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Странци во
Македонија

Вовед

Бејли во интервјуто каде што
вели дека немал став во однос
на албанската платформа затоа
што тоа не било негова работа!
„Немам став околу ова прашање. Платформата не е
нешто на што е фокусирана
меѓународната заедница!“
врати во интервјуто Џес Бејли,
амбасадорот на САД, земјата
што го гарантира Охридскиот
рамковен договор, кој директно
се урива со оваа албанска платформа! Дали амбасадорот сакаше да ни каже дека Вашингтон
веќе не стои зад Охридскиот
договор? Како претставник на
земјата што го гарантира овој
мировен договор треба да е
свесен колку опасно игра со
ваквите изјави затоа што во
договорот е нагласено дека
е конечен, непроменлив, без
можност за никаква дополнителна интервенција.
�

Амбасадорот на САД го негира очигледното

Бејли се брани од
конгресмените во стилот
на Заев
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

И

нтервјуто на амбасадорот
на САД во Македонија Џес
Бејли го примив со доза на
разочараност, пред сѐ, поради
тоа што очекував од него да прикаже поголема храброст имајќи
предвид дека во последниве две
години тој јавно и сигурно ја вршеше улогата на лидер на опозицијата во Македонија. Уште
помалку се надевав дека Бејли во
стилот на Заев, крајно кукавички, ќе негира сѐ, вклучително и
неговата јасна наклонетост кон
СДСМ. Крајно неуверлив беше
неговиот обид да се прикаже
пред тие под чијашто истрага
е во САД како дипломат што се
придржува до виенската конвенција и работи исклучително во
интересите на американските
граѓани, а не во полза на одредени политички интереси и на
центри на моќ.

По две години минати во Македонија, амбасадорот, практично,
дејствуваше како турист тукушто слетан во државата. А добро
ни е познато како допатува амбасадорот во Македонија. Уште
недојден ги навреди своите идни
домаќини, Македонците, нарекувајќи ги „Славомакедонци“
за време на сведочењето пред
американскиот сенат (во септември 2014 година). Неговата
провокација тогаш предизвика
бурни реакции во македонската
јавност, а македонското МНР по
4
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тој повод испрати вербална нота
до Амбасадата на САД во земјава.
Лидерот на СДСМ, Зоран Заев,
пак, во таа пригода протестната нота ја оцени како „предрско
однесување“ на македонските
власти! Тогаш јавноста му се
чудеше, сега ни е многу појасно
зошто реагирал така.

Случајно или не, времетраењето на мандатот на Џес Бејли се
совпаѓа со почетокот на кризата во Македонија. Пристигнува непосредно пред почетокот
на објавувањето на нелегално
прислушуваните разговори од
страна на Зоран Заев. Сите тие
што одблизу ја следеа кризата
добро знаат каква улога играше американскиот дипломат
зад завесата во сите поважни
политичко-безбедносни настани што се случија во периодот
што следуваше. Јавноста, пак,
ги памети само неговите јавни
настапи. Би потсетил само на
неколку од кои јавноста беше
шокирана, како на пример од
телеграмата со сочувство „за
загинатите на двете страни“
во настаните во Диво Насеље
испратена уште пред кој било
официјално да соопшти дека
има жртви. Сите до денес се чудат зошто Бејли жалеше за загинатите терористи, како што
се чудат на фотографиите на
Заев од местото на настаните,
кој, пак, никогаш не ги посеwww.republika.mk

ти семејствата на загинатите
бранители.
Веќе следниот ден по настаните во Диво Насеље, додека
знамињата во целата држава
беа на половина копје и додека
Македонија жалеше за осумтемина загубени херои во пресметката со терористичката
група, истиот овој амбасадор,
во придружба на уште неколку
европски дипломати, се натопори пред владата упатувајќи
директни барања до тогашната
легитимно избрана власт, со
што отворено се стави на страната на опозицијата и директно се вмеша во внатрешните
работи на државата. Оттогаш
наваму, помалку или повеќе
јавно, Бејли беше вклучен во
донесувањето на сите поголеми политички одлуки во државата. Сите паметиме дека до
доцните часови на 23 февруари
2016 година истиот тој вршеше
притисок врз раководството
на ВМРО-ДПМНЕ бранејќи ги
цврсто позициите на СДСМ
за да се одложат изборите на
24 април. Освен што вршеше
притисок врз политичарите,
беше обвинуван и за цензура
на медиуми и на новинари,
кои јавно го критикуваат. Вакви примери има уште многу.
Набројав само неколку за да ја
објаснам мојата зачуденост од
презентираната наивност на

На оваа опасна порака, Бејли се
надоврза со уште поопасна во
која вели дека тој бил фокусиран
на реформите со кои Македонија ќе се приближи до НАТО.
Амбасадорот добро знае дека
Македонија одамна ги исполни
условите за членство во НАТО
и дека единствената пречка е
името на државата. Оттука, од
недоволно прецизната изјава на
Бејли се отвора дилема дали тој
во моментов е фокусиран само
на промената на името и ништо
друго не го интересира што се
случува во државата?

ва за тоа колкав материјал е во
прашање“. Очигледно, амбасадорот заборава дека во тоа време
Зоран Заев тврдеше, а сите Соросови медиуми како апсолутна
вистина пренесуваа дека биле
прислушувани 20.000 граѓани
и дека тој има еден милион разговори! Во ноември лани од СЈО
соопштија дека имаат нешто повеќе од 500.000 снимки од 5.800
граѓани. Математиката никако
не му оди в прилог на логиката.
Ако, навистина, неговата намера
била, како што вели „на крајот
СЈО да стаса до целта, а тоа е да се
утврдат фактите и да не се дозволи овој процес да заврши со
тоа сите да останат со погрешни
информации, озборувања, шпекулации...“, тогаш во продолжение на реченицата неминовно
мораше да го осуди пристрасното работење на институцијата и
да побара целосно расчистување
на случајот „Пуч“! Доказите обезбедени во овој предмет можат
да докажат многу повеќе од тоа
што го предвидел американскиот амбасадор како крајна цел,
иако не сум сигурен дека тоа ќе
му се допадне.

Сепак, неговата најголема потреба да се објаснува и дообјаснува
беше во контекст на истрагите
што се најавени од конгресот во
САД за неговата работа во Македонија, односно за начинот на
кој се трошеле парите на американските даночни обврзници.
За потсетување, конгресмените
во писмо го прашаа Бејли, но сѐ
уште не добиле повратен одговор од него, дали американската
амбасада и мисијата на УСАИД
финансирале организации на
Сорос, кои застапуваат одредени
политички идеологии, односно
дали се делени пари за проекти
на политички пристрасни организации што застапуваат идентични ставови со одредена политичка партија, што е спротивно
на американските закони?

Бејли во интервјуто беше категоричен дека УСАИД не работи
на уривање на владата, а грантовите дадени на Фондацијата
Отворено општество на Сорос
биле наменети за родова еднаквост на жените во Тетово
и за екологијата во Делчево и
во Битола.
Тоа подразбираме под „гра
ѓанско учество“ и тоа финансира УСАИД. Грантовите не се
поддршка на идеологија или
политичка партија. Се работи
за создавање услови за „здрава
демократија - вели Бејли.
�

Во дефиницијата за „здрава
демократија“ амбасадорот изостави да објасни зошто, невладините организации на Сорос
во Македонија, ако, навистина,
се непартиски, како што треба
да бидат, пропагираат ставови
што целосно се совпаѓаат само
со една партија? Зошто критиките на овие граѓански активисти, кои се финансирани од
американски пари, се насочени
само кон една партиска страна,
односно кон ВМРО-ДПМНЕ, а
нивните барања конвергираат
со една политичка партија, т.е.
со СДСМ? Зошто истите луѓе
што добиваа пари од УСАИД ги
гледавме во првите редови на
таканаречената „шарена револуција“?

Но, амбасадорот, кој нема став
за албанската платформа и кој
вели дека е фокусиран на реформите со кои Македонија ќе
влезе во НАТО, се покажа дека
имал став за работата на СЈО.
Всушност, не за начинот на кој
работи, туку само за рокот за
поднесување обвиненија. Замислете, и тој став му е идентичен
со ставот на СДСМ. Бејли сметал
дека рокот од 18 месеци, кој го
предложила меѓународната заедница за време на преговорите
во Пржино, сега не е доволен затоа што „кога била формирана
институцијата не бил сигурен
дали некој има добра претстаwww.republika.mk
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За подбуцнувачите,
мршојадците,
крвопијците и
за процесот на
девалвација
што го милуваат

акции“ во кој бараат од активистите од „школата за граѓанско
општество“ да даваат предлози
за протести што ќе се плаќаат
по 1.500 долари од идеја.

Амбасадорот, исто така, ќе
треба да им објасни на неговите надлежни дали со пари
на американските граѓани во
Македонија „создавал услови
за здрава демократија“ преку
поттикнување активности и
спонзорирање обуки за протести? Ќе наведам само еден пример од 2015 година кога Сорос
и УСАИД објавуваат „повик за

За поширока илустрација на работата на УСАИД од 2015 година
ќе наведам уште еден пример:
мисијата на УСАИД во Македонија во јануари истата година,
непосредно пред почетокот на
протестите организирани од
опозицијата за насилно уривање
на власта, доделува 27 грантови
на Соросови невладини организации во висина од 868.670 долари. Проектите се предвидени
да се спроведат во наредните
12 до 18 месеци, а фондацијата
Отворено општество на Сорос е
задолжена да обезбеди „вмрежување, обуки и консултации на
сите корисници на грантови“.
Истите овие организации во
изминатите две години ги гледавме како дејствуваат синхронизирано против власта и испорачуваа барања до владата,

кои во најголем дел се совпаѓаа
со барањата на СДСМ.

Верувам дека инспекцијата на
Конгресот ќе биде уште потемелна и уште попрецизна во однос на расчистување на сомнежите, а ако ова се аргументите
на амбасадорот со кои планира
да се брани пред надлежните
институции во САД, тогаш
може само да претпоставиме
каков ќе биде заклучокот на
истражителите. �   

Во еден посебен, паралелен свет со искривени стандарди, неприкосновено и
со децении владеат негативните и извртувачите. Хиерархиски висока, посебна,
„солено“ платена социјалдемократска каста што егзистира преку сензациона
листичко, жестоко, добро координирано и бескруполозно ширење пропаган
да. Десерт им е девалвацијата на противничките првенци, независно од која
бранша се. Не мора да сте во спротивниот табор, доволно е да имате поинакво
мислење од пропагираното на СДСМ, а најголем грев е доколку тоа го соопшту
вате аргументирано. Тогаш, мршојадците и некрофилите стапуваат на сцена, а
аудиториумот, кој живее во „комунистичката“ матрица, без лубриканти ги голта
понудените повраќаници. Затоа што ги исполнува, нели...
Пишува | Љупчо Цветановски

М

акедонија ја живее 26. година
од независноста. Или, подо
бро кажано, ја преживува. Сте
се прашале ли зошто ја преживуваме
место да ја живееме и уживаме во неа?
Поради соседите ли? Имаат добар дел во
прикаската, ама, генерално, не... Сигур
но е до „домашните“галеничиња, една
тренирана толпа, која со децении некој
однадвор ја гали, реанимира и редовно
потхранува со глупости.
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ЛЕЗЕТОТ НА СОРОСОВАТА „МАТРИЦА“

Реално, нели, минавме повеќе од четврт
век, тежок и, во одредени делови, мачен,
па би требало да се отпуштиме малку.
Тамам и државата, економски најмногу
и настрана најпотребно, тргна во вистин
ска насока. Ама, не, не бива. Некому тоа,
очигледно, не му одговара. Историјата се
повторува ли повторува на оваа почва,
каде што една мала група „неспособни“,
настрвени елитисти, поведени од личен
интерес, постојано стои на патот на една
цела нација. Секако, притоа поткрепена

од една константна група поддржувачи,
социјалдемократски чеда со испран мо
зок, скроени според потребите на врху
шката, зависна од понудените илузија и
лага. Интересно е што оваа социјалдемо
кратската група, освен раководството, по
веќе од две и пол децении е толку лесно
манипулирана од еден грст извртувачи и
омаловажувачи на сѐ што не е создадено
на и за „Павел Шатев“.
Калапот на ширењето глупости е веќе
одамна надминат, заедно со неговата
заразност, но не и неговиот рок на упо
треба, кој, очигледно, е безвременски и
сигурно поминува кај една стандардна
„граѓанска“ констелација. Парадоксал
но, но токму кај неписмените „селани
и стока“ е одамна прочитано сценарио.
Но, ова се инакви, мазохистички типови,
кои, едноставно, уживаат кога некој им
продава „тестиси за бубрези“ и кои би
паднале во депресија и криза кога би
престанала вообичаената дневна доза
на истите будалаштини. Ја знаете таа
теорија дека љубовта, всушност, е само
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пуста навика. Е таа теор
 ија, колку и
да е патетична и нелогична, добро по
минува во Македонија, објаснувајќи ја
егзистенцијата на една уште попате
тична партија и неизмерната љубов и
оправдување за секој идиотски потег
од поддржувачите. Уште поверојатно,
се работи за Стокхолмскиот синдром,
кога заложниците се поистоветуваат
со киднаперите и ги оправдуваат нив
ните постапки.

Светот на грдата и лажлива
социјалдемократска матрица

„Матрикс“ или „Матрица“ е филм што
зборува за лажниот свет во кој живее
човештвото во иднината, строго кон
тролиран од машините што создава
ат прекрасна илузија за вистинитост
на егистенцијата. Знаете, кога дел од
ликовите во филмот го сфатија ова,
сакаа да се вратат во матрицата, за
тоа што реалноста и не беше толку
розова. Во неа требаше да се борат
за подобар живот.

петок, 24 февруари 2017 година
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анализа

Арно ама, една иста таква матрица се
создаде и во Македонија. Овде, една
надворешно потпомогната група од
десетина неталентирани илузионисти
и извртувачи стави под своја контро
ла многу илјади граѓани, кои, просто,
уживаат во нивната прикаска. Во неа,
тие се најубавите, најпаметните, нај
посакуваните...

8

Евтин филм, кој добро се продава во
Македонија и кој фантастично поми
на кај сите тие што посакуваат вакви
измислени атрибути. Во реалната Ма
кедонија, пак, каде што треба да сра
ботат за да заработат, да се потрудат
за да успеат и да се измачат за да одат
напред, овие социјалдемократски ша
ренобојни чеда се разочарани, никој
не им обрнува внимание, никој не го
препознава нивниот „огромен“ по
тенцијал, ниту им признава дека се
најубави, најумни и најпосакувани.
Затоа, тие не им веруваат на „другите“,
кои така ги определија и обележи
ја токму нивните ментори и јуриш
ници. Така, тие другите лажеа дека
Заев е во Берн и нуди и со две раце
продава двојазичност, дека ја бенди
сал федерализацијата на Швајцарија,
дека среде емисија ветил и отвора
ње на Уставот... Во нивната матрица,
скроена и стокмена само за нив, кожа
во која се чувствуваат натпросечно
и надмакедонски убаво, вистината
е поинаква, па затоа и не им веруваа
на зборовите што излегуваа од устата
на нивниот лидер. Натсинхориниза
цијата ја извршија на „Павел Шатев“
(веројатно со гласовите на Ристиќ и
на Тасевски), па им зазвучи поинаку,
милозвучно, небаре пее за успесите на
Македонија и на Македонецот. А тоа
да ти била балада, која инструираните
не ја разбраа и не ја разбираат, затоа
што не им одговара...
петок, 24 февруари 2017 година

Партија во која владеат
извртувачите и мршојадците
Со децении една иста партија функцио
нира според една иста матрица. Грда, но
установена, матрица што влезе во своето
крешчендо. Во тој свој зенит, свесно и со
умисла, една посткомунистичка творба
веќе трета година по ред интензивно ја
глода иднината на сопствената земја.
Најмногу и затоа што не ја ни чувствува
за своја, а и затоа што така им кажале од
надвор. Уште пострашно, затоа што жа
ли по власт. За овие три години, истата
таа партиска „направа“, преку своите
безобразни дејства ја врати државата
назад за десетици години. Бескруполоз
но и без срам, перде и други салтанати,
истата таа антинационална структура
удри по темелите на сопствената наци
ја, идентитет, јазик и држава. Таму каде
што „власта ги оправдува средствата“,
очигледно, нема простор за компромис.
За национално чувство, уште помалку.

Во тој посебен свет со искривени стан
дарди, кои се добри само доколку се
наметнати и одобрени од нив, владеат
негативните и извртувачите. Хиерархи
ски висока, посебна, „солено“ платена
социјалдемократска каста, која егзисти
ра преку сензационалистичко, жестоко,
добро координирано и бескруполозно
ширење пропаганда. Од различен тип.
Водени се од една единствена премиса
– сто пати повторената лага станува ви
стина. Така, кога се работи за бројки, едно
одделение (кај чадорот) ги измислува,
друго што може посензационалистички
ги пакува, а третото преку Соросовите
медиуми и пера ги шири преку своите
канали, мрежи, бари и мочуришта. Зна
ете, 500.000 фантоми, 600.000 раселени,
непостојна победа со 612.00 гласови на
изборите итн. И така, „верглаат ли верг
лаат“, нонстоп. Аман...
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Десерт, пак, им е девалвацијата на про
тивничките првенци, независно од која
бранша се. Не мора да сте во спротивни
от табор, доволно е да имате поинакво
мислење од пропагираното од СДСМ, а
најголем грев е доколку тоа аргументи
рано го соопштувате. Тогаш, не ви бега
максимално „набљудување“ од мршојад
ците, поткаста на споменатата, изврши
тели што ќе го демнат секој ваш чекор и
збор и ќе живеат за шанса да го извртат
и злоупотребат кажаното. А луѓето се
луѓе, па кога и да е, ќе кажат нешто, не
мора ни погрешно. Доволно е да биде
двозначно. Па и да не е, ќе го дооблику
ваат, исфилуваат и направат да биде. Сѐ
за своите потреби и посакуваниот ефект
за „чадорот“, кој тоа силно го цени и уште
подобро го плаќа. Проверено...

Во секое време, во три смени, имате некол
ку одделенија на вакви професионални
мршојадци, кои будно во јато го следат
движењето и зборовите на противничките
првенци. Другите побратими по професи
оналност, пак, тоа го прават од земја, во
глутница. Покриваат сѐ за, не дај боже, да
не пропуштат некоја двозначна реченица
или гримаса, „минус“ кој може да ги чини
многу скапо при следниот амбасадорски
грант за „слободата“ на медиумите. Впро
чем, кога подобро ќе размислите, тоа и е
слобода, вистински рај за наплата, долар
ска нирвана од пусто користење нечија
природна дарба. Лажат, кудат, сечат, извр
туваат и притоа ги користат само своите
некрофилски и мршојадски способности,
а за возврат добиваат баснословно многу
„признанија“. Настрана, зелени...
На овие недоветни чеда возљубени во
Соросовата каса, најголема слабост им
е девалвацијата на личноста. Која и да е,
каква и да е. Политичар, професор, дип
ломат, актер, новинар, судија, обвинител,
полицаец. Па и хигиеничар да е, ако им
пречи на каузата, мора да се омаловажи,
максимално. Притоа, дејствуваат обратно
пропорционално (да, за „обратно“ знаат
сите). Колку што е поголем неговиот реј
тинг кај граѓаните и колку што е посил
на неговата аргументација на нивните
глупости, толку е и повисока цената за
успехот на негова девалвација. Не, не во
сребреници, овие чеда многу добро знаат
дека среброто слабо стои на пазарот, па
си наплаќаат во поисплатливи метали.
Не мора да бидат благородни, дека не
соодветствуваат со нивната душа...

Уште поинтересен е феноменот на подат
ливоста на овие омаловажувачки акции
кај избраниот аудиториум, кој со огромен
ќеф и без лубриканти ги дочекува и голта
овие третокласни повраќаници. Дека ги
исполнува...

Чуму соросоидите удрија по Јовановски?
Владо Јовановски
беше само пос
ледниот во ни
зата, верувајте, со
гаранција, прика
ската ќе има про
должение. Пред
кан он ад ат а на
професионални
те мрш ој адц и,
човекот, навистина, згреши, имаше фантастично
интервју на ТВ „Нова“, полно со македонштина. Се
риозна грешка. Ако се сомневате, еве само мал дел
од поентите на Јовановски во емисијата „Око“ на
Петрески. „Ако државата е обезглавена, останува
граѓаните да ја земат правдата во свои раце“. Или:
„Не може секој да ни попува за демократија, да се
меша во внатрешната политика и да ги извртува
фактите“. Можеби, сепак, најмногу ги навреди него
виот коментар за белгискиот палјачо и идиот Питер
Ванхауте, кој на многу шарени чеда им е идол и гуру,
а кому Јовановски преку социјалните мрежи му по
рача: „Ванхауте да си бара шарено џамче“. Страшен
грев, кој го испраа со последната „професионална“
офанзива на недоветните. Да, истите тие што во
статусот на Владо измислија војна и се распамети
ја, а едновремено за терористите од Диво Насеље
пишаа дека дошле да држат прес-конференција. И
ја открија Америка. Да, македонски професионални
иноватори на кои Тесла, Едисон, па и Галилео може
да им позавиди. Првпат во историјата, светот чу дека
„калашников“ е дел од „професионална“ опрема за
оддржување прес-конференции. Колку повеќе, толку
подобар звук и слика?! Абре идиоти низаедни, истите
тие „тонци“ и терористи што дојдоа за да се „слика
ат“ на прес-конференција ви убија осум полицајци,
бранители, кои беа нечии татковци, синови, браќа и
другари. Абре Македонче, подвид на една нација, ма
кар и професионално. Многу е, макар и за тие пари...
Но консументите на ваквите повраќаници и идиотски
работи можат да бидат мирни. Воопшто нека не се гри
жат, мршојадците ќе продолжат да ги опслужуваат со
извртувачките специјалитети на девалвација на други
разбудени чеда, тие од родот Македонци, кои не сакаат
промена на име, знаме, химна, друг јазик итн. Сигурна
цел е следниот Македонец или Македонка што ќе се
дрзне да удри по некое нивно дејство. Колку ќе биде
поуспешен импактот на Македонецот, толку реакција
на мршојадецот ќе биде посурова и поомаловажувачка
за катарзичен ќеф на Македончето.

