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Странци во
Македонија

Вовед
ЛАГИТЕ НЕ поминуваат, НАРОДОТ НЕ ОТСТАПУВА

Заев, не паламуди за
македонштина, повлечи
се од платформата
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

П

о повеќе од триесет дена
масовни протести на стотици илјади македонски
граѓани што бараат безусловно
отфрлање на тиранската платформа, Зоран Заев упорно одбива да се откаже од планот за
разнебитување на Македонија.

За да го намали притисокот
врз себе и врз партијата, Заев
и Соросовата армија платеници вршат невидена атака врз
сите што застануваат во одбрана на Македонија погрдно
нарекувајќи ги фашисти, националисти и албанофоби... Но,
невозможно е да се одбрани
неодбранливото, особено ако

Еден од последните во низата
албански политичари што зборуваат отворено за барањата
од платформата беше пратеникот на ДУИ, Ејуп Аљими, кој
од собраниската говорница
директно соопшти: коалициските партнери на Заев бараат
новата влада да ги прогласи
Албанците за државотворна нација, да воведе целосна
двојазичност и да го официјализира албанскиот јазик на
целата територија, да изгласа резолуција за геноцид над
албанското население, да го
промени името на државата
за брза интеграција во ЕУ и во
НАТО, да се променат химната,
знамето и грбот... Претходно
неговиот сопартиец Артан Груби, во дебатна емисија изјави
дека „на сите им било јасно
дека без промена на името не
можело да се направи чекор
кон Европската унија и кон
НАТО“. Портпаролот на ДУИ,
пак, Бујар Османи неколку пати
досега потврди дека Зоран
Заев ја прифатил тиранската
платформа и дека има договор за целосната двојазичност,
двојазични банкноти, резолуцијата за геноцид... Не помалку

петок, 31 март 2017 година

www.republika.mk

Луѓето што ги бранат државата и националните интереси ги третира како будали, а
повиците за заедничка унитарна Македонија ги смета
за „паламудење“. Квислингот,
очигледно, е решен до крај да
оди спроти волјата на мнозинството Македонци, кои,
пак, му ги испорачаа своите
барања пред партискиот штаб
на „Павел Шатев“. Очекувањата на „чадорот“ и на неговите
извршители дека народот ќе
се измори и ќе се откаже не се
покажаа како точни. Напротив,
на улиците од ден на ден има
сѐ повеќе луѓе што се решени
да живеат во заедничка, а не во
поделена Македонија.
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неговите посакувани коалициски партнери од албанскиот
блок секојдневно на големо ги
споделуваат деталите од тиранската платформа.

скандалозни се изјавите и на
помалиот коалициски партнер
Зијадин Села. Тој прво го негираше македонскиот идентитет, а потоа отворено се закани дека ако не се редефинира
Македонија во бинационална
држава, Албанците ќе формирале федерација.

со ВМРО-ДПМНЕ во Кичево
и во Струга и поддршката на
Законот за бранители? Македонштината во него ли го натера да каже дека СДСМ веќе
не е македонска партија? И,
конечно, зошто воопшто се
обидува да докаже некому
дека има македонска жичка,
кога уште пред четири години
самиот кажа дека „народот не
очекува од него да изигрува
патриот“. Ептен будала работа!

Соросовите платеници мака
мачат да ги оправдаат парите
на спонзорите (кои, патем, се
сопственост на американските
даночни обврзници). Пустите,
не знаејќи како да го вадат од
изметот во кој е заглавен до
гуша, се претворија во фабрика
за лажни вести ширејќи дезинформации и гола пропаганда.
Наивно е да се очекува дека во
овој момент што било може да
го одврати народот од улиците,
освен целосно повлекување на

платформата и распишување
нови избори. Уште понаивно е
да се очекува некој да поверува
во „паламудењата“ дека Тиранската платформа е измислица
на ВМРО-ДПМНЕ, додека нејзиното постоење се потврдува секојдневно во безброј наврати.
Со оглед на убеденоста на Заев
дека ја ужива поддршката кај
граѓаните не треба да му биде
проблем да извојува сигурна
победа на брзи предвремени
избори на кои истовремено
може да добие пас од мнозинството за целосно спроведување на платформата. Во
периодот што следува ќе има
можност да го убедува народот во искрените намери и ќе
добие јасен одговор изразен
во гласови.
Секое друго сценарио, кое
предвидува формирање влада без мандат од претседателот и насилно спроведување
на тиранската платформа без

одобрение од мнозинството
Македонци, остава можност
народот да биде принуден да
ја преземе контролата над
институциите во свои раце сѐ
додека политичарите не научат да ја почитуваат неговата
волја. Верувам дека Заев и неговите налогодавци знаат што
значи тоа.

Токму затоа залудни се стиховите на Заев, залудни се навредите на Соросовите платеници
кон луѓето што протестираат,
залудни се сите дезинформации и пропаганда, залудни се
заканите на нивните надворешни пријатели кон претседателот Ѓорге Иванов... Народот
знае како да ја заштити државата и нема да се повлече од
улиците додека предавникот
не се откаже од предавството!
Заев, вели будала работа било
да се верува во сево ова, народот, пак, вели, будала работа
било Заев да верува дека ќе му
поминат лагите! �

Место јасно и гласно да ја отфрли платформата и да се огради од радикалните ставови на
своите коалициски партнери,
Заев упорно глуми лудило во
стилот на Љубе Бошковски и
се обидува да ја убеди македонската јавност дека имал
„македонска жичка“ преку
рецитирање некаква поезија.
И мисли дека некој му верува.
Абе, будала работа!

Во очајните стихови се жали
дека некој „му ја чепка македонштината!“ Се прашувам
само кој ли му ги пресече жичките кога зборуваше за грдото
лице на Македонецот? Или во
тие моменти доживеа краток
спој? Можеби вистинската македонштина ја покажа кога порача дека треба да ја свиткаме
„кичмата“ за името? А кој во
име на Заев „чесно призна“
пред целата јавност дека не
му личи да биде патриот? Кој
ли му ја чепка македонштината кога ги оцени како „големи грешки“ коалицијата
www.republika.mk
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ВМРО-ДПМНЕ побара консензус
тапет“, се многу опасни и не само што
со време нема да ги смират тензии
те, туку дополнително ќе ја втурнат
државата во поделби и практично це
лосно двоење меѓу тоа што е изразена
изборна волја и нивните социјалдемо
кратски претставници во Собранието.
Уште повеќе што истите советодавци
отворено признаваат дека се свесни за
оваа политика, за која сега се залагаат,
дека е лоша за државата и дека со неа
не се согласува најголемиот процент
од гласачкото тело. Барањата и посо
чувањата дека локалните избори, со
кои веќе се доцни, не би требале да се
закажат скоро, што е уште едно кршење
на законите, а не пак со нив да бидат
закажани и предвремени парламен
тарни избори, се доволен показател.
Токму тука лежи и притисокот врз
социјалдемократите и причината за
нивниот молк во Собранието бидејќи
знаат дека е огромен процентот на тие
што им го обезбедија мандатот, секако
без поддршката на инженерингот, кои
не се само изненадени од актуелната
состојба и залагања на нивниот избор,
туку и активно се вклучени во секојд
невните протести барајќи отфрлање на
платформата, но и одговори и одговор
ност од своите избраници.

Ќе помогне ли „Патоказот“
да излеземе од кризата?
„Патоказот“ во основа се состои од пет прашања кои не само
што ќе водат кон излез од кризата туку и ќе воспостават нови
политички принципи, кои во иднина нема да создаваат вакви
постизборни кризи. Сепак, вистинското решение од севкупна
та повеќегодишна криза не смее да се гледа надвор од ново
соочување на партиите со јавноста на нови избори
Пишува | Наум Стоилковски

Р

аботата во Собранието на Репуб
лика Македонија само дополни
телно ги потврдува предупреду
вањата дека дебатата и демократијата
нема да играат никаква улога кон
разнебитувањето на државата кон
која се движат социјалдемократите со
нивните иредентистички партнери.
Барањата да се прескокнат пропиша
ните стапки за избор на собраниските
тела, со злоупотреба на „кратенките“
како што се поднесените 20 прате
нички потписи за избор на собрани
ски претседател, само ги потврдуваат
наводите дека тиранската платформа
не само што е влезена во Собраниет о
туку и служи како прирачник кој го за
обиколува Деловникот за работа кон
договореното редефинирање.

Конститутивната седница неминовно
ги отвори прашањата од тиранската
платформа кои се болна точка за соци
јалдемократите. Никој од нив не смогна
сили јавно да каже што е прифатено од
неа како основа за добивање на поддр
шката за Зоран Заев за идно владејачко
мнозинство од потписниците - ДУИ,
БЕСА и Алијанса на Албанците. Не смог
наа сили да обзнанат какво законско
решение за јазиците е утврдено, ниту
да се зборува по прашањето за догово
рената резолуција за осуда на наводен
геноцид врз Албанците. Никој од нив од
собраниската говорница не покажува
што е тоа што предизвика промена на
ставот кај Заев за пратеникот Талат Џа
фери од ДУИ од бесрамен лажго, сега да
го претставува како човек со капацитет
и искусен парламентарец кој може да
6
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го менува претседателот на државата
во негово отсуство. Уште повеќе што
за ова персонално решение медиумите
однапред пишуваа дека е компромисот
што го прифатил Заев како решение
кон бинационалната држава и вовед
во двојазичноста на цела територија.

Разбирливо е и пратениците што не се
дел од коалицијата во чијашто основа
е тиранската платформа, да бараат од
говор од социјалдемократскиот врв за
искажаните ставови за прифатливоста
на платформата, како и одговор во ко
ја насока ќе функционира Собранието
под евентуалната палка на Џафери
- дали според зацртаните правила во
Деловникот, законите и Уставот или ќе
го води Собранието според меѓупар
тискиот договор во чијашто основа е
тиранската платформа. Демократски,
а и општествено е потребно социјал
демократите да влезат во отворена
дебата за овие прашања по сите про
зивки, кои не доаѓ аат само од нивните
колеги пратеници во парламентот,
туку и од граѓанската иницијатива
„За заедничка Македонија“.
Сепак, социјалдемократите уште при
конститутивната седница го покажаа
својот недостиг од капацитет за пар
ламентарна демократија. Молкот и
неискреноста за овие суштински пра
шања ги подгреваат незадоволството и
противењето на тиранската платформа
кои се излеваат на улиците. Дополни
телно на нив влијаат и обидите за из
бегнување на демократски воспоставе
ните парламентарни правила за избор
www.republika.mk

на собраниски спикер. Сето тоа оправ
дано наведува кон сомнеж дека нема да
се случува ништо поразлично и потоа,
кога ќе дојде на ред и планот за форми
рање влада без мандат од претседате
лот на државата, доколку Ѓорге Иванов
се оглуши на евентуалното барање на
мандат од идниот собраниски спикер,
предложениот Џафери. И тогаш, како
и сега, се очекуваат обиди за премо
стувања на утврдените процедури.
Не смее да се заборави дека сѐ уште е
актуелно и барањето пред изборот на
влада да биде донесен и веќе догово
рениот, а сокриен од очите на јавноста,
закон за употреба на јазиците, со што
би се направил обид да се заобиколи
Уставот кон воведување двојазичност
во целата држава.

Ваквите планови за „кратенки“ и зао
биколувања, што со предлогот од 20
потписи за Џафери во Собранието ги
промовираат социјалдемократите, не
се ништо ново во нивното дејствување,
а своја потпора наоѓаат во настапите
од советниците на Заев, кои подолго

време ја наметнуваат идејата да бидат
донесени закони и решенија за потоа
преку Уставниот суд да се толкува да
ли тие зафати се во судир со Уставот
или не се. Не смее да се заборави дека
таквите насоки „направи, па нека се
жалат, времето тече“ беа истите совети
што ги добиваше социјалдемократски
от партиски секретар Оливер Спасов
ски, кому како технички министер во
МВР тоа му стана принцип на работа
кога ги спроведуваше персоналните
смени на раководните лица, спротивно
и од Договорот од Пржино и од вна
трешниот систем за кариера и напре
дување во институцијата.
Но, игрите со толку сензитивни праша
ња од државен интерес, како со законот
за јазиците, за резолуцијата за геноцид,
потоа законски можности општини
те да имаат свои полиции и да водат
матични книги, но и решенија што за
дираат во државните идентитетски
симболи - знамето, грбот химната - кои
според основата на новата мнозинска
коал
 иција се очекуваат да дојдат „на

Со ваков развој на случувањата јасно
е дека кризата може да продолжи во
недоглед. Оттука, јасна е и намерата
на ВМРО-ДПМНЕ, која како партија
отворено застана во одбрана на др
жавните интереси, со својата понуда
кон парламентарните партии да по
нуди излез од кризата.

„Патоказот“, како што се нарекува пону
дата, содржи неколку прашања по кои
партиите би требало да постигнат кон
сензус и потоа, раководејќи со по него,
да создадат насоки за излез од кризата.

Во дефинирањето на „Патоказот“,
ВМРО-ДПМНЕ бара одговор на тоа
дали важноста на политичката пра
ктика за коалицирање на победник со
победник е фактор на дополнителна
стабилност во државата и дали како
таква треба да опстои или да се отфр
ла сега и во иднина.

Понатаму, дали се прифатливи стран
ските агенди во внатрешнополитички
цели или, пак, единствено тие што се
претставени и верификувани од гра
ѓаните на Република Македонија на
избори се актуелни, релевантни и про
дуктивни агенди за државата?
www.republika.mk

Третото прашање од „Патоказот“, мо
жеби, најмногу се однесува на акту
елноста во Собранието: Дали при
конституирањето на Собранието,
сегашното, но и во секој иден состав,
позицијата претседател на Собрание
то на Република Македонија логично
би му следувала на политичката коа
лиција или партија што победила на
изборите или треба да биде предмет
на надгласување? Притоа, кои би биле
гаранциите дека позицијата претсе
дател на Собранието на Република
Македонија не би била злоупотребе
на за политички махинации со цел
одложување одредени закажани или
предвидени избори и игнорирање на
волјата на мнозинството граѓани, кои
имаат најголем број изгласани прате
ници во Собранието?
Четвртото прашање што го поставува
ВМРО-ДПМНЕ до политичките партии
се однесува на тоа дали сите политич
ки актери се согласни со задржува
њето на мултикултурниот модел на
македонското општество со еднаква
промоција на сите заедници или се
поддржува промена на овој моделот
во двонационален, на сметка на пове
ќето немнозински заедници?
Петтото прашање е дали врвен при
оритет во овој момент останува ста
билизирањето на државата, инсти
туциите, економијата и европските
реформи за евроинтеграции како
обединителна сила за сите граѓани
или, пак, сите овие приоритети треба
да се заменат со редефинирање на од
носите меѓу заедниците и државното
устројство на Република Македонија?
Доколку сериозно се разгледа пред
логот од овие пет прашања, кои
ВМРО-ДПМНЕ ги предочи до парти
ите, се смета дека заеднички може
да се утврдат одредени принципи
не само за надминување на оваа по
литичка криза, туку и како основа и
принцип за во иднина да се спречат
постизборни измами, уцени и намет
нувања платформи што не минале
низ гласачкиот филтер кај јавноста.
Патоказот и евентуалниот консензус,
сепак, нема да ги намалат притисоци
те од јавноста кои бараат комплетно
отфрлање на тиранската платформа и
распишување нови избори за да може
вистински да се одлучи за тоа во кој
правец треба да се движи Република
Македонија. �
петок, 31 март 2017 година
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вклучено „турбо“. Секој ден се до
бива најмалку по една тешка лага.
Интересно, овој пат и пристапот е
различен. Сега, главен експонент
на лагата им стана најподобниот и
најголем лажго. Па чуму да се мал
третираат и да експериментираат
со „нови момци“ кога го имаат Заев?
Човекот што го засени Минхаузен,
сега го достигнува и своето креш
чендо. Што е право, и партијата го
следи својот спасител, со несмалено
темпо, што и не е толку лесно...

„Фабриката“ на СДСМ со полна пареа

Лажни вести и пропаганда

за спас од народот
Алармот на „Павел Шатев“ максимално ги заангажира творците на
лажни вести. Во „Фабриката“ се работи во три смени. Ако се сомнева
те, само погледнете го резултатот на сработеното, професионално, се
разбира. Една од дефинициите на професионалец е дека тоа е човек
што го вади најдоброто од себе, дури и кога воопшто не му се работи. За
социјалдемократските „професионалци“ дефиницијата е многу слична.
Тоа се луѓе што го вадат најлошото од себе дури и кога не им се рабо
ти. Реално, многу-многу никогаш и не им се работело, ама за лажење и
за извртување се секогаш расположени. Два дена – три лаги. Без исав,
срам уште помалку, излажаа за Вајгл, следуваше лагата за ветеното од
Хан до Заев, завршија со „ударот“ по Груевски, кој „избега“ во Турција.
Ако не можеш по својот, удри по туѓиот лидер, ова е мотото на „профе
сионалците“ вљубени во СДСМ и во сефот на Сорос...
Пишува | Љупчо Цветановски

С
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тотици илјади граѓани на
улица. Настрана, секој ден,
настрана многу убав народ.
А на „Павел Шатев“ направија утка.
Повторно. Очекуваа или, подобро
кажано, се надеваа дека сето ова ќе
заврши за една недела, две максимум.
Арно ама, направија лоша математи
ка, не дека правото или економијата
им одат. Феноменот на константното
зголемување на бројот на разбудени
от народ го вклучи црвениот аларм
кај социјалдемократите.
петок, 31 март 2017 година

На него, по правило, прва реагира
Катица, која не успеа во својата дигре
сија. За нејзина жал, а уште поголема
на СДСМ, никој нормален во државата
македонска веќе не ја восприема како
специјална обвинителка, ниту ја по
врзува со правда. По толку многу ме
сеци, „а - на“ за Заев и за СДСМ и уште
повеќе глупости и неаргументирани
предмети на „Т“, Катица доволно се
избламира. За сите пари, би рекле, а
многу пари завршија кај неа и во пу
стото СЈО, кое толку „благородно“ ни
еден социјалдемократски колумнист,
адвокат, професор или каков и да е
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друг неранимајко со сина крв не оста
ви на улица. Бламирање број еден.

На повикот, најверојатно по грешка,
а уште поверојатно по убедување, се
јави и една академичка. Освен штета
за себе, таа Катица не направи ништо
друго. Бламирање број два.
И меѓународните емисари не завр
шија ништо поарно. Бенигниот при
тисок за прифаќање на кумот Заев и
на неговите луѓе тирански, наспро
ти безобразниот молк за малигната
платформа, си го стори своето. Кон
траефектот беше очигледен, а доказ
за кажаното е бројката од двесте до
двесте и педесет илјади граѓани на
улица за време на посетата на Хан.
Бламирање број три.

Третото бламирање по ред, според
„комунистичкиот“ учебник, го акти
вира последното, очајничко и некон
венцион
 алното орудие. Соочен со
несфатливиот, целосно неразбирлив
одѕив на граѓаните, кои самоповикани
енергично се вложија во одбрана на
идентитетот и на Македонија, СДСМ
не може, а да не го вклучи крајниот
одбранбен систем. Според правил
никот за итни случаи, доколку и тоа
потфрли, следен чекор е самоуништу
вање на седиштето, со сите странски
депеши и нарачки од „чадорот.“ Така,
специјалните единици на СДСМ изле

гоа на терен. САД ги има „Navy seals“, Русија
„СПЕЦНАЗ“, Израел „ Mista'arvim “, Германија
„Kommando Spezialkräfte“. СДСМ, пак, ја има
својата „Фабрика“. Еден куп недоквакани ни
каквеци, медумски подобни подбуцнувачи и
мршојадци, кои уште од времето со силен елан,
нахранет со уште посилните финансии од
Сорос и од амбасадорската компанија, беспо
говорно одработуваат ли одработуваат. Колку
целта е понационално освестена и помакедон
ска, толку е потешка и нивната артилерија. Во
овој случај, ја извадија најтешката, затоа што
досега не сме ни имале посвето од заложеното
кај Заев и кај тиранистите.

Нов ден, нова лага. Ова е новото
мото на недоветните јуришници
на СДСМ, кои во ширењето лаги и
глупости видоа и побараа спас од
народот, навредувајќи му ја ин
телигенцијата. Впрочем, позната
матрица. Сѐ уште несвесни дека не
живеат во омилените деведесет
ти, стратезите се залетаа со цела
дузина лаги за само неколку дена.

