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Странци
во Македонија

Вовед

Нови избори
или нова криза
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

И

зборниот инженеринг
спроведен од СДСМ и од
неговите пријатели од
надвор беше сериозен обид
да се изигра волјата на народот, но, за среќа, креаторите
на сценариото не успеаја да
ѝ донесат чиста позиција на
опозицијата во операцијата за
киднапирање на власта. Но, и
по неуспехот да го купат Теарце, јасно беше дека ништо нема
да ги натера да се откажат од
конечната цел.

Сите опструкции што ѝ се
прават на ВМРО-ДПМНЕ при
обидот да формира стабилна
влада не се ништо друго, освен
продолжение на претходното сценарио за поставување
квислиншка власт од страна
на Сорос и на остатоците од
администрацијата на Обама во
Македонија. Да се потсетиме,
откако не успеа обидот да се
наместат резултатите од изборите, се обидоа да го наместат прегласувањето во Теарце.
Кога и тоа не успеа, во Тирана
се измисли некаква платформа за унапредување на албанските права, која се користи за
нови уцени и за нови отстапки на Македонците. Минирањето на преговорите меѓу
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ во последен момент е само уште една
диверзија извршена со помош
на надворешните пријатели на
4
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Заев. Веднаш потоа повторно
се активираа амбасадорите на
САД и на Британија со „препораки“ како да се формирала
влада.

Но, при делењето „совети“
амбасaдорите Бејли и Гарет
изоставија да кажат дали изнесуваат свои лични ставови
или пренесуваат официјални
пораки на државите што ги
претставуваат? Ако изјавите
не се координирани со земјите
од каде што доаѓаат тоа значи
дека дејствуваат на своја рака
и контра официјалната политика на Лондон и на Вашингтон. Во спротивно, ќе мора да
констатираме дека Доналд
Трамп и Тереза Меј ја лажеа
светската јавност кога пред неколку дена најавија дека САД
и Велика Британија во иднина
нема да се мешаат во внатрешните работи на други земји и
нема да уриваат влади што не
им се по ќеф. Би било добро да
добиеме конкретен одговор од
двајцата амбасадори, но и од
официјалните лица во Лондон
и во Вашингтон. Во меѓувреме, само американската амбасада во Скопје кусо се огласи
со соопштение дека „немаат
ништо повеќе да додадат на
тоа што веќе го кажале“. Овој
одговор не остава простор за
никаков друг заклучок, освен
дека Бејли тера нечија агенда,
www.republika.mk

која, сепак, не е во согласност
со политиката на официјален
Вашингтон.

Додека Сорос и чадорчињата
очајно се обидуваат да му обезбедат мнозинство за влада на
Заев, опозициските медиумски
гласноговорници подготвуваат терен во јавноста за некаква
широка коалициска влада. Станува збор за опасно решение,
кое е и тоа како посакувано од
меѓународната заедница, а сѐ
со единствена цел – промена
на името на државата, кое ќе
го изврши токму оваа широка
влада. Планираат решението
за името да не се стави на референдум (!), а одговорноста
ќе треба да ја преземат сите
политички партии што учествуваат во широката влада. Едноставно, што ќе му надробат
на народот, тоа ќе срка.
Со ваквото решение не се
согласува само ВМРО-ДПМНЕ,
која, според презентираните
ставови, не прифаќа широка
коалиција, а во однос на евентуално решение за името бара
референдумско изјаснување
на граѓаните.

Во вакви околности и во услови кога ВМРО-ДПМНЕ има само
51 пратеник, (а не 61 колку
што ѝ требаа за самостојно да
формира стабилна влада) до-

сегашната владејачка партија,
која во ситуацијата е единствена што ги застапува македонските национални интереси,
наспроти петте партии што ги
застапуваат интересите на албанската заедница во Македонија, има три можни решенија:
Да продолжи да преговара за
влада со ДУИ, која и во случај да
се формира ќе биде нестабилна
и нема да може да функционира
нормално. За да се случи тоа
ќе мора да се направат големи
отстапки, а, во меѓувреме, СДСМ
максимално ќе го искористи
моментот за продолжување на
кризата, на штета на граѓаните
и на државата.
Да ги цементира ставовите
по цена да оди во опозиција.
Со тоа ВМРО-ДПМНЕ ќе ја зго-

леми популарноста кај македонските граѓани како единствена партија што ги штити
националните интереси и ќе
си обезбеди сигурни најмалку
десет нови години владеење.
Но, со таков став во моментов,
реално, само ќе му помогне на
СДСМ да го реализира сценариото за раскрчмување на
државата. При евентуално
сценарио СДСМ да успее да
формира влада прифаќајќи
албанизација на Македонија,
мора да се има предвид дека
тоа би предизвикало голем
гнев кај граѓаните, кои многу
веројатно ќе излезат на улица
во заштита на државата и на
националните интереси.
Да оди на нови избори - решение што во моментов е
најреално за надминување на
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кризата. Сосема е логично на
тие избори партиите да настапат со позициите од сегашните
преговори, а граѓаните притоа
да решат дали и во која мера се
прифатливи. Ова, сигурно, не
му одговара на СДСМ затоа што
опозицијата води неконзистентна политика на штета на
македонските граѓани, која и
во текот на кампањата се темелеше на многу лаги и нелогичности. Мора да се има предвид
дека голем дел од македонското гласачко тело на СДСМ
веќе се чувствува разочарано
и измамено поради развојот
на настаните. Ретко кој од нив
очекуваше да види дека Заев,
навистина, е подготвен да изврши национално предавство
само за да формира влада. Иако
во екот на кампањата во многу
наврати пред албанскиот елекпеток, 3 февруари 2017 година
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ВОВЕД
торат лидерот на опозицијата
ветуваше двојазичност, редефинирање на државата, кантонизации, федерализации и што
уште не, пред македонските
гласачи секогаш се негираше
самиот себе, а ги обвинуваше
медиумите дека погрешно го
толкувале.

Разочараноста на македонскиот електорат од СДСМ е првата причина што СДСМ не сака
нови избори по никоја цена.
Другата силна причина е фактот дека опозицијата никогаш
повеќе нема да ја има на располагање логистиката на терен
и црните вреќи со пари што
ѝ ги обезбедија „пријателите
од надвор“, а со кои беа купувани десетици илјади гласови
во руралните и во економски
позаостанатите средини.
Дека СДСМ не може да го повтори резултатот јасно им е и
на опозицијата и на чадорот.
Повеќе од смешна беше изја-

вата на Заев дека во моментов
само на СДСМ му одговарале
нови избори, но тие во никој
случај немало да ги прифатат!
Се поставува дилемата ако
СДСМ, навистина, оствари
реален резултат, ако немаше
сериозно подготвуван и реализиран изборен инженеринг,ако граѓаните искрено
ја почувствувале енергијата
на опозицијата и ако СДСМ е
убеден дека ја ужива поддршката на мнозинството граѓани,
тогаш зошто опозицијата не би
го искористила моментот и не
би излегла на нови и брзо организирани избори на кои би
освоила уште повеќе гласови, а
со тоа и можноста да формира
стабилна влада?
Одговорот е затоа што на следните избори СДСМ ќе го нема
чадорот, ќе ја нема логистиката на терен обезбедена од
пријателите од надвор, ќе нема
милиони евра за купување гла-

сови, а ќе ја нема ни довербата на голем дел од гласачкото
тело, кое е разочарано од предавството!

Но, колку и да се обидува Заев
да ја избегне казната од граѓаните, треба да му е јасна една
работа – народот решително
и недвосмислено ќе застане
во одбрана на националните
интереси, кои тој сака да ги
продаде колку што е можно
побрзо. Од него зависи дали
тоа ќе се случи на избори или
на улица. �

анализа

СДСМ веќе не е македонска
партија
Албанска платформа? Став, дури
по мандатот. Точка! Веројатно, олку
громогласен молк Македонија одамна
и нема слушнато. Поверојатно никогаш.
Можете да го видите и допрете,
буквално. Знаете, кога некој не сака да
каже што мисли, а од него, едноставно,
зрачи, блика одговорот. Истиот тој
Заев, кој кумуваше на платформата,
уште пред таа да биде и зачната, сега
еден месец нема став за неа.
Прашањето е - кум или, сепак,
родител? Од биолошка гледна точка,
СДСМ е мајката што го овозможи
непркопсаното чедо, а Касами е
таткото. Потпомогнат од Рама и од
другите. Како морална поддршка, нели.
„Чадорот“ само го овозможи генетски
от, изборен и платформен инженеринг.
Мајката Зоран и таткото Билал?! Звучи
грдо, но вистинито...

Пишува | Љупчо Цветановски

- Ако имаш некоја платформа,
нешто албанско што те притиска и пече,
закопај го на екс Бихаќка,
Заев сам ќе си го рече.
Но само ако мандатот го земе,
ако не, пак на двете уши ќе си дреме...

О
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ваа пародија на Шоповата „Ти
шина“ со еден описен и важен
дополнителен квазистих, при
родно се наметнува по речиси едно
месечната патолошка игра на СДСМ
и нејзиниот лидер. Игра што, многу
веројатно, ќе заврши како „играчкаплачка“. Услов за изјаснувањето на
партијата за албанската платформа
бил и ќе остане добивање на манда
тот, појасни бестрашниот лидер на
прес-конференцијата на 26 јануари.
Арно ама, што ако тој никогаш не ста
не мандатар? Што тогаш? Дали СДСМ
вечно, „комунистички - до гроб“ ќе го
крие ставот за максималистичките
глупости на трите албански партии,
од кои едната и не е баш некоја парти
ја. Да, „изненадувањето“ Беса повеќе
личи на некаков сурогат-производ
или социјалдемократски нус-ефект на

дејствувањето на Заев и на компанија
кај албанските политички дејства. Се
пак, да не го преценуваме муртинецот,
Беса се инфилтрирани, „навежбани“
и инструирани од „чадорот“. Заев ни
ту е толку моќен, ниту е способен.
Унифицирани, калапени Соросови
чеда, идеолошки еднојајчени соци
јалдемократско-бесовски близнаци.
Веројатно, во нив е иднината - овие
македонски и албански борги да се
спојат и самоуништат преку судир
на целата таа нелогична омраза насо
брана кај двете идентично креирани
www.republika.mk

страни. За доброто на државата и на
сите во неа, биле Македонци или Ал
банци, Турци, Роми, Срби, Бошњаци,
Власи, Египќани итн. Минус и минус
даваат плус, нели...

Платформен инженеринг:
Мајката Зоран и таткото Билал

Веројатно, погромогласен молк Ма
кедонија одамна и нема слушнато.
Поверојатно, никогаш. Можете да го
видите и допрете, буквално. Не, не
така како што самиот „бомбаш“ рече
петок, 3 февруари 2017 година
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анализа
Љамалари допре до
срцевината на СДСМ

дека имал црвени очи од прем
ногу слушање туѓи разговори.
Знаете, кога некој не сака да
каже што мисли, а од него, ед
ноставно, зрачи, блика одго
ворот. Истиот тој Заев и СДСМ,
кои кумуваа на албанската
платформа, уште пред таа да
биде зачната, сега еден месец
бегаат „како ѓавол од темјан“
и немаат став за неа. Пробле
мот е во тоа што лидерот ни
когаш и не знаел и не можел
да ја скрие својата фацијална
експресија, која постојано го
издава. Еднаш веќе прашавме,
па зар очекувате од кумот да
каже дека кумчето не го бива?
Тешко. Уште поверојатно, од
биолошка гледна точка, СДСМ,
сепак, е мајката што го овоз
можи непрокопсаното чедо, а
Касами таткото. Потпомогнат
од Рама и од другите. Како мо
рална поддршка, нели. „Чадо
рот“ само го овозможил генет
скиот, изборен и платформен
инженеринг. Мајката Зоран и
таткото Билал?! Звучи грдо,
но вистинито. За потсетување,
токму Заев во кампањата ве
леше „Носам живот!“ Сите се
шегуваа дека не може да „носи
живот“ и да биде труден затоа
што е маж, а не е Шварценегер.
Сепак, лидерот, за промена, не
лажел. Навистина носел нешто,
ама не живот. Еден месец по
изборите тоа нешто и се роди.
Девојче. Името ѝ е Платформа,
презимето Албанска...

8

Друг факт, кој не можат да го
оспорат ниту соросоидните
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СПФМ, е дека „македонската“
партија, која ќе остане запаме
тена како најантинационална
та „направија“ во историјата, ги
создаде сите можни услови за
раѓање на платформата. Дво
јазичноста и федералното уре
дување на Швајцарија, кое Заев
толку го бендиса во Берн, беа
прекрасна почва за „насадот“
на Касами, кој потпомогнат од
Хашим и од Рама ги набеди и
Али и Села. Вториот и така си
го имаше потребното во себе.
Првиот, пак, сѐ уште во траур
од резултатите на 11 декември,
за првпат во својата кариер
 а,
била командантска или поли
тичка, наседна на чадоровата
игра. Или, пак, можеби беше
условен со „бомбите“ на Заев,
кои тој така непребројани и
без записник ѝ ги предаде на
сопартијката Јанева. Како и
да е, Заев и Рада имаат голе
ма „чест“, да бидат кумови (или
родители?) на една платформа,
која стана и главна рампа за
договор меѓу ВМРО-ДПМНЕ и
ДУИ. Ја создадоа, таа сѐ уште
не ни проодела, а тие веќе на
големо ги користат благодати
те од нејзината егзистенција.
Очигледно, надежта на потпис
ниците, или, подобро кажано,
главниот потписник Касами, е
дека платформата „ќе прооди“
на два-три месеци. Благода
рение на кумот или родител
Зоран, се разбира. Поверојат
но, истата таа платформа и ќе
полета, а не прооди, доколку
СДСМ некогаш, кога и да е, го
добие мандатот.
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Можеби е националист и шови
нист, секако, не е наивен, но никој
не може да каже дека Муса Љама
лари е лажго. Е, истиот тој Муса
кажа една голема вистина. Васко
Ефтов успеа да ја „ископа“ од него
основата на конституцијата на
СДСМ. Стариот лисец Љамалари
го кажа тоа што многумина го по
дразбираа и насетуваа, но никако
не можеа да го состават во две ре
ченици. 51-годишниот скопјанец
од „Дижонска“, кој прерасна во
лидер на албанската дијаспора,
во силен творечки немир најде
зборови за најкус опис на СДСМ.

- Јас се чудам кога велат дека
СДСМ е македонска политич
ка партија. Таа, како да кажам,
порано беше Сојуз на комуни
стите на Југославија, па стана
СДСМ. И тогаш имаше Албанци
во таа партија, тоа е идеолошка
партија – си кажа Љамалари и
погоди „Во центар.“
Да, овој кус опис допира до срце
вината на париската констелаци
ја, која е сѐ само не македонска.
Сега, за жал, ниту идеологијата

не им е македонска, туку Соросова.
Уште потрагично е што зборовите
на Љамалари ги потврди и самиот
Заев. По средбата со претседателот Иванов пред целата јавност
лидерот на опозицијата соопшти
дека СДСМ не е веќе македонска
партија,туку граѓанска партија!
Можеби, поведен и од други моти
ви, но БЦ, претходниот долговечен
лидер на партијата, успеваше да ги
држи во нормала овие соросоидни
идеологии и чекори на СДСМ. Ин
дикативно или не, но по неговото
заминување соросоизацијата на
„Павел Шатев“ го доживеа своето
крешчендо. Шеќеринска и Заев со
две раце го гушнаа понуденото од
унгаро-американскиот, милијардер
изместен во умот, и без лубриканти
проголтаа сѐ што мораа. Кои се но
вите начела на партијата? Ги има
во албанската платформа. Но кои се
начелата против кои застанаа СДСМ?
Националното чувство, личнатa са
мосвест, културата и менталитетот,
семејството, државата, Уставот, зако
ните... А што посакуваат најмногу, го
користат и го користеа во минатото?
Интервенциите на меѓународната
„заедница“. Зборуваме за едно целос
но обезличување на нацијата и на
државата, спроведено според жел

бата на нивниот врховен идеолог
и финансиер. Истиот тој Сорос ги
мрази целосно истите начела, кои
сега ги мрази и СДСМ, истиот тој
„филантроп“, кого го мразат и во
родната Унгарија, вели дека на
ционалниот суверените мора да
биде подложен на наднационални
организации?! Премногу слично
сти за да се биде случајно.

Будење, ама задоцнето
и болно

Новите моменти во дејствување
то на Заев, кои, реално, и не се тол
ку нови, им „помогнаа“ на многу
Македонци да излезат од јатото
на инструираните Македончиња.
Веројатно, многумина од нив не
можеа да веруваат дека некој мо
же да падне толку ниско, па не
веруваа ни дека Заев го прави сето
тоа што го правеше минатите ме
сеци. Дел, сигурно, им поверуваа и
на „професионалните“ новинари,
кои, дефинитивно, се професио
нални, ама извртувачи на висти
ната. Е сега, голем дел од рајата
што не им веруваше на „курири
те“ доживеа силно откровение.
Замислете, „куририте“ не лаже
ле и Заев, навистина, го правел и
зборувал сето тоа што самите во
предизборието имаа шанса да го
чујат лично од негова уста?! Колку
некој требаше да биде залажан и
заведен за да не верува во тоа што
го слушна лично од него? Сега им
„текна“ дека работата забегала,
па на социјалните мрежи врие од
статуси во кои се дообјаснуваат
дека не сакале да живеат во таква
и таква држава. Исто како и што
целта на шарената „револуција“
не беше вдомување на двајца ни
каквеци во парламентот?

Добар ден, чеда Божји, добар ден.
Будењето мора да било болно.
Добре дојдете во клубот на Ма
кедонците, кои цела историја се
губитници поради нивните „за
лажани“ и „прелажани“ браќа и
сестри. Барем следниот пат, кога
и да е, размислете и соџвакајте,
не голтајте тукутака. Ќе ви биде
ме благодарни што, за промена,
вилицата сте ја употребиле и за
нешто друго, корисно. Ах, да, сега
имате тастатури. Арно ама, тие
не џвакаат...
www.republika.mk

Даштевски: Заев
манипулира со лбанците
Сметам дека Заев постојано манипулира
со граѓаните во Република Македонија, а
особено со нашите сограѓани од албанско
потекло, вели универзитетскиот професор
Александар Даштевски, според кој лидерот
на СДСМ тоа го прави со помош и со совети
на остатокот од чадорот.

