурно Заев то
гаш, како голем патриот, ќе го
напаѓа најголемиот политички
ривал Груевски дека, за разлика
од него, попуштил и предавнич
ки ги исполнил барањата на Ах
мети и останатите. Заев притоа
не е свесен дека таквите ситни
политички трикови не минуваат
кај граѓаните и дека еден ден ќе
мора да одговора зошто си играл
со македонската сувереност.

Најголемата опасност за
Албанците во Македонија

Второто можно редефинирање
на државата не им оди во прилог,
пред сѐ, на тие што во Тирана и
во Приштина се обидоа да до
говорат како ќе се водат маке
донската држава и политика. Тие
што им ги диктираа парафите на

Ахмети, Села и на Касами, мора
ле да знаат дека подигнувањето
на националистичкиот влог во
македонските политички игри,
мотивирано од ветувањата на За
ев, може да предизвика тотален
дебакл на правата што Албанци
те ги црпат од законите, обичај
ното право и од статистичките
грешки. Со тоа ќе настрадаат и
македонските граѓани затоа што
е јасно дека губењето на стек
натите права на Албанците со
Охридскиот договор и територи
јалната поделба од 2005 година
не може да донесе ништо добро
за цела Македонија.
Навистина е нејасно зошто Али
Амети, кој во последните 15 го
дини откако од командант стана
политички лидер постојано во
ди релативно корисна политика
за Албанците, сега се доведе во
ситуација да го ризикува сето
тоа што албанските партии за
едно со странскиот фактор ѝ

го донесоа на заедницата над
20 проценти. Еден од главните
ризици за нив лежи токму во
процентите, односно во стати
стичката политика што се води
во Македонија по 2001 година
кога вториот по големина „дел
од народот“ во Македонија доби
права какви што само можат да
сонуваат Турците, Србите, Роми
те и останатите заедници.

Албанските партии со пла
тформ ат а ќе пред изв ик аа т
неминовно контрабарање од
македонскиот блок, поточно
од ВМРО-ДПМНЕ (иако и СДСМ
зборува на оваа тема), за конеч
но спроведување на пописот од
кој зависат колективните пра
ва на албанската заедница во
Македонија. Одејќи по логиката
дека Ахмети не сака попис по
ради тоа што точно знае дека
Албанците се под потребните
20 проценти за задржување на
нивните права, јасно е дека оп
станокот на платформата зависи
од спроведувањето попис. По
едноставно кажано, ако Ахмети
сака платформа, ќе мора да се
согласи на попис. Ако не сака
попис, ќе мора да ја заборави
платформата.
www.republika.mk

Со други зборови, обичајното
право според кое во Владата се
когаш имало и албанска партија
сега може да падне во вода. Со
поништувањето на сите досе
гашни договори и правила што
ги прифатиле Албанците и Ма
кедонците немаат обврска да се
придржуваат на работите кои
ниту се уставна категорија ни
ту, пак, се дел од некаков устен
или писмен политички договор.

Се разбира, никој не посакува
да дојде до оваа работа затоа
што е јасно дека одземањето на
стекнатото право на Албанците
да бидат секогаш дел од власта,
без разлика дали освојуваат 27,
20 или 5 пратеници, може да
доведе до ново крвопролева
ње, но тие мора да знаат дека
Македонците по 26 години не
зависност нема да се согласат
нивната иднина да се креира во
Тирана, Приштина или во Мала
Речица без да ги искористат си
те права што им ги даваат Уста
вот и законите. Дури и ако во
таа битка Ахмети, Села и Касами
ја имаат поддршката од Заев, кој
два дена откако сите писмени
луѓе во земјава ја искоментираа
платформата, сѐ уште чекаше да
добие официјален документ за
да се изјасни за неа.
петок, 13 јануари 2017 година
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Актуелно

ВМРО-ДПМНЕ ја прими пораката од граѓаните

Подмладување и освежување на тимот што победува
Кадровски промени во ВМРО-ДПМНЕ ниту се први, ниту
ќе бидат последни. Всушност, временскиот момент кога
Груевски ги најави промените во вториот и во третиот
ешалон е многу позначаен аспект, отколку аспектот дека
ќе има смена на директори и на заменици
Пишува | Наум Стоилковски

Н

ајавените промени на функ
ционери од ешалоните во
владејачката хиерархија не
се ниту први ниту последни што ги
спроведува ВМРО-ДПМНЕ. Не се ра
боти за „партиска чистка“ или, пак, за
чисто политички мотивирани проме
ни, колку што главната мотивација и
поттик произлегуваат од фактот дека
администрацијата (читај: власта) е
и мора да биде сервис на граѓаните.
Тој сервис, пак, мора да се развива
и надградува според потребите на
граѓаните и во согласност со предиз
виците што ги носи напредувањето
на институциите на државата.

8

Од временски аспект, интересни се
три моменти кога се најавени про
мените. Прво, тоа е постизборниот
момент, со посебен акцент на пла
тформата на партиите на етнички
те Албанци во Македонија; вториот
е владеењ
 ето на локалните власти,
кои се раководени од коалицијата
раководена од ВМРО-ДПМНЕ; и тре
тиот аспект е однесувањето на дел
од администрацијата.
петок, 13 јануари 2017 година

Поаѓајќи од првиот од овие три момен
ти, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ,
Никола Груевски, отворено зборува за
потребата од кадровско освежување
во пресрет на формирањето на но
вата владина коалиција. Во интервју
посветено на ставот на ВМРО-ДПМНЕ за соочувањето со чисто етничка
та сеалбанска платформа, Груевски
прецизно ги дефинира вистинските
предизвици со кои би требало да се
занимава идниот партнер во власта
како претставник на етничките Ал
банци од Македонија, место да гази
врз етноцентристичка почва.
За мене се најважни интересите и
на Македонците и на сите граѓани
на Македонија, вклучувајќи ги и
Албанците... На Албанците во Ма
кедонија нема да им помогне ако
имаат двојазичност на цела тери
торија, вклучувајќи ги и Делчево,
Берово, Гевгелија или Кавадарци.
Ним може да им помогне ако во на
редните четири години се отворат
уште 100 или 150 нови фабрики и
се вработат илјадници луѓе, ако
стандардот почне да расте и има
ат поуб
 ав и поквалитетен живот,
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ако пораснат пензиите, платите,
субвенциите, социјалната помош,
ако се изгради потребната инфрас
труктура, ако добијат поддршка
за градба на куќи, ако се направат
многу реформи и ако земјата се
придвижи напред - вели Груевски
во интервјуто за „Дневник“.

Ваквиот приод на ВМРО-ДПМНЕ во
општо не е нов, и покрај обидите на
да ѝ се пришие националистичка ре
торика на партијата. Тој приод беше
постојано нагласуван во изборната
кампања, преку апострофирање на
економските зафати и на социјалноопштествените проекти што ќе ги
развијат и засилат општините и ќе
им го олеснат животот на сите граѓа
ни во државата. Притоа постојано се
настојуваше да се објасни дека ефе
ктите од тоа не може да бидат поде
лени по етничка основа или по која
било основа да се исклучува некоја
од заедниците во земјата. Токму таа
поставеност се негира со наведените
точки од сеалбанската платформа,
која токму од тој аспект наидува и
на осуда во заедницата на етнички
те Албанци во земјата. Во контекст
на најавените промени, пак, мора да
се има предвид и настапот на Груев
ски по изборите, дека резултатите
од местата со доминантно етничко
албанско население ќе бидат анали
зирани како порака и увидувања на
евентуалните пропусти. Актуелната
најава за кадровски промени значи и
модел за поправање на впечатокот.

Вториот момент што произ
легува од оваа најава не се по
врзува директно со локалните
избори и со подобрување на
партискиот рејтинг пред нив,
особено што Груевски најави
дека поголемиот дел од проме
ните ќе се случуваат во втори
от дел од годината. Всушност,
ВМРО-ДПМНЕ во континуитет
прави кадровските освежувања
во вториот и во третиот ешалон.
Во 2010 година беа најавени и
потоа беа сменети десетици
функционери. Во 2012 година
беше актуелен таканаречениот
„нов бран“, кој зафати над 150
функционери. Ист таков бран
се очекуваше и по изборите во
2014 година, но почетокот на
политичката криза ги одложи
кадровските освежувања.
Едн а од кар ак тер ис тик ит е
на ВМРО-ДПМНЕ и на Никола
Груевски е постојаното лично
присуство на терен, што, пак,
беше засилено откако цен
тралната власт, во согласност
со Договорот од Пржино, бе
ше препуштена на владата за
спроведување избори. Предиз
борието и изборниот карван,
пак, дополнително оставија
простор да биде проверен од
блиску пулсот на граѓаните и
да бидат согледани состојбите
во функционирањето на ин
ституциите.

Одејќи во кампањата од место до
место, увидов дека во многу места
има оправдан револт од т.н. трет еша
лон. Некои од луѓето се и предолго
на иста позиција и почнале да ра
ботат рутински и да се однесуваат
премногу бирократски. Ги загубиле
жарот и енергијата. Има такви и во
првиот и во вториот ешалон. Има и
луѓе кај кои е видлив заморот. Има и
такви што ги загубиле енергијата и
високата мотивираност што ја имаа.
Почнале да одговараат премногу ад
министративно, без да се потрудат
да им помогнат на луѓето, туку само
им даваат бирократски и админис
тративни одговори. Едноставно, не
„гризат“ како некогаш кога станува
збор за работење, за помагање, за
креативност во секојдневната ра
бота, во борбата секој ден, односно и
одново да се докажуваат. Имаат капа
цитет, имаат знаење, имаат искуство,
и сè е тоа во ред. Но немаат жар, го
немаат еланот од порано, не се мак
симално мотивирани, релаксирани
се. Знаете, секој што не се бори за ус
пех на институцијата што ја води со
ист елан, енергија, мотив, жар како
да се бори за своја приватна фирма
од која му зависи личниот опстанок,
значи дека го достигнал зенитот и
дека треба да се замени со некој друг,
кој, можеби, во почетокот ќе биде
помалку искусен или ќе има нешто
помалку знаење, особено тоа што се
добива од искуството, од работењето,
но ќе има жар, мотивираност, силна
амбиција, ќе создававозбудлива ат
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мосфера во институцијата што ја
раководи, ќе ги мотивира и другите
во таа институција, ќе ги раздвижи
работите, ќе внесе свежина, чув
ство за секојдневно себедокажу
вање и напредок, индивидуа и тим
што постојат за да создадат големи
нешта и кои победуваат. На секое
микрониво на раководење. Вакви
промени ќе има многу, помал дел
во првата, поголем дел во втората
половина од оваа година. Ова пот
реба во најголем дел произлезе од
одењето на терен оваа година и од
разговор со многу луѓе, компании
или со самите раководители на
различни нивоа. Теренски посе
ти и мои и на моите соработници.
Има и такви што треба да се сменат
поради создадени лоши навики,
грешки и пропусти во работата,
и воедно да им се даде шанса и на
други од кои ќе се очекува уште
поголем придонес и успех. Ова ќе
биде континуиран процес, но го
динава ќе има еден посилен бран
освежувања - рече Груевски.

Третиот момент од оваа анализа за
временскиот аспект кога „падна“ оваа
најава за кадровски промени во вто
риот и во третиот ешалон се поврзу
ва со однесувањето на голем дел од
наследените кадровски решенија,
кои, од аспект на професионалната
администрација, продолжија и напре
дуваа во својата кариера. Всушност,
иако во комуникацијата со државата,
граѓаните не би требало да наидува
ат на различен третман во зависност
од реонот во кој живеат, споредбата
што самите граѓани ја прават покажу
ва разлика во функционирањето на
подрачните единици на државните
институции. Таа поставеност, која
Груевски ја образложува со „созда
дени лоши навики“,„бирократски и
административни“, создава револт,
кој граѓаните го искажуваат или
во директните средби со функцио
нерите од централната власт, или
казнуваат на избори. Не смее да се
изостави и фактот дека во политич
ката криза, токму дел од ешалонот
што во комуникација со граѓаните
треба да претставува професион
 ална
администрација, не го издржа тестот
предизвикан од политичката криза.
Таа состојба, на која се укажуваше
подолго време, не смее да биде иск
лучена при согледувањата за потре
бата за промени и за нови кадровски
решенија. Пред сѐ заради граѓаните,
кои, навистина, очекуваат нови сили
за подобри резултати.
петок, 13 јануари 2017 година
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Мегаинтервју со претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски

ВМРO-ДПМНЕ ќе ги
надживее и Сорос и
неговите надворешни
и внатрешни слуги и
платеници
Разговараше | Ненад Мирчевски

В

о овој број на „Република“
пренесуваме дел од мегаинтервјуто со претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола
Груевски, во кое разговараме за
борбата против активностите на

Колку и да е посилен
и помоќен во однос на
финансиската моќ и
политичките влијанија,
независно дали дејствува
во заблуда или ја знае
вистината и дејствува
свесно, нема да успее на
ваков начин затоа што
правдата е на наша страна.
Кои и да му се мотивите,
нашата борба е чесна и
праведна. И никогаш нема
да нѐ запре, и нема да нѐ
оттргне од вистинскиот
пат и од предвидените
цели. Нема да нѐ оттргне
од Македонија, вели
Груевски во интервјуто
за „Република“
10
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Не мислите ли дека и Вие
имате дел од вината што
дозволивте толку долго
време да се распространува
мислењето дека сте националисти?
ГРУЕВСКИ: За тоа апсолутно
сте во право. Како партија долг
период стоевме како неми
набљудувачи, а некогаш дури
и не слушавме какви лаги и
интриги ни прават меѓу албанскиот електорат не само медиумите финансирани од Сорос,
туку често и некои албански
политичари, кои својата неспособност и неисполнетите ветувања пред албанскиот електорат секогаш ги префрлуваа
на контото на ВМРО-ДПМНЕ
објаснувајќи дека ВМРО-ДПМНЕ како поголем партнер во
владата го спречил тоа и тоа.
И ова не го претпоставувам,
туку го знам. Некои албански
политичари и ми го признаа
неформално. И сето тоа, не
само што беше неточно, туку
никој не го ни демантираше. За
ова прашање поттикнав некои

Сорос, за дејствувањето на СЈО
и за начинот на кој работи Специјалното обвинителство, за тоа
дали патриотизмот значи и да се
биде антизападно ориентиран,
а зборуваме и за дилемата дали
Сорос, навистина, знае кого го
поддржува во Македонија.
иницијативи во партијата пред
една-две години, но не наидоа
на поддршка, и тоа, меѓу другото, придонесе да продолжи да се
создава лажна и црна слика меѓу
Албанците за ВМРО-ДПМНЕ. Да
потсетам, парите на Сорос колку
што се присутни во македонските медиуми, уште се поприсутни
во албанските.
Гледано и историски, ВМРО-ДПМНЕ како организација никогаш
не била насочена против Албанците, а не е ни денес, но е внимателна поради намерите на некои
радикални структури од тука и
од надвор.

Но, да ја оставиме сега историјата, ќе навлеземе во други води.
Само да нагласам, да си патриот
не значи да си антиалбанец, или
антизападно ориентиран. Исто
така, ако си патриот Македонец
не значи дека си против Запад,
ЕУ, НАТО и Америка, а ако си патриот Албанец си прозападно и
проевропски ориентиран или
дека ги поддржуваш НАТО и
www.republika.mk

САД. Тоа се глупости. Валкана
политичка и платеничка пропаганда.

Дали мислите дека Сорос
знае за Вашите реакции,
како оваа? Вие и во минатото сте го споменувале, иако
не вака, во специјално интервју?
ГРУЕВСКИ: Да, знае, сигурен
сум дека знае. Веројатно е и
лут поради тоа и иритиран и
дополнително мотивиран да
фрла пари против нас, а уште
повеќе затоа што тие што му
пренесуваат или му праќаат
извештаи, ги прават така за
да го погодат дополнително
и дополнително да го мотивираат да биде против нас. И,
нормално, да им даде уште
пари за нивната борба, која,
всушност, е чиста внатреполитичка борба и борба за пари,
платеничка борба. Затоа велам
дека, настрана идеолошката
разлика, тоа е една димензија
и константа. Проблемот е што
Сорос константно го полнат со
лажни и неточни информации,
искривена вистина, таква каква што сака да пласира СДСМ
за нас. Тој потоа, преку своето
влијание во владите и во администрациите на повеќе земји,
дополнително е мотивиран да
ни прави проблеми и дополнително ги индоктринира тие
влади против нас.
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Се прашувам како еднаш не
се прашал за тоа, дали тој
и неговиот тим, можеби,
погрешиле нешто против
нас кога толку многу пати
политичките елити што ги
поддржува губат од народот,
па еве, и покрај сите околности и игри што ни беа направени во последните две
години, и покрај ангажманот
на толку многу фактори од
надвор, народот повторно
ѝ даде поголема поддршка
на ВМРО-ДПМНЕ, отколку на
СДСМ, и покрај сета помош,
парите и логистиката што
ги доби СДСМ и со кои купуваше гласови на граѓани од
ромската заедница и од други
посиромашни граѓани, и ја
финансираше својата кампања и кампањата на некои
други помали коалиции. Јас
да сум на негово место, по
толку години трошење пари
и инвестирање, би нашол начин да си ја преиспитам по-
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литиката, да си ги проверам
фактите и, ако сум згрешил,
да се коригирам.