Првата лага, која ги отвори чакри
те на социјалдемократските идо
лопоклоници, беше коментарот
на европратеникот Иво Вајгл. Ли
феруваниот коментар, кој вклучи
затвор и лидер на партија, ги ста
писа сите. Да, токму „Република“
го имаше првото интервју со него
по назначувањето за известувач
од ЕП за Македонија. И во тоа писа

Несомнено, очајничкиот крик за спас на Заев
и на врхушката допре до нивните „професи
онални“ ува, кои од поимот професионално
имаат само ПРО, ама СДСМ, а и тоа поттикнато
од средствата на Сорос и на другите странски
„донатори“, кои секогаш ѝ мислат „најдобро“
на Македонија, нели.

Фабриката забревта во три смени

Алармот на „Павел Шатев“ максимално ги
заангажира творците на лажни вести. Ниту
извртувачите не куртулија. Во „Фабриката“
се работи во три смени. Ако се сомневате за
интензитетот на паниката, само погледнете
го резултатот на сработеното, професионал
но, се разбира.
Доколу, во минатото, за една лага што ја про
туркуваа по сите можни канали им требаше
по еден-два месеца, сега „Фабриката“ е со
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ние, и општо досега, сите го сметаа
Словенецот за умерен и коректен.
Токму и затоа, кажаното „Груевски
рече – ќе одам до крај, не ми се
оди в затвор“ пренесено од сите
„професионални“ медиум
 и удри
по сетилата на познавачите. „Про
фесионалците“ ликуваа, а СДСМ
во бессознание од среќа пушти
и соопштение и гротескно она
нираше на „кажаното“: „Слушна
јавноста во Македонија од прате
ник од Европскиот парламент, кој
беше дојден во Македонија заедно
со еврокомесарот Јоханес Хан, де
ка Никола Груевски бил решен да
оди ’до крај‘ затоа што не сакал
’да оди в затвор‘. Ова е потврда од
самиот Груевски на сè што преду
предуваме, дека тој исклучително
за лични интереси ја продлабо
чува политичката криза. Недоз
воливо е граѓаните и Република
Македонија да бидат заложници
на стравовите на Груевски“, пре
несоа од СДСМ, а во продолжение
не заборавија да споменат и дека
низ институциите на системот ќе
бил избран новиот претседател
на Собранието и тој ќе го изве
стел претседателот Иванов дека
е должен веднаш да му го даде
мандатот за составување влада
на кого друг, ако не на лидерот на
СДСМ, Зоран Заев.
Бре, бре, паднаа тешки емоции.
Арно ама, пародијата ја прекина
„студен туш“, лично од Вајгл. Ни
когаш не кажал такво нешто, из
јави тој. Силна гревота за радоста
социјалдемократска и на нивните
медиумски подлизурковци, кои
мислеа дека со евтина лага напра
виле пресврт со кој божем народот
ќе го одвратат од улица. Да, играа
на картата од пред дваесет годи
ни. Навика, лоша. Тогаш никој не
ќе го прашаше Вајгл дали тоа што
го „кажал“ е вистина. Немаше кој
затоа што сите беа „нивни“. Сега,
нормално, се случи истото и тие
добија шлаканица. Таксират, ама
пак несразмерен. Замислете само
да се работеше за „Сител“, „Алфа“,
ТВ „Нова“, „Република“... Две годи
ни ќе правеа скандали, ќе реагираа
сите меѓународни, истоплатни и
соросоидни организации од све
тот, па амбасадори, па чуда и вра
гови. Вака, ништо страшно, тие
премолчеа и никому ништо. Затоа
што сите знаат дека постојано ла
жат, ама за „повисока“ цел, враќа
ње на власт, тоа било оправдано...
петок, 31 март 2017 година
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Дежави: Кога лагата го
краси Заев
Не поминаа ни два дена од напиша
ното во медиумите и од патетична
та реакција на СДСМ, а се обелодени
нова лага. На слична тема. Повторно
посетата на Хан беше во фокусот. А
и излажаното по неа. Овде призна
нијата ги освои токму бестрашниот
лидер, кој „без никаква причина“ се
пофали дека ако се оформела влада
(читај Тиранска), и Македонија поч
нела со реформи, Хан му ветил дека
тогаш и ЕУ ќе се свестела за неправ
дата што ни ја прави и ќе ги отворела
најважните поглавја во преговорите,
23 и 24, т.е. ќе почнеме преговори.
Сите нормални и на тој, макар лажен,
Ханов муабет помислија – аман, уште
ли ќе нѐ мавтаат, како Турција, која по
30 години кандидатски статус доби
закана од Брисел дека ѝ е загрозена
интеграцијата во ЕУ?!
Макар што самиот муабет беше бес
целен, особено во време кога повеќе
од 200 илјади луѓе на улица излегоа
поради истиот тој Хан, кој одби сред
ба со народот и покажа троен аршин,
но и таа бедотија од фалба да ти била
лага. Невистината што лично Заев си
ја состави, му ја демантираше портпа
ролката Маја Коцијанчич. Таа сосема
логично, објасни дека Хан никако не
можел да го вети тоа бидејќи е надвор
од неговите скромни ингеренции.
За тоа, Заев, да ти решавал Советот,
највисокото тело на ЕУ. Не Комиси
јата. Гревота.

Дефиниција за
„професионалност”: Ако не
можеш по сопствениот, удри
по туѓиот лидер

10

Разбирливо, „професионалците“ си го
одмолчеа и ова. На ниту еден соросои
ден сајт на интернет, уште помалку на
телевизија, не се појави информација
за Заевата лага. Сосема оправдано и
петок, 31 март 2017 година

колумна

Зошто Брисел најави војна на Балканот?
професионално, нели. Уште побезо
бразно, во одбрана на својот пулен и
посакуван премиер, истите тие што
два дена по ред се бламираа, лажеа
и молчеа за глупостите на своите по
братими со сина крв, во продолжение
на прикаската и краен очај, засилен со
паника, повторно лажеа. Затоа што
тоа го знаат најдобро. Извртувачите,
во потрага по дигресија (гарант Кати
ца била недостапна во смокварникот
кај Мрзенци) си најдоа оддишка во
уште едно безобразие. По кого друг би
удриле, ако не по тој за кој само пред
два дена веста им се покажа како „ќорфишек“?! Па, се разбира, по кого друг
ако не по Груевски. И така, измислија
дека, замислете, дента кога требало да
се избира претседател на Собрание, тој
избегал во Турција! Срамота, оценија,
а, според нив, избегал од земјата пора
ди криминал. Слично како и кај Вајгл,
недоветните стратези од СДСМ и овде
се надоврзаа и за само половина час
по лиферувањето на лагата, партијата
оцени: „Со денешното бегство од Маке
донија, Груевски уште еднаш докажа
дека не го интересира државата, туку
единствено му е важно да избега од
одговорност“. Од СДСМ не „заборавија“
да кажат и дека со или без Груевски во
државата, Македонија ќе добиела нов
претседател на Собранието, мандат за
составување влада и нова „реформска“
влада на граѓаните предводена од кој
друг, ако не од СДСМ, нели.

А Груевски да ти одел на Малта на
редовен состанок на Европската на
родна партија, најголемата во Евро
па, десничарската опција што ја ра
ководи ЕУ и чијшто членка е токму
ВМРО-ДПМНЕ. Замислете, гревот е
дека летал преку Турција. Срамота,
како не најде директен лет за Малта.
Од ова произлезе и мотото на „профе
сионалците“: Ако не можеш по сопс
твениот, тогаш удри по туѓиот лидер...

Крушата под круша, СДСМ
под Заев паѓа...

Погоре кажаното, можеби, би било
изненадувачко, дури и фрапантно,
доколку не се работеше за Заев, СДСМ
и нивните медиуми. Вака, сите се веќе
навикнати на фактот дека од нив и
не може да се очекува нешто друго.
Најмалку вистината.
Само за потсетување, зборуваме за
Заев, кој не го ни познаваше Веру
шевски, а се покажа и дека му купил
компјутер, сакал и автомобил, за да
избега, нели. Истиот кој со „бомби“
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најави паѓање на Владата за три дена,
а по речиси три години, кога полека
му успева сценариото од „чадорот“,
наиде на непремостлив проблем на
речен НАРОД. Човекот што излажа
дека во „бомбите“ ги нема Никола
Груевски и Сашо Мијалков. Затоа што
биле нарачатели, нели, а потоа се из
наслушавме монтажи со нив. Истиот
тој Заев најави дека ќе ги „пука“ еден
и пол месец – траеја повеќе од шест
месеци. Варираше и бројот на прис
лушувани разговори. И тоа, според
потреба. Откако ги фатија живи со
Чауш
 овиот мега-скандал „Фабрика
за афери“, во која нивни член подго
твувал гнасотилаци за противниците,
притоа фотографирајќи се со Заев и
со Спасовски, се обидоа со дефокуси
рање на вистинската афера, па тврдеа
дека МВР издало десетици илјади
лични карти за избори?! Но тоа не
е сѐ. Најголемите бисери паднаа „на
страна“. Притиснат од преголемата
улога и свесен за својата маленкост,
лидерот „на двапати“ се отвори во
странство. Очигледно, Фројдовиот
комплекс на излегување на висти
ната на виделина по силен прити
сок, кај лидерот успева најмногу во
туѓина. Пуста да остане. И Израел
и Словенија. Излажа во Тел Авив, а
го демантираше лично министерот
Шалом. Потоа и неговиот кабинет.
Но не ја научи лекцијата. Само еден
месец потоа – излажа и во Љубљана,
т.е. таму ја кажа вистината за тоа што
со месеци лажеше во Македонија. Си
призна дека „Диво Насеље“ е терори
стички напад и го спореди со Париз.
Да, на 11 декември вечерта, излажа
дека победил на избори...

Партијата го следи со несмален ин
тензитет. Така, „Фабриката“ изнесе
еден куп небулози, кои се докажаа
како чисти лаги. Те 500.000 фантоми,
т.е. 620.000 иселени Македонци, т.е.
милијарди во долгови и што ли не.
Едноставно, милуваат големи бројки,
кои треба да ве убедат во лагата. Да,
не заборавајте го интервјуто на „чи
тачот“ Катица Јанева за МРТВ. Една
од дефинициите на професион
 алец е
дека тоа е човек што го вади најдо
брото од себе дури и кога воопшто не
му се работи. За социјалдемократски
те „професион
 алци“ дефиницијата
е многу слична. Тоа се луѓе што го
вадат најлошото од себе дури и кога
не им се работи. А, реално, сите ги
знаеме како најголеми неработници,
закитени со толку многу лошотилак
собран на едно место. Е, тоа ти е про
фесионалец...

Конечниот збор
мора да го каже
Македониjа
Неколку месеци по за нас катастрофалниот самит на НАТО во
Букурешт, кој се одржа пред седум-осум години и на кој, и покрај
сите исполнети критериуми за влез во алијансата, Македонија не
стана дел од најголемата воена организација во историјата на
светот, во кулоарите во Обединетите нации под влијание на грчката
дипломатска армада почнаа шпекулации за можно решение на
македонското прашање. Идејата на дел од грчките дипломати со
помош на дипломати од Европската унија и од НАТО, а во договор
со Москва, која требаше да ја издејствува владата на Караманлис во
координација со лидерот на ПАСОК, беше македонскиот проблем
да биде решен во еден пакет во кој би влегле неколку отворени
прашања во поширокиот балкански регион. Идејата, која се
туркаше од грчки политички фактори, а не се спроведе, пред
сѐ, поради финансискиот колапс на јужниот сосед и светската
економска криза, предвидуваше со една дипломатска акција да
се затворат неколку прашања кои сѐ уште претставуваат причина
за нестабилност во овој дел на светот
Пишува | Горан Мом ироски
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огиката на планот зад кој никогаш официјално не застана
ниту една држава или политички претставник и за кој сега сите
тврдат дека никогаш и не постоел
беше со посредство на скандинавски олеснувачи (меѓу кои најмногу
се спомнуваше финскиот дипломат
и добитник на Нобелова награда за
мир, Марти Ахтисари) да се направи
листа на меѓународни конфликти
што би се решавале симултано. Практично, како што тогаш брифираа
грчки дипломати, таа дипломатска
иницијатива би била „нова Јалта“ со
тоа што, за разлика од конференцијата одржана во 1945 година во градот
Јалта на Крим на која Сталин, Черчил
и Рузвелт се договараа за поделбата на глобалните сфери на интерес,
овој договор би се однесувал на Јужна Европа и на Медитеранот како

најгорливи точки на светската мапа
на конфликти.

Покрај спорот меѓу Македонија и Грција за името, во овој пакет според тогашните брифинзи требаа да влезат и
косовското прашање, унификацијата
на Кипар, конечен договор меѓу Турција и Грција во спорот за грчките
острови во близина на турскиот морски брег, расчистување на правата за
користење на енергетските ресурси
во Средоземно Море, обединување
на Косово и на Албанија, се разбира
статусот на Република Српска и опстанокот на Босна и Херцеговина како
една држава.

За среќа на Македонија, оваа идеја
никогаш не успеа, а ќе беше катастрофална затоа што таа предвидуваше
секоја од земјите што имаа отворен
спор или конфликт да има ментор
во лицето на големите сили кои ќе
ѝ гарантираа дека секој договор ќе
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биде испочитуван од сите. Најголемиот проблем за Македонија беше
во тоа што самитот на НАТО во Букурешт покажа дека дури ни САД како
ментор на Грција и на Македонија
во исто време не беа доволно моќни
да гарантираат целосно спроведување на билатералниот договор како
Привремената спогодба иницирана
и потпишана со посредство токму
на Вашингтон како неприкосновен
владетел на Балканот. Само за потсетување, според договорот од 1995
година со кој делумно се смирија
страстите меѓу Скопје и Атина, а Македонија се согласи со срамното име
Поранешна Република Македонија,
Грција се обврза да не става вето во
меѓународните организации доколку
во нив Скопје аплицира со референцата од Обединетите нации. Грција
ја прекрши обврската што ја презеде
пред дипломатскиот булдожер Ричард Холбрук иако во 2008 година
во Букурешт тогашниот претседател
Џорџ Буш во две изјави најави дека
Македонија заедно со Албанија станува членка на НАТО.
петок, 31 март 2017 година
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колумна
Практично, доколку се оствареше
планот за „пакет-решение“, Македонија и да добиеше некаква позитивна солуција, никој не можеше да
гарантира дека таа ќе биде почитувана од сите соседи. Притоа извесно
е дека немаше да го добиеме тоа што
ни припаѓа, ниту, пак, ќе можевме
да се спротивставиме на големите
сили кои, доколку ги оствареа своите интереси, речиси сигурно ќе дозволеа штета за малите нации како
македонската.
Нејсе, грчкиот план никогаш не стана јавен поради низа причини, а,
можеби, и никогаш не бил реален
план, туку само начин на заплашување на Македонија, која знае дека
е катастрофално секое сценарио во
кое македонските граѓани нема да
можат сами да решаваат за својот
идентитет.

Се соочува ли
Македонија со нов пакет?

За жал, развојот на настаните во
регионот и пошироко на светската
политичка мапа нѐ наведува да помислиме дека големите сили повторно размислуваат за нови пакети во кои „во интерес на светскиот
мир“ ќе го втурнат и македонското
прашање. Лицитацијата со војната
на Балканот како вовед во нов пакет деновиве ја почна првиот човек на Европската унија, Жан-Клод
Јункер, кој во својот познат манир
на политичар со намалена деловна
способност најави крвав расплет на
очигледно незавршениот конфликт
во регионот.
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Иако за многумина поранешниот
премиер на Луксембург е еден од
најнесериозните политичари во историјата на ЕУ, тој не е случаен играч
на светската политичка сцена и точно знае што зборува. А, Јункер не е
единствениот што предупредува на
војна на Балканот. Истото го стори и
германската канцеларка Ангела Меркел, која во октомври 2015 година
во екот на бегалската криза изјави
дека меѓу земјите на Балканот низ
кои минуваат маршрутите на бегалците може да се случат вооружени
судири ако Германија ја затвори границата со Австрија. За балканската
линија на огнот претходно говореа
и американскиот државен секретар
Џон Кери, а бројни се и поранешните
претставници на британските и на
американските безбедносни служби
што постојано говорат за воена разпеток, 31 март 2017 година

врска и за нови граници во регионот.
Притоа не треба да се занемари и реториката што доаѓа од Москва, според
која Балканот не само што останува
приоритет за руската надворешна и
безбедносна политика, туку и дека
Москва поинтензивно ќе ги брани
своите интереси во регионот.

Јункер повика на
вооружување на
Балканот
Жан-Клод Јункер нема проблем
само со поновата европска историја, тој очигледно има проблем и
со психологијата, и со сопствената
и со онаа на балканските народи
и држави. Замислете само каква е
пораката што ја примаат Македонците, Албанците, Србите, Црногорците, Косовците и Босанците,
кои до вчера веруваа дека ЕУ е
вистинскиот домаќин на европско тло и дека Брисел има моќ да
донесе мир не само во ЕУ, туку на
целиот европски континент. Кој
сега, по отворените најави дека
во регионот ќе има војна, ќе може
да се фокусира на реформите и
на критериумите од Копенхаген?

Што знаат Јункер и
Меркел, а што не знаат
Балканците?

И Меркел и Јункер се актуелни европски политичари, имаат пристап
до информациите за потенцијалот
на структурите што се способни за
конфликт на Балканот. Речиси е невозможно двајцата водечки лидери
во ЕУ во рок од 18 месеци да користат
сличен вокабулар и притоа да лажат
или да ја манипулираат европската
и светската јавност за да остварат
некои други свои интереси. Меркел
пред една и пол година изјави: „На
Западен Балкан веќе има тензии и
јас не сакам таму да се случат воени
судири“, а претседателот на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, во
интервју за „Фајненшл тајмс“ пред
неколку дена предупреди дека ставовите на претседателот на САД
против ЕУ можат да предизвикаат
војна на Балканот. Иако, навидум,
причините за војна на Балканот се
различни затоа што Меркел зборува за бегалците, а Јункер за Брегзит
како за причини за воена криза во
регионот, јасно е дека и канцеларката
и Луксембуржанецот зборуваат за
истиот проблем. Јасно е дека и Берлин и Брисел имаат јасна претстава
од каде доаѓа најголемата опасност
за балканскиот мир, но целосно е
нејасно зошто и двајцата како луѓе со
тридецениско искуство во водењето
на Европа досега не презеле ништо
за да се превенира конфликтот, кој
според двајцата е иманентен.

ЕУ призна дека без САД
е немоќна да го зачува
мирот во Европа

За разлика од Јункер кој самиот ги
предизвика балканските радикали
да се хомогенизираат со својата изјава според која до 2020 година ниту
една земја нема да стане членка на
ЕУ, Меркел барем се обиде преку
„Берлинскиот процес“ да наметне
некаква позитивна енергија во регионот. Идејата на Меркел е директно
торпедирана од Јункер, од човекот
кој со најавата за војна на Балканот
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Зборовите на Јункер се отворена
покана до балканските држави наместо да носат закони со европско
знаменце, да купуваат оружје, што
веќе се случува. Косово јавно ја
почна процедурата за формирање
армија, а Србија веќе потпиша договор за набавка на руско оружје.

Јункер не може да не
го знае значењето на
своите зборови

призна дека „Берлинскиот процес“
на Меркел е фарса и во исто време го
потврди тоа што сите го знаеме, односно дека САД, а не ЕУ, се факторот
за стабилност на најневралгичната
точка на стариот континент.

Зборовите на Јункер со кои го моли
претседателот Трамп да не поддржува други членки на ЕУ да ја следат
Велика Британија се повеќе од трагични кога веќе не можат да се оценат
само за смешни. Шефот на европската
држава во зародиш на крајно пате-

тичен начин преку британски весник го
моли Трамп да не ја растура Европската
унија затоа што на САД, внимавајте на
САД, а не на Европа, ќе ми се случи војна
на Балканот. И притоа Јункер му вели на
Трамп дека не ја знае историјата на Европа. Истиот човек што како премиер на
Луксембург и силен фактор во европската
политика молчеше и чекаше САД да ги решаваат катастрофата во Босна и Херцеговина, масакрот во Сребреница, косовската
криза, македонскиот конфликт, сега му
кажува на претседателот на САД дека не
ја знае европската историја.

Дали, можеби, европските лидери
сметаат дека со заплашување на
регионот со војна ќе ги намалат
националистичките очекувања
за Голема Албанија, единствена
Србија сосе Република Српска
или надежите на Македонците
дека ќе можат да живеат во своја
држава во која самите ќе решаваат за сопствениот идентитет
и иднина. Се разбира, оставаме
простор и Јункер и Меркел да ги
дале своите изјави во моменти
на вознемиреност, што не е оправдување за кој било, а особено
не за врвни европски лидери. Дури
и да се согласиме дека се работи
за политички маркетинг кој како
крајна цел има освестување на дел
од европските и од балканските
лидери, како, на пример, Хашим
Тачи или Еди Рама, да запрат со
жестокиот национализам што го
туркаат преку границите на своите земји. Сепак, не може целосно
да се исклучи дека најавите за војна и за вештачкото зовривање на
состојбите на Балканот од страна
на европски лидери е само подго-
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товка за нов Берлински конгрес
или Букурешки договор со кој
повторно во пакет би се решавале проблемите меѓу балканските
народи и држави.