Даштевски: Откако чадорот се растури, а
во Европа и во САД се прават други геопо
литички планови, кои се целосно различни
од тие во последните години, тој сака на
брзина да ја искористи ситуацијата.
Поради тоа сметам дека и на понеделнич
ката прес-конференција тој се обиде да
манипулира со јавноста. Тоа го прави затоа
што, најверојатно, сѐ уште нема обезбедено
мнозинство во парламентот. Поради тоа
упати заканувачки тонови кон претседателот
на државата, иако многу му е јасно дека во
членот 90 од Уставот не пишува дека манда
тот треба да биде даден на втората партија
по број на освоени гласови.Манипулацијата
произлегува и од таму што тој не се изјасни
за платформата на четирите албански пар
тии. Тоа може да се толкува како притисок
за добивање на мандатот за да вети сѐ од
платформата, а откако ќе заврши работата
да го обвини ВМРО-ДПМНЕ дека не се сог
ласиле на тие услови.
Тоа што најмногу изненади на прес-конфе
ренцијата е дека тој се залагал за некаков
граѓански концепт. Не знам дали му е јасно
што значи тоа и дали неговите стручњаци
му го објасниле до крај. Во уставот це
лосно е спроведен граѓанскиот концепт,
што значи почитување на индивидуалните
човекови права во согласност со меѓуна
родните стандарди.
Покрај тоа, во македонскиот Устав преку
амандманите според Охридскиот рамковен
договор се спроведени и колективните
права. Тоа се права што им припаѓаат на
малцинските заедници во државата и ре
тко каде се внесени во Уставот. Што се
однесува до албанската заедница, таа има
добиено поголеми права од другите заед
ници како најголемо малцинство во РМ.
Граѓанскиот концепт е прифатен речиси
во сите европски држави, особено во зем
јите што се членки на Советот на Европа,
во кои спаѓа и РМ. Затоа сметам дека таа
прес-конференција треба да се сфати како
сериозна и треба да почекаме на конечниот
резултат за формирање Влада.
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Иницијатива

Националните интереси
да се заштитат
со македонска
платформа

Пишува | Наум Стоилковски
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о услови кога голем дел од поддр
жувачите на опозицијата во Маке
донија постизборно се разбудија
со реалноста од сеалбанската платфор
ма подгреана од ветувањата на СДСМ,
нешто што го сметаа само како поли
тички маркетинг, кревањето на влогот
од Зоран Заев за двојазичност и „швај
царизација“ на општините, наспроти
сите предупредувања дека се работи за
процес за федерализација на државата,
петок, 3 февруари 2017 година

покрената е иницијатива за подго
твување сеопфатна македонска пла
тформа на сите политички субјекти во
Република Македонија за опстанок и
развој на државата. Социјалистичка
та партија на Македонија повика на
обединување на македонскиот народ
и на другите народи што ја сакаат и
почитуваат оваа држава да ја поддр
жат платформата, во која мора да се
дефинираат сите црвени линии преку
кои никој во земјата не смее и не може
да премине.
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- Таа мора да биде во согласност
со Уставот и во неа мора да бидат
наведени сите прашања што се
однесуваат на нашето внатреш
но уредување, безбедносниот
карактер, функционирањето на
институциите, јазикот, името, кул
турата, историјата, економијата и
надворешната политика - наведу
ваат социјалистите, додавајќи дека
состојбите се драматични и бараат
сериозно однесување и брзо дејс
твување.

Ќе се вклопат ли државните
и националните интереси во
една македонска платфор
ма како насока по која би
се движела македонската
држава и нација во иднина?
Иницијативата е почната.
Социјалистичката партија на
Македонија упати покана,
макар и за формално поч
нување разговори, бидејќи
мора да постои стратегија.
Сит уацијата сега е толку
сериозна што би било нело
гично каков било изговор од
која било страна да не биде
прифатен

Сеалбанската платформа за реде
финирање на државата сега стана
реалност и главен предуслов за фор
мирање на идната владејачка гарни
тура во Македонија или, како што
наведува еден од потписниците на
сеалбанскиот документ, ќе се форми
рал паралелен албански парламент.
Сепак, велат од СПМ, платформата
која се иницира не би требало да
биде пандан на сеалбанската пла
тформа, но е пример за опасности
што таа ги носи.

Актуелно
Идејата за македонска платформа
не е нова и таа се нагласувала во
различни пригоди - од стратегија
за евроатлантската интеграција до
повлекувањето на црвените линии
во преговорите со Грција. Но, сега не
станува збор само за „црвените ли
нии“ во однос на грчкото негирање
или, пак, само како одговор на сеал
банската платформа со која државата
се соочува, туку за околу основни
стратешки работи - внатрешното
уредување на државата, економија
та, надворешната политика, иденти
тетот - за иднината на државата и за
иднината на нацијата.
Ситуацијата, пак, сега е толку сериоз
на што би било нелогично каков било
изговор од која било страна да не биде
прифатен, макар и за формално поч
нување разговори, бидејќи мораме
да имаме стратегија. 25 години само
се зборува за македонска стратегија
за зачувување на македонските на
ционални и државни интереси, ма
кедонските црвени линии, и само на
тоа остана, велат од Социјалистичката
партија, од каде што додаваат дека се
длабоко загрижени од платформата и
начинот на нејзиното подготвување
од политичките партии на Албанците
во Република Македонија.

- Прво, тие барања се неприфатли
ви за Социјалистичката партија
и оттаму длабоката загриженост,
неприфатлив е и начинот на кој е
подготвена самата платформа со
туторство и диктат на албанска
та држава и нејзиното раководс
тво, а со оглед на сите регионални
и глобални случувања, и сѐ уште
актуелната „линија на огнот“, уште
поголема е загриженоста бидеј
ќи на овој начин, со овие барања,
всушност, се подгрева и раѓање на
националистичките страсти и на
едната и на другата страна. Втора
та работа е што 25 години се чека
на обележување, исцртување на
тие црвени линии и никако да се
дојде до тоа. Ова е краен момент
за да сите политички фактори во
Македонија, особено ВМРО-ДПМНЕ
и СДСМ, како две најголеми партии,
кои предводат две најголеми коали
ции, поразговараат со посредување
на Социјалистичката партија и да
се отворат сите прашања во делот
на внатрешната политика, односно
внатрешното уредување на држа
вата, економијата, надворешната
политика, јазикот, историјата, кул
турата - велат иницијаторите.
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Консензус за стратегиски
позиции
Македонските позиции од осамостоју
вањето никогаш не биле необременети
од регионалните прашања, директните
негирања од соседите, но и од нереали
зирани, а посакувани големодржавни
идеи од Албанците во регионот и во
Македонија. Сето оптоварување додат
но го компликува и меѓународната за
едница со наметнување на преседанот
со преим
 енување со акроним и обезли
чување на македонскиот идентитет на
народот и на културната посебност во
замена за меѓународно признавање,
што и по 25 години е значајно и не
избежно прашање при македонското
меѓународно позиционирање и, секако,
внатрешните политички кризи.
Беспотребно е да се навлегува длабоко
во опишување на оваа состојба, доволно
е да се прочитаат пораките што пос
ледниот месец се упатени од Србија,
Бугарија и од Грција. Посебен удел за
зеде директното вмешување на Тирана,
а потоа и на Приштина, за креирање
на сеалбанската платформа, чијашто
содржина директно навлегува не само
во внатрешнополитичките актуелни
односи во Македонија, туку и во уни
тарниот карактер на државата. Оттука,
разбирлив е мотивот за понудата од
Социјалистичката партија до сите поли
тички партија за заземање национален
став за основните позиции.
- Ние немаме национален консензус
за основните стратегиски позиции
на Република Македонија. Не само за
проблемот што го наметнува соседна
Грција околу името на државата, тоа
е само дел од корпусот прашања што
треба да бидат наведени во платфор
мата и како такви да бидат прифате
ни од сите политички фактори од др
жавата, без оглед дали се македонски
политички партии, значи со мнозинс
тво македонски граѓани, или се пар
тии од народите во Република Маке
донија, Бошњаци, Срби, Роми, Турци,
да не ги набројуваме сите. За другата
страна, албанскиот политички кор
пус - тие веќе се одредија. Партиите
потпишаа таква платформа, излегоа
со тие пет барања кои се неразумни и
околу двојазичноста и околу другите
прашања. Значи, тоа е иницијативата
на Социјалистичката партија, конеч
но сериозно да се размислува. Имаме
многу лошо искуство изминатите 25
години затоа што не можеме да се до
говориме околу основни стратегиски
работи за иднината на државата и за
петок, 3 февруари 2017 година
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Актуелно
гирање на изборните резултати,
но и редовно одржување попис.
Особено кредибилен попис како
основа за дејствување по онаа
друга рамка која произлезе како
последица на 2001 година, но и
како кредибилен документ кој
би фрлил друго светло на сеал
банската платформа.

иднината на нацијата. Како можеме
да имаме визија за развој на држава
та, краткорочна или долгорочна, не
е важно дали за 5, 10 или 50 години,
ако немаме основен документ околу
кој сите ќе се придржуваат, без оглед
кој ќе биде на власт, едни или други?
- објаснуваат иницијаторите.

Платформа како гарант
за кредибилни избори и
кредибилен попис

Во контекст на актуелната иницијатива
од Социјалистичката партија, не е пра
шање дали недостига македонска сеоп
фатна платформа со која би се зацртале
националните и државните интереси,
туку зошто некој би останал на страна од
креирање таков документ? Иницијатори
те велат дека сериозна иницијатива мора
да има сериоз ен пристап, а тој сериозен
пристап бара и реално прифатливо време
во кое би требало да се даде и одговор. А,
како ќе одговорат зависи од политичките
партии, додаваат од таму.

- Сега е време кога секој треба да по
несе одговорност и за тоа да бележи
историјата дали правилно постапил
или погрешил. Ние сметаме дека сме
во право и дека, покрај 25 години
недостиг на ваков стратегиски до
12
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кумент за македонскиот народ и за
македонската држава, е време кога
треба тој да се стави на хартија, за кој
било да е на чело на државата да не
смее да помисли да ги премине тие,
условно кажано, црвени линии кои
засегаат во самата суштина на маке
донското постоење и на нацијата и на
државата - објаснуваат социјалистите.

Можеби доколку постоеше таков доку
мент, во вакви моменти, немаше да се
дојде до ситуација во која на „кредибил
ни избори“ би се тргувало со унитарни
от карактер на државата, би се нудела
децентрализација на безбедносните
структури и би се барало редефинира
ње на државата во дел од политичките
понуди и платформи за коалицирање.
Дотолку што „кредибилноста“ на пос
ледните избори превиде дека во држава
каде што политичките блокови се и
премногу дефинирани по национална
основа, одеднаш социјалдемократија
та како идеологија стана многу бли
ска на руралните средини со албанско
население. Или, пак, дека на гласање
учествуваше и граѓанско здружение
спротивно на законот, или дека бројот
за жени-кандидатки на листите за едни
важеше, а за други - не.

Прифаќањето една ваква платформа би
значело и заложба да се застане со не
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- Во таа платформа сигурно
дека ќе стане збор и за по
пис. За попис е потребно да
се создадат услови и, меѓу
другото, треба да се изме
ни законот. Второ, како што
требаше изборите да бидат
кредибилни, треба и резул
татите од тој попис да бидат
кредибилни. Своевремено,
сите ги знаеме причините
зошто беше запрен процесот
на попишување во 2011 го
дина. Истовремено, ЕУ се јави
како фактор кој со свои прет
ставници сака да учествува во
идниот попис кој би се спро
вел во Република Македонија.
Не ни е нам толку посакувано
присуството на експерти од
ЕУ, туку нивното присуство,
пред сѐ, би било потврда на
веродостојноста на резулта
тите од пописот кои би биле
прифатени, меѓу другото, и од
меѓународната заедница. Од
тие причини е важно за нас
едно меѓународно присуство
во насока на потврда од резул
татите на пописот - додаваат
иницијаторите на платформата.
Вистинското прашање кое се на
метнува по оваа иницијатива за
македонска платформа е како ќе
одговори СДСМ на повикот. За
само неколку дена македонската
јавност беше сведок дека СДСМ
веќе не е партија „од македон
скиот блок“. Прво, претставни
кот на албанската дијаспора во
едно телевизиско интервју по
сочи дека СДСМ не е партија на
Македонците, за потоа и Зоран
Заев, лидерот на партијата, на
излез од претседателскиот ка
бинет, да рече дека СДСМ веќе не
е македонска партија. Иниција
торите ветуваат дека ќе почекаа
на одговорите од политичките
актери, а потоа ќе соопштат кој
одговорил позитивно кој нега
тивно на повикот на иницијати
вата за платформа.

Странски совет

колумна

Широка коалиција
за промена на името

Изјавите што во рок од неколку дена при
стигнаа од различни странски центри и дип
ломатски претставници, на кои без никаков
повод се надоврза грчкиот премиер Алексис
Ципрас, повторно ги вратија старите при
казни за координиран притисок врз Маке
донија за менување на името спротивно на
интересите на македонскиот народ.
Иако постои теоретска можност изјавата
на Ципрас да не е предизвикана од ништо,
туку само да е дел од предизборната грчка
политичка битка во која грчките лидери се
натпреваруваат кој е порадикален во однос
на Македонија, реално е дека повторно на
маргините на меѓународните односи Бри
сел, Атина, Вашингтон и Берлин се обиду
ваат да најдат решение за билатералниот
спор меѓу Македонија и Грција.
Опасноста е уште поголема затоа што се
наоѓаме во ситуација кога Македонија нема
влада, а македонските политички партии,
особено ВМРО–ДПМНЕ, се наоѓаат во де
ликатна ситуација соочени со радикалните
барања на албанските партии, на кои иако
јавно се солидаризираат со македонските
интереси, око нема да им трепне ако дојдат
во ситуација да решаваат за менување на
уставното име.

Пишува | Горан Мом ироски

М

еѓународната заедница
е заинтересирана за ста
билноста на Македонија
и во тој контекст теоретски може
да се разгледа нејзиното барање
за формирање голема коал
 ици
ја во Македонија. На барањето
на различни европски и билате
рални инстанци за влада која би
ги собрала сите релевантни по
литички партии во Македонија
може да се гледа и позитивно, но
притоа не смее да се исклучи ва
ријантата во која широка коали
ција се бара со друга цел.

Во ниту едно сценарио не смее да
се исклучи дека на ЕУ и на САД во
годините што претстојат, во кои
има шанса за помирување меѓу
Русија и Америка, но има и про
стор за натамошно радикализи
рање на ситуацијата меѓу Вашин
гтон и Москва, им одговара да
се затвори македонско-грчкиот
спор за името и да се бетонираат
евроатланските граници во југои
сточна Европа. Со тоа Вашингтон
и Брисел ќе имаат една неврал
гична точка помалку доколку
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дојде до преговори за идните
сфери на влијанија во светот. Со
затворен спор со Грција може да
се очекува Македонија брзо, со
политичка одлука базирана на
геостратешки интереси, да влезе
во НАТО и во ЕУ и со тоа Русија да
добие помал простор за маневар
и пенетрација на Балканот, нешто
што неодамна го најави и рускиот
претседател Путин.

Оттаму разбирлива и логична е
тезата дека ЕУ и САД инсистираат
на формирање широка коалиција
со влада која ќе има простор за
донесување крупни одлуки, ме
ѓу нив и менување на уставното
име. За нив, но и за сите оние што
мислат дека Македонија ќе нема
голема штета ако се согласи на
некаква вештачка кованица од
типот „Северна Република“ или
„Горна Република“, каде што гра
ѓаните ќе зборуваат некој нов
јазик, е најдобро во таа влада да
биде и ВМРО-ДПМНЕ, особено ако
партијата ја загуби својата моќ
со која една деценија се опира на
притисоците за промена на името.
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Политичарите да берат ум,
кризата не е алиби за
национално предавство
Барањето за голема коалиција во
Македонија од странски центри, ка
ко, на пример, Лондон, каде што по
лека гасне европската идеја на Жан
Моне, уште повеќе ни ги проширува
видиците зошто е потребно во вла
дата да учествуваат сите партии.
Така, сметаат странските фактори,
многу полесно ќе се отфрли идејата
за референдум за името кое е обје
ктивна пречка за намерите на голе
мите сили по кратка постапка да го
променат македонскиот идентитет.

Тие мислат дека со голема коалиција
и заедничка одлука на сите партии,
без да се одржи референдум, Маке
донците полесно ќе го проголтаат
своето преименување и губењето
на своето основно човеково право
на идентитет за кое никој никогаш
не преговарал, а не, пак, да се отка
же од него. Големите сили сѐ уште
не разбраа дека ниту голема коал
 и
ција ниту широка влада не може да
донесе трајно решение за уставното
име и во прв ред урнисување на ма
кедонскиот идентитет, кој дури и ако
е граден во последните 70 години,
како што тврдат некои балкански
националисти, не може да биде про
менет со притисок од надвор или со
предавничка политика на политич
ките партии. Затоа сите во странство,
а пред сѐ тие во Македонија, што раз
мислуваат за идентитетски инжене

14
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ринг преку формирање голема коа
лиција треба да знаат дека дури во
тој случај ќе видат што е вистинска
криза и голгота. Дури тогаш ќе видат
дека сегашната политичка криза,
без разлика дали за неа е виновен
Сорос или домашните калкуланти,
била само шега. За да им биде уште
појасно на тие што се сомневаат во
капацитетот на македонскиот народ
да го одбрани своето, треба да им се
каже дека сѐ уште постојат доволен
број луѓе што нема да дозволат преку
ноќ да станат „Горномакедонци“ што
говорат „горномакедонски јазик“.
Во тој контекст треба да знаат дека
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ исто како што
по секој цена не смеат да направат
влада со ДУИ и со БЕСА, по ниедна
цена не смеат да направат компро
мис штетен за Македонија, а однесу
вањето на грчките и на бугарските
фактори, но и на европските и на
американските, досега не даде надеж
дека е можно решение со кое и ние
ќе бидеме задоволни.

за релаксирање на односите
меѓу Македонија и Грција дека
не го интересира ништо друго
освен грчките црвени линии
и позицијата едно име за сите
употреби, во кое ќе мора да има
географска одредница.

Ципрас јасно на сите им дава
до знаење дека со ваква слаба
Македонија подјадена од дол
гогодишна криза нема потре
ба да прави компромис, туку ќе
инсистира на максималистички
позиции. За него и за неговата
земја нема опасна алтернатива,
а добро знае дека за Македони
ја непостигнување договор и
затворање на евроатланските
интеграции може да значи крај
на македонската држава, исто
онака како што зацртале грч
ките национални стратези во
последните 100 години.

Со колку јазици говори
меѓународната заедница
за Македонија

Притисокот никогаш
не треба да нÈ изненади

Се разбира, македонските полити
чари не треба да бидат изненадени
од странската координација што ја
гледаме по кој знае кој пат послед
ните 9 години од самитот на НАТО
во Букурешт. Како што не треба да
судиме дека сите странски напори за
решение на спорот за името и отво
рање на евроатланските интеграции
на Македонија се непријателски кон
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нашата држава. Не е исклучено
дека сега дел од меѓународната
заедница сака да се најде решение
што ќе биде фер за двете страни,
но, сепак, со оглед на важноста на
Грција за големите сили, поре
ално е дека Македонија би била
колатерална жртва на странските
напори во овој правец. Сепак, во
меѓународната политика и исто
рија има премногу примери кога
малите, и особено слабите, земји
не го добиваат тоа што го имаат
зацртано како национален прио
ритет особено во ситуации кога
за решавање имаат повеќе важни
стратегиски прашања.

