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Вовед
Народот на готовс

Македонија ќе се брани
по секоја цена
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

С

лушам како предавниците од
СДСМ и Соросовите платеници
очајнички се обидуваат да ја ре
лативизираат тиранската платформа
и нејзиното постоење во обид да ја
протуркаат квислиншката влада. Де
мек, платформата не постоела, Заев и
коалициските партнери со договорот
не го загрозувале Уставот, а народот
на улица го опструирал легитимното
мнозинство во парламентот бранејќи
криминалци. А, во таа маса народ да
ти било собрано најголемото ѓубре
во државата - идиоти, фашисти, алба
нофоби... Затоа шарените платеници
и албанското криминално подземје,
кои ни договориле „нов живот“ и „бле
скава иднина“, биле подготвени да
ги изметат улиците од ѓубрето што
протестира „за заедничка Македони
ја“ и да го вратат во канализацијата
од каде што дошло.
Сѐ повеќе избегнувам да паѓам во зам
ката да се докажувам со криминал
но-предавничката багра дали постои
или не нешто што секојдневно сите го
гледаме пред себе. Ете ако навистина
не постои платформата, тогаш нави
стина нема причина Заев јавно да не
ја отфрли. Човекот болен за власт има
шанса да стане веднаш премиер ако се
огради од нешто што не постои – или
поточно да ги отфрли сите сканда
лозни точки од договорот од Тирана,
чиешто исполнување практично значи
исчезнување на Македонија каква ја
знаеме денес. Даваш ништо за да до
биеш сѐ! Покрај тоа што ќе ја добие
премиерската фотелја, ќе му се тргнат
од улиците овие стотици илјади Маке
донци кои се на готовс во одбрана на
државата. И, сега, логично прашање
е зошто, место да формира влада на
општо задоволство и со благослов од
народот, Заев се дрзнува насилно да ја
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презема власта и ризикува конфликт.
Затоа што не постои платформата или
затоа што не смее да се откаже од неј
зино реализирање?

Ситуацијата е пресериозна да се пра
виме наивни и да си дозволиме да по
веруваме во лагите на Заев и на Соро
совите платеници. Не сакам да трошам
време во објаснување на менталниот
склоп на Заев и неговата склоност да
лаже штом отвори уста. Човекот досега
безброј пати докажа дека лаже без око
да му трепне во секоја ситуација. И се
га, ние треба да ја довериме судбината
на државата во рацете на овој лажго,
кој нѐ убедува дека сѐ ќе било според
Устав и никој немало да ни чепне од
македонштината? Залудни се и под
дршката и советите што ги добива од
неколку амбасадори и дипломати од
Брисел. Секој здраворазумен човек е
свесен дека помина времето кога ам
басадори и дипломати избираа влади
во името на народот. Ако Заев сѐ уште
се надева дека на таков начин ќе успее
да се инсталира на власт, навистина
е без памет!
Реалноста е многу поразлична од пред
петнаесет години. Народот сега е буден,
подготвен и порешителен од кога било
да оди до крај. Помина времето кога
народот паѓаше на пораките од дип
ломатите и ги доживуваше како наши
тутори. Зад нас е времето кога народот
беше третиран како изборна машина
која ја спроведува нивната волја.

Бидејќи со долгогодишната приме
на на двојните аршини довербата во
принципиелноста на ЕУ е сериозно
нарушена кај македонските граѓани,
сакајќи да ги обновиме односите со
нашите стратешки партнери, ги пра
шувам дипломатите во Брисел (оние
www.republika.mk

што бараат почитување на изборни
те резултати и итен избор на влада,
наспроти стотиците илјади граѓани
на улиците низ државата што бараат
нови избори): ако навистина се декла
рирате како принципиелни партнери
на македонскиот народ, ако навистина
не сте дел од сценариото за распад на
државата и бришење на македонскиот
идентитет, ако навистина ве заболи
за одржување фер и демократски из
бори на кои народот одлучува (а не
меѓународната заедница), тогаш како
е можно и во 2014 година (кога, исто
така, ги оценија изборите како леги
тимни, фер и демократски) и денес
да бидете на спротивната страна од
волјата на мнозинството Македонци?
Ако ве интересираше вистински еко
номскиот просперитет на државата,
зошто дозволивте опозицијата две
години да ја држи државата во залож
ништво со нелегално прислушувани
разговори? Зошто ги прифативте како
вистинити лажните тврдења на СДСМ
за украдени 200.000 гласови поради
кои пак стигнавме до нови предвре
мени избори? Се извини ли некој од
Брисел за поддршката на лажговците?

Ако во изминатите две години 2-3.000
шарени хулигани беа некаков фактор
поради кој меѓународната заедница
вршеше притисок врз ВМРО-ДПМНЕ
да прифати предвремени избори и по
крај апсолутното мнозинство во Пар
ламентот и чистата како солза победа
од 200.000 гласа разлика, тогаш како
е можно да не ги земат предвид бара
њата на овие 200.000 луѓе, кои сме
таат дека се измамени со тиранската
платформа? Ако овие дипломати беа
вистински партнери на народот и ако
сакаа мирен расплет на кризата, цвр
сто ќе се спротивставеа на тиранската
платформа и ќе застанеа во одбрана на

Охридскиот рамковен договор, чијшто
гарант се токму Брисел и Вашингтон.
Така немаше да дозволат да се развие
никаква дебата која може да доведе до
конфликт од несогледливи размери.

Блиските односи на Заев и неговата
криминална банда со амбасадорите
и со дипломатите не беа искористени
за враќање на демократијата, а со тоа
и на довербата кај граѓаните, туку, на
против, беа злоупотребени за засилу
вање на омразата и за поттикнување
одмазда кон секој неистомисленик.