Типувајте, кој ќе биде следниот? За нивна голема
жал, има многу кандидати, цела плејада Македонци,
која си ги сака државата и нацијата и си ги почиту
ва историјата и идентитетот. Благодарение, пак, на
децениската подложеност на индоктринација од
извртувачите, дел од нацијата ги восприема овие
праведници како застарени, анахрони изроди. Да,
крајно време е некој да им ја смени диоптријата и
да ги изнесе од наметната илузија и матрица. Колку
и реалноста да биде болна за нив. И треба да боли.
Можеби само така ќе сфатат дека се живи, настрана
прелажани. Македонци...

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА:
ИДЕНТИЧНИ СОРОСОВИ ЛОКАЛНИ
ВРЕСКАЧКИ И ПОДБУЦНУВАЧКИ
ГРУПИРАЊА
Станува збор за класични платеници, истренирани „кучиња“, кои по
команда од неколку луѓе во СДСМ хорски, здружени во орда се сасну
ваат на секого што мисли, зборува и размислува поинаку од нивниот
тоталитарен и платенички заробен ум, вели проф. д-р Тања Караками
шева – Јовановска од Правниот факултет во Скопје, која многу пати на
своја кожа го има почувствувано гневот на овие недоветни извртувачи
и мршојадци.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Жално е што во најголем дел станува
збор за индоктринирани млади луѓе, кои, дел свесно, дел несвесно,
одамна се фатени во мрежата на едноумната пропаганда и кои служат
како класична алатка за извршување на наредбите дадени од повисоките
партиски структури. А тие, пак, највисоките сдсмовски структури одам
на функционираат како класични марионети на странскиот сценарист.
Целиот систем на марионетска претстава што ни се случува пред нашите
очи, а од која жртва сме сите што мислиме со сопствени глави, и што
одбиваме да бидеме ставени во улога на реквизити и супозитории во
нивната претстава, е добро изрежирана машинерија, која идентично
функционира насекаде во светот, посебно таму каде што сценаристот
Сорос има конкретни интереси и потреби.
На идентичен начин секаде во зоните на интерес на Сорос се создаваат
идентични локални врескачки и подбуцнувачки групи, чијашто единс
твена цел на дејствување е да ги омаловажува, да ги дискриминира, да
ги оцрнува и дискредитира сите тие што мислат различно од ордата.
Ако ги погледнеме врескачките орди што демонстрираат против по
литиката на Трамп, против политиката на Орбан, па и против Груевски
и нивните истомисленици веднаш може да се види дека се работи за
иста матрица, иста школа, идентични прирачници за брзи обуки и исти
фрази и погрдни зборови за омаловажување и за исмевање важни по
литички личности. Истиот оркестриран напад го добиваат и сите тие
што имаат сопствен, индивидуален став и размислување различно од
нивниот збир на некакви „идеи“ што го сочинуваат нивното оркестри
рано тоталитарно и ментално лудило.
Социјалните мрежи се нивниот мегдан затоа што, скриени во своите
соби, со тастатурата пред себе, се чувствуваат најсилни. Ако не се пред
тастатура, тогаш преферираат дружба само со своите истомисленици.
Не се дружат и не комуницираат со тие што мислат поинаку од нив. Дури
и целосно ги изолираат. За овие луѓе единствени „пријатели“ се тие
во чиешто опкружување се чувствуваат најпаметни. Наводно, се борат
за правата на другите, се борат за некаква демократија, а, всушност,
се вкалапени мали локални хитлерчиња, на кои не дај Боже да им се
даде малку моќ. Со малку моќ тоталитарниот ум во кој се заробени им
прераснува во тоталитарна мрежа во која мора сите да бидат запле
ткани и сите да бидат згазени од нивните чизми. И не случајно велат
дека во најголем дел мали хитлерчиња се децата што израснале од
семејства што ја величеле комунистичката идеологија и едноумието
како централна оска околу која се движело и целото нивно воспитување.
Тоа се генерации деца, чиишто родители никогаш немале никаква љубов
кон својата татковина, просто, родители што ја презирале Република
Македонија, за кои Србија или сѐ што е над Србија биле „земјите на
нивните соништа“. Кај овие луѓе не постојат зборовите љубов кон Ма
кедонија и љубов кон сѐ што е македонско. Тоа се луѓе што во секоја
пригода плукаат по вистинските патриоти, кои ја сакаат својата таткови
на, бидејќи се чувствуваат исфрустрирано што кај нив не постојат такви
чувства. Овие луѓе немаат никакви позитивни чувства за македонскиот
идентитет, за македонската традиција, за македонската црква... За нив
Македонија, буквално, не значи ништо. Тоа се луѓе одамна отуѓени од
својот род, од својата историја, денешнина и иднина. Тоа се луѓе на кои
не може да им се објасни што значи да се љуби сопствената татковина
бидејќи на таа тема нивните уши се глуви, отапени, немоќни. Тоа се
луѓе што немаат ниту емпатија кон Македонија и Македонците, бидејќи
за нив да се биде Македонец не е ништо гордо и достоинствено, туку
срамно и грдо. За нив секоја друга нација, секоја друга држава, секој
друг народ е подобар од македонскиот. И да не се залажуваме. Овие
нивни чувства се нешто што не може да се поправи. Тие се засекогаш
загубени. За нив не постои лек.
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Првата фаза договорена во Мала Речица

актуелно

Заев ја почна федерализацијата на Македонија
„ако останат отворени дури и одредени
прашања...“ и дека и натаму ќе се деба
тира за употребата на јазикот. Сепак,
главната порака што ја упати Заев од
Мала Речица е дека се затворени пра
шањата меѓу сеалбанската платформа
и платформата со која Заев во избор
ната трка најавуваше двојазичност и
кантонизација. Токму во таа насока, но
и во насока на етапното спроведување
на поделбата од првата фаза, од пред
штабот на ДУИ Заев наброја дека се
разговарало за јазикот и за прерас
пределба на буџетот, односно, како
што вели Заев, „уставни решенија во
функција на новиот закон за употреба
на јазиците, кој треба да се донесе“.

Пишува |
Наум Стоилковски

И

зјавите и информациите што
претходеа и следуваа на сред
бата на Зоран Заев со Али Ах
мети во Мала Речица само ги потврди
најавите дека се работи на исполну
вање на договорените фази за феде
рализацијата на државата, која врху
шката на СДСМ и партнерите од Беса
ја нарекуваа „редефинирање“, а за што
„Република“ предупредуваше уште од
април минатата година.

10

„Република“ објави дека процесот на
федерализација е почнат и дека Заев
ја има заложено унитарноста на др
жавата. Уште тогаш пишувавме дека
процесот за кој уште тогаш имаше „бе
са“ од Заев, ќе се одвива во три фази,
кои ќе се воведуваат и исполнуваат
етапно во следните неколку години.
петок, 24 февруари 2017 година

Фаза 1
Со првата фаза е опфатена зголемена
употреба на албанскиот јазик како
официјален јазик, прво во безбед
носниот сектор и во институциите,
пред сѐ во полицијата и во армијата,
но и поделба по федерални единици,
кантони, односно развивање на оп
штините во „понапреден систем на
самоуправување“.

Фаза 2
Во втората фаза треба да се воведе
двојазичност на целата територија
на државата. Воедно, на албанските
партии при „поделба на колачот на
власта“ им се нудат институции и
функции. Од една страна, ветени се
функции како претседател на Собра
нието, премиер или претседател на
државата. Преку институциит е, пак,
ќе бидат доделени безбедносните ре
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сори МВР, потоа ДБК, БЈБ, како и фи
нансиските столбови УЈП, Царината…
Во оваа фаза би требало да се одвива
и административно поврзување на
федералните единици.
Фаза 3
Третата фаза би значела само фор
мализирање на федерализацијата
на државата.

Почеток на фазите

Пораките што беа испратени од Мала
Речица, по средбата на Заев и на Ах
мети, водат токму кон реализација на
првата фаза. Но, колку и да се обиду
ва сега Заев „да се држи“ до Уставот,
пред јавноста излегуваат разликите
во толкувањата за тоа што е, а што
не е уставно, за што Заев, толку ело
квентно посочи дека не е сѐ затворено

Заевиот актуелен обид да покаже по
чит кон Уставот, сепак, е поинаков од
тоа што го најавуваат другите негови
партнери, но не значи дека нема да го
смени ставот во натамошните фази.
Особено што еден од тие што работе
ле на барањата на ДУИ, професорот
Осман Кадриу, самиот посочува дека,
според тоа за што бил консултиран,
се бара интервенција во членот 7 од
Уставот, каде што македонскиот јазик
се наведува како официјален на цела
та територија на земјата, а за офици
јален јазик и писмо се смета и јазикот
што го говорат најмалку 20 проценти
од граѓаните. Според Кадриу, во ба
рањата се нагласува дека во Уставот
треба да биде наведено дека станува
збор за албанскиот јазик.

Заев во Мала Речица откри и дека ги
„испеглале“ разликите за развој на оп
штините, нивното финансирање и „по
напреден систем на самоуправување“.
По неговите ветувања од Швајцарија за
кантони, нивно функционирање и за
тоа како би ги спровел во Македони
ја, за него нема проблем со идејата од
тиранската платформа за рамномер
на распределба на буџетот. Односно,
парите од буџетот рамномерно да се
поделат по општините, за тие (идни
те кантони) да ги раководат како што
знаат или, поточно, како што сакаат.
Познато е веќе дека Заев понуди де
централизација во која општините би
имале и своја полиција и свое водење
на матичната евиденција, па не изне
надува додавката дека тој со државни
пари би ја финансирал и нивната „неза
висност“. Дури и договарал „контролно
тело“ за тоа како ќе се делат парите.

Закон за отворање на
втората фаза
Иако тој сега премолчува, партиите
ги информираат медиумите дека меѓу
главните барања е употребата на јази
кот токму во безбедносниот систем, со
акцент на тоа и амблемите на безбед
носните сили и командата да бидат дво
јазични. Сето тоа е наведено во првата
фаза од федерализацијата.
Но, уште отсега, преку договорите за
идното законско решение за јазиците
што се посакува, се преговара и за де
ловите што зафаќаат во втората фаза
на федерализацијата. Кадриу, еден од
професорите што ДУИ ги консултирала
за уставноста на некои барања, вели дека
се работи за законско решение за јази
ците во кое се бара двојазични табли на
сите државни институции, двојазични
патокази, печати, а медиумите додаваат
и двојазични банкноти.

Заев, според Кадриу, „пеглал“ закон со
кој, доколку претседавачот на Собра
нието е Албанец, пленарните седници
би се воделе на албански јазик. Според
истото решение, членовите што се ет
нички Албанци во Владата не само што
на седниците ќе говорат албански јазик,
туку и доколку претседавачот на седни
цата на Владата е етнички Албанец, таа
ќе се води на албански јазик. Односно,
Заев и неговите пеглале решенија за
втората фаза од неговото „редефини
рање“ договорено со БЕСА.

И додека Заев насмеан порачува дека
работата за јазиците е завршена, дури
и Осман Кадриу посочува дека најпроб
лематично било барањето за албански
јазик во судската власт и овозможување
судска постапка да се води на албан
ски јазик. И сега албанскиот јазик во
судството се користи доколку некој од
учесниците во постапката е етнички Ал
банец. Но, барањето да се води постапка
на албански јазик не е ништо друго,
туку формирање паралелен судски си
стем, кој би функционирал само на ал
бански јазик, за да може полесно да се
одвои по формалната федерализација.
Ако некој не може да ги спои, пак, ба
рањата за јазикот и за поделбата со
божемната грижа за евроатланските
напредувања за кои се преговарало,
мора да се разбере дека тие служат
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Зоран Заев, од Мала Речица, и
официјално го најави почетокот
на реализацијата на планот за
редефинирање на државата. Без
никакви консултации со членство
то, без поддршка од гласачите и
далеку од очите на јавноста, се
впушти во опасна авантура реша
вајќи се сам да ја крои судбината
на Македонија и на Македонците
како маска за погледите и од надвор
и однатре дека станува збор за дого
вор што ќе обезбеди „просперитет
и иднина“, а не за нови драстични
поделби.

Заев, сепак, ја „свитка
кичмата“

Ова преговарање сега за албански
те потписи што би му овозможиле
мандат на Заев за формирање влада е
продолжение на неговото веќе дого
ворено дејствување. Заев и врхушката
на СДСМ немаат потреба да глумат
дека сега „отворено разговараат за
проблемите и за идеит е“ бидејќи про
цесот за нарушување на унитарноста,
кој си го нарекуваат редефинирање,
им е почнат многу порано. Оттука, и
сите идни чекори за „редефинира
ње“ се однапред дефинирани и за нив
е дадена беса. Заев со ваквите, сега
јавни преговарања на договорено
то од Рамковниот договор, нанесува
огромна и непоправлива штета на
унитарноста на државата. Но, чове
кот што преговара за унитарноста на
државата веќе е познат по неговата
изјава дека „треба некојпат и да 'сви
ткаме кичма'“ кога се македонските
интереси во прашање.
Кога „Република“ пред една година
ги објави фазите на процесот на фе
дерализација за што е дадена беса,
напиша дека „Цврстината на 'кичма
та' 25 години го зачува унитарниот
карактер на Република Македонија,
но и долготрајноста на борбата за
името и за македонскиот идентитет.
Нејзината цврстина не успеа да ја скр
ши никој од надвор. Сѐ до доаѓањето
на политичката сцена во Македонија
на еден човек што за себе вели дека
е црпнат од нива од бога за да води
по цена на сѐ“.
„Виткањето на кичмата“ на кое се одне
сува оваа оцена, за жал, сега се одвива
пред очите на целата јавност.
петок, 24 февруари 2017 година
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ИНТЕРВЈУ

ИНТЕРВЈУ: Ламбе Арнаудов, член на ИК на ВМРО-НП

ВМРО е преторијанската гарда на македонскиот народ
Низ историјата се покажало дека кога треба да ѝ наштетиш на
Македонија, прво треба да го средиш ВМРО, ама поради на
шиот карактер и верба, тоа е невозможна мисија. Се обиделе
и многу помоќни, посилни и попаметни да удрат на ВМРО и на
Македонија, и завршиле таму каде што им е местото – поразени
до нога, вели Арнаудов
Разговараше | Ненад Мирчевски
Фото | Александар Ивановски

В

бројувањето на нашите гласови
на сметката на СДСМ е неодрж
ливо бидејќи ние, а и останатите
од третиот блок, на своите настапи
во кампањата се претставивме како
посебен политички субјект и нашиот
број гласови ни припаѓа само нам, вели
за „Република“ Ламбе Арнаудов, член
на Извршниот комитет на ВМРО-НП
и најблизок соработник на Љубчо Ѓе
оргиевски. Тој ја отфрла тезата на Заев
дека целата опозиција стои зад него
и зад неговите одлуки и реагира на
сѐ почестите злоупотреби на гласач
кото тело на партијата од страна на
Поминаа два и пол месеца од избо
рите. Направивте ли внатрепарти
ска анализа? Не добивте ниту едно
пратеничко место иако очекувавте
15, но освоивте 25.000 гласа, а со тоа
успеавте да ѝ одземете неколку пра
теници на ВМРО-ДПМНЕ. Задоволни
ли сте од постигнатото?
АРНАУДОВ: ВМРО-Народна партија во
која било форма да излезе на избори,
сама или во коалиција, никогаш не го
прави тоа за некому да наштети, напро
тив тоа е можност за да ги афирмираме
нашата политичка платформа и програ
ма со кои ќе ги убедиме гласачите да
ни дадат мандат, а ние да ги оправдаме
нивните очекувања.
�

За овие избори имавме повеќе опции.
За жал, како што се покажа подоцна,
избравме да одиме како трет блок би
дејќи сондажата на теренот покажуваше
дека има простор за такво дејствување.

И покрај тоа што освоивме 25.000 гласа,
кои се наши традиционални, не сме ги
земале од никого, не успеавме да освои
ме пратеничко место. Мала утеха за нас
претставува тоа што и натаму останавме
12
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СДСМ. Арнаудов вели дека ВМРО-НП
категорично е против менувањето на
унитарниот карактер на државата и,
особено, против албанската платфор
ма која го урива Охридскиот рамковен
договор. Тој истовремено им порача на
истомислениците навреме да спречат
да не дојде најлошото, а во пресрет на
големиот христијански празник Пок
лади - Прочка ги повика да си подадат
раце за меѓусебно простување и општо
помирување. Според него, иднината
не ни е судбински предодредена, туку
е плод на одлуките што ги донесува
ме денес.
трета политичка опција во македонски
от политички блок, што објективно е
многу далеку за да ни причини задо
волство.

Меѓутоа, сосема е точно бидејќи број
ките, кои се непобитни факти, пока
жуваат дека доколку ВМРО-ДПМНЕ и
ВМРО-Народна партија отидеа заедно
на изборите, резултатите ќе беа сосема
поин
 акви во корист на таа коалиција. Во
три изборни единици ВМРО-ДПМНЕ ќе
имаше уште по еден пратеник повеќе од
СДСМ, а во петтата изборна единица по
еден повеќе од Беса, што прави 55 ман
дати за ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-Народна
партија, 46 за СДСМ и 4 за Беса. Ако на
тоа го додадеме и психолошкиот ефект
што ќе се манифестираше на општата
изборна атмосфера, Македонија веќе
одамна ќе имаше Влада.
За нас останува да ја расчистиме диле
мата дали гласачите криво ни кажуваат
или ние погрешно ги разбираме.

Иако не учествувате во преговорите
и во пазарењата за формирање нова
влада, присутни сте постизборно на
�
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политичката сцена како дел од опози
циската кореографија. Барем така ве
претставуваат опозициските медиу
ми кога си прават весела математика
со 612.000 опозициски гласа со кои му
даваат бланко-поддршка на Заев да ја
распродава државата. Стои ли ВМРОНП зад одлуките на Заев особено кога
преговара за албанската платформа?
АРНАУДОВ: ВМРО-Народна партија веќе
подолго време дејствува како опозици
ска партија со свој препознатлив профил
и идентитет, кој е подеднакво крити
чен и кон власта и кон опозициската
СДСМ. Вбројувањето на нашите гласо
ви на сметката на СДСМ е неодржливо
бидејќи ние, а и останатите од третиот
блок, на своите настапи во кампањата
се претставивме како посебен политич
ки субјект и нашиот број гласови ни
припаѓа само нам. Хипотетички поста
вувам едно прашање, ако СДСМ имаше
51 пратеник, а останатите и повеќе од
700.000 гласа, дали вака ќе резонираше.
Сигурен сум не. Инаку, зашто беа толку
еуфорични нивните прослави по првич
ните резултати од изборите или уште
повеќе зошто толку жестоко се бореа
за постизборен инженеринг и прегла
сување само за едно пратеничко место.
ВМРО-НП стои зад одлуките само на
своите партиски органи и на лидерот
Љубчо Ѓеоргиевски, а никако зад која
било одлука на Заев, а најмалку за ал
банската платформа.

Прифаќате ли бришење на унитар
ниот карактер на државата и вове
дување граѓански концепт, како што
заговараат СДСМ и Соросовите невла
дини организации?
АРНАУДОВ: Во преамбулите на сите
политички партии од македонскиот
блок стои дека ќе се залагаат за уни
тарна Македонија, што е остварување на
вековниот сон за независна сопствена
држава, па така и во преамбулата од
статутот на ВМРО–НП главно место за
зема унитарниот карактер на државата
и сметаме дека унитарната држава во
никој случај не ги загрозува човековите
права и слободи, напротив многу по
веќе ги афирмира отколку што тоа е
предвидено со граѓанскиот концепт.
Многу европски држави имаат унитарен
карактер, а истовремено граѓаните на
тие држави ги уживаат најголемите чо
векови права и слободи. А, овие, споме
�

натите во вашето прашање се докажани
загрозувачи на демократските процеси
и на човековите права.

Тие што ги користат гласовите на
ВМРО-НП за својата политичка аген
да и цел, во исто време се закануваат
и со девмроизација. Каде се гледате
Вие и членовите на ВМРО-НП? Меѓу
инквизиторите или меѓу жртвите?
АРНАУДОВ:Мојот живот не е како на
останатите и затоа јас не сум како други
те. Никогаш не сум го избирал полесни
от пат, да се свртам и да побегнам, секако
во мојот карактер повеќе ќе препознае
те човек што сака да направи нешто, да
придонесе или да создаде ризикувајќи
притоа и да направи грешки, но, сепак,
подобро тоа отколку да останам невид
лив. Со тоа надворешниот слободен свет
да ми се претвори во темна зандана, а јас
да уживам во алиби-слобода заробена
во мојот телесен оклоп.
�

ваат од давањето за својата татковина.
Граматичкиот термин „градација“, го
лем, поголем, најголем, за вмровците
не важи. Едноставно, или си вмровец
или не си. Сите вистински вмровци се
исти. Ние никогаш нема да бидеме ни
меѓу инквизиторите ниту меѓу жртвите,
ние ќе останеме само она што сме и без
застанување ќе продолжиме да си ја вр
шиме нашата работа во која безгранич
но веруваме.