Македонија во моментов има
премногу отворени прашања и
гледано од секаков аспект, и вна
трешнополитички (нема влада),
и интеретнички (албанските пар
тии поставија барања што и са
мите не би ги исполниле да се на
власт), и геос тратегиски (новиот
бран бегалци од Блискиот Исток е
подготвен за поход кон Европа, а
договорот меѓу ЕУ и Турција едвај
се одржува во живот), едноставно
е невозможно да добие решение
кое би ги задоволило барањата на
граѓаните, аманетот на претход
ните генерации и оставштината
за нашите деца, внуци и правнуци.

Грција е сигурна дека сме
ставени во ќоше
Изјавата на Алексис Ципрас дека
Македонија е таа што води наци
оналистичка агенда со терито
ријални претензии воопшто не е
случајна. Ципрас, покрај тоа што
сака да се позиционира подобро
пред својата јавност која наскоро
повторно ќе треба да гласа за него
на избори, ни кажува дека Маке
донија во моментов е во најслаба
преговарачка позиција од почето
кот на преговорите за името пред
24 години и дека тој факт мора да
го пресмета во идните сценарија.
Додека неговиот министер Коѕи
јас, заедно со својот македонски
партнер Попоски, две години се
обидува да спроведе невозмож
на мисија и да ги подобри одно
сите меѓу двата соседа, грчкиот
премиер се обидува да поентира.
Со тоа тој им испраќа порака и на
меѓународните фактори што го
спонзорираат последниот обид

Меѓународната заедница, кова
ницата која кај нас се подразби
ра како пресек на интересите
за западните сили во однос на
Македонија, постојано бара не
што од Македонија. Дел од тие
барања се пријателски, какви
што треба да бидат меѓу два
партнери, но голем дел од нив
се базираат исклучиво на нив
ните интереси. Затоа Македо
нија треба да биде внимателна
при анализата на вистинската
природа на барањата на прет
ставници на таа заедница.
Неретко во минатото интересите
на САД во однос на Македонија
биле различни или многу појасни
од тие на ЕУ или на некоја од го
лемите сили, Германија, Франција
или Британија. Како што многу
често јавната политика на некои
наши партнери била сосема раз
лична од тајната дипломатија
која имала цел промени во поли
тичкиот систем и во распоредот
на силите. Оттаму разбирливо
е прашањето на ВМРО-ДПМНЕ
упатено до Амбасадата на САД
дали нејзиното дипломатско
претставништво има целосна
координација со новите правци
на дејствување на американската
дипломатија.
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Само за потсетување, минатата
недела паралелно со изјавите
на амбасадорот Бејли во Скопје,
во Вашингтон се случија драма
тични промени во Стејт Департ
ментот со кои од највисоките
позиции заминаа десетина кри
тичари на Трамп и носители на
надворешната политика на САД
од времето на Обама.

И, навистина, Македонија треба
да добие јасни сигнали дали нај
авите на Трамп за немешање и
ненатурање на американските
надворешнополитички приори
тети на другите нации се само за
јавност или навистина неговата
администрација ќе води принци
пиелна и пријателска политика
особено со земја како Македони
ја, која во 2008 година, во вре
мето на друга републиканска
администрација, потпиша дого
вор за стратегиско партнерство.
Затоа не треба да се брза, а треба
да се прашува, дури и кога дел
од опозициските активисти кои
не следат какви турбуленции се
случуваат во Вашингтон и гло
бално, прават шеги за ваквиот
однос кон американската амба
сада во Скопје.
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Југоисточна Европа беше препуштена на Сорос
„Зошто токму Република Ма
кедонија е на удар?“ и „Зошто
администрацијата на Обама
би се занимавала со една мала
земја како Македонија?“ беа
најчесто поставуваните праша
ња во изминатите две години.
На прашањето за Македонија се
надоврза и она за Унгарија, која
трпеше речиси подеднакво ист,
но не толку валкан удар како
што беше во Македонија

Република Грција ги користи емигран
тите како најсилно оружје за притисок
врз Република Македонија преку кои
гледа можност да ја уценува владата
во однос на спорот со името на Репуб
лика Македонија.

За администрацијата на Обама и Хи
лари Клинтон, Албанија со Еди Рама,
Грција и СДСМ, заеднички именител
е Џорџ Сорос.

П

од удар не беа Македонија и Ун
гарија, под удар беше целиот ре
гион од страна на администра
цијата на Обама контаминирана со
гледиштата на Хилари Клинтон и на
финансиерот Џорџ Сорос. Македонија
и Унгарија беа на удар бидејќи поли
тиката на владите во овие две земји
го држеше регионот стабилен.

Интересно е прашањето зошто еми
грантите не се пренасочуваа преку
Албанија, зошто токму преку Македо
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активизам во своите средини и како
да постапуваат при големи протести.
И една од долгорочните цели е ин
филтрирање млади Албанци во СДСМ
кои послужија како даден сигнал за
албанските гласови кои се влеаја во
оваа партија, тоа беше најавено со за
браната за истакнување на државното
знаме на протестите кои ги организи
раше „Студентскиот пленум“.

Мрежата на овие невладини органи
зации во даден момент синхронизи
рано ги пренасочува својата актив
ност и цели за кои постојат. Во екот
на мигрантската криза на македон
ско-грчката граница активистите на
овие невладини организации делеа
летоци помеѓу емигрантите во кои
детално им посочуваа како илегално
да ја преминат границата и како да се
движат низ Македонија, притоа Алба
нија беше изоставена од апелите на
невладините.

Пишува | Никола Србов

Република Македонија и Унгарија се
почетната и крајната точка на атра
ктивната „балканска рута“ која ја
користат емигрантите од Блискиот
Исток. Доколку ја изоставиме Грци
ја, која е членка на Европската унија,
Република Македонија е почетната
точка на „балканската рута“ и вооп
што на европскиот континент, додека
Унгарија е последната точка на „бал
канската рута“ и почетна точка кон
западна Европа. Просторот помеѓу
Македонија и Унгарија или речиси
целиот Балкан зависи од политиката
на овие две држави.
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нија? Веќе е јасно дека Еди Рама е во
одлична релација со Џорџ Сорос преку
поранешната сопруга Делина Фицо,
која во наредните пет години ќе дели
9,5 милиони евра од фондот на УСАИД
наменети за невладини организации
во Македонија кои се под капата на Со
рос. Треба да се одговори и на праша
њето зошто во Албанија не беа јавно
објавувани прислушувани телефон
ски разговори како што се направи во
Македонија? Ако претпоставиме дека
разговорите не биле пуштани заради
добрите релации помеѓу Сорос и Рама,
тогаш се отвора друго прашање, дали
www.republika.mk

Џорџ Сорос одлучува во која држава ќе
се објавуваат или нема да се објавуваат
незаконски прислушувани разговори?
Доколку Џорџ Сорос поседува моќ да
одлучува за такви крупни прашања,
тогаш неизбежен е заклучокот дека
Сорос е директно вмешан во прислу
шувањето во Република Македонија.

Во ноември 2014 година, невлади
ните организации како „Метаморфо
зис“, „Младински центар за европско
образование“, „Младински образовен
форум“ и други, сите под капата на
фондацијата на Сорос, „Отворено оп

штество“, ги почнаа студентските про
тести. Овие протести беа почеток на
вештачки искреираната политичка
криза во Македонија. Во 2014 годи
на, непосредно пред изборите, „Мета
морфозис“ од фондацијата „Отворено
општество“ добила финансиски средс
тва во висина од 11.640.042 денари,
додека пред почетокот на протести
те во оваа организација биле долеа
ни 1.799.890 денари, „Младинскиот
центар за европско образование“ во
2014 година добил 2.531.575 денари,
а непосредно пред протестите биле
долеани уште 782.775 денари, додека

МОФ пред протестите добил 130.288
денари, но пред изборите во 2016 го
дина им биле префрлени 4.166.788 де
нари. Вака добро исплатените „невла
дини“ организации, под плаштот дека
се борат за студентски права, почнаа со
кампања која требаше да генерира не
задоволство кај младата популација во
државата. Преку создадениот т.н. сту
дентски пленум, младите луѓе кои беа
регрутирани од МОФ се распределија
низ разни невладини организации во
државата. Активностите на овие ор
ганизации се сведуваат на обучува
ње млади луѓе како да поттикнуваат
www.republika.mk

Целиот план за уривање на Никола
Груевски е со цел да се промени име
то на Република Македонија по што би
следело имплементирање на платфор
мата која ја промовираа албанските
политички партии во Македонија, а им
ја состави пријателот на Џорџ Сорос,
Еди Рама. Знаејќи ги барањата од пла
тформата, промената на името со себе
ќе повлече и промена на сите симболи
на Република Македонија, а истите од
Македонија ќе направат држава во која
живеат граѓани. Тој толку спомнуван
термин „граѓани“ од страна на опози
цијата и невладините организации си
има своја цел, на сите нам треба да ни
влезе во главата дека ние сме граѓани
и ништо друго, дека не сме Македонци,
туку граѓани кои се дел од едно „отво
рено општество“ во кое нема место за
идентитети. Или, како што вели Соро
совата идеологија, а истото ни го сооп
штува Најчевска, ние треба да бидеме
„земјани“ и да се откажеме комплетно
од нашиот идентитет во името на едно
„отворено општество“. �
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Соросов лет

‘револуционерите’ како мајмуни
врескаат и фрлаат боја по фасадите, а потоа дома на лонец грав
со векна леб и половина килограм салама. Каква грдотија, каква бесполезност. Колкави само
пари фрлив на овие глупости.

Ах, требаше да создадам своја,
автентична филозофија, а не да
се држам до мислите на тие идиоти, како што се Карл Попер и
Андре Бергсон. Какви губитници
и сомнебулци“.
Стариот и разочаран Џорџ Сорос
размислуваше во својот кабинет во Њујорк, мислите му беа
темни и матни како водата во
реката Хадсон.

Пишува | Ацо Станковски

П

рикаската за Сорос (на унгарски – да летнеш) многу
личи на фамозниот роман на Брем Стокер за Дракула
(Носферату). Сетете се на монструозната моќ на грофот Влад
Цепеш да се трансформира во
лилјак и да одлета во непознат
правец доколку ловците на вампири го опколат и ја доведат во
опасност неговата егзистенција,
со тоа што ќе го прободат со глогов колец во срцето, а потоа ќе му
ја отсечат главата. На тој начин
непријателите на грофот Дракула ќе го испратат тој зол дух таму
од каде што дошол – во пеколот.
Така и кутриот Џорџ, опколен
од неонацисти, расисти и мачоисти, е присилен повторно
да полета (Сорос) и да пребегне
во посигурни предели за него.
Каде сега, по ѓаволите?

- Во Лондон? Во тој опскурен
град на магла и на глувци. Град
на затворени менталитети, анимирани со чај, ритуал преземен
од нивната колонија Индија –
дијамантот во круната на британската кралица. Место со ужасен конзервативен критицизам,
доведен до степен на циничен
садизам. Место на банки и на
масонски ложи, мистериозен
лавиринт на безумни и на манијакални конспирации.
Расизмот, фашизмот и болшевизмот тука се претворени во мода и
само најсмелите креатори можат
да си поигруваат со овие забране18
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ти идеологии на поголемиот дел
од планетава. Воедно, по неговите жовијални улици ги гледате
стадата емигранти од прва, втора
или трета генерација, некои, пак,
имаат длабоко потекло уште од
времето кога нивните предци
биле донесени како робови од
африканските колонии. Пред сѐ,
да служат како еден вид чудесни
суштества за забава (лордовите знаеле да спорат со денови и
ноќи, дали овие „суштества“ се
луѓе или животни) на дворот на
кралицата Викторија.

„Што сега, да не се залажувам,
да летам од центарот на светот
во тоа темно и злобно атрофирано место на анемичната суета – Лондон. Како да одам во
некаков гигантски саркофаг на
пропаднатата и импотентна империја. Па нивниот Форен офис
повеќе личи на Монти пајтон,
отколку на сериозна тајна служба што урива влади и создава
револуционерни промени. Каков дебакл!“
Повторно го пукна депресија,
веќе исцрпениот Џорџ. Никогаш
не бил пославен и понемоќен.
Каков парадокс.

Лондон со својот имагинариум е
вистинско место за стариот Џорџ.
Место, кое ќе го обнови неговиот
циничен и луциден дух и ќе му
даде нов импулс и нови визии.
Оттаму, инспирирајќи се од
средината и од нејзината деликатна перверзност, би можел да
продолжи да дејствува преку
својата мрежа во Источна Европа, а полека и да се прошири
кон Кавказот и кон каспискиот
регион. Тоа е сега „ин“. Да се зарие во стомакот на Русија и да
се протне во Иран. Во Турција
би можел да ги наследи инсталациите на Ѓулен. Па, така, би
ги шашардисал тајните служби,
таму каде би го очекувале Фето,
би се појавувал Сорос, и обратно.
Ете, ново поле за уште посубверзивно дејствување во однос на
уривањето на владите што ги
поддржуваат Трамп и Путин во
овој дел од светот.
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Низ мислите му провеаја сеќавања од минатото, во Будимпешта, кога ги попишуваше конфискуваните имоти на Евреите,
испратени во логорите на смртта
од страна на нацистите.
Тогаш бев најсреќен во мојот
живот – изјави во едно телевизиско интервју.

Секако, овој пат конспиративноста треба да се подигне на
највисоко ниво. Треба да се
влезе во илегала (ах, ова му го
подига адреналинот на стариот добар Џорџ), да се биде бе-

скрајно дискретен, ефикасен и,
конечно, брутален.

„Овие а ла велвет револуции се
премногу меки и лигави, нема никаква суровост и консеквентност,

Се потсети на филозофијата на
Тома Аквински: во еден дел философот (теологот) промислува
за тоа, дека тие, во рајот, се среќни од самиот факт што гледајќи
ги маките и слушајќи ги криковите на тие во пеколот се радуваат
што не се на нивно место.

Така и Џорџ правеше пекол околу себе, за неговата привилегирана и сигурна позиција да
му донесе рајски чувства. Исти
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такви, како во младоста во Унгарија, окупирана од Вермахтот.

Прикаската за „кетманот“ е тенка. Можеби и воопшто и не бил
Евреин, кој за време на окупацијата (неговиот татко купил
лажен идентитет) се преправал
дека е Унгарец, христијанин и
нацистички активист. Што мислите, Абвер (Abwehr) (војната
разузнувачка служба на Третиот
рајх) се хранел со камења и пиел
нафта? Не би рекол. Попрво мислам, дека по војната тој го сменил
својот идентитет во eврејски за
да се заштити од можен прогон
на организацијата на Визентал.

Ок – бил сѐ уште момче. И, конечно, немал командна одговорност
и не убил никого. Инаку, тешко
дека не би бил разоткриен од
израелските агенти.
Конечно, како и многу млади, па
и постари нацисти, бил врбуван
од англоамериканските разузнувачки служби. Потоа станува
агент од влијание на ЦИА – постарата сестра на МИ6.

„Никој не станал милијардер без
помош од тајните служби“, е масонска поговорка, а 86 отсто од
членовите на масонските ложи
во Британија се полицајци.

Кога со своите шпекулантски
вештини ја урна фунтата во Британија – проект на ЦИА, за една
недела заработи една милијарда
долари. А потоа, пара на пара оди.
Ги закоти милијардите до 25 по
Арапската пролет и Украина. Неговото конто порасна за цели 20
милијарди американски долари.

„Ах, да победеше Хилари, ќе ги
накотев повеќе од 100, а вака?“

Уште првиот ден по дебаклот на
Клинтон загуби една милијарда,
а сега повторно загуби уште две.
Да полета за Лондон, овде трамп
истите жив ќе го запалат. А таму?

Дали кралицата му прости за фунтата од пред многу децении, или?

Нешто му кажуваше дека кралицата не простува. Можеби ќе
треба да го избегне Лондон? �
петок, 3 февруари 2017 година
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Банкарскиот сектор на сигурни нозе

СÈ повеќе граѓани наоѓаат
начини да штедат
Пишува | Александрија Стевковска

Г

Дури 79,5 отсто од новото штедење се должи на порастот
на денарските депозити, што сигнализира дека граѓаните ѝ
веруваат на домашната валута. На годишна основа, вкупните
депозити во декември се повисоки за 5,7 отсто, што е над
октомвриската проекција за крајот на годината од 2,6 отсто
20

петок, 3 февруари 2017 година

www.republika.mk

раѓаните на крајот на 2016
година во домашните деловни банки чувале 3,6
милијарди евра, односно 222
милијарди денари, покажуваат последните официјални
податоци на Народната банка.
Прелиминарните податоци за
последниот месец од 2016 година покажуваат месечен пораст на вкупните депозити од
четири отсто, што претставува
значително забрзување во однос на досегашната динамика
на порастот. Оваа статистика
покажува дека се враќа довербата на граѓаните во банките, по
пролетниот шок кога актуелните случувања ја разнишаа довербата на луѓето во банкарскиот
систем, па многу депозити беа
извадени од банките. Достапните податоци покажуваат дека
нивото на влоговите во странска
валута во банките на крајот на
декември лани е повисоко од
нивото на влогови во март 2016
година пред да почне пролетната паника во која граѓаните
извлекоа повеќе од една милијарда денари во странска
валута од банките. Нивото
во март беше 85,34 милијарди денари (во странски валути), во април е за една милијарда
денари пониско, по што следува
мај во кој се извлечени уште 388
милиони денари во странска валута. Тогаш трендот запира и
состојбата се свртува и почнува
тренд на континуиран пораст од
јуни до крајот на декември 2016
година, кога нивото на останати депозити во странска валута
достигнува 85,986 милијарди
денари во странски валути. Откако Народната банка го објави
најновиот сет макроекономски

показатели со прелиминарните
показатели за декември, може да
се добие појасна слика за движењата во 2016 година, но и за
очекувањата за годинава. Оттаму заклучуваат дека девизните
резерви се во сигурната зона, а
освен пораст кај депозитната
база, пораст има и кај вкупните
кредити. Движењата се позитивни, но предизвик останува кредитирањето на стопанството.
Месечното зголемување на
депозитите на приватниот
сектор е вообичаено за последниот месец од годината,
но интензитетот на пораст е
поголем во однос на претходните две години, кога, во просек, месечното зголемување
на вкупните депозити во декември изнесуваше 2,8 отсто.
Порастот на вкупните депозити во декември во поголем
дел произлезе од повисоките
депозити на претпријатијата,
но значителен е придонесот
и на штедењето на домаќинствата – посочуваат од Народната банка.
�

Дури 79,5 отсто од новото штедење се должи на порастот
на денарските депозити, што
сигнализира дека граѓаните ѝ
веруваат на домашната валута.
На годишна основа, вкупните депозити во декември се повисоки
за 5,7 отсто, што е над октомвриската проекција за крајот на
годината од 2,6 отсто.
Позитивни се движењата и кај
кредитирањето. Првичните податоци за декември покажуваат
пораст од 3,2 отсто на месечна
основа, а зголемувањето во
најголем дел произлегува од
повисокото ниво на кредитите
на претпријатијата.