Истата таа радикална левица што ни
ја нудат за власт од Брисел, повеќе од
две години го тероризира мирниот ма
кедонски народ. Секојдневно го навре
дува, го понижува, му се заканува, го
уценува со црни сценарија... Нивната
забеганост отиде до таму што „сло
бодоумните опозиционери“ почнаа
јавно да повикуваат на леење крв по
улиците и да им посакуваат смрт на
полицајците како во Куманово.

Уште од самиот почеток предупреду
вав дека овој мирен народ има граница
на толеранција. И ако мирниот џин во

еден момент биде испровоциран да се
трансформира во ѕвер, тогаш ќе треба
да му ја мисли тој што го предизвикал
неговиот гнев. Е сега, истите тие што
се закануваа со крвави улици, со влече
ње за уши, со цевки, со воспитни шама
ри, со „метење“ на неистомисленици...
сега кукаат и плачат од најавите за са
моорганизирање народни патриотски
групи. Па, добро, што очекуваа? Дека
народот ќе седи и ќе ги гледа како му
ја уништуваат државата?

Мислеа дека со тоа што надворешните
пријатели го активираа СЈО да спрове
дува хајка против раководството на
ВМРО-ДПМНЕ ја завршија работата?
А, помислија ли како ќе се справат со
народот? Ќе ги уапсат сите Македон
ци? Па, нека повелат. Нека се обидат
да ги уапсат сите 200.000 патриоти на
улиците! Но, кога ќе тргнат по нив, не
ка си подготват уште неколку стотици
илјади пара лисици плус затоа што
дури тогаш ќе се соочат со гневот на
целиот македонски народ.
Минатата година пишувајќи за етно
мазохизмот на радикалната левица ре
ков: Неспособен да изготви програма

со која ќе ја придобие наклонетоста на
граѓаните, СДСМ се трансформираше
во партија-заложник на едно радикал
но крило, кое, пак, отворено се предаде
во прегратките на надворешни цен
три на моќ верувајќи дека тие ќе му
ја завршат работата и ќе го вратат на
власт по десет години во опозиција. Од
целото граѓанско општество останаа
во добри односи само со подземјето и
со криминалците кои ќе го очекуваат
својот дел од колачот по целосното
разбивање на државниот систем.

Тоа што го пишував лани, денес го гле
даме на дело. Криминалците и при
јателите од надвор дојдоа по своето.
Сите го бараат својот дел од колачот,
а Заев треба да испорача. Ќе бидат за
доволени дури тогаш кога ќе се рас
крчми државата. Сметката ќе ја плати
народот. Но, такво нешто нема да се
случи затоа што народот е на готовс
и подготвен е да го заштити своето.
По секоја цена ќе оди до крај затоа
што нема резервна татковина! Заев
и неговата криминална банда сега се
пред избор – да се соочат со народот
на избори или да го предизвикаат не
говиот гнев на улица. �
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АКТУЕЛНО
беше пуштен телефонски разговор
со директорот на таа банка.

Вакви примери има повеќе, дел знај
ни, дел тајни. Но, кога ваквите уцени
функционираат од поодамна, зошто
сега заевистите би се откажале од
„златната кокошка“ дадена на заем
во СЈО. Уште повеќе што СЈО дава
легитимитет на таквите „акции“ за
омаловажување на „непријатели
те“. Типичен пример е пресметката
на заевистите со уредништвото на
една телевизија. Пуштањето при
ватни разговори по скриен канал
на социјалните мрежи, потоа доби и
потврда од СЈО со цела прес-конфе
ренција за гаќи и за душеци!

Закани со „бомби“ во Собранието

СДСМ не се откажува од нелегалните снимки
Место, според законот, да се уништат материјалите од „бомбите“
во кои нема нелегални дејства или, пак, се приватни разговори,
СЈО ќе ги „чува“. Недостига уште „специјалните“ да нагласат
дека ќе ги чуваат во сефот на социјалдемократите за да може,
како и досега, кога ќе им згусне, да почнат со политички рекет
- од гаќи и авиони, до „Монструм“ и „Диво Насеље“, за кога ќе
им треба меѓуетничка тензија
Пишува | Наум Стоилковски

С
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пецијалните јавни обвини
тели не само што немаат
поим колку нелегално сни
мени разговори имаат(имале) со
цијалдемократите, туку и не пове
доа никаква акција за да се открие
каде се остатокот од материјалите
за кои зборуваа и Зоран Заев и по
ловина од социјалдемократската
врхушка; СЈО го отфрли случајот
„Пуч“ и никогаш не расчисти за
што „најверојатно, ќе биде гра
ѓанска војна“ од разговорот меѓу
петок, 14 април 2017 година

„Кока кола 10а“ и „Оркестар11“; не
го интересираат заканите за нови
„бомби“ и за пуштања снимки по
социјалните мрежи; се занимава со
гаќи, душеци и со авиони, не пре
зеде ништо за трговијата и за уце
нувањата со снимките; во целост
дејствува по потребите и најавите
на заевистите, а сега се најавува де
ка дури и тие материјали што СЈО,
наводно, ги има, односно му беа
отстапени од заевистите, нема да
бидат уништени, туку ќе останат
за да може и натаму, во иднина, да
бидат злоупотребувани.
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Во самракот на првиот дел од
нивната привремена работа, ова
навестување од СЈО дека мате
ријалите немало да бидат уни
штени, ја отвора старата дилема
- има ли воопшто материјали во
СЈО. За потсетување, по политич
кото формирање на специјални
от имплант во судскиот систем,
социјалдемократската врхушка
подолго време не му ги преда
ваше материјалите. Помина по
долго време во перипетии и во
надмудрување околу условите за
чување, познати како „специја
лен сеф“ за потоа пред камерите
од автомобилски багажник да
бидат предадени кутии со хар
тија и, наводно, полни тврди ди
скови со снимени телефонски
разговори.
Се покажа дека поголем дел од
тие „материјали“ – наводно ма
теријали, бидејќи и самите „спе
цијалки“ немаа идеја што им би
ло предадени, па информацијата