Сега мислам дека на сите им е јасно
зошто девмроизација затоа што тоа
како производ го има најстрашното
– демакедонизација. Низ историјата
се покажало дека кога треба да ѝ на
штетиш на Македонија, прво треба да
го средиш ВМРО, ама поради нашиот
карактер и верба, тоа е невозможна
мисија. Се обиделе и многу помоќни,
посилни, попаметни да удрат на ВМРО
и на Македонија, и завршиле таму каде
што им е местото – поразени до нога.
�

Зошто девмроизација? Суверена, само
стојна, независна, демократска и прос
перитетна Република Македонија е
исклучително дело на ВМРО-ДПМНЕ од
1991 година. ВМРО е преторијанската
гарда на македонскиот народ и на
македонската држава. Вмров
ците, како и другите што
даваат, некои малку,
некои повеќе, некои
многу, се разлику
ваат од остана
тите по тоа што
тие даваат сѐ.
Тие никогаш
не се измору
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Во една колумна алегорично ќе им
се обратите на тие што се обидува
ат да ги поделат вмровците да не
бараат овци меѓу лавови. Во еден
поширок контекст, колку „овци“
има меѓу Македонците што во
овие опасни времиња одлучија
да рипнат во прегратките на
непријателот?
АРНАУДОВ: Од почетокот на
19 век, кога почна процесот на
еруптивно создавање нацио
нални држави, македонскиот
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народ го следело едно тешко прок
летство дека е народ кој никогаш не
пропуштил можност, а да не пропушти
можност. Во 1991 година фуриозно го
разбивме тоа проклетство и ја збри
шавме мрачната анатема која не знаеме
кој и зошто ни ја фрли. Полни со елан,
трпеливо, Микелангеловски ја градев
ме нашата статуа на слободата, демо
кратијата, сувереноста, независноста
и општиот просперитет преточени во
ликот на независна Македонија.

обратам прво на моите истомислени
ци, а и на оние што не се членови на
нашата партија и често знаат да кажат
дека сите Македонци во себе се ВМРО.
Да ги потсетам да направиме нешто
што е во наша моќ и додека е време
да реагираме со сите демократски и
цивилизирани средства да спречиме
да дојде до најлошото. Во пресрет на
големиот христијански празник Покла
ди - Прочка ве повикувам сите заедно
да си ги подадеме рацете на меѓусеб

ната маса чијашто верижна реакција не
ќе можеме да ја контролираме. Ако не
го направиме ова, не ни бега одењето
во Каната. Ова го симболизира најте
шкото и најгорчливо покајување на
грешниците. Тоа е светилиште нека
де во планинскиот дел на северот од
Апенинскиот Полуос тров, каде што
најголемите моќници, цареви, кралеви,
кнезови, тешки грешници од средни
от век по три дена без храна и вода
коленичеле во длабок снег исповеду
вајќи покајание и барајќи простување
на нивните гревови. Простувањето за
гревот пред кој ние сме исправени не
правејќи ништо за себе и за нашите
идни генерации нема да ни биде ус
лишен макар и цел живот сите заедно
да коленичиме колективно. Овој грев
и гревот на Јуда се единствени за кои
нема опростување, а и казната е иста.

Овците од поширокото пасиште са
ми ќе избегаат, ние ќе ги потурнеме, а
како бескорисни на тие што ќе им ги
дадеме, ќе им обезбедиме и соодветно
обесштетување.

Зошто, според Вас, фокусот на ме
ѓупартиските преговори за форми
рање влада е ставен на албанската
платформа, а не на програмите со кои
настапија партиите и коалициите на
изборите?
АРНАУДОВ: Многу разбирливо. Повтор
но главната цел е ВМРО да се исфрли од
игра. Играјќи на картата на национал
ниот белег, на вмровските партии им се
нуди платформа која не е прифатлива
за нив. Иако носи име на албанска пла
тформа, деновиве кога ги разгледував
точките содржани во неа, сите без иск
лучок ги препознав во предизборната,
изборната и постизборната кампања на
господинот Зоран Заев. Кој на кого му
диктирал и јас не знам. Меѓутоа, сметам
дека основниот дефект со кој се раз
гореа меѓунационалните страсти во Р.
Македонија е тоа што Заев ги заобиколи
легитимните претставници на политич
киот живот во Македонија, особено ДУИ
и нивниот лидер Али Ахмети.
�

Последните две-три години повторно
над нас се надви истото проклетство,
Македонија однатре подјадена од по
дизведувачи, политички изедници и
термити и лустрирани кодоши, осве
дочени непријатели на македонски
от народ, а однадвор прекроена од
разни пробисвети, мешетари полни
со нечесно заработени пари. Јас про
излегувам од ВМРО и му припаѓам на
ВМРО. Затоа си давам за право да се
14
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но простување и општо помирување.
Простувањето ги разоружува гневот,
омразата и одмаздата. Простувањето
е ембрион на демократијата и мајка
на цивилизацијата. Простувањето ши
роко ги отвора вратите и на општото
помирување. Но, помирувањето не е
можно ако при тоа први не се помират
жртвите. Ова е момент за дејствување
бидејќи количеството негативна енер
гија е на прагот да ја достигне критич
www.republika.mk

Тој одбра прво да се претстави со својата
програма која во ништо не се разликува
од албанската платформа на обедине
тата албанска дијаспора. Мислам дека
ќе беше подобро оваа работа да се завр
шеше на домашен терен.

Можно ли е да се формира влада
која ќе прифати редефинирање на
државата, целосна двојазичност и
какво било менување на национални
�

те симболи и идентитетски обележја
на македонскиот народ?
АРНАУДОВ:Редефинирање на држава
та, целосна двојазичност, менување на
националните симболи и на иденти
тетските обележја се термини кои се од
уставен карактер на секоја држава. За
нивно спроведување е потребен пови
сок степен на демократско одлучување.
Ниедна влада и со никој закон не може
да го спроведе тоа.
Јас како пратеник во Собранието на
Р. Македонија учествував во работата
на уставната комисија. Содржината на
Уставот, кој во основниот текст има
само 134 члена, е многу лесна за тол
кување. Проблемот настанува тогаш
кога доаѓа време на уставна примена.
При мојата симулација, за законите
предвидени од албанската платформа
да станат дел од Уставот, беа потребни
повеќе од 200 амандмани. Бидејќи се
која интервенција на член на Уставот
по геометриска прогресија бара ин
тервенција и на останатите слични и
поврзани членови.
Не знам кој кого сака да надмудри? Дали
Заев да ги изневери албанските партии
или албанските партии да ги изневе
рат своите гласачи, да ја навредат обе
динетата албанска дијаспора и трудот
на албанскиот премиер Еди Рама да го
направат залуден.
Ова е нешто што македонските граѓани
најмалку го посакуваат.

Потребна ли е македонска платфор
ма што ќе ги штити македонските
национ
 ални интереси?
АРНАУДОВ: Сметам дека во овој момент
не е потребна ваква македонска пла
тформа затоа што македонските нацио
нални интереси строго се заштитени со
Уставот и со законите во Р. Македонија
и сите партии досега го правеле тоа ус
пешно, секоја на свој начин, а никако
на штета на останатите ентитети во Р.
Македонија, посебно кон најмногуброј
ниот, албанскиот. Со евентуално сега
донесена платформа би го негирале сето
тоа што дoсега сме го направиле. Исто
така, сметам дека законот за акција и
реакција е благороден кога се употре
бува во физиката, а во политиката не
носи ништо добро.
�

Бевте еден од директните учесници
во преговорите за потпишување на
Рамковниот договор. Албанската пла
тформа денес директно го урива тој
договор, а неговите гаранти упорно
�

молчат. Ве изненадува ли молкот на
гарантите на Договорот?     
АРНАУДОВ: Молкот на гарантите на
Договорот воопшто не ме изненадува.
Тие што сега молчат, молчеа и во Охрид
за време на одвивањето на процесот на
рамковниот договор. Единствениот што
зборуваше таму, прозбори и сега. Тоа е
Љубчо Ѓеоргиевски. Неговиот став како
лидер на партијата, дека Охридскиот
рамковен договор преточен во Уставот
е поништен со албанската платформа, е
став и на партијата. Ексклузивно ќе ви
кажам првпат што се случи во Охрид.
Едно време работите почнаа да се трка
лаат надолу на штета на Македонија, а
за никаква корист на Албанците. Никој
не реагираше на тоа. Вечерта се собра
најтесното раководство на партијата и
лидерот Љубчо Ѓеоргиевски со многу
смирен, но решителен глас рече дека
ќе поднесе оставка на сите државни и
партиски функции. Реакцијата беше та
ква што сите го молеа да не го прави
тоа затоа што тоа не е добро ниту за
Македонија ниту за партијата. Тогаш
претседателот одговори: „Утре ќе за
земам став со кој ќе барам поддршка
од сите за да не го направам ова што го
кажав“. Утредента на работата на пар
тиските делегации енергично побара
гаранција од сите партии и од меѓуна
родната заедница да се стави крај на
ирационалните барања и гаранција дека
документот што ќе го донесат ќе биде
конечен, непроменлив, без можност за
никаква дополнителна интервенција.
Таков е Охридскиот договор во својот
финален текст благодарение само на
Љубчо Ѓеоргиевски, кој енергично за
стана во одбрана на интересите на Ре
публика Македонија.
Како еден од најблиските соработ
ници на Љубчо Ѓеоргиевски многу
добро бевте запознаен со причините
за тогашната криза, а внимателно ги
следите случувањата и во оваа две
годишна политичка криза. Толку ли
�
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сме слаби како држава да не може
ме да го зачуваме суверенитетот од
странските мешетари и од домаш
ните предавници?
АРНАУДОВ: Во својата долгогодишна
историја ВМРО има два сигурни „фикса“.
Едниот дека никогаш не била неприја
тел кон албанскиот народ и, другиот,
дека најголем душман заедно со ордите
на Караџорџевиќи ѝ се комунистите.

Ако направиме паралела меѓу 2001 го
дина и денес, предизвикувачи на обете
кризи се истите содружници. Ист е те
атарот, иста е сцената, исти се режисе
рите, исти се актерите и повторно иста
е и жртвата. Не знам што толку се има
огрешено ВМРО и кон албанските по
литички партии и кон СДСМ за вакво
повремено здружување за остварување
заеднички цели и нанесување штета на
довчерашните сојузници, а сега заго
ворници. ВМРО-ДПМНЕ има сила да ги
разубеди дека како победничка партија
не е добро да остане надвор од момен
тот на донесување суштествено значај
ни одлуки за граѓаните на Република
Македонија, а пред сѐ за македонскиот
народ. ВМРО-ДПМНЕ свесна за својата
грешка што ја направи во 2006 година,
кога при формирањето на Владата ДУИ
како победничка партија остана надвор
од Владата иако тие беа многу успешни
во работата на Владата, експресно рас
пиша ниви предвремени парламентарни
избори во 2008 година за да ја исправи
грешката, со што победничката партија
кај Албанците ќе биде природен коали
циски партнер во Владата која, според
бројот на гласовите, беше најголем прет
ставник на волјата на албанскиот еле
кторат. Многу скоро тоа ќе го сфатат и
сојузниците. Иднината не ни е судбински
предодредена, туку е плод на одлуките
што ги донесуваме денес. Љубовта и
вербата што ги гаим
 е кон нашата татко
вина нѐ прават моќни да управуваме со
нашата судбина, а мешетарите и предав
ниците на нашиот пат кон светла иднина
нема ни да ги забележиме. �
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колумна
По неколкунеделното молчење на меѓународната
заедница за платформата на албанските партии, која
беше подготвена и потпишана под диригентската
палка на албанскиот социјалистички премиер Еди
Рама, странците конечно се одважија да кажат нешто
за најновите барања на партиите на албанските
Македонци. Според амбасадорот на САД во Македонија,
Џес Бејли, меѓународната заедница не е фокусирана
на платформата. Со тоа амбасадорот ни укажа дека
само Зоран Заев сериозно ја прифатил играта на
ДУИ, Беса и на Села и се согласил да преговара (и да
прифати) за голем дел од неа

Платформата на Албанците
не е во фокусот на САД и на ЕУ

Заев ги продава националните интереси на своја рака
Пишува |
Горан Мом ироски

К
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ако се случи македонските политички субјекти да седнат на
преговарачка маса за нешто
што не е од интерес за Македонците,
го игнорираат Американците и Европејците, а ни од далеку не беше дел
од легислативата што произлегува
од Охридскиот рамковен договор сѐ
до отворањето на Зоран Заев на „Пандорината политичка кутија“. Американскиот амбасадор во Скопје ни
дава јасен одговор на ова прашање
за кое треба да бидат свесни сите во
политиката. Тој индиректно ни кажа
дека во овој случај ни САД ни ЕУ не
вршеле притисок за прифаќање на
нешто што е приоритет само за Албанците. Заклучокот до кој лесно може
да се дојде ако се слуша Бејли, а и
според однесувањето на европските
претставници, е дека за разлика од,
на пример, продолжување на рокот
на СЈО, Брисел и Вашингтон воопшто
не сакаат да разговараат за албанската платформа. Всушност, од наведеното може да се заклучи дека зад
платформата, која како што веќе разбравме има разбирање меѓу СДСМ и
ДУИ, стои само духот на Рамковниот
договор кој, иако целосно беше вметнат во македонскиот Устав, сѐ уште
продолжува да живее во главите на
некои неодговорни политичари од
албанскиот блок, но и во реалноста
на некои македонски лидери.
петок, 24 февруари 2017 година

Кој губи, а кој добива?
За ДУИ, односно за нејзиниот портпарол Бујар Османи, Македонците
не треба да се противат на најновиот сет на албанските политички
партии во Македонија затоа што со
тоа не се одземале никакви права
на Македонците. До некаде Османи
е во право. На Македонците не им
пречи тоа што албанските пратеници
можат да говорат на својот мајчин
јазик во Собранието, а некои од нив,
како Талат Џафери, дури и со недели
молчеа на албански јазик кога ДУИ се
противеше на донесувањето закони
што не им одговараа.

На Македонците, поточно на голем
дел од нив, не им пречи ниту тоа што
албанските граѓани можат слободно
да го користат својот мајчин јазик во
општините каде што се повеќе од
20 проценти, што е спроведено на
нивно барање во 2001 година. Уште
помалку некому му пречи фактот
што во судовите Албанците можат
да се бранат на својот мајчин јазик
со цел полесно да дојдат до правдата.
Но, и Османи, и ДУИ, и сите албански
партии треба да знаат дека многу им
пречи тоа што голем број од албанските политички дејци и интелектуалци инсистираат на нешто што го
нема во ниту една унитарна држава
на светот. Како што на Албанците не
им е јасно зошто на Македонците
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им пречи нешто од што тие „нема
да загубат ништо“, ниту обичниот
Македонец не може да разбере каков
е интересот на Албанците од тоа што
на граничниот премин „Делчево“
на таблата покрај пораката „Добре
дојдовте во Македонија“, ќе стои и
табла на која ќе пишува „Mirë se vini
në Maqedoni“.

Федералните аргументи
на албанските политичари
и интелектуалци

За да се аргументираат овие барања,
кои треба да доведат до користење
на албанскиот како службен јазик
насекаде низ Македонија, се користат примери како Швајцарија, Канада и Белгија. Со тоа албанските интелектуалци и политичари директно
ни порачуваат како ја гледаат Македонија во иднина, а ако може и во
сегашноста. Не како граѓанска, туку
како федерална затоа што и Швајцарија и Белгија се федерални држави
со устави кои се целосно поинакви од
македонскиот уставен и политички
систем. Друг силен аргумент, според
албанските првенци, е Косово, каде
што иако Србите биле само 3 проценти имале статус на државотворен
народ. Притоа сите забораваат дека
основач на поранешната покраина
САП Косово е Република Србија,
што и не е толку важно колку што е

важно што тие права на Србите не им
ги дадоа Косовците, туку меѓународната администрација.

Јазикот како комуникациски
канал и како урнат мост за
комуникација

Друг апсурд е идејата за која не се
зборува, но е присутна во плановите
на ДУИ, Беса и на Села и се однесува
на барањето за воведување на албанскиот јазик како задолжителен за
сите ученици во Македонија. Учењето
на уште еден јазик само по себе е богатство за сите, но само ако можете
да се апстрахирате од одбивноста на
албанските политичари Албанчињата да почнат да го учат македонскиот
јазик дури во четврто одделение и
ако не живеат во мешана средина
никогаш да не го научат добро македонскиот јазик. Доколку преговорите
меѓу Заев и Ахмети завршат успешно
за СДСМ и за ДУИ, а катастрофално за
Македонија, македонскиот јазик како
една од ретките заеднички нишки
меѓу Македонците ќе исчезне затоа
што ако има два официјални службени јазика со ист статус, не е логично
Албанците да учат македонски јазик
ако не мораат ниту Македонците да
учат албански. За комуникацијата
меѓу нив тогаш ќе се грижат преведувачи и странски олеснувачи или
меѓу себе ќе говорат на англиски или
на француски јазик.

Но, јазикот за кој сега преговараат Ахмети
и Заев не е исклучиво комуникациска категорија. Јазикот во држава како Македонија, каде што политичките права зависат
од статистиката, има и друга димензија,
длабоко политичка и тесно етничка. Имено, замислете го нивото на асимилација
кај Турците, Ромите, македонските муслимани, Бошњаците и другите кои како втор
јазик го познаваат албанскиот или живеат
во средини каде што се доминантни Албанците. Со воведувањето на албанскиот
јазик како службен јазик на целата територија на Македонија ќе се случи опасен
притисок врз сите помали етнички групи,
кои не само што ќе бидат под притисок
да го користат албанскиот јазик, туку и
да се изјаснуваат како Албанци затоа што
во Македонија и, генерално, на Балканот
не е логично да го користите албанскиот
јазик, а да сте нешто друго.

Во чие име говори Бејли?

Позицијата на американскиот амбасадор
искажана на почетокот на овој текст е интересна и од аспект на силите што стојат
зад неа. Што подразбира Бејли под меѓународна заедница? Дали е тоа комбинацијата
од САД и од Европската унија без Албанија,
која директно учествуваше во изработката
на платформата? Дали се, можеби, само
САД и Велика Британија, која веќе реши
дека заминува од ЕУ и голем дел од својата
политика, особено на Балканот, ќе ја координира со САД? Дали е тоа позиција на
новата американска администрација, која
за голем дел од надворешната политика

www.republika.mk

има разлики со ЕУ и со Германија
како движечка сила на стариот
континент и во регионот? Ако се
работи за првата опција, ќе беше
добро Бејли да одговори зошто
САД како незаинтересирани за
платформата не му упатија порака на Еди Рама и тој да биде
незаинтересиран за внатрешните пораки во Македонија. Или,
пак, Бејли не може јавно да признае дека Тирана не сакала да ја
чуе американската порака затоа
што имало и други пораки што
Рама можеби ги добил од други
пријателски земји, некои од нив
уште попријателски од сега незаинтересираните за платформата. Да беше американскиот
амбасадор потранспарентен и
поотворен за работите што нѐ
интересираат, веројатно многу
од овие прашања ќе беа беспредметни. Вака обврска е јавно да ги
поставиме со надеж дека еден ден
ќе дојде и објаснувањето.

Казните за предавство
се сурови

Политичката реалност во Македонија може да нѐ доведе во ситуација Заев да формира влада и
притоа да се согласи со барањата
од платформата со објаснување
дека „морало да се жртвува нешто
за да падне режимот на Груевски“. Притоа, Заев и сите други
што за ситни дневнополитички
пазари си играат со македонскиот
Устав и стабилност уште еднаш
мора да бидат потсетени дека за
штетата направена врз македонската држава, дури и олку слаба и
понижена, ќе одговараат пред два
суда. Едниот е судот на историјата, а другиот е народниот суд, каде
што нема ниту проштевање, ниту
помилување, ниту условна казна.
Истото важи за сите македонски
политичари, и за Груевски, и за
Иванов, и за Амди Бајрам, и за
Иван Стоиљковиќ и за Ивон Величковски. Македонскиот народ
знаел да биде и широк и отворен,
да биде и солидарен и да помага.
Македонскиот народ знаел и да
згреши, особено на избори, но,
пред сѐ знаел да ги награди тие
што мислат на неговиот интерес,
како што знае сурово да ги казни
тие што со предавства ја решаваат сопствената импотентност
на сметка на тешкостекнатата
држава.
петок, 24 февруари 2017 година
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Како парите на УСАИД
завршуваат во СДСМ?
На страницата на „Фејсбук“ на американската
амбасада во Македонија последниве денови можеме
да забележиме зачестени објавувања со графикони,
кои укажуваат на тоа каде биле трошени средствата
од УСАИД што влегуваат во Македонија. Не е јасно
зошто токму сега има ваков отчет, можеме само да
претпоставиме дека тоа е резултат на информациите
што велат дека Стејт департментот ќе отвори истрага
токму на оваа тема, но, нејсе, и покрај тоа, повторно
немаме детален преглед каде се трошени средствата,
туку имаме само поделба по сектори

З

а да се дојде до информација каде, навистина,
се трошени средствата
од УСАИД потребно е многу
истражување и споредбена
анализа на информациите од
повеќе извори бидејќи тие
често се контрадикторни едни
со други.
Финансиите што САД ги имаат инвестирано во Македонија
преку УСАИД се импозантни и
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јас лично сум пресреќен што
нашата држава добиваше таква поддршка во минатото. Но,
не може а да не се забележи
дека последните четири години средствата што пристигнуваат од даночните обврзници
на САД директно или индиректно одат во полза на политичка партија во државата.
За вмрежаноста на УСАИД Македонија со Сорос досега имав-

www.republika.mk

Пишува | Никола Србов

ме пишувано и зборувано во
многу наврати, со конкретни
примери. За да бидеме доследни во изнесувањето факти,
тука ќе потсетам на само уште
еден од многуте примери. Станува збор за 27 грантови доделени на граѓански организации во јануари 2015 година
во висина од 868.670 долари.
На конкурсот се пријавиле
151 граѓанска организација,
а средства добиле 27 организации и, по некоја „случајност“,
станува збор за организации
што подоцна беа дел од „Граѓаните за Македонија“ – коалиција на СДСМ со Соросовите
организации. Меѓу другите,
од даночните обврзници на
САД пари добила „Цивил“ на
чиешто чело стои Џабир Дерала, кој е еден од најгласните
членови на „шарената револуција“. Како што може да се
види, „Цивил“ преку ФООМ
е директно финансирана од
УСАИД, а од тоа што можеме да
го согледаме во јавноста лесно
е да се установи дека „Цивил“
и Џабир Дерала најпристрасно
поддржуваат една политичка
опција во Македонија.