Или еве еден најпрост пример: невладините еколошки
организации финансирани од
Сорос протестираат против загаденоста на воздухот само во
општините во кои градоначалникот е од ВМРО-ДПМНЕ, а ако
градоначалникот е од СДСМ,
никаде ги нема. Еве, деновиве
излезе дека во моментов во Куманово има најзагаден воздух
во Европа. Е, за таму нема реакции и протести, иако локалниот
градоначалник од СДСМ, и покрај многуте ветувања, со прст
нема мрднато. Тоа е двојниот
аршин и нечесниот пристап.
СДСМ е на власт во Куманово
25 години. Лажеше дека го гасификувал цело Куманово, и на
крајот, кога почна да се мери загаденоста на воздухот, се покажа дека Куманово е најзагаден
град. Но, на НВО на Сорос тоа

www.republika.mk

не им пречи. Затоа, пак, утре
ако се покаже дека Скопје или
Битола е со најзагаден воздух,
ќе стане главна тема во државата и за Сорос и за СДСМ и за
сите нивни платенички и корумпирани новинари, медиуми и
аналитичари.
Рековте дека да сте на негово место, по сѐ, и по толку години во кои поддршката од народот ја добива
ВМРО-ДПМНЕ, би се преиспитале. Мислите ли дека
тој ќе го направи тоа?
ГРУЕВСКИ: Не знам, не верувам… Можеби во некои држави
бил во право за нешто, не знам,
не сум ги проучил сите, па да
оценам, но во Македонија направи катастрофална процена
на ситуацијата и голема грешка, потроши милиони долари
за обратни цели од тие за кои
јавно се залага. А што мисли за
нас гледам од медиумите што
ги финансира и надвор и во

Македонија, гледам и слушам
и од настапите на неговиот
пулен Милчин и од разни извештаи на влади и на институции што ги поддржува. Многу
греши за Македонија, а троши
10 отсто од парите за цела Европа токму во Македонија со
два милиони жители. Знаете,
седум милиони евра годишно
во двомилионска земја, каков
еквивалент се, на пример, со
земја како Америка, која по
број на жители е 160 пати поголема од Македонија и плус
има 11 пати поголем БДП по
жител? Еквивалент на овие
пари за Америка не се милиони, туку милијарди долари.
А би сакал некогаш да го прашам знае ли тој дека цела деценија се бориме да обезбедиме
вработување и парче леб, плата од 300 до 400 долари за работниците и за нивните деца,
кои неговиот СДСМ ги отпушти
во транзицијата за корумпираните моќници блиски до нив

да ги приграбат државните
фабрики и да поделат дел од
валканата заработка со партијата што им го овозможи тоа.
Знае ли Сорос дека во Македонија 25 години ја поддржува
поранешната комунистичка
партија, која само го смени
името, и ништо повеќе. Партија, чиишто перјаници во
комунизмот биле соработници и поткажувачи на тајните
служби и поради нив илјадници луѓе лежеле по затвори
бидејќи изразиле поинакво
политичко мислење од тоа на
официјалниот режим, а меѓу
нив бил и неговиот долгогодишен човек од доверба тука
во Македонија, Владимир
Милчин. Или, пак, му верува
дека место кодош бил само
жртва, а ние „вмровците од
затвореното општество“ сме
го наместиле бидејќи се бори
за идеите на Сорос за отворено
општество. Нека прати некој
друг негов човек во Комисијата за лустрација да му дадат да
прочита во оригинал кој му ги
цица парите 25 години и кој
му ја полни главата. Не само
за него, туку и за многу други
негови соработници. Свесен
ли е Сорос дека под својата
чадор-организација ги ангажира сите активни поранешни
агенти на УДБА од комунизмот
и со нив сака да ни всадува демократија. Луѓе што живееле
и напредувале во кариерата со
политичко кодошење, денес
ги има впрегнато во својата
платеничка машинерија да работат против ВМРО-ДПМЕ и
против Македонија. Да нѐ закрват, да нѐ раскараат и поделени
и политички завојувани сами
да си ја уништиме државата.
Го прашувам Сорос, со ангажманот на поранешните комунистички удбаши и нивните
соработници кодоши, кои
вредности ги промовира во
Македонија. Вредностите на
луѓето ли, кои како поранешни удбаши се изживувале со
народот на недемократски начин, и на нивните соработници
поткажувачи, кои напредувале
и се богателе со кодошење на
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секој што кажал нешто политички негативно за поранешниот комунистички режим?
Тие ли вредности ги застапува? Со тие ли луѓе ќе го отвори општеството? Во неговите
написи, колумни и слично ни
зборува за демократија и за
слобода, а во Македонија на
терен спроведува спротивно
од тоа, со луѓе, чиешто минато
може да се спореди со сѐ, освен
со слобода и со демократија.
Му го кажал ли некој тоа? Пред
неколку години прати некој
тим да испитал како работи
неговата фондација. Знаете ли
со кого разговараше тој тим?
Па 80-90 отсто со вакви луѓе и
со нивни политички истомисленици, тие што се платени на
два дена да пишуваат колумни
со најпогрдна содржина за нас.
Можам само да замислам каков
сладок извештај добил потоа…
И свесен ли е дека со неговите
пари уништува огромен број
млади генерации, кои намамени со неговите пари, се имаат
ставено под команда, индоктринација и влијание на овие
психопати од комунизмот?

Кога сме веќе кај Сорос,
колку мислите дека има
информации за актуелната
ситуација, за СЈО и слично?
ГРУЕВСКИ: Ќе повторам, Сорос има многу информации
за Македонија, многу повеќе
отколку што се мисли, но има
погрешни информации и погрешни анализи, а како резултат на тоа прави погрешни
процени и донесува погрешни
одлуки. На пример, за вашето
прашање за СЈО, тој сигурно
знае дека постои СЈО и што е
тоа по дефиниција, што треба
да работи и тоа му звучи правично и логично.
Но, седнал ли некогаш со специјалната обвинителка да поразговара и да види со кого си
имаме работа? Да му раскаже
како нејзиниот невработен
внук, кого неодамна таа си
го вработи, ќе ги засили капацитетите на СЈО, како што
таа јавно кажа, да му раскаже
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како прима инструкции од амбасади со кого да се види со
кого не, и против кого и кои
обвиненија да ги отвори, а оттаму прават процени кого политички да елиминира преку
алатката СЈО? Бил или не бил
виновен за нешто, па ако не им
успее да го обвинат судството,
да му раскаже специјалната
обвинителка како бараше цел
месец да нема рочишта на суд
затоа што ќе правела свадба
на ќерката, и да ја види нејзината членска книшка од СДСМ
потпишана лично од Бранко
Црвенковски, како и нејзините трансакциски уплати
на партиска членарина преку
банкарски налог, па ако сака, и
графолог од Америка нека донесе за да ги спореди потписот
на Црвенковски во нејзината
членска книшка со кој било
друг негов официјален потпис,
да ја види како бега од медиумите што не се под контрола
на СДСМ, односно негова контрола, да го види и нејзиното
легендарно интервју на МРТВ
кога шестпати ја враќаа за да
каже една проста реченица,
да види како поднела обвинение против мене, наводно,
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за шлаканица, која никогаш
никому не му била удрена и
како одиме на судења без еден
елементарен доказ, чијашто
цел е наша компромитација
со влегувањето и со излегувањето од судот, да ја чуе како
вреска по судовите како недоделкана сакајќи зад повишениот тон да ги затскрие своето
незнаење и неспособност во
спроведувањето на политички и партиски мотивираните
процеси…
Знае ли Сорос како во минатото СДСМ избираше судии и
дека сака повторно да ги избира на истиот начин? Тоа е
реформата што ја посакуваат,
да ги разрешеле сите судии и
да назначеле нови, кои ќе тераат и по задача од нивнaта
партија, и по сигнал од некоја
амбасада. Таква ли демократија сака Сорос да ни насади
во Македонија? Затоа велам,
ако Сорос смета дека прави
добро во Македонија, мора да
е во тешка заблуда. Тој суди, а
не живее тука, не престојувал
тука, и чита само од извештаи
препраќани од еден на друг,
на трет.
www.republika.mk

Како ќе продолжи Вашата
борба и Вашето соочување со
активностите на Сорос во Македонија насочени директно
кон Вашата партија?
ГРУЕВСКИ: Како и досега, со
чесен пристап кон народот, со
отворено кажување на фактите
и на аргументите, со континуирано  надградување на нашата
демократија, со труд и со работа
за напредок на државата и на
граѓаните, со исполнување на
дадените ветувања, со решавање на проблемите на народот.
Колку и да е посилен и помоќен
во однос на финансиската моќ
и политичките влијанија, независно дали дејствува во заблуда или ја знае вистината и
дејствува свесно, нема да успее
на ваков начин затоа што правдата е на наша страна. Кои и да
му се мотивите, нашата борба
е чесна и праведна. И никогаш
нема да нѐ запре и нема да нѐ
оттргне од вистинскиот пат и
од предвидените цели. Нема да
нѐ оттргне од Македонија.
ВМРO-ДПМНЕ ќе ги надживее
и Сорос и неговите надворешни и внатрешни слуги и платеници.

Податливите и лесно обра
ботливи македонски никакве
ци, алијас соросоиди, можат
да бидат прототип за совр
шен војник на Џорџовите луди
научници. Немаат трошка
национално чувство во себе,
обожаваат странски интер
венции, сонуваат да станат
елитисти, атеизмот им завр
шува само кога верата носи
гласови, по потреба менуваат
ориентација, макар и сексуал
на, исто како и Устав, химна и
знаме. Сѐ што пропагира
Сорос во својата квазиидео
логија. Арно ама, по речиси
100 милиони долари за глупо
сти и многу, многу бели, вре
ме е за проветрување, дерати
зација и десороизација...

Стоп за платениците на Сорос

Десороизацијата
е историска задача
Пишува | Љупчо Цветановски

Н

еколку работи се кон
стантни од независно
ста. Црни констант и.
Една од нив е истиот тој, сега
само 25 години постар Џорџ Со
рос. Унгарско-американскиот
„филантроп“, контрадикторен
Евреин, кој е антисемитист и
финансиски ги помага Хезболах
и Хамас и ред други организа
ции што ги убиваат Евреите,
истиот тој што во периодот
1944-1945 година како христи
јанин со лажен, купен иденти

тет бил нацистички колабора
ционист, го одземал имотот на
унгарските Евреи и учествувал
во нивниот попис. Вели, перио
дот го паметел како „најрадос
ниот дел од животот“. Патем,
500.000 од нив загинаа во на
цистичките логори. „Хуманита
рецот“ и левичар што заработи
една милијарда долари за еден
ден преку малверзации со бри
танската фунта и чиешто богат
ство од „само“ девет порасна на
цели 25 милијарди долари ток
му во времето на владеењето
на Барак Обама. Случајно, нели.
www.republika.mk

Е, за тој општествено штетен
и идеолошки перверзен Џорџ
Сорос многу нации ги врзува
ат некакви спомени. Некакви.
Најчесто грди. Веројатно, уба
ви спомени за него имаат само
семејствата Клинтон, Ротчајлд
и Обама. Во Македонија, пак,
се семејствата Милчин, Орда
новски, Фрчкоски, Калајџиев,
Најчевска, Пировска, Заев, Ше
керинска, Поповски итн.... Упс,
вака излегува дека малата Ма
кедонија има повеќе семејства
со добри спомени за него од
САД?!
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Ќе беше ли Македонија
роденденски подарок?
За малку...

25 години независност,
25 години СОРОС. Таксират…
УСО „Орце Николов“, во далеч
ната 1993 година имаше одде
ленска претстава во која преку
пародија се исмеваше тогашното
македонско општество, раково
дено од „државотворната“ (тре
баа 23 години за вистинското
„државоур
 ивачка“) СДСМ. Една
од песните во претставата има
ше стих, кој велеше: „Еве дојде
време Сорос да го молиме, да
ни даде некој долар за да не
пропаднеме, да не пропадне
мееее!“ Време кога ретко кој
одеше на одмор, најдобар авто
мобил и сон беше „југо 55“, а кре
дит беше апстрактна именка.
Потрошувачкиот, тој за стан сѐ
уште не постоеше ни како поим.
Истата година Сорос го оформи
и ФИООМ, а папочната завис
ност на СДСМ од него трае до
ден денес. Всушност, минатата
2016 година го достигна креш
чендото. И издиша ли? Којзнае.
Но, некој, конечно, смогна сили и
го обелодени ова зло, кое четврт
век за свои цели ја поткопува
државата. Интервјуто на Нико
ла Груевски дигна многу прав.
Да, како печурки по дожд, така
и сите вработени кај Сорос и во
филијалите излегоа на видели
на за да си поплукаат. И да си ги
оправдаат илјадниците долари
земени во замена за разнебиту
вање на државата и за терање
туѓи интереси. Напатени и не
разбрани гревчиња, квазиинте
лектуалци, идеолози и идеали
сти. Најпосакувани квалитативи
во Соросовото јато.

Предлог: НВО да се
преименуваат во СО
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Нацистот лесно ќе го препознаете
по идеологијата и дејствувањето.
Комунистот и анархистот, исто
така. И исламистот. Психопатот
петок, 13 јануари 2017 година

малку потешко. А како оди тоа
со Сорос и со неговите послуш
ници? Чуму светските познавачи
што со децении се занимаваат
со него го опишуваат како пси
хопат и светско зло?

„Истакнат непријател на де
мократијата и на нејзините
институции, вклучувајќи ја
националната држава, која е
во нејзината основа. Тој и не
говите платеници влегуваат
во општеството и го јадат од
натре напаѓајќи ги основните
вредности: личната самосвест,
семејството, народот, држава
та, Уставот, законите. Човек
што уште во 1988 година напи
ша дека државниот суверени
тет мора да биде подложен на
наднационални организации“.
Да, вака странските аналити
чари го опишуваат Сорос. Кон
традикторен лик, кој се противи
на западните вредности и кој
поттикнува атеизам, абортус,
легализација на наркотиците,
евтаназија, масовна и слободна
миграција, хомосексуални права
и што ли уште не. Соросовата
војска се идеолози и идеалисти.
Првите обожаваат пари, а вто
рите не ја ни разбираат ствар
носта, некритички прифаќаат
и голтаат сѐ и со тоа помагаат
и учествуваат во уништувањето
на тоа што сакат да го одбра
нат. Познати се како „загубени
души“. Ви текнува? Па сето ова
што светот го опишува како дејс
твување на Сорос е матрицата на
сите македонски т.н. НВО, кои,
конечно, треба да се прекрстат
во СО, Соросови организации,
или СЧ, Соросови чеда. Најдобро,
нека бидат Борги, одлично им
прилега. Да не ги заборавиме
и „професионалните“ медиуми,
кои тоа „професионални“, веќе
знаете со што треба да го сменат.
СДСМ веќе има „С“ во името, со
нив ќе биде најлесно...
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Сорос на своите пулени им нуди
квазиидеологија, тие веруваат,
остваруваат и заработуваат, а
тој многу, многу повеќе. Ова би
била основата на дејствување
то на „филантропот“, чијашто
егзистенција во изминатите
15-20 години е поврзана со си
те „револуции“ и насилни смени
на власта во светот. Проблемот
е уште поголем затоа што него
вата фондација, која многумина
ја споредуваат со секта, се вика
Отворено општество. Арно ама,
поимот што тој го злоупотреби
е создаден во 30-тите години на
минатиот век од Анри Бергсон и
од Карл Попер и во својата основа
„отвореното општество“ се разли
кува од „затвореното“ токму по
тоа што во првото власта се мену
ва слободно, без крвопролевање,
а во „затвореното“ тоа се прави
со револуции и со пучови?! Не
кој овде нешто не разбрал. При
лега ли ваква глупост на некого
во Македонија, на еден лидер на
партија? Исто така, Сорос има ме
сијански комплекс и многу пати
во интервјуа се споредува со Бог.
Упс, уште една паралела со црп
натиот спасител...
Можеби и токму затоа податли
вите и лесно обработливи маке
донски соросоиди можат да бидат
прототип за совршен војник на
Џорџовите научници. Немаат тро
шка национално чувство во себе,
без проблем го распродаваат и тоа
малку што некој им го „зајмил“,
обожаваат странски интервен
ции, кои за нив се најнормален
распоред на работите, сонуваат
да станат елитисти и нешто по
високо од другите, атеизмот им
завршува само кога верата носи
гласови, а нацијата, државата и
Уставот им се менлива категорија.
Бинационална држава? Такво не
што не постои во светот. Можеби
„ненационална“ или, подобро ка
жано, Соросова држава. Ех, ете што
била целта на Заев, 87.роденден на
Сорос да му го честитаат со прва
рожба од ваков вид меѓу државите.
Штета, македонскиот народ им ги
наруши плановите, па сега за утеха
Шекеринска ќе мора да му скокне
од тортата. Или Ременски. Зависи
од вкусот на Џорџ...

Вистинско време за „летање“
од Македонија
Неповратни 93 милиони долари! Ова е неве
ројатната сума, која Сорос ја потроши во Ма
кедонија изминатите 25 години. 12 милиони
во 1994 година. Лани „само“ пет милиони.
Верувале или не, но толку трошел и во една
Русија, секако, пред Путин да го избрка и
забрани. Чуму и со што нашата мала држава
заслужи толкаво внимание од него? Па и на
Хамас им давал „само“ стотици илјади, не
милиони?! Со што сме толку важни, освен
со можноста да бидеме прва држава со уре
дување по негова желба и идеја. Веројатно,
Македонците го разоч
 араа на последните
избори, а уште поверојатно неговите НВО,
„професионални“ медиуми и јуришници го
убедувале дека успеале сите да ги преиначат
во Македончиња. И сето тоа пред доаѓ ањето
на неговиот јасно деклариран непријател
Трамп. Така си кажа самиот Сорос. Истиот
тој Трамп да ти поддржувал политичари и
држави што мислат со сопствена глава, кои
се залагаат за семејството, за нацијата, за ви
стинските вредности. Сето тоа што го мрази
Сорос. Вистинска штета.

Матрицата е насекаде иста. Унгарија, Укра
ина, Хрватска, Русија, Македонија, Србија...
Истата шема дејствува на сите. Криминале
цот Ходорковски бил слободоумен, Путин
диктатор итн. Каде и да се дигне некоја на
ција, не дај Боже со десничарка влада, тука
е Сорос со филијалите да стави сопка. Една
од сестринските фирми му е НЕД. И неа ја
забранија во Русија. Американецот и репуб
ликанец Рон Пол напиша: „Орвелијански е да
се тврди дека американските манипулации
на избори во странски држави, наводно, ја
развиваат демократијата. Како би реагирале
Американците, доколку, да речеме, Кинезите
со милиони долари поддржуваат прокинески
политичари во САД? Дали и тоа би бил развој
на демократијата?“ Аналитичарот Пол Крег
Робертс, пак, праша: „Зошто на Русија ѝ тре
баа цели 20 години за да сфати дека НЕД и
Отворено општество не се организации што
ѝ сакаат добро, туку криминални, кои насе
каде по светот работат на дестабилизација
на влади и на држави...“
Истото, 25 години се случува во Македони
ја, особено засилено кога ВМРО-ДПМНЕ е на
власт, оти кога е СДСМ немаат потреба да се
заморуваат. Џорџ Сорос е раснет во семејство
на „интернационалисти“, кои зборувале ес
перанто. Вистинското име му е Ѓорѓи Шварц
(Gyorgy Schwartz), а самододаденото Сорос на
есперанто значи „ќе лета“. Епа, крајно време
е неговите пари и тој да „летаат“ од Маке
донија. Не е битно каде, затоа што каде и да
одат, завршат и „слетаат“, нема да направат
добрини. Време е за проветрување, паралел
но со дератизација и со десороизација...

ЧИЛИМАНОВ:
НЕМА ДА БИДЕМЕ САМИ НИ КОГА
ЌЕ ПОЧНЕМЕ ДА ВОЗВРАЌАМЕ
Проблемот со мрежата на Сорос во Македонија е
што преку неа вештачки се продолжи животниот
рок на истрошената владејачка елита останата во Македонија од времето
на комунизмот, заедно со нејзинитеe банкротирани идеи, вели новинарот
Цветин Чилиманов, идеи што во некои случаи станаа дури и порадикални,
отколку што беа во минатото.