следуваше дури по притисокот
од јавноста - според СЈО, се одне
суваат на приватни разговори и
на материја што не наведува на
некакви противправни дејства.
Прецизно, во третиот, мартов
ски извештај, СЈО наведува де
ка до тогаш биле преслушани
272.950 аудиофајлови или 45
проценти од вкупниот број. Од
нив 90.618 се приватни разго
вори, а во 181.372 случаи не е
утврдено постоење индиции за
сторено кривично дело. И токму
за тие материјали СЈО сега наја
вува дека сака да ги сочува. Само
што место во СЈО, веројатно тие
материјали се чуваат во сефови
те на заевистите. Така како што
Заев и самиот најавуваше, дека
ако СЈО биде законски укинато,
треба да му ги врати снимките
за да може и натаму јавно да ги
емитува.
Доколку се постапи законски,
како што посочува и поранешни

от министер за правда Михајло
Маневски, и материјалите за кои
е утврдено дека немаат корист
во дејствувањето на СЈО или на
кој било дел од судската власт,
се уништат, дали тогаш СЈО би
им ги врзало рацете на заеви
стите за повеќе од 270 илјади
можни идни уцени во политич
ко-економските игри? Ако ги
уништи, а тие пак „се појават“
значи дека или имале копии или
СЈО не добило ништо, освен ма
теријали на лажичка. Во двата
случаја - залудно потрошени
буџетски пари за чиста поли
тичка калкулантска инстала
ција во правото. Партијата на
заевистите во екот на потресите
за одложување на априлскиот
термин за избори успеа во една
од комерцијалните банки да го
репрограмира кредитот, со што
ја спаси хипотеката врз парти
ската централа, а никој не може
да каже со полна уста дека во
тој период во јавноста случајно
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Сигурноста и слепата верба на за
евистите во СЈО ги „отвора“ и во
политичката битка што се бие во
парламентот за зачувување на це
ловитоста на државата. Еден од
поискусните пратеници во парла
ментот, Антони Милошоски јавно
соопшти дека му биле упатени зака
ни поради неговите ставови против
Заев и дека „не би било чудно“ да
биде повикан во СЈО. Милошоски
открива и дека не е единствениот за
кого се поведени слични постапки
„како политички и институциона
лен метод на притисок“. Не може да
не се смета за притисок ниту лан
скиот обид на предводникот на СЈО,
Катица Јанева, која во Собранието
токму на прашање на Милошоски се
обиде да биде малициозна посочу
вајќи дека го слушала внимателно
„како што го слушала“ во бомбите.

Но работата е многу посериозна од
петпарачките приказни за подгре
вање на ниските страсти на „широ
ките народни маси“, за што заеви
стите одамна поединечно се имаат
изјаснето како гледаат на нив. По
секој голем претрпен пораз на по
литички план, заевистите го акти
вираат меѓуетничкото оружје, со
кревање на тензиите за постоење
разговор за етничко сензитивни
случаи. Играњето врз тенката жи
ца на соживотот за предизвикување
меѓуетнички тензии со најав
 и за
„бомби“ со содржина за „вистината“
за масакрот кај Смиљковско Езеро
или за Диво Насеље до сега веќе не
колку пати е злоупотребено.

Особено случајот „Монструм“ е ору
дието во повеќе наврати и со пове
ќе цели. Како прво се очекува да ги
активира македонските Албанци де
петок, 14 април 2017 година

7

АКТУЕЛНО
ка „ВМРО-ДПМНЕ е антиалбан
ско“, како второ партијата пред
Македонците да се прикаже како
„безмилосна“, трето за подигање
на недоверба кон судскиот си
стем и, на крајот, сите три точ
ки заедно да се фокусираат врз
определена личност. Во момен
тов таа цел е претседавачот во
парламентот, Трајко Вељаноски
, кој не дозволува кршење на со
бранискиот деловник по желба
на социјалдемократите за преку
трупа да биде спроведен дел од
тиранската платформа. И овој пат,
отворањето на раната што се оче
кува да предизвика инциденти
е упатена од медиум, кој, според
поранешни партиски функцио
нери во СДСМ, е дел од семејните
бизниси на Заеви.

Случајот „Монструм“ е специ
фичен кога станува збор за на
мерно предизвикување тензија:
се работи за убиство на петми
на Македонци од кои четвори
ца младинци, на Величетврток,
спроти Велигден, најголемиот
православен празник, на 12 ап
рил 2012 година. За убиството

на доживотен затвор се осудени
Албанци, со пресуда тероризам.
И Заев и тие околу него безми
лосно го искористуваат случајот
во политички цели секогаш кога
ќе им загусти. Уште од почетокот
на 2015 година Заев лично посо
чува обелоденување на снимки
за Смиљковско Езеро, кои „може
само да ги обедини сите“; следува
интервју во кое порачува дека „во
затвор лежат невини“, на родни
ните и на убиените и на затворе
ните им ветува јавно емитување
на „разговорите“, за потоа да се
премисли и да не ги емитува, но
затоа и во изборната кампања во
декември 2016 година се служи со
најав и за „расчистување“ на „Мон
струм“. Во меѓувреме, пресудата
за убијците на крајот од 2015 го
дина е потврдена и од апелација,
па нејасно е како Заев би им по
могнал на „невините“ со чување
на снимките и со нивна злоупо
треба во политички цели? Исто
така, нејасна е и улогата на СЈО во
сета оваа политичка злоупотре
ба, особено што пред повеќе од
една година медиумите блиски
на заевистите објавија дека „спе

цијалните“ биле заинтересирани за
случајот, а од тогаш нема ништо.