Во декември, вкупните кредити на годишна основа се
повисоки за 1,3 отсто и се над
проекцијата за последниот
квартал. Доколку се исклучи
ефектот од регулаторните
промени, кредитната активност заклучно со декември е
повисока за 6,5 отсто на годишна основа, што е над проекцијата за пораст од 5,6 отсто
�

за последното тримесечје, во
согласност со октомвриската
проекција – се вели во објаснувањето од Народната банка.

Со мерките што ги презема Народната банка се појави простор
за пораст на кредитирањето на
стопанството. Така каматната
стапка на благајничките записи
се намали за дополнителни 0,25
процентни поени, па сега изнесува 3,5 отсто. Во еден краток
временски интервал ова беше
второ намалување на каматната
стапка на благајничките записи,
откако во април минатата година беше зголемена како резултат на шпекулативните напади
врз денарот.

Сега, монетарната политика
е дополнително релаксирана,
банките се ликвидни и во добра кондиција, финансискиот
сектор е стабилен, што укажува
на тоа дека има доволно пари за
финансирање на добрите проекти.Бизнис-секторот изминатиов период во континуитет
апелираше на релаксирање на
кредитните услови, особено
за компаниите што се извозно
ориентирани.
Во изминатава година и властите постојано бараа од банките да
го засилат кредитирањето на
корпоративниот сектор бидејќи
сметаат дека на тој начин ќе се
стимулира развојот на домашното стопанство.
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Проекциите
на домашните
и на меѓународните
институции за
економскиот
пораст на
Македонија се
движат од 3
до 3,5 отсто во
2017 година, а
тука некаде се
и очекувањата
на домашните
бизнисмени

Најавите за зголемено кредитирање годинава се охрабрувачки за бизнисот, се очекува
дополнително да се раздвижи
домашното стопанство. Сите
проекции упатуваат на тоа
дека повторно ќе забележиме
економски пораст, иако е јасно
дека многу работи ќе зависат
од случувањата на домашната политичка сцена, а сѐ уште
се присутни и надворешните
ризици. Има одредени поместувања во однос на екстерните
фактори.
Задржани се оцените за изразени геополитички ризици,
како и за неизвесност околу
економските, политичките и
институционалните аспекти
на „Брегзит“. Економското
заздравување на еврозоната
како наш клучен економски
партнер продолжува, во голема мера поддржано од домашната побарувачка – соопшти
Народната банка.
�

Проекциите на домашните и на
меѓународните институции за
економскиот пораст на Македонија се движат од 3 до 3,5 отсто
во 2017 година, а тука некаде
се и очекувањата на домашните
бизнисмени.
Клучен фактор во пресметките
за тоа колкав пораст ќе испорача македонската економија ќе
биде и динамиката на кредитната активност. �
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Бизнисот оваа недела

македонија
Странските инвестиции за
11 месеци лани достигнаа
213,5 милиони евра

Македонија има најевтина
храна, пијалаци и цигари во
Европа
Агенцијата Еуростат направи спо
редба на цената на храната и на
пијалаците во цела Европа.

Според податоците, Македонија
има најевтина храна, пијалаци и
цигари во цела Европа.
Потоа следуваат Албанија, Бугари
ја, Србија и Косово.

Најскапа храна се продава во Швај
царија, а најскапи пијалаци и цига
ри во Норвешка.

Но, сепак, според платите во Ма
кедонија, цените на храната, пи
јалаците и на цигарите сѐ уште се
многу високи.

Алармантна е состојбата во
металската индустрија

Растат странските инвестиции во
Македонија. Вкупно 213,5 милиони
евра се инвестирани земјава од јану
ари до ноември минатата година.

од бизнисмени од Германија или
23,2 милиони евра, потоа од Тур
ција 23,1 милиони евра, следуваат
Италија со 12 и пол милиони, Лу
ксембур, 11 и пол милиони евра,
а од Бугарија речиси 12 милиони
евра се инвестирани од страна на
бизнисмени во Македонија.

Според извештајот на Народна бан
ка, најмногу инвестиции се влезени

Само во последните неколку месеци
од 2016 година беа најав ени десетина
странски инвестиции кои ќе отворат
околу 3.000 нови работни места.

Споредено со истиот период од
2015 година кога вкупниот при
лив на странски капитал изнесувал
192,2 милиони евра, странските ин
вестиции се поголеми за 20,8 ми
лиони евра.
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Цената на нафтата нема да го до
стигне планираното ниво до крајот
на 2018 или 2019 година, предвидува
ирачкиот премиер Хајдер Абади.

Побарувачката е зголемена и ја
подигна цената на суровата нафта,
но нема да се врати на нивото од
2013 година кога чинеше повеќе од
100 долари за барел - рече Абади на
прес-конференција во Багдад.
�

Зголемен бројот на работниците во индустријата
 а 0,1 проценти е зголемен бројот на
З
работниците во индустријата мината
та година, а во декември 2016 година
во однос на истиот месец во 2015 годи
на бележи пад од 0,9 проценти.

Како што соопшти Државниот завод
за статистика, бројот на работници
те во секторот Рударство и вадење
камен во декември 2016 во однос на
декември 2015 година бележи пораст
од 1,8 процент, во секторот Прерабо
тувачка индустрија има намалување

за 1,1 процент, а во секторот Снаб
дување со електрична енергија, гас,
пареа и климатизација е евидентиран
пад од 0,5 проценти. Според главните
индустриски групи, бројот на работ
ници бележи опаѓање кај Нетрајни
производи за широка потрошувачка
за 3,7 проценти, додека пораст има кај
Енергија за 1 процент, Интермедијар
ни производи, освен енергија за 0,5,
Капитални производи за 5,4 и Трајни
производи за широка потрошувачка
за 7 проценти.

Акциите на компаниите што котира
ат на Њујоршката берза забележаа пад
како реакција на имиграциските и тр
говските мерки што ги презеде нови
от американски претседател, Доналд
Трамп. Индустрискиот индекс на Вол
стрит, Дау Џонс, падна за 0,4 отсто на
19.882,93 поени, СП индексот за 0,3
проценти на 2.273,45 поени, а техно
лошкиот индекс Насдак за 0,4 на 5.104
поени. Аналитичарите проценуваат
дека падот на вредноста на индексите
е последица на минатонеделната одлу
ка на Трамп за забрана за влез во САД
за државјаните на седум доминантно
муслимански земји.
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за увоз на оваа суровина, додека кај нас
преработувачите по овој или оној основ
се оптоварени со 19 до 35 проценти при
увоз на истата суровина. Оттука, не само
што не се конкурентни, туку се отвора
можност и за дополнителен зголемен
увоз на преработки, пред сѐ, од соседс
твото. Така, за 11 месеци во 2016 година
увозот на месни преработки се изедна
чил со целокупниот увоз во 2015 година.

„Тојота“ не е веќе број 1
„Тојота“ ја загуби титулата најпро
даван производител на автомобили
во светот, а првото место го презеде
групацијата „Фолксваген“. Со тоа се
стави крај на четиригодишното вла

Германија има најголем
буџетски суфицит, поголем
и од кинескиот

Цената на нафтата порасна речиси
два процента откако производството
во земјите- членки на ОПЕК е нама
лено, а вредноста на американскиот
долар падна.

Суфицитот на тековните плаќања
во Германија, веројатно, достигна
рекордни 297 милијарди долари
во 2016 година, со што повторно
го надмина кинескиот и стана нај
голем на светот, соопшти герман
скиот економски институт „Ифо“.

Пад на вредноста на индексите забеле
жаа и европските берзи. Така, индексот
ДАКС на берзата во Франкфурт падна
за 0,7 отсто на 11.600 поени, париски
от КАК 40 се намали за 0,2 проценти
на 4.773,25 поени, додека лондонски
от ФТСЕ имаше раст од 0,2 отсто на
7.137,42 поени. Индексот на Токиска
та берза Никеи, пак, се намали за 1,7
проценти.

Индиската подружница на
„Водафон“ се спојува со
„Идеја Целулар“

Мерките на Трамп ги уриваат
светските берзи

Месната индустрија бара укинување на увозните давачки
Да се укинат царината и прелевманот за
замрзнатото свинско месо кое домашни
те компании го користат како суровина
за преработка, односно за производство
на месни преработки, бара Групацијата
за производство на месо и преработки од
месо. Од 1 јануари 2017 година е укината
царината за увоз на замрзнато свинско
месо во соседството и тамошните прера
ботувачи плаќаат само девет проценти

свет
Цената на нафтата нема да го
достигне планираното ниво

И покрај политичката криза, расте
бројот на странски инвеститори
кои одлучуваат да инвестираат во
Македонија.

Редуцирано е производството во
металската индустрија, а значите
лен пад, од речиси една третина,
бележи и извозот. Според Здруже
нието на металургијата лани, зак
лучно со ноември, производството
на руди и метали евидентирало пад
од осум проценти, а само на метали
11 проценти.

 амо во ноември 2016 година про
С
изводството на основни метали е
намалено за 20 отсто во однос на
истиот месец во 2015 година. Зна
чително е намален и извозот, 26
проценти или безмалку една трети
на. Во периодот јануари -октомври
бил 384 милиони долари за разлика
од реализираните 519 милиони во
истиот период 2015. Нормално, ова
намалување на производството и
на извозот повлекува намалување
и на вработените.

Бизнисот оваа недела

деење на оваа јапонска компанија,
како што побарувачката за нејзини
от предводник „камри“ драстично се
намали во САД, така и продажбата во
Кина го загуби чекорот во однос на
севкупниот пазар. Глобалната про
дажба на „Тојота“ во 2016 година во
однос на 2015 година се зголеми за 0,2
отсто, односно беа испорачани вкупно
10,2 милиони возила во 2016 година.
Покрај растот, „Тојота“ не успеа да го
задржи првото место. Групацијата
„Фолксваген“ забележи поголем раст
од 3,8 отсто и со 10,3 милиони про
дадени возила постави нов рекорд
и ја презема водечката позиција во
светски рамки.
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Тоа е еднакво на удел од 8,6 отсто
од БДП на Германија, што значи
дека официјален Берлин повторно
ја прекрши препорачаната горна
граница од Европската комисија
од 6,0 проценти, во услови кога
суфицитот на тековните плаќа
ња во Германија во 2015 година
достигна 271 милијарда долари.

Британскиот „Водафон“ објави
дека преговара за спојување на
својата индиска подружница со
ривалот „Идеја Целулар“. Дого
ворот, кој би бил финансиран од
акции, треба да ѝ обезбеди на ком
панијата да се спротивстави на же
стоката конкуренција на пазарот.
Трите водечки мобилни операто
ри, Барти Аиртел, Водафон и Идеја
Целулар, се погодени со влезот на
пазарот на „Џио Инфоком“, нов опе
ратор во сопственост на милијарде
рот Мукеш Амбани, кој го потресе
пазарот нудејќи бесплатни гласовни
пораки и база на податоци.
петок, 3 февруари 2017 година
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Личност на неделата

Имајќи предвид дека сеал
банската платформа е пред
сѐ во внатрепартиските и во
коалициските преговори на
ДУИ, нејасно е на кои „други
граѓани“ мисли Ахмети. Ве
ројатно на Заев и другарите,
кои се задоволни што Рама
ја преслика нивната идеја за
Голема Албанија во сеалбан
ска платформа. Или обратно,
но небитно.

Њут
Гингрич
Мора да ги сфатите сериозно луѓето што кршеа
прозорци пред некој ден.
Мора да се сфати сериозно фактот дека Џорџ Сорос
финансира 50 различни организации за протести низ
целиот свет. Фактот дека ден по инаугурацијата, ако ги
слушнете нивните говори (на соросоидите), ако слушнете што кажаа, тогаш нема средина, нема заедничка
основа, нема разбирање. Трамп или ќе се предаде, или
Трамп ќе го победи Сорос. Тука нема средина, нема компромис, освен ако Трамп не мисли да се предаде. Трамп
нема да се предаде.

Цветин
Чилиманов

Бранко
Героски
Па, во наше време беше почитуван министер, човеку!
Министер воен. Министер
за правда. Човек од доверба
на Глигоров. Па, како може
човек со таква биографија, со таква библиографија како
твојата, со неспорна позиција на УКИМ, со заслужена
професорска плата, да бие битка за позиција подолу
од таа на глупавана плавуша со шишките? Тебе ли да
ти објаснувам дека мнозинство од 120 пратеници е 61
пратеник, а твојата сегашна партија ВМРО-ДПМНЕ нема
такво мнозинство и јавно, со потпишано коминике, се
откажа од барањето мандат? Што к*р уште треба да се
објаснува, кажи!
24
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� Сѐ уште нема одлука со
кого ќе влеземе во коали
ција. Ги анализираме сите
опции со цел да ја донесеме
најдобрата можна одлука
во корист на Албанците и
на сите други граѓани на
Македонија - изјави Ахмети.

Али Ахмети

Подготвивме извештај што
детаљно ги опишува нивните активности, со сите
организации што, за жал,
не ги финансира само Џорџ
Сорос ами и УСАИД, значи со пари на американските
даночни обврзници. Како демократско општество долго
време ги толерираме овие активности, но неприфатливо
е овие организации да се поврзани со политички партии
и со поранешни разузнавачи од комунистичкиот режим
и да организираат кампања против конзервативната
реформистичка Влада на РМ, која ја ужива довербата на
народот повеќе од една деценија. Нивните активности
вклучуваат и насилни протести , напади на полицијата,
тепање полициски службеници, заплашување на сите
што размислуваат различно со слогани „Тик-так“. Дури и
американските слогани „И црниот живот вреди“ и „Нема
правда нема мир“ најдоа пат до македонските улици за
време на овие насилни протести.

|

Командант без муниција
Роден на:
4 јануари 1959 г.
во селото Зајас
Образование:
Завршил литература во
Приштина
Професија:
Политички командант на
ОВК, претседател на ДУИ

В

ремето или некои други
математики му ја одзе
доа силата на албан
скиот Ханибал. Од оној што
сееше страв и трепет меѓу
своите, остана само трепет.
Ќе успее ли командантот да
ја задржи партијата и без
глас да удри на масата и да
му подаде рака на Груевски?
За жал, тоа не се случи во
неделата. Во неделата, кога
истече последниот рок за
составување коалиција, Ах
мети не успеа да воведе ред
во својот двор полн со бесни
деца. Пилците пораснаа, до
бија сила, а некој друг нуди
многу повеќе.
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� Јас сум претседател и во
секое време знам каде ко
го сум пратил и за што сум
го пратил - рече Ахмети за
да демонстрира моќ пред
новинарите и за да покаже
дека знае каде е и зошто е
таму Невзат Бејта додека
зад затворените порти на
седиштето на ДУИ во Мала
Речица се „анализираа си
те опции“. А Невзат Бејта и,
според некои извори, Теута
Арифи, бесните деца на Ко
мандантот, биле на консул
тации со Заев на „Бихаќка“.
Секако, брзо се вратиле и
тогаш сѐ тргнало наопаку.

Иако ја вртеше водата на
својата воденица, Заев ѝ
го направи најлошото што
можеше да ѝ го направи на
Македонија. За два месеци
Ахмети двапати изгуби од
Заев. Прво, на изборите,
што со пари што со мед од
устата му ги откина гласо
вите, му ги намали манда
тите, а сега со некоја чудна
мирудија им го отвори апе
титот на потпретседатели

те и ја изгуби контролата
врз членството. Растргнат
меѓу партијата и довче
рашниот партнер, стариот
волк не покажа слабост, но
не се покажа ниту моќен да
го искористи статутарно
то право самиот на крајот
да одлучи онака како што
допираа гласови од зад за
творените порти во Мала
Речица.

� Јас ги отфрлам таквите
шпекулации. Ахмети има
статутарно право и сам
да одлучи за чекорите, но
негова цел е да ги слушне
мислењата на сите чле
нови на претседателство
то за сите опции, за да се
донесе најздрава одлука.
Отфрлам дека има раздор
во партијата или некакви
обиди за тоа. Не ни е бит
на политичката судбина на
ВМРО-ДПМНЕ или на СДСМ,
важна ни е реализацијата
на платформата и догово
рот потпишан со Албанци
те - изјави портпаролот на
ДУИ, Бујар Османи.

Тешки денови и црни об
лаци се над претседателот
на ДУИ, а вакво премреже,
низ какво што минува, не
памети ниту историјата.
Растргнат меѓу партнерот
Груевски и големиот Алба
нец Заев, Ахмети треба да
покаже дека е човек од збор,
доверлив партнер, но и го
лем Албанец. Секако, пого
лем од најголемиот.

� Најголем дел од прегово
рите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и
ДУИ не успеал поради тоа
што партијата предводена
од Никола Груевски не от
стапувала од ветеното за
време на кампањата – дека
нема да дозволи двојазич
ност на целата територи
ја по цена на задирање во
Уставот на Република Ма
кедонија. Двојазичноста е
и еден од клучните проб
леми поради кои прегово
рите пропаднале - објави
„Дневник“ од свои извори.

Така, на полноќ пукна тиква
та. Наместо да избира меѓу
зборот и гордоста, Ахмети
побарал од Груевски да се
престори во Заев. Овој, сека
ко, не прифатил, па наместо
Ахмети да излезе партнер од
збор и поголем Албанец од
Заев во едно, стана осамени
от Командант, кој не успеа да
извојува победа над кризата
во Македонија. � (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа
Владимир
Божиновски
Моите претпоставки уш
те по завршувањето на
изборите беа дека набрзо ќе имаме нови избори.
Едноставно, распоредот
на пратенички места е таков што ниту една партија
не може да обезбеди стабилно мнозинство. Какви
одлуки можат да се донесат со 61 до 62 пратеника?
Ако некој од нив се разболи вие немате мнозинство.
Тешко е да одржувате влада што зависи од еден или
двајца пратеници.

Саво
Климовски
Можеме да се доведеме
до ситуација, едноставно,
граѓаните да излезат да
му кажат на господинот
Заев дека сакаат нови избори и сите досегашни манипулации му се веќе пропаднати, дека сега сакаат да
го дадат гласот затоа што сега излегоа на површина
сите игри што тој ги правел со дел до Албанците
во тие места каде што полицијата наша не дејствуваше, како, на пример, во Грчец, јас сум сигурен, а
да не зборуваме во Арачиново итн., сега одеднаш
искажаа толкава волја, толкава љубов спрема СДСМ,
спрема Македонците, што просто ние се „стопивме“,
но не веруваме во тоа, е сега за да поверуваме, дај
нека нѐ пушти уште еднаш да гласаме, па ќе се види
тогаш колку, навистина, тежи СДСМ со сите овие
програми и со сето ова разоткривање на сѐ што ни
беше прикриено од некаков спиритуалистички дух
на Охридскиот договор.