ЧИЛИМАНОВ: Со милиони долари на Сорос доставувани секоја година,
пари што за овој милијардер се релативно мал износ, се финансираше
трансформацијата на медиумите, академијата, креаторите на јавното
мислење и полициските служби од времето на комунизмот и нивно прис
пособување под новите услови, во кои тие мораа барем да глумат дека
толерираат плурализам и демократија, но, всушност, направија обид да ги
зачуваат своите најлоши карактеристики на едноумие, нетолерантност кон
различни мислења, одложуваа реформирање на пропаднатиот економски
модел и го задржаа левичарскиот светоглед, кој доминираше во Југосла
вија. Со целосната доминација на кадрите на Соросовата фондација врз
медиумите што се создадоа во независна Македонија, врз меѓународната
соработка во високото образование, контактите со странските дипломати
и новинари, и сето тоа во тесна соработка со најотровните отпадоци од
тајната полициска служба на поранешната држава се направи обид да се
спречи развивање на вистинска демократија во Македонија. Оваа мрежа
секогаш реагира жолчно кога некој надвор од нивниот круг, особено пар
тијата ВМРО-ДПМНЕ, ќе дојде на власт во Македонија, и тогаш ги активира
своите ресурси во тајните служби, медиумите, меѓународната заедница и
најчесто преку обид за генерирање меѓуетнички и безбедносни кризи, се
обидува да се врати на власт.
Ова не е случај само во Македонија. Сведоци сме како од сличностите во
настапувањето, така и од хакираните интернет-пораки на соработниците
на Џорџ Сорос, дека десетици држави низ светот се соочуваат со слични
обиди за преземање или контролирање на нивната власт од страна на овој
мегаломанијак. Гледајќи ги сличностите со протестите во Полска, нападите
за, наводно, кршење на човековите права во Унгарија, обоените револуции
во Турција или Ерменија, упадите во државните институции во Босна или
Албанија, сведоци сме дека имаме работа со регионална, агресивна мрежа,
чијашто цел е преземање на власта и нејзино концентрирање надвор од
одделните држави, во меѓународни институции. Во принцип, се работи за
антидемократска и тоталитарна опција, тоталитарна во смисла на зборот
дека тоталноста на политичките и на економските одлуки мора да се до
несуваат од страна на еден центар.
Во последно време сведоци сме дека левата политичка опција, на која
Сорос, несомнено, ѝ припаѓа, станува сѐ порадикална. Тоа се забележува
во нејзините настапи во САД и во Европа, и во голема мера е причина за
серијата порази што ги трпи оваа политичка опција. Во светогледот што го
застапува Сорос веќе не постојат државни граници, веќе нема нации или
религии, не постои традиционалното семејство, користењето на дрога е
право на личен избор, а Германија, на пример, е задолжена неограничено
да ги плаќа долговите на Грција. Агресивното промовирање на ваквата
политика, инсистирањето САД и Европа да имаат отворени јужни грани
ци и покрај зачестените терористички напади, организирањето насилни
протести против полицијата и поттикнувањето расни безредија во САД,
отворените обиди за уривање на сите десноориентирани влади во источ
на Европа, обидите да се игнорираат референдумите на кои граѓаните се
изјаснуваат против оваа политика и да се замолчат медиумите што изра
зуваат критика за левичарските идеи... Сите овие чекори предизвикуваат
сѐ пожестоки реакции на граѓаните, како во САД така и во Европа, до таму
што политичките опции што ги поддржува Сорос се речиси избришани на
ниво на одделните држави и егзистираат само уште во административните
апарати во Брисел и во Вашингтон, а и тука нивното време изминува. Упор
ното мешање во македонската демократија и обидите за дестабилизација на
земјата ја принудија, инаку прилично толерантната партија ВМРО-ДПМНЕ,
да најави процес на десоросоизација, но, како што не бевме сами кога
бевме напаѓани, гарантирам дека нема да бидеме сами ниту сега, кога е
време да почнеме да возвраќаме.
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Празен
џокер!

Коалициските партнери, „Ша
рената револуција“, како и
опозициската Левица и други
слободни стрелци блиски до
опозицискиот фронт, во старт
ја осудија оваа платформа и
искажаа огромно разоч
 арување
од неа. Очигледно, ниту мега
фоните на опозицијата и нив
ните главни „опинионмејкери“
не мислеле дека Заев е толку
сериоз ен во своите ставови, и
во Берн, и во кампањата, па се
најдоа и тие вчудовидени. Толку
си веруваат меѓусебно!? А Заев
очигледно успеа да ги „превес
ла“ и коалициските партнери и
неговите поддржувачи и членс
твото во партијата. А богами и
мудрите професори и академици
кои беа најгрлатите.

Да се има политичка плат
форма, па дури и национа
листичка, е сосема леги
тимно, дури и веќе стопати
видено. Се составува, се
декларира и се изложу
ва пред народот, односно
пред граѓаните. И тие, по
тоа, на избори се изјасну
ваат за неа: ја прифаќаат
или не

Според мене, платформата на
Еди Рама е реторика на класич
но враќање во 90-тите години
од минатиот век. Уште во зад
нина фали да оди некоја песна
од „Guns and Roses“ и впечато
кот да биде комплетен.

В

ака би требало да изгледа
нормалниот тек на рабо
тите. Но, нели, кај нас сѐ
е превртено на глава, па и пла
тформата на албанскиот по
литички блок што ни ја испо
рачаа домашните политичари
откако „вкусно“ им ја зготвија
вештите кулинари во Пришти
на и во Тирана, па на замагле
ната политичка сцена се појави
како „џокер во покер“. Кому му
требаше оваа платформа? На
ДУИ? Можеби, затоа што оваа
партија, според номиналните
резултати, и натаму е „албан
ски победник“ во Македонија,
но според политичкото паме
тење и актуелниот контекст
на работите - апсолутен губит
ник со преполовени гласачи, а
богами и мандати во законо
давниот дом. Рака на срце, Али
Ахмети си имаше своја „миниплатформа“, односно столбови
на изборната програма уште
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во старт, но ова некако му до
аѓа како екстра-профит или
акциза на луксузна стока.
На останатите помали албан
ски партии, кои едвај стојат
на стаклени нозе? Да, па тие
www.republika.mk

допрва треба да се етаблираат
на политичката сцена. Значи,
на сите им е добредојдена, по
себно што влегоа во меќава,
од која не можеше докрај да
ги заштити дури ни големи
от чадор кој нонстоп им е на
располагање. Е сега, тоа што
во предизборието и кампања
та се колнеа дека ни случајно
не седнуваат едни со други на
маса, најверојатно мислеа на
домашната трпеза. Ама кога
станува збор за зелената ма
са на Еди Рама, тука работите
добиваат нов квалитет... нешто
помрсничко: „сеопфатна деба
та за знамето, за химната и за
државниот грб на Република
Македонија, со цел државните
симболи да ја рефлектираат
општествената мултиетнич
ност и етничка рамноправ
ност“. По тоа на Еди Рама не
му гине удел во сеопфатната
дебата, ако не и место во хим

ната на Македонија. Море и
да го опеат. Нешто како: „Гоце
Делчев, Питу Гули, Еди Рама,
Сандански....“

Всушност, да не се занесува
ме. Сето тоа што Заев го нај
авуваше и ветуваше во бели
ракавици, ама и поотворено,
всушност, со платформата си
доби своја рамка (како што ни
порача од Берн, Рамковниот
договор е мал, ни треба поголе
ма рамка - еве ја!) и ни се испо
рача уште во првата недела по
официјалното завршување на
изборите. И за таа рамка, која
сега е платформа, што би рекол
Геро, втората по големина ал
банска партија во Македонија
- СДСМ сѐ уште нема сопствен
став. Го нема затоа што или
Заев е лут зашто не беше пови
кан ниту во Приштина ниту во
Тирана или, пак, затоа што има
проблеми во партијата.

Да се вратиме назад на комби
наториките. Често употребува
ната фраза „вистината е како
шило, кај и да ја сокриеш, ќе
боцне и ќе излезе на видели
на“, всушност, се случува. Ви
довме кој за што се залагал.
Кој ја бранел државата, а кој ја
предавал. „Коалицијата за по
добра Македонија“ заслужено
изби во пол-позиција, не само
за формирање на оваа влада,
која ќе биде, според мое мисле
ње, со краток здив, туку уште
повеќе, „да згази“ на следните
предвремени парламентарни
избори. На нив, веќе нема сом
неж, ќе добие повеќе прате
ници отколку што бараше да
има на овие избори, и тоа во
најоптимистичката варијанта.
Како и да е, да не си ѝ во кожа на
првата албанска партија – ДУИ,
зашто е повеќе од свесна дека
на утрешните локални избори
не ќе може да освои градоначал
ничко место ниту во Струга, ни
ту во Чаир, ниту во Тетово или
Гостивар без поддршката на оној
што има националистичка рето
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рика, па јавно го кудат, а тајно го
посакуваат. Да не си ѝ во кожа
ниту на втората албанска пар
тија – СДСМ, која не успеа, иако
запнуваше од петни жили, со це
лата трговија со националните
интереси и со сѐ што прифати
да одработува, а, сепак, не успеа
да се дограби до власта, па сега
само чека да ги презеде во раце
жешките костени на платформа
та и докрај да се демаскира. А, со
толку жештина во рацете не мо
же да не изгори! Зашто, како што
стојат сега работите, и коалици
ските партнери, и членството, и
најголемите гласноговорници и
лобисти повеќе од јасно сфатија:
Со Заев нема играчка! Човекот
е „all in“ или по нашки навлезен
„до балчак“! За него нема назад!

Но, всушност, каде се преиг раа?
Независно од тоа дали ќе има
влада формирана од ВМРО-ДПМНЕ и од ДУИ или ќе се оди на но
ви избори, она што граѓаните
од албанското малцинство во
Македонија уште еднаш ќе им го
испорачаат на нивните политич
ки лидери и на гуруто Еди Рама е
дека филмот со националистич
ките тотеми, ставање јарболи
од 100 метра, светлечки орли и
слични фетиши е фаза која одам
на е надживеана и одмината.
Граѓаните Албанци, исто како
и Македонците, многу повеќе го
разбираат јазикот на економија
та, просперитетот и квалитетот
на живеење отколку празните
флоскули и изнасилени постиз
борни платформи кои ветуваат
нешто, а реално – ништо. Во нив
нема ниту грам евроатланска
перспектива или вокабулар на
21 век, она кон што тежнеат сите
идеал
 и на младите.
И повторно не можам да се из
начудам како господинот Али
Ахмети, кој деценија и пол е
на политичката сцена во др
жавата, не успеа да сфати дека
легитимитетот за политич
кото дејствување, конечно и
за промовирање разно-разни
програми и платформи, се до
бива од граѓаните на Република
Македонија, а не од Тирана и од
Приштина?! �
петок, 13 јануари 2017 година
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Трамп
Пишува | Ацо Станковски

Т

амам зацарува веќе два
века подготвуваниот
„нов светски поредок“ во
режија на илуминатите и на
сите нивни бескрајни мрежи
и неспознатливи игри, кои го
дигнаа и урнисаа националниот карактер на државите произлезени од веќе уништените
монархии во Европа, продукт
на нивната таинствена работа
и револуции, па комунизмот,
па во меѓувреме фашизмот
и нацизмот, па социјализмот
како светски процес, за на
крајот да триумфира либералниот капитализам и транснационалниот културолошки
концепт, кога, еве, и тоа пропадна пред и да завладее во
целост и за подолго време.
Не им успеа на Ротшилдови
и на Рокфелерови, на Морганови и на Вартбурси, ниту на
нивните слуги, како Сорос или
кибернетските моќници, нити,
пак, на сомнителни побожни
типови, како Бил Гејтс или, пак,
Ворен Бафет да опстанат на
препораките на моќната американска масонерија, нити,
пак, на нивната морничава
Библија, насловена како „Морал и догма“ од патријархот
на овие тајни друштва – Алберт Пајк. Ништо не остана, сѐ
пропадна, а пропадна зашто е
создадено од таков ентитет,
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како што е човекот, а не од
Бога. Или, ако сакате, не е од
вселенскиот ум, туку само од
една мала негова трошка, со
преголемо мислење за себеси.
И, така, тоа што е вечно, твори
вечни творби и вредности, а
тоа што е ефемерно, исти такви вредности и создава. И тоа
по којзнае кој пат повторно се
потврдува.

Но суетата е моќна егзистенционална категорија, силно
инкорпорирана во менталниот
склоп на луѓето, и тоа не само
кај богатите и општествено
влијателните индивидуи, туку
и кај сиромашните и мизерни
орди, константно незадоволни
пролетери и селани.
Но вистината е моќна и секогаш избива на површината,
колку и да ја потиснуваме со
енормни квантуми лаги.
И со пари, со тие минорни бонови, со кои купувате стока, а
понекогаш и души. Но, што ќе
ви се такви души, кои можете
да ги купите за пари? Ќе да се
мртви души во прашање.
И така, пропаста се шири со
ширењето на плутократското
влијание, со нивните дијаболични и крвави финансии.

петок, 13 јануари 2017 година
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колумна
Тоа што беше дизајнирано
да зацарува како цивилизациски систем за следните
илјада години, еве денес сме
сведоци како се урива како
кула од карти.
И нема праведник на планетава, што ќе жали по оваа тиранија зашто тоа што го создаваше во последниве времиња,
оваа озлобена политичка и
финансиска елита, се покажа
како нечовечно, убиствено и
крајно штетно по човештвото
во целина. Да не говориме за
минатите времиња, посебно
за 20 век, кога низ стотици
мали, гнасни војни и низ два
гигантски светски конфликта, првиот од 1914 година до
1918 година, а вториот од 1939
година до 1945 година, што
одземаа стотина милиони човечки животи, оваа династија
на општествено-политички
дизајнери го малтретираше
светот како никој досега.
И, конечно, системот што го
создаваа со милијарди долари и со милиони убиства,
сега ја достигна својата ентрописка фаза. Последната
фаза пред колапсот.

Но, не дека немаше предупредувања за овој развиток
на настаните. Многу умни
согледувачи и промислувачи
на човечкото општество во
целина веќе ги антиципираа
можните, а денес гледаме веќе
и неизбежните последици од
ваквиот начин на управување
на интернационалните афери. Предупредувањата доаѓаа
сѐ повеќе и повеќе. Но, како
владетелите од сенка и нивните истакнати марионети
да не му обрнуваа никакво
внимание на ова страшно,
речиси библиско предупредување. Конечно, зошто и да
му обрнуваат на толкава моќ
и толкави пари?
Во својата безумност, базирана
на илузорни вредности, од нив
прифатени како догми, тие, едноставно, се шегуваа и поигруваа со овие можни закани и,
www.republika.mk

добро позиционирани во тврдините на нивните заблуди,
продолжија уште пожестоко
да малтретираат. Веројатно,
низ страданието на другите
го добиваа задоволството на
својата супериорна позиција
како садисти.
Но, народите на светот не биле
мазохисти, туку нормални
луѓе, желни за сигурен, спокоен и хармоничен живот. На
здравиот човечки дух и не му
треба премногу. Напротив, претераното изобилство штети,
тоа тежи и го изопачува човека
правејќи го фриволен, плиток
и тирански насочен на крајот.

И кога еден од најзаслужните
современи лидери со епохална
магнитуда – Владимир Путин,
во еден свој говор во Сочи од
2007 година изјави, дека до
2016 година таканаречениот
„нов светски поредок“ ќе биде
урнат, сите западни неолиберални водачи слатко се насмеаја правејќи перверзни шеги
на сметка на овој невиден визионер во светската политика.
Но кога оваа 2016 година се
случи „Брегзит“, тие видно
се вознемирија, а кога, пак,
американскиот народ, на кој
му дојде и преку нос, и преку глава од оваа белосветска
олигархија и го избра харизматичниот слободен играч
на пребукираната политичка
сцена во САД – Доналд Трамп,
е тогаш сфатија дека овој пат,
навистина, му дошол крајот на
нивното аздисување.

Сега им е виновен Путин,
Асанж или Сноуден, сега им
се виновни американските
осиромашени работници и
угнетените народи на светот.
Но, предоцна е. Сега веќе се
подготвува големиот светски
карневал, каде што сите овие
гадови ќе почувствуваат како
е да си на менито, нешто, што
ни на сон не го очекувале.
Но, тркалото на судбината постојано се врти. �

петок, 13 јануари 2017 година

21

економија
За поефикасен транспорт
на стока и за поефикасен
транспорт на патници, а во
рамките на проектот за обнова на возниот парк, ќе се
набават и три нови електрични локомотиви, за што ќе
инвестираме дополнителни
седум милиони евра – објави
лани лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.
�

Ако порано патувањето со воз
беше синоним за лошо искуство, сега работите се целосно
променети.

По децении запоставување и оставена на забот на времето

Македонската железница добива нов современ лик
Новите возови внесоа нова димензија во патувањата
и во транспортот. Последната добра вест во овој
дел е потпишувањето договор за набавка на четири
нови електрични локомотиви, кои треба да обезбедат
доближување на европските и светски стандарди, поголема
безбедност и сигурност во железничкиот сообраќај,
енергетска заштеда, заштита на животната средина
Пишува | Александрија Стевковска

М

акедонија, конечно, добива модерна железница по
европски стандарди. Се
инвестира во обнова на возниот
парк, се набавија нови патнички и товарни возови, се градат
нови и се рехабилитираат постојните пруги, се реконструираат железничките станици.
Квалитетот на железничкиот
транспорт е подигнат на ново,
повисоко ниво. Сега граѓаните
имаат избор, можат да патуваат
со воз и да се чувствуваат како
луѓе, а не како претходно да се
туркаат, да им дува ладно во
зима, да горат од жештина во
лето. Едноставно, до минатата
година беше крајно недостојно
да се избере возот како превозно средство. Сега ситуацијата е
целосно сменета, и тоа на подобро. Новите возови внесоа нова
димензија во патувањата и во
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транспортот. Последната добра
вест во овој дел е потпишувањето договор за набавка на четири
нови електрични локомотиви,
кои треба да обезбедат доближување на европските и светски
стандарди, поголема безбедност
и сигурност во железничкиот
сообраќај, енергетска заштеда,
заштита на животната средина..
Инвестицијата е вредна осум
милиони евра. Парите се обезбедени од Европската банка за
обнова и развој, а се реализира

во рамки на проектот за обнова
на возниот парк.

Набавката на четирите нови
електрични локомотиви,
практично, значи обнова на
возниот парк по 40 години,
доближување до европските
и светски стандарди, обезбедување поголема безбедност
и сигурност во железничкиот сообраќај, поголем број
патници, поголема брзина,
енергетска заштеда, заштита на животната средина,
ефикасно работење и поквалитетни услуги - истакна
генералниот директор на „МЖ
Транспорт“, Никола Костов, по
потпишувањето на договорот
со претставници на кинеската
компанија „ЦРРЦ  Џуџоу“.
�

Набавката на новите локомотиви ќе значи и подобрување на
квалитетот на услугите во товарниот превоз за стопанството
во Република Македонија, но и
меѓународната трговија. Од кинеската компанија сметаат дека
Македонија е важна југоисточна
железничка транспортна зона.
Ќе добиете сигурни, безбедни производи со врвни карактеристики и со прекрасен
изглед, веќе набавените шест
�
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електрични возови се само
предвесник на пријателството
што се продлабочува - изјави
Жо Квинк Хе, претседател на
„ЦРРЦ Џуџоу“.

Од МЖ информираат дека во
планот за набавки биле предвидени три електрични локомотиви, но заради ефикасно спроведување на Проектот за обнова
на возниот парк,успеале да направат заштеди на претходно
спроведените проекти со што
оваа набавка има можност да се
зголеми за уште една локомотива. Ова е втор проект што го реализираат македонската влада
и „Џуџоу“, по првиот за набавка
на шест нови патнички возови.

Освен во патничкиот, се инвестираше и во товарниот железнички транспорт. Веќе се набавени и пуштени во употреба
новите 150 товарни вагони, инвестиција вредна 13 милиони
евра. Со новите товарни вагони
се зголемува искористеноста
на железницата бидејќи бизнисмените знаат дека стоката
ќе стигне сигурно и навреме до
крајната дестинација.
Новиот договор за набавка на четири нови електрични локомотиви лидерот на ВМРО-ДПМНЕ,
Никола Груевски, ја најави уште
минатата година.