Преку најавите на заевистите за
објавување снимки за „Монструм“,
но и за „Диво Насеље“, Мартин Не
шковски, Никола Младенов, СЈО ми
нува не само како да не се случиле,
туку како и воопшто да не влијае
врз нивната работа и врз нивниот
кредибилитет. Едноставно, додека
Заев преку своите луѓе се заканува
со материјалите што, наводно, се
во СЈО и се предмет на неговата
работа, од таму бараат авиони и
гаќи. Но, тешко е да се очекува чу
до, дека по истекот на мандатот на
СЈО за отворање нови истраги, во
јуни, навистина, „специјалките“ ќе
соберат храброст да го почитуваат
правото наспроти партијата, и да
ги уништат тие материјали што
ќе останат неупотребливи. Со тоа
, барем на момент, ќе се почитува
правото и ќе се направи еден ви
стински чекор кон расчистување со
можноста политиката повторно, за
дневни поени, да ги злоупотребува
вистинските жртви - и починатите
и нивните семејства. Кога само би
собрале храброст...

СДСМ бега од локални избори

Левицата е свесна
за гневот на народот
Пишува |
Љупчо Цветановски

З

оран Заев си даде „фо
ра“ од шест месеци до
следното соочување со
ВМРО-ДПМНЕ. Ни помалку, ни
повеќе. „Септември или октом
ври“, ова е посакуваниот термин
на бестрашниот лидер за датум
за локални избори, составено во
интервју за „24 вати“. Му се сони
или, сепак, му се испушти?
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Во исто време кога државата се
тресе од надвисната тиранската
платформа, СДСМ силно се тресе
од страв од избори. Стар, добро
познат страв за нив. Многу реал ен.
А и би требало, имаат и зошто. Обје
ктивно преплашени дека, конечно,
се прочитани и дека нивната шема
со трчи-лажи, па пу-пу не важи, ве
ќе воопшто не „пали“ кај народот,
а уште помалку држи вода, зборот
„избори“ повторно е тој што пре
дизвикува силен наплив на паника
и уплав на „Павел Шатев“. Повеќе
од свесни дека ново соочување во
гласачките кутии би било погубно
за нив и за ветеното на „чадорот“,
„синокрвните“ се свртија кон своите
испробани средства за дигресија и
за заметкување на јавноста. Бади
јала, статива до статива...

Да, дефинитивно е време на сил
ни потреси. Различни. Во исто
време кога државата се тресе
од надвисната тиранската пла
тформа, СДСМ се тресе од страв
од избори. Стар, добро познат
страв за нив. Многу реален. А
би требало, имаат и зошто. Со
резултат на изборите од 11
декември, кој за многумина е

пандан на нечија милениумска
добивка на лотарија, најголем
страв и треба да им биде ново
соочување со народот.
Интересно е што, како и секогаш,
по таа старата и, гарантирано,
препорачана од неговите бајачи,
кои и го донесоа до ова дереџе,
СДСМ малерот го брка со измис
лени, големи бројки. Најверојат
но, чадорџиит е и творците на
големата македонска лага, која
го достигна своето крешчендо,
ги советувале „што повеќе из
лажете, тоа повеќе ќе ви фати и
иљачот“. Се сеќавате на 500.000
фантоми, 620.000 иселени, укра
дени 5 милијарди евра, па сѐ до
612.000 што гласале за Заев и за
промени (не и за Села и за Каса
ми). Така, Заев бркајќи го силни
от страв од нови избори, изјави
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дека на нив СДСМ ќе освоеле 72
пратеници. Ни помалку, ни по
веќе. Да, не одговори на праша
њето чуму тогаш оваа мака со
колициските партнери и зошто
не си победат мазно „како луѓе“,
важно си се пофалија. Реалноста,
за нивна жал, е многу, многу пои
наква. А и самите ја знаат, нешто
што можете, буквално, да им го
прочитате на лице. Вистинската
констелација ја засведочуваат
стотици довчерашни јавни, на
страна јасни и гласни поддржу
вачи на социјалните мрежи, кои
го изразија своето разочарување
од пазарот со националните ин
тереси. Дел од нив се појавија
на протестите на „ За заеднич
ка Македонија“, некои и кинеа
фотографии од шарената „ре
волуција“ и до шесто колено ги
колнеа Заев и врхушката затоа
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што ги прелажале. Не мора да
одите подалеку, едноставно, на
следниот протест излезете и
видете ги луѓето на него. Не се
сите вмровци, ќе се изненади
те од тие што ќе ги видите таму.
Да, затоа што влогот е преголем,
а пласираната лага од Заевата
компанија безоб
 разна и многу
потценувачка. Можеби, кај дел
од граѓаните им успеа финтата со
„стопати кажаната лага станува
вистина“, особено со „валкање
то“ на противниците, но лидерот
што стопати состави сосема раз
лични, често антинационални и
антидржавни лаги, останува само
лажго. Ништо повеќе.