За другите во регионот не можеме
да знаеме, но за Македонците со
сигурност може да се каже дека ќе
најдат начин да не бидат инволвирани во војна со своите соседи,
а во исто време да не дозволат
други преку регионални или какви било геостратешки пакети да
им ја кројат иднината. Албанската платформа, без разлика дали е
создадена во Мала Речица, Тирана,
Берлин, Брисел или во Париз, е
добар пример дека Македонија и
македонските граѓани имаат капацитет на цивилизиран и достоинствен начин да се справат со
сите предизвици. Тоа што некои
поединци-лудаци во обидот да се
изборат против платформата повикуваат на „смрт за Шиптари“ и
тоа што македонските политички
фактори од независноста досега
направиле повеќе стратегиски
грешки не може да биде аргумент
за Македонија да биде ставена во
подредена улога кога ќе се решава
нејзината иднина.
Македонското прашање, без разлика дали се работи за спорот
за името со Грција, негирањето
на националниот идентитет од
страна на Бугарија, негирањето
на МПЦ-ОА од страна на Србија,
претензиите на Албанија и на Косово на т.н. албански територии во
Македонија, е засебна тема за која
единствено можат да решаваат
Македонците заедно со сите други
македонски граѓани. Ова прашање
не може да биде поврзано ниту
со правата на Чамите во Грција,
ниту со турското малцинство
во Бугарија, ниту со албанското малцинство во Јужна Србија,
ниту со грчкото малцинство во
Јужна Албанија или со српското
население на Косово. Затоа тие
што повторно најавуваат пакети
добро нека ги научат европската
историја и меѓународните закони
врз основа на кои почива меѓународниот поредок. За почеток нека
ја прочитаат пресудата на Меѓународниот суд во Хаг по тужбата
од Македонија за Грција. Истата
пресуда на светскиот суд што не
сакаат да ја применат тие што сега
најавуваат војна на Балканот ако
САД одлучат да ја уриваат ЕУ.
петок, 31 март 2017 година
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Дов Левин, доктор по политички науки,

професор на Универзитетот „Карнеги Мелон“ во САД

Амбасадори на САД
и на ЦИА поставуваат
влади на
Балканот
Според тоа што го открив
во моите истражувања, тие
интервенции се извршуваат
по наредба од највисоките
нивоа на Владата на САД,
односно Белата куќа / високи
претставници од кабинетот
на претседателот. Во рамките
на Владата на САД, различни
тела се користат за различни
видови интервенции. На
пример, претставници од
Стејт департментот (како
на пример локалниот
персонал во амбасадите и
амбасадорите) се користат
за голем дел јавни закани,
а ЦИА често се користи за
финансирање кампањи и
за изведување секакви
валкани трикови, вели
Левин во интервју
за неделникот
„Република“
14
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Ненад Мирчевски

С

АД имаат долга историја на
обиди за влијаење во изборни процеси и резултати во
други земји, покажува истражувањето на професорот Дов Левин,
доктор по политички науки на
универзитетот „Карнеги Мелон“ во
Пенсилванија. Во интервју за „Република“ Левин вели дека во неговата
архива се регистрирани 81 случај
на „интервенции во странски избори“ од страна на Вашингтон во
периодот од 1946 година до 2000
година. Во оваа бројка не се пресметани воените удари и обидите
за смена на режими по изборите
на кои победиле кандидатите што
не се по мерак на САД. Интервенциите што се предмет на негово
истражување, професорот ги дефинира како „скапи активности
што се направени за да влијаат на
изборните резултати во корист на
една од двете страни“. Овие активности, според Левин, се спроведувале тајно (без знаење на јавноста во
тие земји) во дури две третини од
случаите, а интервенциите вклучувале финансирање изборни кампањи на конкретни партии, ширење

Во последниве неколку
месеци светските медиуми
нашироко пишуваa за влијанието на САД во исходот на
изборите во други земји. Некои медиуми тврдат дека ваквата политика на Вашингтон
не е ништо ново и jа наведoа
вашата архива на податоци
што ја следи вмешаноста на
САД во странски избори во
текот на годините. Што точно
истражувате и што дознавте
за ова прашање?
ЛЕВИН: Моментно ги истражувам причините и ефектите од таквите интервенции (кои јас ги нарекувам
партиски изборни интервенции) како што прават и САД и
Советскиот Сојуз / Русија. Во
суштина, таквите интервенции се дефинирани во базата
на податоци (наречена ПЕИГ),
како и обидите на странските сили да интервенираат во

дезинформации и пропаганда за
противниците, техники за обука на
локалното население од само една
страна во различни кампањи или
техники за убедување на гласачите
да излезат да гласаат, помагање на
едната страна во изработка на материјали за кампања, јавни изјави или
закани „за“ или „против“ одредени
кандидати и обезбедување или одземање странска помош.
Неговата студија покажала дека во
59 проценти од случаите страната
што имала помош од САД успеала
да дојде на власт, иако професорот
пресметал дека просечниот ефект
од изборните интервенции е само
околу три проценти зголемен рејтинг. Податоците од архивата на
Левин покажуваат дека САД не се
единствената земја што се обидувала да влијае во изборите на другите
земји. Русија имала 36 обиди за интервенции во изборите на странска
земја во истиот период, од крајот
на Втората светска војна до 2000
година. Интересно е да се забележи
дека САД интервенирале во десет
изборни процеси на Балканот и тоа
во сите балкански земји - Југославија, Грција, Бугарија, Албанија и
Романија.

изборите во другите земји, со
цел да помогнат или одмогнат
на еден од кандидатите или на
партиите користејќи различни видови скапи средства. Јас
го создадов ПЕИГ со цел да ги
проучувам овие прашања на
научен начин. Открив дека и
САД и Советскиот Сојуз / Русија многу често интервенирале во избори на овој начин,
вмешувајќи се во 117 различни избори од 1946 година до
2000 година или, со други зборови, во едни на секои девет
конкурентни избори во текот
на овој период.
Во колку случаи САД влијаеле на изборниот процес во
земји од Балканот? На насловната страница од вашиот труд се наведени повеќе држави -Југославија,
Албанија, Грција, Бугарија,
Романија...
www.republika.mk

ЛЕВИН: Што се однесува до
Југоисточна Европа и до Балканот, се разбира дека ниту
една од земјите во овој регион немаше конкурентни избори до крајот на Студената
војна, со исклучок на Грција
и на Турција. Како резултат
на тоа, таквите интервенции
не биле изводливи (освен во
овие две земји) до почетокот
на 90-тите години на минатиот век. Имајќи предвид дека
Југоисточна Европа и Балканот
се честа цел на такви интервенции, САД интервенирале
во десет избори во овој регион
во периодот меѓу 1946 година
и 2000 година. Моето истражување на оваа тема сѐ уште е
во тек, но досега открив дека
изборната интервенција од кој
било што се вмешува може да
има значително влијание врз
изборните резултати. Прво,
сметам дека, во основа, изборните интервенции може да
имаат значително влијание во
овој поглед, зголемувајќи ги
гласовите за кандидатот или
за партијата на која ѝ помагаат за околу три проценти
во просек. Второ, сметам дека
јавноста или отворените изборни интервенции се значително поефикасни од тајните
интервенции при помагање на
фаворизираната страна.
Колку изборни интервенции
имаат извршено САД, а колку
Советскиот Сојуз / Русија?
ЛЕВИН: САД имаат извршено
81 интервенција од ваков вид
во периодот меѓу 1946 година
и 2000 година, а СССР / Русија
има извршено 36 интервенции
во текот на овој период.

На кој начин САД ги вршат
тие интервенции? Дали ја
користат ЦИА, тајни агенти,
невладини организации,
вработени во американската
амбасадата ...? И, како доаѓате до заклучок дека владата
на САД влијаела на изборните резултати? Ве молам, објаснете ми ја постапката.
ЛЕВИН: Од 1946 година Американците користат различни методи за интервенција,
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вклучувајќи ги јавните закани
и ветувања, тајното финансирање на кампањата на фаворизираната партија или кандидат, „валкани трикови“, како
што е објавување точни (или
лажни) штетни информации
за несаканата страна, обуки
за различни напредни кампањски методи и совети, или
зголемување на странската помош или друг вид помош пред
денот на изборите или повлекување на тој вид помош. Според тоа што го открив во моите
истражувања, тие интервенции се извршуваат по наредба
од највисоките нивоа на Владата на САД, односно Белата
куќа / високи претставници од
кабинетот на претседателот.
Во рамките на Владата на САД,
за различни видови интервенции се користат различни тела.
На пример, претставници од
Стејт департментот (како на
пример локалниот персонал
во амбасадите и амбасадорите) се користат за голем дел
од јавни закани, а ЦИА често се
користи за финансирање кампањи и за изведување секакви
валкани трикови. Во неколку
случаи од крајот на Студената
војна, невладините организации, целосно финансирани и
управувани од Владата на САД
(како на пример ИРИ и НДИ) се
користат за помагање на фаворизираната страна преку, на
пример, обука за кампањски
методи итн... Сепак, само за да
биде сосема јасно, тоа се исклучоци. Повеќе од 99 проценти
од работата на невладините
организации финансирани од
американската влада најчесто
е целосно неутрална, со други
зборови, невладините организации им помагаат на сите поголеми партии и од левицата
и од десницата, или нивната
работа нема никаква врска со
парламентарните избори во
таа земја.
Дали тие методи, исто така,
се користат за интервенции
на Балканот? Колку од тие
интервенции се успешни?
Можете ли да ми кажете дали
постојат слични методи што
16
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се користат во сите овие случаи (на Балканот), или барем
во повеќето од нив? Би можеле ли да ми дадете детали за
овие случаи?
ЛЕВИН: Тоа, секако, зависи од
тоа како точно се дефинира
успехот. Ако успех се дефинира
како ситуации во кои страната
на која ѝ се помага дојде или
остане на власт по изборите,
тогаш САД успеале во пет од
овие случаи (и двете советски
интервенции под овие критериумите беа неуспешни). Што
се однесува до методите што
се користат во изборните интервенции на Балканот, сите
овие методи, колку што знам,
се користеле во овие случаи
каде што во секој конкретен
случај се користеле различни
видови методи за интервенција. Пример за таква успешна
интервенција што се извршила
на Балканот е интервенцијата
на САД во изборите на Југославија во 2000 година. Во овој
случај, САД интервенирале
во изборите во Југославија со
цел да се спречи лидерот на
Југославија, Слободан Милошевиќ, да биде реизбран. Милошевиќ бил директно вклучен
во големи злосторства против човештвото и во Босна и
во Косово и се сметало дека
неговото однесување го дестабилизира Балканот. Владата на
САД била загрижена дека ако
Милошевиќ остане на власт,
тој ќе продолжи да ги крши
човековите права, а, можеби,
и ќе почне нови конфликти на
Балканот. Па, така, САД решиле
да интервенираат во тие избори за српската опозиција и
за главниот кандидат на опозицијата, Воислав Коштуница.
Така, на пример, Владата на
САД ѝ дала на српската опозиција 5.000 лименки со спреј
за графити, кои опозицијата ги
искористила за ширење пропаганда против Милошевиќ
на ѕидовите низ целата земја.
Таа, исто така, ѝ дала 2,5 милиони налепници со различни
слогани против Милошевиќ
или, со други зборови, една
кампањска налепница за секој трет Србин. САД, исто така,
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обучиле 5.000 членови на опозицијата за различни кампањи
и техники за придобивање гласови. Тие дури и испратиле неколку американски советници
што спроведувале анкети за
опозицијата и ги советувале
за кампањската стратегија.
Конечно, во неделата пред
изборите, во обид и понатаму да ги зголеми шансите на
Коштуница, владата на САД,
исто така, јавно ветила дека ќе
ги повлече санкциите на САД
за Југославија ако Милошевиќ
ја загуби власта. Во моето истражување проценувам дека
таа американска интервенција
за Коштуница одигра клучна
улога во неговата победа во
тие избори.

Дали резултатите од вашето
истражување се веродостојни? Мислам, постојат голем
број теории на заговор... Зошто луѓето би верувале дека
информациите во вашата
база на податоци се реални?
ЛЕВИН: Податоците во ПЕИГ
се базираат на информациите
што ги собирам од различни
високодоверливи извори. На
пример, изворите за случаите за американската изборна
интервенција што јас ги користев вклучуваат: декласификувани американски владини документи, резултати од
истраги на Конгресот на САД
за активностите на Владата
на САД и сведоштва од поранешни американски владини
претставници, кои, на некој
начин, биле вклучени во одредена интервенција. Во ПЕИГ се
вклучени само случаите каде
што беа пронајдени сигурни
извори што потврдуваат дека,
навистина, се случила изборна
интервенција. Случаите каде
што постоеја такви обвинувања, а јас не можев да обезбедам сигурни докази за тоа,
беа исклучени од ПЕИГ. Секако,
како академик, јас се обидувам
да ги испитам изборните партиски интервенции на научен
начин - така што во моето истражување собирам и податоци од највисоките општествени научни стандарди. Делови

во странски избори низ светот
за време на нејзиниот мандат.
Изборите во Израел во 2015 година се добар пример за случај
каде што сѐ уште е премногу
рано да се каже дали САД интервенирале или не. Но, сигурен сум дека администрацијата на Обама интервенирала во
најмалку три избори за време
на својот мандат: во Либан во
2009 година, во Авганистан
во 2009 година и во Кенија во
2013 година.

од ова истражување веќе беа
објавени во големи рецензирани академски журнали за
меѓународни односи.

Рековте дека околу една
третина од интервенциите
биле јавни, а две третини
од нив биле тајни. Ве молам,
објаснете ја разликата.
ЛЕВИН: Јавните изборни интервенции се ситуации во кои
актите што се прават со цел
да се влијае на изборите им
се познати на просечните гласачи во засегнатата земја и се
дизајнирани да бидат јавни.
Тајните изборни интервенции се случаи во кои актите
на интервенција во корист на
фаворизираната страна или
не се познати за јавноста во
засегнатата држава пред изборите или тие не знаат за

врската меѓу актите и тој што
се вмешува.

Имате ли информации за
вакви интервенции во годините на администрацијата
на Обама? Ние знаеме дека
Израел се пожали дека администрацијата финансирала
левичарски групи да влијаат
на изборите, што доведе до
конгресна истрага.
ЛЕВИН: Секако, колку што
сме поблиску до денес, толку
е потешко да се знае дали се
случила партиска изборна интервенција од таен тип. Тоа е
една од причините што ПЕИГ
и моите напори за собирање
податоци завршија во 2000
година. Според тоа, премногу
е рано да се каже колку често
администрацијата на Обама
интервенирала на овој начин
www.republika.mk

Организацијата „Џудишал
воч“, позната по своите истражувања за корупцијата за
време на мандатот на Обама,
неодамна напиша анализа
за проблемот известувајќи
дека „Владата на САД тивко
троши милиони долари
од даночните обврзници
за дестабилизација на демократски избраната централнодесничарска власт
во Македонија, во соработка
со левичарскиот милијардер
и филантроп Џорџ Сорос“.
Набљудувачката група тврди дека Џес Бејли, изборот
на Обама за амбасадор во
Македонија, работи зад сцената со Соросовата Фондација „Отворено општество“
за префрлање големи суми
американски долари за каузата, што претставува мешање на американскиот
амбасадор во домашните политички прашања и кршење
на Виенската конвенција за
дипломатски односи. Дали
промовирањето политички
партии или нивни коалиции
од страна на невладините
организации финансирани
од амбасадорот на САД и од
Владата на САД и заземањето страни во изборната кампања може да се смета како
интервенција во изборите и
во изборните резултати?
ЛЕВИН: Со оглед на последните настани и според информациите што се јавно достапни
засега, премногу е рано да се
каже тоа во случајот со Македонија. Да се надеваме дека претстојната истрага ќе ги разјасни
работите во овој поглед.

петок, 31 март 2017 година
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СJО - кастоди банкa на СДСМ
на тие држави со кои САД имаат
потпишано договори за стратегиско партнерство.

Пишува | м-р Љупчо Пренџов, потпретседател на ГРОМ

Н

ишто веќе не е како што
беше! Дури ни „влијателниот“ „Твитер“ на кој
најмногу се пишува против, ама
протекува и некоја најава или
импресија, која, нели, така ќе
ни ги „отвори“ очите, што, всушност, мислат или ни подготвуваат влијателните Хан, Бејли или
Ванхауте преку неговата мачка.
Џабе дремевме на социјални
мрежи во деновите кога го очекувавме доаѓањето на Јоханес
Хан, кој, обично, знае уште во
авион да ни ја набие атмосферата со некоја жешка порака на
„Твитер“, а тоа во практика излезе „издишан балон“. Хан дојде и
си отиде. Северниот сосед би рекол „пољубио врата“. Во таа збрка на „Твитер“ пропуштивме да
видиме кога и како господинот
Бејли отиде „на дополнителни
консултации“ (народски кажано
на „пеење) во Вашингтон. Заборавил да ни пише!? Всушност,
може и нема тука некој сензационализам. Довчерашниот
службеник на Викторија Нулан
и на Хојт Ли, најголемите автори на интеретнички конфликти
и обоени револуции низ светот,
сега отиде да добие сосема нови
инструкции од уште поновите
шефови, кои треба децидно да
му укажат дека веќе не смее да
се чепка во суверенитетот на
државите, а особено не во суверенитетот и во интегритетот
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Ако главните чадори на опозициската СДСМ во најголемата
бура прокиснаа, многу логично
е прашањето, кој, всушност, остана накиснат во оваа политичка
магла, која упорно ни ја спуштаат. Народот не е, зашто од ден
на ден тој е сѐ побуден, нему му
станува сѐ појасно, како ден, кој,
всушност, е автор на општото
политичко вмешување и, како
никогаш досега, е единствен
во одлуката дека нема да поминат нарачаните сценарија на
штета на Македонија! Посебно
не ако нивниот локален извршител СДСМ, на чело со Заев, е
комплетно безживотен, а гледај го апсурдот, токму нему му
ја доделија улогата да продава
приказна „За живот“. Класичен
оксиморон. И за дебаклот на
опозициските трачери да не
помине толку едноставно, како
„дабл чек поинт“ им ја сместија
и тиранската платформа, од која
сега ни самите не знаат како да
се извлечат и упорно ја носат
како камен врзан на вратот, кој,
кога - тогаш, ќе ги одвлече на
дното од општествената и политичка сцена во Македонија.

Значи странците си го кажаа
своето, си видоа и со кого си
имаат работа во опозицискиот фронт и колку не ги бива,
дека освен да се натискаат во
парламент оти да продаваат
хумористични фарси, не можат ни чекор натаму. А кутрите членови на СДСМ, згора на
сѐ, уште сонувачи власт. Врескаат, викаат се закануваат со
затвори, одмазди, убиства (ќе
лежите, ќе те убијам и слични
будалаштини) и сакаат на тие
крилја да слетаат меѓу народот.
Полни со гнев и со омраза веќе
ни дома не ги сакаат такви, а не
да бидат власт.
Како последен појас за спасување при давењето во сопствените лаги им остана СЈО,
кое ни го донесоа вонуставно
и кое се претвори во, кажано
со економски речник, кастоди банка или банкар-чувар на
нивните акции / вложувања
во лаги, интриги, извртувања,
нечесни игри, клевети, уцени
и закани за општеството и за
унитарноста на државата. Надвор од редовниот систем, ама
демне кога повторно ќе биде
активирано за да може да ги
употреби за „тргување“ со власта и за власт.

Да сме пасивни набљудувачи
или обични сеирџии, ние од
ГРОМ не би требало да имаме
ништо лично против кој било
обвинител од таа институција.
Затоа што ниту претседателот,
ниту потпретседателите, ниту
секретарот , ниту кој било друг
член на Централниот или на
Извршниот одбор на ГРОМ не е
во никаква предистражна или
истражна постапка , ниту, пак,
е повикан како сведок за кој
било случај. Тоа што го зборуваме е од принципиелни и
легалистички побуди. Доколку
ние не си ги почитуваме законите и Уставот на државата,
не можеме да очекуваме некој
друг однадвор да ни ги почитува. Кога сите амбасадори и
евродипломати гледаат како
ние самите си го газиме сопствениот Устав, очекувано е,
во согласност со нивните интереси и интересите на нивните држави, да побараат од
таткото на нацијата и тој да
си го погази Уставот.
Во Република Македонија, во
согласност со Уставот како највисок правен и политички акт,
има едно Собрание, една Влада, едно Правобранителство и
едно Обвинителство. Не може,
по потреба на одредени сценаристи, ние да имаме две обвинителства. Оттаму, логично
е, производ со фабричка мана
да не ги даде очекуваните резултати или, можеби, ова се резултатите, ама во согласност
со потребите на поединци, но,
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сигурно, не и на очекувањата
на македонскиот народ.