Јорданка
Ивановска
Ниедна партија да не
преговара повеќе со ДУИ,
доколку услов за формирање влада се нацио
налистичките барања на штета на државните и национални интереси. Нека има мешовита, каква било,
единствено без прифаќање на нереалните и федеративни барања на ДУИ.

Јас сакам идна влада што ќе ми овозможи подобар
живот, плата, помали даноци, цени, а не бит-пазар во
чијшто фокус ќе биде раскрчмување на Македонија.
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Следно на листата на Трамп
- зауздување на
„диктаторскиот
клуб“ во ОН

ги нудат на поважни личности од
Комунистичката партија или на
богати странци. Во Тибет, Пекинг
го извршува тоа што во целиот
свет се наведува како „културен
геноцид“ на древниот народ, со
цел засекогаш да го збрише од
лицето на земјата. Но, сепак, и
покрај добро документираното
варварство, при што загинаа
повеќе луѓе отколку во времето
на која било влада во историјата
на човештвото, агентите на режимот во моментов раководат
најмалку шест агенции на ОН.

Г

лобалистите од естаблишментот со право
биле загрижени за судбината на своите
планови. По динамичната прва недела од
ставање на Америка на прво место со тоа што
цел се режими со лажна слободна трговија и
лажни регулаторни агенции, претседателот
Доналд Трамп, наводно, се подготвува да ги
ревидира Обединетите нации, вклучувајќи
ги и сите нивни агенции, програми, бирократија, конвенции, како и придружни програми. Според пишувањата на весникот „Њујорк
тајмс“, кој е против Трамп и тврди дека е запознат со неколку уредби што сѐ уште се во
нацрт-верзија, а се подготвени од страна на
администрацијата, Трамп планира драстично
да ја намали улогата на владата на САД во ОН
и во други меѓународни организации. Тој, исто
така, планира ревизија на договорите на ОН
што го крадат суверенитетот, со цел враќање
на самоуправувањето во различни области на
политиката и заштеда од милијарди долари
за американските даночни обврзници. Глобалистите насекаде се во паника.
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Според едната нацрт-верзија од уредбите со
наслов „Ревизија и намалување на американското финансирање меѓународни организации“,
Владата на САД ќе го намали финансирањето на
сите агенции на ОН или меѓународни организации што прекршуваат одредени критериуми.
Како што извести „Тајмс“, треба да се прекине
со финансирање на организации што признале
полноправно членство на Палестинската управа
(ПА) или Палестинската ослободителна организација (ПОО). Но, „Тајмс“ дури на самиот крај на
написот го споменува фактот дека веќе постојат
два федерални закона од 90-тите години од минатиот според кои САД треба да престане да го
финансира секое тело на ОН што ја признава ПА
или ПОО како земја-членка. Тоа е причината што
екстремистичката агенција за образование на
ОН, УНЕСКО престана да добива средства и покрај
сите напори на Обама. Поранешниот претседател
Бил Клинтон го потпиша едниот закон, а Џорџ
Х. В. Буш е потписник на другиот закон.

Исто така, според нацрт-верзијата
од уредбата на Трамп, како што
пишува „Тајмс“, секој разгранок на
ОН или на меѓународни организации што е под контрола или под
значително влијание на некоја држава што го спонзорира тероризмот може да престане да добива
средства од американската влада.
Тоа, најверојатно, ќе го вклучи и
Советот за човекови права на ОН.
Во екстремистичкото тело, раководено од принцот на исламската
диктатура, кој го поистоветува
Трамп со ИСИС и тврди дека меѓународното право бара стабилна
контрола на оружјето во Америка,
буквално, доминираат неслободни режими - вклучувајќи и некои
од најпознатите дивјачки и убиствени диктатури на планетата што

го спонзорираат тероризам со
децении. Телата на ОН под контрола или значително влијание
на режимите што ги прогонуваат
маргинализираните групи или
систематски ги кршат човековите
права, исто така, може да останат
без средства од владата.

Иако одредени држави не беа
споменати во написот на „Тајмс“
за уредбите на Трамп, се чини
дека бруталната кинеска комунистичка диктатура ќе се најде
на врвот на листата. Меѓу другите кривични дела, таа безмилосно ги прогонува христијаните, муслиманите, следбениците
на фалун гонг и другите верски
малцинства - на некои дури им
ги вадат внатрешните органи и
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Другите барања во рамките
на уредбата во нацрт-верзија
вклучуваат намалување од
најмалку 40 проценти на сите
други средства за меѓународни организации. „Тајмс“ тврди
дека не е јасно дали уредбата
предвидува намалување од 40
проценти или повеќе од американските финансиски средства
за секоја агенција на ОН, или
дали намалувањето е насочено
кон целиот федерален буџет за
финансирање непријателска
меѓународна бирократија. Според уредбите, исто така, ќе се
ревидираат сите средства што
би можеле да бидат пренасочени
кон Меѓународниот кривичен
суд (МКС), неофицијален суд
што тврди дека има надлежност врз секој човек на земјата,
вклучувајќи ги и Американците
и новинарите, и покрај фактот
дека Сенатот на САД никогаш
не го ратификуваше договорот
за неговото создавање.

Според првата уредба, исто така,
ќе се формира комисија што ќе
препорача каде да се направи намалување на средствата наменети за агенциите на ОН и за други
глобалистички разграноци. Тоа
тело ќе има задача, меѓу другата
специфична одговорност, да ги
истражи американските средства наменети за голем број
агенции и бирократија на ОН.
Меѓу нив е и Меѓународниот
кривичен суд, кој во последниве
неколку месеци се закани дека
ќе ја разгледува можноста за
приведување американски војници. Судот, исто така, се обиде
да затвори новинар. Под лупа
ќе бидат ставени и мировните
мисии на ОН, кои се поврзуваат
со многу скандали, пред сѐ за
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силување деца, убивање цивили,
гонење укажувачи и други злосторства. Конечно, ќе се истражува и Фондот за население на ОН,
кој е вмешан во помагањето на
кинескиот комунистички режим
во извршувањето присилни
абортуси и дивјачка контрола
на населението.
Втората нацрт-верзија од една
уредба, што, наводно, ја видел
„Тајмс“, го носи насловот „Мораториум на нови мултилатерални
договори“. Според пишувањата
на весникот, уредбата предвидува ревизија на сите сегашни и
идни мултилатерални договори
што вклучуваат повеќе од една
странска влада. Ревизијата ќе
биде проследена со препораки
за тоа кои преговори, конвенции
или спогодби треба да ги отфрли
владата на САД. Во таа уредба
особено се споменува „Конвенцијата за елиминација на сите
форми на дискриминација на
жените“, како и „Конвенцијата
за правата на детето“, на ОН.
Сенатот на САД одби да ги ратификува и двете.
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Втората уредба за мултилатерални договори го изоставува
секој договор што е директно
поврзан со национална безбедност, екстрадиција и меѓународна трговија. „Тајмс“ апсурдно,
речиси патетично, се обиде да
тврди дека, можеби, ќе се изостави и спогодбата на ОН за,
наводно, глобално затоплување
предизвикано од човекот, позната како „Парискиот договор“,
бидејќи има допирни точки со
трговијата. Во реалниот свет,
Трамп веќе вети дека ќе го отфрли тој нелегален план на
ОН, кој и така никогаш не беше
ратификуван од страна на Сенатот. Веднаш по преземањето
на функцијата, веб-страницата
на Белата куќа вети дека ќе го
повлече „Акцискиот план за климата“ на Обама, кој беше централен дел од нелегалните заложби
на Обама под режимот на ОН за
климата. Покрај тоа, без трилионите на САД и на западните
даночни обврзници наменети за
Зелениот фонд на ОН за борба
против климатските промени,
речиси секој трет режим во светот веќе вети дека ќе се повлече
од договорот.
петок, 3 февруари 2017 година

Не е јасно дали пишувањата на „Тајмс“
се точни бидејќи весникот
загуби голем
дел од својата
кредибилност
во последниве месеци со
хистеријата
против Трамп
маскирана како
новинарство и наиде на остри критики
од целиот политички
спектар за екстремната пристрасност кон Хилари Клинтон, теоријата
за глобалното затоплување предизвикано од човекот, глобализмот и
големата влада. Весникот одигра
клучна улога во известувањето за
советскиот геноцид на Украинците,
во донесувањето на Кастро- борецот
за слобода на власт во Куба, како и во
унапредувањето на глобалистичката агенда на Советот за надворешни
односи. Всушност, откако поднесе оставка, еден новинар од весникот рече
дека „Тајмс“ е пропаганден мегафон
на естаблишментот за предизвикување војна и многу повеќе.

Слободоумните луѓе во ОН, кои зборувале со овој новинар, одамна предупредуваат дека ќе биде подобро да се
затворат и да се укинат агенциите на
ОН - особено за да се избегне постојаната злоупотреба на глобалната бирократија за да престанат кинескиот
комунистички режим и другите автократии да го шпионираат Западот, да
ја поткопуваат западната економија,
да ја ограничуваат слободата, да ја
легитимираат тиранија итн. Неформален документ од Стејт департментот на САД од 1995 година со наслов
„Подготовка на Обединетите нации за
21 век“ препорачува затворање и консолидирање широк спектар програми, агенции и планови на ОН. Денес,
повеќе од неколку истакнати личности продолжија да повикуваат на

www.republika.mk

затворање на УНЕСКО,
УНИДО, Советот за
човекови права
на ОН, како и на
многубројни
други бирократии што се
надвор од контрола.

Но, тоа не е доволно. Американските даночни
обврзници плаќаат
меѓу осум милијарди и 10
милијарди долари годишно за ОН,
повеќе од сите други 185 земји-членки
заедно. А, за возврат, американскиот
народ, неговата слобода, Уставот и
националната независност се предмет
на постојан напад од „диктаторскиот
клуб“ и од неговите водечки службеници. Активистите се надеваат дека
под водството на претседателот Трамп
тие ќе почнат да губат моќ. Конгресот,
исто така, работи на тоа да го сопре
финансирањето на ОН.

Се разбира, очекуваните активности
на Трамп претставуваат одлична почетна точка - особено по осум години
со Обама, кој во својот последен говор
пред Генералното собрание на ОН, каде
што доминираат диктатори, отворено
повика Америка да ги прифати ограничувањата, да даде малку слобода за
дејствување (исто така, познато како
самоуправување), и да се придржува до
меѓународните правила. Сепак, многу
подобро и потрајно решение ќе биде
САД целосно да се повлечат од ОН.
Во моментов подготвениот Закон за
повраќање на суверенитетот (Х.Р. 193)
се наоѓа кај комисијата за надворешни
работи на претставничкиот дом. Со
притисокот на јавноста, 2017 година
може да биде година во која Америка,
конечно. ќе се ослободи од „диктаторскиот клуб“.

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

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен
хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади
Универзалната сала
во Скопје
Нуди незаборавен престој на своите гости
со луксузно сместување, извонредна храна
послужена во елитен ресторан

2 комплетно опремени конференциски и свечени
сали за прослави, деловни простории како и катна гаража
на 5 нивоа во склоп на самиот хотел
За миговите за релаксација и рекреација ЕЛИТ ПЛАЗА
нуди најсовремено опремени Фитнес и спа центар

Извор: „Њу американ“
Превод: Ана Цветаноска

ЕЛИТ ПЛАЗА - Хотел и бизнис центар Скопје

Тел: +389(0) 2 5514 888

| info@eliteplaza.mk | reception@eliteplaza.mk

ДОЦЕНТ Д-Р ГОРАН ДИМИТРОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ХПВ НА МАКЕДОНИЈА

здравjе

Македонската жена мора да создаде навика
да оди на гинеколог
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски

Р

акот на грлото на матката во Македонија е
второ малигно заболување и втора причина за смрт
од рак кај жените, по ракот на
дојката. Кај нас, секоја година
од рак на грлото на матката
заболуваат по околу 300 жени,
а приближно една половина од
нив умираат како последица на
оваа болест. Почетокот на оваа
болест е без симптоми и се нарекува предракова состојба.
Појавата на првите симптоми
се веќе знак за помалку или повеќе напреднат процес, а тоа се
нечист, жолтеникав вагинален
исцедок, повремено со примеси на крв како и мали крвавења
после сексуален однос. Речиси
секој случај на рак на грлото
на матката може да се спречи
со редовни гинеколошки прегледи (ПАП-тест или ХПВ тест),
како и примарно со вакцината
против ХПВ. ПАП-тестот може
да открие дали постојат клеточни промени предизвикани
од ХПВ-вирусот и предмалигни
состојби. Постојат повеќе типови на ХПВ и од тие типовите
16 и 18 заедно предизвикуваат
околу 70 отсто од сите цервикални карциноми.

Кај нас ситуацијата е многу контрадикторна. Има жени, девојки, кои
никогаш не биле на гинеколог и никогаш не направиле ПАП-тест
или ХПВ-тест. Наспроти тоа, пред неколку години имавме случај во
кој жена, на различни места во една година направила девет пати
ПАП-тест. Со тоа и самото општество се става под голем трошок,
а не се постигнува никаков ефект, вели д-р Димитров
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- Според Центарот за следење на болести во САД 77
отсто од сексуално активните мажи и жени во текот на
својот живот век ќе бидат
заразени со ХПВ. Меѓутоа,
само многу мал број ќе развијат предракови состојби
и рак на одредени локализации, а, пред сѐ, тоа е поради тоа што има различни
кофактори што ѝ помагаат
на оваа вирусна инфекција
да придонесе во нејзиното

онкогено дејствување, тоа
се, пред сѐ, пушењето цигари и намалениот имунитет
– вели доцент доктор Горан
Димитров, претседател на
Здружението за ХПВ на Македонија и претседател на Македонското лекарско друштво.
Последната недела од јануари е означена како недела за
превенција од ракот на грлото
на матката.

Зошто е важно најмалку
еднаш годишно жените да
прават ПАП-тест и тест за
ХПВ?
ДИМИТРОВ: Изумот на 20тите години на минатиот век,
кој почна да се употребува во
масовни скенирања во педесеттите години во повеќе држави во светот, САД, Норвешка, Шведска, Финска направи
еден вид триумфално одење
кон намалувањето на инциденцијата на ракот на грлото
на матката. ХПВ-тестот со огромна сензитивност може да
ги открие, ако биде употребен
како тест за скенирање, тие
случаи што се во предракова
состојба на грлото на матката.
Дали македонската жена
создаде навика да ги прави
овие тестови?
ДИМИТРОВ: За жал, не. Кај
нас ситуацијата е многу контрадикторна. Има жени, девојки, кои никогаш не биле
на гинеколог и никогаш не
направиле ПАП-тест или ХПВтест. Наспроти тоа, пред неколку години имавме случај
во кој жена, на различни места во една година направила
девет пати ПАП-тест. Со тоа
и самото општество се става
под голем трошок, а не се постигнува никаков ефект. Има
жени што не доаѓаат на редовни прегледи и на таканарече-

но скенирање, а други, поради
определени причини, како
што е стравот од рак (канцерофобија), доаѓаат премногу
често на преглед.

Во Македонија вакцината за ХПВ е задолжителна.
Како може да ја спречи појавата на ракот на грлото на
матката?
ДИМИТРОВ: Во сите учебници, протоколи, раководства,
кога се зборува за ракот на
грлото на матката е влезена
вакцината за ХПВ како примарна заштита од ракот на
грлото на матката. Што значи тоа? Тоа значи дека ако се
постигне добра покриеност
на вакцинирани девојчиња,
а препорачана возраст е од
12 години, а од 2015 година е
пожелно да се вакцинираат и
момчињата од 12 до 14 години, ќе дојде до големо опаѓање
на инциденцијата на ракот на
грлото на матката во наредните 10 години ако таа заедница,
односно држава, е со голема
покриеност на вакцинацијата.

Последните податоци покажуваат дека годишно во
Македонија приближно 300
жени заболуваат од рак на
грлото на матката. Дали ова
е голема бројка за нашата
држава?
ДИМИТРОВ: Тоа е голема
бројка за држава што има два
милиона жители и во која под
популација што се скенира,
односно целна група ѝ се околу 480 илјади жени. Според
новите водичи, програмата за
скенирање ги опфаќа жените
на возраст од 25 до 65 години.
За жал, во последните 10-15
години, Македонија е во првите десет земји на географска Европа што имаат висока
инциденција на рак на грлото
на матката.

www.republika.mk

Лицето што има
инфекција треба
да го зголеми
имунитетот
со внесување
разни витамини,
олигоминерали и
имуномодулатори,
кои ќе помогнат
да настане „брзо
исчистување“ на
инфекцијата и
тоа во огромен
процент, ако се
почитуваат овие
правила

Зошто во некои средини
не се прифаќа ХПВ-вакцината?Кој е проблемот?
ДИМИТРОВ: Проблемот е, пред
сѐ, во свеста и во дотурот на
лажни информации до народот.
А тоа е дека вакцината е штетна, има несакани последици,
дека од неа може да се развијат
други болести, вакцината не
дејствува против сите типови
вируси и така натаму. Меѓутоа,
еден е фактот, а тоа е дека вакцината против ХПВ, навистина,
штити од ракот на грлото на
матката. Тоа е веќе докажано,
не само во десетгодишните студии што се направени по нејзиното воведување во 2006 година, туку и во истражувањата
што се направени седум години
пред нејзиното воведување.
Имаме огромен период во кој
било направено тестирање и во
кој ефикасноста на вакцината
против развивање малигни болести или предракови болести
е високоефикасна и се движи
меѓу 98 и 100 проценти.

Дали само вакцината е единствена заштита од ХПВ-вирусот?
ДИМИТРОВ: Освен вакцината,
постојат и правила што може
да нѐ заштитат. Ако постои
само ХПВ-инфекција, постојат
препораки. Лицето што има
инфекција треба да го зголеми имунитетот со внесување
разни витамини, олигоминерали и имуномодулатори, кои
ќе помогнат да настане „брзо
исчистување“ на инфекцијата
и тоа во огромен процент, ако
се почитуваат овие правила.
Нормално, за гениталната
ХПВ-инфекција многу се битни
и безбедни сексуални односи,
односно користење кондом.
Овој вирус е многу контагиозен, односно високопренослив
и кога има пречка потешко се
пренесува.
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„Охридско лето“ ги претстави најдобрите фолклорни музичари од Пекиншката академија на традиционална музика

Светската атракција од Кина „Гласот на Јунан“ настапи во Скопје и во Охрид
Кинеската музика може да се по
фали со историја која се протега и
до неколку илјади години во мина
тото, а токму провинцијата Јунан е
позната по исклучително високиот
степен на етничка разновидност
Пишува | Невена Поповска

„О

хридс ко лет о“ ја
претстави кинеска
та атракција „Гла
сот на Јунан“ ( „The voice of
Yunnan“) во Македонија со
два концерти во изведба на
најдобрите фолклорни музи
чари од Пекиншката академи
ја на традиционална музика.
Македонската публика има
ше можност да се запознае со
восхитувачката музичка тра
диција и со богатата етничка
разновидност на Кина.