рид, кој е принуден да молчи, а,
настрана, и така, народот веќе
не реагира позитивно на нив
ните недоветни мешања и су
гестии. Пропадна и акцијата на
соросоидните европратеници
од Брисел. Нова статива.

Објективно преплашени дека,
конечно, се прочитани и дека
нивната шема со трчи-лажи, па
пу-пу не важи, веќе воопшто не
„пали“ кај народот, а уште по
малку држи вода, зборот „избо
ри“ повторно е тој што предиз
викува силен наплив на паника
и на уплав на „Павел Шатев“.
Велат, самото негово спомну
вање ги смрачува и така вечно
намуртените лица на врхушката
и на новокомпонираните пра
теници. Повеќе од свесни дека
ново соочување во гласачките
кутии би било погубно за нив
и за ветеното на чадорот, „сино
крвните“ се свртија кон своите
испробани средства за дигресија
и за заметкување на јавноста.

Извртувањето им е специјали
тет и заштитен знак, па Шеке
ринска се обиде со какви ли не
толкувања на собранискиот де
ловник. Те таа и таа точка од таа
и таа алинеја на тој и тој член
овозможувала секакво и такво
толкување и прескокнување
точки од дневниот ред, па до
објаснувања од „независниот“
пратеник и невработен ексдо
натор Павле Богоевски. И тоа
не им помина.

Оправдана паника
на „Павел Шатев“

Велат, во случај на нужда (ма
ла или голема) прво се врти кај
Катица.Тоа и не им е некој проб
лем,ниту мака, но вистинскиот
проблем е што кредибилитетот
на СЈО (социјалдемократско јав
но обвинителство) е сведен на
нула или, поверојатно, е во ми
нус. Никој веќе не им верува. Ама
ништо.
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Вториот телефон, лоциран на
скопскиот рид, одамна е на
„стенд бај“ поради истрагата на
Тилерсон и очекувањата, конеч
но, Трамп да ја сврти потребната
страница. Другите „пријател
ски“ амбасади, пак, реагираат
токму на повик од истиот тој
петок, 14 април 2017 година

Кога странците ве „перат“,
а валканиците никако
да исчезнат

Се обидоа и со вклучување трета
смена во „Фабриката“, но и тоа
излезе „ќор-фишек“. Тие се веќе
одамна прочитани, не дека та
му има и многу што да се чита,
нели. За голема жал, глупостите
на недоветните јуришици и на
издишаните и извалкани „про
фесионалци“ при последното
вклучување на погонот им до
несе само контрапродуктивни
лаги од кои ни самите не знаеја
како да се извадат.

Спас во евтиниот рецепт
на небулози и на лаги

Притиснати „до ѕид“,го стиснаа
и „паник-тастерот“ и го искори
стија последното орудие, толку
добро познато и толку многу ко
ристено. Почнаа да лажат. На го
лемо. На Мијалков му измислија
тендери во РЕК „Битола“, На Ми
лошоски му „летнаа“ авиони, на
Груевски му извадија непостој
ни „премиерски“ телефонски
сметки од Малта, на Мукоски
закани со „црн појас“, на генерал
Арсовски нелегализирана тера
са, на Владиката Петар делови
од досието, на Илиевски му „из
вадија“ стан што ни самиот не
знае каде е итн. До недоглед. Ако
не сте со нив, чекајте си афера:
проверен, но сериозно евтин, из
ветвен и пропаднат рецепт. Да
ли не се свесни дека веќе никој
нормален и сдсмовски необоен
не ги „купува“ овие глупости?
www.republika.mk

И сето тоа за спас од будењето
на народот, незапирлив процес,
кој нема шанси да сопре со вакви
небулози. Истиот тој народ бара
само едно – откажување од ти
ранската платформа, макар била
и само декларација. А тие, никако
да се откажат. Паниката, очиглед
но, е огромна. Веројатно, чадорот
им поставил и рокови, кои се веќе
одамна пробиен
 и. Најстрашно за
нив, колку и да се прават недо
ветни, е што сакале или не, но
оваа ситуација мора да заврши
на избори. За два месеца или за
шест, што е разликата? Небаре,

„чадорот“ ќе направи магија,
нова диверзија и ќе го смени
мислењето на граѓаните и од
предавници што со две раце се
согласија да ја продадат сопс
твената мајка и татковина сега
ќе направи херои и патриоти?
Што ќе им биде оправдувањето
– тоа го правевме за да влеземе
во ЕУ и во НАТО? По толку лаги
и измами, време е за сериозно
провертување. Да, којзнае како
ќе реаг ираат кога целосно ќе
им се оттргне чадорот. Ќе по
зеленат од мака или ќе ги удри
сончаница.

Бадијала и патетичниот обид на
НДИ да им даде ветер во едра и
да го дигне урнатиот морал на
„Павел Шатев“. Американскиот
Национален демократски ин
ститут (НДИ), се разбира со па
ри на УСАИД, направи еден од
последните обиди во помошта
кон сопствените миленичиња и
пулени. И, пак, статива. Испадна
анкета на која ѝ се потсмеваа и
самите социјалдемократи. Како
и не, кога во смешната и „нена
местена“ анкета, сосема случајно
направена во време кога стоти
ци илјади граѓани секојдневно
се на улица со сериозно и јасно
барање за прекин на тирански
те небулози, се изнаслушавме
секакви глупости - од типот на
таа дека мнозинството граѓа
ни мислело дека Заев треба да
формира влада, па сѐ до таа ше
га дека помладите му верувале
на СЈО и одобрувале влада и без
мандат?! Дали под „помладите“
мислеа на дечиња од градинка?
Ниту таму не мислат така. Не
достигаше уште да кажат дека
анкетата е направена на избран
примерок на „Павел Шатев“ и де
ка Заев и Катица се најубави, нај
умни и дека секој друг избор за
премиер ќе донесе апокалипса,
а со давање доверба на двајцата
„избрани“ Македонија ќе влезе
во ЕУ и во НАТО за еден месец, во
Г-7 за два, а најмногу за три ме
сеци ќе стане и постојана член
ка на Советот за безбедност на
ООН. Веројатно, во истата анкета
најголема доверба би имало Ми
нистерството за смешно одење.
Ако биде, нека биде монтипајто
новска до крај, нели.