Таа институција, која, патем, ја
плаќаме по четири милиони
евра годишно (а еве веќе втора
година си ги „крцка“ осумте милиони евра), беше формирана
за да им каже на граѓаните кој
во оваа држава прислушувал,
кој го нарачал тоа и кој го платил. Посебно со оглед на фактот
дека во судскиот спор против
Верушевски и неговите соработници / извршители, кој е завршен, беа пронајдени голема
количина пари и акции.

Вториот дел беше, оваа институција да открие дали високи
владини функционери правеле
криминал за кој беа обвинувани во бомбите со кои Заев ја
малтретираше целата јавност.
Рамнотежата на СЈО, чуварот на
мрачните тајни на опозицијата,
се одржуваше само преку предметот „Пуч“, кој сега, всушност,
воопшто не ни постои. Прво
обвинителката не беше доволно подготвена за предметот и
бараше одложување. Потоа, така
недоподготвена, го ослободи
Верушевски од притвор (кој, патем, се бранеше со молчење), за
во меѓувреме да закаже и свадба
на ќерка си и предметот да се
одложува 14 пати, за, конечно,
да го повлече. Дефинитивно е затворен, ставен ад акта, односно,
во согласност со сценаристите,
тој „мора“ да исчезне и од Судот
и од колективното сеќавање на
народот. Единствено што треба
да остане во паметење е дека
Груевски, Мијалков и Јанкуловска биле недоветни и сами
себе се прислушувале. Во овој
контекст, тоа што треба да биде
заборавено се и доказите што
беа земени од семејниот дом на
Верушевски на 20 јануари 2015
година. Тоа беше тој ден кога
полицијата влезе во нивната
семејна куќа, истата таа вечер
кога Соња Верушевска како
фризби фрлаше седум–осум
мобилни телефони, кога, како
во Силиконската долина, најдоа
еден куп лаптопи и персонални
компјутери полни со стотици
илјади датотеки преведувани на
www.republika.mk

англиски и испраќани во странство. Се разбира, и ова треба да
се избрише од колективната
меморија на народот бидејќи,
нели, власта е недоветна и сама
себе се прислушувала.

Сега, кога го затворивме прислушувањето и прислушувачите во темната комора на колективната амнезија, ни остана да
ги разглобуваме криминалот
и финансиските малверзации.
Граѓаните сѐ уште чекаат одговор дали некој од владата
зел 16 милиони долари мито
од Кинезите? Дали е земено
мито од страна на Израелците, дали милионскиот проект
„Космос“ на Цаноски е урнат
во согласност со позитивните
законски прописи , дали, навистина, се изнесени 5,5 фамозни
милијарди евра итн. Место тоа,
се изнаслушавме како на Љубе
Бошковски му ја пцуеле мајката
додека го апселе, или какви и
колку скапи гаќи носи некоја
новинарка, на каков душек
спие некој уредник и триста
примитивности и будалаштини
од најинтимен вид. И сето тоа
само како „јамб во најава“ дека
имаат индиции и ќе почнат со
истрага. Луѓево ги осудија уште
пред да почне истрагата. Колкав е апсурдот да потрошиш
осум милиони евра народни
пари за да откриеш гаќи од 500
евра? Или тоа е само затоа што
ги носат луѓе што размислуваат спротивно од Заев и од „чадорот“? На ваков примитивен
начин не функционирал ниту
прекиот суд во минато свршено
време.
Како и да заврши оваа фарса од
политика што ни ја продаваат
Заев и опозицијата, колку и да
се доживува мачно и мрачно,
сепак има една историска полза
од неа. Ова е школски пример
за сите идни генерации млади
политичари како не треба да се
практикува политиката. Затоа
што народот можеш да го излажеш еднаш, можеш да го лажеш
одредено време, ама никако не
можеш да го лажеш цело време.
Во 21 век тоа определено време
се мери во нано секунда! Затоа
народот дојде по своето. �
петок, 31 март 2017 година
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Сорос, Рама и Заев стоеја зад прислушувањето и зад тиранската платформа

Пишува | Никола Србов

Во Македонија е загрозен безбеднос
ниот систем преку негово пробива
ње, граѓанскиот сектор е урнисан од
корумпирани невладини организации,
се гонат неистомисленици, се замолк
нуваат медиуми, се обезличува Маке
донецот, се урива унитарноста и се
добива на легитимитет преку СДСМ
и дел од гласачкото тело кое заста
на зад оваа партија. Во Македонија
имаме параинституција – Специјално
јавно обвинителство - која ги амнести
ра сите што го загрозуваат уставниот
поредок, а ги дисциплинира неисто
мислениците на Заев и Фондацијата
Отворено општество

Д

еновиве има сè позаче
стени изјави на полити
чари од Албанија кои од
говорно тврдат дека Еди Рама
е еден од креаторите на криза
та во Република Македонија.
За жал, македонската јавност
секогаш треба да ја освесту
ва некој од надвор, очигледно
не си веруваме самите на себе
бидејќи за врската на Рама со
кризата веќе имаме пишувано
и зборувано во јавност.
Никулецот на целата криза се
наоѓа во незаконското прислу
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шување. Постојат сериозни ин
диции дека зад незаконското
прислушување во Република
Македонија стојат Еди Рама,
Матео Ренци и Зоран Заев,
заеднички именител за овие
тројца е Џорџ Сорос, кој е бли
зок со Рама и Ренци, а овој на
шиов, домашниов, го користат
како најоб
 ичен извршител на
највалканата задача против
својот народ. Планот за неза
конското прислушување бил
скроен на состанок во Рим, а
времето кога бил кроен пла
нот коинцидира со престојот
на Зоран Верушевски во Рим,
кој беше вработен во македон
ската амбасада како одговорен
за „соработката со безбеднос
ните служби на земјата во
која е на работа, и координа
ција со нив околу современи
те закани по безбедноста“.
Зошто е избрана токму Итали
ја? Во Италија безбедносните
служби не прислушуваат, тоа
за нив го вршат три компании
кои имаат склучено договор со
државата и работат за служ
бите. Од сите држави, само
во Италија постои можност
правно лице да купи опрема
за следење на комуникациите
со специјална дозвола од држа
вата или од некоја компанија.
Индициите водат кон тоа дека
Џорџ Сорос ја финансирал це
лата операција, од набавката
на опремата за прислушување
до креирањето на снимките.
Останува само нејасно докрај
дали истата опрема, која поми
на низ Албанија, била искори
стена за прислушувањето со
кое се сооч
 и и оваа држава, но
таму снимките не излегоа во
јавност, лесно е да погодиме и
зошто беше така.

Врската меѓу Сорос и прис
лушувањето во Република
Македонија ја зацврстува и
Споменка Лазаревска, сопру
га на второосомничениот во
www.republika.mk

аферата „Пуч“, Звонко Лаза
ревски, која со години земала
астрономски висока месечна
плата од Фондацијата Отво
рено општество. Пред некол
ку месеци во јавноста се отво
ри и прашањето дали ФООМ
преку Споменка Лазаревска
го поткупувала незаконското
дејство на нејзиниот сопруг,
но тоа не може да се потврди,
може само да се нотира како
некаква врска.
И веќе на целата јавност ѝ ста
на јасно дека Џорџ Сорос бил
вклучен во прислушување
то, но прислушувањето беше
само алатка која требаше да
послужи до постигнување на
крајната цел.
Која е крајната цел?

Истите луѓе што стоеја зад
прислушувањето, сега стојат
зад тиранската платформа. Зад
оваа платформа стојат Еди Ра
ма, Зоран Заев и Џорџ Сорос,
додека албанските партии
се само машата преку која се
спроведува планот на Сорос
во Македонија. Крајната цел е
преку платформата да се урне
унитарноста на Република Ма
кедонија и да се создаде бина
цион
 ална држава која де факто
претставува федерација.
По ударот врз безбедноста пре
ку прислушуваните разговори,
по пласирањето на тиранска
та платформа, дојде редот за
разубедување на Македонците
да прифатат дека и „не е така
страшно“ да им се подели др
жавата. Од Фондацијата Отво
рено општество мислеле и на
овој сегмент, можеби и најваж
ниот од сите.
Со цел Македонците да ја при
фатат тиранската платформа,
во Македонија е почнат петго
дишен проект за промена на
јавното мислење. Оваа акција

се спроведува преку: два кон
трактора, две програми и три
невладини организации.

ции, користејќи го терминот
„граѓани“,треба да го одземат
од Македонците чувството на
етичка припадност и истите
да се идентификуваат како
граѓани на државата. Крајна
та цел на овој проект, според
креаторите на истиот, е лесно
решавање на спорот со Репуб
лика Грција околу уставното
име на Република Македонија
со негова промена. Креаторот
на проектот замислил дека не
може да се изврши промена на
уставното име додека во држа
вата има народ кој се иденти
фикува како Македонци, по
требни му се само „граѓани“,
затоа спроведува проект кој
нас од Македонци треба да нè
промени во граѓани на „таа и
таа“ држава.

Првиот проект е наменет за
„промена на јавното мис
лење“ и истиот го спроведу
ва контракторот АЕКОМ за
што располага со буџет од
3.200.000 долари.
Вториот проект е наменет
за „активности за граѓански
ангажман“ и истиот го спро
ведува контракторот EWMI,
за што располага со буџет од
9.500.000 долари.
Трите невладини организации
што работат на овие проекти и
кои дополнително ангажираат
уште најмалку 50 невладини
организации, се Метаморфо
зис, Фондацијата Отворено
општество и Националниот
младински совет.

Овие проекти, кои ги водат дел
од невладините организации,
се во корелација со политиката
на Социјалдемократскиот сојуз
преку која ударот врз државата
добива легитимитет од поли
тички субјект зад кој застанале
дел од гласачите.

Проектот, кој е предвидено да
трае 5 години, а почна со т.н.
Шарена револуција и со насил
ните протести, сега е во фаза
на создавање јавно мислење
кое на Македонците треба да
им даде до знаење дека нема
ништо опасно во бинационал
носта.

Ослободувањето на Зоран Ве
рушевски и на Зоран Заев од
одговорност во случајот „Пуч“
е несоборлив доказ дека Спе
цијалното јавно обвинителс
тво има цел да ги амнестира
сите актери што ја создаваат
кризата во Република Македо
нија, а која води кон уривање
на унитарноста на државата.
Специјалното јавно обвини
телство има задача да ги дис
циплинира сите што не се сог
ласуваат со редефинирањето
на државата. Истовремено, СЈО
врши удар врз сите медиуми
што не се под контрола на Фон
дацијата Отворено општество.

Наметнувањето на бинацио
налноста и на двојазичноста
почна на протестите на т.н.
Шарена револуција, на кои
паролите и пораките беа пи
шувани на два јазика, на ма
кедонски и на албански. Со
тоа јазиците на останатите
етнички заедници во Републи
ка Македонија беа исфрлени,
а на македонските граѓани им
беше најавена двојазичноста,
поточно, прогласувањето на
албанскиот јазик за официја
лен јазик на целата територија
на Република Македонија.

Сите овие удари врз Република
Македонија се изведени син
хронизирано од повеќе цен
три, а се спроведуваат од три
кратно аболиран политичар. �

#ГраѓаниМК е проект преку
кој невладините организа
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Кошмар
Пишува | Ацо Станковски

К

ошмарот пристигна за сите тие што помислија дека со
своите криминални дејства и со помош на шпионските
здруженија на „странците“, со нивните посредници и
искомплексирани плутократи, како и со сите тие политички полумртви структури од бриселската евробирократија
ќе се дограбат до власта, која толку долго ја сонувале.
Но, место власта, им дојде еден огромен кошмар, и тоа
на јаве.
Настрана тоа што веќе подолг период сонуваат кошмари, овој пат овие ужасни сништа на нивната потсвест се
претвораат во реалност.

Фанатизмот на криптокомунистите, кои во меѓувреме се
преобразија во најординарни криминалци – какво назадување во нивната општествено-политичка еволуција,
не им дозволи за долг временски период да се соочат
со реалните чувства на народот и, слепи за овие предупредувања, продолжија да се прават недоветни, да го
игнорираат сѐ побунтовниот порив на граѓаните, додека
тој не кулминира во гигантски протести, кои како катаклизмично цунами за нив надоаѓа за да им стави крај на
нивните беззаконија, лаги и аморал.

Сега кошмарот е пред нивните очи и тие, претставниците
на разурнатиот Комуњарец и трите карикатурални балистички банди, замаскирани во политички партии, веќе
не можат да го игнорираат со просто затворање на очите
или со пикање на главата в песок како ноеви.
Тука, впрочем, нема песок, тука има асфалт и обидот да се
скрие, да се набие главата во оваа тврда супстанција може
да биде многу болно искуство, посебно ако некој шегаџија
се обиде да им помогне и посилно да им ги притисне
празните глави кон асфалтот.
Во ваква сосема можна ситуација, која, без сомнение, во
секој момент може да излезе од овој непредвидлив кошмар,
тие ќе почувствуваат стравотни болки во главата, која при
ваков тип операции пука како тиква.

Затоа овој кошмар за нив е ужасно собитие, тие, колку и да
се истренирани за самоцензура и за ментално извртување
на реалноста во своја корист и на бенефит на нивните
22
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колумна
нескромни и нереални очекувања, сепак, веќе не можат
да го игнорираат тоа што непоколебливо и неодбранливо
оди кон нив, а тоа е гневот на народните маси, кои од ден
на ден станува поголем, а носителите на овој праведен бес
се сѐ помногубројни и помногубројни.

Дваесет и пет години овие гадни и одвратни опортунисти
од Комуњарец и од балистичките банди ги мамеа и манипулираа луѓето на македонската република како зелени
експериментални глувци и долгоопашести врескачи, но,
еве, дојде и тој ден, кога сите овие луѓе решија дека им
е доста и дека веќе нема да ги трпат овие измамници
и криминалци, овие предавници и злосторници и ќе ги
постават таму, каде одамна требаше да бидат, исфрлени
на ѓубриштето на историјата.
Кошмарот дополнително се засилува откако македонските граѓани го отфрлија лажниот авторитет на тие
несреќни карикатури и кловнови од Брисел и им дадоа
црвен картон, со што им порачаа дека се целосно разоткриени и разобличени.
Кутриот лакеј на Соросовите дисаѓи - Хан, се соочи со
реалноста на својата гротескност и немоќ и брзо избега од стварноста на овој, за него и неговите послушни
глувци од Комуњарец и од балистичките банди, вистински кошмар, за во бриселскиот хаос и депресија да
фати малку спокој.
Соништата ќе му бидат и понатаму кошмарни, но и
прекогнициски.

Тука, во Скопје, тој не само што доживеа политички и
личен пораз, туку го виде и никулецот на тој процес, кој
сѐ повеќе расте и надоаѓа, се шири и го голта сето тоа што
претставувало идеал и парадигма за него и за сите други
искорумпирани структури од ЕУ, што веќе со децении ги
упропастуваат народите на Европа преку својата идиотска
и криминална политика.

Сега ова што почна во Скопје и во Македонија, а што
веќе го гледаме и во Америка и во делови од Европа, ќе
пламне како гигантска глобална револуција на антиглобалистичките сили во западната цивилизација. И тука
нема назад, часовникот на историјата, како што веќе ни
објаснуваше тој британски несреќник, емисар за лаги и
за измами, не се враќа.
Кошмарот неминовно доаѓа за Комуњарец и за балистичките семкари, но тој оди и во другите краишта и полека,
но сигурно, се претвора во еден општочовечки порив за
слобода и за правда.
Нема бегство од оваа потера на народните маси, гладни
и жедни за правда. Илјадници ловци ги натегнаа своите
чифтиња и не им паѓа на памет од овој лов да се вратат
со празни раце.

А потоа, кога ќе го довршат и последниот чин, ќе следува
голема гозба за победниците. Тоа ќе биде раскошна, барокна вечера, на која ќе бидат сервирани разни деликатеси од
дивеч: зајци, тетреби, фазани, препелици и по некоја дива
свиња ќе се прелеваат од гигантскиот астал со лавовски
нозе. Кошмарот доаѓа... �
петок, 31 март 2017 година

23

економија

Македонски парадокс

200.000 невработени, а 6.500 слободни работни места
Невработени се правници, економисти, гимназијалци,
а се бараат инженери од сите области, магационери,
продавачи, хемичари, електротехничари. Некои
работни места, пак, не можат да се пополнат бидејќи
во земјава нема продукција на соодветни кадри, кои
би одговарале на специфичните побарувања на некои
работодавци, најчесто странски инвеститори

М

Брзото привлекување голем
број странски инвестиции
создаде јаз во можноста да се
задоволат потребите за работен кадар. Имено, се работи за
капацитети што имаат големи
производствени процеси со
нова технологија, која во Македонија е релативно непозната, поради што и немаме соод�
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ветни кадри за пополнување
на таквите работни позиции.
Освен што немаме таков едуциран кадар, досега немало
можност и каде да здобијат
такво искуство и знаење – вели
директорката на Агенцијата за
вработување на Град Скопје,
Слободанка Алексовска.

На странските работодавци,
пак, им се потребни обучени
кадри, кои веднаш би се вклучиле во производствениот процес. Токму затоа за намалување
на невработеноста државата
воведе мерки и поволности
како помош за компаниите да
вработуваат нов кадар, а невработените да се вработат.
Една од мерките што ги презема
АВРМ за полесно вработување
на невработените е мерката
обука на работно место со сувенционирано вработување. Со
неа невработените посетуваат
тримесечна обука кај познат работодавец, кој потоа е должен да
ги задржи на работа уште шест
месеци. Средствата и за обуката,
како и за платата на нововработените ги субвенционира Агенцијата за вработување на Република Македонија. За мерката за
годинава се предвидени 62 милиони и 40 илјади денари, а ќе
бидат опфатени 440 невработени лица. Мерката е наменета за
лица што потешко се вклучуваат
www.republika.mk

Инаку, не се само ниските плати
проблем за слабиот интерес кај
младите за техничките занимања, туку и менталитетот.

За родителите, но и за учениците поприфатливо е децата
да се запишуваат на општествени, отколку на технички
науки. Занаетите се сметаат
за нешто што е резервирано за слабите ученици, па се
смета дека со запишување во
гимназија се покажува некој
повисок општествен статус.
Најчесто овие деца водени
од идејата дека ќе завршат
и факултет избираат средно
училиште што нема никаква
перспектива. Доколку не завршат високо образование,
на пример, гимназијалците
се осакатени и без никаква
работна иднина се губат во
системот. Па и да завршат
високо образование, се решаваат за професија што нема
перспектива, како, на пример,
да бидат правници или економисти, од кои има хиперпродукција. На крајот повторно
седат дома без работа, додека
работодавците безуспешно
бараат обучен кадар за техничките процеси во производството. Ова е аномалија што
живее со години. Децата, но
и родителите треба да сфатат
дека иднината и напредокот
се поважни од коментарите
и од мислењето на средината, која е заробена во идејата
„учи, за да не работиш“, а која
во реалноста се пресликува
буквално. Завршените ученици од општествените науки,
навистина, најчесто не работат. Па и кога има работа за
нив, младите не прифаќаат
што било. Избираат каде и за
колку пари да работат, останувајќи така на грбот на родителите, без егзистенција,
самодоверба и надеж. И така
кругот се затвора. Има многу
невработени, само дел од нив
бараат работа, а и тие што бараат, избираат што ќе работат
- објаснуваат социолозите. �
�
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акедонија минатата година забележи историски
пад на невработеноста,
но останува земја со еден парадокс, кој се провлекува цело
време, а тоа е дека имаме повеќе
од 200.000 невработени лица,
но и околу 6.500 отворени работни позиции што нема кој да
ги пополни. Инаку, од вкупната
бројка невработени, само половината, околу 100.000 се активни баратели на работа, а тие,
пак, што навистина бараат работа, пребираат каде и за колку
плата ќе работат. Невработени
се правници, економисти, гимназијалци, а се бараат инженери
од сите области, магационери,
продавачи, хемичари, електротехничари. Некои работни
места, пак, не можат да се пополнат бидејќи во земјава нема
продукција на соодветни кадри
што би одговарале на специфичните побарувања на некои
работодавци, најчесто странски
инвеститори. Дел од огласите
со месеци се повторуваат.

длежните апелираат невработените да аплицираат.