Сепак, воопшто не е спорно што
Дерала поддржува некаква политичка опција, тоа е легитимно право на секој човек, но не
е дозволиво капацитетите на
невладината организација да
ги подредува во полза на политичка партија бидејќи тие капацитети се здобиени од УСАИД,
од пари на даночни обврзници.
Само за потсетување, на денот
на изборите Џабир Дерала во
многу наврати излегуваше на
прес-конференции и алармираше за наводни нерегуларности,
за на крај ваквите евентуални
нерегуларности да ги сведе
на изборните места каде што
СДСМ имаше определено да
се прегласува и за кои имаше
поднесено приговори до ДИК.
Истата „Цивил“ на Дерала како
свој стручњак го има Сашо Ордановски, кој преку своите анализи, поставени во видеоформат на страницата на „Цивил“,
често шири говор на омраза, но
за тоа во друга пригода.
Сумите што ги гледате на графичкиот приказ се финансиите
што УСАИД директно ги внела
во Соросовата ФООМ во периодот 2013-2016 година, без во
нив да се вклучени финансиите што УСАИД ги префрла на
организации што се под капата
на ФООМ. Токму поради ова,
конгресменот Трент Франкс,
најавувајќи ги новите истраги
на Генералниот инспекторат и

на Генералната канцеларија за
сметководство на САД, изјави
дека е недозволиво американски пари да одат во организации поврзани со Џорџ Сорос.
Тоа, едноставно, не е принципиелно. На ова се надоврза и
Стив Бенон, најблискиот соработник на Доналд Трамп,
кој почна да се интересира за
Соросовите организации во

ПАТОТ НА ФИНАНСИИТЕ

регионов и како се вмрежени со УСАИД. Анализирајќи
го посредното финансирање
на Сорос во Македонија од
страна на УСАИД, можеме да
заклучиме дека во 2015/2016
година овој тренд се зголемил
и било избегнато директното
префрлување парични средства на сметката на ФООМ од
страна на УСАИД.

Како завршуваат паричните средства на даночните обврзници
на САД на сметката на една политичка партија во Македонија?
Соработката меѓу УСАИД и Сорос веќе ни е позната, но интересна
е шемата по која парите завршуваат во СДСМ.

УСАИД по основа на донации за проекти префрла парични
средства на сметката на ФООМ. Од тука има разгранување, два
правци, кои водат до иста цел. Првиот е, ФООМ префрла средства
на три авторски агенции, од авторските агенции средствата
се префрлуваат на сметките на активисти што ги гледавме на
сите протести организирани од СДСМ. Вториот правец е, ФООМ
префрла пари на своите организации-ќерки, а тие во вид на
хонорари им ги префрлаат на активисти. Активистите што
добиваат парични средства од авторските агенции подоцна
се појавуваат како донатори на политичката партија СДСМ.
Сето ова отвора сомнеж дека се врши злоупотреба на парични
средства што САД со децении ги доделуваат за развој на државите, меѓу кои и Република Македонија. За жал, место овие
парични средства да се користат за унапредување на нашето
општество и за зближување на двете земји и народи, тие се
користат за наше општествено, економско и безбедносно уназадување преку создавање политичка криза во државата. Јас
се надевам дека новата администрација во САД ќе го спроведе
тоа што го вети, ќе ги пресече сите дејства што создаваат јаз
меѓу САД и неговите партнери во светот. Време е нештата да
се променат и заедно со САД да растат и неговите партнери. �
www.republika.mk
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Сјаење

веднаш во тоа виде инает и са
моволие, но и загроза на својата
доминација и удри безмилосно
по кутрото галениче.

За да ги затскрие своите зло
сторнички гестови, тој казната
ја обмисли многу итро и под
молно, а спроведувањето на
овој пеколен план, кој на ма
лата исплашена државичка тре
баше да ѝ даде незаборавна, да
не кажам, историска лекција, ги
мобилизира сите криминалци
во државата, тука давајќи им
предност на оние од политич
ката провиниенција.
Што да се прави? Така оди тоа
со менување влади. Така се пра
ват преврати, пучеви и револу
ции. Така, впрочем, се казнуваат
сите влади што ќе покажат не
послушност и нелојалност кон
хегемонот.

Пишува | Ацо Станковски

К

ога го чув на ТВ вториот
одговор од американската
амбасада на писмото испра
тено од Сенатот (првото стигна
од Конгресот) со текст иденти
чен на првиот, веднаш некаков
молскавичен когнитивен проб
лесок ме внесе во оној круција
лен момент од филмот „Сјаењ
 е“
(Shining) на незаборавниот Стен
ли Кјубрик (Бог да го прости),
секвенција во која откриваме
дека Џек Николсон, кој го тол
кува главниот лик во филмот,
писател, што на определен рок
се вработил како чувар на еден
луксузен хотел во планините,
кои стануваат непроодни во зи
ма поради честите и силни снеж
ни бури, е потполно забеган.
Имено, тој пишува една иста
реченица одново и одново, на
стотици страници. Потоа Кју
брик нѐ води низ една ужасна
хорор-димензија на тешко пси
хичко нарушување, кое ескалира
во манијакално поведение.

Хомоцидот почнува во обид,
кон своите најблиски (сопру
гата и малолетниот син), а
се остварува со убиството на
Афроамериканецот, кој е домар
на хотелот и единствениот чо
век кој живее со малата фами
лија во таа зимска пустелија и
е контакт со цивилизацијата.
Сцените во гигантските фри
жидери на хотелот, преполни
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со замрзнато месо, се морничави
и уште повеќе го потенцираат
студот што владее насекаде, па
и во душите на протагонистите.

Но, ние сме лојални и покорни!!!
– квичат засегнатите, а засег
нати се сите, освен групацијата
што треба да се инсталира на
власт и чијашто политика ќе би
дат во апсолутна корелација со
оние на хегемонот во регионот.

Тука, генијалниот Стенли Кју
брик го лоцира стравот на еден
синестетички начин, токму
преку студот, преку празнина
та и отсуството на топлина, спо
којство и радост. Суспензиите
и драматичноста на ова дело
добиваат страшна сугестибил
ност преку музичкиот амбиент,
создаден од композиторот Пен
дерецки.
Секако, авторот на ова филм
ско ремек-дело не пропушта
да внесе во неговиот визуел
 ен
наратив, кој упатува на фантаз
магоричното, надреалното, но и
паранормалното, една застрашу
вачка мета-текстуална драма,
поврзана со грозоморното зло
сторство од минатото, но и едно
предание за тоа дека овој хотел,
всушност, е изграден врз стара
индијанска некропола – свето
место за локалните домородци.

Тука гледам нова коинциден
ција меѓу хотелот од „Сјаење“
и американската амбасада во
Скопје, сместена на Калето, ло
кација за која сите археолози во
Македонија знаат дека во мина
тото била некропола. Турска, од
османлискиот период, средно
вековно-христијанска, античка
или, можеби, праисториска?
www.republika.mk

Како тоа лојални кога не ста
вивте санкции врз Русија, кога
сите наши слуги ставија?! Зо
што земавте кредити од Кина,
а?! Знаете ли дека оваа држава
ја разорува нашата економи
ја?! Зошто уште не го менува
те името, со лижавче ли да ве
молиме?!

Но, ние даваме војска во мисиите
во Авганистан и сѐ правиме за да
ви угодиме!!!

Тоа место никогаш не беше те
мелно истражено од македон
ската археолошка наука. Во
целата наша снисходливост и
стравопочит кон (во тоа време)
единствената суперсила на све
тот (денес веќе не е така) ѝ го
продадовме тој дел од калето на
Америка со најдобри намери и
бескрајна сервилност. Во наивна

надеж дека светскиот хегемон
(во тоа време предводен од сега
развластените неолиберали) ќе
нѐ засака и ќе види во нас милоз
ливо галениче.

Но, играјќи се така на опасното
геоп
 олитичко поле, кога држа
вата се поведе по сопствениот
економски интерес, хегемонот

Не сте лојални! Шурувате со
Путин! Преку православието и
преку славјанството премногу
се доближивте до Русија, нашиот
главен стратегиски предизвик!
За ова ви нема спас од казната,
која сакале или не сакале да се
покорите, ќе си ја добиет е!
И така би. Прво платениците и
Соросовите лакеи. Ете, тоа ви е
Шарена револуција. Претходно,
подготовка на теренот со така
наречените „бомби Заеви“, до
биено од англоамериканските
тајни служби. Па, СЈО. И на крајот,

www.republika.mk

како шлаг на тортата – албан
ското крешендо во манипули
рањето со гласовите и, конечно
– „Платформата“.

Ете, гледате, што правиме кога
одите против нашата волја!

Но, вие ни ја уништивте држа
вата сосе целиот општествен и
политички систем!!!
Да не сакате песни да ви пееме?!

Но, за прикаската да не биде
предвидлива и, сепак, нешто од
целата оваа субверзивна акција
да биде спасено, победи Трамп.
Тоа ги остави зинати сите учес
ници во оваа конспирација про
тив Република Македонија.
Како, сега? Кои чекори да се пре
земат? Што ќе нареди Трамп?
Што ќе потпише Тилерсон?

Стравот ја опфати големата ци
тадела, посадена врз некропо
лата на Калето. Одеднаш сјаат
чудни паранормални проблесо
ци со молскавични халуцина
ции. Ќе да е полтергајст ефект.
Велат, имало такви феномени
во Злокуќани, самото име ре
ферира на чудни и необјасниви
појави, што длабоко ги возне
мируваат луѓето од тој дел на
Скопје и, поради тоа, често била
барана интервенција од истеру
вачи на духови, бајачи и разно
разни шамани. Во Топаана, нас
проти американската амбасада,
сигурно има најмалку тројца
такви. Не треба да се оди дале
ку. Едно генерално чистење на
спиритистичко ниво, нема да
биде на одмет, за мир во куќа.

А тука е и Архиеп
 ископијата,
па би можеле во посредство со
архиепископот Стефан да би
де повикан свештеник за да ги
искади просторите на амбаса
дата со темјан и да се испрска
света водичка. Ќе биде ко’ ново.
А, ако тоа им е премногу (too
much), може да го повикаат и
хорот на Харе Кришна да запее.
Верувајте, љубовта е појака од
сите ваши казни, од сите ваши
конспирации и подмолности,
од сите ваши лаги и злосторс
тва, љубовта е појака. �
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Интервју со Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија - Влатко Поповски

Илјадници нови работни
места со оперативниот план за
вработување за 2017 година
Реализацијата на активните програми, мерките за вработување и
услуги на пазарот на трудот во согласност со годишните оперативни
планови слободно можеме да ја оцениме како успешна, а за тоа
говорат и податоците. Имено, во периодот 2007-2016 година во
активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на
трудот, учествувале повеќе од 102.000 невработени лица, од кои
43 отсто се веќе вработени – вели првиот човек на Агенцијата за
вработување на Република Македонија, Влатко Поповски
Пишува | Александрија Стевковска

Колку мерки содржи oперативниот план за 2017 година и
колку лица е планирано да бидат опфатени?
Поповски: Оперативниот план
за активни програми и мерки за
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година е
единаесетти по ред оперативен
документ и претставува продолжување на соочувањето со
предизвиците на пазарот на
трудот. Во oперативниот план
за 2017 година се утврдени програмите, мерките и услугите за
вработување, кои ќе се спрове�

дат во наредниот период за да
се подобри функционирањето на
пазарот на трудот, да се поддржи
создавањето нови работни места
и за да се зголеми вработливоста
на невработените лица.

Тој содржи 22 програми и мерки
за вработување и 11 услуги на
пазарот на трудот. Планирано е
во сите предвидени активности
да бидат опфатени 41.235 лица.
Која од мерките досега се покажа како најуспешна?
Поповски: Реализацијата на
активните програми, мерките
за вработување и услугите на
пазарот на трудот во согласност со годишните оперативни
планови слободно можеме да ја
оцениме како успешна, а за тоа
говорат и податоците. Имено,
во периодот 2007-2016 година
во активните програми и мерки за вработување и услуги на
пазарот на трудот учествувале
повеќе од 102.000 невработени
лица, од кои 43 проценти се веќе
вработени. Само во 2016 година
во активните програми и мерки
за вработување и услуги на пазарот на трудот учествувале 32.141
невработено лице, од кои речиси
30 проценти се вработени.
�

Има поголем сет мерки што се
мошне успешни. Една од мерките што се покажа како најефективна е програмата за самовработување со грант. Програмата
има за цел да го поттикне
претприемаштвото и да
поддржи креирање почетен бизнис, кој ќе
обезбеди одржливи вработувања,
не само за
самите
22
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основачи, туку и за други лица
што ќе се вработат во овој почетен и одржлив бизнис.

Од 2007 година до 2016 година
преку оваа програма се основани
8.730 фирми во кои се вработени 8.969 лица. За успешноста на
оваа мерка говори и фактот дека
повеќе од 70 проценти од фирмите успеале да опстанат на пазарот
и по неколку години, а, исто така,
во дел од нив има зголемување
на бројот на вработени.

Покрај програмата за самовработување со грант, како мошне
успешни може да ги посочиме и
проектот за самовработување
со кредитирање и проектот за
самовработување со кредитирање млади лица до 29 години
со кои досега се регистрирани 3.819 правни субјекти во
кои се вработени 4.559 лица и
1.320 регистрирани индивидуални земјоделци и вршители на
земјоделска дејност.
Покрај овие програми, не помалку успешна е и програмата за
подготовка за вработување, која
опфаќа сет мерки што имаат за
цел здобивање и дополнување
на знаењата и на вештините
на невработените лица заради
зголемување на нивната вработливост како што се практикантството, обуките за побарувани
занимања на пазарот на трудот,
обуките за напредни ИТ-вештини и др. Практикантството во
изминатите години се реализира мошне успешно и за него има
голем интерес - како од младите невработени лица, така и од
работодавците. За успешноста
на оваа мерка говори и фактот
што и покрај немањето обврска
да ги вработат практикантите
по завршувањето на мерката,
од вкупно 3.157 невработени
млади лица што учествувале во
изминатиот период, 60 проценти од нив се вработени.

Понатаму, би ја споменале мерката обука за задоволување
на побаруваните занимања на
пазарот на трудот, чијашто цел
е да се зголеми вработливоста
на невработените лица преку
здобивање знаења и вештини

за занимања што се барани на
пазарот на трудот. Програмата за
обука се реализира во период од
четири месеци кај верификуван
спроведувач на обука, при што
еден месец се изведува во реални
услови кај работодавец. Со оваа
мерка, во периодот од 2008 година до 2016 година се опфатени
2.256 лица, од кои 41 процент од
учесниците се вработиле.
Исто така, успешна е и обуката
за напредни ИТ-вештини бидејќи на невработените лица
им овозможува здобивање
знаења и вештини за напредни
програмски јазици што се мошне барани на пазарот на трудот.
Невработените лица што успешно ќе ја завршат оваа обука и
доколку го положат испитот се
здобиваат со меѓународно признат сертификат. Во изминатиов
период со оваа мерка беа опфатени 805 учесници.

Мерката самоварботување
беше промовирана деновиве,
што предвидува и како ќе се
спроведува?
Поповски: Во тек е јавниот
оглас до невработените лица за
учество во програмата за самовработување како мерка од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување,
која континуирано и успешно
се реализира од 2007 година наваму. Програмата има цел да го
поттикне претприемаштвото и
да поддржи создавање почетен
бизнис што ќе обезбеди одржливи вработувања, не само за
самите основачи, туку и за други
лица што ќе се вработат во овој
почетен и одржлив бизнис.
�

Програмата за самовработување
вклучува обука за претприемаштво, помош при развивање
одржлив бизнис–план и регистрирање дејност, неповратни
грантови во форма на опрема
и материјали и менторство за
време на почнување на бизнисот. Планирано е да се вработат
1.050 невработени лица во 1.000
новоотворени микропретпријатија.
Право на учество во оваа програма имаат сите евидентира-
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ни невработени лица - активни
баратели на работа.

За реализација на секое самовработување се предвидува поддршка со неповратни средства
во висина од 263.940,00 денари
од кои 246.000,00 денари во вид
на директна поддршка за набавка на опрема и/или материјали, додека 17.940,00 денари се
наменети за поддршка во вид
на основна обука за претприемаштво и водење бизнис, систем со ваучери за изработка на
бизнис-план и поддршка при
регистрирање на бизнисот.
Кандидатите што ќе презентираат одржлив бизнис-план, кој
јасно укажува на потреба од
дополнително вработување на
уште едно лице, имаат можност
да аплицираат за грант што ќе
поддржи самовработување на
основачот на фирмата и дополнителното вработување. Во тој
случај, средствата на вкупниот
грант ќе изнесуваат 355.940,00
денари, од кои 263.940,00 денари за реализација на самовработувањето и за отворање на
бизнисот и 92.000,00 денари за
дополнително вработеното лице.
Во програмата за самовработување е предвидено да се вклучат
и кандидатите од мерката обука
за здобивање вештини од стари
занаети, кои успешно ќе ја завршат обуката и ќе изразат желба
да основаат занаетчиска дејност
(правен субјект).
Со програмата ќе се поддржат и
најмногу 20 бизнис-планови за
рурални подрачја, со можност
да се набават квалитетни грла
(молзни крави, кози, овци) од
овластени производители или
увезувачи.

Која е целната група на мерките за вработување, дали
сите невработени или одредени категории невработени,
како самохрани родители,
лица со инвалидност, социјално ранливите?
Поповски: Невработените
лица евидентирани во Агенцијата за вработување како активни
баратели на работа имаат право
и можност да учествуваат во про�
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грамите и во мерките за вработување и услугите на пазарот на
трудот, утврдени во оперативниот план за 2017 година.

Правото за учество се определува врз основа на условите и на
критериумите дефинирани за
секоја одделна услуга и програма,
односно мерка за вработување, а
како општо правило се настојува
да се постигне еднаква застапеност на мажи и на жени, како и
учество на младите лица до 29
години од најмалку 30 проценти.
Има програми и мерки што се
наменети за лица од ранливите
категории како што се лица на
кои им се заканува социјален ризик, корисници на социјална парична помош, жртви на семејно
насилство, деца без родители и
родителска грижа, членови на семејства што се корисници на постојана парична помош и детски
додаток, лица со инвалидност
и др. Значи при создавањето на
годишните оперативни планови
за активни програми и мерки за
вработување се води сметка да
бидат опфатени сите категории
невработени лица.

Македонија бележи историски најниско ниво на невработеност, според Вас, на што
најмногу се должи тоа?
Поповски: Намалувањето на
невработеноста, односно падот
на стапката на невработеност
укажува на позитивните ефекти
од реализацијата на политиката
за вработување, насочена кон отворање нови работни места, позитивните ефекти што ги даваат
новоотворените работни места
од страна на странските инвеститори, но и отворените работни
места од страна на домашните
компании, како и зголемената
соработка меѓу странските и домашните компании што дополнително ја поттикнува потребата
од нова работна сила.
�

Колку невработените се активни во барањето работа и
колку се заинтересирани за
Вашите обуки?
Поповски: Активностите на
Агенцијата за вработување се
насочени кон поуспешно поврзување на понудата и на побару�
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вачката на работна сила, како и
кон активности за зголемување
на капацитетите за вработување на невработените лица –
активни баратели на работа, со
цел нивна успешна интеграција
на пазарот на трудот.

Во таа насока се преземаат
активности за мотивирање и
поттикнување на невработените
лица во процесот на барање работа. Невработените лица имаат
можност во работните клубови
при центрите за вработување да
добијат информации од пазарот
на трудот, за слободните работни
места што ги објавуваат работодавците, да добијат советување и
насочување за здобивање вештини и знаења, насоки за изработка
на апликации за работа, претставување при интервјуа за работа, професионална ориентација и
советување за кариера итн.
Успешноста на активните мерки,
особено на програмите за подготовка за вработување говорат за
големата заинтересираност на
невработените лица.

Во таа насока, секоја година
се зголемува опфатеноста на
корисници на мерките и на услугите, а се создаваат и нови
програми и мерки, во зависност
од интересот на невработените
лица.

Кои се наредните чекори на
Агенцијата за вработување во
насока на натамошен пад на
невработеноста?
Поповски: Агенцијата за вработување на Република Македонија има мисија успешно да
�
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посредува на пазарот на трудот
преку развој на висок квалитет
според потребите на клиентите,
со усовршување на сопствените
знаења, вештини и способности
и воспоставување партнерски односи со учесниците на пазарот
на трудот. Притоа, Агенцијата за
вработување особено се фокусира на зголемување на ефикасноста во работењето со работодавците, индивидуален пристап
во работењето со невработените
лица, преку нивно профилирање
и изработување индивидуални
планови за вработување, советувањата за вработување, кариерно водење и други услуги.

Ќе продолжиме со квалитетно
спроведување на активните програми и мерки за вработување и
зголемување на интеграцијата
на долгорочно невработените,
младите лица, жените, лицата
со инвалидност и другите невработени лица со намалени можности на пазарот на трудот. И
понатаму ќе ги приспособуваме
услугите кон потребите на работодавците и лицата што бараат
вработување, а ќе создаваме и
нови програми и мерки за вработување усогласени со потребите на различни целни групи
невработени лица.
Сите наши активности имаат
цел Агенцијата за вработување
да функционира како мала, но
ефикасна и модерна служба за
поврзување на понудата и на
побарувачката на пазарот на
трудот, со крајна цел натамошен пад на невработеноста и
зголемување на вработеноста
во Република Македонија. �

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

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

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

ЕЛИТ ПЛАЗА - Хотел и бизнис центар Скопје

Тел: +389(0) 2 5514 888

| info@eliteplaza.mk | reception@eliteplaza.mk
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Рекоа, не порекоа

Личност на неделата

|

Неговиот глас е одекот на
гласот на Павле Богоевски,
кој неодамна под палката
на „Бихаќка“ му отпеа не
колку заканувачки стихови
на Али Ахмети, човекот кој
стана главен фактор во фил
мот благодарение, секако, на
режисерот.