За годинава се најавени пет
нови возови, покрај набавката на четирите електрични
локомотиви. Ова значи 100
проценти обновување на железничкиот сообраќај и подобрување на квалитетот на
услугите за граѓаните на Република Македонија. Сепак,
обновата на возниот парк
нема да значи и повисоки
цени за граѓаните. Цените ќе
останат исти, така како што
беше и ветено – најави првиот човек на „МЖ Транспорт“,
Никола Костов.
�

Во изминатиов период се вложија значителни средства во
репарација и во одржување
на возниот парк. Набавката на
новите возови нема да значи
дека старите, кои се во возна
состојба, ќе бидат фрлени,
напротив, ќе се користат на
кратки релации. �

Инвестицискиот циклус во железницата е вреден 600 милиони евра. Децении и децении наназад се чекаше кога по нашите
пруги ќе возат модерни возови
како во развиените земји. Тоа се
случува сега бидејќи тоа што е
ветено пред граѓаните, конечно,
и се остварува.Со набавените возови се покриваат 60 проценти
од линиите во земјава, со што
значително се освежи железничкиот транспорт. Електричните
композиции сообраќаат по Коридорот 10, каде што пругата е
електрифицирана.
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Рекоа, не порекоа

Личност на неделата

|

Никола
Груевски

Ако ВМРО-ДПМНЕ
како победничка
партија биде изиграна од ДУИ, независно кои ќе бидат причините
за тоа, бидете убедени дека ВМРО-ДПМНЕ ќе
се врати на голема врата во владата, и тоа најмалку два мандата по ред. За мене се најважни
интересите и на Македонците и на сите граѓани
на Македонија, вклучувајќи ги и Албанците.

Тања
Каракамишева
Во согласност со Уставот, може да има
само еден мандатар.
Уставот не предвидел резервен или втор мандатар. Ниту Уставот, ниту Законот за влада, ниту
Деловникот на Собранието, ниту кој било друг
правен акт во земјата не регулира резервна
варијанта, која би се применила ако мандатарот не успее да состави влада во уставниот
рок од 20 дена.

Љубомир
Фрчкоски
Платформата на т.н.
албански блок партии за, според нив
важните прашања на основа на кои ќе преговараат за влез во владата на Македонија,
е големо разочарување! Не знам кој и како ја
составувал, кој им помагал, каде ја составувале,
но е документ што, објективно, му помага само
на ДПМНЕ и Груевски и на ДУИ и Али Ахмети
за обнова на своите урнати позиции, а на Албанците во Македонија не може да им помогне
со ништо или близу до ништо.
24
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Џорџ Сорос

Божествениот
Луцифер
Роден на:
12 август 1930 година
Националност:
Евреин нацист
Политичка определба:
комунист соросоид

M

илијардерот Џорџ Сорос е личност што го
осакати векот. Волк во
јагнешка кожа, филантроп
што го покорува светот со
фашистички методи.

Неговите дела се страшни
до нестварност, а ликот извртен до митски граници.
Тие што не го почувствувале на својата кожа, ако останаа такви, веруваат дека тој
е замислениот негативец во
кого се вперува прст зашто
некој, едноставно, мора да
биде виновен. Но, Луцифер
постои во човечки облик,
има 86 години и комплекс
на божество. Тој е разгаленото детиште, кое е навикнато да тера по свое, а кога
светот не му е наклонет,
www.republika.mk

плаќа за да остане во игра.
А кога парите нема да му
ја задоволат страста – ги
вклучува соросоидите.

Неговата војна не е крвава,
но е болна, како ракот. Го
разјадува системот однатре, создава паразити, соросоиди, а соросоидите со
многу пари стануваат многу гласни. Така ткивото се
самоуништува, паразитите
гризат, а Сорос се храни со
своите фантазии дека е Бог.

Откако апсолвиравме дека
злото има човечки лик, да
го погледнеме преку македонското огледало. Во него
ќе ги видиме гласните Милчин, Героски, Хелсиншки,
цела армија НВО, од борци
за правата на тревките и
на пеперугите, до борци за
човекови права, сите впрегнати во исто рало, со полни мегафони со горчливи
бонбони.
� „Невладините организации во Македонија Сорос
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Личност на неделата

ги направи модерна армија.
Денес битката не е со пушки и со пиштоли како пред
100 години, туку со НВО, корумпирани медиуми и со
новинари и со влијание на
моќни странски медиуми
и моќни странски влади
за нивната политика кон
една земја да ја насочат во
правец на неговите цели.
Тоа е реалноста и, за жал,
така дејствува Сорос. И
тогаш тие прават што сакаат. Те гмечат, те сукаат
како тесто. Ќе те направат
и криминалец, и крадец,
и предавник, и идиот, и
неспособен, и монструм,
сѐ што ќе наумат. Па, оди
потоа ти излези на избори.
Ќе ти измислат триста афери, купишта лаги и дезинформации, едно зборуваш,
друго се пренесува итн.“,
пластично објаснува претседателот на ВМРО-ДПМНЕ,
Никола Груевски, во мегаинтервјуто за „Република“.
Пред Нова година, Сорос
објави колумна со која на
светот му ги честита празниците со зборовите „Ова
не е време на нормална
состојба. Ви посакувам сè
најдобро во светот оптоварен со проблеми“.
Да, светот е, навистина, оптоварен, но е оптоварен со
гневот на разгалениот мегаломански политички манипулатор, кого процените
го издадоа. Милионите ги
вложи во губитникот и ја
загуби Америка. Ситните
пари ги вложи во Заев и
остана и без трошната Македонија. Сорос останува и
без ЕУ. Германија веќе не
му е симпатична, а Русија
одамна не игра на неговата мелодија. Затоа, Сорос
вели дека демократијата
е во криза.

„Отворените општества се
во криза, а различни форми
на затворени општества, од
фашистички диктаторства
до мафијашки држави, се
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во подем. Како можеше да
се случи тоа? Единственото објаснување што можам
да го најдам е дека избраните лидери не успеале да
ги исполнат легитимните
очекувања и аспирации на
гласачите и дека таквиот
неуспех довел до разочарување на електоратите од
преовладувачките верзии
на демократија и капитализам. Многу едноставно,
многу луѓе се чувствуваат
како елитите да им ја украле нивната демократија“.

Единствениот грев на избраните лидери е што лидерите
ги избрале националните
интереси, а не интересите
на божествениот Луцифер.
Македонските граѓани деветпати гласаат за истата
опција, сигурно деветпати
не погрешиле во изборот.
�„Неговата фондација и
според финансиски и според кадровски потенцијал
е најмоќна фондација во
светот, која има политички
цели. Сорос решил своето
богатство да го употреби
за да остварува влијание
во две насоки – идеолошко
кон создавање т.н. отворени општества и финансиско
преку шпекулации и однапред познати политички резултати во одредени земји
за да профитира на берзата.

По некое време, цели институции, цели министерства,
можеби, и цели влади и нивни разузнавачки агенции
се инфицирани со неговите
гледишта, со неговата идеологија, со неговиот поглед
и цели. Дополнително, и
самите тие си наоѓаат некој дополнителен интерес
од таквото дејствување и
тераат со сите сили, а ние
тука разговараме за Заев
или за СДСМ… Каков Заев,
какви бакрачи…“, објаснува
Груевски, чијашто партија
25 години работи под товарот на гневот на луцидниот
Луцифер.� (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа
Солза
Грчева
Фрчкоски се прашува кој им ја пишувал
платформата на Албанците од која тој паднал во несвест?! Еве да му помогнам. Драфтот
се напиша во Берн, целиот текст во Тирана, а се
завери кај нотар во Приштина. И да го прашам.
Има некој кој (му) поверува дека 70.000 гласови
се добиле за „граѓанска опција“? Е еве ги „граѓанските“ барања.

Мирјана
Најчевска
Во листата наречена
платформа нема ниту
збор за партиципацијата на граѓаните. Нема ни збор за тоа дека ќе се
слушнат барањата на граѓаните, дека ќе се бара
мислење од граѓаните, дека граѓаните ќе бидат
тие што ќе го определуваат идното дејствување.
Листата наречена платформа е октроисан документ, кој им се наметнува на граѓаните и ги лишува
од основното демократско право да влијаат врз
процесите на одлучување.

Рамадан
Рамадани
Ја поддржувам заедничката декларација
на ДУИ и на двете
коалиции на партии.
„Лајк“ за активно учество во добрососедски односи, името и симболите на државата. Химната
и грбот останале уште од ОРД иако досега неспоменати се заборавија како тема. Упорното
наметнување на прашањето за името и како
прашање на идентитетот на државата донесе до
ова за идентитетот на државата да треба да се
прашат сите. „Лајк“ и за контрола на распределба
за општини и за региони, што е нешто што треба
сите да го поддржат.

www.republika.mk
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СВЕТ
Обично претседателите ги
пренесуваат својата мудрост и
позитивен поттик за следниот врховен командант, но тоа
не беше случај со семејството
Обама. Во интервју со Опра Винфри, Мишел Обама зборуваше
за тоа колку беа болни изборите и за тоа дека Америка сега
ќе се чувствува безнадежно.
И покрај првичните заложби
на Обама да му даде шанса на
Трамп и да обезбеди непречена
транзиција на власта, од тоа останаа само празни зборови кога
тој продолжи да ги политизира
обвиненијата дека Русија интервенирала во изборите.
Постизборниот период е една
долга терапевтска сесија за демократите, од кои многумина
останаа во состојба на гнев и
на негирање. Многу демократи
се држат до идејата дека изборите биле наместени. Дури и
претседателот на кампањата
на Клинтон, Џон Подеста, се
сомнева дали изборите беа „фер
и слободни“, а верува и дека
Русите се виновни за поразот
на нивниот кандидат. Одрекувањето и неподготвеноста да
се прифати реалноста нема да
им помогне на демократите да
заздрават од поразот и да продолжат напред.

Божикна желба за
неутешните демократи
М

ојата единствена желба
овој Божик e демократите да најдат мир, да
продолжат понатаму и, конечно, да ги прифатат резултатите
од изборите.
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Би сакала да разберат дека
републиканците мораа да издржат осум празнични сезони
со левоориентираниот претседател и успеа да преживеат и
да се вратат среде граѓанската
војна што се одвива во нашите
сопствени редови.
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Откако непринципиелните електори не успеаја во обидот да ги
променат резултатите во Изборниот колеџ, демократите ја загубија секоја надеж за да го спречат
Доналд Трамп да стане следниот
американски претседател. Треба
да се прифати реалноста и републиканците може да им дадат
совет како да се соочат со тоа.

Републиканците сочувствуваат
со болката бидејќи и самите загубиле на два избора по ред. Некои републиканци од естаблишwww.republika.mk

ментот сѐ уште се обидуваат да
се соочат со фактот дека Трамп
ја победи династијата Клинтон
на општите избори.

Но, иднината е светла и надежна. Економските показатели во
последните 10 години се на високо ниво како што претседателот
Обама ја напушта функцијата. Индустрискиот индекс „Доу Џонс“
достигна рекордно ниво. Да се
надеваме дека оваа економска
возбуда ќе се пренесе и на демократите.

Во тој нов политичка поредок, Трамп се фокусира
на агендата на економски
пораст каде што може да
се надева дека ќе најде
заеднички јазик со демократите. Но, дали демократите ќе му дадат шанса?
Моја претпоставка е дека
на Трамп нема да му оди
лесно со тоа и ќе треба да
биде подготвен да се бори
со медиумите и со либералите уште од неговиот прв
ден на функција.

Веќе неколку недели по изборите, многу демократи продолжуваат да ја префрлаат
вината на други за нивната
загуба, без разлика дали се
тоа Русите или директорот на
ФБИ Џејмс Б. Коми. Тие не можат да разберат како некој би
гласал за Трамп. Поранешниот
претседател Бил Клинтон дури
и отиде толку далеку што во
едно интервју рече дека Трамп
„не знае многу работи, но знае
како да се налути и да ги натера
белите луѓе да гласаат за него“.

Но, Клинтон не успеа да ја научи вистинската лекција од
изборите во ноември: дека загубија глобалниот елитизам и
личната политика, а победија
американскиот национализам
и ефективната економска порака.
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Важно e да се разбере дека
Трамп, како и Обама, создаде
движење и трансформираше политичка партија. Иако
Клинтон беше безбеден избор
за демократите, таа не успеа
да го подигне ентузијазмот на
редовните членови и не успеа
во своите пораки, политичка
стратегија и работа на терен.
Нејзината кампања собра
стотици милиони долари, но,
сепак, лошо ги распредели
средствата и ги игнорираше
молбите на локалните партиски активисти за помош во
клучните држави. Нејзината
кариера, веројатно, никогаш
нема да се опорави од 2016
година, но доаѓа време кога
човек ќе собере сили, ќе научи
од своите грешки и ќе сфати
дека старата политичка платформа не е гаранција за победа
на следните избори.
Обама веќе зборува за своето
следно работно место како
откривач на таленти за неговата партија, кое би можело
да помогне да се обнови исцрпеното раководството на демократите. Првата борба ќе
биде трката за претседател
на Националниот комитет на
демократите, каде што министерот за труд Том Перез
ќе се натпреварува против
контроверзниот конгресмен
од Минесота Кит Елисон. Победникот ќе помогне да се обликува Демократската партија
за наредните неколку години и
ќе одреди во која насока треба
да се движи.
Се надевам дека народот може
да најде заеднички јазик во деновите што следуваат и да се
овозможи мирна транзиција,
која е важна и е уникатен дел
од историјата на американскиот народ. Овој Божик јас ќе се
молам за мир на земјата и за
добра волја кон сите. Особено
за моите демократски пријатели.
Извор | Пишува Мерседис Слап за „Вашингтон тајмс“
Превод | Ана Цветаноска
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Верата и верувањето испреплетени во водата,
Сонцето и чистотата

Од Богојавление
почнуваме безгрешни
- христијаните им ја
затвораат вратата
на демоните
Според христојанското верување, светата тајна
претставува чин на преобразба. Исус Христос не само
што ги спасува луѓето, туку и им ги простува гревовите
и ги преобразува нивните животи. Крштевањето значи и
духовно раѓање, односно почеток на човековото живеење
во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на
крстениот и најблизок роднина
Пишува | Катерина Митиќ
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живот

Н

а прагот сме на уште една
година, уште 365 дена во
кои природата и човекот
ќе се испреплеткаат во немоќта
на совршеното суштество да ја
спознае величествената мајка.
Верата и народниот светоглед
повторно ќе му понудат прибежиште на човекот исплашен
од непознатото, а тој ќе треба
да одлучи кому да му ја подаде
раката. И верата и човекот ќе се
обидат да ја објаснат природата,
секој на својот јазик, со своите
зборови, во својот свет. Водата,
Сонцето, чистотата на природата се столбовите и на верата и
на верувањето.

Христовото раѓање е зад нас, а
пред нас е неговото кршетавње.
Така, со јазикот на народот од
Христовото раѓање до Богојавление течат 12-те некрстени денови, денови кога по земјата шетаат духови, лоши сили и демони.
„И водите тогаш се нечисти,
опседнати со лоши духови. Водата во овие некрстени денови е
леунка, крстот е врзан, немоќен,
нема сила да ги протера духовите“, вели народот, а со речникот на природата овие денови
ја означуваат разликата меѓу
сончевата и месечевата година,
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живот
стител уште се вика и Женски
Водици. Како што забележал
Кузман Шапкарев, во минатото
во Скопје бил познат обичајот
капење на младоженците. На
првиот ден од празникот ги
капеле зетовците и машките
деца првенци, а вториот ден
невестите и женските деца,
исто така, првенци. Овој обичај се изведувал на тој начин
што ги носеле на реката Вардар, а таму попот по специјален
обред ги попрскувал со пеана
(светена) вода. Познато е дека
на првиот ден од празникот по
коледица одат само мажите, а
вториот ден само жените.

која изнесува точно дванаесет
дена. Во дванаесетте некрстени денови завршува зимската
краткодневица и се раѓа новото
Сонце. За христијанството, пак,
крштевањето е една од седумте свети тајни - крштевање,
миропомазание, евхаристија,
покајание, свештенство, брак и
елеосвештенство.
Самиот пристап на првославниот христијанин во црквата
претставува света тајна. Според христојанското верување,
светата тајна претставува чин
на преобразба. Исус Христос не
само што ги спасува луѓето, туку
и им ги простува гревовите и ги
преобразува нивните животи.
Крштевањето значи и духовно
раѓање, односно почеток на човековото живеење во верата.
Затоа кумот се смета за духовен
родител на крстениот и најблизок роднина. Со овој празник завршуваат не само дванаесетте
т.н. некрстени денови туку и
циклусот зимски празнувања во
кој спаѓаат уште и свеченостите поврзани со Бадник, Божик,
Нова година (Василица).

евангелските личности околу
Спасителот тој има посебно
место: и според начинот на
доаѓањето во светот, и според
улогата на Крстител на луѓето
за покајание, и како Крстител
на Месијата, најпосле и според
трагичното заминување од овој
живот.

„Се одликуваше со толкава
морална чистота што навистина можеше попрво да биде
нарекуван ангел одошто смртен човек. Меѓу сите пророци
свети Јован е единствениот кој
можел и со рака да го покаже
оној за кого пророкувал.“

Крштевање значи потопување
и се изведува преку потопување во водата. На тој начин
верникот излегува од водата
измиен од гревовите. „Според
Јован Дамаскин Христос се крсти за да ги уништи главите на
демоните во водата, бидејќи
постоело сфаќање дека демоните живеат во водата; за да

За Крстителот, за
крштевањето

Свети Јован Крстител се прославува неколку пати во годината, но народот најмногу го
празнува на 19 јануари. Меѓу
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го измие гревот и да го погреба целокупниот стар Адам во
водата, за да го освети Крстителот, затоа што не го освети
Претечата Христа туку Христос
го освети Претечата, кога последниов ја стави својата рака
врз Христовата глава“.

Водици се празнува во поголеми или помали групи што се
викаат компании, кумства или

братства. Некаде тие групи се
формираат по маала, а некаде
по фамилии. Сите членови од
компанијата се сметаат за роднини и меѓусебно се обраќаат
со „светијоване“, „побратиме“ и
сл. Според дамнешните сфаќања
што ги прифатила и црквата кумството е сродство, па за кумовите како и инаку за крвните
роднини важи законот за егзогамијата. Секоја компанија има
свој кум кого уште го викаат и
свети Јован. Тој го чува крстот
една година од едни до други Водици. Менувањето на кумството
се врши по строго востановен
ред, најчесто по старост.

К. Шапкарев забележал дека во
некои села во Охридско крстот,
а со тоа и кумството се откупувале со наддавање.

Христијанско празнување
во Македонија

Долги се и замрсени косите
на народната и христијанската традиција. Во Македонија
црквата прифатила многу елементи од претхристијанското
празнување на еден од најголемите христијански празници.

Загледан во небото, чекајќи
го раѓањето на Сонцето претхристојанскиот човек верувал
дека точно на полноќ кога ќе се
отвори небото, богот-давател
Дајбог ќе им ги исполни желбите на сите што будни ќе го
дочекаат часот.

Фрлањето на крстот –
отфрлање на моралот
На Богојавление главен настан
е фрлањето на крстот во водата.
Во Охрид крстот се фрла во езерото, во Скопје во Вардар, а по селата во реките откако претходно
ќе се направи голем вир. Крстот
го фрла попот откако ќе отпее
молитва. Во минатото по крстот
скокале неколку момчиња, но
во непарен број. Тој што ќе го
извадел крстот од водата добивал подароци.
Со годините нивниот број растел, а во последните години по
крстот во Скопје и во Охрид скокаат и по педесетина верници.