на пазарот на труд и за лица што
имаат потреба од дополнителни знаења и вештини, како и за
компании што имаат потреба од
проширување, од нови работни
места, но, поради спецификата
на работното место, не можат да
најдат соодветен кадар.
За време на обуката невработеното лице добива паричен
надомест од 9.000 денари месечно, во кое е вклучено и осигурување во случај на несреќа
при работа и професионално
заболување. По завршување
на обуката на работното место,
работодавецот е обврзан да ги
вработи сите обучени лица за
што ќе добие субвенција за вработување во форма на финан-

сиска поддршка за бруто-плата
во износ од 19.000 денари месечно за период од шест месеци
со цело работно време од кои
17.000 денари бруто-плата за
невработеното лице, а 2.000 денари задржува работодавецот,
како надомест за направените
трошоци за подготовка на лицето во работниот процес.

На корисниците на паричен надомест ќе им мирува правото
до завршување на обуката, додека корисниците на социјална
помош ќе продолжат да добиваат парична помош во текот
на обуката, при што вкупното
времетраење на примање на
субвенција не може да надмине 18 месеци. Ако корисникот

е отпуштен пред истекот на
субвенционираната програма,
тој има право да се врати во
регистарот на корисници на
социјална помош.

Во изминатиот период од 2013
година до 2016 година со оваа
мерка биле опфатени 984 невработени лица, од кои 863 се
сѐ уште на работа. Од нив 468 се
жени, а 454 млади до 29 години.

Инаку со вкупниот Оперативен
план за вработување за годинава се очекува да бидат вработени 10.000 нови лица, со што
значително ќе се пополнат дел
од слободните места што се на
пазарот. За дел од државните
мерки огласите се во тек, а наwww.republika.mk
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Рекоа, не порекоа

Личност на неделата

|

Следеше опомена од Веља
носки.

За ВМРО-ДПМНЕ првенствено се важни граѓаните и нивните интереси.
Единствениот реален и
логичен излез од целокупната политичка криза се
брзи избори. Изборите, кои иако се толку непосакувана одлука за СДСМ, значат сигурно решение за излез
од кризата. Тоа ќе биде референдум на граѓаните за
иднината на државата. Тие нема да се никаков нов
трошок или губење време бидејќи и онака треба да
се одржат редовни локални избори.

� Колеги немојте со такви
зборови! Ако треба да да
дам пауза да се смирите,
во ред.
Многу скоро потоа, пратени
ците заминаа на пауза.

Петре Шилегов

Опасен Егеец

Незаконски некој може
да си издава станови под
кирија на сопствената
фирма. Но, не може никој незаконски да ја издава Република Македонија.
Шекеринска е сопственик и стопан на своите многу
станови. На Република Македонија стопан е македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија,
коишто имаат една единствена цел, да живеат во
унитарна и стабилна држава, економски напредна во
која нема да има едно евро за мене, едно за Вицето,
нема аболирани криминалци да ја водат државата и
нема платформи од странство да бидат наш Устав.

Илија
Димовски
Предуслов за каква било
соработка помеѓу ДУИ и
СДСМ беше законот за
јазици, за кои што и вие
и СДСМ кажавте дека е окончан, потврден, детален,
прецизен и затворен, тој закон како текст некаде
постои. Е сега ако тоа беше предуслов господинот
Џафери да биде кандидат за претседател на Собрание,
ве молам да го видиме тој текст, не само заради нас,
заради поголем дел на пратениците од СДСМ коишто
го немаат видено и, трето, заради целата јавност во
Република Македонија.
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Личност на неделата

„А бе он ќе ми вреѓа дедо
бе, ќе го уб…!“, но собрани
ските служби го симнаа то
нот од микрофонот токму
во моментот кога Шилегов
се заканува.

Никола
Груевски

Антонио
Милошоски

|

Роден на:
12.6.1969 година во Скопје
Потекло:
Егеец

И

нтересно, во триго
дишната криза во
Македонија предизви
кана од најголемата албан
ска партија во Македонија
- СДСМ, најголем камен на
сопнување, проблем, непре
мостлива пречка, и уште
што не, станаа Егејците,
потомците на најголемите
синови на Македонија, по
томците на децата-бегалци.
Прво, од некоја причина, го
боцнаа во окото Трифун Ко
стовски, а подоцна на нив се
сети и Шилегов.

Петре Шилегов стана редо
вен во оваа рубрика, а како
тргнало, и ќе ја преимену
ваме рубриката. По него ќе
ја крстиме, секако.

„Требаше да се начука за
да се сети дека е Егеец“, на
пиша „озлогласениот Егеец“
Борис Дамовски на „Фејс
бук“ по испадот на Шилегов

www.republika.mk

во Собранието. Петре не из
бира ни место ни време за
да направи трагично шоу.
Таквите како него сметаат
дека пратеничкото столче
носи само привилегии, не
и должности. Уличарските
манири ѝ прилегаат на ули
цата, но не му прилегаат на
Собранието. Но, кој да му
каже на Петре?
Запотен, закрвен во очите,
ако им веруваме на каме
рите кои ја пренесуваат со
браниската седница, Петре
се најде погоден од обраќа
њето на Илија Димовски.

Во обраќањето од говор
ницата Илија Димовски од
ВМРО-ДПМНЕ потсети на
навредите кон Македон
ците од егејскиот дел на
Македонија во контекст на
актуелните протести про
тив тиранската платфор
ма, како и за страдањата на
овие Македонци, Шилегов
од место прво го истакна
своето егејско потекло, за
набрзо потоа да излезе од
контрола.

Оваа срамна едночинка е ед
на од опусот на главниот актер. Мора да му се признае,
делото му е големо, зад себе
има оставено многу срамни
улоги, навреди, понижува
ња, лажни обвинувања, зака
ни, уцени и притисоци.

Ете, во контекст на граѓан
ските собири, организирани
од „озлогласени Егејци“ во

|

почетокот на месецов, пот
претседателот на СДСМ, Пе
тре Шилегов, во „Топ тема“ на
„Телма“ ги навреди граѓани
те на Република Македонија
што протестираат низ градо
вите во Македонија, нареку
вајќи ги „фашистички орди“.

Според Шилегов, медиумите
праќаат отворени повици за
фашистички орди да излезе
ле на улица.
� Во Македонија во мо
ментов ни се случува фа
шизам – рече Шилегов.

И во оваа фашистичка ире
алност, која се случува во
главата на Петре и друга
рите, мора да му се приз
нае - добро плива во сопс
твените филмови. За човек
кој се доживува како жртва
на фашизмот, убаво успеал
- три стана, „леон“ за синот...
машала, Петре, машала, си
гурно ти најгласно навиваш
за фашизам. � (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа
Мирка
Велиновска
Овој вторник ги стаписа, ги шокира и ги
исплаши до коски сите
што систематски, пропагандно, преку политиките и интересите го обележуваа Балканот како простор во кој живеат диви
луѓе со малку памет и ич самопочит и интегритет.
Овој изминат вторник тие ја видоа разликата помеѓу
нивната креирана перцепција и реалноста. Два универзума. Токму тука во Македонија четврт милион
Македонци излезени на протест изведоа инстант
европски попис за тоа кој е цивилизиран, а кој дивјак.

Миша
Ѓурковиќ
Денес буквално се води
битка дали ќе преживее
Македонија како унитарна држава во која
Македонците имаат доминантна улога или полека
ќе се редефинира во правец на нејзиниот распад
во кој кога-тогаш Албанците би го отцепиле својот
дел и би го приклучиле на Албанија, а со другиот
дел прашање е што би било со него, тешко дека би
преживеал како самостојна целина, некои други
соседи кои имаат претензии веројатно би пробале
да го припојат кон себе.

Крешник
Спахиу
Албанскиот премиер и
Тирана изиграа многу
погрешно, изиграа погрешно затоа што ситуацијата во Македонија е многу чувствителна, многу
кршлива, многу нестабилна и во одреден момент албанскиот премиер станува дел, станува едностран дел
за начинот на кој треба да се формира влада држејќи
тотално страна на линијата на Сорос. Затоа што се знае
дека Заев е финансиран на директен начин, се знае
дури и дека прислушуваните телефонски разговори
беа финансирани од Сорос и сигурно дека му се даде
причина на претседателот Иванов да не го даде мандатот и да ја обвини Тирана за мешање во внатрешните
работи и дестабилизација на Македонија.
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СВЕТ

Ле Пен: ЕУ ќе исчезне,
време е да се поразат
глобалистите
Европската унија ќе исчез
не - рече француската претсе
дателска кандидатка Марин ле
Пен на митингот во неделата,
ветувајќи дека ќе ја заштити
Франција од глобализацијата
во обид да ги распламти стра
стите на нејзините приврзани
ци во последните четири неде
ли пред денот на гласањето.
Охрабрена од неочекуваниот
избор на Доналд Трамп за пре
тседател на САД и од одлуката
на Велика Британија да ја напу
шти ЕУ, на митингот во Лил таа
изјави дека француските избо
ри ќе бидат следниот чекор во
глобалниот бунт на народот,
како што го нарече.

Европската унија ќе умре
затоа што луѓето не ја сакаат
веќе... арогантните и хегемо
нистички империи се предо
дредени да пропаднат - рече
лидерката на евроскептична
та и антиим
 игрантска парти
ја Национален фронт (НФ) по
што следуваа гласни овации
и аплауз.

Дојде време да ги поразиме
глобалистите - рече таа обви
нувајќи ги нејзините главни
ривали, центристичкиот Ема
нуел Макрон и конзервативе
цот Франсоа Фијон, за „предав
ство“ на нивните проевропски,
пропазарни политики.

28

Анкетите предвидуваат дека
Ле Пен ќе помине добро во пр
виот круг од претседателските
избори на 23 април, но дека ќе
загуби од Макрон во вториот
круг на мај 7.
петок, 31 март 2017 година

Големиот број неопределени
гласачи значи дека резултатот
останува непредвидлив и моти
вирањето на луѓето да гласаат
ќе биде клучно за кандидатите.

Со незадоволството од ЕУ и од
евровалутата се изразува по
зиција против естаблишмен
тот, став што ги радува поддр
жувачите на НФ и привлекува
гласачи на кои не им се допаѓа
глобализацијата.

Но, исто така, тоа може да биде
пречка за власта во земја каде
што мнозинството се противи
на враќањето на франкот.

Во текот на изминатите некол
ку месеци Ле Пен се обиде да се
справи со тоа преку критикува
ње на непопуларната ЕУ, кажу
вајќи им на гласачите дека нема
веднаш да ја повлече Франција
од блокот или од еврото, туку
дека ќе одржи референдум по
шест месеци од повторно прего
варање за условите на Франција
за членство во ЕУ.

Во неделата, додека го предви
дуваше крајот на ЕУ, таа беше
внимателна да каже дека ќе се
обиде да ја замени со „друга
Европа“, која ја нарече „Европа
на граѓаните“, што ќе се базира
на лабава соработка меѓу на
родите.

Тоа мора да се направи на
рационален, добро подготвен
начин - изјави таа во интерв
ју за весникот „Ле Паризиен“.
Јас не сакам хаос. За време на
преговорите сакам да спро
ведам...
www.republika.mk

ЕУ ќе умре затоа што
луѓето не ја сакаат веќе,
рече француската
претседателска
кандидатка од крајната
десница, Марин ле Пен,
пред насобраната
толпа во Лил

Еврото ќе биде последен
чекор затоа што сакам да го
почекаме исходот од избо
рите во Германија наесен
пред повторно да се пре
говара.

Реагирајќи на коментарите
на Ле Пен за смртта на ЕУ,
францускиот амбасадор во
САД, Жерар Аро, на „Твитер“
напиша: „Тоа ќе биде вистин
ското значење на францу
ските избори: опстанок или
распад на ЕУ. Квазиреферен
дум“.
Околу 72 проценти од фран
цуските гласачи сакаат да го
задржат еврото, покажа анке
тата на Францускиот инсти
тут за истражување на јавно
то мислење (ИФОП) објавена
во весникот „Ле Фигаро“.
Но, за разлика од мнозинс
твото гласачи, голем дел од
гласачите на НФ поддржува
ат излез од еврото, покажа
анкетата.

Убедена сум дека ЕУ се
како ќе се распадне, па таа
е во право да го предвиди
тоа и да се подготви за разу
мен и организиран излез од
еврото, пред да се упатиме
кон поголема катастрофа
од таа во која се наоѓаме
сега - изјави по митингот
56-годишната Мари-Доми
ник Росињол, вработена во
банка.
Извор: „Дејли мејл“
Превод: Ана Цветаноска

www.republika.mk
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Велепредавници во историјата

Раце натопени со француска крв - Пјер Лавал, велепредавникот на Франција
Пјер Лавал бил француски
политичар, член на вишиската
влада, која во Втората светска
војна соработувала со нацистичка
Германија и со силите на Оската

Освен тоа, содржината им била
предадена на медиумите, а поради дипломатскиот скандал
Сeмјуел Хор бил принуден да
даде оставка, а кабинетот на
Пјер Лавал паднал во јануари
1936 година поради зголеменото влијание на Народниот фронт,
политички сојуз што ги обединува левите и централните сили
(социјалдемократи, комунисти,
радикали и др.) како противтежа
на десните сили. Оттогаш Лавал
станува многу непопуларен кај
социјалкомунистите.

П

ред Втората светска војна и
во текот на Октомвриската
револуција во 1917 година
бил социјалист, а по војната се
изјаснувал како независен за
да ја избегне непопуларноста
на комунистите. На премиерското столче во Франција седел вкупно четири мандати, од
кои два во текот на Вишиска
Франција. По ослободувањето
на Франција и падот на нацизмот, Лавал е уапсен и осуден
за велепредавство, а и покрај
големите протести, погубен е со
стрелање. Денес во Франција тој
е синоним за велепредавство.

Вишискиот режим

Од пацифист до нацист

Пјер Лавал е роден на 28 јуни
1883 година во скромно семејство во Шателдон. Студирал
право во Париз, а од 1907 година
работи како адвокат.

По Првата светска војна станал
член на Француската секција на
работничката интернационала,
една од многубројните социјалистички партии во тоа време
во Франција. Бил избран за пра-

теник во париското североисточно предградие Обервил, а
во 1923 година станал и негов
градоначалник.

Мобилизиран во војната, Лавал
се враќа со силен пацифистички став, поддржан од неговите чести контакти со Аристид
Бријан, со кого работи на воспоставување добри односи со
Германија и со СССР. Но, со изборот за министер брзо се оддалечува од левите политички
погледи и во периодот од 1920
година до 1930 година постепено станува десничар.
Во текот на четвртиот премиерски мандат Лавал потпишал
пакт Лавал – Мусолини, со кој
на Италија ѝ отстапил дел од
Либиската Пустина. Освен
овој пакт, тој склучил пакт и
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со Семјуел Хор, пактот Хор –
Лавал. Овој пакт го потпишале Лавал, тогашен премиер на
Франција и Семјуел Хор, тогашен министер за внатрешни
работи на Велика Британија,
на 8 декември 1935 година во
Париз. Според овој договор
Абинисија (Етиопија) требало да ѝ ги отстапи на Италија
областите Данакил и Огаден
околу реката Тигар, но и да ѝ
отстапи поголема зона во јужниот дел на земјата за економска експанзија на Италија и за
колонизација. Во замена за тоа
Италија требало да ѝ отстапи
само тесен појас од Јужна Еритреја со излез на море во градот
Асаб. Договорот ѝ бил испратен
на Еритреја по дипломатски
канал, но таа го отфрлила бидејќи водел кон укинување на
нејзината независност.

Германската окупација на
Франција му дава можност на
Лавал да се врати на власт во
1940 година. Негова задача
било да ја стави во служба на
маршалот Филип Петен и на
Владата во Виши цела медиумска империја со која располагала Франција во тоа време.
На 10 јули 1940 година Лавал
го користи своето влијание во
националното собрание за да
му даде неограничени овластувања на маршалот Петен, а за
возврат два дена подоцна овој
го назначил за премиер.
Вишискиот режим имал легален
авторитет над северниот дел на
државата, окупиран од Вермахтот и над јужниот „слободен“
дел на државата, но вишиската
влада можела во северниот дел
да донесува закони само ако не
се коселе со германските. Логично, во јужниот дел режимот бил
најделотворен, а таму се наоѓал
и главниот град, Виши. Јужната
зона била под вишиска управа сѐ
до декември 1942 година, кога
Хитлер наредил Вермахтот да
го окупира јужниот дел, па така
цела Франција се нашла под германска окупација, освен мал дел
на Алпите, кој бил под власт на
нацистичка Италија сѐ до септември 1943 година.

пратеник во Франција, и на 22
октомври остварил средба со
Адолф Хитлер, кому му предложил тесна соработка меѓу двете
држави.
Од јули до декември 1940 година
Лавал ги надминува овластувањата на Петел и води активна колаборациска политика за
сојуз со Германија. Министрите
од неговиот кабинет се загрижени поради плановите на Лавал и
на 13 декември 1940 година Петел го разрешува и за премиер
го назначува Франсоа Дарлан.
Лавал бил уапсен, но германскиот пратеник Ото Абец испраќа војници да го ослободат
и да го одведат во Париз, каде
што живее под заштита на германската армија.

Разрешувањето не го спречило
Лавал да продолжи да учествува во јавниот и во политичкиот
живот.

Во април 1942 година, под
притисок на Германците, Лавал е назначен за премиер во
режимот на Петел. Верувајќи
во победата на нацистичка
Германија, тој уште повеќе ја
засилил колаборационистичката политика со окупаторите.
Во мај истата година издал
наредба полицијата да ги задржи француските Евреи и да

ги депортира. Во јуни решава
да формира служба за задолжителна работа, преку која најдобрите работници ги испраќал
во Германија разменувајќи ги
за француски воени затвореници. Во септември го овластува
Гестапо да ги гони француските партизани.

Во јануари 1943 година Лавал
формирал француска милиција - политичка полиција под
раководство на Жозеф Дарнан.
За шест месеци милицијата уапсила 35 илјади луѓе и играла важна улога во прогонот на Евреи
и на партизани, кои биле мачени и убивани или испраќани во
концентрациски логори. Истата
година им го предал Леон Блум
на нацистите.

Во јуни 1944 година, за време на
десантот на Нормандија, Лавал
го префрлил седиштето прво
во Белфор, а потоа во Сигмаринген, Германија. Таму била
воспоставена влада во егзил,
на чиешто чело бил Фернанд де
Бринон. Во мај следната година избегал во Шпанија, но бил
уапсен во Барселона на барање
на генералот Де Гол.

Францускиот трибунал го осудил на смрт со бесење. Бил обесен на 15 октомври во затворот
Френ, во близина на Париз, во
полусознание бидејќи имал се
обидел да се самоубие испивајќи
капсула со цијанид. � K.M.

Лавал остварил многу блиски
врски со Ото Абец, германски
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здравjе

Пролетниот замор може да се победи со физичка
активност
Зошто се јавува замор? Дали,
можеби, тоа е последица на
дисбаланс на хормоните?
ВИТАНОВСКА: Да. Во телото
на човекот постои дисбаланс.
Се шират крвните садови,
притисокот паѓа, а хормоните
„вријат“, со што хормонот на
среќа се намалува. Бидејќи се
намалува серотонинот, човек
лесно може да западне во депресија.

Еден од начините за подобрување на
состојбата е со исхрана богата со овошје
и со зеленчук за да може организмот да ги
добие потребните минерали и витамини.
Потребно е дополнително количество
витамин це. Пролетниот замор може да биде
и последица на дисбаланс на хормоните

Дали пациентите со хронични болести имаат поголем ризик од пролетен замор?
ВИТАНОВСКА: Пролетниот замор посебно ги погодува хроничните пациенти и тие што
се анемични. Од пациентите со
хронични болести посебно се
издвојуваат тие со дијабетес,
висок крвен притисок, ревматоиден артритис. Пролетниот замор кај овие пациенти е
поизразен и тоа е последица
од промена на атмосферскиот
притисок.

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

С

екој втор човек над 30 години страда од пролетен
замор, што е состојба, но
не е болест. Пролетниот замор
се манифестира со брзо заморување, недостиг на концентрација,
необјаснива потреба од спиење
во текот на целиот ден. Луѓето
чувствуваат дека им е намалена
работната способност. Чувствуваат слабост во мускулите, отоци на глуждовите на стапалата.
Најголемо влијание имаат наглите промени на времето, на кои
човекот тешко се адаптира. Пролетниот замор обично се јавува
кон крајот на зимата, а може да
потрае до мај.
Еден од начините за подобрување
на состојбата е со исхрана богата
со овошје и со зеленчук за да може
организмот да ги добие потребните минерали и витамини. Потребно е дополнително количество
витамин це.
Пролетниот замор може да биде
и последица на дисбаланс на хормоните.
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- Во телото на човекот постои
дисбаланс. Се шират крвните садови, притисокот паѓа, а хормоните „вријат“, со што хормонот
на среќа се намалува. Бидејќи
се намалува серотонинот, човек
лесно може да западне во депресија – вели д-р Ирена Витановска,
специјалист по семејна практика.