Досега немаме добиено одговор од Американската амбасада во
Македонија, а тоа е загрижувачко прашање, па ќе
бидеме принудени да преземеме одредени мерки
по однос на финансирањето доколку сме сигурни
дека тоа финансирање, во суштина, не ѝ помага на
Македонија, туку ѝ одмага.

Владо
Јовановски

Љубомир
Цуцуловски
Албанската платформа
стана доминантна, односно ѝ се наметна на
македонската политичка јавност поради несфатливиот раздор меѓу двете македонски партии. Така, 20
пратеника станаа помоќни од 100 пратеника. Ова
е далеку од умот, но е блиску до трагичната практика, според која мора да се коалицира со некоја
од албанските партии – најчесто победничката.
Сега, токму оваа практика ѝ се удира од глава на
ВМРО-ДПМНЕ. Утре, во некоја друга ситуација, ќе
му се удри од глава и на СДСМ. Едноставно, барем
според моето мислење, се нема ум за подолгорочна
визија за државата.
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Рекоа, не порекоа

режијата е на алчниот Заев
од Муртино. Наќо Скопски
од еден друг филм, иако спо
редна, добива значајна улога
во овој.

Трент
Франкс

Ако сум толку моќен,
дајте ми да решиме
некое од нашите колективни права, да издејствуваме признавање на
Македонија во соседните земји. Не сакам повторно
да се навраќам на темата бидејќи колку повеќе
еден човек се брани, толку повеќе изгледа како да
крева табла дека е виновен, а не сакам да им дадам
дополнително повод. Мене ме нападна глутницата,
разјарена и координирана, не знам колку следевте,
меѓутоа имаше еден ден пауза за да се консолидираат и да добијат директиви. Јас сум избран како
таргет и сега ме линчуваат.

|

Перо Арсовски

Али да се
плаши, Наќо
Скопски
поручуе
Роден на:
12 јуни 1945 година во
Мокрени, Велешко
Образование:
Факултет за драмски
уметности во Скопје
Професија:
Актер во политиката
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П

еро Арсовски првпат
на филм се појавил во
играниот филм „Маке
донскиот дел од пеколот“ во
1971 година. Случајно или
не, еве го повторно во филм
со истиот наслов. Дејството
се одигрува во Македонија,
трае три години, ситуација
та е доведена до безизлез,

Во интервју за „Република“
професорот Цуцуловски пре
цизно ќе ја опише апсурдно
ста на ситуацијата „20 пра
теници станаа помоќни од
100“. Еден Али Ахмети, се
едно, со партијата зад себе,
е факторот, главниот актер
во македонскиот пекол. До
дека пеколот се разгорува,
на СДСМ му станува жешко
под нозете. Нервозни и не
трпеливи, функционерите,
симпатизерите, па и од нив
шарените, ги острат фејсбукмоливчињата и ја истресу
ваат нервозата, го скусуваат
времето на чекање.
� „А да им понудиме на
уценувачиве нешто „што
не можат да го добијат“. Ед
но „бомбиче“, а?“, напиша
Наќо Скопски на „Фејсбук“
во стилот на Богоевски, кој
му мавташе на Ахмети пред
очите со СЈО.

� „Знае ли Али Ахмети дека
нема политичка калкула
ција која ќе резултира со
заштита на членовите на
ДУИ од евентуал
 ен прогон
од СЈО?“, се заканува Богоев
ски со „посилниот брат“.

Во ова време, додека Бого
евски и Арсовски нервозно
чекаат, шарените медиуми го
промовираа „државниот не
пријател“ Владо Јовановски.
Одред за отстрел, како оној
на Шишков, ќе рече распна
тиот актер, распнат токму
поради статус на „Фејсбук“.
Повикувал на војна, на нетр

Ефтим
Клетников
пеливост, на омраза додека
Соросовите партизанчиња
маваат со бомбичиња од ро
вовите.

� „Уметници има, многу
професори на академија
та, како што е и Петар Ар
совски, со кои не сме прија
тели ниту на Фејсбук ниту
во приватниот живот, иако
јас сум се обидел. Потсете
те ме зошто пишуваше за
бомби, уценувања мислеј
ќи на ДУИ, велејќи да им
пуштиме еден непристоен
предлог, едно бомбиче. За
рем тоа не е повикување
на војна. Каде е разликата
на тежината на тој и мојот
пост, јас не заговарам, јас
само стравувам“, вели Јова
новски.

Отстрелот за кој зборува Јо
вановски е уште една улога
на актерот во политиката –
Перо Арсовски Кодошот, кој
иако набрзо по дебатата при
ложи документ од Комисија
та за верификација на факти
дека е чист, ќе продолжи да
си го носи името.
� „Многу лесно се изгова
раат зборови, фашистич
ка влада, фашистички
режим, диктатори, каде
бевте вие како новинари
и миротворци да се спро
тивставите. Епа извини, тој
прекар Кодош не ти го дала
власта. Не тврдам јас, такво
име ти ставиле. Знаеш ка
ко викаат, да не ти излезе
име… Овој отстрел е како
Шишков кога го отстрелаа,
а колегите го кодошеа. Ти
само ми даде шлагворт. Јас
не велам дека си кодош. Ме
не ме викаат Лале, него го
викаат Кодош, што да пра
вам, прекар е тоа“, рече Јо
вановски обраќајќи му се на
Арсовски. � (Р.Р.)

Платформата удира на
суверенитетот на македонската држава и нација. Албанците треба да
знаат дека Македонија е држава на Македонците и
на останатите малцинства. Треба да се помират со
фактот дека се малцинство, тие се 20 проценти, а ни
оваа бројка не е сигурна, со оглед на фактот што со
години избегнуваат попис.

Васко
Ефтов
Снимените разговори
од прислушувањето во
Македонија се сместени
на 180 хард дискови. Од
нив во СЈО е предаден само еден. Најголемиот дел од
нив се однесуваат на СДСМ, а само десет проценти
на владата на ВМРО-ДПМНЕ. Со прислушуваните
разговори за врвот на социјалдемократите се сакала
да се обезбеди смена на раководството во партијата
и на тој начин на чело на структурата да дојде некој
кој ќе може да го смени името.

Билјана
Ванковска
Со години нѐ убедуваа
дека Заев е поинаков
партиски лидер, а дека
граѓанското движење
успеало да ја демократизира партијата однатре.
Сега со денови преговараат за суштински прашања,
и сета ситуација има дежа ву ефект на она што го
правеа зад затворени врати цели 40 дена во 2004
година. Истакнати пратиски членови велат дека
нема внатрепартиски консултации и дебати, туку
за пазарењето договараат само врхушките. Сега,
се прашувам, каде се „Граѓаните за Македонија“,
„Протестирам“, Шарените итн.? За ова ли се бореа?
И тоа во ситуација кога сите се свесни дека кој и
да направи влада, таа ќе биде мртвородена - т.е.
осудена да живее сосема кусо бидејќи нема да може
да биде функционална.
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Генерал-потполковник
Х.Р. Мекмастер нов
советник за национална
безбедност на Трамп
Во понеделникот Белата куќа соопшти дека
на местото на Мајкл Флин како советник за
национална безбедност ќе дојде генералпотполковник Херберт Рејмонд Мекмастер

М

екмастер не беше еден
од главните кандидати што ги предложи
администрацијата откако првиот избор на претседателот
Доналд Трамп, пензионираниот
вицеадмирал Роберт Харвард,
ја одби понудата. За време на
викендот претседателот Трамп
интервјуираше тројца нови
кандидати, заедно со привремениот вршител на должноста,
пензионираниот генерал Кит
Келог. Мекмастер беше еден од
тројцата, заедно со поранешниот американски амбасадор во
ОН, Џон Болтон, и генерал-потполковник Роберт Каслен.
Според соопштението на Белата куќа, Келог ќе продолжи
да служи под раководството на
Мекмастер како шеф на Националниот совет за безбедност.
Томас Рикс од „Форин полиси“
во понеделникот наутро предвиде дека Мекмастер ќе биде
изборот на Трамп за советник
за национална безбедност опишувајќи го како паметен, енергичен и жилав.
- Тој има добро борбено искуство, беше добар обучувач,
го водеше Третиот оклопен
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воен полк во Ирак и особено
помогна во воспоставувањето мир во Тел Афар, во западниот дел на Мосул - пишува
Рикс додавајќи дека Мекмастер има голема поддршка од
луѓето што работеле за него
во минатото.

Мекмастер е автор на книга со
стручна анализа на политичките грешки во поглед на поразот на САД во Виетнамската
војна. Книгата тврди дека военото раководство треба да биде
подготвено да им се спротивстави на цивилните политички
лидери кога војната не се води
успешно, а, исто така, го критикува и военото раководство
дека за време на војната повеќе
се занимавало со бирократските борби за власт.

Лидерството на Мекмастер
во познатата Битка 73 источно во операцијата „Пустинска
бура“ беше важен дел за повторно заживување на војската
на САД, поетски опишано како
„Истерување на духовите од
Виетнам“ во тоа време. Во таа
битка, американската војска ги
порази далеку побројните ирачки сили со супериорна тактика,
www.republika.mk

координација и технологија,
без ниедна жртва. Во февруари
минатата година Мекмастер
напишал обемно објаснување
за битката и за лекциите што
може да се научат и да се применат при идни конфликти од
национален интерес.
Тој е познат како поборник за
силни конвенционални воени
сили и за способност за кибернетска војна. Загрижен за
намалувањето на работната
сила и модернизацијата на опремата, минатата година тој го
предупреди Сенатот дека многу потенцијални противници
имаат поголема огнена моќ од

Американците и дека Армијата
ризикува да биде премала за да
ја обезбеди нацијата. Една од
лекциите што препорачува да се
научат од Битката 73 источно, по
една четвртина век, е дека американските сили никогаш веќе
нема да имаат таква технолошка
предност во однос на копнените
сили на непријателот.

Еден од непријателите за кои
Мекмастер е особено загрижен
е Русија. Во мај 2016 година „Дифенс уан“ објави дека тој верува
оти конфликтот во Украина открил дека Русите имаат супериорна артилериска огнена моќ,
подобри борбени возила и дека

применуваат напредни техники за управување со беспилотни летала за тактички ефект.

Мекмастер стравува дека американските воени планери вложуваат преголем напор за победа во дуелите со проектили
со долг дострел, прогласувајќи
ги таквите тактики за ограничена употреба за дисперзија,
прикривање, мешање со цивилното население, можност да се
наруши способноста на мрежата, прецизната навигација
и временските способности
што ги покажаа руските сили во
Украина. Исто така, тој е загрижен за предностите на Русија во
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артилеријата на бојното поле,
вклучувајќи ја и употребата на
касетни бомби, термобарско
оружје, електронско војување,
повикувајќи се на извештаите
за неверојатната ефикасност
на Русија во исклучувањето на
украинските тактички радија,
беспилотни летала, па дури и
електрични осигурувачи на
нивните артилериски гранати. Според Мекмастер, опасно
еродираат дури и фалените
американски врвни технологии
за воздушна надмоќ, тенкови и
оклопни возила.
Извор: „Брајтбарт“
Превод: Ана Цветаноска

петок, 24 февруари 2017 година

29

ПРОФЕСОР Д-Р ЛАСЛО ТАБАР

здравjе

Со мамографија стапката на смртност
во Шведска веќе е намалена за 63 проценти
избегнување прекумерен трет
ман на малите случаи на рак на
дојка, кои сѐ уште се локализи
раат на дојката и наоѓање нови
терапевтски, ефективни канце
рогени агенти за малите групи,
каде што раното откривање е
многу тешко.

Дали ракот на дојка треба да
се смета за болест што може да
се излекува во 21 век? Дали од
оваа болест веќе не треба да
умираат жените?
ТАБАР: Во Шведска, каде што
жените редовно прават мамо
графија, стапката на смртност
веќе е намалена за 63 проценти.
Носителите на одлуки треба да
обезбедат средства за изградба
на доволен број центри за дојка
кои ќе овозможат редовен прег
лед на жените што имаат право на
тоа, но, исто така, ќе го користат
пристапот на мултимодалност за
дијагностицирање на сите аспе
кти на ова заболување во интер
дисциплинарна соработка. Така,
проблемот не е само медицински
проблем, тоа е проблем и на оп
штеството.

Од почетокот на програмата за ске
нирање во Шведска беа повикувани
жени меѓу 40 и 74 години во интервал
од две години. Со студиите се заклу
чи дека е намалена смртноста до 40
проценти, а денес со новата техноло
гија и со намалувањето на интервалот
меѓу мамографиите на една година,
смртноста од рак на дојка е намалена
на 63 проценти, изјави во интервју за
„Република“ доктор Табар
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Приватна архива
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амографијата е алатка што
се користи за рано откри
вање на ракот на дојка и со
тоа навреме да се интервенира за
да се спаси животот на жената, сме
та шведскиот реномиран професор
Ласло Табар. Тој првпат гостуваше
во Скопје и во регионот на покана
на Македонското здружение за ра
диологија на дојка. Табар дојде во
Скопје по покана на д-р Светлана
Темелковска, специјалист-радиолог
при Универзитетската клиника за
радиологија во Скопје и претседа
телка на Здружението, која го орга
низираше првиот едукативен семи
нар за радиологија на дојка одржан
од истакнатиот професор Табар.
петок, 24 февруари 2017 година

Според Табар, со повеќе меѓуна
родни студии е потврдено дека со
скенирањето се намалува смртно
ста кај жените и важно е тоа да се
користи за болеста да се открие
уште во раната фаза и третманот
да биде успешен.
Мамографијата е откриена во 1977
година. Со осум меѓународни сту
дии било потврдено дека со ске
нирањето се намалува смртноста
кај жените.

– Од почетокот на програмата за
скенирање во Шведска беа пови
кувани жени меѓу 40 и 74 годи
ни во интервал од две години. Во
www.republika.mk

студиите се заклучи дека е нама
лена смртноста до 40 проценти,
а денес со новата технологија и
со намалувањето на интервалот
меѓу мамографиите на една го
дина, смртноста од рак на дојка е
намалена на 63 проценти - изјави
во интервју за „Република“ Табар.
Во однос на Македонија, Табар смета
дека државата се движи во вистин
ски правец, но она што е важно, спо
ред него, е едукацијата на медицин
скиот кадар од една страна, односно
како да се препознае карциномот
уште во раната фаза и, од друга стра
на, едукацијата на жените што треба
да се информираат за оваа болест.

На секои 29 секунди се дијагности
цира нов случај на рак на дојка во
светот. Дали раната дијагностика
може да го спаси животот на жената?
ТАБАР: Дефинитивно, раната дијаг
ностика може да го спаси животот на
жената. Раната дијагностика е предус
лов за рано откривање и за третман во
рана фаза. Сите жени на возраст од 40
до 74 години треба редовно да прават
висококвалитетна мамографија, а по
можност и ултразвучен преглед кога
ткивото на дојката е густо.
Кои се новите предизвици и терапии
во лекувањето на ракот на дојката?
ТАБАР: Новите предизвици и терапии
во лекувањето на ракот на дојката се

Дали мамографијата е доволна
за да се спречи појава на рак на
дојката?
ТАБАР: Мамографијата не ја спре
чува појавата на болеста, туку го
детектира ракот на дојката во ра
на фаза. Сепак, околу 40 проценти
од жените имаат „густи гради“. На
тие жени им треба автоматски
ултразвук на градите како допол
нителна алатка, во прилог на це
лосна дигитална мамографија.
Професоре Табар, првпат доа
ѓате на семинар во овој дел од
светот. Како се случи соработка
та? Во што се состојат Вашите
предавања во Скопје?
ТАБАР: Д-р Светлана Темелковска
се запозна со нашата работа кога
живееше во Шведска. Таа ме пока
www.republika.mk

ни тука за да ги обучиме радио
лозите, патолозите и хирурзите
за најраната фаза на ракот на
дојка, за предизвиците со кои
се соочуваме кога се поставува
дијагноза во рана фаза. Таа ме
замоли да ги информираме ко
легите за најновите резултати
од истражувањата.

Освен ракот на дојката, кои
други болести на дојката се
најчести?
ТАБАР: Постојат многу повеќе
бенигни заболувања на дојка
или имитации на рак, со кои
радиолозите се соочуваат при
поставувањето на правилната
дијагноза. Најчесто меѓу нив се
цисти на дојка, кои можат да се
дијагностицираат со користе
ње современа мамографија и
ултразвучно испитување.
Професоре Табар, Вашите
предавања секогаш предизви
куваат огромен интерес. Дали
Македонија може да примени
нешто од искуствата од Швед
ска?
ТАБАР: Среќен сум што гледам
дека многу млади радиол
 ози
ја посетуваат оваа интензив
на обука и повеќето од нив се
млади дами кои покажуваат го
лем интерес за учење. Активно
учествуваат во интерактивните
предавања и брзо учат. Тие ќе
бидат идните спасувачи на жи
вот во оваа земја и треба да им
се даде шанса да ги развиваат и
да ги практикуваат стекнатите
вештини. За жал, многу малку
хирурзи и патолози ги посетува
ат часовите. Секој член на дијаг
ностички и на терапевтски тим
треба да дознае за најновите ре
зултати од нашето 40-годишно
истражување. Треба да им се
укаже на одговорните органи
зации да обезбедат изградба на
интердисциплинарни тимови
што ќе работат заедно.

петок, 24 февруари 2017 година
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МИЛАН ВАСИЌ, АКТЕР ШТО ГО ТОЛКУВА ГЛАВНИОТ ЛИК
ВО ПРОДОЛЖЕНИЕТО НА „ЗОНА ЗАМФИРОВА“

Мане многу
потсетува
на мене
С

рпскиот актер Милан Васиќ
ја толкува главната улога,
ликот на Мане, во продолжението на „Зона Замфирова“. Поминаа 15 години откако беше снимен првиот филм за убавата Зоне,
ќерка на чорбаџија, и за Мане,
златарот. Во продолжението на
филмот сценаристите напишаа
приказна за тоа што се случува
во бракот на вљубените Мане и

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Aлександар Ивановски

Дојдовте да го промовирате Вашиот последен филм „Зона Замфирова
2“. Како Ви се допаѓа ликот на Мане?
Дали се пронаоѓате во неговиот лик
или пак тој Ве потсетува на некого
кого го познавате?
ВАСИЌ: Мане многу личи на Милан.
Ликот на Мане за мене е круна во досегашната кариера. Мислам дека овој
лик е еден вид пехар, кој го добив, бидејќи јас овој лик многу го сакам. Многу ми е драго дека токму јас ја добив
шансата да го толкувам ликот на Мане.
�

Ова е филм за семејството, но и за
општеството. Дали љубовта може да
ги победи класните разлики?
ВАСИЌ: Дефинитивно, може. Јас сум
многу семеен човек и сите го знаат
тоа. Многу сум приврзан за своето
семејство. Добро е што овој филм покажува дека вистинската љубов може
да ги победи сите пречки во животот.
А пречки во животот има многу и тие
треба да се совладаат, а љубовта е
тука за да помогне. Верувам во љубов и верувам дека љубовта може да
победи сѐ.
�
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Зоне две години по нивната венчавка. Дејството на филмот се одвива меѓу 1905 и 1908 година, а
во филмот е прикажана љубовта
и проблемите со кои се соочува
младата брачна двојка.
Поголемиот дел од екипата беше
дојден во Скопје за да го промовира филмот и тоа беше повод да направиме интервју со Милан Васиќ.

Зошто денес е тешко да се одржи
една врска или брак?
ВАСИЌ: Основен проблем, според
мене, е брзината на влегување во
каква било врска. Во моето време,
пред петнаесетина години, потешко и
побавно се влегуваше во врска. Ако ви
се допаѓа некоја девојка прво ја каниш
на кафе, па разговарате, ги запознаваш нејзините добри и лоши страни. Кога ќе станете момче и девојка,
дури тогаш може да кажете дека се
сакате. А денес се влегува во врска
за три дена. За шест месеци „пука“
врската. Таа ќе затрудни, а тој ќе ја
остави. Времето стана малку „болно“.
Премногу брзо се живи и премногу
брзо се влегува во што било.
�

Вие ја пеете и насловната песна
во филмот.
ВАСИЌ: Ова е ми е прво искуство да
пеам насловна песна за филм. Среќен
сум што ја имав таа чест да ја пеам
песната што има повеќе од еден милион прегледувања на „Јутјуб“. Во
филмот пеам уште една песна, во
живо. Велат дека многу луѓе плачат
на таа песна.
�
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Ликот на Мане за мене е круна во досегашната кариера.
Мислам дека овој лик е еден вид пехар што го добив
бидејќи јас многу го сакам овој лик. Многу ми е драго
дека токму јас ја добив шансата да го толкувам ликот на
Мане, вели Васиќ во интервјуто за „Република“

www.republika.mk
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„Зона Замфирова 2“ е еден колоритен филм, како бајка. Тој е приказна
за Србија во почетокот на 20 век.
Има ли шарм во тој период?
ВАСИЌ: Публиката треба да го гледа „Зона Замфирова 2“ бидејќи тој го
покажува најубавиот дел на Србија,
Србија како убава земја, без насилство
и дрога, без какви било пороци. Прикажува чиста љубов, песна, веселба.

бракови како тој на моите родители,
на пример, кој трае еве веќе 42 години. Денес има многу самохрани мајки
што имаат дете од една година.