Соросоидните медиуми, платени
од истата каса како и анкетата,
со силен жар и непрегор ја пре
повторија неколку пати, ама пак
бадијала, сѐ помина без никаков
одглас. Проблем е и што НДИ на
моменти му парираше на Амбди
Бајрам. Според демографијата на
испитаниците, биле анкетирани
77 проценти Македонци и „дру
ги“ и 24 проценти Албанци?! Да,
вкупно 101 процент...
www.republika.mk

Даштевски:
СДСМ е свесен
дека народот
се разбуди и се
налути
СДСМ е сосема свесен дека народот се разбуди,
дека се налути или, ако сакате, дека „маските пад
наа“, вели универзитетскиот професор Александар
Даштевски, според кој дури и од ВМРО- ДПМНЕ не
очекувале дека народот толку цврсто ќе застане
против тиранската платформа, односно против
редефинирањето на државата.

Даштевски: СВакво нешто не се случи ни во
конфликтот 2001 година. Тоа што го сфати на
родот е дека воопшто не се работи за отстапки
што би значеле поголеми права туку конечна фе
дерализација на државата. Поради тоа, почна да
паѓа рејтингот на СДСМ и тоа е главната причина
што не сакаат избори во следните неколку месе
ци. Тие сега мора да ја избалансираат состојба
та. Се обидоа да го направат тоа со флоскулата
дека протестите биле во интерес на заштита на
криминалот на ВМРО- ДПМНЕ, но евидентно е
дека народот не се фати во таа стапица. Тоа е
неуспешно завршена работа. Видовме дека СЈО
е целосно политички мотивирано и под директна
команда на СДСМ. Пријавите што ги поднесу
ваат предизвикуваат потсмев кај граѓаните, не
зависно дали се тоа долни алишта или барање
авиони кај дел од функционерите на ВМРО. Но,
тоа што е суштествено е дека не може никако да
се мешаат кривичните постапки со продавање на
државните интереси. Постапките ќе продолжат да
си течат, но доколку сега направиме отстапки со
прифаќање на платформата, ја губиме државата
и нема враќање назад.
Зоран Заев ветил дека ќе ги спроведе барањата во
платформата, веројатно не знаејќи во целост до
каде одат тие барања. Во меѓувреме, се поставу
ваат нови барања, кои не се во платформата, како
на пример за ознаките на војската и за банкнотите.
Со оглед на тоа дека владата не е формирана,
СДСМ ги прифаќа и тие барања, иако во јавноста
сака да ја протурка тезата дека за тоа ќе се разго
вара бидејќи уставни експерти рекле дека тоа е
противуставно. Од друга страна, ДУИ тврди дека
уставните експерти што тие ги консултирале им
советувале дека тоа е уставно. Истото се случува
и за државните симболи. СДСМ тврди дека нема
да се менуваат, но Артан Груби реагира во истата
секунда дека ДУИ не го прифаќа тоа.
Во секој случај, работите отидоа предалеку, затоа
сметам дека во наредните неколку месеци СДСМ
ќе се обиде да ја стабилизира состојбата, за од
есен да се спроведат локални и предвремени
парламентарни избори, бидејќи сега измената на
Изборниот законик зависи и од ВМРО ДПМНЕ, кој
може да ги услови другите дека ако сакаат локал
ни, ќе мора да има и парламентарни избори, што
е нивни став од денот кога не се направи влада.
Сите сме сведоци дека непотребно се загубија че
тири месеци, а ќе се загубат уште толку, затоа што
ваквиот распоред во Собрание не нуди стабилна
влада и просперитет на државата.
петок, 14 април 2017 година
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КОЛУМНА

ОТПОРЕН НА ПРОПАГАНДИ И на ТУЃИ АГЕНДИ

МАКЕДОНЕЦОТ СЕ ПОКАЖА
КАКО ЖИЛАВО МЕСО ЗА СИТЕ
ШТО Му СЕ НАСТРВИЈА
Македонската држава, иако под силен притисок од внатрешни и од
надворешни фактори, иако без влада повеќе од четири месеци, иа
ко цели три години нагризувана од разни сплетки, интриги и тајни
операции, покажува дека е жилав противник за сите што ѝ се на
стрвија последниве години. И за соседите што директно или инди
ректно влегоа во битка за нејзино разнебитување, и за внатрешните
политички фактори што своите лични политички цели ги поврзуваат
со странски центри на моќ што тераат своја агенда. Македонија не
попушта ни пред делови од своето население, кое упорно, иако ед
наш веќе доби промена на Уставот со инкорпорирање на Рамковни
от договор, сега повторно бара целосна нова политичка реалност
Пишува | Горан Момироски