Со доаѓањето на пролетта,
пациентите често се жалат
на пролетен замор. Какви се
симптомите? Дали пролетниот
замор е болест или состојба?
ВИТАНОВСКА: Пролетен замор
е состојба, не е болест. Некои
луѓе се посебно чувствителни
на пролетта и на промените
што доаѓаат со неа. Додека трае
зимата, ние како да сме во состојба на хибернација, како да
сме во зимски сон. Тогаш телото наталожува повеќе калории
бидејќи се јаде помрсна храна.
Постои недостиг на витамини,
недостиг на физичка активност.
И кога ќе дојде пролет, место да
се раздвижиме, доаѓа потопло
време, ние чувствуваме замор.
Главно, секој втор човек има
симптоми на пролетен замор.
Со доаѓањето на пролетта наеднаш како да сме уморни, како
да ни се спие. Оваа сонливост се
појавува поради недостиг на витамини, здрава храна и физичка
активност. Се појавуваат вртоглавици, продолжен сон, немоќ,
лесна депресија. Зошто? Бидејќи
има недостиг на хормонот на
среќата – серотонин.

Постои голема
разлика меѓу
пролетниот
замор и
синдромот на
хроничен умор.
Пролетниот
замор е минлив,
трае неколку
недели, додека
телото да се
адаптира на
пролетта

Дали пролетниот замор се
разликува од синдромот на
хроничен умор? Кои се разликите?
ВИТАНОВСКА: Постои голема разлика меѓу пролетниот
замор и синдромот на хроничен умор. Пролетниот замор е
минлив, трае неколку недели,
додека телото да се адаптира
на пролетта. Хроничниот замор
е последица на некоја болест.
Ако подолго време трае пролетниот умор, пациентот треба да направи лабораториски
испитувања, да посети лекар
за да се најдат причините. Кај
хроничниот замор, симптомите
постојат повеќе од шест месеци и тие упатуваат на некоја
болест.
Постојат ли пациенти кај
кои е поверојатно дека ќе се
јави пролетен замор, односно има ли пациенти што се
повеќе склони на него?
ВИТАНОВСКА: Секој втор човек постар од 30 години има
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пролетен замор. Речиси е невозможно да најдеш некој што
не се жали на промените кои
се случуваат во пролет и како
тие влијаат на телото. Обично спортистите не се жалат на
пролетен замор, бидејќи тие се
постојано физички активни, и
децата што се здрави.

Што би им препорачале на
пациентите?
ВИТАНОВСКА: Недоволната
физичка активност е една од
најважните причини поради
кои се јавува пролетниот замор. Професиите денес почесто
се поврзани со седење. Затоа е
потребно најмалку половина
час секој од нас да има физичка
активност. Лесна прошетка која
ќе трае половина час, надвор,
во парк, во шума, е одличен избор. За да се намали заморот
или тој да се изгуби, потребна
е да се јаде лесна храна. Пазарите се полни со зеленчук и со
овошје. Преку оваа храна ќе се
внесат повеќе витамини, посебно витамин це преку овошјето. Витаминот це значително
ја подобрува состојбата. Исто
така, може да се практикуваат
и наизменични туширања со
млака и со топла вода. Се препорачуваат лесни прошетки, а
не нагли физички активности
бидејќи телото не може да го
следи тоа.

Зошто е честа анемијата во
пролет? Како до подобра крвна слика?
ВИТАНОВСКА: Анемијата, односно недостигот на железо во
крвта, е честа во пролет поради
исхраната. Јас би препорачала
јунешко месо, но и џигер, грав,
сиот зеленчук, посебно сѐ што е
зелено – грашок, спанаќ, зелена
салата, коприва. На пазар има
сѐ. Треба да се смени начинот
на приготвување на храната.
Професиите што се поврзани
со седење, можеби, најмногу се
виновни за состојбата со пролетен замор. По осум часа седење,
луѓето немаат волја за ништо.
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Новите генерациите мора да научат да веруваат во сопствениот љубовен идеал
Имам чувство дека новите генерации имаат недостиг
од емпатија за човештвото. Денешните деца не се
обидуваат да научат нешто, вели Трифуновски
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски

„Авантурите на Аладин“ во режија,
адаптација и драматизација на Бојан
Трифуновски е новата премиера на
Македонскиот народен театар (МНТ)
со која националниот театар сака да
ја заживее детската сцена. Ова е втора
претстава на МНТ, по „Силјан штркот

шанца“ со која МНТ сака театарот да им
го доближи на децата и на младинците. „Авантурите на Аладин“ е магична
бајка во која режисерот Трифуновски
сака да нагласи дека не е сѐ црно и бело,
туку дека има и сиво и дека за секој
човек вреди да се бориш.

Аладин е народна приказна од
Средниот Исток, која ја превел Антоан Галан, а е дел од збирката „Илјада
и една ноќ“. Кој беше вашиот мотив
да ја поставите на сцената на МНТ?
ТРИФУНОВСКИ: Една од првобитните идеи на МНТ е да се возобнови детската сцена и режисерите што се вработени во театарот да направат нешто
од детската класична литература. Разговаравме за многу текстови. Прво
тргнавме со „Авантурите на Хаклбери
Фин“ од Том Соер. Но, јас веќе имав
направено драматизација на Аладин,
која чекаше некое подобро време.
�

Кога решивме првпат да направиме
претстава за најмладите на големата
сцена, Аладин беше најдобро решение
бидејќи има сценско-визуелен капацитет. Што и да работиш од Аладин
мора да има волшебна ламба, килим
што лета и пештера. Сите текстови
од светската литература за деца се
занимаваат со тоа дека љубовта ја победува алчноста, духовниот е поважен
од материјалниот аспект на живеење.
Аладин ја одбравме поради тоа што
се занимава со една култура што ни е
блиска и далечна во исто време. Секако, не сакавме да се натпреваруваме
со Дизни. Сакавме да ја раскажеме
несреќната љубовна приказна меѓу
Аладин и Џасмин, каде што едно дете
од предградието на Техеран, кое има
груби раце на возрасен маж од работа, краде леб за да преживее, не се
откажува од идејата дека принцезата
може да му стане жена. Потребата да
се верува во сопствениот љубовен
идеал е нешто што треба да се врати
кај овие нови, микробранови генерации деца. Така ги нарекувам бидејќи
се топли од надвор, а студени однатре.
И јас сум родител, имам чувство дека
новите генерации имаат недостиг од
емпатија за човештвото. Денешните
деца не се обидуваат да научат нешто.
Имаат пред себе готови, инстант решенија. Имаш лек за сѐ, ако го прашаш
„Гугл“. Таквата инстант сатисфакција
дека имаш калкулатор во раката со кој
многу брзо се стигнува до решение и
нема потреба да се бара вистината. А
самата потрага е тоа што е највозбудливо во детството.
Од Холивуд до Боливуд се снимени десетина филмски хитови, а
своевремено голема слава здоби
и британскиот „Багдадскиот крадец“. И во вашата претстава има
филмски елементи.
ТРИФУНОВСКИ: Тоа не е чудно бидејќи јас сум човек што сака филмови,
сака да слуша квалитетна нова и класична музика. Мојот метод на работа
не е различен од принципите на мојот
метод на однесување во општеството.
Ако сум вљубен во идеја, ќе најдам начин да ја вметнам во претставата само
поради тоа што ќе го засили дејството
на претставата. Често користам различни медиуми.
�
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Приказната за Аладин ги има сите
елементи што гарантираат добра
претстава: јунак што созрева низ
разни настани, преубава принцеза,
злобен противник. Дали беше лесно
да се направи изборот на актерите?
ТРИФУНОВСКИ: МНТ е театар што
константно работи две или три претстави паралелно. Добро е што сме на
„слатки маки“ затоа што сме еден од
најголемите и најталентирани ансамбли во регионот. Не мислам дека
само правењето кастинг е поврзано со материјата. Направив кастинг
што се базираше на принципот на семејство. Сакав луѓето што ќе учествуваат во проектот да бидат слободни
и посветени. Се покажа дека луѓето
што реагираа на семејниот принцип
„најдобрата идеја победува“ добро
поминаа во претставата.
�

Секој од нас би сакал еден ден да
ја најде ламбата што може да ни
исполни три желби. Но, дали животното искуство нѐ учи дека, сепак,
најдобро е да си веруваме себеси и
на својата моќ?
ТРИФУНОВСКИ:Тоа е едно од вечните прашања и на филозофијата и на
начинот на кој гледаме на животот.
Потрагата е тоа што е највозбудливо.
Тоа што мене ме тера да работам, е што
самата потрага е возбудлива. Принципот на тоа дека бараш макар една
реченица да одекне во вечноста и во
ушите на некое дете што првпат влегува во театарот, предизвикот дека треба
да му ја вметнеш таа реченица да ја
запамети, преку слика, песна реплика е
сосема доволен мотив. Тоа што за мене
е поразително, е што алиенацијата
создава еден тип специфична катарза.
Новите генерации, мислејќи дека ако
гледаат филм за Нелсон Мандела дома,
во еден часот наутро, спуштен на „Торент“ на лаптоп и заплачат на крајот
на филмот, дека тоа е катарзата. Тие
мислат дека гледајќи го филмот на
некој начин помогнале во развојот на
сопственото општество. Тоа не е така.
Тоа е лага на филмската индустрија. За
да се смени нешто, треба да тргнеш од
себе. Во Аладин сакавме да нагласиме
дека не е сѐ црно и бело, туку дека има
и сиво и дека за секој човек вреди да се
бориш. Никој не е исклучително лош
и исклучително добар.
�
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Ова е приказна што ги учи децата, но и возрасните дека треба да
сакаат со срце и да го заборават материјалниот свет, барем за момент.
Возможно ли е тоа?
ТРИФУНОВСКИ:Тие светови коегзистираат од кога постои човекот.
Иста таква е и потребата за театар
и потребата за подобар живот. Не
може во ниту еден случај, додека не
се исчисти овој принцип, што за мене
е еден од најпогрешните на кои се
базира нашата цивилизација, а тоа
е неправилната распределба на моќ
и на пари, каде што еден процент
од светското население живее 400
пати подобро од другите 99 отсто. Во
овој случај не е можно работата да се
постави на здрави нозе. Но, бидејќи
е во прашање дијалектика и жив организам, има искри на надеж, кои ни
даваат за право да продолжиме и да
веруваме и да се бориме дека порано
или подоцна овој свет ќе мора да се
соочи самиот со себе. Ќе мора да се
удри по темелите на капитализмот,
кој е убедливо најпогрешниот начин на функционирање со светскиот
капитал. Кога ќе се случи тоа, а има
индиции дека ние ќе бидеме живи
сведоци на тоа, ако не се постави
веднаш на здрави нозе од аспект
на културолошки развој, наука, технологија, здрав живот, тогаш оваа
цивилизација, како и многу други
претходно, ја чека нужно распаѓање.
Има една стара, клингонска поговорка: „Кога нешто ќе се обедини, нужно е да се растури однатре“. Значи,
кога целиот свет ќе се обедини во
алчната потреба за пари, нужно ќе
се распадне однатре.
�

Ова не е ваша прва претстава за
деца. Во театарот за деца и за млади ги работевте „Пат околу светот“
и „Пипи долгиот чорап“. Каков е
предизвикот да се работат детски
претстави?
ТРИФУНОВСКИ:Предизвикот е голем затоа што тоа е публика што мора
точно да ја водиш низ нарацијата,
со нив не смееш да си поигруваш и
да користиш претенциозни професионални трикови за да стигнеш до
одредено решение. Кај нив мора да
биде точно и јасно и да продадеш и
да создадеш магија. �
�
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Концерт на Македонската филхармонија со најдобриот виолончелист на светот

култура

Иштван Вардаи ја
изведе „Чајковски:
смеа и тага“ на
легендарниот
инструмент на
Страдивариус
Под диригентската палка на
маестро Кејс Скалионе, оркестарот
на Македонската филхармонија по
подолго време ја изведе Шестата
симфонија насловена „Патетична“
од рускиот гениј Чајковски, која се
смета за една од најубавите
симфонии на сите времиња
Пишува | Невена Поповска

М

акедонската филхармо
нија одржа симфони
ски концерт под наслов
„Чајковски: смеа и тага“, на кој
како солист настапи еден од
најдобрите виолончелисти
на светот, Иштван Вардаи од
Унгарија.

Унгарецот Иштван Вардаи е
најдобриот виолончелист на
светот, ќе напише „Дејли њус“.
Наг рад ув ан иот унг арс ки
уметник, кој свири на ле
генд арн иот инс трум ент
„Страдивариус Ду Пре-Харел“
(1673), виолончело кое пред
него било во сопственост на
познатата Жаклин ду Пре,
пред македонската публика
настапи со Рококо-варијаци
ите за виолончело и оркестар
од П. И. Чајковски.
36
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Рококо-варијациите за вио
лончело и оркестар оп. 33 се
смета за едно од најомилените
дела во литературата за вио
лончело. Чајковски бил инс
пириран од Моцарт, а за да го
создаде ова дело му помогнал
Вилхелм Фиценхаген, герман
ски виолончелист и негов
колега, професор на Москов
скиот конзерваториум. Чајков
ски токму за него ја напишал
композицијата, а Фиценхаген
прв ја извел во Москва во 1877
година, под диригентство на
Николај Рубинштајн.
Под диригентската палка на
маестро Кејс Скалионе, орке
старот на Македонската фил
хармонија по подолго време
ја изведе Шестата симфони
ја насловена „Патетична“ од
рускиот гениј Чајковски, која
се смета за најубавите сим
фонии на сите времиња. Од
богатиот опус на Чајковски оркестарска, камерна музика,
балети, опери, посебно место
заземаат неговите симфонии,
а меѓу нив најпозната е токму
„Патетична“.

Авторот ја создал „Патетич
на“ непосредно пред неговата
смрт, во миговите на депресија
и сомнеж во својот креативен
дух. Чајковски, незадоволен
од резултатот, често ја кинел
партитурата, но по многуброј
ни исправки почнал да веру
ва дека тоа е можеби еден од
неговите најдобри трудови,
сметајќи дека таа е „завршен
камен на целото негово тво
рештво“ и „најискреното дело
кое некогаш го напишал“.

на Универзитетот за музика
и изведувачки уметности во
Виена да студира со виолон
челистот Рајнхард Лацко, а во
меѓувреме посетува мастерчасови кај истакнатите Гидон
Кремер, Наталија Гутман, Јури
Башмет, Андрас Шиф, Наталија
Шаковскаја. Во 2010 година е

Иштван Вардаи е роден во 1985
година. Откако ќе дебитира во
Хаг на 13 години, ќе ги освои
сцените во Њујорк, Лондон,
Париз, Прага, Виена, Минхен,
Франкфурт, Москва, Токио...,
соработувајќи со врвни орке
стри и диригенти, како што се
Адам Фишер, Хауард Грифит,
Николас Паскет, Маркус Бош...
На само 12 години, Вардаи е
примен во класата на прочуе
ниот Ласло Мезо како посебно
надарен музичар на Академи
јата „Франц Лист“ во Будимпе
шта. Во 2005 година заминува
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народен натпревар „Чајковски“,
а во 2008 година на 63. Интерна
ционален натпревар во Женева.
Во 2012 година, пак, ќе ја добие
престижната „При Монтблан“
како еден од најнадежните
млади музичари во светот, а во
2014 година престижната АРД
на натпреварот по виолончело
во Минхен. Како камерен му
зичар, исто така, соработува со
видни имиња, меѓу нив и Шиф,
Кремер, Башмет, Миша Мајски,
Александар Ситковецки... Иш
тван Вардаи, заедно со виоли
нистот Кристоф Барати, е умет
нички директор на водечкиот
фестивал на камерна музика во
Унгарија – „Капосфест“.

награден со двегодишна сти
пендија „Борис Пергаменчиков“
за мастер-часови на Академија
та „Кронберг“ во Германија со
проф. Франс Хелмерсон. Добит
ник е на многу награди на меѓу
народни натпревари, меѓу кои

и три награди „Давид Попер“
во Будимпешта (2000, 2003 и
2004), специјална награда „Ема
нуел Феурман“ во Берлин, прва
награда „Јоханес Брамс“ во Ав
стрија. Во 2007 година станува
лауреат на престижниот меѓу

владетел во пантеонот на рок-спектаклите (Show Must Go On)
Пишува | Сотир Костов

Вардаи свири на легендарно
то виолончело што го израбо
тил Антонио Страдивариус во
1673 година, виол
 ончелото на
познатата Жаклин ду Пре, а на
подарок го добил од Германец
што сакал да остане анонимен,
како и на виолончело „монта
њана“ од 1720 година. �

„Сакав да дојдам до
врвот и ништо друго
не ме интересираше.
Не сакам во рајот,
таму и така е досадно.
Пеколот е подобар,
погледајте колку
интересни луѓе
завршија таму“
Фреди Меркјури
38
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Во историјата е забележано дека во
рок-музиката најмоќниот глас, најекстравагантните настапи и најексцентричното однесување му припаѓаат само на
еден генијалец - извонредниот и неповторлив Фреди Меркјури. Најголем дел
од работите во врска со овој композитор, текстописец и пејач се единствени,
добар дел контроверзни, а има и такви
кои се и мистериозни. Фреди Меркјури
живееше живот исполнет со провокации.
Живот исткаен од забава, дрога, секс и
рокенрол. Имаше кариера достојна за
почит, восхит и паметење. Но, и приватен
живот покриен со плашт на тајност и
контроверзии. Во кариерата постигна сѐ
што сакаше. Ги испеа најубавите рок- мелодии, ги одработи најспектакуларните
рок-концерти и ја создаде и заедно со
останатите членови на Квин ја изведе
легендарната и безвременска „Bohemian
Rhapsody“. Со право може да се констатира дека музичката кариера му беше
бесконечна рапсодија. Но, во приватниот живот поминуваше низ пекол: се
дрогираше прекумерно, учествуваше во
најлуди забави, пијанки и оргии, правеше
ексцеси, а љубовниците ги менуваше
како чорапите. Едноставно, живееше
живот на екстремен хедонист. Тоа беше
живот на работ меѓу блудот и развратот.
Сето тоа на крајот го чинеше прерана
смрт. Контроверзен и ексцесен во животот, а авангарден и, пред сѐ, генијален на
полето на музичката уметност. Ќе остане
запаметен како човек што ги поместуваше границите. Со својата несекојдневна
појава и со ексцентричното однесување
на музичката сцена, често беше на тенката граница меѓу добриот вкус и кичот.
Како и да е, нескротливото момче на рокенролот живееше динамичен живот, се
однесуваше диво. Со еден збор, живееше
екстремен живот. Но, тоа беше и живот
исполнет со убава музика, прекрасна
мелодија, живот на висококвалитетен
сценски перформанс. На волшебен начин
успеваше фрустрациите од приватниот
живот да ги преточи во грандиозно дело
на сцената, кое беше блескаво, накитено
и поголемо од животот.
Роден е на 5 септември 1946 година,
како Фарок Буслара, на островото Занзибар, во денешна Танзанија. Неговите
родители Џер и Боми, економисти по
струка, биле вработени во британската колонијална служба во Султанатот
Занзибар, припаѓале на Персите, народ
кој живеел во Индија, и според религија припаѓале на зороастризам, една
од најстарите и најпознати религии во
светот, основана од пророкот Зороастер
(Заратустра), околу 1000 години пред
нашата ера. Тоа е религија на добриот и
40
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лошиот дух, на борбата помеѓу доброто
и злото, добриот и лошиот принцип.
Имал помала сестра, Кашмир, која била
многу поврзана со него. Како мал имал
природен талент и љубов кон уметноста и музиката. Покажал интерес и за
спортот, најмногу за бокс и за хокеј. Бил
член на училишниот хор, учествувал во
училишните театарски перформанси,
одел на часови по пијано и многу рано ја
открил страста кон рокенролот. Во 1969
година во Англија завршил графика и
дизајн на Колеџот за уметности „Илинг“.
Во февруари 1971 година, имајќи желба
да создава музика под влијание на Џими
Хендрикс и групата Лед Цепелин, заедно
со Брајан Меј, Роџер Тејлор и Џон Дикон,
ја формира групата „Квин“ (Кралица).

Оваа музичка група е една од ретките
која за цело време на своето постоење
нема променето ниту еден член. Ја сочинуваат: Брајан Меј, виртуоз на гитара со
завидни вокални перформанси, Роџер
Тејлор, тапанар волшебник и прекрасен
придружен вокал, Џон Дикон, бас-гитара,
човекот глас и извонреден перформанс
- Фреди Меркјури. „Квин“ важи за една
од најреспектираните и најпопуларни
британски групи на сите времиња. За
време на целото нивно егзистирање на
светската рокенрол сцена, со нивните
албуми и мега-хитови содржани во нив,
поминаа низ повеќе музички жанрови,
во кои Фреди Меркјури се етаблираше како харизматичен и извонреден
лидер. Со вдахновена самоиронична
интерпретација, на секаде во светот ги
освојуваше симпатиите на публиката и
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на слушателите и ја повлече групата од
маргините на тогашната рок-сцена, во
самиот епицентар на светските рокенрол-збиднувања.