„Гласот на Јунан“ ги прикажува
диверзитетот и восхитувачка
та уметност на етнички нај
богатата кинеска провинција.
Музичкиот ансамбл од Пекин
шката академија на традицио
налната музика гостуваше во
Македонија со два концерти
кои се одржаа во Скопје, во Ма
кедонската опера и балет, и во
Охрид, во Домот на културата
„Григор Прличев“.
Кинеската музика може да
се пофали со историја која се
протега и до неколку илјади
�

години во минатото, а токму
провинцијата Јунан е позна
та по исклучително високиот
степен на етничка разновид
ност. Тука припаѓаат најголе
миот број етнички групи ме
ѓу провинциит е на Кина. Од
56-те официјално признати
етнички групи на Кина, дури
25 се наоѓаат во Јунан - велат
од „Охридско лето“.

Ансамблот „Гласот на Јунан“ е
основан од страна на славниот
кинески сопран Јин Џиаофенг,
а како музички директор се

потпишува познатиот кинески
композитор Зоу Ханг. Перфор
мансот на овој ансамбл прет
ставува своевидна музичка га
лаксија сочинета од изворните
звуци и музиката на етничките
малцинства во Јунан.
Со цел концертите на најдо
бар и на најавтентичен начин
да ги прикажат етнопесните
и фолклорната уметност на
етничките групи од провин
цијата Јунан, креативниот тим
на овој ансамбл помина многу
време во областите од Јунан

истражувајќи и собирајќи ет
нопесни и изворни релевантни
материјали меѓу самите етнич
ки малцинства.

Кога стапив на функцијата
музички селектор на мош
не реномираниот фестивал
„Охридско лето“, мојата идеја
беше личните и пријателски
интернационални контакти
да ги преточам во дело, т.е.
голем број светски музички
имиња и атрактивни ансамб
ли да дојдат на македонско
то поднебје и навистина сум
�
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Класичната кинеска музика
пренесувана од генерации на
генерации е дел од овој пер
форманс исто како што е и
восхитувачки богатата фолк
лорна култура од различните
региони на Кина. Последните
археолошки истражувања ја
сместуваат оваа музичка тра
диција со векови пред самото
појавување на европската ци
вилизација, со што таа е ве
ројатно едно од најдревните
пројавувања на човековата
културна историја.

среќен што пет месеци пред
официјалното отворање на
Фестивалот, јас и директо
рот Оливер Арсовски можеме
да најавиме голема светска
атракција „Гласот на Јунан“
- вели Ѓорѓи Цуцковски, му
зички селектор на Фестивалот
„Охридско лето“.

Некои од репрезентативни
те изведби кои ги вклучува
перформансот на ансамблот
„Гласот на Јунан“, како што се
Танцот на паунот, Танцот на
левата нога, Танцот за гозбата
и Танцот на малцинството Ва,
беа претставени на концертот
за да се долови убавината на
природата и животот кои се
содржани во етно-уметности
те од Јунан.
Покрај тоа, разновидноста на
музичките форми кои се прет
ставуваат на концертот, како
што се поп и светската музика,
се изведени од изворната ет
но-музика на малцинствата во
Јунан со цел древната музика
да се изрази и на нов поина
ков начин.

полнување кој го посетуваат
илјадници студенти. Посто
јат три ансамбли од национ
 а
лен интерес кои се државни,
а „Гласот на Јунан“ е еден од
нив. Значи, станува збор за
ансамбл кој потекнува од Пе
киншката музичка академи
ја, брои 24 луѓе, меѓу кои има
музичари на традицион
 ални
кинески инструменти, танча
ри и вокални интерпретато
ри. Музиката е адаптирана за
европското поднебје, значи
станува збор за „world music“,
така што е спектакуларно до
живување како програма, но и
како музичка интерпретација
и квалитет е нешто несекојд
невно, што навистина може да
се чуе еднаш во многу години
- вели Цуцковски.

Концертите на ансамблот „Гла
сот на Јунан“ презентираа ре
тко концертно доживување кај
нас во автентичниот перфор
манс изведен од страна на нај
добрите фолклорни музичари
на Кина.

Македонија е појдовна точ
ка од турнејата на „Гласот на
Јунан“. Многу сум среќен што
тие гостуваат во Македонија
бидејќи во Кина за да пату
вате и да гостувате некаде
како ансамбл, потребно е да
добиете дозвола за која од
лучува комисија од 40 члена.
Од Македонија продолжува
ат во земјите на Балканот и
оттаму во западна Европа информира Цуцковски.
�

Перформансот на овој ансамбл
претставува своевидна му
зичка галаксија сочинета од
изворните звуци и музиката
на етничките малцинства во
Јунан. �

„Енигма на копнежот“ на Салвадор Дали

1

Леа
Џејкобсон

„Енигма на копнежот“ е масло на
платно насликана од шпанскиот
сликар Салвадор Дали (1904 – 1989)
во 1929 година. Таа се наоѓа во га-

Топ 5

леријата на современа уметност во
Минхен. Сликата отсликува пејсаж
во голема пустина. Ова е ретка слика во чест на неговата мајка. �

во САД викендов

Никола
Ансјон

Заработка: 25.700.000 $

Поделба
Split

Жанр: хорор
Режија: М. Најт Шамалан
Актери: Џејмс Меквој,
Ања Тејлор Џој,
Хејли Лу Ричардсон
Заработка: 18.200.000 $

Кучешки живот
A dog’s purpose

Жанр: комедија
Режија: Ласе Халстром
Актери: Џош Гед,
Денис Квејд,
Пеги Липтон
Заработка: 14.000.000 $

скриени бројки
Hidden Figures

Притаено зло:
Последното поглавје
Resident Evil:
The final chapter

3

Длабоко
во душата
Јасмина
Кадра

Жанр: драма
Режија: Теодор Мелфи
Актери: Тараји П. Хенсон,
Октавија Спенсер,
Џанел Монаен

Жанр: акција
Режија: Пол В.С. Адамс
Актери: Мила Јовович,
Јан Глен,
Али Лартер
Заработка: 12.200.000 $

Ла ла ленд
La La Land

www.republika.mk
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Човекот што
вредеше
35 милијарди

најгледани филма

Жанр: комедија
Режија: Дамиен Чазел
Актери: Рајан Гослинг,
Ема Стоун,
Џон Леџенд

www.republika.mk
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Горчливо
срце
Виктор
дел Арбол

Заработка: 13.600.000 $

Во Кина постои огромна тра
диција кон музиката, а тради
ционалната музика навистина
се негува. На Пекиншката му
зичка академија постои огро
мен оддел по традиционална
музика и традиционално ис
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Книжарницата „антолог“
препорачува:

Барскиот
свет

�
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Култура

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

5

Ќерки на
судбината
Тара
Хајланд
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сцена

П

о две години од неговиот последен концерт, Владо Георгиев повторно
се враќа во Македонија. Во Скопје дојде на неколку дена за да ги среди
обврските пред настапот во спортската арена „Борис Трајковски“, каде
што на 18 февруари ќе пее заедно со Тони Цетински.

Некогаш нескротливиот боем од Црна Гора, денес е оженет човек и татко на
тримесечната Софија. Но, тоа не ја запира неговата работа, туку, како што
ветува пејачот, веќе напролет ќе ѝ понуди нешто ново на публиката.
Дотогаш, се надева дека ниската температура ќе ги собере неговите обожаватели на концертот.
На што најмногу му се радувате во Скопје?
Георгиев: Кога и да дојдам
во Скопје не сум под притисок,
посебно со времето. Знам дека
можам денес да си одам дома
или утре или задутре...Имам
многу добри пријатели, храната е одлична, луѓето весели. Сѐ
е супер и затоа многу сакам да
доаѓам овде.
�

Само што дојдовте и на „Твитер“ се фотографиравте со,
како што велите, Вашата омилена Триумфална капија...
Георгиев: Да! Една од најубавите триумфални капии е оваа
во Скопје.
�

Меѓу коментарите имаше и
еден во кој еден од Вашите
следбеници Ви раскажува дека
неговите мајка и татко се запознале во Скопје и дека токму
тука е роден неговиот брат. Ви
се случува ли често луѓето да
Ви се исповедуваат, да Ви се
отворат од нигде-никаде?
Георгиев: Па, да. Луѓето имаат
потреба да си кажат што ги чеша,
што сакаат да си кажат. А, „Твитер“ е вистинското место за тоа.
�

Владо Георгиев

СÈ што не е од
династиjата
Клинтон е
подобар избор
Пишува | Maрина Костовска
Фото | Aлександар Ивановски
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Оваа наша дневна
балканска политика,
навистина, не ме
интересира затоа
што, едноставно,
е извртувачка и
манипулативна и
сѐ што не треба

Пред две години имавте голем
концерт сам, но што да очекуваме овој пат од Вашата комбинација со Тони Цетински?
Георгиев: Се надевам – добар
концерт. Тоа очекуваме, тоа и го
најавивме и ништо друго.
�

Веројатно ќе изведете и
нешто заедно...
Георгиев: Баш деновиве се
договараме и го составуваме
репертоарот. Мислам дека ќе
се сретнеме кратко пред кон�

цертот и ќе направиме нешто
интересно.
Работите на нешто ново, авторско?
Георгиев: Работам во студио на
две-три нови песни. Веројатно
ќе пуштам прво една, па потоа
и другите и се надевам дека ќе
завршам до пролет.
�

Дали зимата е најдобро време
да се дојде на Ваш концерт?
Георгиев:Па, во лето луѓето
можат да одат на сто страни. А,
кога ќе дојдам во зима, луѓето
немаат што да прават, па доаѓаат
на мојот концерт (се смее). Важно
е само да дојдете добро расположени и во добро друштво.
�

Запознаени сте со забраната
на ЗАМП во Македонија? Таа
забрана се однесува и на Вашата музика. Кој е Вашиот став
за ова?
Георгиев: Каква врска имам
јас со тоа? Не забранив јас. Не
разбирам, навистина, зошто
го прават тоа, но јас ништо не
можам да променам. Си имаат
луѓето интернет, па нека слушаат таму, може да купат и цеде...
Што да правам?
�

веројатно, со времето ќе станам
луд татко, кој сѐ следи.

Би ја оставиле ли и Софија да
влезе во музичкиот бизнис?
Георгиев: Зошто да не, но никогаш не би ја терал да прави нешто
против своја волја. Луѓето мораат
сами да се пронајдат и да го работат тоа што чувствуваат дека
им лежи и што сакат да го работат. Не значи дека ако таткото е
фудбалер, дека и синот мора да
биде тоа.
�

Следите ли политика?
Георгиев: Само колку што
морам, колку да бидам во тек.
Избегнувам да следам дневна
политика и сите политички манипулации на цел Балкан.
�

Георгиев: Повеќе мислев на
светската политика, Трамп,
Путин, Меркел...
Георгиев: Е, тоа, да. Сметам
дека секоја промена е добредојдена, во принцип. Јас, навистина,
не бев љубител на династијата
Клинтон, па кој било друг да
дојдеше, јас тоа би го поздравил. Во секој случај, помило ми
е што дојде Трамп, отколку таа
да победеше. А, ако ме прашате
за оваа наша дневна балканска
политика, тоа, навистина, не ме
интересира затоа што, едноставно, е извртена и манипулативна
и сѐ што не треба. �

Како Ви се промени животот
откако сте татко?
Георгиев:Не многу, морам да
си признам. Единствено, бебето некогаш порано се буди, јас
подоцна сум легнал и подоцна
станувам, па ми е малку стрес ако
ме разбуди во шест часот наутро.
�

Ве фаќа ли страв што е женско?
Георгиев: Баш сакам што имам
ќерка. Засега не стравувам, но,
�
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бренд концепти | музички икони

неповторлива музичка бајка и магија (втор дел)
Пишува | Сотир Костов

В

ообичаено, сите сказни,
приказни и бајки од наше
то детство и младоста, без
разлика дали беа од браќата
Грим или од Андерсон, почнуваа
на ист начин: си била една уба
ва принцеза.... или си бил еден
храбар принц и..... така натаму.
Бајката за која денеска ќе пишу
вам оди малку поинаку: Беше
еднаш еден генијалец, Брајан
Епштајн, кој од Ливерпул изнесе
четири тинејџери во светот... и
ги внесе во нашите животи. По
годувате, се работи за ливерпул
ските „бубачки“ - Битлси! Ина
ку, да се пишува за нив е многу
тешко, но, сепак, предизвикот
е поголем од таа тешкотија.
Тие се творци на популарната
рок и поп-музика и култура од
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60-тите години на 20 век. Му
зиката што ја компонираа и
изведуваа и новата културна
парадигма што ја создадоа не
беа само потрошувачки кате
гории. Напротив, тие беа врвни
уметнички форми исполнети со
многубројни вредности и бога
та содржина достојни за почит.
Овие млади креативни тинејџе
ри од Ливерпул се творци на фе
номенот „битлманија“, феномен
кој навидум е музички, но во
основата е културен, во изразот
уметнички, а по опфат, обем и
карактер општествен. Најпрвин
го изумија, а со времето и попу
ларизираа рокенрол-звукот на
две електрични гитари. Дода
доа суштинска алка на синџи
рот на музичката експресија,
www.republika.mk

така што го сменија дотогаш
ниот концепт на музика. Со тој
звук создаваа песни и музика со
која го урнаа ѕидот помеѓу му
зиката за млади и музиката за
возрасни, што беше клучно до
стигнување во 60-тите години
од минатиот век, па така потоа
сѐ почна да звучи и да изгледа
поинаку. Во крајниот исход тоа
беше вистинско ослободување
на личноста. Денес никој не мо
же да го врати назад часовникот
на индивидуалноста и слобо
дата да биде тоа што е. Во таа
смисла ова беше револуција во
човековата историја, лична на
индивидуален план, културна
за општествената заедница, ре
волуција која беше многу подла
бока од сите други политички
револуции познати дотогаш. Да
се присетиме само на годините
на бунтот на „децата на цвеќе
то“, кога цветаа хипи и афрофри
зури, годините на рокенрол и
мјузиклот „Коса“, и на идолите
на младите кои маршираа низ
улиците и плоштадите (Мартин
Лутер Кинг – „Јас имам сон“),
но и тие кои вистински дигаа
револуции (Че Гевара – Вистин
скиот револуционер секогаш се
раководи со огромни чувства
на љубов). А, да не заборавиме

дека тие беа идоли и на Битлси.
И што можеа да направат овие
музички, и не само музички, ге
нијалци од Ливерпул?

Тие, дефинитивно, ги запалија
60-тите години на 20 век. На мла
дите, и не само на нив, им дадоа
веселба, задоволство и возбуда.
Но, тие станаа и симболи за не
што многу поважно, симболи за
младешка непослушност и вред
но спротивставување на зголеме
ната задушливост и хипокризија
на материјалистичката култура.
Битлси укажуваа на апсурдите
на општеството. Но, не се задо
волуваа само со тоа. Не застану
ваа само на ниво на укажување.
Активно се спротивставуваа на
лицемерството и на алчноста. Не
престанаа да бараат коренити
промени. На крајот беа дожи
веани како вистинска промена,
предвесник на сите идни му
зички, културни и општествени
промени. На младите тинејџери
им ги отвораа срцата и душите,
а црниот неизвесен свет им го
претвораа во прекрасно и смис
лено место, откривајќи им цело
сен спектар на емоции кои носеа
голема надеж, уште поголеми со
ништа и немерлива инспирација
за активност и креативно тво

рештво. На тој план тие никогаш
не изневерија (Don’t Let Me Down
- Не ме изневерувај). Со еден збор,
тие направија вистинска разлика
во нашите животи. Ни докажаа и
покажаа дека не сме безнадежно
беспомошни, дека не треба да се
помируваме со општествената
маргинализираност и дека оча
јот, немоќта и бесперспективно
ста можеме и мораме да ги пре
твориме во голема активирачка
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енергија и заедничка синергија,
која рушејќи ги старите догми
и конзервативните правила, ќе
создаде нови вредности за кои
вреди да се бориме, избориме и
да ги живееме.