С

ите што последниве 26
години потајно навиваа
слабата Македонија да не
опстои деновиве се разочара
ни. Сите што искрено веруваа во
зборовите на Слободан Милоше
виќ, според кого „Македонија ќе
добие држава ама нема да знае
како да ја зачува“, деновиве се
во дилема. Сите тие се прашува
ат дали, навистина, земјата што
„со години е на раб на граѓанска
војна поради внатрешни причи
ни“ , а во исто време се наоѓа на
„линијата на огнот“ меѓу амери
канските и руските глобални ин
тереси, е, навистина, толку слаба
колку што сакаат да ја прикажат
некои не толку пријателски до
машни и странски фактори. И
додека некои сѐ уште сметаат
дека малата и слаба Македони
ја треба да ја „свитка кичмата“
и да се препушти на стихијата,
некои обични луѓе веќе седум
недели упорно докажуваат дека
силата на Македонија не зави
си од политичарите, од стран
ските фондации, од глобалните
интереси, од расположението на
владите во Тирана, Софија или
во Белград туку само од сопстве
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ните интереси, од интересите
на Македонија, националната
држава на македонскиот народ
и на нејзините граѓани.

Опасноста од
конфликт е присутна,
но народот е умен

Се разбира, опасност од инци
денти и од конфликти сѐ уште
постои. Како што никој не може
да предвиди кога некоја буда
ла ќе викне „за Шиптари гасни
комори“ така никој не може да
гарантира дека некоја будала од
некој друга страна нема да ја зе
ме пушката и да го повтори ма
сакрот од Вејце. И во Македонија
и секаде на светот будали имало
и ќе има, тоа што е различно во
македонската приказна е што
убедливо најголемиот дел од
граѓаните се свесни дека ниед
на работа не се решава со конф
ликт. И дека што и да се случи,
како што прилега на една циви
лизирана земја за каква што се
есапиме, решенија ќе се бараат
преку политички разговори. Тоа
е една од црвените линии на си
www.republika.mk

те македонски граѓани и тоа е
добро затоа што сите се свесни
дека каков било конфликт не
може да ги реши проблемите
со кои со векови живеат Маке
донците, Албанците, Турците,
Србите, Ромите, Бошњаците и
сите други. Сите се свесни дека
со црни сценарија губиме сите,
а добиваат само тие што не ја
сакаат оваа земја затоа што сво
јата иднина ја гледаат во други
шеми и геог рафии.

Секој потег може да е
кобен, секој ќе одговара

Тие што размислуваат за наме
стени инциденти и за обид по
нечии инструкции насила да
изберат претседател на Собра
ниет о и да изберат влада над
вор од Деловникот мора да знаат
дека тие први ќе бидат жртви
на своите идеи. Тие луѓе мора
да знаат дека, за разлика од 24
декември 2012 година, кога се
случи „црниот понеделник“, во
Собранието сега ситуацијата е
сосема поинаква. Социјалните
мрежи, кои се најдобар лакмус за
расположението на граѓаните,
ни покажуваат дека македон
скиот народ нема никогаш да
му прости на тој што ќе се обиде
да воведе насилство како заме

на за правните процедури. Тој
што размислува да почне и нај
мал инцидент за да ја преземе
контрола на собранието без да
го почитува протоколот, мора
да размислува за феноменот на
„Ефектот на пеперуга“ односно
дека најмал физички конфликт
во Собранието или надвор од
него може да доведе до масов
на реакција што ќе заврши со
искршени, а на свиткани „кич
ми“, со запалени куќи, со убиени
луѓе, со хаос во економијата и
со сите придружни ефекти на
едно растурено општество. Па
тот од сегашнава Македонија,
која за опозицијата е нефунк
ционална држава, до навистина
нефункционална, иако може да
биде поплочен со добри намери,
е многу краток. За тоа се потреб
ни неколку налудничави луѓе
што мислат дека се посилни од
процедурите, од собранискиот
деловник и од народот. Од исти
от тој народ што, можеби, фи
зички ќе им ја прости нивната
грешка и наивност, но засекогаш
ќе ги запише во црниот тефтер
на историјата.

Што научи Македонецот
од политиката криза?

Обичниот Македонец од кризата
што е интензивна во последни

ве три години, а трае веќе седум
години, научи дека без нацио
нално единство секогаш ќе биде
во ситуација да биде зависен од
странците и од албанскиот фа
ктор. Во ерата на глобализација
и во ситуација кога Македонија
сака по секоја цена да влезе во
ЕУ и во НАТО, сосема е логич
но да бидете зависни од голе
ми економски или воени соју
зи, особено ако сакате да бидете
дел од нив, но, во исто време, е
сосема нелогично ним да им се
обраќате за да ви ги решат ос
новните внатрешни проблеми
поврзани со социјалната кохези
ја и со нарушените цивилизаци
ски односи. Уште понелогично
е Македонците да зависат од
дневните политички агенди на
своите партии или на партиите
на македонските Албанци.

Почитувањето на
државните симболи
да стане факултативна
опција

Иако Албанците се составен дел
од македонското општество со
векови, а со Охридскиот дого
вор ја надградија својата пози
ција и во Уставот и, реално, во
општеството, само поради ло
шиот политички рејтинг на ДУИ
www.republika.mk

сега цела Македонија мора да
сведочи за продолжена криза за
која и лидерот на ДУИ, Али Ахме
ти, не гледа светлина на крајот
на тунелот. Или, пак, Ахмети не
сака да види светлина затоа што
во мракот е полесно да дојде до
својата цел, поголем рејтинг и
една поинаква Македонија во
која и формално, освен што не
ма да има потреба да го зборува
македонскиот јазик, ќе нема по
треба ни да го вее македонското
знаме или да ја пее македонска
та химна. Не дека досега тој и
неговите колеги се истепаа да
искажат почит кон државните
симболи, но, секако, полесно ќе
им биде ако успеат во своите на
мери уставната обврска за нивно
почитување да ја променат само
во факултативна можност да ги
научат зборовите од химната, да
го постават државното знаме на
државните празници и да го го
ворат македонскиот јазик.