Тој во рокенролот ја внесе лелеавата
атмосфера од оперите на Верди, при што
највпечатлив беше со незаборавните мелодии, нагласената емоција и блескавата
сценографија и костимографијата. Групата секогаш имаше извонредна хемија,
разбирање и надополнување меѓу нејзините членови. Фреди Меркјури во Брајан
Меј имаше извонреден партнер, кој сите
негови креативни и генијални замисли
ги спроведуваше во дело. Ритамската
секција, пак, на оваа успешна и спектакуларна група Џон Дикон, бас гитара
Роџер Тејлор, тапани, долго време беше
најдобра и ненадмината на рок-сцената
во 80-тите и во 90-тите години од 20 век.
Нивните грандиозни концерти на стадионот „Вембли“ и музичките и спортски
арени низ светот биле највозбудливото
нешто што можело да се слушне и виде
во седумдесеттите и во осумдесеттите
во 20 век. Фреди со голем сјај блесна на
сцената и го покажа својот раскошен талент. Тоа беше перформанс од гламур, луцидност, полуголо тело со чудна облека,
музички стриптиз и став на трансвестит.
„Квин“ ги издаде албумите Queen, Queen
II, Sheer Heart Attack, A Night at The Opera,
The Game, The Works, еден по друг. Со албумите следуваа и бројните хитови, како
Seven Seas of Rhye, Bohemian Rhapsody,
Radio Ga Ga, I Want to Break Free, We Are
the Champions, Somebody to Love, The
show Must Go On, A Kind of Magic, и многу
други. Врв на нивната кариера беа двата
концерта, еден по друг, на фестивалот
„Rock Am Rio“ во јануари 1985 година
и настапот на хуманитарниот концерт
Live Aid истата година во Лондон. Овие
настапи рок-критичарите ги прогласија
како едни од најдобрите во историјата
на рокенролот. „Квин“ низ целиот свет
има продадено повеќе од триста милиони албуми. Во 2001 година се примени
во Рокенрол куќата на славните, а во
2009 година списанието „Класик рок“
го прогласи Фреди Меркјури за најдобар
рок-пејач на сите времиња. Нумерата,
пак, „Bohemian Rhapsody“, која првпат
во 1975 година беше 9 недели на првото
место на британската топ-листа, и втор
пат, по смртта на Фреди, во 1991 година
беше пет недели на врвот на светските
топ-листи, е меѓу трите најпродавани
сингл плочи во историјата на рок-музиката. Повеќе пати е прогласувана за
песна на деценијата и на векот.
Многу е интересна приказната како е
создадена и снимена оваа легендарна

музичка нумера. Фреди, очигледно,
не се задоволувал со обично компонирање и изведување на музичките
нумери. Тој посакал на публиката да
ѝ ги пренесе емоциите, па неговата
креативност трагаше по нешто ново,
нешто непознато, нешто многу повозвишено од обична мелодија. Прво
ги информирал членовите на групата
дека работи на нешто невообичаено,
на ново дело во кое ќе има многу манипулирање со нотите, повеќе од вообичаено, хармонија, оркестрација до
максимум, свирачки вештини. Со еден
збор трагал по концептуален албум
со необични музички нумери. Добил
поддршка од останатите членови на
„Квин“ и така е создаден албумот „A
night At The Opera“ и највозвишената, неповторлива нумера „Bohemian
Rapsody“ во него. Идеја на Фреди била
заедно со Брајан Меј и Роџер Тејлор да
снимат по три линии на вокали, а потоа сето тоа да го мултиплицираат. Го
направиле тоа, и на музичката подлога,
и го додале највпечатливото хорско
пеење во историјата на рок-музиката,
вокалните бравури на Фреди, Меј и на
Тејлор. Ефектот бил вистинско уметничко дело. Мистериозен е и текстот
на оваа нумера, за кој музичките критичари мислеле дека во него се зборува
за траумите од детството на Меркјури.
Тоа музичкиот генијалец никогаш не го
потврди, туку даде објаснување дека
станува збор за односи меѓу луѓето. Јас
би додал дека во оваа музичка нумера
се крие целиот светоглед и личниот
однос кон животот на Фреди Меркјури
(Дали тоа е вистинскиот живот, или е
тоа само фантазија... без излез од реалноста, отвори ги очите и погледни го
патот до небото, и ќе видиш, јас сум сиромав, и не ми треба милост... мене ми
е сеедно... мамо штотуку убив човек...
мамо животот штотуку почна, а јас еве
заминувам и се отфрлам... премногу е
касно моето време истече, морници
ми лазат низ грбот, телото ме боли,
цело време, до видување на сите, морам да одам, морам да ве оставам и
да се соочам со вистината, оф мамо не
сакам да умрам, понекогаш жалам што
сум се родил, гледам мала силуета на
човек, Скарамуш, Скарамуш дали танцуваш Фанданго? ...молњата блешти, а
ти многу ме плашиш (Галилејо, Галилејо, Галилејо, Фигаро)... фантастично...
дали ќе ме пуштите, во име на Бога?
Не, нема да те пуштиме, о, мама миа,
пуштете ме Белзебуб одбра ѓавол за
мене.... и така мислиш дека можеш да
ме каменуваш... ништо не е важно, секој
може да сфати... ништо не ме допира,
како било да дува ветерот...). Во овие

стихови можеме да го насетиме и немирот во душата на Меркјури, првата
рок-ѕвезда од азиско потекло – првиот
персиски музички суперѕвезда. Во неа
има прашања за животот, бегање од
реалноста, но и очај, каење, асоцијација на Библијата, повикување на Бога,
страв од нечестивиот и што ли уште
не. Вистинска рапсодија за сѐ и сешто.
Но, во реалноста животот не секогаш е
рапсодија. Напротив. Тој некогаш знае
да биде и многу горчлив, а таа горчина
неподнослива. Претерувањето од нивната музика и перформансот на сцената се прелеало во приватниот живот.
Фреди некое време е целосно надвор
од контрола и животот почнал повеќе
да му се одвива зад сцената отколку на
сцената. А таму, се одвива мрачниот дел
од животот, во кој има само многу оргии
и раскалашен живот, консумирана дрога, испиени тони шампањ. Тоа е период
кога славата удира во глава и почнува
распадот на системот. Меркјури почнал
често да посетува геј-клубови во Лондон и во Њујорк, имал краткотрајни
врски со многу машки, а во 1985 година
стапил во долга хомосексуална врска
со својот фризер Џим Хатон. Во 1987
година дознал дека е заразен од ХИВ, но
болеста ја криел од јавноста, фановите,
медиумите, семејството и од членовите на групата, сѐ до еден ден пред да
почине. На 23 ноември 1991 година
преку неговиот менаџер дал изјава за
јавноста дека е ХИВ-позитивен и дека
има сида. Утредента починал од бронхијална пневмонија, како резултат на
ослабениот имунитет од сидата. Никогаш не се женеше и немаше деца. Со
тестамент половина од својот имот (8
милиони фунти) оставил на својата
поранешна свршеница и голема и ис-
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крена пријателка Мери Остин, а другата
половина ја поделил на членовите на
неговото семејство, возачот, телохранителот, готвачот и животниот партнер. Плашејќи се гробот да не му биде
вандализиран од фановите, ја овластил
Мери Остин, неговата урна да ја чува
на непознато место и да ја закопа или
расфрли на место каде што само таа ќе
знае. Церемонијата по повод неговата
смрт ја водел зороастички свештеник,
а присуствувале само членовите на семејството, Дејвид Бови, сер Елтон Џон
и членовите на „Квин“.

Фреди Меркјури, исто така, имаше и
успешна соло-кариера. Издаде два албуми: првиот „Mr. Bad Guy“ (1985), а
вториот „Barcelona“ (1988), кој го снимаше заедно со оперската пејачка Монсерат Кабаје, која многу ја почитуваше
и му беше голема творечка и музичка
инспирација. Инаку, беше многу почитуван, не само од бројните фанови, туку
и од колегите музичари. За него Дејвид
Бови ќе каже: „Од сите рок-изведувачи, Фреди отиде подалеку од останатите... отиде надвор од границите“,
а Брајан Меј само ќе потврди дека на
светот има многу добри пејачи, но само
еден е Фреди. Тие и милионите негови
фанови знаеја дека Фреди на сцената
пленеше со огромната енергија, со талентот шармираше и воодушевуваше, а
со перформансот шокираше. Фановите
и денес жалат што суверениот владетел на пантеонот на рок-спектаклите,
Фреди Меркјури, прерано беше оттргнат од животот. Музиката на „Квин“ и
натаму привлекува нова армија обожаватели, кои ја откриваат неодоливата
моќ на музичко-сценската визија на
срамежливото дете од Занзибар. �
петок, 31 март 2017 година
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СЦЕНА

Мјузикл „Тајно моја“

Една посебна енергија, една
посебна љубов кон Тоше
Ова е еден прекрасен вид IN MEMORIAM за Тоше
Проески каков што тој заслужуваше многу, многу
порано, вели Игор Џамбазов за мјузиклот кој вре
деше за секој ден од очекувањето
Иако ова е негово прво музичко дело,
режисерот Тони Михајловски напра
ви совршен баланс меѓу приказната
и песните, баладите и ритамот на
претставата, која ни за момент не
изгледаше здодевно.

Пишува | Марина Костовска
Фото | Сашо Н. Алушевски

О

вации и неколкуминутен ап
лауз следуваа на крајот на две
и полчасовното шоу во Маке
донската опера и балет. Мјузиклот
„Тајно моја“, посветен на Тоше Про
ески, заслужено ги собра бурните
ракоплескања на публиката, која ја
наградуваше секоја песна и секоја
изведба на целиот ансамбл.
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Како да не поминаа повеќе од десет
години, „Тајно моја“ нѐ врати во вре
мето кога неговата музика нѐ обе
динуваше, а љубовта и почитта кон
македонската песна нѐ исполнуваа
со гордост.

Магијата и емоцијата на песните на
Тоше, изведени во долгоочекувано
то ново, оркестарско руво, повеќе од
успешно ја заокружија приказната за
македонските Ромео и Јулија, младата
Ана и нејзиниот Филип. Таа од Скопје,
тој од Крушево, се вљубуваат и покрај
противењето на нивните родители, во
време кога Тоше ги освојува срцата на
публиката низ Балканот.
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Дополнителен посебен печат беше и
текстот на Огнен Неделковски, кој е
и автор на стиховите на „Тајно моја“,
песната по која е насловен мјузиклот.
Музичкото творештво и хумани
тарното наследство што го остави
Тоше беа вистински предизвик и
одговорност за нас – изјавија пред
самиот почеток учесниците во мју
зиклот „Тајно моја“ во режија на Тони
Михајловски.
�

Повеќе од 200 учесници го направи
ја „Тајно моја“ вистински спектакл.
Дебитантите избрани преку кастинг,
Антонија Гиговска во улогата на Ана
и Дениз Димоски во улогата на Фи
лип, не дозволија тремата од нивниот
прв настап да преовлада.

� Пред сѐ, сакавме да го направиме
ова за Тоше Проески бидејќи тој го
заслужуваше ова и мислам дека би
бил многу горд да го види ова со
сите нас - истакна Гиговска.

Ова, на некој начин, претставува
едно школо за сите нас што почну
ваме да градиме некакво искуство
на оваа сцена. Се надевам дека ќе ус
пееме да ги оправдаме очекувањата
на публиката и сите ќе бидат задо
волни - додаде младиот Димовски.
�

Во изминатите два месеца, колку што
траеја подготовките за мјузиклот,
добија голема помош од актерите
Весна Петрушевска, Игор Џамбазов
(кои ги толкуваат улогите на татко
то и на мајката на Ана), потоа Дејан
Лилиќ и Арна Шијак (таткото и мај
ката на Филип), Лазе Манасков, но и

од режисерот на претставата Тони
Михајловски.

Оваа претстава, веројатно, го има
она што го немале многу претста
ви. Тоа е една посебна енергија, ед
на посебна љубов кон Тоше. Ова е
еден прекрасен вид IN MEMORIAM
за Тоше Проески, каков што тој зас
лужуваше многу, многу порано - за
бележува Игор Џамбазов.
�

За композиторите Сони Петровски и
Кокан Димушевски, кои се воедно и
автори на новите аранжмани, Тоше
Проески се вбројува во ретките што
умеат да ги доловат музичките суп
тилности на композицијата.
Од една ваква временска дистан
ца беше навистина интересно да се
пристапи кон неговите најголеми
�
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хитови, но не само да се аранжира
ат сами по себе, туку и да се стават
во еден поширок контекст - вели
Сони Петровски.

Проек
 тот е дел од Годишната програ
ма на Министерството за култура во
копродукција со Фондацијата „Тоше
Проес ки“, а правен е во чест на 10-го
дишнината од неговата смрт.

По премиерата ќе следуваат уште две
претстави во април, а за време на ле
тото мјузиклот ќе биде претставен и
во поголемите балкански градови. �
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Кога сум тука како да сум дома
Господинот Рамон Абароа Каранса дипломатската кариера ја почна
во 1996 година, кога е именуван за културно аташе во Амбасадата
на Кралство Шпанија во Лондон (В. Британија), има работено и во
Абу Даби (ОАЕ), во Мароко, а од пред четири години е амбасадор
на Кралството Шпанија во Република Македонија. За „Република“,
покрај професионалната страна, амбасадорот ја открива и другата
страна од својот престој овде, тој вели дека во Македонија луѓето
се секогаш отворени за пријателство, тука се чувствува како дома.
Немал тешкотии при новиот начин на живот бидејки, како што
вели, не е многу поинаков од животот во Шпанија. Зборува четири
странски јазици, а го учи и македонскиот. Ја сака македонската кујна,
а за Охрид вели дека е извонреден град, место што мора да се види и
со задоволство им го препорачува на пријателите
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Доаѓате од земја што има поинаква култура и традиција од
Македонија. Како успеавте да се
приспособите на животот овде?
Рамон: Немав тешкотии да го адаптирам мојот начин на живеење овде.
Во Македонија секогаш се чувствувам
како да сум дома. Секогаш се чувствував како во Европа и не почувствував
дека животот овде е толку различен.
�

Имате ли пријатели меѓу Македонците? Кое е Вашето мислење
за македонскиот народ?
Рамон: Секако дека имам пријатели
овде. Луѓето се многу добри, течно
зборуваат англиски и се секогаш отворени за ново пријателство.
�

Колку Шпанците се разликуваат
од луѓето овде?
Рамон: Македонскиот народ не е
многу поинаков од шпанскиот. И
двата народа сме југоисточни Европејци и луѓе од Медитеранот. Луѓето
се вистински пријатели овде, уживаат во животот, сакаат да се дружат,
имаат убав социјален живот и знаат
квалитетно да го поминат своето
слободно време надвор.
�

Зборувате англиски и француски
јазик. Тешко ли е да се научи македонскиот јазик?
Рамон: Да, иако јас навистина научив малку да зборувам македонски.
Како и да е, сите што сум ги сретнал
�

досега во оваа земја добро зборуваат англиски. Затоа, за жал, јас го
немам научено македонскиот јазик
до степен до кој би сакал бидејќи
досега немав почувствувано голема
потреба од него.

Колку имате слободно време за
да ја истражите Македонија?
Рамон: Сум патувал низ Македонија
интензивно, но јас сум многу зафатен тука, па не сум патувал толку
колку што би сакал навистина.
Кое е местото, кое, според Вашето
мислење, мора да го посети секој
што доаѓа во Македонија?
�

Дефинитивно, местото што секој
треба да го посети во Македонија е
градот Охрид, каде што може да ужива и во убавините на Охридско Езеро.
Тоа е место што јас искрено им го
44
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препорачувам на сите мои пријатели
во Шпанија. Тоа е уникатно место,
извонредно.
Што мислите за македонската
кујна? Ви се допаѓа ли македонската храна?
Рамон: Да, многу ја сакам македонската кујна. Посебно вашите свежи
продукти. Вкусот на македонското
овошје и зеленчук е прекрасен.
�

Веќе четири години сте во Македонија, Ви недостига ли родната
земја?
Рамон: Ми недостига мојата родна
земја, тоа е нормално. Како и да е,
тука, навистина, се чувствувам како
дома. Ги запознав вашата убава земја
и луѓето. Животот во Скопје е комотен и лесен. Има убави места за да
се посетат, убави нешта да се видат,
�

убави продавници, одлични ресторани, возбудливи кафулиња и места
што кога ќе се посетат можат да ти го
направат живото вреден за уживање.

� Кога дојдовте во Македонија
рековте дека додека сте амбасадор саката да се воведе директен авионски лет од земјава до
Шпанија, со цел да се засилат
туристичките односи меѓу двете
земји, денеска имаме директен
лет Скопје – Барселона, сметате ли
дека на ваков начин се засилуваат
и пријателските, културни односи
меѓу двете земји?
Рамон: Летот Скопје – Барселона,
навистина, ги засили нашите дипломатски односи. Понекогаш слушам
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сонародници што зборуваат шпански на улиците низ Скопје, што, навистина, ме прави среќен и изнудува
насмевка на моето лице. Имам сознанија и дека ќе има директен лет од
Скопје до Мадрид наскоро, тоа ќе
биде прекрасно.
Што откако ќе заврши Вашиот
мандат, би ја посетиле ли повторно Македонија?
Рамон: Да, се разбира дека ќе се
вратам. Се надевам дека кога ќе ми
заврши мандатот ќе оставам многу
пријатели овде. Тоа ќе биде причина
да се вратам и да ги посетам. И, секако, ќе продолжам да ги следам животот и настаните што ќе се случуваат
во Македонија. �
�
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ТРЕНД

Оваа пролет
се носи
карирано
Следбениците на мо
дата ги комбинираат
карираните паричиња
на различни начини, а
најмногу се истакнуваат
комбинациите во кои се
спојуваат наизглед нес
поиви паричиња

Б

ез разлика кој стил на
облекување го префе
рирате, во својот орман
сигурно имате најмалку едно
парче што има кариран дезен.
Иако на многумина не им се
допаѓа, оваа пролет, секако,
треба да го земете предвид
овој дезен бидејќи кари
раното ќе биде голем хит,
исто како што се карнерите
и цветните мотиви.

Доволно е само малку да ги пог
леднете пролетните колекции
на популарните марки и ќе ви
биде јасно дека карираното е
исклучително во тренд. Оваа
пролет многу од парчињата об
лека се во знакот на карираното,
и тоа во разни бои и варијации.
Сепак, најмногу се појавува во
класичната, црно-бела комби
нација, а посебно е популарна
црвено-белата комбинација.
Следбениците на модата ги
комбинираат карираните па
ричиња на различни начини, а
најмногу се истакнуваат ком
бинациите во кои се спојуваат
наизглед неспоиви парчиња.
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Братислава со своите 429.000 жители е најголем град во
републиката. Овој град и Виена се едни од најблиските
главни градови во Европа, кои се оддалечени нешто
помалку од 60 километри

В

о центарот на Европа,
распослан на двата брега
на Дунав, лежи главниот
град на Словачка – Братислава. Сместен во југозападниот
дел на земјата и само неколку
километри оддалечен од границата со Австрија и со Унгарија, Братислава крие долга и
богата историја.

Низ историјата градот долго
време бил познат под германското име Пресбург и самата
историја била под влијание на
различни народи, како на пример Германци, Чеси, Унгарци,
Словаци или Евреи.

Градот бил главен град на Кралството Унгарија како дел од поголемата Хабсбуршка монархија
од 1536 година до 1783 година
и дом на голем број истакнати
словачки, унгарски и германски
историски фигури.

Братислава со своите 429.000
жители е најголем град во републиката. Овој град и Виена
се едни од најблиските главни
градови во Европа, кои се оддалечени малку помалку од 60
километри.
Убавата Братислава е политички, културен и економски

Панорамскиот разглед ќе ви
овозможи да се запознаете со
најпознатите атракции на словачката престолнина: Стариот
град (Stare mesto) со многу ресторани, пивници, продавници,
Михаеловата порта е единствена порта што била зачувана
од средновековната фортификација и е една од најстарите
објекти во градот, во која денес е
сместен воениот музеј. Зградата
на универзитетската библиотека, која е подигната во 1756 година, била користена од страна
на унгарската администрација
од 1802 година до 1848 година.
Катедралата „Св. Мартин“, каде
што е крунисана австро-унгарската кралица Марија Терезија,
палатата Примата во која австрискиот и рускиот император
потпишале капитулација пред
Наполеон, главниот плоштад

со фонтаната, Старата градска
општина, Националниот театар, катедралата на светото
тројство, Редута – зградата
на словачката филхармонија,
куќата на Палфи и, секако, главната знаменитост и симбол на
градот – Братиславскиот замок
изграден во 10 век, кој подоцна во 18 век бил пренаменет
и преуреден во кралска палата
од страна на австро-унгарската
кралица Марија Терезија.
Историскиот центар на градот
е составен од повеќе барокни
згради изградени околу 1760
година и денес тука се наоѓаат
палатата на словачкиот претседател и владата на Словачка.
Во дел од овие гради се одвивале значајни историски настани
како, на пример, мировни договори или биле родени значајни
историски личности.