Имаа визија за иднината. Инс
пирацијата за создавање им бе
ше непресушна, а ентузијазмот
немерлив. За сето тоа нивните
пораки беа многу едноставни:
Ако имате талент и енергија, мо
жете да го победите системот.
Само така можете од општес
твената заднина да истрчате
на општественото игралиште
и да го одиграте својот натпре
вар на животот. Како го правеа
тоа? Па, тие не создаваа само му
зика. Даваа интервјуа, при што
„сликаа“ со зборови. Маршираа
низ улиците и јавно говореа за
сѐ. Кога Џон, Пол, Џорџ и Ринго
извикаа „Help! I need somebody“
(Помош! Потребен ми е некој),
младите сфатија дека на секо
ја смртна душа ѝ се потребни
љубов, пријателство и искрени
чувства. Така тие им пркосеа на
конвенциите, снимаа филмови,
се бореа за цели во кои веруваа,
провоцираа дијалог и дебата, и
го насочуваа вниманието кон
неконвенционалноста. Можеби
петок, 3 февруари 2017 година
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некогаш се однесуваа неразум
но, но тоа беше резултат на нив
ниот нескротлив бунтовнички
дух. Вистински бунтовнички
класици! Сепак, беа и останаа
(најверојатно за секогаш) музи
чари, поети, творци, изведувачи,
кои со топлина ја допреа нашата
душа, ги растреперија нашите
срца, се грижеа за светот. Многу
млади, а имаа свој цврст став.
Со него ја создадоа и претста
вуваа новата култура на мла
дите, која денес е доминантна.
За нив младите отсекогаш биле
мнозинска група во светот, врз
која тие вршеа позитивно вли
јание, говореа во нивно име, но
и заедно со нив поставуваа нови
вредности. Таа култура и денес
се негува, тие вредности и де
нес се живеат. Направија сѐ што
е во нивна моќ никогаш да не
останеме без нивен стих, збор,
поезија, проза, мелодија, акорд
или песна. Целото творештво на
40
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Битлси е најдобар доказ за дока
жување на тезата дека рокот е
уметност. Имињата на четвори
цата не случајно во 2004 година
се најдоа на листата на 50 бес
мртни’ на списанието „Ролинг
стон“ по повод одбележувањето
педесет години од рокенролот.
Сите ја признаваат генијалноста
на тандемот Ленон – Макартни.
Инаку, сета нивна умешност се
состои во асимилирањето и син
тезата на мноштвото постојни
музички шеми, преку кои тие
творејќи создаваа нови вредно
сти. Тие први ја увидоа неогра
ничената можност на музичката
надградба, на рокенролот, така
што, условно речено, една обич
на музичка форма директно ја
трансформираа во уметност.
Притоа успеаја сопствената ин
дивидуалност да ја подредат на
заедничкиот израз. Влијание
то на ливерпулската четворка е
толку големо што тие ги вооб
www.republika.mk

личија патоказите на цела една
генерација во Европа и во САД.
Нивната музика ѝ даде посеб
на моќ на една нова култура, и
тоа во мера во која истата бе
ше сѐ поблиску до академското
поим
 ање на уметноста. Тие беа
пионери на рок- и поп-авангар
дата од 60-тите години на 20
век. Сето тоа заедно е нивната
филозофија, која се темели на
мотото: „Верувај. Мисли. Дејс
твувај“. Посакуваа и се бореа
за свет во кој единствен пасош
е срцето. Тоа е филозофија ја
ка и силна како филозофијата
на Бертранд Расел. Сето тоа
што го смислија, направија и
пласираа на младите, но и на
возрасните, е нивниот извонре
ден перформанс, оригинален и
неповторлив, како генијалноста
на Ајнштајн. Генијалци трајно
посветени на идеите за мир, за
едништво, праведност, слобода
и демократија. �

СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Овде можам да бидам своја, да имам свои пријатели
Паула Купер - Трајковски е девојка што го остава своето
родно место Чарлстон, Јужна Каролина, и во име на љубовта
решава да живее овде. Со Македонија првпат се запознава
во 2010 година, а свој постојан престој во оваа земја има
од 2012 година. Има двегодишен син и работи со интернетпродажба на накит. За македонскиот народ вели дека,
навистина, ѝ се допаѓа што знае да ги почитува културата
и традицијата. Ја сака безбедноста и начинот на кој луѓето
живеат овде. Иако, како што открива за „Република“, смета
дека е потребен отворен ум кон различностите
Паула со
синот Ноа

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Ги почитувам луѓето овде. Културата,
традицијата... како што и мојот сопруг
ги почитува моите. Навистина лесно
успеав да се приспособам на животот во Македонија бидејќи сопругот
и неговото семејство ми помагаат и
ме поддржуваат во сѐ. Овде можам да
бидам своја, да имам свои пријатели...
Јас сум таа што сум, имам можност да
живеам далеку од дома, флексибилна
сум и создадов свој начин како да го
направам мојот живот овде убав, без
да ми биде тешко. Го игнорирам негативното и се фокусирам на тоа дека
моето семејство ми е најважно.
Кое е Вашето искуство? Знае ли
Македонецот да подаде рака и да
помогне доколку е потребно?
Паула: Семејството на мојот сопруг,
генерално, многу добро ме прифати
�

Кога првпат дојдовте во Македонија?
Паула: Во Македонија првпат дојдов
во јули 2010 година. Тоа беше на мојот
прв одмор и моја прва средба со семејството на сопругот. Официјално,
овде дојдов да живеам во 2012 година.
�

Доаѓате од земја со различна култура и традиција од Македонија.
Како успеавте да се адаптирате на
животот овде?
Паула: Јас решив дека ќе паметам зошто сум се преселила овде и нема никому или на ништо да му дозволам да
застане на тој пат. Се преселив поради
тоа што се вљубив и таа причина беше
доволна за да се обидам и да направам
тоа да функционира во моите очи.
�
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и многу го сака мојот син. Пријателите
на сопругот и моите пријатели, исто
така, се тие што се секогаш тука за нас
кога ни е потребно. Јас, навистина, ги
имам најдобрите золви и сметам дека
можноста да се разговара со нив за сѐ,
исто како со мојата сестра дома, е, навистина, прекрасна.

Кое е Вашето мислење за македонскиот народ?
Паула: Имам позитивно искуство, но
и негативно. Мислам дека, генерално,
има, навистина, добри и топли луѓе
овде. Сум била на македонски свадби
и, навистина, се волшебни. Ми се допаѓа што се почитуваат традицијата
и обичаите. Ми се допаѓа што земјата е безбедна, што луѓето одвојуваат
време за себе, за кафе надвор и за
�

разговор со пријател. Но, за жал, овде
има луѓе што не се отворени и не се
однесуваат добро кога сум излезена
низ град сама, без придружба на мојот
сопруг. Се случува да ми се обратат со
погрдни зборови. Не се случува често,
но, според мене, доволно за да ме вознемири. Сметам дека луѓето не разбираат колку е потребно за странец што
доаѓа од друга земја да се приспособи
и да живее на друго место. Потребно
е многу. Мора да се биде силен. Ги напуштив својот дом, своето семејство
и моите пријатели. Го отворив својот
ум кон нешто поинакво. Ги почитувам
луѓето и тоа го очекувам за возврат.
Исто така, мислам дека треба да се
има и поголемо разбирање за луѓето со хендикеп. Навистина не ми се
допаѓа сообраќајната некултура, на
пример кога автомобили се паркирани на места наменети токму за луѓе од
оваа категорија. Сакам Македонците
да знаат дека не е важно како изгледа некој или колку е паметен, секој
заслужува почит.

Дали Ви се допаѓа традиционалната
македонска кујна?
Паула: Македонската храна е прекрасна. Ги сакам полнетите пиперки,
мусака, скара, сутлијаш и обожувам
шопска салата. Македонските вина
се единствени. Мојата свекрва ми ја
васади љубовта кон македонските
специјалитети бидејки, искрено, таа е
најдобриот готвач во Македонија. Сум
пробала храна на многу места овде, но
немам вкусено подобра од нејзината.
�

Имате ли слободно време за да ја
истражите Македонија? Кое, според
Вас, е најубавото место што треба
секој да го посети во оваа земја?
Паула: Имам двегодишен син, Ноа,
и свој портал за накит, па со сопругот
повеќе сме фокусирани околу обврските што ни ги носат работата и детето.
Но имам посетено некои места во Македонија, кои, навистина, ми оставија
голем впечаток. Многу ми се допаѓа
Охридско Езеро и градот Охрид. Прекрасниот стар град. Не верував колку е
�

убав сѐ додека не го видов со свои очи.
Навистина нешто неверојатно. Исто
така, ми се допаѓа и Берово, чист и свеж
воздух и прекрасна храна.
Во недостига ли Вашата земја?
Паула: Се разбира. Ми недостига различноста. Ми недостигаат мирното
возење автомобил и полесниот начин
за наоѓање паркинг. Ми недостигаат
пријателите, семејството, но добрата
работа во сето ова е технологијата. Таа
ми помага постојано да бидам во контакт со сите. Најубавото од сѐ е што
моите сакани во Јужна Каролина ја
поддржуваат мојата среќа.
�

Кои се Вашите планови, останувате
ли во Македонија?
Паула: Да, остануваме да живееме
овде. Но никогаш не се знае што ќе
ни донесе иднината. Навистина ми
се допаѓа и сакам да живеам овде и
се надевам дека позитивните работи ќе продолжат да ги надминуваат
негативните. �
�

Паула со
сопругот Бојан
www.republika.mk
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АТРАКТИВНО

МОДНА НЕДЕЛА ВО ПАРИЗ

Гламурот на Шанел

Боите се пролетни
– ведри, пастелни
нијанси на розова,
сина, зелена, лимонжолта. Од материјалите
Лагерфелд нуди твид,
букле, проѕирен тул и
елегантна свила
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на Модната недела во Париз, силуетата ја нагласува со широк,
кожен ремен во метална боја.

Боите се пролетни – ведри,
пастелни нијанси на розова,
сина, зелена, лимон-жолта. Од
материјалите Лагерфелд нуди
твид, букле, проѕирен тул и елегантна свила.

Колекцијата има и серија вечерни фустани, кои ги маѓепсаа
стилистите што седеа во првиот
ред на ревијата и правеа списоци
за претстојниот „Оскар“.

Но, останува впечатокот дека
Карл Лагерфелд од сезона во сезона не нуди ништо ново, освен
мало поигрување со боите и со деталите, но во сфера на формата. �

Пишува | А. М. Б.

Ш

анел останува верен
на својата ДНК, којa е
фокусиранa на ретросилуети на гламур и на ефективни детали. Карл Лагерфелд
покажа дека неговата мисија
и понатаму е да лансира гламурозни, скапоцени парчиња
облека. Во новата колекција на
висока мода, која ја претстави

Се разбира, и оваа колекција не
можеше да биде осмислена без
ДНК на куќата, а тоа се костумите, кои се базираат на палто и
на долго здолниште со висока
половина од букле. Легерфелд
овој костум го надгради со свилена блуза со јака што се врзува.

www.republika.mk
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Градот на вода, кој во зима мами воздишки
Заборавете на летото, зимата е најдоброто годишно
време за да го посетите овој град. Метежот за време
на топлите сезони не е толку атрактивен. Студените
месеци овозможуваат добар пат и тивки канали.
Доколку се сметате за патник, а не за турист, ова е
вистинско време да ја посетите Венеција
не е толку атрактивен. Студените месеци овозможуваат добар пат и тивки
канали. Доколку се сметате за патник,
а не за турист, ова е вистинско време
да ја посетите Венеција.

В

енеција: Најотмениот салон на
Европа - извикал Наполеон кога
ја освоил. Дојди, види и оди ...

Благодарение на евтините летови, сè
повеќе Македонци ја избираат оваа
дестинација за викенд или за одмор.

Сместена во северниот дел на Италија,
Венеција на многу луѓе им е омилена
дестинација. Тие ја сакаат поради камените улици, каналите, гондолите и
византиските градби. Заборавете на
летото, зимата е најдоброто годишно време за да го посетите овој град.
Метежот за време на топлите сезони

Венеција е главен град на регионот
Венето и на провинцијата Венеција.
Градот бил основан во 569 година, кога
група бегалци за да се спасат од инвазијата на Лонгобардите се населиле во
крајбрежната област. До градот има
и железничка пруга и автопат преку
големиот лагунски мост, а на островот
Лидо се наоѓа и аеродромот „Марко
Поло“.

Градот има многу познати архитектонски и уметнички споменици: Дуждова
палата, црквата „Свети Марко“ и деведесет други цркви, богати музеи,
уметнички галерии, познатата академија на уметностите, опсерваторија и
други научни и културни установи. Во

неа се одржуваат и познатиот Венециски филмски фестивал, Биеналето,
Театарскиот фестивал. Позната е и по
изработката на предмети од стакло
(уметност што потекнува од островот Мурано), тантела, сребро, злато,
кожа. Во предградијата на Венеција
се наоѓа индустриска зона, а во близина се многубројните плажи, од кои
најпозната е Лидо.

Најзначајните економски средства на
градот произлегуваат од туризмот,
додека другите производствени активности се префрлени на копно,
во блиските центри како Местре и
Маргера. Поради ова многу изворни
жители на Венеција се преселуваат, а
прекрасните палати се напуштаат и
се пренаменуваат за туристички цели.
Венеција има повеќе од 170 канали
по кои пловат гондоли, чамци, мали
параброди и моторни бродови.

Најголем е Големиот канал на кој се
наоѓа познатиот мост Ријалто, а околу
380 помали и поголеми мостови служат за преминување преку каналот.

Заштитен знак на Венеција се гондолите. Секој година се издаваат само
три до четири дозволи за управување
гондола, откако ќе бидат поминати
ригорозните тестови, а во моментов,
во цела Венеција има околу 350 гондоли и 400 гондолиери.

Градот е познат по романтиката,
вљубените двојки доаѓаат тука за да
уживаат во својата љубов возејќи се
со гондоли низ овој рај.

Секој ден во Венеција доаѓаат по околу
50.000 туристи. Годишно, низ Венеција поминуваат по 18 милиони луѓе.
Најмногубројни се во февруари кога
се одржува Карневал под маски, кој
е туристичка фарса број 1 повеќе од
1.000 години.

Од утро до вечер разгледајте сѐ што ќе
ви падне под нозе и ciao ragazzi. Преминете преку мостот Ријалто, прошетајте
по плоштадот „Св. Марко“, фотографирајте се со гулабите, заобиколете ја
базиликата, воздивнете пред мостот,
возете се со вапорето по големиот
канал за на крај да уживате во вкусот
на венециското капучино во средновековна кафетерија, или слушајте оркестар со преубаво еспресо на терасата
од некое кафе… Токму така, прошетките по мостовите и по улиците ќе ви
се чинат како сон во будна состојба.
Во неа сѐ е прекрасно, па дури и кога
изгледа сосема обично. Еден ден во
Венеција вреди колку и еден месец во
кој било друг град на светот. Венеција
е преубава, но и трагична истовремено. Каква може да биде судбината на
градот, кој се дави во водите од кои и
се раѓа? „Аква алта“ или високата вода
е состојба што најчесто се јавува во
ноември и во декември, кога поради
високиот прилив, нивото на водата се
подигнува и до два метра и ги поплавува пониските подрачја, вклучително
и плоштадот „Сан Марко“. Тоа е возбудливо за туристите, но претставува
огромен проблем за жителите.

Според процените, најрано во 2030
година, Венеција ќе стане „град на
духови“, во кој ќе доаѓаат само туристи. Високата цена на имотот, која е
преголема за локалните жители, и
неможноста на малиот бизнис да се
натпреварува со големите корпорации ги тераат жителите да го иселат
градот. Венеција ќе ја снема еден ден,
а можеби и порано. Побрзајте да ја посетите пред да потоне.
Агенциските аранжмани за посета на
Венеција авионски чинат 82 евра. Во
цената се вклучени аеродромски такси, сместување во хотел со три ѕвезди.
Цената зависи од местата на aвиокомпанијата со која се лета.

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Венеција може да ја посетите и со автобуски превоз, во пакет во кој влегуваат
и Фиренца и Верона. Цената на агенциски аранжман ќе ве чини 119 евра
доколку резервирате до средината
на февруари.
Но, секако, ја имате и можноста сами
да си направите резервации преку интернет и да ги искористите ниските
цени на авиобилети до овој единствен
град, да си поминете незаборавно и да
посакате да се вратите пак. �
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наука и технологија

Робот и ќе ги чистат аеродро мите
и ќе бидат водач и за патни ците
П

атниците на големи
те аеродроми низ све
тот, каде што секојд
невно минуваат илјадници
патници и каде што има го
лем метеж, бројни термина
ли и излези, може да имаат
тешкотии при снаоѓањето,
особено ако не зборуваат
странски јазици. Високотех
нолошките екрани и освет
лените патеки помагаат,
но од компанијата „Ел-Џи“
сметаат дека нивните робо
ти можат уште повеќе ќе ги
олеснат патувањето со ави
он и услугите на аеродроми
те. Нивните роботи „Ерпорт
Гајд“ се полиглоти и може да
комуницираат со патниците
на англиски, мандарински,
јапонски и на корејски, ка
ко и на други јазици кои ќе
можат да се инсталираат по
потреба.

Тие се замислени на тој на
чин што доколку некому
му е потребна помош за да
стигне до авионот со кој тре
ба да лета, треба само да му
го покаже билетот на некој
од роботите што ќе работат
на аеродромот и на огром
ниот екран на средината на
уредот тој ќе му ги покаже
сите потребни информации,
вклучувајќи го и времето на
тргнување, од кога патникот
ќе може да се качи во авио
нот и како да стигне до та
му. Може дури да му каже на
патникот колку е оддалечен
и колку време му е потреб
но за да стигне до местото
каде што треба да ја пријави
картата, па дури и обезбеду
ва информации за тоа какво
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ќе биде времето во градот
каде што ќе слета патникот.
Доколку патникот и по сите
објаснувања сѐ уште не е си
гурен дека ќе се снајде, може
да побара од роботот да го
одведе таму.
Сепак, „Ел-Џи“ не ја ограни
чува намената на роботот

само како помош за корис
ниците што ќе транзитира
ат низ аеродромот кон ави
оните, туку тие ќе може да
помогнат и доколку некој
сака да се напие кафе, да ку
пи весник или да го најде
тоалетот.

Бидејќи не е практично на
аеродром да работат многу
чистачи за да не се создава
уште поголем метеж, а и по
вршината за чистење е пре
голема, „Ел-Џи“ го креираше
и роботот „Ерпорт Клининг“.

Тој може да чисти секакви
видови подови и килими,
а има и светлосни сензо
ри, камери, детектори за
пречки на патот и ЛИДАР
за да не се судира со ба
гаж, мали деца или која
било друга пониска преч
ка. Тие имаат голем ка
пацитет за собирање на
нечистотијата во себе,
неколку четки и мотори.
www.republika.mk

Овие роботи, кои компа
нијата „Ел-Џи“ ги прет
стави минатиот месец
на Саемот за технологи
ја во Лас Вегас, ќе бидат
пуштени во употреба во
текот на оваа година. За
почеток ќе бидат пуште
ни во употреба на Интер
националниот аеродром
„Инчеон“ во Сеул, Јужна
Кореја.
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Подготви | К.Н.К

миленици

Придобивки од
чување птица како
домашен миленик
Овие прекрасни суштества со своето
друштво ќе ви донесат многу придобивки, а некои од нив може целосно да
ве изненадат. Во споредба со другите
домашни миленици, повеќето птици
имаат долг животен век, а тоа значи
дека нема да треба да се соочувате со
тагата што ја чувствувате кога го губите вашиот крзнен пријател. Чувањето птици ја поттикнува социјалната
интеракција, која е важна за вашето
ментално здравје. Убаво е да слушнете
како ве поздравува вашиот миленик
секогаш кога ќе се вратите дома од
работа. Постои интеракција со другите сопственици на миленици, комуникација и разменување меѓусебни
искуства. Птиците за да бидат здрави
бараат многу внимание. Играњето и
зборувањето со миленикот може да го
намали нивото на стрес, а, секако, тоа
е добро за вашето здравје. Треба колку
што е можно повеќе да го користите
вашиот ум, а во тоа ќе ви помогне птицата на тој начин што ќе настојувате
да ја научите некој нов трик и заедно
ќе се забавувате. �

дом

Фенг шуи:
Домот во
годината
на црвениот
петел
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Драцена, тропско
цвеќе во вашиот дом

На 28 јануари настапи Кинеската нова година, а со тоа
влеговме во владеењето на огнениот црвен петел, кој сим
болизира труд, просперитет и ефикасност. Стручњаците
за фенг шуи предлагаат како да го уредите домот ако са
кате да ги искористите неговите предности

Истокот ќе биде среќен во текот
на целата година, особено за
работа. Затоа, работната маса
поставете ја така што ќе гледа
те на исток додека седите. Само
така ќе привлечете и поголема
заработувачка. Не поставувајте
го креветот со перниците кон
исток ако имате лесен сон или
страдате од несоница. Поволна
област е југоисток.
Северот е добар правец за сту
дентите, научниците и за сите
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градина
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на кои им е потребен поволен
ветар во кариерата, но и за ониe
кои мечтаат за патувања. Ако

перниците ги поставите во таа
насока, ќе бидете добро орга
низирани, а ако сакате да би
дете авторитет на работа и да
ја зголемите продуктивноста,
поставете ја работната маса на
оваа страна. Спиење на севе
роисток им се препорачува на
сите што сакаат повеќе дружба
и да пронајдат партнер, иако
љубовта донесува и кревет на
северозапад.