Модерните времиња донесоа
модерни подароци, а тие алчни
и божемни верници. Телевизор,
компјутер, лаптоп, шпорет, фрижидер, машина за алишта. Како
растеа наградите така растеше
и бројот на оние кои се пријавуваа за скокање во водите на Вардар. Последните години секоја
водојавленска манифестација
завршуваше со некоја комична
ситуација, сѐ до 2014 година која
ќе остане забележана по срамниот потег на верниците во Скопје
и остриот рез на црквата. „Во
Скопје верниците се степаа за
наградите“ е последниот наслов
кој ќе потсетува дека житото
постојано треба да се прочистува од каколот, а верниците од
среброљупците. Затоа црквата
пресече: „Од следната година
подароците ќе бидат сведени
на минимум. Ќе се дава само
икона и секако, крстот што ќе
го фати најсреќниот“.
Оваа одлука се покажа како
вистинскиот потег. Не опадна
интересот за светиот крст, но се
промени структурата на оние
кои го фаќаат. Последните две
години Водици се прославува
величествено, без циркуси и телевизори. Иако пријавувањето
сѐ уште е во тек, интерес има и
годинава. Острата зима и поларниот студ несомнено ќе бидат предизвикот со кој ќе треба
да се изборат верниците кои ќе
одлучат да го фатат крстот. �

Народот го празнува како еден
од најголемите христијански
празници, зашто на тој ден
Исус Христос е крстен од свети Јован Крстител во реката
Јордан. Се празнува два дена.
Првиот ден 19 јануари, освен
Богојавление и Водици уште
се вика и Војордање и Машки
Водици, а вториот ден 20 јануари, Собир на свети Јован Крwww.republika.mk
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СПЕЦИЈАЛИСТ Д-Р ВЛАДИМИР МИКИЌ, ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Студеното
време
поволно
влијае на
ширење
на грипот

Во услови на студено време и релативно ниска влажност на
воздухот (студениот воздух има пониска влажност) по кашлање
и кивање вирусот на грип останува подолго време во воздухот,
па веројатноста да се вдише е поголема, вели д-р Микиќ
Разговараше |
Александра М. Бундалевска

И

ако е широко распространето мислењето дека грипот
не вирее на студено време
какво што имаме во овој период
од годината, оваа заразна болест
во услови на студено време и релативно ниска влажност на воздухот останува подолго време во
воздухот. Поради студеното време,
поретко се проветруваат просториите во кои се престојува, така
што веројатноста да се вдише е
поголема, вели во интервју за „Република“ специјалист д-р Владимир Микиќ од Институтот за јавно
здравје (ИЈЗ).
ИЈЗ е задолжен за следење на состојбата со заразните болести, а последната анализа покажа дека има двојно
зголемување на заболени од грип во
споредба со минатата година.
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На што се должи двојното зголемување на заболени од грип во споредба со минатата година?
МИКИЌ: Повеќе фактори влијаат врз
сезонското појавување на грипот.
Ниската температура кон крајот на
годината поволно влијае врз ширење
на вирусот на грип. Вирусот на грип
подобро преживува и се шири во услови на ниска температура. Поради
ниската температура, луѓето поминуваат подолго време во затворени
простории, кои ретко се проветруваат,
што ја зголемува можноста за пренос
на грип доколку во истата просторија
престојува лице заболено од грип.
Кога се прогласува епидемија од
грип?
МИКИЌ: Постојат повеќе фактори за
прогласување епидемија, кои не се исти
за различни заболувања. За одредени
заразни заболувања и два поврзани
случаја се доволен сигнал да се прогласи епидемија. Факторите што се земаат
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здравjе
цата на многу висока активност
(првпат по пандемската сезона
2009/2010). Оваа недела на територија на 13 ЦЈЗ/ПЕ се регистрира
многу висока активност.
Како и претходната, во 52. недела
најголем број заболени (6.247), односно 65,9 проценти од сите случаи
се пријавени во најголемата возрасна група од 15 до 64 години, што не
претставува значајна промена на
процентуалното учество од претходната недела (66,1 проценти). Во
пријавените случаи од 52. недела,
децата на возраст од 5 до 14 години учествуваат со 18,4 проценти
(1.745), лицата над 65 години со
9,8 проценти (928) и децата од 0-4
години со 6,0 проценти (565).

Најголем број заболени од
753,9/100.000 жители е регистриран кај децата на возраст
од 5-14 години, кај децата на
возраст од 0-4 години тој изнесува 486,3/100.000, кај лицата
на возраст од 15-64 години е
428,1/100.000 жители, а кај најстарата возрасна група е регистриран
најмал број заболени од 354,0 на
100.000 жители.
предвид за прогласување епидемија
се: бројот на заболени лица, оптоварување на здравствениот систем, тежина
на болеста, бројот на тешки форми/
смртни исходи, потреба од вклучување
други министерства во одговор на епидемијата итн.
Грипот по правило се јавува во епидемиска форма, што значи голем број заболени за релативно краток временски
период. Во овој случај не е прогласена
епидемија затоа што и покрај големиот
број заболени лица, бројот на тешки
форми е мал, а сите предвидени мерки за справување со епидемијата се
во надлежност на Министерството за
здравство.

Што покажуваат вашите податоци,
кој дел од населението најчесто заболува од грип, во која возрасна група
има најмногу заболени?
МИКИЌ: Епидемиолошките податоци
за бројот на пријавени случаи на грип,
заболувања слични на грип и лабораториски потврдени случаи на грип
укажуваат на ран почеток на сезоната,
а неделниот број ја надминува грани-

Дали очекувате високиот број
на заболени да продолжи и во
наредните неколку недели?
МИКИЌ: Иако зимскиот распуст
на училиштата може да го ублажи интензитетот на ширење на
грипот, се очекува високиот број
на заболени да се одржува и во
наредните неколку недели.

Дали студеното време ќе го
намали бројот на заболени од
грип?
МИКИЌ: Спротивно на вообичаеното мислење, студеното време
поволно влијае на ширењето на
грипот. Во услови на студено време и релативно ниска влажност на
воздухот (студениот воздух има
пониска влажност) по кашлање и
кивање вирусот на грип останува
подолго време во воздухот, па веројатноста да се вдише е поголема.

Дополнително, вирусот преживува подолго време на предмети
и површини во услови на ниска
температура, па вирусот може да
се шири и доколку се допрат вакви
предмети, а потоа се допре уста,
нос или очи.

Кој тип грип е изолиран, односно преовладува во Македонија?
МИКИЌ: Во текот на 52. недела
од 2016, во вирусолошката лабораторија на Институтот за јавно
здравје се тестирани 24 примероци, од кои 17 или 70,8% се позитивни, сите на A/H3.

секогаш со свежи прехранбени продукти, може да се користат и мултивитамински напитоци и препарати.
Како дополнителни средства може
да се користат препарати на база на
прополис, ехинацеа, мед, ѓумбир,
лук и сл.

Кога го очекувате најголемиот
пик на грипот во земјава?
МИКИЌ: Иако е неблагодарно да
се предвидува текот на една сезона на грип, имајќи ги предвид
сите фактори и епидемиологијата
на вирусот на грип, најголемиот
број, или пикот, го очекуваме токму во овој период – крајот на 2016
и првите неколку недели од 2017
година.

Доколку имате грип или заболување слично на грип:

Досега во вирусолошката лабораторија на Институтот се тестирани
вкупно 78 биолошки материјали
од рутинскиот и сентинел надзор
- од амбулантски и болнички лекувани пациенти, од кои 26 (33,3%)
се позитивни за присуство на вирусот на грип, и тоа Influenza A/H3.

Да се
избегнува
собирање и
престој во
простории
каде што
престојуваат
повеќе луѓе,
особено да
се избегнува
близок
контакт со
луѓе што се
болни или
кашлаат,
киваат,
имаат
покачена
телесна
температура

Иако е сезона на грип и Институтот за јавно здравје веќе ги соопшти препораките околу оваа
заразна болест, да ги повториме
најважните работи и на што треба да внимаваат луѓето?
МИКИЌ: Да се избегнува собирање
и престој во простории каде што
престојуваат повеќе луѓе, особено
да се избегнува близок контакт со
луѓе што се болни или кашлаат,
киваат, имаат покачена телесна
температура.
Одржување лична хигиена и често
миење на рацете.

Да се загреваат просториите за
престој и често да се проветруваат.
Препорачливо е топло, слоевито
облекување, топли бањи.

Да се пијат топли напитоци (чаеви
и супи), овошни цедени сокови,
вода со лимон.
Да се земаат свежи продукти богати
со витамини и минерали, најдобро
овошје и зеленчук кои му се неопходни на организмот. Се препорачуваат продукти богати со витамин
Ц (цитрони, лимони, портокали,
пиперка). Доколку не се располага
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Практикување здрав начин на живот и здрави навики, вклучително
добар сон и одмор, здрава храна,
одржување на физичката активност и намалување на стресот.
Силниот имунитет ќе ви помогне
да останете здрави или полесно да
се справите со грипот и со заболувањата слични на грип.
Останете дома и не одете на работа, во училиште или на места каде
што има многу луѓе.

Одморајте се и земајте многу течности и лесна храна!

Избегнувајте блиски контакти со
лицата со кои живеете, не примајте посети додека сте болни!
Ставајте маска/шамивче на устата и на носот кога контактирате
со своите блиски во домот, кога
кашлате и кивате!

Мијте ги рацете со топла вода и со
сапун - често и темелно, особено
по кивање или кашлање!
Користете влажни марамчиња
што содржат алкохол или средство за дезинфекција на рацете!
Избегнување допирање на очите,
носот и на устата со раце!
Отстранете ги или дезинфицирајте ги загадените предмети од
околината адекватно!
Проветрувајте ја често просторијата каде што престојувате додека
сте болни!

Ако сте во група на лица под висок ризик од компликации (над
65 години и под 3 години, имате
хронични заболувања) или доколку симптомите на болеста
се влошуваат или траат повеќе
денови - побарајте лекарска помош!
петок, 13 јануари 2017 година
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Традиционален Василичарски концерт во Македонската опера и балет

Заборавени песни со
Андријана Јаневска

За концертот се избрани песни што веќе ретко се слушаат,
како „Ѕвонче ѕвони“, „Да сум бистра вода“, „Легнала Ѓур
ѓа на рамно гумно“, „Три години, лудо, болна лежам“, „Три
билбила поев“, „Слегов долу во визбата“..., а две песни од
програмата воопшто не се изведени досега

Насловот на концертот „За
боравени песни“ произлегол
токму од тоа што Андријана и
Илија подготвиле заборавени
традиционални македонски
песни, дополнети со најпопу
ларните македонски традици
онални хитови. За концертот се
избрани песни што веќе ретко
се слушаат, како „Ѕвонче ѕвони“,
„Да сум бистра вода“, „Легнала
Ѓурѓа на рамно гумно“, „Три го
дини, лудо, болна лежам“, „Три
билбила поев“, „Слегов долу во
визбата“..., а две песни од про
грамата воопшто не се изведе
ни досега. За една од песните ќе
биде употребена тамбура на ко
ја ќе свири Стевче Стојчевски,
изведувач на традиционални
инструменти.
Солистката Јаневска ќе ја за
познава публиката со компо

зициите кажувајќи за секоја
од нив каде била снимена, кој
прв ја испеал итн...

Пејовски, беше аранжер на
мојата прва песна „Те сакам
бескрајно“, која ја изведов
во дует со Пеце Огненов на
�

Скопскиот фестивал во 1998
година. Сакавме да направи
ме интересен спој со нашите
традицион
 ални македонски
песни. Традиционалните
македонски песни, на некој
начин, се меч со две остри
ла, имаме примери за многу

Пишува | Невена Поповска

Т

радиционалниот васили
чарски концерт во Маке
донската опера и балет
годинава ќе се одржи на 12
јануари и е насловен „Забо
равени песни”. За разлика од
претходните концерти, кога
на сцената во МОБ гостуваа
повеќе солисти, овој пат ќе
пее само Андријана Јаневска,
со оркестарот на Македонска
та опера и балет.
На реп ерт оа р от ќе бид ат
традиционални македонски
песни во аранжман на Илија
Пејовски.
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За соработката на Македон
ската опера и балет со Илија
Пејовски, Сони Петровски ве
ли дека тој е избран како еден
од најпознатите македонски
аранжери.

Ми претставува чест што
сум првиот солист што на
стапува на овој настан со це
ловечерен концерт. Особено
ми е мило што тоа е во сора
ботка со еден од најдобрите
македонски аранжери, мае
стро Илија Пејовски. Уште
помило ми е што ќе ме при
дружува оркестарот на МОБ.
Режисер е Љупка Јакимов
ска, веќе докажана со своите
врвни претстави, а диригент
е маестро Бисера Чадловска,
која е наша најпозната орке
старска диригентка - вели
Андријана Јаневска.
�
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препеани песни, некојпат тоа
звучи добро, некојпат лошо.
Линијата е тенка и не треба
да се премине во некакво
сквернавење. Но, ве уверу
вам дека овој концерт ќе биде
нешто сосема поин
 акво и со
аранжманите на Илија Пејов
ски ќе дадеме друг призвук.
Голем предизвик ми претста
вува и тоа што ќе настапам
пред своите колеги од МОБ,
каде што работам - вели Ја
невска.

Воедно, Македонската опе
ра и балет со оваа соработка,
всушност, сака и да му одда
де признание на овој голем
уметник, но и го прославува
70. роденден на господинот
Илија Пејовски. За жал, тој
не може да присуствува на
концертот бидејќи во момен
тов работи во Германија на
аранжмани за друга куќа - ве
ли Петровски.
�
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

Оваа година МОБ воведува
една новина. Имено, за кон
цертот за Василица ќе биде
избран кум на МОБ.

„Париз, дождлив ден“ од Густав Кајбот

По завршувањето на кон
цертот, во фоајето на МОБ, ќе
се одржи коктел под покро
вителство на Македонската
опера и балет, на кој ќе биде
поделена погача со паричка.
Тој кому ќе му се падне па
ричката, ќе биде кум на МОБ
во наредните 365 дена, и ка
ко награда ќе добие бесплат
ни билети за сите настани во
продукција на МОБ. Воедно,
кумот нема да има никакви
обврски спрема МОБ - ни рече
Горан Цветковиќ, директор на
маркетинг во МОБ.
�

Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Невидливи
љубови
Владимир
Јанковски

„Париз, дождлив ден“ е слика
од 1877 година на францускиот
сликар Густав Кајбот (1848 – 1894).
Ова е негово најпознато дело.Денес оваа слика се наоѓа во Чикаго.

Топ 5

Василичарскиот концерт по
повод Стара нова година МОБ
го организира од 1993 година
и се вбројува меѓу најпосете
ните концерти. �

Таа е слика со природна големина
и изгледа како портал кој со еден
чекор ќе ве однесе на улиците на
Париз. Кајбот е претставник на
импресионизмот. �

Мементо за
Истанбул

најгледани филма

во САД викендов

Ахмет
Умит

Заработка: 22.800.000 $

скриени бројки
Hidden Figures

Жанр: драма
Режија: Теодор Мелфи
Актери: Тараји П. Хенсон,
Октавија Спенсер,
Џанел Монае
Заработка: 22.100.000 $

Роуг 1: Приказна од
војна на ѕвездите
Rogue one:
A star wars story

Жанр: акција
Режија: Герет Едвардс
Актери: Фелисити Џонс,
Диего Луна,
Алан Тудик
Заработка: 20.700.000 $

Пејте со нас
Sing

3

Рулет
Лада
Жиго

Жанр: анимиран
Режија: Кристоф Лорделет,
Герт Џенингс
Актери: Метју Меконахи,
Рис Винтерспун,
Сет Мекфарлен

Жанр: акција
Режија: Ана Фоерстер
Актери: Кејт Бекинсејл,
Тео Џејмс,
Чарлс Денс
Заработка: 10.100.000 $

Ла ла ленд
La La Land
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Жанр: комедија
Режија: Дамиен Чазел
Актери: Рајан Гослинг,
Ема Стоун,
Џон Леџенд

www.republika.mk

4

Сведок
Хуан Хосе
Саер

Заработка: 13.700.000 $

ПОДЗЕМЕН СВЕТ:
КРВАВИ ВОЈНИ
Underworld: Blood Wars

2

5

Сенки

Томазо
Ландолфи
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ПОЧНУВА НАЈГОЛЕМАТА И НАЈУНИКАТНА
КУЛТУРНА ЗНАМЕНИТОСТ ВО МАКЕДОНИЈА

Вевчанскиот карневал
годинава со гости од
Англија, Нигерија,
Полска, Словенија и
од Хрватска
Карневалот за вевчанци е празник за душата и за секој
вевчанец важи максимата „Кај и да си, за Свети Васили
ја, Вевчани да си“, вели градоначалникот на Вевчани,
Цветомир Угриновски
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Пишува | Невена Поповска
Фото | Дејан Станчевски

В

евчанскиот карневал е една
од најголемите и најуникат
ни културни знаменитости
во земјава. За него уште се вели
дека е театар на отворена сце
на, чијашто претстава никогаш
не била одложена. Се одржува
еднаш во годината и го слави до
аѓањето на Новата година според
стариот календар. Најголемиот
европски фестивал на сатирата
-Вевчанскиот карневал годинава
почнува на 12 јануари.

Василичарска Република
Вевчани ќе ве пречека во
автентичноста на исконска
та традиција на најспецифич
ниот уличен театар, заедно со
„Нокаут“, „Фрајле“, Ефто Пупи
носки, ДНК и Анета Наковска.
Уникатни маски, архаичност и
славење на креативниот дух
во престолнината на македон
ската гостопримливост - велат
од Општина Вевчани.
�

На 13 јануари во 13 часот е тради
ционалното дефиле на маските,
кое ќе трае цело попладне. Вев
чанскиот карневал завршува на
14 јануар
 и со традицион
 алното

палење на маските. Вечерта спро
ти Василица, штом се спушти
ноќта, горномаалската и дол
номаалската тајфа василичари
тргнуваат во обиколка на куќи
те. Пред секоја оро, пред секоја
грст мрсни шеги за домаќинот
и за домашните, песни и „Сурва
година, со женски јагниња, ма
шки дечиња, женски телиња……
Ураааа аа!!!“. Големите желби за
плодна и среќна година и доне
сената веселба домаќините ги
наградуваат со парче леб, него
твено месо и, згора на тоа, пари.
На Вевчанскиот карневал е поз
нат обичајот „Крштевање вода
во извор“ кој се врши во водите
на познатите вевчански извори.
Тоа се прави во мугрите под на
летот на зората во два или три
часот наутро, на 14 јануари, на
Василица. Во водите на вевчан
ските извори се прави чинот на
крштевање вода: молитвите на
попот, кршењето на лебот и ква
сењето на василичарската китка
го симболизира крштевањето на
водата, а потоа се полнат бакар
ните садови. По ова зимската
атмосфера се облагородува со
песни, игри, желби и честитки
„За многу години – Сурва година“.
Потоа следува враќањето дома,
каде што продолжува празнува
њето на обичајот. Во домот „кр
стената вода“ од бакарниот сад
се дели на половина.
За карневалот, традицијата,
историјата и посетеноста раз
говаравме со градоначалникот
на општина Вевчани, Цветомир
Угриновски.
Секоја година со нетрпение се
очекува карневалот во Вевча
ни за Василица. Колку маски
и учесници ќе има годинава?
Угриновски: Предвидено е
низ улиците на Вевчани да про
дефилираат повеќе од 1.000 ва
силичари.
�

Колку гости очекувате?
Угриновски: Оваа година кар
невалот се одржува во текот на
викенд и очекуваме голема посе
теност во сите три дена. Според
нашите пресметки, бројот на по
сетители ќе ја надмине бројката
од 20 илјади, како домашни така
и странски гости, а веќе е при
стигната група од Лондон која ќе
�

жете ли ексклузивно да ни
најавите барем некоја маска?
Угриновски: Една од специ
фичните особини на Вевчански
от карневал е неговата таинс
твеност и покрај љубопитноста
на вевчанци, па и пошироката
јавност да дознаат нешто за
маските. Секоја василичарска
тајфа ја држи својата маска во
најголема тајност до 13 јануари,
така што ниту ние како дел од
организацијата не знаем
 е какви
маски ќе видиме в сабота.
Очекувате ли ова издание на
карневалот да има маски што
ќе ја критикуваат политичка
та состојба, некои политича
ри... со оглед на големиот број
политички настани во текот
на изминатата година?
Угриновски:Тоа е втората спе
цифика на Вевчанскиот карневал
- критицизмот и исмејувањето
на политичките случувања кои
ја обележале минатата година
не само кај нас, туку и во светот.
Се исмејува како локалната, така
и глобалната политичка сцена,
така што очекувам и такви ма
ски, секако. Сепак, би сакал да
истакнам дека очекуваме маски
кои на свој василичарски начин
ќе ги прикажат политичките слу
чувања во изминатата година.
�

престојува во Вевчани неколку
дена. Исто така, има најавени
гости од Нигерија, Словенија,
Хрватска, Србија, Полска...