Кој е Вашиот следен проект?
ВАСИЌ: Уште не размислувам за следниот проект. Засега го промовираме
филмот и уживам во тоа. Имам претстава во „Школа за љубовници“, која
ја играм и во Македонија. Тука сме
многу добро прифатени, салите се
секогаш полни. Кон крајот на месецот имаме три претстави, по една во
Скопје, Битола и во Штип. Ја сакам
Македонија, сакам да доаѓам тука
и да пеам.
�

�

Постојат ли денес бегалки или,
како што ги викаат во филмот, „по�
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

Во филмот соработувате и со нашиот Никола Ристановски. Како беше
да се глуми со него?
ВАСИЌ: Освен со Ристановски, во
филмот соработувам со уште еден
Македонец, Александар Ристоски, кој
јас го прифатив како роден брат. Тој
ќе биде голема актерска надеж и на
Македонија и на Србија. Тој е Македонец што студира глума во Белград.
Првпат работев со Ристановски и имав
одличен однос. И двајцата се одлични
глумци – Ристановски за повозрасната
генерација, а Ристовски за младата. Би
сакал и понатаму да работиме некој
проект заедно.
�

Како е да се биде актер денес во
Србија?
ВАСИЌ: Мене ми е добро. Јас се трудам да работам колку што е можно
повеќе. Ако ја работите работата што
ја сакате, тогаш имате џекпот. Незгодно е ако сте актер, а не работите како
актер. Тоа е како да сте фудбалер, ама
не играте за првиот тим, туку седите
на клупата. Секогаш им велам и на
помладите – работете сами, работете
приватно, трудете се. �
�

бегуљи“? Можат ли денес жените и
девојките да го издржат притисокот
на јавноста?
ВАСИЌ: Денес поголемиот дел од
жените се „побегуљи“. Денес еден
просечен брак трае две години. Или
таа си заминува, или тој. Денес нема

„Тројца музичари“ од Пабло Пикасо
„Тројца музичари“ е
насловот на две слични
слики изработени во колаж и во масло на платно
на шпанскиот уметник
Пабло Пикасо. Тие се завршени во 1921 година и
се пример за синтетички
кубистички стил. Една
верзија денес се наоѓа
во Музејот на современа уметност МОМА во
Њујорк, а другата е во
Музејот на уметност во
Филаделфија. �

Топ 5

Книжарницата „матица“
препорачува:

1

Мајстори на
усехот
Наполеон Хил,
Џозеф Марфи и
Дејл Карнеги

Јавен
настап

најгледани филма

во САД викендов

Дејл
Карнеги
Заработка: 42.500.000 $

Лего Бетмен филм
Lego Batman movie

Жанр: анимиран
Режија: Крис Мекеј
Актери: Вил Арнет,
Мајкл Кера,
Розарио Девсон
Заработка: 23.300.000 $

Педесет нијанси
потемно
Fifty shades darker

Жанр: драма
Режија: Џејмс Фолеј
Актери: Дакота Џонсон,
Ерик Џонсон,
Џејми Дурнан
Заработка: 21.700.000 $

Големиот кинески ѕид
The Great Wall

3

Вештини за
победување
Џек
Велч

Жанр: акција
Режија: Јимоу Занг
Актери: Мет Дејмон,
Тиан Јинг,
Вилијам Дефо

Жанр: трилер
Режија: Чад Стахелски
Актери: Киану Ривс,
Рикардо Скамаршо,
Иан Мејшајн
Заработка: 14.500.000 $

Војна на професори
Fist fight

34
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Жанр: комедија
Режија: Ричи Кин
Актери: Ајс Кјуб,
Чарли Деј,
Трејси Морган

www.republika.mk

4

Само едно
е важно
Гери Келер и
Џеј Папасан

Заработка: 19.100.000 $

Џон Вик : Поглавје 2
John Wick: Chapter 2

2

5

Фактура
Јонас
Калшон
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Игор Ивковиќ ја режира „Мачорот во чизми“ во Театар за деца и за младинци

Театарот е местото во кое
се исполнуваат соништата
Искрено верувам дека театарот сѐ
уште има моќ и сила, не само да
направи промени внатре за себе,
туку и да ги избрише аморалните
вредности во општеството, вели
Игор Ивковиќ

Обично во приказните има
порака не само за децата, туку
и за возрасните. Каква порака
носи оваа претстава?
Ивковиќ: За разлика од сом
нителните морални пораки во
оригиналната бајка на Шарл
Перо, во која итрината, манипу
лацијата и корумпираноста се
адутите за исполнување цели
во животот, нашиот „Мачор во
чизми“ ги промовира херојство
то, другарството и доброто. Тој
му помага на неговиот господар
Каспер да стане принц затоа
што верува во доброто другарс
тво и пријателство. Во животот
мачките секогаш ги перципи
раме како индивидуални су
штества, кои не споделуваат
емоции и никогаш не може да
се скротат. Нашиот мачор што
носи волшебни чизми не е се
бичен, туку авантурист и херој,
кој го спасува цело кралство од
пустошот на лошиот вештер.
�

Разговараше | Невена Поповска
Фото | Aлександар Ивановски

� Театарот за деца и за мла
динци од Скопје ги почна
подготовките за претставата
„Мачорот во чизми“. Адаптаци
јата на познатата приказна од
Шарл Перо ја направи Горјан
Милошевски, според Ваши
те идеи. Како ја замисливте
претставата?
Ивковиќ: „Мачорот во чизми“
ќе биде интерактивна, забав
на, смешна херојска комедија,
во која ќе изобилува магијата
и илузијата. Со колегата Гор
јан Милошевски, кој е автор на
текстот, создадовме ново ори
гинално читање на бајката од
Шарл Перо, што е мошне уни
катно и привлечно за денеш
ната млада публика.

Оваа претстава ќе биде забав
на не само за детската публика,
туку и за повозрасната. Публи
ката од различни генерации ќе
ужива во безбројните урнебесни
авантури што ги предизвикува
ат смешни и карактерни лико
ви, кои ги толкуваат: Мартин
Јордановски, Ненад Митевски,
Мики Анчевски, Марија Ѓорѓи
јоска, Емра Куртишова, Ненад
Митевски, Винета Дамчевска,
Владимир Лазовски.

Анализирајќи го самиот наслов
„Мачорот во чизми“, се обидовме
да одговориме на прашањето:
што е тоа толку необично, чуд
но или волшебно што го прави
тој мачор посебен и впечат
лив. Низ креат ивна диску
сија заклучивме дека тоа е
добрата магија и илузија,
која му помага на мачорот
Макс да го спаси кралс
твото од канџите на ло
шиот и злобен вештермагионичар Ужвекс.
Со оваа претстава, која
е прва од годинашната
програма на Театарот
за деца и за младинци,
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се обидуваме да внесеме и све
жина не само во содржинска,
туку и во естетска смисла на
претставите за деца. За таа цел,
особено е важна и соработката
со илузионистот Гого Реквием,
кој дава особен придонес во кре
ирањето на претставата.

Исто така, со магијата и со илу
зијата што ќе биде користена во
претстава, заедно и со илумина
цијата, како ексклузивност на
нашиот репертоар, верувам дека
ќе ја испровоцираме и тинејџер
ската, но и повозрасна публика.
Со Вашата претстава, всуш
ност, почнува реализацијата
на програмата на Театарот за
деца и за младинци во 2017 го
�
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дина. Од аспект на резидентен
режисер во Театарот за деца и
за младинци, кажете ни што
друго ќе може да се погледне
на репертоарот оваа година?
Ивковиќ: Предвидено е да се
реализираат уште три други
проекти. Веднаш по „Мачорот
во чизми“, со работа продолжува
пријателот на Театарот за деца
и за младинци, режисерот Боњо
Лунгов, кој ќе работи на мјузик
лот „Училница 303“, а до почето
кот на летото ќе се реализира и
претставата „Снежната кралица“,
во режија на Софија Ристевска.
До крајот на годината, ќе биде
реализирана уште еден проект
за кој веруваме дека ќе биде ви
стински хит, а тоа е претставата
„Во месечевата соба“, во режија
на гостинот од Бугарија, Петар
Пашов Помладиот.

Активен сте и во „Театар 007“,
„Лица без маски“ и во Учили
штето за театар „Од игра до
претстава“, како редовен преда
вач... Што се подготвува таму?
Ивковиќ: Заедно со „Мачорот
во чизми“, во тек се и финал
ните подготовки за јубилејно
то десетто по ред издание на
ИТФ „Лица без маски“, што ќе
се одржи од 8 до 12 април. Во
знакот на јубилејот создадовме,
навистина, успешна програма,
�
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со интернационални гости, а
на наше задоволство и со голем
број македонски независни те
атарски продукции.

Секако, тука се и незибежни
те часови со најмладите, но и
повозрасни љубители на теа
тарот, кои сакаат да здобијат
знаењ
 а за актерската игра, ре
жијата, креативното пишување
и секој час и ден е нова успешна
и забавна приказна.

По вокација режисер, извесно
време новинар, а во последно
време најголем дел од време
то го поминувате во теат арот.
Што претставува за Вас теата
рот? Како го доживувате?
Ивковиќ: Театарот е местото
во кое се исполнуваат соништа
та. Тоа е местото во кое илузи
јата станува реалност, а реал
носта ја креираме како многу
поубава и поведра од таа што ја
живееме. Можеби на тој начин
и јас интимно се обидувам да
бегам од реалноста, која, за жал,
е сурова и боли по сите рабови
на егзистенцијата.
�

Искрено верувам дека театарот
сѐ уште има моќ и сила, не са
мо да направи промени внатре
за себе, туку и да ги избрише
аморалните вредности во оп
штеството. �
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Јас воопшто не сум го
пронашол својот мир и го
молам Бога да не го најдам.
Воопшто не ме интересира
мирот, ме интересира
немирот! Постојано нешто
да сакам да работам,
да свирам, патувам, да
запознавам луѓе, необични
луѓе. Мојот дух е немирен.
Не можам да се замислам
себеси да се откажам од
сето ова, вели Џибони во
интервју за „Република“
Разговараше |
Александра М. Бундалевска

Н

а четврти март во СЦ „Борис Трајковски“ во Скопје
е закажан заедничкиот неколкучасовен музички спектакл на хрватските пејачи Оливер
Драгојевиќ и Златан Стипишиќ
- Џибони. Иако двајцата неколкупати веќе гостувале во Скопје,
никогаш немале заеднички концерт пред скопската публика. На
четврти март во Скопје доаѓаат
да го претстават заедничкиот
материјал „Фамилија“, снимен и
инспириран од нивната животна приказна и случки. Албумот
е сниман во студија во Лос Анџелес, Париз, Загреб и Риека и на
него соработуваат врвни музичари како Пино Паладино, Ману
Каче, Стив Стивенс, Матија Дедиќ,
Мирослав Тадиќ, Елвис Станиќ...
„Фамилија“ својата службена концертна промоција ја доживеа на
спектакуларниот концерт во
Загреб. Ова е десетти студиски
албум за 25 години исклучително
богата кариера.

38

Џибони во интервју за „Република“ говори за својата фамилија, за
работите што го прават среќни,
за љубовта. Се присетува на детството и на момчештвото и на
Дино Дворник со кого се познавале од деца. Кога тој помислува
на Скопје, прва асоцијација му е
семејството на нашиот најпознат
гитарист Влатко Стефановски со
кога се познаваат многу години
и со кого соработуваат.
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ЗЛАТАН СТИПИШИЌ - ЏИБОНИ, МУЗИЧАР

Молам Бога да не го пронајдам својот мир!
Што е за Вас фамилија?
ЏИБОНИ: За мене фамилијата е
многу важна. Јас сум Далматинец и
под фамилија во Далмација се подразбираат најмалку 60 луѓе. Значи,
сите деца, баби, свекрви, кумови,
роднини, внуци. Мојата фамилија
е нешто како на филмот „Кум“.
Дали, можеби, семејството е најважна работа во животот?
ЏИБОНИ: И мене, како и на многумина, семејството ми е најважно,
кога си свесен дека живееш во ова
време во кое живеат Путин и Трамп.
Човек лесно може да ја загуби довербата во општеството во такво време
во кое се губат нерви. Затоа можеш
да имаш доверба само во своето семејство, во своите најблиски.

Дали е многу важно во љубовта
луѓето да можат да сметаат едни
на други?
ЏИБОНИ: Во љубовта е многу важно
луѓето да можат да сметаат едни на
други. Неодамна говорев токму за
тоа, па ме прогласија за старомоден.
Јас мислам дека зборот посветеност
нема никаква врска со модата. Некому да му бидеш посветен, тоа е секогаш во мода. Секогаш е најважно
личноста што те сака да може да ти
верува и да смета на тебе. Кога ти
сакаш некого, знаеш дека нема да
добиеш нож в грб. Зар има нешто
поважно од тоа? Тоа е најважно!

Дали е песната најдобар облик на
изразување?
ЏИБОНИ: За мене, да. Кога ќе напишеш музика, па ќе напишеш стихови,
тогаш за таа музика имаш посебен
однос, во однос на некој што е поет.
Ако си поет или писател, тогаш сакаш да се изразиш, не си ограничен.
Можеш да се изразиш на 300-400
страници или на 500 или повеќе. А,
кога пишуваш песна, некогаш мора
да се изразиш само во неколку стиха. Ако навистина успееш да напише
вистинска песна и да се објасниш
себе, своите чувства или стравови
во неколку стиха, тогаш тоа има навистина голема вредност.

Постојат ли песни што сте ги напишале, но не сакате да ги свирите
на концертите?
ЏИБОНИ: Постојат некои песни од
првата фаза од мојот живот што ги
надраснав, можеби затоа што сум размислувал поинаку кога имав дваесет
години, а на 40 години размислувам
поинаку. Ете, само поради тоа. Јас
цврсто стојам зад сѐ што имам направено, но има некои песни во кои веќе
не се гледам себеси. Би се чувствувал
лажно со моите сегашни ставови и
размислувања кога на концертите
би пеел некои песни од раната фаза
на мојот живот.
Што е за Вас среќа? Како може да
се опише?
ЏИБОНИ: Често, ние луѓето мешаме
два збора, што е задоволство, а што
е среќа? Задоволство е сето тоа што
може да се купи во продавница, а
среќата не можеш да ја купиш. Задоволство е, да речеме, подобар автомобил, нова гардероба, а среќа е да имаш
возвратена љубов од луѓето што ги
сакаш. Тоа е среќа...како и здравјето, не
можеш да ги купиш. Постојат работи
што не можеш да ги купиш во продавница. Па така јас работите ги делам
на тие што можат да се купат, а тоа е
задоволство, и на тие што не можат,
а тоа среќата. Среќата е бесплатна, но
за неа мораш да се бориш.
Каде го пронајдовте Вашиот мир?
ЏИБОНИ: Јас воопшто не сум го пронашол својот мир и го молам Бога да
не го најдам. Воопшто не ме интересира мирот, ме интересира неми-

рот! Постојано нешто да сакам да
работам, да свирам, патувам, да
запознавам луѓе, необични луѓе.
Мојот дух е немирен. Не можам да
се замислам себе да се откажам
од сево ова.

Во својата кариера единствено
сте пишувале песни за Оливер
Драгојевиќ и за Дино Дворник.
Какви сеќавања имате за Дворник? Како го запознавте?
ЏИБОНИ: Со Дино Дворник се
познававме уште од детството.
Мојот покоен татко Љубо, кој
беше музичар и диригент, беше
голем пријател со таткото на
Дино, познатиот актер Борис
Дворник. Тогаш Сплит, нашиот
роден град, не беше мегаполис,
туку град со само 50-60 илјади
луѓе и беше нормално сите тие
што се занимаваат со уметност
да се познаваат меѓу себе, но и
да се дружат. Љубо и Борис беа
пријатели. Зградата во која живееше Дино беше оддалечена
стотина метри од мојата, така
што се знаевме од мали. На Дино
се сеќавам уште кога беше мал
и возеше велосипед во кратки
панталони. Секогаш беше див. Се
сеќавам, многу сакаше со велосипедот да се пушта по скалите. Во
еден период, двајцата почнавме
да се занимаваме со музика, така
што во еден момент животот нѐ
спои. Заедно напишавме 17 песни,
кои се најдоа на неговите албуми.
Посебно сум горд поради тоа. Во
тоа време тоа беше една многу забележителна музичка револуција
на овие простори на Балканот.
Ова не е Ваше прво гостување
во Скопје. Сегашниот концерт,
на 4 март во СЦ „Борис Трајковски“ е најавен како спектакл.
Паметите ли нешто посебно
што Ви се случило во Скопје?
ЏИБОНИ: Јас секогаш се врзувам
за луѓе, така што ни Скопје не е
исклучок. Така е со сите градови
во кои гостувам. Кога некој ќе го
спомене Скопје, прво нешто што
ми паѓа на памет се Влатко и Гордана (Стафановски, н.з.). Некако
се врзувам за луѓе. Луѓето се тие
што го прават градот.

Изјавивте дека имате 14
деца, кои се родиле по завршување на Вашите концерти. Расте ли бројот на
новоредни деца?
ЏИБОНИ: Јас секогаш кога ќе
завршам некој концерт велам
„Луѓе, славевме љубов. Сега
одете дома и направите бебе“.
Во последните десетина година луѓето го слушаа мојот
совет и сега имаат момче или
девојче. Тоа, на еден начин,
многу ми годи и го сметам
за личен успех ако на некој
начин успеав да ги убедам
луѓето да бидат среќни и задоволни.
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Впечатлива авторска фигура и неверојатен глас
Пишува | Сотир Костов

Џ

орџ Мајкл! Што значеше да се
биде Џорџ Мајкл на музичката
сцена? Пред сѐ, една исклучи
телна и скромна појава во овој свет
полн со его. Но, исто така, и врвна
ѕвезда во музичкиот шоу-бизнис. А,
подоцна и глобален поп-феномен и
еден од најголемите соул-великани
на Велика Британија и светот. Тво
рештвото на Јоргос Кирјакос Панајоту
(Џорџ Мајкл) стана заштитен знак на
едно време и на цела генерација. Ина
ку, запознавањето со групата „Вем“
(Wham) беше бомбастично и интен
зивно со деби-албумот Fantastic(1983)
и со хитовите Club Tropicana и Young
Guns (Go for It), кои на групата ѝ дадоа
фанкоиден имиџ. Подоцна следуваа
хитовите Wake Me Up Before You GoGo и Careless Whisper, со кои групата
стана модерна, динамична и магнет
за тинејџерите низ целиот свет. Со
овие хитови почна една од најголеми
те тинејџерски хистерии, по Битлси и
Елвис Присли. Но, креативниот Мајкл
имаше визија да отпатува подалеку од
тинејџерската публика на „Вем“ и да
експериментира со различни музички
жанрови. Многу брзо се покажа дека
тој е ѕвездата во дует от и разделбата
со Ендрју Риџи беше неминовна. Сле
дуваше соло-музичка кариера. Во оваа
фаза тој создава многу посериозни
и авторски повпечатливи песни. По
првичниот бунтовен изглед со долги
коси, тексас јакни, следуваше изглед
со кратко потстрижана фризура, па
брада и на крајот мачо-изглед со ко
жени јакни. Тоа е периодот кога тој
доживува авторски напредок и развој,
па лесните поп-песни од почетокот
на кариерата ги заменува со многу
специфичен бел соул, под влијание
на Стиви Вондер и другите музички
уметници со темна боја на кожата.
Соло-кариерата ја почнува во 1987
година со песната I Knew You Were
Waiting, испеана во дует со дивата Аре
та Френклин, а истата година го изда
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ва и соло-албумот Faith продаден во 25
милиони примероци. Потоа направи
уште еден успешен дует, заедно со сер
Елтон Џон ја испеаја песната Don’t Let
The Sun Go Down On Me. Отсекогаш бе
ше доволно мачо, а, сепак, емотивен и
нежен. Неговата кариера, од аспект на
генерацијата која го следеше, никогаш
не доаѓ аше во прашање. Епитетот на
ултимативна геј-икона го потврдува
со објавувањето на неговиот прв со
ло- албум, а во тој контекст отворено
кокетираше со својата публика изве
дувајќи го синглот I Want Your Sex, па
така стана еден од најдобрите пејачи
на денешницата и автентична музич
ка појава на која пред нозе ѝ се фрлаа
припадниците и на двата пола.