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Велигден во
Братислава

центар на Словачка. Градот е
седиште на словачкиот претседател, Собрание и Влада. Исто
така во Братислава се наоѓаат
неколку универзитети, музеи,
театри, галерии и други значајни културни и економски институции. Голем дел од словачките
претпријатија и финансиски институции се наоѓаат токму во
главниот град.

Патувањата до овој град ги имате со агенциски аранжман, кој
нуди две можности, односно
можете да одберете комбинирано патување од четири дена
Братислава - Виена - Пандорф,
кое авионски, со три ноќевање
и рано резервирање би ве чинело 249 евра, а редовна цена на
аранжманот е 399 евра.
Оваа понуда на располагање ја
имате од 14 до 17 април, можност да поминете еден поинаков Велигден или, пак, денот
на независноста да го дочекате
таму, односно друга опција за
овој аранжман имате од 28 до
1 мај.

Во цената е вклучено превоз со
авион на релација Скопје - Братислава - Скопје, трансферите
од аеродромот до хотел и обратно, сместување во хотел со

три ѕвезди во градот на база на
три ноќевања со појадок во двокреветни соби. Организиран
панорамски разглед на Братислава. Во цената не се вклучени
аеродромски такси ……3.500 денари, патничко осигурување
220 денари, факултативна посета на Виена – Пандорф, која
чини 45 евра.
Покрај ова, постои и индивидуално патување до Братислава,
исто така агенциски аранжман
од 86 евра до 135 евра, цена
што зависи од изборот за сместување, односно хотелот. Престојот во Братислава е три дена.
Во цената е вклучен авионски
билет Скопје – Братислава –
Скопје, три ноќевања во избраниот хотел, соодветно избрана
пансионска услуга.

Додека аеродромските такси,
превозот од аеродром до хотел,
како и патничкото осигурување
не се вклучени во аранжманот
и се плаќаат дополнително.
Не заборавајте и дека интернет-резервациите се секогаш
подобар избор ако имате во
план помалку да потрошите на
сметување и на пат, а повеќе на
разглед и на забава, па дури и
на пазарување, изборот е ваш. �
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наука и технологија

Се гради првата патни чка кабин а „хиперл уп “
Во моментов се одвива вистински натпревар меѓу
компаниите што го развиваат концептот на супербрз
транспорт по водови од цевки, познат како „хиперлуп“, за
тоа кој прв ќе успее да направи ваков транспортен систем
за комерцијални потреби. Компанијата, која, можеби, е
и најблиску до реализација, „Хиперлуп технологии за
транспорт“ најави дека веќе почнале со производство
на првата патничка кабина. Според нивните најави,
таа ќе биде готова и претставена во 2018 година

К

ако што ѝ е веќе познато на јавноста,
подолго време се очекува да се остварат
најавите од компанијата за ултрабрзиот
транспорт на патници на долги релации користејќи вакуумски систем, а тие минатата
година имаа и презентација на пробната патека во Невада каде што тестот бил оценет како
успешен. На пробата, шасијата на капсулата
ја достигнала предвидената брзина од 200
километри на час без цевки со намален притисок, а потоа се забавила според очекувањата.
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Во овој безвоздушен систем „хиперлуп“ ќе го
нема триењето на воздух, кое, на некој начин,
претставува проблем во денешниот транспорт.
Ова триење доведува до трошење поголеми
количества енергија и до намалување на брзината на транспортниот објект.
петок, 31 март 2017 година

Сепак, ова ќе биде само почетна верзија
од кабината на „Хиперлуп технологии
за транспорт“, а ќе биде подложена на
дообработка за да се постигне оптимум
и на дополнителни проверки во иднина.
Нареден чекор е од објектот за развој и
за истражување на „хиперлуп“, кој се наоѓа во Тулуз, во Франција, да се испорача
готовата верзија на патничката кабина.
Инаку оваа патничка кабина ќе биде
дело на компанијата Карбурес С.А.,
партнер на „Хиперлуп технологии за
транспорт“, која прави делови и цели
системи во областа на одбраната, вселенски проекти и слично.

Првата кабината ќе биде долга 30 метри,
со дијаметар од 2,7 метри, и тежина од 20
тона. Ќе може да собере од 28 до 40 патници, во зависност од идните промени во
неа и во нејзината изработка. Брзината
со која што се очекува да се движи оваа
патничка кабина изнесува неверојатни
1.200 или повеќе километри на час.

За развивањето на овој револуционерен
начин на транспорт веќе има мини-полигони што се наменети исклучително
за тестирање, а компанијата „Хиперлуп
технологии за транспорт“ сега отишла и
еден чекор понатаму во претставувањето на тоа како би изгледало потенцијалното патување низ овие цевки.

„Хиперлуп“ функционира со создавање
низок притисок во цевката од каде што
воздухот ќе биде извлекуван со моќни
вентилатори. Тој низок притисок ќе ѝ
овозможи на капсулата полна со патници да движи од една точка до друга со
многу голема брзина - исто како што и
авионот може да патува побрзо на голема надморска височина, со многу малку
енергија.
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Останува да го дочекаме и овој вид
транспорт, кој, навистина, дејствува и
звучи футуристички, а доколку стане
реалност, би било навистина возбудливо
за патниците во него.
петок, 31 март 2017 година
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рекреациjа

Летањето змеј е вистинско уживање

Освен за рекреација, многу често ваквите
големи змејови што ги управува човек се
користат и за извидување, а не ретко и
во воени цели.

Подготви | Бојан Момировски

Не користат никаков уред како помошен
мотор и ја користат само силата на ветрот.
Човекот што го управува змејот на себе
има комплетна опрема за заштита од пад
од голема висина, шлем, ракавици, облека
и уреди за висината и уреди за брзината
на ветерот.

Тие, како и сега, прво служеле само
за забава, а биле направени речиси
како и денешните, со конструкција од
лесни дрвени материјали или трска, а
врз нив била ставена некаква хартија.
На задниот крај се ределе украси, кои
требало да личат на опашка од змеј од
митологијата. На предниот дел секогаш
е врзан тенок конец со кој може да се
управува змејот кога се вивнува на небото и до неколку стотини метри користејќи ја силата на ветрот и струењето на
воздушните маси во височините.

Ваквиот начин на рекреација е многу
сличен како и летањето со параглајдер,
но со змејовите може многу повеќе да се
задржите на небото бидејќи овозможува
летање и управување само со балансирање на телото. Тоа се изведува преку
долга рачка, која може да се движи во
сите четири правци и со тоа да се даде
правец на движење на змејот. Освен летањето надолу, искусните корисници на
змеј знаат да се искачат и што повисоко
користејќи ги воздушните струења. За
вакво нешто потребно е добра обука и,
пред сѐ, немање страв од височините.

З

меј за летање е измислен уште
пред повеќе од 2.000 години, а
првите што некогаш се вивнале во
небото се појавиле уште во стара Кина
околу 800 години пред нашата ера.

Денешните змејови се слични на тие од
историјата, но за разлика од нив, денес
се користат и различни материјали, па
така конструкцијата, најчесто во облик
на крст или на делтаедар, може да биде
направена од лесни алуминумски стапчиња споени меѓу себе, а место хартија
се користи најлон.

Целиот систем и опремата може да бидат
и скапи, но тие што се решиле за ваков
тип рекреација знаат дека задоволството
што може да го овозможи летањето со
змеј е огромно.
Сите луѓе некогаш посакале да се вивнат во височините и да ја почувствуваат
оваа вистинска адреналинска забава и
да имаат можност да ја гледаат земјата
од многу високо и до неколку километри
во воздухот.

Овие змејови секогаш се користат за
рекреација и сѐ почесто може да ги
видиме на небото. Сепак, во поновата
историја, конструирани се змејови што
52

се со многу поголеми димензии и кои може
да ги управува човек што се наоѓа под
змејот. Платното може да биде големо и
до неколку квадратни метри и со тоа се
овозможи подолг престој во атмосферата.
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ДАМЈАН СТОЈАНОВСКИ,
МАКЕДОНСКИ КОШАРКАРСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЕЦ

спорт интервjу
Во последно време една од
најактуелните теми во македонската кошарка е бројот
на дозволени шест странски
играчи во клубовите за кој
повеќе домашни тимови се со
став дека треба да се намали.
Кое е твоето мислење за ова
прашање?
СТОЈАНОВСКИ: Како што спомнав и претходно, мислам дека
треба да се насочиме повеќе
на македонските играчи за да
се задржи шармот на македонската кошарка и повторно да
се врати публиката во салите.

Развивањето млади
домашни кошаркари
е клуч за подобра
лига и репрезентација

Македонската кошаркарска
репрезентацијата минува низ
смена на генерации, при што
добар дел од играчите со кои
го остваривте големиот успех
во 2011 година и кои беа едни
од главните носители на играта веќе не се во тимот. Каква
е иднината на македонската
кошаркарска репрезентација
и што ѝ е потребно за во иднина да имаме уште посилен
национален тим?
СТОЈАНОВСКИ: Има голема
промена на играчи во македонската репрезентација, што
е нормално. Не може вечно да
се потпреме на една генерација
играчи. Затоа е потребно повеќе работа и внимание на младинската школа, како и создавање нови и квалитетни играчи
кои ќе го продолжат успехот на
македонската репрезентација
од 2011 година.

На натпреварот со Велика Британија во квалификациите за
Европското првенство во кошарка кое ќе се одржи во 2017 година
македонскиот кошаркарски репрезентативец Дамјан Стојановски
доби тешка повреда бранејќи ги боите на националниот дрес, а
оттогаш полека, но сигурно се враќа во форма. Тој во разговор
за „Република“ говореше за тоа до каде е рехабилитацијата
на неговото колено, кога може да го очекуваме повторно на
терените, но и за состојбата во македонската кошарка
Разговараше | Горан Зивчевски

Тешката повреда на предните вкрстени лигаменти на десното колено те оддалечи од терените подолг временски
период. До каде е процесот на рехабилитација и кога може да те очекуваме
назад на кошаркарските терени?
СТОЈАНОВСКИ: Повредата беше незгодна
и ме оддалечи одреден период од терените, меѓутоа рехабилитацијата се одвива
според планот и се надевам дека многу
наскоро ќе се вратам на кошаркарските
терени.
Колку е тешко за еден професионален спортист од дневната рутина на
интензивни тренинзи и натпревари
по двапати во неделата да премине во
ситуација кога едвај може да се движи
и треба да мине низ макотрпен процес
на рехабилитација? Дали повредите се
најтешките предизвици кои треба да се
поминат во кариерата?
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СТОЈАНОВСКИ: Секако, мислам дека соочувањето со тешка повреда е најтешкиот
период за секој професионален спортист.
Процесот на враќање во форма е полн со
искушенија, но, сепак, желбата што побрзо
да се вратиш на паркетот е најголем мотив
да се вратиш како подобар и поуспешен.
Со години си во македонската кошарка, запознаен си со условите, а со МЗТ
четири пати го освои и домашното првенство. Твој коментар за состојбата во
македонската кошаркарска лига и што,
според тебе, е потребно за нормално
функционирање, но и за подигнување
на нејзиниот квалитет?
СТОЈАНОВСКИ: Точно, четири години бев
член на МЗТ и многу добро сум запознаен
со македонското првенство. Мислам дека
треба да им се обрне поголемо внимание
на македонските, посебно на младите домашни играчи за да ги одржиме континуитетот и квалитетот во нашето домашно
првенство.
www.republika.mk
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Првите пречки на патот кон
СП 2019 се Косово и Естонија.
Иако има доволно време до
тие мечеви, како ги оценуваш нашите шанси со овие
репрезентации?
СТОЈАНОВСКИ: Веќе не постојат слаби и јаки репрезентации. Доколку сакаме добри резултати, треба да се подготвиме
сериозно и сите противници да
ги сфатиме максимално сериозно. Пред сѐ да бидеме извонредно физички подготвени, но и
тактички. На тој начин мислам
дека не би имале проблем за да
ги совладаме овие репрезентации.
петок, 31 март 2017 година
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ВРЕМЕПЛОВ
� 1 април 1956 година
Формиран е Архивот на Македонија — Ден на архивистите на
Македонија.
� 1 април 1976 година
Стив Џобс и Стив Возњак го основаат претпријатието „Епл“.
� 3 април 1789 година
Прославениот војсководец Џорџ
Вашингтон положи заклетва и
така стана прв претседател на
САД, новата држава на северноамериканскиот континент.
� 3 април 1945 година
	Во Скопје, со изведувањето на
претставата „Платон Кречет“ од
советскиот драматург Александар Корнејчук, во режија на Димитар Ќостаров, а во превод на
Блаже Конески, почна континуирано да работи Македонскиот
народен театар.
� 3 април 1948 година
Претседателот на САД, Хари Труман, го потпишал Маршаловиот
план со кој ја овластил помошта
на САД од 5 милијарди долари за
обновата на 16 европски земји по
Втората светска војна.
� 3 април 1973 година
	Во Њујорк, САД е воспоставен
првиот телефонски повик од мобилен телефон.
� 3 април 1986 година
„Ај-Би-Ем“ (IBM) го претстави првиот преносен сметач со димензии
слични на денешниве.
� 4 април 1969 година
	Во Хјустон, САД е извршена првата
операција за вградување вештачко
срце во човечки организам. Пациентот умрел по четири дена.
� 5 април 1992 година
Српските сили воспоставиле опсада на Сараево. Градот останал
под опсада до 29 февруари 1996,
што е најдолгата опсада во современата воена историја.
� 6 април 1941 година
Нацистичка Германија без објава
ги нападнала Југославија и Грција.
Нападот почнал со бомбардирање на Белград, кој е речиси
целосно разорен, а 12.000 луѓе
го загубиле животот.
� 6 април 1991 година
	Во Прилеп почнал Првиот конгрес
на ВМРО-ДПМНЕ.
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д в о г л е д
Заев: Трамп рекна оти ќе
улегнеме у НАТО!

Н

ова офанзива на „Павел Шатев“, ра
досно и со фанфари најави „Минус
инфо“ на стратегот Зеро. Лице од
портирницата, т.е. единственото работно
место кое не е окупирано од роднина на
Заев, пренело дека социјалдемократите
подготвуваат силна диверзија со која
сигурно ќе го пренасочеле расположе
нието на народот и, дефинитивно, ќе го
„закопале“ ВМРО-ДПМНЕ.

Најновата социјалдемократска офанзива
има цел да ја извлече врхушката на СДСМ
од калта и тешката депресија, која им ја
наметна убавиот народ на улица, башка
во бројки кои тие отсекогаш само можеле
да ги сонуваат.

Шифра за оваа офанзива е „Т’лажни ве
сти“, „Т“ морале да стават поради чадорот,
а при првичното одбивање им се јавила
Катица Јанева и им рекла дека нема смис
ла само таа да се бламира со глупошти
ните на „Т“, па фер би било, по сè што им
учинила, и СДСМ да влезат во шемата.
„Та на ви викуват ТДСМ да се пре
крстете, ај с’а, мислете на мен ме е
лесно да и правам слаучаев
 ето на
„Т“, снема ми зборове!“ им спискала
Катица на Заев и на Рада.
�

Решавачки, сепак, бил повикот од скоп
скиот рид. Преку сигурна линија од Ва
шингтон, каде што бил на рибање, Џес
со последните сили побарал офанзи
вата да остане „Т’лажни вести“, на што
Заев само кимнал, се поклонил и му
учинил без поговор.

Најновата вест од социјалдемократи
те била гледана како откровение. Заев
најавил прес-конференција, гордо се
истопорил пред влада и со торжествен
тон мешајќи струмички ко секогаш кога
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е возбуден (особено кога лаже, а тоа се
случува често) соопштил:

„Народе албански, македонски и
друјзите помалу битни! Чуме се со
Трамп и кажа ми оти ќе улегнеме у
НАТО. Прашање на време било кога,
ама обеќа ми! Нишани утре ќе ми гу
даде мандато, оти Иванов неќе па
неќе, така шо од утре коваме нова
индина! Дуваѓа живот за нас, соци
јалдемократи напатени, ќа фанеме по
сто тендери, ќа ве вработеме! Дуваѓа
живот!“ свикал Заев со солзи во очите
и избегал од говорницата.
�

Влетал на задното седиште на „аудито“
од 80 илјади евра, каде што го чека
ле Рада, која со недоверба во гласот го
прашала:

„Зајо душо напатена, сигурен ли си
дека не праим
 е контраефект со лаж
ниве вести? Па не минаа два дена, те
фатија дека лажеш за Хан и отвора
ње на поглавјата, Иво Вајгл лично ги
демантираше нашиве медиуми и нас
шо им се налепивме, а и со Грујо дека
пребегал у Турција не минавме боље?
Зајо, да не се закопаме, друже, а?“,
запрашала Рада во исто време гледај
ќи ја електронската сметка за да види
дали ѝ легнале кириите што си плаќа
самата на себе.
�

„Радо, не ме предомишљај ма, Џес то
ва ни остави у аманет пред на рибање
да оде, поздрав и од Бренан било. Да не
са Германците, ќа пропаднеме, живи
и здрави да се. Морахме вака, сфиках
ги вчера ударните ни песници – Зеро
наш, Горјан од „Стара Тв“, Гладен од „24
паравести“ и Шљаки од ТВ „Селма“ и
питах и за ефекто. Кажаха ми оти ефек
то на лажната вест останува у мозоко,
�
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па ти демантирај колку искаш, првото
чуено устанува. Они се согласиха да
лажуват колку можат со сите ресур
си и за сите пари. Ќе лажеме друшке,
нема друго чаре!“
„А ова со Трамп бе Зајо, да не е преи
ше?“ изјавила Рада со насмевка од увидот
во сопствените кирии кои во моментот
ѝ се покажале на сметка.
�

„Јок, тај Радо и така не мразе. Па и да
не демантирува, а ќе не, ќе остане кај
народо воа оти ме сака и у НАТО ќе не
унесе. Дел нема ни да го чујат деман
то, а вија нашите калпаци партиски,
тија и така веруват у сè што ја три
години ги лажам! Това е сигурно, за
онија шо поверуваха оти се зезам за
двојазичност и федерализацијата, а
слушаха ме у Берн шо говорам, за них
ја само вистина говорам! Нема бегање,
од сега повеќе ќе лажеме, муваме и
извртуваме! Да живее СДСМ“, свикал
Заев и ко Џон Вејн скоро во движење
скокнал од „аудито“ кое застанувало во
моментот. Го дочекала тајфата лешинари
предводена од Шљаки и Зеро, со китапи
под мишка со подготвени лажни вести.
Главниот лажго и лидер се насмевнал
од среќа, ги гушнал од благодарност и
така блажени се упатиле гушнати кон
лидерските одаи. Немале лесна задача,
морале со нови лаги да го сменат мис
лењето на народот, кој веќе одамна ги
восприемал ко муватори, лажговци и
антинационални чеда кои се подготве
ни и сопствената мајка, а не држава да
продадат, само за на власт да дојдат. �
�

Олаф од Фрозен

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

петок, 31 март 2017 година

57

КуJнски тефтер

Здрави колачиња со
овес и со чоколада
СостоJки:
# 1 јајце
# 2 лажици екстракт ванила
# 4 лажици светол кафен шеќер
# 1/8 од лажичка сол
# 1/2 шолја масло од кокос
# 1+1/2 шолја брашно од овес
# 1/2 шолја чоколаден чипс
# 1 лажичка содабикарбона
СОВЕТ: Купечкото брашно може да
содржи адитиви, затоа подобро е сами
да го направите брашното од овес.
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Подготовка:
# Кокосовото масло растопете го, но не дозволувајте да
се прегрее. Мерете го откако ќе го растопите.
# Сите состојки матете ги додека не добиете крем.

# Измелете ги овесните снегулки за да добиете брашно.
Внимавајте на мерите бидејќи ако додадете поголема
количина брашно од овес, колачињата ќе бидат суви и
ќе се ронат.

# Брашното додајте го во смесата со кокосово масло, додајте ја содата и мешајте убаво да се соедини. Смесата
покријте ја со пластична фолија и ставете ја во фрижидер да стои еден час.
# Загрејте ја рерната на 175 степени. Наредете ги колачињата и печете 10 минути. Сервирајте!
www.republika.mk