Имаше ли откажување на
учеството поради временски
те услови?
Угриновски: До овој момент
немаме откажување присуство.
Временските услови речиси се
која година се исти. Василица и
карневалот се во зима, а Вевчани
е убаво во зимски амбиент. Па
тиштата што водат до селото се
проодни, а исто така исчистени
се улиците низ Вевчани, така што
нема никакви пречки од тој ас
пект за да се откаже присуството.
�

Дали некогаш воопшто се
случило во минатото да биде
откажан карневалот или да
не се одржи?
Угриновски: Од записите
што ги поседува Вевчанскиот
архив, а кои се однесуваат на
Вевчанскиот карневал, од са
мите почетоци на одржување на
манифестацијата, пред повеќе
од 1.400 години, до денес не се
случило да не се одржи карне
валот и покрај многубројните
обиди за негово неодржување
уште во времето на Отоманска
та Империја, но и подоцна.
�

Велите годинава ќе продефи
лираат повеќе од 1.000 васи
личари. Маските секоја година
се држат во голема тајност сѐ
до денот на карневалот, однос
но 14 јануари, никој не знае
што сѐ ќе може да се види во
карневалската поворка. Мо
�
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Вевчанскиот карневал е нај
уникатната културна манифе
стација во земјава. Колку вре
ме се одржува и дали претрпел
некои измени со годините?
Угриновски: Вевчанските
василичари постојат повеќе од
1.400 години и манифестаци
јата сама по себе претставува
интересен спој меѓу паганско
то и современото. Уникатноста
на Вевчанскиот карневал ја по
тврди и реномираната новинска
агенција „Би-Би-Си“, која сними
документарен филм за карне
валот. Досега немало промени,
традицијата се задржала и се
надеваме дека така ќе остане.
�

Како вевчанци го доживуваат
карневалот. Што претставува
тој за нив?
Угриновски: Карневалот за
вевчанци е празник за душата и
за секој вевчанец важи максима
та „Кај и да си, за Свети Василија,
Вевчани да си“. �
�
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бренд концепти | музички икони

поет на животот и музичар на смртта
Пишува | Сотир Костов

М

инатата година од овој свет си
замина и Ленард Коен (Leonard
Kohen) – светски познатиот пе
симист кој го сакаше животот. Ни оста
ви огромно творештво проткаен
 о со
сомнеж. Ниту времето ниту долгата
кариера не ја нагризаа оваа каракте
ристика на неговото творештво. Таа
постојано добиваше различни форми:
депресија, духовно/физичко повлеку
вање, необјавување, мудро молчење...

Но, како и да е, тој беше и за секогаш
ќе остане најголемиот поет помеѓу
музичарите и ненадминатиот музи
чар помеѓу поетите, бард на светска
та поезија и гуру на алтер-рок и попмузиката. Засекогаш ќе го паметиме
како великан на светската поезија
и легенда на меланхоличната рок и
поп-музика. Ненадминатиот поет на
љубовта, тагата и на болката, квали
тетниот романописец/текстописец,
моќниот композитор, љубопитниот
авантурист, тивкиот будистички све
штеник, боемот со блага душа и стил
на современ данди во 21 век. Човек со
многубројни дарби, огромна мудрост,
немерлива доброта, природна отме
ност и благородна душа, каков што
беше Коен, можеби и не припаѓаше на
овој неправеден и грд свет. Поетски и
музички бренд со раскошно единство
на духот и на телото. Икона со бле
сок на дијамант. Во младоста пееше
за трагедијата на животот, а во пос
ледната етапа од животот ја славеше
радоста на живеењето – сѐ до неговата
82 година. Тој беше толку храбар и
одважен што во последното интервју
за „Њујоркер“ изјави: „...Подготвен
сум да умрам. Се надевам дека не е
премногу непријатно. Тоа е тоа што
се однесува до мене...“.
Така во нашите очи ќе остане вечен
јунак, бунтовен и романтичен поет, но
и композитор од глас и омилен изве
дувач. Некој со право ќе запише дека
тој е поет и писател колку и музичар.
Рокер колку и поп-пејач, кој уште за
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живот стана авторитет и вистински
класик. Вистина е дека секоја негова
популарна песна не стануваше само
хит, туку и евергрин, кој генерациите
го обожаваа и славеа како култ.

Го нарекуваа творец на меланхолијата,
првенец на песимизмот, трговец на
очајот, крал на тагата, кум на темни
ната и на црниот универзум. Се појави
како поет во педесеттите години на
минатиот век, израсна во фолк-пејач
во шеесетите години, седумдесети
те му донесоа губење на кредитот за
стекнатата слава, во осумдесеттите
години стекна култен статус на алтер
рок-сцената, во деведесеттите години
на дваесеттиот век ја предвиде идни
ната и стана надежен зен-будист. Во
почетокот на 21 век менаџерката и
поранешна љубовница го ограби, а тој,
прво, ни пееше за „Популарни проб
леми“, што личеше речиси на блуз,
за на крајот да го сними одличниот
албум „Би сакал потемно“, да го обле
че свечениот костум, да го накриви
шеширот и да замина - на некое по
добро место. Тој и таков Ленард Коен
важи за еден од најчитаните автори
(поет и писател) во светот, но и ком
позитор и кантавтор, чиишто песни
се најмногу изведувани и слушани.
А, сигурно е дека така ќе остане и за
долго. Зошто? Затоа што во своите
нумери прво пееше за убавината на
животот и ништавилото на смртта,
за тагата и болката во душата, за пад
натоста на духот, а потоа и затоа што
тој пеејќи ги песните, проповеда за
љубовта, за чувството на припадност,
за солидарноста, за осаменоста, но и
за несогласувањето со заглупувачките
навики на секојдневието. Во шеесе
тите години на 20 век рок-музика
та го фати тој правец, а музиката на
Коен стана еден од симболите на тоа
определување. Но, со своит е стихови
Коен го надмина нивото на рок и хи
пи-поезија и се приближи на високото
ниво на осамената медитација, на иро
нијата вперена кон индивидуалната
самосвест и, секако, на сомнежите и
неверувањето на единката која да
www.republika.mk

ваше отпор на естаблишментот кој
сакаше да ја проголта. Во таа смисла
неговите теми, римите и длабочина
та на емоциите ги достигнаа оние на
Бајрон и на Шели, и секако, на нему
најблискиот Федерико Гарсија Лорка.
Самиот истакнуваше дека циганската
музика, романтичарскиот фатализам,
левичарската цртка и воинствениот
етос со кои беа натопени стиховите
на Лорка го поттикнале да ги напише
своите први песни и да купи гитара,
која на вистински начин ќе почне да
ја користи неколку години подоцна,
кога ќе учествува во создавањето на
традицијата на протестната поезија и
музика во САД, чијшто зародиш е во
маргините на њујоршката музичка
сцена, а се зацврстува преку симби
озата на американското влијание и
европскиот стил. Тој процес Коен го
почнува со книгите поез ија „Ајде да
ги споредуваме митологиите“ (1956),
„Кутија со зачини за Земјата“ (1961),
„Цвеќе за Хитлер“ (1964), „Да се по
беди рајот“ (1966), „Одбрани песни
1956 – 1968“ (1968) и „Сила на робо
вите“ (1972), романите „Омилена игра“
(1963) и „Убави губитници“ (1966) и,
секако, песните и музиката во издаде
ните плочи „Песните на Леонард Ко
ен“ (1967), „Песните од собата“ (1969),
„Песните за љубов и омраза“ (1971) и
„Живите песни“ (1972).

За неговите романи „Омилена игра“ од
1963 година и „Убави губитници“ од
1966 година еден критичар од САД го
опишува како врвен поет и романси
ер, и притоа за историјата ќе запише:
„Џејмс Џојс не е мртов... Тој живее
под името Коен... и пишува од точка
на гледање на еден Хенри Милер“.

Инаку, тој ги поседува сите каракте
ристики на народните пејачи, познати
како минезенгари и трубадури, а во
јавноста препознаени како осамени
скитници, изведувачи кои зборува
ат со јазикот на обичните луѓе – за
тагата на отфрлените, загриженоста
на навредените и разочараноста на
понижените. Такви се Жак Брел, Боб
Дилан и Жорж Брасонс. Тоа е друш
твото на одбраните, посебните, на
кое припаѓа и Ленард Коен. Откога
во 1992 година поблиску го запознав
преку неговите книги поез ија „Силата
на робовите“, „Што јас правам овде“
(избор 1956 – 1986) и преку албумот
„The Future“ (1992) со музичките ну
мери во него, „The Future“, „Closing
time“ и „Democracy“, тој влезе во мо
јот живот, така да се рече со песни кои

личат на молитви. Подоцна дојде и
албумот насловен „Десет нови песни“.
Доколку ги додадам од порано и ле
гендарните, ако не и култни „Suzanne“,
„So long, Мarianne“, „Bird of the Wire“,
„Hallelujah“ и „Dance me to the end of
love“, слободно можам да кажам дека
го восприемам како наратор кој ми
го раскажува животот во форма на
бесконечна балада. А, всушност, тоа
беше неговата животна приказна. Во
секоја од напред наведените песни се
преплетуваат тагата, радоста, надежта
и очајот, но таа испреплетеност ја чув
ствував и во душата на легендарниот
пејач, секогаш кога и да слушав која
било негова песна.

Кој е Ленард Коен?
Леонард Коен е човек со многу лица, творец
со многу способности. Тој е принц на лири
ката со камерен звук, уметник со модерен
романтичен став, моќен поет кој тргнува од
своите лични искуства и расположенија,
говори, рецитира и пее, сугестивно и инте
лектуално истенчено, за љубовта, пријателс
твото, чувството на заедништво, самотијата
и загрозеноста. Тврдам дека отсекогаш бил
поет кој со музика ја оживи поезијата. Музи
чар кој со поезија го облагороди рокенролот.
Автор и творец кого никој не можеше да го
имитира. Ленард Коен е мера за работите
кога станува збор за рок-поезијата. Беше
скромен, тивок и повлечен. За себе не раз
мислуваше ниту како за писател и изведувач
ниту на нешто слично. За него да се биде
човек, беше многу повисоко чувство, од сето
тоа. Тој беше човек што ја бараше смисла
та на постоењето и животот воопшто. Како
„Будистички Евреин со Исусов комплекс“ и
„Џикан – тишина помеѓу две мисли“ беше
постојан истражувач на најнедостапните
дамари на нашите души. Алелуја.

„Сакав да бидам слободен“
„Еве ме, подготвен сум, Господе“
-Ленард Коен
www.republika.mk
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Македониjа ме научи да
одржувам вистинска
рамнотежа меѓу работата
и уживањето во животот
Млад професор доктор, кој ја имал Јапонија на дланка, пред седум
години решава да се исправи пред поинаков предизвик во својот жи
вот и преку своето образование да им помогне на младите луѓе токму
во Македонија. Махди Косрави од Иран своето знаење за информа
тичките науки го пренесува на студентите на охридскиот универзитет
„Св. Апостол Павле“. Посетил многу места во Македонија, а, како што
открива за „ Република“, најмногу му се допаѓа животниот стил на лу
ѓето. Според него, Македонците се народ што знае како да го живее
животот среќно и, навистина, знае како да успее во него
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Кога првпат дојдовте во Ма
кедонија?
Косрави: Мојата прва посета во
Македонија беше во септември
2010 година. Откако се здобив
со титулата професор доктор во
Јапонија, имав интервју на Уни
верзитетот за информатичка
наука и за технологија во Охрид.
�

Тоа беше амбициозен проект,
кој имаше цел да им помогне
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на младите луѓе во Македо
нија да го промовираат својот
живот преку информатичката
наук
 а.

Почувствував дека можам да
помогнам за оваа навистина
важна задача и го потпишав
договорот, по што допатував
во Македонија. По моето при
стигнување во Македонија сѐ
течеше добро и лесно.

www.republika.mk

Доаѓ ате од земја со поина
ква култура и традиција од
Македонија. Како успеавте
да се приспособите на живо
тот овде?
Косрави: Културната разлика
е, навистина, голема меѓу овдеш
ната и таа во Јапонија, исто како
и овдешната и таа во Иран. Но,
откако го прифатив предизви
кот, тоа не беше тешко прашање
за мене. Имав одлична идеја во
својот ум сѐ со цел да им помог
нам на луѓето, да ја завршам
својата задача за подобрување
на истражувањето и на образов
ната структура во Македонија.
Поради големиот ентузијазам
имав голема цел, која можев до
бро да ја менаџирам. Исто така,
морам да посочам дека моите
колеги во Македонија и пријате
лите ми помогнаа многу за да го
постигнам тоа. Имав добри при
јатели со кои можев да седнам
и да споделам убави моменти.
�

Дали Македонците Ви по
могнаа кога имавте потреба
за тоа?
Косрави: Да, ми помогнаа мно
гу за многу работи.
�

Кое е Вашето мислење за Ма
кедонците?
Косрави: Според моето гледа
ње на работите Македонците се
народ што знае како да го живее
животот среќно, без разлика на
можностите што ги има околу
�

себе. Македонците, навистина,
знаат како да бидат среќни и да
успеат во животот. Животот, на
вистина, станува убав кога не ги
следиме далечните соништа за
да ја достигнеме среќата и токму
тоа е тоа што многумина знаат
како да го постигнат. Имам ви
дено многу луѓе во светот што
работат и заработуваат пари, но
не ги користат за задоволство
и за среќа бидејќи мислат дека
парите треба да се штедат за нај
тешките моменти од животот.
Во Македонија луѓето одржуваат
вистинска рамнотежа меѓу рабо
тата и уживањето во животот.
Тоа е убавината, начинот на кој
мислат и гледаат на животот.

Колку имате слободно вре
ме за да патувате низ Маке
донија?
Косрави: Во академските кру
гови ние немаме многу слободно
време. Навистина имаме ограни
чено време со огромни обврски.
Како и да е, јас имам патувано
многу низ Македонија. Сум бил
во Скопје, Тетово, Гостивар, Би
тола, Штип, Дебар и, секако, во
Охрид и во Струга.
�

прекрасна. Друго место во Ма
кедонија за кое малкумина луѓе
знаат е водопадот во Ростуше.
Лоциран е токму на патниот
правец од Дебар до Маврово,
на само 15 минути од Дебар.
Исто така, треба да споменам
дека стариот стил на бањата
со топла вода во Дебар може
да биде, навистина, интересна
за туристите. Многу пати сум
бил и во Косоврасти.

Ви се допаѓа ли храната овде?
Македонските рецепти?
Косрави: Печените пиперки
со лукче се храната што ја са
кам најмногу во Македонија.
Тој рецепт е одличен и добро
направен.
  
� Како професор на Универзи
тет во Македонија, кое е Ваше
то мислење, дали студентите
во Македонија се паметни и
упорни?
Косрави: Студентите во Маке
донија имаат голем талент, но не
се многу упорни и трудољубиви.
�

Кои, според Вас, се најдобри
те места за посета во Македо
нија?
Косрави: Лично за мене е мно
гу убав патот меѓу Дебар и Ма
врово. Таа природна убавина е
�
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Дали Ви недостига Вашата
родна земја?
Косрави: Всушност, ми недо
стига, родната земја е родна зем
ја на крајот на краиштата. Имам
прекрасно семејство во Иран. Иа
ко тие ја ценат мојата амбиција и
патувањето, како и работата низ
светот, но потребно им е моето
присуство покрај нив. Претходно
тие постојано зборуваа за оваа
потреба, но сега и јас, исто така,
ја чувствувам.
�

Кои се Вашите планови, ќе
останете ли во Македонија?
Косрави: Пред шест години
кога дојдов во Македонија имав
силно чувство дека мојата за
дача во Македонија е клучна
и многу потребна за системот.
Како и да е, повеќе го немам
тоа чувство. Мислам дека ја
завршив својата мисија во Ма
кедонија и, можеби, е време
да заминам. Многу работи се
променија откако дојдов овде.
Се сеќавам дека тогаш целиот
борд на универзитетот бевме
странци. Но денеска имаме
многу добри колеги од Маке
донија што го менаџираат уни
верзитетот, образованието и
истражувањето. Ќе заминам во
иднина, но би сакал да ги одр
жам моите контакти со Маке
донија и со универзитет на кој
ги поминав најдобрите години
од својот живот за да помогнам
да расте и да се развива. Кога
пристигнав на универзитетот
тоа беше втората година од ос
новањето. Тоа, навистина, беа
неговите бебешки чекори, но
денес универзитетот има сту
денти од втор и од трет циклус
студии и има навистина амби
циозни цели пред себе. �
�
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АТРАКТИВНО

ТРЕНД
Ако сакате софистициран, а топол
изглед тогаш облечете бунда од крзно
и ѕвонарки од тексас. Се разбира, добрите чизми треба
да бидат основа на
вашиот изглед.

К

ога треба да се облечеме за многу студените
денови приоритет е да одбереме комбинации
што ќе бидат топли и удобни. Ова најдобро
го знаат луѓето што поголемиот дел од денот го
минуваат надвор, на студено, поради професионалните обврски.

За среќа, пердувестите надувани јакни моментно
се голем тренд и претставуваат идеално парче
гардероба, кое ќе ви овозможи удобност и чувство
на топлина, а вие ќе изгледате многу модерно.
Во комбинација со омилениот џемпер, за кој е
пожелно да има интересен дезен, фармерки и со
практични додатоци, како што се капа и чизми.