Инаку, колку што беше извонредно та
лентиран, тој толку беше и неподнос
ливо провокативен. Уметник кој прв
иницираше револуционерна синтеза
на модната и музичката индустрија.
Беше пион
 ер во создавањето синерги
ја помеѓу музиката и модата. Неговите
видеоспотови од 90-тите година на 20
век станаа неповторливи ремек-дела,
естетски совршени, истовремено ис
полнети со сатира во која главна улога
имаа супермоделите. Имаше блескава
кариер
 а зачинета со бурен приватен
живот и многубројни скандали. Пе
јач на најубавите балади. Британски
поп-принц. Живот полн со слава, тај
ни, скандали, музички хитови. Имаше
огромна енергија со која успеваше да ја
„хипнотизира“ публиката од сцената.
Како автор и изведувач, автентичен,
оригинален и неповторлив. На сцената
владееше подеднакво со гласот и со
стасот. Џорџ Мајкл имаше невероја
тен глас и впечатлива фигура. Редок
забавувач кој успеваше извонредниот
вокален ангажман да го збогати со
одлична кореографија. Важи за најго
лема поп-ѕвезда на МТВ ерата. Велат
дека Мајкл Џексон имаше движења,
Мадона став, Принц се одликуваше
со сексапил, а заштитен знак на Џорџ
Мајкл беше неговиот глас. Нежен, мо
ќен и сугестивен. А, изгледот благос
www.republika.mk

ловен. Убавец, згоден, мачо-мен, од
кого блика сексапил. Најпрвин како
водач на групата „Вем“, а потоа и како
соло-музичар (чијашто појава, пред сѐ,
поради албумот Faith, стана синоним
за сексапил), тој ја дефинираше музи
ката на 80-тите години од минатиот
век. Албумот беше продаден во 25 ми
лион
 и примероци, а Мајкл стана еден
од најпознатите музичари на светот,
како поради музиката, така и поради
изгледот. Стекна статус на икона на
поп-културата. Неговата музичка ку
ќа „Сони рекордс“ го пласираше како
секс-симбол иако тој самиот сакаше
да е познат и признат по текстовите
и по музиката. Највпечатлив е виде
оспотот со кој ја овековечи својата
песна Freedom, секако и истоимени
от видеоклип од 1989 година. Тој го
ангажираше тогаш сѐ уште недоволно
познатиот режисер Дејвид Финч, кој
со помош на најпопуларните супер
модели Линда Евангелиста, Наоми
Кембел, Кристи Тарлингтон, Татјана
Патиц и Синди Крафорд го направи
најемитуваниот видеоспот, полн со
еротика и сексапил - видеоспот кој
им ја разгоруваше имагинацијата на
мажите низ светот, кои на најуб
 ав на
чин се запознаа со поимот супермо
дел. Две години подоцна следува и
видеоспотот за песната Too Funky, кој
претставува комичен излет во светот
на високата мода, како на пистата, така
и зад сцената. Во овој видеоспот како
главни актерки се појавуваат ведетите
на светскиот моделинг Ева Херцигова
(стилизирана како Марлен Дитрих),
Линда Евангелиста, Тајра Бенкс и Наџа
Аерман, сите облечени во креации на
Тиери Муглер. Нивна задача беше да
дадат гламур и да предизвикаат по
треба за убавото. Во 2012 година, пак,
за промоција на синглот White Light
соработува со едно од најпознатите
лица на светот на модата - Кејт Мос,
која имаше (и сѐ уште има) статус на
божица на светската мода. Намера
та на Мајкл да ги искористи модните
икони и воопшто модната индустрија
како начин на визуелна комуникација

во светот на поп-културата доведе до
некои од најпрепознатливите музички
видеоспотови и соработка, кои засеко
гаш ќе бидат запаметени во светот на
популарната култура, а тој како лич
ност која повеќе од маес трално ги обе
дини различните форми на визуелно
изразување и ги преточи во уметност
на современата култура.

Во кариерата издаде пет студиски ал
буми, две компилации и еден албум
со песни изведени во живо. Сите нив
ги продаде во повеќе од 100 милиони
примероци. Имаше седум хитови на
првото место на британската топ-ли
ста и осум на бројот еден на Билбор
довата листа во САД. За своето богато
музичко творештво награден е со три
Британски музички награди, две на
гради „Греми“ и со четири признанија
„Ајвор Новело“. Неговата турнеја „24
Live“ траеше три години, во 41 држава
одржа 106 концерти, а заработката од
неа изнесуваше 200 милиони долари.
Како музички уметник сакан, славен и
обожаван, но во приватниот живот ни
когаш не успеа да воспостави баланс.
Имал тешко детство, родителите не
биле внимателни и нежни со него, а од
кога осознал дека не е хетеросексуалец
и бисексуалец, туку хомосексуалец,
западнал во депресија. Долги годи
ни ги сокривал своите чувства,
најмногу од причина што не
сакал да ја разочара него
вата мајка, а тагата ја
потиснувал со консу
мирање алкохол, ма
рихуана и кокаин.
Во Лондон и

во Лос Анџелес е апсен за управува
ње на патничко моторно возило под
дејство на алкохол, но повеќе пати е
апсен и поради недолично сексуално
однесување на јавни места. Мојата по
чит како музички уметник ја заработи
кога јавно се спротивстави на естаб
лишментот на музичката индустрија,
но и на политичкиот естаблишмент
за отворањето нови воени жаришта на
Блискиот Исток. И, секако,
кога на „Вембли“, на
концертот посве
тен на Фреди
Меркјури,
единс
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твено тој достојно ја испеа Somebody
To Love, една од песните на групата
„Квин“. Тогаш дефинитивно потврди
дека е уметник со големи способности
за музички перформанси. Во 1984 го
дина со неговата најнежна песна Last
Christmast тој пееш
 е „Минатиот Божик
ти подарив срце...“, а 32 години потоа,
во 2016 година, на Божик засекогаш
замина од овој свет. Имаше само 53
години. Останаа мелодичната
траекторија од неговото
музичко творештво
и ѕвездената прав
на легендарната
поп-икона. �
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Мојот живот е таму каде што се мојата сопруга и мојот син, Македонија
Винсент Веи Ванг Диjао е уметник од Тајван, кој живее и работи во
Скопје. Причината поради која дошол во Македонија е неговата
сопруга Гордана со која се запознава во Тајв ан. Винсент и Гордана
се заедно од 2004 година, преку работните обврски тие се поврзале
и емотивно, подоцна во 2005 година решаваат да стапнат на
лудиот камен и нивната љубов да ја крунисаат со брак. Го имаат
синот Томас, кој, како што открива Винсент за „Република“, бил
примарната причина поради која во 2012 година решиле да дојдат
и да живеат овде. Како сликар, Винсент вели дека Македонија
е, навистина, голема инспирација, овде му се допаѓа природата,
начинот на живот и веселоста на луѓето

за јазик, но јас немам време да посетувам часови за да научам, па најмногу
го апсорбирам преку комуникацијата
со семејството, пријателите, секако,
потребен ми е поради мојата работа
и мојот престој овде.

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Кога првпат дојдовте во Македонија?
Винсент: Во 2005 година првпат
дојдов во Македонија. Причината за
мојата посета во вашата земја е мојата
сопруга. Ние се запознавме во Тајван,
таму заедно работевме во една тајванска фирма, се роди љубов и по извесен
период решивме да стапиме во брак.
Така и решивме да ја посетам земјата
на мојата Гордана. Сакав да ја запознаам Македонија бидејќи за неа знаев
само од раскажување, фотографии,
интернет, време беше и да ја доживеам.
�

Кое е Вашето искуство? Знае ли
Македонецот да подаде рака и да
помогне доколку е потребно?
Винсент: Ќе бидам искрен и ќе ви одговорам дека ми се допаѓа како луѓето
живеат овде, насмеани се, често релаксирано гледаат на животот, но и многу
ограничено. Чест на исклучоците. Но
јас и мојата фамилија сме се соочувале
со многу непријатности. На пример,
имавме административно лоши искуства, кои го компликуваа мојот престој
во земјата, тогаш јас и мојата сопруга,
навистина, поминавме низ перипетии
и не наидовме на потребното разбирање или помош. Но, сепак, јас се фокусирам на позитивните нешта што
ги носи животниот тек и во лошото
барам добро. Имаме многу пријатели овде, семејство, нашето дете има
�

Доаѓате од земја со различна култура и традиција од Македонија.
Како успеавте да се приспособите
на животот овде?
Винсент: Да, различна е, но и иста,
на некој начин. Јас сум личност што
�

сака да гледа позитивно на животот.
Уметник сум, цртам, па во работите
што ме опкружуваат се трудам да ја
најдам убавината и најчесто да ја комбинирам со тоа што ме претставува
мене, Тајван. Затоа не ми е тешко да се
приспособам на животот овде. Можеби животното темпо е малку побавно
од начинот на живот во Тајван, каде
што се работи и по 24 часа на ден, но
тоа, пак, ми овозможи да видам дека
и на поинаков начин може да се има
време и за работа и за домашни обврски, дружење и за фамилијата. Сметам дека вака е подобро да се живее
бидејќи да имаш време да одмориш
по напорен работен ден е, навистина,
важно. Што не е случај во земјата од
каде што доаѓам.
Не многу солидно, но Вие, сепак,
зборувате македонски јазик, беше
ли лесно да се научи?
Винсент: Јазикот не е лесен да се научи, повеќе го разбирам, но сакам и да
го зборувам бидејки така го учам. Знам
дека најдобро е да се оди на курсеви

многу другарчиња со кои го поминува
времето, па затоа сметам дека за сѐ е
потребно време и работите, можеби,
ќе се променат на подобро.

Имате ли слободно време за да ја
истражите Македонија? Според Вас,
кое е најубавото место што треба
секој да го посети во оваа земја?
Винсент: Порано имав повеќе време
за да прошетам. Но сакам да минувам
време во Скопје. Градот многу често
ме инспирира и да нацртам некое мое
дело. Нуди убави места и природа,
има свој белег. Инаку сме биле и во
други градови на земјата, сме летувале во Охрид. Кога дојде мајка ми да нѐ
посети направивме тура низ повеќе
градови, беше одушевена, најмногу
од Охрид, навистина е град што вреди
да се види и да се чува.
�

Ви се допаѓа ли традиционалната
македонска кујна?
Винсент: Благодат на оваа земја е
што сѐ уште произведува здрава храна.
Ја сакам македонската кујна, најмногу
ајварот. Но ги обожавам и македонските сарми. Знам да готвам и некои
македонски специјалитети. Ги сакам и
вашите чорби. Дома јадеме и македон�
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Ви недостига ли Вашата земја?
Винсент: Ми недостига мојата земја,
фамилијата и пријателите што ги
имам таму. Но сега е полесно со интернетот, можеш да ги видиш, иако
би сакал почесто да ги посетувам или,
пак, тие да дојдат кај нас. Сепак, мојот
живот е таму каде што се мојата сопруга и мојот син, а тоа е Македонија.
�

Кои се Вашите планови, останувате
ли во Македонија?
Винсент: Во моментов немаме планови да се вратиме во мојата родна
земја, иако не е исклучена можноста
да се случи тоа. Овде решивме да живееме поради нашиот син, неговиот
развој и образование. Но ако дојде
момент каде ќе процениме дека поради него е подобро да се вратиме во
Тајван, тогаш, можеби, и ќе се случи
тоа. �
�

�
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ски и тајвански специјалитети, оризот
ни е примарен, вие имате, навистина,
вкусен и здрав ориз.
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АТРАКТИВНО

ТРЕНД

Модни комбинации за
преодно време зима - пролет

Интензивни и
светли бои
Бојата значи многу во искажување на сопствениот моден израз. Оваа пролет не плашете се
да ги комбинирате светлите и
интензивни бои. Ако не сакате
да ризикувате, одберете комбинација во иста боја, или во
комбинација со црно или бело.
Ако, пак, сакате да привлечете
повеќе внимание, обидете се со
комбинации кобалтно сина и
црвена, розова и портокалова
или виолетова и зелена. Како
и секоја пролет, многу се популарни и пастелните нијанси и
бела боја.

Пролетта е секогаш „лажлива“. Еден ден
е топло, сончево, а следниот е студено
и влажно. Токму поради тоа пролетта е
по малку незгодна и непредвидлива кога
станува збор за модните комбинации

В

и предлагаме неколку идеи како и со што да ја комбинирате
пролетната и зимската облека и да бидете во тренд.

Пролетни мотиви
Зимата е време во годината кога носиме темни
бои, потешки материјали, а и модата е посуптилна и смирена во согласност со ова годишно време. Напролет сѐ оживува, па така и
модата е поинаква. Тоа најдобро се забележува
на дезените на материјалите што најчесто се со
интензивни, силни бои. Оваа сезона слободно
може да си играте со линии, точки, цвеќе и со
апстрактни линии.

Облекување во
слоеви
Облекување во слоеви мора
да биде на прво место – исто
како и во есен. Овој начин на
облекување е најдобра одбрана од промената на температурата. Во овој начин на
облекување сѐ е дозволено,
а единствено ограничување
е вашата фантазија. Комбинирајте потенки блузи, маици и фустани со топли јакни,
шалови, палта.
44
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Лесно и лелеаво
Модата во овој период е
иста како и природата,
сѐ станува живо, лесно,
лелеаво. Во овој преоден период обидете се
слоевито да комбинирате лелеави паричња
облека – широки, тенки туники и блузи,
долги здолништа или
фустани. Со нив лесно
може да се постигне
интересен изглед со
кој во исто време ќе се
чувствувате удобно и
пријатно.
www.republika.mk
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Поминете еден совршен викенд во Франкфурт
средновековните ѕидови што го чувале Франкфурт и е една од најстарите
во светот.

Ф

ранкфурт на Мајна или само
Франкфурт е најголемиот град
во германската покраина Хесен
и петти по големина во Германија, со
672.000 жители. Важи за финансиски
центар на Германија, но и за место
каде што можете да поминете еден
прекрасен викенд.
Се проценува дека во урбаното подрачје има 2.295.000 жители. Градот
е во центарот на пошироката област
Франкфурт/Рајна – Мајна, која има
5.600.000 жители и е втора по големина во Германија.

Градот е расположен на стариот брег
на реката Мајна, германски збор за
тоа е „фурт”. Тоа е дел од поранешната
Франконија, а жителите биле раните
Франки. Така, името на градот го открива своето наследство како „брег
на Франките“.

Франкфурт е седиште на Европската
централна банка, Германската сојузна банка, Франкфуртската берза и на
Франкфуртскиот саем, како и седиште
на уште неколку големи комерцијални банки. Аеродромот во Франкфурт
е еден од најпрометните меѓународни аеродроми во светот, Централната
железничка станица во Франкфурт е
една од најголемите крајни станици

46

петок, 24 февруари 2017 година

во Европа и Франкфуртскиот кројц е
најупотребуваната крстосница во Европа. Франкфурт е единствениот град во
Германија што е на списокот на десетте
најважни светски градови.

Тој се смета за најважен светски град,
запишан во списокот во 2008 година од
страна на групацијата на лофборскиот
универзитет и е рангиран на 21. место
во светот во поглед на надворешната
политика. Франкфурт е втор град во
Германија според висината на трошоците за живот, а 48. во целиот свет. Тој,
исто така, се вбројува во топ-десетте
најубави градови за живот во светот,
според консултантската агенција за
човечки ресурси „Мерсер“.
Меѓу говорниците на англиски јазик,
градот е познат само како Франкфурт,
иако повремено Германците го нарекуваат со целото негово име за да го
разликуваат од другиот Франкфурт
(значително помал) во областа Бранденбург, Франкфурт на Одра.

Четириесет проценти од населението
на Франкфурт е со имигрантско потекло, а 65 проценти од населението
помладо од пет години.
Поради високите згради, овој град
уште се нарекува и Чикаго на Мајна,
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ат пред старите градски куќи, а, исто
така, и пред новите од 1908 година и
пред готските цркви „Свети Леонард“
и „Свети Никола“. Тука е и историскиот
музеј, отворен уште од 1878 година.

но кога ќе се стигне до центарот, ќе се
забележат многуте стари згради, традиционални куќи, интересни музеи и
прекрасни паркови. Доколку се решите
да го посетите, Ромер нека биде прв на
листата, стариот дел на градот, пешачка
зона, плоштад со неправилна форма со
фонтана и неколку убави згради. Овде
се наоѓаат кафулиња, продавници за
сувенири, како и згради градени од 15
до 18 век. Туристите се фотографира-

Волфганг Гете, најпознатиот германски
писател, е роден во Франкфурт, а куќата
во која живеел до 1765 година сѐ уште
може да се види. Внатрешноста е одлично сочувана, како и мебелот и куклите со кои Гете изведувал претстави
за родителите кога бил мал. Исто така,
има и галерија посветена на славниот
писател, а може да се види и дрвената
кула Гете, која е висока 43 метри и од
која има добар поглед на градот.

Дозволете си и да ја видите кулата
Турм, којa е единствен остаток од

Во градината Зенкенберг се наоѓа многу интересен природо-научен музеј,
еден од најголемите во светот. Ова е
одлично место за семејство затоа што
може да се види најголемата европска
изложба на диносауруси и на птици и
да се добие целосна претстава за диверзитетот во животинското царство.
Ако сте љубител на животни, повеќе од
4.500 живеат во зоолошката градина,
која се протега на повеќе од 32.000 хектари. Основана е во 1858 година, а е интересна по специфичните области како
што е куќата Грзимек во која се наоѓа
комплетна фауна како на Мадагаскар.
Уживајте и во Палменгартен, една од
најубавите ботанички градини во Германија, која треба да ја посетат сите што
ќе се најдат во овој град од пролет до
есен. Овде настапувале многу познати светски изведувачи, почнувајќи од
Бафало Бил, кој во 1890 година го изведувал шоуто „Дивиот Запад“. Покрај
разгледувањето на егзотичните билки,
може да се изнајми и чамец, да отидете
на пикник и да уживате во тишината.
Во срцето на Франкфурт се наоѓа зградата на операта. Таа во ренесансниот
стил била уништена за време на војната,
но сега е една од најубавите во градот.

Доколку сте од тие што сакаат да
поминат време во убав ресторан со
чувство на спокој додека се пие убаво
кафе, најпрометната пешачка зона
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Хауптваше е токму за вас, тука меѓу
историските згради има и ресторани
и кафулиња. Интересно е да се види
и барокната куќа каде што се наоѓал
затвор, воен штаб и полициска станица, а сега е кафуле. Овде се наоѓа и
подземен трговски центар и безброј
места каде што може да се купат вкусни колбаси со зелка.

Авионските билети кон овој германски град не чинат многу. Ако навреме
резервирате, авионски билет Скопје
– Франкфурт ќе најдете и по цена од
3.699 денари. За да потрошите помалку,
а, сепак, да бидете дел од убавините
на овој град, постои и можност да резервирате сместување преку интернет
за што, секако, ќе платите помалку од
агенциска понуда. �

петок, 24 февруари 2017 година

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Поради високите згради, овој град се нарекува и
Чикаго на Мајна, но кога ќе се стигне до центарот, ќе се
забележат многуте стари згради, традиционални куќи,
интересни музеи и прекрасни паркови
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наука и технологија

Мини- турбини на ветер
ќе произв едув аат струја
на градск ите улици

Турбините на ветер што произ
ведуваат електрична енергија
отсекогаш биле поставувани на
посебни места и области, кои се
нарекуваат паркови или фарми,
а тие места најчесто се лоцирани
настрана од градските средини,
за потоа електричната енергија
од нив да се пренесе на местата
за кои е наменета

Н

о што ако постои и друг
начин да се користат овие
турбини, дури и во урбани
те градски средини, без притоа да
бидат значително забележливи, а
да вршат значајна улога во обезбе
дување енергија и тоа преку еколо
шки и обновливи извори.

Соработката меѓу една ИТ-компа
нија и компанија што работи со зе
лени технологии резултира со еден
иновативен производ. Станува збор
за мини-турбини на ветер, кои се

поставуваат на уличните светил
ки, на автопатишта или во градски
средини.

Шкотската фирма „НВТ груп“, во
соработка со „Оун енерџи солушнс“,
стои зад овој проект. Како поче
ток на заедничкиот проект, двете
фирми веќе имаат создадено 25 ра
ботни места, а на долгорочен план
имаат проектирано дека со сѐ по
широката примена на овој концепт
ќе имаат потреба од 300 вработени
во наредните три години.

Резултатот се очекува да биде
електрична енергија добиена
од ветер што ќе оди директно
во националната мрежа за еле
ктрична енергија и ќе ги под
држува градските електрични
мрежи, кои и така се преопто
варени, особено во зимските
месеци. Според овие две ком
пании, секоја ваква турбина
поставена на улична светилка
може значително да ја нама
ли емисијата на јаглеродни
честички во атмосферата.

Договорот меѓу овие две фир
ми е долгорочен, со времетра
ење од 15 години, и вреди 3,5
милиони фунти, што и тоа како
дава дополнителна сигурност
и потврдува дека станува збор
за идеја и за концепт што ова
партнерство е решено и по
светено да ги реал
 изира. Тој
вклучува и релоцирање на зе
лената „Оун енерџи солушнс“
од Глазгов во капацитетите на
„НВТ груп“ во Белшил, Северен
Ланкашир.
За овој заеднички проект Сти
вен Парк Браун, генералниот
директор на „НБТ груп“, вели
дека со сигурност ќе има ре
зултат.
- Имаме одлична историја во
соработката со нови и перс
пективни компании. Верува
ме во нашиот проект со „Оун
енерџи солушнс“ и сигурен
сум дека ќе станеме значаен
фактор во полето на компа
нии што создаваат проекти
основани на обновливи изво
ри во Велика Британија, па
и пошироко - изјавил Браун.
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Двете компании се согласува
ат дека овој проект може да се
претвори во огромен бизнис и
да се прошири во целото Обеди
нето Кралство, па и пошироко,
во целиот свет. Според нивните
податоци, само во Велика Бри
танија има околу 10 милиони
улични светилки од кои повеќе
од 20 проценти се поволни за
монтирање мини-турбини на
ветер, што само по себе е дово
лен факт дека станува збор за
просперитетен проект, кој има
огромен потенцијал.
Самиот факт што голем број
градови во светот имаат проб
леми со недостиг од електрична
енергија за време на зимски
те месеци, за очекување е го
лем број градски управи да ја
разгледаат можност за произ
водство на електрична енер
гија преку градските светилки.
Партнерските компании веќе
имале позитивни состаноци и
дискусии со претставници од
повеќе градови од Мексико, Ир
ска, Канада и од Јужна Африка,
кои се заинтересирани за ин
сталирање на овие системи.
петок, 24 февруари 2017 година
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миленици

дом

градина

Подготви | К.Н.К

Кафените тонови ги избираат
поединци што сакаат комоција
и задоволство.
Виолетовата открива личност
што тежнее кон отменост, висока положба и луксуз.

Портокаловата боја ја избираат
тие што ја сакаат активноста,
топлината и позитивните вибрации.

Црната е карактеристика на
храбрите, софистицирани и
елегантни личности.