Западот во 2017 година, исто
така, е поволен да ја постави
те работната маса затоа што

ветува подобра заработувач
ка и можност за напредок во
кариерата.

Најнеповолна област во оваа
година е југот. Ако е можно, трг
нете ги креветот, фотелјата и
работата маса од југ. Кон југоза
пад може да гледаат само оние
што се занимаваат со комуни
кации, маркетинг и забава.

Драцената потекнува од тропските краеви на Африка и има околу 40 видови.
Ова собно растение е многу елегантно,
со прекрасни свиткани зелени листови,
кои може да бидат еднобојни или со
линии. Зависно од видот, расте од еден
до три метри. Расте релативно бавно, а
растението е многу долговечно. Негувањето на ова растение е многу едноставно. Најдобро е да го сместите во светла просторија, подалеку од директно
сонце. Идеална температура е 17-27 степени. Во текот на зимата може да биде
и малку пониска, но не помалку од 15
степени. Во зима треба и да престанете
со прихранување, но земјата одржувајте
ја влажна и не дозволувајте да се исуши.
Се размножува со семе или со отсечени
делови. Ако му паѓаат листовите што не
пораснале целосно, тоа е прв знак дека
растението е премногу или премалку
залевано, или е во просторија во која
температурата е прениска. �

Совет плус: Во годината на
црвениот петел среќата ќе ја
привлечете со црвени, портока
лови и со жолти детали: перни
чиња, тапети, поситни парчиња
мебел, прекривки, слики...
www.republika.mk
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рекреациjа

Скијањето како вид спорт и најпопуларна рекреација во зимскиот период
Подготви | Бојан Момировски

В

о минатото се сметало дека ски
јањето е начин на движење по
снежните површини. Иако тоа пр
во настанало како потреба за транспорт
и за движење, со еволуцијата низ 20 век
прераснало во најпопуларен начин на
рекреација и спорт во зимскиот период.

Ова за некои рекреативци, можеби,
е скапо бидејќи целата опрема од
висок квалитет преминува повеќе
од неколку стотини евра.

Скијањето е основна дисциплина на
Зимските олимписки игри и се дели на
повеќе дисциплини. Главни се алпско
то скијање, нордиското и скијачките
скокови.

Сѐ поголем е бројот на рекративци кои
секој слободен момент го користат да
52
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Во Република Македонија постојат
повеќе ски-центри, а посетата на
Маврово, Попова Шапка, Крушево,
Пониква, Пелистер за време на ви
кендите е сѐ почеста.
Многу македонски рекреативни
скијачи се одлучуваат да заминат
и на некои скијачки центри низ
Европа, а тоа најчесто е Бугарија,
каде што скијаат на Банско или
на Боровец, или Србија, односно
Копаоник, но, исто така, и Австри
ја или Италија, каде што постојат
повеќе од неколку стотини скијачи
центри.

Првпат како рекреација скијањето
го промовира Норвежанецот Сондре
Норхајм кон крајот на 19 век кога кон
струирал скии со прицврстувачи и спу
штајќи се по падините уживал во тоа
што го прави.

Како рекреација на секоја падина во
светот се користи алпското скијање,
кое е поделено во четири дисциплини,
слалом, велеслалом, супервелеслалом
и спуст.

имаат потреба од жичарница или
ски-лифтови, кои ќе ги искачат до
највисоката точка на патеката за
скијање.

Потребно е опремата да е со висок
квалитет за да не се случат несакани
падови и големи повреди. Затоа го
лем број производители на скијачка
опрема, како што се Саломон, Елан,
Атомик, Росињол, водат голема гри
жа за потенцијалните купувачи и од
година во година го подобруваат
квалитетот на опремата овозмо
жувајќи им на оние што првпат ќе
се одлучат да скијаат сигурност,
трајност и квалитет.

отидат на некоја планина, зимски ски
јачки центар и да уживаат во скијањето.
Искусните скијачи го прават тоа на
прекрасен начин, може да се каже
дека се вистински балетани на снеж
на површина, а да се гледа скијање е
празник за очи.

www.republika.mk

За да може да се скија, потребни се
повеќе елементи. Покрај основната
опрема - скии, прицврстувачи, чизми,
стапови и квалитетна облека - потребно
е да има и услови за скијање. Скијачите
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спорт интервjу
Минатата година беше една од најуспеш
ните за Љубомир Спасиќ, македонскиот
репрезентативец во кајак на диви води,
затоа што ја заврши на високото четврто
место на европската ранг-листа. Иако за
многумина е предизвик да најдат мотива
ција за да излезат од својот дом на ниската
температура, на овие професионалци и
вљубеници во кајакот не им пречи по под
готовките на снегот да ги облечат своите
костими и да се пуштат во ледените води.
Спасиќ за „Република“ откри нешто повеќе
за тоа како функционираат и каде трени
раат во нашата земја, за неговите
достигнувања во минатата година
и за плановите за оваа

ЉУБОМИР СПАСИЌ

МАКЕДОНСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЕЦ
ВО КАЈАК НА ДИВИ ВОДИ

Санација
на патеката
на Матка ќе
ни обезбеди
подобри услови
за тренинг
Разговараше |
Горан Зивчевски
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Пред да проговориме за тво
ите успеси и остварувања од
минатата година, кажи ни не
што повеќе за кајакарството
во Македонија, колку клубо
ви функционираат, каде тре
нирате...
СПАСИЌ: Може да се каже дека
кајакарството во Македонија
е во подем и сѐ повеќе млади

петок, 3 февруари 2017 година

се интересираат и почнуваат
да тренираат. Полека се приб
лиж ув ам е кон остан ат ит е
европски држави каде што се
отвораат и посебни студии на
факултетите кои се наменети
конкретно за овој спорт. Во на
сока на промоција и популари
зација на спортот, ние заедно
со Кајакарската федерација и
клубовите го организираме
проектот „Сите во кајак“, во кој
www.republika.mk

СПАСИЌ: Дисциплината спуст
почнав да ја практикувам пове
ќе изминатите две-три години,
а во 2016 година ѝ пристапив
малку посериозно. Претход
но возев и слалом и спуст, па
повеќе внимание му обрнував
на слаломот. Во 2015 година
на квалификациите за Олим
писките игри бев единствен
претставник на Македонија и
тогаш се концентрирав на дис
циплината слалом. За жал, не
успеавме да оствариме олим
писка норма, па затоа мината
та година се концентрирав на
дисциплината спуст, а тоа вро
ди со плод. Може да се каже де
ка 2016 година беше најуспеш
на за мене досега, тука некаде
со 2010 година кога на ЕП во
Германија освоивме 8. место.
И во Аугсбург имав шанса да
освојам медал, но завршив на
4. место поради мала грешка.
Ги спомна двете кајакарски
дисциплини на диви води,
спуст и слалом. Која е разли
ката меѓу нив?
СПАСИЌ: Постои голема раз
лика меѓу тие две дисципли
ни. Различни се димензиите
на кајакот, различни се веслата
што се користат, а се возат на
природни патеки.

учествуваат најмногу деца од
основните училишта од цела
та земја, а тоа го овозможуваме
бидејќи проектот функционира
како карван кој движи низ Ма
кедонија. Целта е да се дојде до
што е можно помлади заинтере
сирани лица, кои од мали нозе ќе
ги привлече кајакот и ќе почнат
да се занимаваат со овој спорт.
Во Македонија во рамки на овој
спорт функционираат два коми
тета и една комисија, Комитетот
за слалом кој брои десетина клу
ба и Комитетот за мирна вода
(кану-спринт) со исто толку ка
јакарски клубови, а од година
ва работи и Комисија за спуст,
односно за кајак на диви води.

Нашите тренинзи во месеците
кои не се толку ладни ги одр
жуваме на Матка, додека ко
га е навистина ладно, како во
овој период, повеќе тренираме
на езерото во Велес, на реката
Вардар, а понекогаш имаме тре
нинзи и на базен. Таму се оди нај
често за да се одржат часовите
за почетници.
Минатата година го подобри
пласманот од 2015 година и за
врши на 4. место на европската
ранг-листа, а и на Европскиот
куп во Аугсбург оствари висок
пласман, исто така, завршувај
ќи четврти во дисциплината
спуст. Дали 2016 година беше
најуспешната за тебе?

Спустот се вози на право и иск
лучиво се гледа времето за кое
кајакарот ја минал патеката.
Слаломот, пак, многу зависи
од процената на судиите и од
начинот на кој се минува низ
вратите. Може да добиеш каз
нени поени ако барем малку ја
закачиш капијата, а со тие ра
боти се менува целиот пласман
на кајакарот. Спустот е поед
ноставен од технички аспект,
тргнуваш од стартот и плас
манот не може да ти зависи од
процената на судијата.

Во Скопје оваа година ќе се
одржи Европскиот куп во ка
јак. До каде се подготовките
за ова натпреварување?
СПАСИЌ: Оваа година сме ор
ганизатори на Европскиот куп,
кој ќе му претходи на Европ
ското првенство што ќе се одр
жи на Матка. На него ќе има
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голем број учесници, повеќе
од 30, колку што се најавени
досега. Ние се трудиме во де
лот на организацијата да биде
сѐ беспрекорно. Се надеваме и
дека ќе се израдуваме на први
от европски медал на домашен
терен. На овој настан учество
ќе земат натпреварувачи од
околу 20 земји бидејќи тој пер
иод го искористат за подгото
вки за ЕП.

Кајакарството е олимписки
спорт и сигурно веќе имате
план за подготовките за ква
лификациите за Токио 2020.
Може ли да се надеваме на
пласман на ОИ?
СПАСИЌ: За да се стигне таму,
потребно е од секој поединец
максимално да вложува во де
лот на тренинзи, подготовки,
да се откаже од многу работи
и да се фокусира само на тре
нинг. Ние некогаш тренираме
и по 3 пати на ден, на вода, кон
дицион
 ен и во сала. Моментал
но ни помага и словенскиот
селектор на кајакарскиот тим
кој прифати да соработуваме,
а Словенците во дисциплината
спуст моментално се број еден
во светот. Ни ги прегледува
времињата и дава инструкции
како да работиме, а од него сум
повикан да бидам гостин на
подготовките на словенската
репрезентација во Истра овој
месец.

Што им е потребно на каја
карите за во иднина да ос
тваруваат подобри резултати
и спортот уште повеќе да се
популаризира?
СПАСИЌ: Се надевам дека
новите мерки што ги најави
Владата ќе им помогнат на по
веќе спортови, ќе се обезбеди
комплетна спортска опрема
и ќе се подобрат условите во
инфраструктурните објекти.
Конкретно, нам ни е потребна
санација и реновирање на па
теката Матка, каде што ќе има
ме подобри услови за тренинг,
а таму во наредните години би
можеле да бидеме и организа
тори на Светско првенство. Во
тој дел се потребни финанси
ски средства.
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� 3 февруари 1977 година
Во несреќен случај во близина
на Македонски Брод загинува
Васко Каранѓелески, народен
херој на Македонија, првоборец и генерал-полковник на ЈНА.
Во војната учествувал од 1941
година. По ослободувањето
дипломирал на Воената академија „Ворошилов“ во СССР, на
ВВА и на Курсот за оператика
на ЈНА. Бил член на ЦК на КПЈ.
Прогласен е народен херој на
Југославија. Меѓу народот се
памети како изразито промакедонски ориентиран.
� 7 февруари 1945 година
Велика Британија предложи
план за поделба на Палестина
на еврејски и на арапски дел. Евреите го прифатија планот според кој добија своја национална
држава, а Арапите го отфрлија.
Во 1948 година британските трупи се повлекоа од Палестина.
Истиот ден, во Палестина беше
прогласена еврејската држава
Израел, која опфаќаше 77 проценти од подрачјето на историска Палестина. Еден ден потоа,
арапските држави влегоа на поранешното британско подрачје,
а судирите што избувнаа, Израел
ги искористи за проширување на
своите територии.
� 7 февруари 1876 година
Ноќта меѓу 19 и 20 февруари
1876 година ст. стил, на денот
на св. Партениј Лампсакиски, во
Цариград се упокоил Партенија
Зографски, првиот македонски
учебникар, филолог, фолклорист, еден од најистакнатите
културни и црковни работници
од 19 век во Македонија и прв
македонски митрополит. Павле
Тризловски е роден во 1818
година во Галичник. Првото
образование го стекнал во манастирот „Св. Јован Бигорски”,
а во 1836 година во Охрид му
бил ученик на Димитар Миладинов. Замонашен е во манастирот „Зограф“ на Света Гора во
1842 година, при што го добива
името Партениј, а по манастирот
и презимето Зографски.
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Заев: Ѓорѓе Иванов? Не е претседател, тој е цар,
одушевен сум од него и отсекогаш сум го сакал
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идерот на СДСМ, Зоран Заев, изјави
дека претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов му
е најдобар другар, многу го почитува,
нема поим кој е тој Стево Пендаровски
и дека Македонија ниту имала, ниту ќе
има претседател како Ѓорѓе.








































































































ВРЕМЕПЛОВ

Заев ова го изјави пред да влезе на состанок со претседателот и да го замоли да му
даде мандат за да формира влада, иако
СДСМ ги загуби изборите од ВМРО-ДПМНЕ освојувајќи и помалку гласови и помалку мандати.

Како што знаете, СДСМ победи на изборите бидејќи 612.000 граѓани што
гласаа за ДУИ, ДПА, Села, Кекеновски,
Левица и за Зоран Заев и СДСМ не гласаа за ВМРО, што значи дека ВМРО не
победи иако имаше најмногу гласови
како партија, не разбирате математика, многу е едноставно, на избори
само ние смееме да победиме иако ќе
загубиме, но само навидум ќе загубиме,
ние, секако, победуваме - објасни кратко
и јасно Заев.
�

Тој на новинарско прашање дали не му е
срам да доаѓа кај Иванов по мандат иако
организираше протести и му ја запали
канцеларијата на претседателот, а, исто
така, и не ја признава неговата легитимност, одговори:
Видете, значи вака, тоа не е точно, тоа
е бил некој друг Заев, кој протестирал
против Иванов и кој заедно со ДУИ и
со Катица не го признаваме, можеби
бил некој мој двојник или маскиран да
бил како мене, знаете ние во Струмица
се маскираме често и е можно некоја
моја стара маска кога сум се маски�

рал во себеси некој да ја нашол и да ја
злоупотребил за да го критикува овој
прекрасен претседател. Навистина,
Иванов е многу мил, убав човек, паметен, културен и вистински државник,
кој се грижи за интересите на Македонија - изјави Заев.

Јас сум одушевен од него. Како ме
слушаше кога му зборував милно да ми
го даде мандатот за влада, и да прогледа малку низ прсти сега ако немам 61
пратеник, бидејќи шо, 49 малку пратеници ле се, мале? Тој човек Иванов
не е претседател, тој е цар, цар! Да ви
каже Заев. Мене Господ ме црпна таму
до нивите за денес Иванов да ми даде
мандат и тоа е судбина - додаде Заев.
�

Медиумите се интересираа за ставот на
Заев што во случај доколку Иванов го почитува Уставот и не му го даде мандатот:

Па во тој случај лицето Иванов уште
еднаш ќе докаже дека е продолжена
рака на ВМРО и на Никола Груевски и
е човек без интегритет, слеп партиски
послушник, кој е против слободата,
правдата и демократијата за кои се
бори СДСМ, односно е против животот во Македонија бидејќи е против
месијата Зоран Заев, а ако си против
Заев сакаш сите во Македонија да умрат - рече Заев.
�

Сепак, јас апелирам Иванов да е супер човек и да го даде мандатот кај
чичо Заев, да не се праи ногу сега некаков, како да кажам, фраер на литар
кубен по метар или така нешто. Само
позитивно искуство имам со тај човек
Иванов претседатело, верувам дека и
сега ќе се одважи да е прекрасен и да
�

си го даде мандатот кај мене или пола
кај мене, пола кај Вицето, како му е
позгодно - советува лидерот на СДСМ.

Многу убаво ме аболираше, подобро
аболира Ѓорѓе и од Бранко Црвенковски и од Катица. Уф, како само аболира
Ѓорѓе, тоа му зборував баш, дека нај
убаво ми беше на душичката кога он
ми даде аболиција, а не Бранко, кој е тој
Бранко. Тој никогаш не ми бил омилен
претседател, само Ѓорѓе го сакам јас,
Бранко и Стево ги.... ајде да не ја довршувам песната, има и деца што ме гледаат на телевизор, здраво деца јас сум
чичо Зочето и сум кај прецеднико, кој
треба да го сакате сите Ѓорѓе Иванов,
ајде да запееме сите деца „Уз маршала
Ѓорѓа, јуначкога сина нас мандат че
дати ооон“ - гледајќи кон камерите Заев
им се обрати и на најмладите.
�

Ѓорѓе вети дека ќе ми се јави секако
да се чуеме од понеделник бидејќи не
може од први зошто нели денес е први
и ние не сме први ама ќе бидеме и мандатот ќе ни го даде Ѓорѓе премудрио
и ќе направиме влада и ќе владееме
вечно до крајот на времето или додека
не ми се здосаде или додека имаме шо
да делејме со Вицето, а после ќе отстапиме власт на кој било, ќе си седејме
во хациендата на море и граѓаните ќе
може на слики да гледат како добро
се живее кога работеш за народо како
шо ние ќе работеме. Само Ѓорѓе свети
златен најзлатен добар јак да го даде
тај мандато и да тераме магаарто - заврши Заев. �
�

Кромиди Запад

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

Кинеска
пилешка салата
СостоJки:

Подготовка:

За салатата ќе ви треба
(1 шолја=240 мл):

# Пилешкото месо ставете го да се вари во солена вода.

# 500 гр пилешки стек
# ајсберг или кинеска марула
# малку црвена зелка
# 2 мали лукчиња
# 1 краставица
# 1/3 шолја бадеми
За преливот ќе ви треба:
# 3 лажици темно сусамово масло
# 1/4 шолја вински или оризов оцет
# 1/4 шолја растително масло
# 2 лажици шеќер
# 1 лажичка сол
# прстофат мелен црн пипер
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# Исечкајте ја салатата, изрендајте ја зелката, додајте ги исечканото лукче и краставицата и измешајте ги. Додајте ги и сечканите бадеми.
# Во сад ставете ги сите состојки за преливот и
убаво измешајте ги.

# Пилешкото искинете го на парчиња, или исечкајте
го и соединете го со салатата и со преливот.
# Сервирајте!

СОВЕТ: Внимавајте, за да го добиете автентичниот
вкус, треба да користите темно сусамово масло

www.republika.mk