Актуелните јакни од антилоп
не само што изгледаат неверојатно стилизирано, туку се
идеални за многу студените
денови, посебно ако ги комбинирате со ефектни џемпери,
тексас и со кратки чизми.
Оваа зима може да комбинирате јакна од пердуви, горна
тренерка, фармерки и патики.

И додека топлината е главниот критериум
по кој го стилизираме својот изглед, мора да
признаеме дека посебно е важна естетиката.
Тоа се постигнува, пред сѐ, благодарение
на облекувањето во слоеви. Така може да се
постигне многу модерен изглед, а притоа ќе
бидете и затоплени

44

петок, 13 јануари 2017 година

www.republika.mk

Блогерката Тине Андреа ни покажува дека е можно да се има
добар деловен стил и покрај
ниската температура. Преку
панталоните и кошулата облечете долг и топол џемпер. Што се
однесува до обувките, тоа може
да бидат кои било топли чизми.
На пример, каубојки, кои имаат
елегантна силуета. �
www.republika.mk
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Пет одлични
зимски
комбинации

И додека топлината е главниот критериум по кој
го стилизираме својот изглед, мора да признаеме
дека посебно е важна естетиката. Тоа се постигнува, пред сѐ, благодарение на облекувањето во
слоеви. Така може да се постигне многу модерен
изглед, а притоа ќе бидете и затоплени.

45

Посетете ја најбезбедната земја и најздравиот град во Европа
жители, областа на циришката метропола е урбанизирана област од меѓународно значење со речиси два милиона
жители. Цирих е крстосница на железнички, патен и на воздушен сообраќај.
Циришкиот аеродром и железничката
станица се најголемите и најфреквентни во земјата.

Цирих е прогласен за град
со највисок квалитет на
живот во светот, исто како
и најздрав град во Европа

Ш

Додека ние се бориме со снежните
наноси, за оваа земја е интересен податокот дека ако среде ноќ почне да
паѓа многу снег, ќе ги затрупа улиците
толку многу што никако нема да можете да поминете низ нив. Но, можете
да се обложите дека сите улици ќе
бидат исчистени до осум часот наутро.
Цирих е најголемиот град во Швајцарија и е главен град на кантонот Цирих.
Лоциран е во централна Швајцарија
на северозападниот крај од Циришко
Езеро. Додека општината има 380.500

Цирих е прогласен за град со највисок
квалитет на живот во светот, исто како
и за најздрав град во Европа. Ако сте од
тие туристи што ја сакаат уметноста,
овој град е вистинското место за вас.
Импозантен е бројот на музеи и на
уметнички галерии, меѓу кои посебно
се издвојуваат Националниот музеј на
Швајцарија и Кунстхаус. Во Цирих се
наоѓа и најпознатиот театар во светот
на германското говорно подрачје.
За полесно снаоѓање низ градот користе го локалниот превоз, апликацијата „Вемлин“ (Wemlin, iOS, Android) со
чијашто помош ќе може многу лесно
да се снајдете (прво симнете ги распоредите и мапите кога сте поврзани на

интернет). Со еден билет можете да
се возите во сите возила на јавниот
превоз во цела држава.
Целиот град е симпатично централноевропски среден, со шарени зградички
со мали прозорчиња со обоени капаци.
Кога шетате низ Цирих, важно е да знаете дека цените во рестораните и во
кафулињата низ градот воопшто не
се ниски. Кафе чини шест-пет франци,
пиво осум-девет франци. Најевтино по
„Мегдоналдс“ и „Бургер кинг“ е во кинеските ресторани. Порција со пилешко
е 16 франци. Водата чини по 2,5 франци.

Како „метропола на искуствата“ стационирана покрај вода, во близина
на Алпите, Цирих е град со вистинска
комбинација на атракции – музеи и
галерии, но и бурен ноќен живот, веројатно најдобар во цела Швајцарија.
За авантуристите овој град нуди
различни активности за рекреација,
како посета и капење во езерото,
но и планинарење и прошетки по
околните планини.

Секој може да го посети Цирих, кој е
во срцето на Европа, па е достапен ако
сакате да патувате со авион, воз, автобус или со сопствено возило.

Агенциските аранжмани за три дена
во Цирих и во земјата на чоколадата чинат околу 350 евра. Во цената
влегува патување со авион, хотелско
сместување и организирано разгледување на градот со локален водач. Железничката станица, голем број цркви,
близначките Гросмунстер, црквата
„Фраумунстер“, црквата „Св. Петра“
со часовник со најголем пречник во
Европа (поголем од „Биг-бен“) со пречник од 8,64 метри, Саат-кулата е во
сопственост на градот. Банхофштрас,
па и Цириршко Езеро.

Во овој пакет ќе имате и можност за
посета и на градот Луцерн и на фабриката за чоколада „Линдит“. Во цената на овој аранжман не е вклучена
аеродромска такса, која чини 87 евра,
но износот е променлив.

Според податоците на транспорт и на
врски за 2016 година, во согласност со
реализација на авиосообраќајот, со 10,1
процент, Цирих спаѓа во групата најзастапени дестинации според бројот на
патници за периодот јануари – ноември.
Ако во овој период се решите да патувате во оваа прекрасна земја треба да
знаете дека британската организација
„Холидеј травел вач“ за 2017 година
ја стави Швајцарија прва на листата
најбезбедни дестинации за патување. �

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

вајцарија не е голема земја,
но е преполна со фасцинантни податоци и факти за луѓето што живеат во неа. Швајцарија е
најцентралната и најнеутрална земја
во Европа, единствена земја во која
меѓу осум милиони луѓе се зборуваат
четири јазици, има четири култури и
23 дијалекти! Градовите Цирих, Берн

и Женева се на листата од топ 10 градови со највисок квалитет на живот.

Цирих е водечки глобален град и е
еден од најголемите светски финансиски центри. Градот е дом на голем
број финансиски институции и банкарски гиганти. Исто така, многу од
истражувачките и развојни центри се
концентрирани во Цирих, а ниските
стапки на даноци ги привлекуваат
странските компании да отвораат
свои седишта таму.
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Новa технологија во 2017 година

Звучник што лебди,
телевизор што знае што
сакате да гледате
Големиот саем за електроника во Лас Вегас (Consumers
Electronics Show - CES), кој се одржува од 5 до 9 јануар и
2017 година, е настан на кој големите, но и помалку познатите
компании претставуваат свои смели новитети. Овој пат, на
јубилејниот 50. роденден, ќе бидат претставени многубројни
патенти од речиси сите технолошки гранки, а на настанот ќе
има четири илјади изложувачи

М

еѓу многубројните апа
рати ќе бидат прет
ставени огромен број
телевизори, а еден од поин
тересните што се издвојува е
новиот тип персонализиран
телевизор, кој ќе го претста
ви компанијата „Самсунг“. Тој
ќе обезбеди ТВ-сервиси што
ќе им нудат персонализирани
содржини на корисниците врз
основа на нивната склоност кон
одредени ТВ-содржини.
На пример, паметниот ТВсервис за спорт ќе обезбедува
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информации за тоа кога игра
омилениот тим на корисникот,
на кои телевизиски канали мо
же да се гледаат натпревари
со тимот, како и резултати, па
така место да мора да преба
рува по десетици или стотици
канали, сите детали ќе му се
нудат од корисничкиот интер
фејс за спорт, кој може целосно
да се приспособи на неговите
потреби. Истото важи за теле
визиските серии или забавни
програми што ги следат корис
ниците, а телевизорот ќе ги
потсетува кога се емитуваат.

www.republika.mk

Инк уб ат ор от „Ц-лаб“ на
„Самсунг“ во 2017 година ќе
претстави производи, кои,
можеби, нема да направат ре
волуција, но ќе покажат дека
корејскиот гигант не преста
нува да иновира.

„С-скин“ и „лумини“, на при
мер, се продукти што ветуваат
дека можат да помогнат во тоа
да имате подобра кожа на ли
цето. „С-скин“ е, веројатно, по
бизарниот од двата производа
бидејќи има лепенки со микро
игли, кои треба да ја освежат
вашата кожа, како и концен
трирана ЛЕД-светилка што ги
отстранува дамките. Исто така,
уредот ќе може да се поврзе со
телефонот на корисникот, па,
според временските услови и
типот на кожата, ќе му пред
лага козметички препарати.

Компанијата „ЛГ“, пак, ќе
претстави безжичен звуч
ник што лебди, кој ќе треба
да нуди звук со врвен квали
тет. Звучниците се викаат
„ПЈ 9“, а лебдењето е овоз
можено со силни електро
магнети сместени во држач,
поради што воопшто не се
потребни кабли. Кога бате
ријата ќе почне да се празни,
звучниците автоматски се
спојуваат со држачот и поч
нуваат безжично полнење.
Повторно ќе бидат актуел
ни дроновите, па така дури
39 компании на Саем
 от во
Лас Вегас ќе покажат нови
летала, а ќе биде прикажан
и напредок на полето на три
димензионалните печатачи.

„Ц-лаб“ не ги заборавил ниту
децата. За нив подготви апа
ратче „таг плус“ со камера, кое
може да се закачи на играчка и
да се поврзе на интернет. По
тоа, детето може да се поврзе
и да разговара со врсници што
ја имаат истата играчка.

Кинескиот гигант „ТЦЛ“ пот
пиша договор со „Блекбери“
за производство на памет
ни телефони, а на Саемот во
Вегас ќе лансираат два нови
паметни телефона.

Компанијата „Хонда“, пак, во Лас Ве
гас ќе го претстави моделот „неу В“
(NeuV), кој е дизајниран како мал
автомобил со вештачка интелеген
ција. Концептот е електричен, а авто
мобилот има карактеристичен дизајн,
кој изгледа футуристички. Исто така,
возилото ќе биде наменето само за
возење во градски услови бидејќи има
прилично мали димензии.

Сепак, може да се заклучи дека со не
го „Хонда“ сака да покаже и примени
други технологии. Моделот е замислен
како автоматизирано електрично во
зило, што значи дека ќе има одредена
доза на автономно возење. Исто така,
автомобилот е опремен со вештачка
интелигенција со емоции, чијашто цел
е сопственикот на возилото подобро
да се поврзе со својот автомобил.

www.republika.mk
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дом

градина

Подготви | К.Н.К

миленици

Совет број 3: Затворете ги вратите. Затворените врати не
само што ќе го спречат воздухот да се движи низ другите
соби, туку тоа ќе ви помогне
и да ја одржувате топлината
што сте ја создале во одредена
просторија (без разлика дали
од оган, радијатор или од некое друго грејно тело).

Дозволете му на вашето
куче да спие со вас
Делењето на постелата со вашето
милениче може да ви донесе многу
придобивки. Ова се неколкуте
причини зошто треба да му дозволите
на вашето куче да спие со вас…
Може да ве смири

Познато е дека кучињата помагаат во
борбата против анксиозност и депресија. Доколку му дозволите на вашето
куче да спие со вас, ќе доживеете значително намалување на стресот.

Ќе се чувствувате безбедни

Постои причина зошто луѓето спиеле
со кучињата уште во антички времиња.
Нема никаква врска дали чувате питбул или малтешка пудла, самото физичко присуство на кучето ќе направи
да се чувствувате побезбедни.

Ќе ви помогне да спиете подобро

Некои луѓе тврдат дека ритмичкото
дишење, срцебиење и смирувачкото
присуство на кучето се најдобриот лек
за несоница и значително го подобруваат квалитетот на сонот.

Ќе ја зацврсти вашата врска
со миленикот

Спиењето во кревет со миленикот е
пријатно и за кучето, кое не сака ништо
друго, освен да биде постојано со вас.

Многу е удобно

Спиењето со вашиот вистински крзнен
пријател е исто како да спиете до радијатор. Освен тоа, слободно можеме
да кажеме дека кучињата се како кадифени мечиња за возрасни. �
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Направете
радијаторите да
греат поефикасно
Ако сакате да ви биде уште потопло во овие студени
денови, а за тоа да не платите повеќе, тогаш погледнете
ги овие одлични совети, кои ќе ви понудат евтини, практични и ефикасни решенија. Тие што се обиделе со овие
методи тврдат дека топлината се зголемува како да
вклучиле уште еден радијатор во просторијата

Совет број 2: Залепете алуминиумска фолија на парче картон,
така што сјајната страна на
фолијата да биде однадвор, па
ставете го картонот меѓу ѕидот
и радијаторот. Секако, страната
со фолијата треба да биде свртена кон радијаторот. На овој
начин топлината ќе се одбива
од површината на фолијата и ќе
се враќа во вашиот дом, место
да се впива во ѕидовите.

Совет број 4: Постелете нешто на
подот. Теписите не се само начин
за додавање боја и стил во вашиот дом, туку тие играат значајна
улога и во одржувањето на топлината на подот. Изберете тепих
или черга што ви одговараат, па
прстите на нозете, дефинитивно,
ќе ви бидат благодарни.

Совет број 5: Преместете го
мебелот. Настојувајте вашиот мебел да не се наоѓа пред
некој голем прозорец со што
би се спречувало влегувањето
на сончева светлина во текот
на денот. Исто така, внимавајте да не поставувате големи
парчиња мебел во предниот
дел на радијаторите, како што
се креветот или софата, кои
би ја апсорбирале топлината.

Како се негува
божикното цвеќе?
Кога ќе прецвета, божикното цвеќе
треба да го преместите во постудена
просторија и да престанете да го
полевате. По периодот на мирување,
ова цвеќе ќе биде подготвено за новата
сезона ако го негувате правилно
Додека цвета, треба да го чувате во просторија на температура од 12 до 14 Целзиусови степени затоа што во потопла
просторија брзо ќе прецвета.

Растението бара многу светло место, на
пример на прозорецот, и влажен воздух,
а тоа се однесува на простории со централно греење, каде што температурата
е повисока. Кога ќе прецвета, односно
кога ќе падне цветот, растението можете
да го префрлите во малку постудена
просторија. Најпогодната температура е
од 10 до 12 степени. Тогаш престанувате
да го полевате, па растението ќе ги отфрли лисјата, што значи ќе настапи мирување. Растението треба да се пресади
во април. Кога ќе почне да пушта нови
гранчиња, полевајте го обилно и тоа
секогаш со млака вода. Со оглед на тоа
дека растението е во полн раст, треба
да го потхранувате на секои 15 дена. �

Совет број 1: На ѕидот зад радијаторот
залепете каков било
рефлектирачки материјал, како што е
на пример алуминиумската фолија за
домаќинството или,
пак, фолија за заштита на ветробранското стакло на автомобилот од сонце. Така, радијаторот ќе престане да го загрева ѕидот,
топлината нема да излегува надвор низ ѕидовите и ќе се одбива
директно во собата.
www.republika.mk
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ЛИНО ЧЕРВАР,

СЕЛЕКТОР НА МАКЕДОНСКАТА РАКОМЕТНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

спорт интервjу

Ако не го оставиме срцето
на терен, нема да
има резултат
Најмалку десетина дена
македонската јавност ќе
ги бодри ракометарите кои
на Светското првенство во
Франција ќе го бранат
националниот дрес и прво
ќе се обидат да ја минат
групата Б

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
Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски

Нуди незаборавен престој на своите гости
со луксузно сместување, извонредна храна
послужена во елитен ресторан

П
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

о првиот дел од подготовки
те што ги минаа во Маврово
и неколкуте контролни нат
превари во Скопје, селекторот Лино
Червар замина за Франција со 19
ракометари. Неколку дена пред да
тргнат на мундијалот „Република“
разговараше со селекторот Червар,
кој говори за подготовките, подм
ладувањето на тимот и за очекува
њата од турнирот.

Како минаа подготовките,
колку сте задоволни од тоа
што го покажаа ракометари
те и дали некој Ве изненади
позитивно или негативно?
ЧЕРВАР: Задоволен сум од тоа
како се одвиваа подготовките.
Многу напорно работевме, не
когаш можеби и со превисоко
темпо, но играчите никогаш
не се повлекоа, ниту се пожа
лија. Морам да признаам дека
и малку ме изненадија, секако
www.republika.mk

позитивно, и машки издржаа.
Треба да се плати цената, тоа
е мојот одговор за подготовки
те. Одиш во ресторан, добро
ќе се најадеш и на крај ќе ја
платиш сметката. За да дојдеш
до успех во спортот, прво тре
ба да се плати цената, па дури
потоа да се чекаат резултати.
Тоа е работата, подготовките,
и физички и ментални. Колку
е амбицијата поголема, толку
поголема цена мора да платиш.
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ЛИНО ЧЕРВАР
Ако тие во некој момент ми се
жалеле, јас им велев дека ако
одиме во Франција да се шетаме
и да уживаме, тоа е друга ра
бота, но ако мислиме да одиме
за борба, за силни натпревари
помеѓу две држави, тогаш мора
да работиме.

Иако сите тренери велат дека
треба да се концентрираме на
нашата игра, сигурно веќе ги
имате анализирано против
ниците од групата. Како ги
оценувате шансите на Маке
донија на овој мундијал?
ЧЕРВАР: Мора да сфатиме дека
сега влегуваме во еден нов цик
лус и еден добар тим не се гради
за еден месец или со едни под
готовки. Тоа е заблуда. Не сум од
оние тренери што ветуваат сѐ
и сешто и на крајот разочараат.
Јас сакам да бидам искрен и за
тоа ќе кажам дека секогаш сум
гладен за успех, иако по седум
години повторно се појавувам
со репрезентација.

Свесен сум дека не сме Франција
или некоја ракометна велеси
ла, но знам дека Македонците
многу го сакаат ракометот. Ма
кедонија, можеби, е единстве
ната земја каде што ракометот
е омилен спорт. Сега, како една
од најмладите репрезентации,
она што би сакал пред сѐ е да
ги направиме гледачите во Ма
кедонија задоволни со нашиот
настап. Без разлика дали ќе по
бедиме или загубиме, би сакал
гледачите да бидат задоволни
ако нашите играчи како ви
стински Македонци се борат и
даваат сѐ од себе, да не се пре
даваат пред време. Тоа мислам
дека сите Македонци сакаат да
го видат. Да бидат горди со ра
кометарите што ќе играат во
националниот дрес.
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Што мислите дека е неоп
ходно и што барате од рако
метарите за да имаат добар
настап и да остварат успех во
Франција?
ЧЕРВАР: Јас чувствувам голема
одговорност и мислам дека и
играчите треба да го чувству
ваат истото. Чест и привилегија
е да се носи македонскиот дрес
и да се претставуваат сите гра
ѓаните на Македонија. Ако не го
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спорт интервjу
оставиме срцето на терен, нема
да има резултат. Сѐ уште не сум
прочитал дека некој со проше
тка и без борба успеал да стигне
до врвот. Тоа никогаш не сум го
слушнал.

Мислам дека кога би се одлучиле
за таков потег, тоа би било еден
до два играчи максимум, но да се
млади за да можеме да ги кори
стиме повеќе години. Не би било
доволно да одигра само неколку
натпревари за нас. Затоа треба да
се анализира каков е играчот и
кои се неговите квалитети, како
што работат скаутите, на пример,
во НБА, но и во други спортови
низ светот. Тие го следат човекот
и го проценуваат неговото одне
сување не само на теренот, туку
и надвор од него. Би требало тој
да биде пример за младите, но
и играч што ќе даде нешто по
веќе, квалитет плус, со што ќе
им помогне и на соиграчите и на
нашите млади играчи.

Работам на тоа на теренот да
изгледаме како македонски тим.
Кога еден играч е дел од маке
донската репрезентација, на
прво место е државата, тимот,
а потоа тој како играч. Тој пре
станува да биде индивидуалец
и на прво место ја става екипата.