Ретриверот што ужива
да гушка непознати луѓе
Во Челси, Њујорк, живее Лобутина, неодоливиот златен ретривер. Името ѝ е
дадено според францускиот дизајнер на
чевли, а секој ден поминува по два часа
во шетање и во прегрнување на сите
луѓе што ќе ги сретне на улица.
Шетањето со неа не е обично шетање, туку шетање за делење прегратки - вели 45-годишниот сопственик,
Фернандез Чавез.
�

Многу луѓе велат дека нејзината
прегратка знае да им го направи
денот поубав, посебно кога имале
непријатни моменти на работа - додава тoj.
�

Сè почнало на Валентајн уште во 2014
година кога сопственикот ја прекинал
врската, а Лобутина била тука за да
го теши.
Почна да седи со двете предни шепи
нагоре и да ме прегрнува со нив објаснува сопственикот.
�

Златниот Ретривер е расно куче, посебно
тренирано за лов - да му го носи пленот
на ловџијата. Исто така, овие кучиња се
многу добри пливачи. Златниот ретривер потекнува од Шкотска. Со текот на
времето, покрај тоа што е тренирано за
лов, ова куче, со својата интелегенција
и желба за друштво, стана и омилено
фамилијарно куче во светот. �
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Уредувањето на
домот го открива
карактерот
Д

али некогаш сте размислувале за тоа дека начинот
на уредување на сопствениот дом многу зборува за вашиот карактер? Изборот на бои,
стилот и одредени елементи во
просторот ги откриваат склоностите и карактеристиките за
кои, можеби, и не сте свесни.

Постојат уште просторни параметри што можат да го откријат
вашиот карактер, но и овие се сосема доволно да научите нешто
за себе и за личностите што ви
се блиски.

Избор на бои

Црвената боја е најсилна и ја избираат лицата со цврст карактер, желни за возбуди и за акција,
како и топлите и срдечни лица.

Сината боја ја сакаат мирните
и тивки личности и тие на кои
домот им е оаза на мир.
Жолтата боја отсликува отворена, позитивна и оптимистички
настроена личност.

Белата се поврзува со верните и
посветени личности.

Избор на стил

Амбиенталниот стил во вашиот дом открива дека сте
отпуштена личност, која не се
интересира за туѓиот живот. На
овие личности желбата не им е
да се истакнат туку да уживаат во сопствениот свет со семејството и со пријателите.

Рустикалниот стил открива
вљубеници во природата и романтични души, кои расположението од секојдневниот живот
го внесуваат и во домот.
Ретростилот го сакаат тие личностите што имаат поголема
доза на елеганција во себе, па
со раскошот на минатото сакаат
да ја истакнат својата позиција
во општеството.

Минимализам е типичен избор
на практичните и деловни луѓе,
кои сакаат ред и прегледност.
Овој стил е карактеристичен за
типичните претставници на брзиот и современ начин на живот.

Едноличните тонови и материјали укажуваат на личност
што не сака да е во центар на
вниманието, туку е насочена
кон себе.
Разновидноста на бои и на материјали ги карактеризира активните и љубопитни личности, кои
тешко може да се смират.

Во големи, отворени и поврзани простории со многу светлина уживаат тие што се отворени
за запознавање нови луѓе, дружење и за прифаќање ризици и
што се искрени.
Тие, пак, што сакаат мали простории, малку светлина, затворени врати и одвоени функционални делови во станот носат
во себе несигурност и страв,
повлеченост и нагласена индивидуалност.

Амбиенталната светлина ја
сакаат креативните личности,
за разлика од тие со порационални ставови, кои најчесто користат централно осветлување.

Чувајте го ова
цвеќе дома,
заменува десетина
антибиотици
Каланхоето е лековито растение
со антиинфламаторно, антисептичко и тонизирачко дејство. Тоа е и
силен стимулатор на регенерацијата на ткивата
Каланхоето не е отровно, откако ќе
достигне висина од 40 сантиметри и
долниот дел ќе згусне, може со него
да исчистите и излекувате рани, а намалува и воспаленија. Особено добри
резултати се добиваат при лекување
изгореници.

Свежи, измиени и насечени листови, сок
од каланхое, тинктура од растението
служат за лекување рани, чиреви, воспаленија и др. Од каланхое може да се
добијат и капки.

При изгореници растението се меша со
изматена белка и се нанесува на изгореното место. Благодатите од ова растение
ќе ви заменат многу антибиотици во
домот и ќе бидете благодарни што го
чувате и негувате.�

Зелената ја избираат смирените
лица и тие што тежнеат кон помалку активности и отпуштање.

Розовата се поврзува со лицата
што се среќни, срдечни и доверливи.
www.republika.mk
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рекреациjа

Танцот е средство за рекреација во многу култури
Т

Подготви | Бојан Момировски

анцот е еден вид уметност што, всушност, е движење на телото по некој
ритам, најчесто музика, и претставува
емоционално изразување, друштвена интеракција или уметност.
Танцот, кој секој народ го има во својата
историја, исто така, се користи за да се опише некаква комуникација, најчесто меѓу
луѓето и животните.

сето духовно богатство што може да
го презентира една земја. Во Македонија таа овозможува да се зачува,
негува и афирмира културниот идентитет на Македонците.

Играњето како начин на комуникација или,
во сегашно време, како рекреација, се претпоставува дека почнало многу одамна, односно уште 15.000 години пр.н.е..

Покрај овие карактеристики, играорните групи во нашата држава и
таквите друштва на иселениците низ
целиот свет овозможуваат дружење
и рекреација на играчи од двата
пола од најразлична возраст. Македонските ора понекогаш бараат
малку подобра физичка подготовка
бидејќи имаат многу тешки чекори,
траат долго, а понекогаш темпото е
многу силно.

Познато е дека сите земји во светот имаат
свој традиционален танц, кој се развивал
како што одминувале годините. И сега, во
денешно време, многу танци се модификуваат за да можат да претставуваат еден

„Егејско“, кои се вистинско богатство за
телото и за духот. Многу наши играорни групи преку целата година примаат
и нови членови и луѓе што сакаат само
рекративно да се занимаваат со играње на
македонските ора. Сите играорни друштва
од нашата држава се делат на младински,
академски и на професионални друштва и
учествуваат на многу фестивали во светот
и ги освојуваат највисоките награди.
Прво и единствено професионално
друштво во Република Македонија е „Та-

нец“ во кое, покрај професионални
играорци, членуваат и музичари и
пејачи на македонски традиционални
народни песни.
Танец е редовен учесник на многубројни натпревари во светот,
освојува голем број награди и, секако, одржува самостојни концерти,
кои траат и по неколку часови и ја
фасцинираат публиката.

Двапати до трипати неделно да се
играат „Калајџиско“, „Невестинско“,
„Пајдушко“, „Тешкото“, „Повардарие“,

вид комуникација. Во светот едни од
најпознатите танци се јужноамериканските, како танго, самба, румба, ча ча ча
и многу други.
Овие танци се распространети низ
целиот свет, како и во Македонија, и
многу приврзаници на овој вид забава
и рекреација ги практикуваат токму овие
танци и се организираат во групи што ги
води инструктор и ги покажува основните чекори. Музиката на која се играат
овие танци сама по себе е одлична за
слушање и е позитивна и затоа постојат
сѐ повеќе такви училишта и кај нас.
На европскиот континент и во Азија како
вид рекреација се користат игри и ора на
традиционални музички тактови и песни.
Во нашата држава постојат голем број
играорни групи во кои можат да се научат речиси сите македонски ора, нивните чекори и движења. Традицијата на
ваквите игри и ора е олицетворение на
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МАРТИН ВЕЛКОВСКИ, ДЕСЕН БЕК НА МЕТАЛУРГ И МАКЕДОНСКИ МЛАДИНСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЕЦ

спорт интервjу

Светското првенство во Алжир може да биде
трета среќа за младинската репрезентација
во Металург, па и од таму до
бро се познаваме. Стигнавме
до Алжир по потешкиот пат.
Досега двапати сме биле на
Европско првенство, но не
сме направиле успех иако сме
имале потенцијал. Се надевам
дека ова ќе биде трета среќа и
дека ќе успееме да ја минеме
групната фаза, па понатаму ќе
видиме.

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановвски

Металург го заврши наста
пот во Лигата на шампиони
те каде што за еден бод не
успеада го обезбеди второто
место во групата. Колку на
стапите во ова натпревару
вање и во СЕХА-лигата, кои
следуваат, се од помош за да
здобиеш искуство како млад
играч и за да се одмерат си
лите со европската елита?
ВЕЛКОВСКИ: Tие се многу бит
ни натпревари бидејќи таму,
навистина, има добри екипи и
сите сакаат да се натпревару
ваат. Откако си отиде Брајовиќ
добивам поголема шанса и се
надевам дека добро ја кори
стам. Преку грешките се учи и
се здобива искуство. Завршивме
трети и малку недостигаше да
се пласираме на второто место.
Се надевам дека в година ќе би
деме уште подобри.

Тој е еден од неколкуте млади и талентирани ракометари на
Металург во кои многумина ја гледаат македонската ракомет
на иднина. Дел од клубот од Автокоманда уште од младинските
категории, десниот бек Мартин Велковски на најдобар можен
начин ги користи минутите и довербата, кои сѐ повеќе ги доби
ва, и од недела во недела јасно може да се види неговиот на
предок . Тој за „Република“ откри повеќе за тоа како се работи
со младите во Металург, како и за очекувањата од претстојното
Светско младинско првенство во Алжир
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Металург полека, но сигур
но станува препознатливо
име за млади и талентирани
играчи во Европа каде што
многу големи клубови бара
ат потенцијални засилува
ња. Како член на клубот уште
од младинските категории,
кажи ни што го прави клу
бот посебен во работата со
младите, што му овозможува
самостојно да развие млади
и квалитетни играчи?
ВЕЛКОВСКИ: Може да се ка
же дека тајната е во напор
ната и интензивна работа со
играчите уште од мали нозе.
Со Червар се работи многу на
порно, речиси секогаш имаме
по два тренинга дневно, плус
им се дава и голема шанса на
младите играчи. Уште од пом
лади категории ги земаат на

тренинзи, ги подготвуваат за
понатаму и потоа, кога ќе со
зреат, им се дава шанса и на
натпреварите. Мислам дека
тоа е клучниот фактор бидеј
ќи со таквиот начин на работа
очигледно е дека излегуваат
млади таленти и има резултат.

Иако не беше дел од сениор
скиот состав на последните
две големи првенства, има
ше можност да ги работиш
подготовките и со Червар и
со Обрван. Колку работата и
тренирањето со поискусните
репрезентативци ти помага
да ја надградиш својата игра
и да „украдеш“ некој потег
од нив?
ВЕЛКОВСКИ: Навистина, по
мага многу, посебно поради

тоа што на мојата позиција
е Кире Лазаров, кој е еден од
најдобрите десни бекови во
светот. Може многу да се научи,
ни помагаат ни даваат сове
ти бидејќи тие се поискусни
и лесно забележуваат што ти
недостига, на што треба да ра
ботиш и можам да кажам дека
многу користи.
Македонската младинска
репрезентација, можеби, по
тешко од очекуваното, успеа
да обезбеди пласман на Свет
ското првенство во Алжир.
Кои се очекувањата и жел
бите од овој турнир?
ВЕЛКОВСКИ: Склопени сме до
бро во таа младинска репре
зентација и заедно сме уште од
деца. Поголемиот дел играме
www.republika.mk

Кој тренер би го издвоил
како најзначаен за тебе, кој
ти помогнал најмногу досега
во текот на кариерата и дали
имаш играч што особено те
инспирира, го следиш секоја
недела и гледаш да научиш
нешто од неговата игра?
ВЕЛКОВСКИ: Конкретно, не
мам омилен играч, ги гледам и
учам од повеќе десни бекови,
ги следам и гледам како играат
и како се соочуваат во разни
ситуации и како се движат тие
со моите физички предиспо
зиции. Може да се каже дека
Александар Јовиќ е тренер што
најмногу ми помогнал бидејќи
со него работам речиси осум
години, а сега е помошник на
Лино. И, нормално, Лино Чер
вар со кој сега работиме во
Металург.
Твојот брат игра во одбрана
та за ФК Вардар. Како се слу
чи да се решите за различни
спортови и дали постои ри
валство меѓу вас, задевање
по некој пораз или слично?
ВЕЛКОВСКИ: Тој како постар
речиси две години, порано
почна да се занимава со спорт.
Прво тренираше ракомет, но
потоа продолжи на фудбал, а
јас се решив за ракометот. Ри
валството најмногу е изразено
кога играме „плејстејшн“, а за
натпреварите и пред нив само
се бодриме и тоа е тоа.
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ВРЕМЕПЛОВ
� 25 февруари 1949 година
	Со закон на Народното собрание
на НР Македонија е основан Универзитетот во Скопје. Со одржувањето на првото Универзитетско
собрание на 24.04.1949 година
е означено раѓањето на универзитетот како највисока научна и
образовна институција во Македонија. Во 1969 година, при одбележувањето на 20-годишнината
од работата на Универзитетот,
тој го доби името Универзитет
„Кирил и Методиј“, а на 12.11.1992
година, со одлука на Универзитетскиот совет, Универзитетот
„Кирил и Методиј“ пред името
на словенските просветители
го доби и епитетот свети, значи
„Свети Кирил и Методиј“.
� 25 февруари 1611 година
Во Цариград е роден Мехмед
Зили или познатиот отомански
патописец Евлија Челебија, кој
патувал низ териториите на Отоманската Империја и околните
земји во период од четириесет
години. Патописите на Челебија
се особено значајни за историографијата на Македонија за овој
период бидејќи истите даваат увид
во нивниот изглед, дух и локалниот
начин на живот во тоа време.
� 26 февруари 2004 година
	Македонскиот претседател Борис
Трајковски, шестчлена делегација
и двајца пилоти загинаа при уривањето на претседателскиот авион „кингер“ 15 километри јужно од
Мостар.
� 26 февруари 1948 година
Во Богданци е роден Ѓорѓи Колозов, еден од најпознатите актери
во Македонија, најзапаметен е по
извонредните толкувања на разни
типски ликови од народно творештво како цар, селанец, па дури
и како Господ. Од објавените документи во досието на Колозов се
гледа дека тој бил следен уште од
времето додека студирал. Според
овие записи, Колозов било обвинуван за наводно бугарофилство.
Досието на Колозов е едно од
деветнаесетте досиеја објавени
за следење на уметниците Ристо
Шишков, Гане Тодоровски, Анте
Поповски, Миле Неделковски.
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д во г л е д
Заев: Бесплатниот превоз престанува, пензионерите и
студентите бесплатно ќе учат албански

Н

овата влада во Република Македонија
меѓу СДСМ, ДУИ и Алијанса на Албан
ците веќе наголемо почна да се подготвува,
а наши извори од разговорите меѓу двете
партии информираат за нивниот тек.
Откако Заев на Албанците во кампањата
им понуди промена на Уставот и редефи
нирање како вовед во федерализација на
Македонија, доби околу 70.000 албански
гласа, меѓутоа тие не беа доволни за сам
да направи влада.

За да може да собере мнозинство по секоја
цена и да формира влада, Заев реши да ги
прифати сите барања на албанските по
тенцијални коалициски партнери, кои не
беа мали имајќи предвид дека тие мораа
да се покажат како поголеми Албанци од
новиот играч меѓу албанскиот електорат.
Тоа подразбираше и прифаќање на основ
ниот предуслов да разговараат со него за
формирање влада - двојазичност на целата
територија на Република Македонија.
Откако се појавија одредени ситни пробле
ми за спроведување на овој план на СДСМ,
ДУИ и Алијанса за Албанците, како, на при
мер, проблемот што 75% од луѓето во Ма
кедонија не го зборуваат албанскиот јазик,
со решение повторно се јави идеологот на
двојазична Македонија, Зоран Заев.

� „Видете, точно е тоа дека е мал проблем
што 75% од граѓаните ќе мора да учат ал
бански, но никој проблем не е нерешлив
кога Заев треба да дојде на власт. Значи,
како прва мерка која ја предвидуваме што
треба, значи, итно да се направи е барем
пензионерите и младите да го научат албан
скиот јазик. Па, затоа парите кои досега се
фрлаа на бесплатен превоз за овие граѓани
сега ќе се искористат за бесплатни часови
по албански јазик кој ќе може да го научат
младите и старите, за да може да им биде
животот полесен откако ќе ја направиме
Македонија двојазична“, изјави Заев.

„Доста се возеа по автобуси бесплатно
старите и младите. Од тоа нема фајде. Се
�
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га малку треба да учат бидејќи знаењето
албански е сила и моќ за мене“, додаде тој.

Според него, и во другите градови, како
Прилеп, Берово, Македонска Каменица, Ге
вгелија, Македонски Брод, каде што речиси
не живее албанско население, може да се
најде решение како побрзо населениет о
ќе го научи албанскиот јазик.

„Значи, како што се договоривме, ние но
вите партнери во владата, во општините
каде што нема бесплатен превоз за пензи
онери и студенти и не може тие пари да ги
искористиме за часови, ќе ги укинеме по
качувањата на пензиите за пензионерите и
студентските стипендии, па ете, од тие пари
ќе се плаќаат професори да ги учат Маке
донците албански јазик бидејќи така треба
за да градиме соживот. Планираме и да ги
зголемиме партиципациите за студирање
за да имаме уште повеќе пари за професори
по албански во цела држава“, додаде тој.
�

Во пакет-мерките, покрај овие, се планира
и укинување на земјоделските субвен
ции за албански да научат земјоделците,
намалување на просечната плата за и ад
министрацијата да науч и албански, а се
размислува и зголемување на ДДВ од 18%
на 26% за да може и приватниот сектор
полесно да се интегрира во новото маке
донско општество скроено според планот
на Заев за доаѓање на власт.

„Значи сѐ што правиме е во рамките на
Уставот и на тоа што Заев, значи јас како
лидер на овој процес треба да бидам на
власт бидејќи Господ мене ме црпна од нива
токму поради ова, да бидам предводник на
новата Македонија која ќе стане двојазична,
како вовед во кантонизација, федерализа
ција и поделба на земјата на помали единки
бидејќи така поарно ќе си функционираат,
вака во голема земја многу е потешко“, по
јаснува Заев.
�

„Ете, видете колку им е подобро на Маке
донците во Струга, Кичево откако ги пре
крои СДСМ општините во 2004 година за да
�
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имаат албански градоначалници. Сега сите
уживаат во соживотот, стандардот и квали
тетот на живеење им е подобрен 500% и
насекаде се шири љубов, мир и разбирање.
Ако е потребно, и ќе направиме населување
на жители од Косово и Албанија во Дојран,
Пехчево, Виница и другите општини со за
старени сфаќања, за полесно да се адап
тираат на новиот изглед на Македонија“,
соопштува лидерот на СДСМ, Зоран Заев.

Тој вели дека сонува Македонија да стане
Швајцарија на Балканот.

„Јас ветувам дека Македонија ќе биде како
Швајцарија, значи сонувам да се подели зем
јата на неколку кантони и тогаш сигурно
сите ќе имаме по 4-5 илјади евра плата, ете
Швајцарија е поделена, па имаат многу ви
соки примања. Тоа е единствениот начин во
Македонија да се живее подобро. Не треба
преку странски инвестиции и вложувања да
се подига стандардот. Тоа е ретроградно и
застарено. Треба да се кантонизира земјата,
тоа е патот до напредокот“, заврши Заев.
�

Неговата изјава наиде на громогласен ап
лауз меѓу насобраниот народ во Мала Ре
чица. Најгласна беше навивачката група на
Шкендија чијшто навивач е токму Заев, со
која лидерот на СДСМ заеднички го запали
македонското знаме како старомодно зна
ме кое не одговара на изгледот на новата
Македонија, симболично најавувајќи де
ка после јазикот, заедно со работна група
од „Балистите“ на Шкендија ќе работат на
скици за ново знаме, државен грб и химна.

За таа цел во Тетовско веќе е распишан
конкурс за ново знаме на Македонија на
кој може да учествуваат сите навивачи на
Шкендија кои еднаш веќе го запалиле ма
кедонското државно знаме и за тоа прило
жиле доказ во форма на слика .�

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

Посна пита со
три фила
Посна пита со три фила од печурки, спанаќ,
праз и ориз. Има повеќе состојки, но ова е
прекрасна комбинација на вкусови.

СостоJки:
# 500 гр кори за пита
За фил ќе ви треба:
# 500 гр печурки
# 2 моркова
# 1 главица кромид
# 3 страка праз
# 200 гр ориз
# 500 гр спанаќ
# 100 мл масло
# 150 мл газирана вода
# сол, црн пипер,оригано,
комбиниран зачин
СОВЕТ: Доколку подготовката со три фила
ви е премногу сложена, подгответе ја
питата со само еден или два од филовите.
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Подготовка:
# Оризот сварете го во размер еден наспроти четири.
Измијте го со студена вода
и оставете го да се олади.
# Исечкајте ги кромидот и
печурките, а морковите
изрендајте ги.
# На масло испржете ги кромидот и печурките, додајте
ги морковите, па динстувајте додека не испари
водата што ќе ја испуштат.
# Празот ситно исечкајте го
и испржете го.
# Спанаќот измијте го, исечкајте го и попарете го со
врела вод. Потоа процедете го.
# Сварениот ориз поделете
го на три дела. Првиот дел
додајте го во печурките,
вториот во празот и третиот дел во спанаќот, а потоа
зачинете по вкус.
# Филовите поделете ги на
четири дела.
www.republika.mk

# Измешајте го маслото со
газирана вода.
# Корите поделете ги на четири дела.
# Првите две кори премачкајте ги со смесата од масло и од вода.
# Потоа ставете од филот
со спанаќ. Премачкајте ја
третата кора и ставете фил
од печурки. Премачкајте ја
четвртата кора и ставете
од филот со праз. Направете ролат. Повторете со остатокот од корите и филовите, за да добиете четири
ролати. Редете ги во тавата
подмачкана со масло.
# Премачкајте ги со масло и
попрскајте ги со сусам или
семиња по желба.
# Печете на 200 степени 30
минути. Кога питата ќе се
испече, оставете ја да се
излади 15 минути, потоа
сервирајте.