Не би сакал да ги оптоварувам
со резултат иако знам дека сите
луѓе го бараат тоа, но мислам
дека тоа не би било мудро. Ако
тие дадат сѐ од себе на теренот и
изгледаат компактно како тим,
јас ќе бидам задоволен. Тоа е
најважно.

Го нагласувате тимскиот дух
како важен фактор за успех.
Каква е атмосферата во ти
мот сега?
ЧЕРВАР: Позитивна, меѓутоа
колективниот дух секогаш мо
же да се подобрува. Играчите се
хомогенизираат кога е потешко,
а сега е тешко. Нозете се тврди,
некои се изморени од сезоната,
се подготвуваме за пат. Првиот
противник е Тунис, а знаеме де
ка имавме непријатно искуство
со нив, и тоа се ситуац
 иите во
кои играчите би требало да се
солидаризираат еден со друг и
да бидат посилни како тим. Ти
мот е силен колку што е силна
неговата најслаба алка.

Неколку пати спомнавте дека
нема премногу играчи на рас
полагање за избор на тимот.
На која позиција би сакале да
имате поголем избор?
ЧЕРВАР: Секоја наша победа е
важна на меѓународен план за
тоа што ние мораме да бидеме
свесни дека имаме два милиона
луѓе, па со тоа сигурно дека има
ме многу помалку играчи од една
Франција, Полска и од другите
велесили. Ние мора да признаеме
дека имаме тешкотии во избо
рот и дека селекцијата секогаш
е подобра кога има поголем из
бор. Колку е помала толку повеќе
треба да се бориш и да управуваш
со она што го имаш.
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Мислам дека сме малку дефи
цитарни на позицијата десен
бек. Всушност, во светот и онака
има многу малку левучари, но
кај нас изгледа како да ги има
уште помалку. Така што чекаме
Велковски малку да порасне и
да имаме на таа позиција опција
пулс затоа што Кире е Кире, тој
е незаменлив, но еден ден и тој
нема да игра. Можеби ќе биде
тренер или нешто друго, сека
ко има уште натпревари пред
него, но мора полека да бараме
играчи. Јас, сепак, сум оптимист
и морам да кажам дека следиме
неколку левучари во Македони
ја и сигурно ќе им обрнеме уште
поголемо внимание на тие што
веќе се впишани во нашиот по
пис на играчи.
Изминатите месеци како една
од опциите за засилување на
репрезентацијата се спомнува
ше натурализирање странски
играч. Кои квалитети би ги ба
рале во еден играч доколку се
одлучите за таков потег?
ЧЕРВАР: Прво мора да сметаме
на нашите играчи, но квалите
тен човек и квалитетен играч е
секогаш во мода. Една индивидуа
и да не се занимава со спорт, ако
е квалитетна и добра во својата
работа, секогаш е плус. Но, пред
сѐ, треба да ги почитува сите ма
кедонски граѓани, како и сите
малцинства што живеат тука.

Подмладувањето на репре
зентацијата е нешто на што
веќе се работи, а добар дел од
помладите ракометари со кои
работите во Металург Ве по
сочија како еден од клучните
фактори за нивниот развој.
Колкав е нивниот потенцијал
и дали во иднина може да би
дат носители на играта на ма
кедонската репрезентација?
ЧЕРВАР: Будно следам сѐ што
се случува во ракометот во Ма
кедонија, како и во помладите
категории, а сум тренер и на
Металург. Во овој момент во
Лигата на шампиони Металург
е најмладата екипа во Европа, а
младинците се пласираа на мун
дијалот во Алжир. Мислам дека
тоа е најдобар доказ дека сме ра
ботеле во вистински правец. Тоа
беше планот од самиот почеток
кога дојдов во клубот, повеќе да
работиме со нашите деца и по
веќе да веруваме во нив.

Во репрезентацијата влегоа на
голема врата Талески и Нелов
ски, а чукаат на вратата и Вел
ковски и Томовски, значи ние
сега го одиме тој пат. Морам да
кажам дека Металург ги поттик
на и другите клубови да работат
повеќе на младите играчи, што
ми е особено драго.

Будно ги следите младите
ракометари во домашното
првенство, а со Металург
гостувате кај сите тимови
во земјава.

Какво е Вашето мислење за
состојбата во македонскиот
ракомет?
ЧЕРВАР: Јас ниту еден клуб не
го чувствувам како противник во
Македонија, ги чувствувам како
наши. Имам почит кон брендот
Вардар, тука и е Работник, кој
почнува да работи поактивно,
Охрид исто така, и задоволство
ми е што го гледам тоа.

Добро е тоа што сите со својата
програма целиме кон тоа маке
донскиот ракомет да биде што
подобар. Ние сме премала земја
за да се двоим
 е и мислам дека
спортот праќа порака, дури и по
литичка, затоа што спортот има
една привилегија која ја нема
никој друг. Тој ја развива заед
ницата и поттикнува соработка
меѓу луѓето. Што е најважно, не
прави разлика меѓу луѓето, не
ги дели луѓето, а токму тоа е
потребно да ги учиме младите.

Во едно Ваше интервју спом
навте дека неодамна сте би
ле во Исланд, каде што сте
се запознале со нивниот си
стем на спортски академии и
развивање млади спортисти.
Мислите ли дека на некој на
чин можеме да го пресликаме
нивниот успех на ЕП во фуд
бал и да оствариме резултат
во Франција?
ЧЕРВАР: Од секој тим треба да
се земе нешто, од секого може да
се научи нешто. Добриот тренер
секогаш гледа да науч
 и нешто,
се обидува да ги земе најдобри
те работи од секаде од каде што
може. Мислам дека мораме да ги
земеме квалитетните работи,
но, сепак, во нашата игра да се
види и нешто македонско, мора
да има еден македонски печат.

За во иднина да бидеме уште
подобри, би сакал да истакнам
дека е важно да ни се пружат
услови за работа. Екипата што
го држи приматот во развојот на
ракометот во Македонија, Мета
лург, работи во катастрофални
услови. Никој не
ни пружил

рака за да ни помогне. Не бараме
ние не знам што. Јас морам да се
борам за нашите таленти и не об
винувам никого, туку само барам
помош и да ни се даде можност да
работиме во соодветни услови за
тоа што има многу младинци од
кои може да се направат добри ра
кометари. И не само тоа, би сакал
да имаме подобри услови за да не
ги учиме само ракометни вештини.
Тоа не е доволно за да направиме
голем играч. Мора да ги подучуваме
децата и пред тренингот.

Со свои очи во Европа сум видел
примери во кои во салата каде што
тренираат играчите имаат четири
училници и пред тренингот имаат
часови, без разлика што истото го
прават и на училиште. Таму доа
ѓа квалитетен професор кој ги учи
разни предмети. Значи, ние треба
да ги развиеме тие деца не само да
бидат добри играчи, туку и квали
тетни личности. Не е доволно да им
фрлиме една топка и да викаме по
нив, и толку. Мора да се анализи
раат со нив разни теми, нешто што
јас веќе го правам, и да се извлече
една поука, да се развијат кај нив
добрината и почитувањето.

ВРЕМЕПЛОВ
� 13 јануари 1785 година
Џон Волтер во Лондон го објавил
првиот број на „Тајмс“.

д во г л е д

� 14 јануари 1914 година
Хенри Форд, кралот на амери
канската автомобилска индус
трија, ја пушти во работа првата
бескрајна производна лента,
пресвртница која ќе го забрза
производството на автомобили
и ќе ја намали нивната цена.

Заев не дојде на рочиште поради
средба со камин на дрва

� 14 јануари 1860 година
Во Прилеп е роден Атанас Бадев,
композитор, хорски и музички теоретичар и педагог, еден од први
те професионално школувани ма
кедонски композитори. Посебно
е значајна работата на Бадев врз
проучувањето на македонскиот
музички фолклор. Бадев е еден
од првите теоретичари што имаат
укажано на постоењето сложени,
асиметрични метрички групации
во македонската народна музи
ка. Починал во Ќустендил на 21
септември 1908 година, каде што
работел откако бил преместен
од Солунската гимназија (1896)
по бунтот на учениците.

З

оран Заев побара одложување на
денешното рочиште за случајот
„Поткуп“ поради тоа што имал
неодложна средба со камин на дрва,
соопштија Зоран Заев и неговиот тим
адвокати.

По 17-те одложувања поради сред
би на Заев со портири, шофери и со
кафе-кувари на странски амбасади,
денешното одложување е прво по
ради средба со грејно тело.

� 15 јануари 1945 година
Во Велес без јавно судење би
ле стрелани 53 затвореници од
велешкиот затвор, лица за кои
имало сомневање дека биле оз
логласени противници на НОБ.
Без заокружена истражна постап
ка и без јавно судење биле групно
стрелани и масакрирани, а потоа
и закопани во заедничка гробни
ца која била откриена по педесет
години. Ова претставува најголем
масакр врз цивили извршен од
ОЗНА во ослободена Македонија.

„Лидерот Зоран Заев на опозици
јата што е значи, денес за голема
жал не можеше да дојде на судење
бидејќи имаше неодложна средба
со камин од типот на дрва, којшто,
како што знаеме, значи согорува и
грее со помош на оган, што е ога
нот на слободата и олимпијадата“,
соопшти Зоран Заев.
�

„Оваа неодложна средба беше за
кажана затоа што нели е поларен
студ и многу е ладно, па каминот на
дрва побара средба со Зоран Заев
да поразговараат за студот и да се
понуде да биде од некаква корист“,
додаде Заев.
�

� 15 јануари 1945 година
Во Скопје почна дводневна Прва
земска конференција на ветери
нарните лекари во Македонија.
Формирани се првите ветеринар
ни станици, со што беа удрени те
мелите на ветеринарната служба
во Македонија.

Каминот на дрва бил намонтиран
во домот на Заеви, каде што и ќе се
одржи средбата.

„Со камино очекувам Заев да раз
говара за многу теми, како, на при
мер, дали може да се чаде виршла
на камин за да е повкусна, па чора
пи колку високо над камино може

� 15 јануари 1992 година
Владата на Р. Бугарија ја призна Р.
Македонија за суверена и независ
на држава. Бугарија беше првата
земја што ја призна Р. Македонија.
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да се стават за да се исушат, а да не
се направе корка и да се сокршат
после, па чушки дали може да се
печат на камин и други важни др
жавнички работи“, вели поранешни
от струмички градоначалник.

Судот ѝ го презентираше на јавноста
и стенограмот од изјавата на Заев со
која бара одложување на рочиштето
за друг пат:

„Јас судијо поштована, што сте
значи јас сум Зоран Заев, лидер на
опозицијата и сакам да се сооч
 ам
со правдата, ама што да правам,
ангажиран и баран човек сум. Ете
денес тамам си реков ќе дојдам и
ќе го објаснам случајо „Поткуп“, ама
од работни обврски не можам да
стигнам. Камино на дрва ми се јаве
и ми рече аман-заман Зоран морам
да те видам да поразговараме за
нешто важно сега во студо. Е кога
му реков јас, камину да се видејме,
оти на суд треба да одам, ти за студ
ја за суд, пошегував се со камино.
Ама тој не разбире шала и ми вели
Епа Зоки, кога си на суд, значи ме
питува камино и ја му кажав дека
сум во дванајсе. Еми во дванајсе и
пет обавезно да се видејме! ми рече
камино и шо да праам са, не е да му
откаже човек, сепак се работи за
камин на дрва кој шо грее и дава
живот во вселената и слободата
оганот што е значи потекнува од
камин како што знаеме и сонцето е
настанало од камин, односно вселе
ната е еден голем камин, а сонцето
�
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нејзин оган, па јас како Прометеј
што го украде огно и сакавме затоа
да го урнеме со Шарената револу
ција не смеам некој да го украде
огно и морав да го чувам и затоа не
можам денес да бидам на судење“,
изјавил Заев пред судот.

На ова барање на Заев судот покажал
големо разбирање и го закажал на
редното рочиште на датум „здравје,
ќе се чуеме и ќе се договориме“, како
што стои во записникот.

Заев изјави дека ова е уште едно пре
красно одважување на судот кој е
вмровски и тенденциозно сака да му
штети, односно дека е голем чекор
кога судот ќе покаже разбирање за
борците за правда како Заев кои не се
соочуваат со правдата не по своја вина,
туку од објективни причини. Заев вети
дека кога ќе се ослободи од обврски,
ќе се јави кај судијата „да пијат една
мастика и салатка“, како што рече, при
што ќе се договорат кога ќе се одржи
наредното рочиште „здравје боже, са
мо да сме живи и здрави“.

Веднаш потоа влезе во својот „мер
цедес“ и замина на средба со ками
нот. Детали од средбата ќе бидат
соопштени подоцна. Она што е си
гурно е дека случајот на крај ќе биде
пепел. �
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

О

сумдеценискиот нераскинлив
дијалог со природата, „Алкалоид“
годинава го круниса со нова палета
билни производи, како одговор на
сé поголемата доверба кај луѓето во
природните препарати произведени
од компанијата која цели 80 години
во фокусот на својата основна дејност
ги има растителните суровини. Овие
природни производи се категорија
која опфаќа повеќе видови различно
именувани препарати, како:
традиционални хербални
лекови, гранични
производи и додатоци
во исхраната.

СостоJки:

Подготовка:

За пире од зеленчук ќе ви треба:
# половина тиквичка
# 1 морков
# 2 цветчиња брокула

# Зеленчукот исечкајте го на
мали парчиња и сварете го
во малку вода. Потоа испасирајте го за да направите пире.
Ако во пирето има повеќе
течност, исцедете ја.
# Ставете ги путерот и квасецот во млакото млеко и измешајте ги да се растопат.
# За подготовка на тестото,
ставете ги во садот пирето, растопениот квасец и
дел од брашното. Мешајте
и постепено додавајте го
брашното за да добиете
меко тесто. Ако пирето е
потечно, може да ви треба
повеќе брашно. Покријте
го со пластична фолија и со
крпа и оставете го да стасува околу половина час.
# Стасаното тесто премесете
го и расукајте го во правоаголник широк колку што е

За полнењето ќе ни треба:
# 250 гр бело брашно
# ½ кесичка сув квасец
# 50 мл млеко
# 25 гр путер
# ½ лажичка шеќер
# 1 лажичка сол
# Пире од зеленчукот
За пица фил ќе ви треба:
# 2 лажици доматно пире
# 75 гр шунка
# 100 гр кашкавал
# по желба оригано
За премачкување ќе ви треба:
1 јајце, прстофат сол, малку сусам
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тавата за печење. Премачкајте го со доматното пире,
изрендајте кашкавал, ставете
ја шунката исечена на мали
парчиња и наросете оригано.
Потоа свиткајте ролат и префрлете го на тавата.
Ролатот длабоко засечете
го со остар нож, на секои
три-четири сантиметри.
Изматете го јајцето со малку
сол и премачкајте го ролатот,
па наросете сусам.
Оставете го ролатот да
постои десетина минути,
па ставете го во загреана
рерна на 220 степени. По пет
минути намалете ја температурата на 200 степени и
печете додека не порумени,
околу 20 минути.
Оставете го малку да се излади, па потоа исечете го и
сервирајте!

екот на сезоната на настинки и грип,
капсулите Уринохербал и Билните
капки од коприва се препорачуваат за
одржување на нормалната функција на
уринарниот систем, додека Женшен
капсулите се препорачуваат за
подобрување на мноштво состојби,
меѓу кои и издржливост на организмот
при потешка умствена и физичка
работа, при спортски активности, за
подобрување на работната способност,
концентрација и слично. Производите
од палетата се вклопуваат и во
концептот кој вклучува безбедно
користење природни производи
при појави како што се
одредени кожни промени
(рани, изгореници, лузни,
убоди), состојби со отоци,
скршеници и слични спортски
повреди, состојби при кои се
препорачуваат геловите со невен,
жолт кантарион и гавез.
HERBAL линијата е изработена во
согласност со концептот за здрав живот,
кој сé поинтензивно се пропагира во
светски рамки, барајќи промена на
голем дел од секојдневните навики и
ставајќи ја превенцијата во прв ред,
во рамки на борбата чија главна цел е
Здравјето пред сé!

палетата ги содржи
HERBAL
следниве производи:

Капки:

Венохербал - помагаат за подобра
циркулација;
Ехинал - го помагаат зајакнувањето на
имунитетот;
Валериал – го помагаат смирувањето;
Тимиал - помагаат за подобрување на
одбранбената активност на организмот;
Бил-ол - за инхалација – помагаат за
олеснување на симптомите на настинка
и главоболка;
Билни капки од артичока –
придонесуваат за нормална функција на
црниот дроб и жолчката;
Билни капки од лук – помагаат за

нормална функција на одбранбената
функција и за нормална циркулација;
Билни капки од коприва – помагаат
за нормална функција на уринарниот
систем;
Билни капки кои помагаат
за зголемување на апетитот –
придонесуваат за одржување на
нормален апетит;
Билни капки кои го помагаат
слабеењето – помагаат за регулирање на
телесната тежина.

Капсули:
Уринохербал – придонесуваат за
одржување на нормалната функција на
уринарниот систем;
Женшен – помагаат за подобрување
на издржливоста на организмот при
потешка умствена и физичка работа и за
ублажување на стресни состојби.

Гелови:
Гел со невен – помага при воспалителни
процеси на кожата, при изгореници,
лузни и убоди од инсекти;
Гел со жолт кантарион – помага
за олеснување на симптомите од
хемороиди, при изгореници, лузни;
Гел со гавез – помага за олеснување
на состојби со отоци, со хематоми, со
скршеници и со спортски повреди;
Бил-ол гел – помага за олеснување на
симптоми на настинка и за ревматски и
мускулни болки.

Сируп:
Примулин сируп - помага во
олеснување на искашлувањето.

Креми и масла:
Крем што помага за олеснување на
симптоми при појава на хемороиди и
при хронична венска инсуфициенција,
проширени вени;
Масло од кантарион – помага при
изгореници, исеченици, рани, како и
при нарушувања во системот за варење.

www.herbal.com.mk

Пица-ролат со
зеленчук

Билните суровини се
природни суровини
со огромен потенцијал
и широк спектар на
дејства врз човековиот
организам. При
концепирање природен
производ, особено е значајно
дефинирањето на главната/ите
состојка/и, како и ограничувањата кои
мора да бидат правилно поставени
во однос на дозирањето, возрасните
граници на корисниците, можните
интеракции и несаканите ефекти.
Производната палета HERBAL на
„Алкалоид“ нуди производи во облик
на капки, гел, сируп, крем, капсули и
масла, наменети за широк спектар на
индикации. Регистрирани во согласност
со националните регулативи за овој
тип производи, со одобренија за
пуштање во промет од соодветните
институции, Агенцијата за лекови и
медицински средства - МАЛМЕД и
Агенцијата за храна и ветеринарство,
HERBAL производите имаат строго
контролиран квалитет и загарантирана
безбедност. Истите непречено може
да ги употребуваат и сосема здрави
лица, за подобрување на функциите на
одредени системи, како имунолошкиот,
циркулаторниот, системот за варење,
респираторниот, како и метаболните
процеси.
Ехинал и Тимиал капките можат да
се користат пред започнување или во

УБЛАЖЕТЕ ЈА
БОЛКАТА
со помош на БИЛКА

Здравје од природата...