Двајца се караат,
третиот користи

Македонскиот народ науч
и
уште една важна работа, која
и претходно ја знаеше, но сега
стана кристално чиста. Дека се
когаш кога македонските поли
тички елити имаат спротивста
вени позиции за иднината на
државата, не можат да сметаат
петок, 14 април 2017 година
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ДРАГАН ВУЧИЧЕВИЌ, главен и одговорен уредник на „Информер“

Јазикот како
главна сопка
На македонските граѓани
и досега им беше јасно,
но сега им станува појас
но дека со наметнување
на албанскиот јазик како
еднаков на македонскиот
се влегува во фаза во која
Албанците ќе тврдат де
ка ако сакаме да комуни
цираме меѓусебно, сите
Македонци ќе мора да го
научат албанскиот јазик,
што како идеја не е лоша,
но Македонија нема вре
ме за тоа.

на Албанците како коректив
на целата државна политика.
Стана јасно дека секогаш кога
Македонија е слаба, албанските
политички фактори нема да се
обидат да ги потпрат столбо
вите на кои почива земјата, во
случајов мултиетничките, туку
дека ќе се обидат да ги турнат
и на нивно место да постават
албански столбови. Притоа на
секои три столба што лежат на
плеќите на сите други граѓани,
да има по најмалку еден албан
ски. Целта е јасна и логична, со
поместување на еден столб, така
поставената држава ќе може да
биде урната за миг, а македон
ските политичари и граѓани не
ма да имаат алтернатива.

Зошто Заев и албанските
партнери не ја повлечат
платформата од Тирана?

Затоа е важно сега македонските
граѓани да не попуштат, затоа
што не можат да станат залож
ници на желбата на Ахмети да
ја врати старата слава од 2001
година и во исто време во теме
лите на македонската држава
да вгради чивии на далечинско
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управување со кои ќе ја контро
лира цела земја. И тука никој, па
дури ни ВМРО-ДПМНЕ не му пра
ви проблем на СДСМ да го спре
чи овој процес. Како што кажа
и Груевски, СЈО слободно може
да продолжи со своите процеси,
со апсења, со својата политичка
агенда, само да се откаже од ти
ранската платформа. И, нависти
на, што е тоа толку страшно Заев
да се договори со Ахмети, Села,
Касами и со Тачи да ја суспенди
раат платформата напишана од
Еди Рама. Да кажат дека за да се
надмине политичката криза ти
ранската платформа се става ад
акта или се откажуваат од неа,
по што можат да добијат мандат
за формирање влада од претсе
дателот Иванов. Ахмети ќе има
доволно време во новата влада
да го врати загубениот рејтинг,
а Заев ќе може да апси полити
чари, новинари и секого што ќе
посака. Логиката во отсуство на
прецизни информации вели де
ка платформата на Рама, сепак,
не е единствената причина што
меѓу Заев и албанските партии
нема договор за повлекување од
редефинирањето на државата.
Или, пак, договорот за нејзиното
спроведување е потпишан со крв.
www.republika.mk

Додека Македонците го
научат албанскиот јазик
доброволно или насила,
Албанците веќе ќе гово
рат за правото на самоо
пределување и на отцепу
вање затоа што меѓу нив
и нас ќе нема можност за
комуникација. Се разби
раа дека огромен број
Албанци немаат проблем
да го говорат македон
скиот јазик и засега таа
комуникација се одвива
отежнато, но, сепак, се
одвива, но сигурно е де
ка кога правото да се ко
муницира исклучително
на албанскиот, кој треба
да добие ист статус како
македонскиот, приказ
ната за комуникацијата
меѓу нас ќе заврши. Не
поради граѓаните, туку
поради познатиот ина
ет на политичарите, кои
по секоја цена, следејќи
го законот, ќе сакаат да
комуницираат на својот
јазик , што е логично, но
неприфатливо затоа што
со тоа државата ќе ја по
ведат кон распаѓање.
Притоа не е тајна дека не
кои од албанските поли
тичари јавно или премол
чено се стремат кон таа
цел, иако им е совршено
јасно дека тоа сценарио
е многу, многу опасно и
за нив и за сите други. �

интервју

МАКЕДОНСКОТО И
СРПСКОТО СЦЕНАРИО
СЕ ДЕЛА НА ИСТ АВТОР
Зад обидот за дестабилизација стои Западот. Конкретно Сорос,
кој одработува валкани работи за западните центри на моќ. Тие
сакаат на сите нас во регионот да ни наметнат практика според
која не е важно за кого гласа народот, туку за кого гласаат тие.
Вам во Македонија не треба никој да ви објаснува како се прави
тоа, вели Вучичевиќ
Разговараше | Ненад Мирчевски

З

ападните моќници сакаат да ѝ ја скршат „кич
мата“ на Србија. Нивната цел е да нѐ сведат во
позиција на мали, слаби, вазални, балкански
државички, кои послушно ќе извршуваат наред
би од Брисел и од Вашингтон. Тоа е суштината на
проблемот, вели Драган Вучичевиќ, главен и од
говорен уредник на најтиражниот српски весник
„Информер“, во интервју за „Република“. За Вучи
чевиќ, кој важи за најмоќна медиумска фигура на
политичката сцена во Србија, е очигледно дека
„македонските“ и „српските“ сценарија се дела на
ист автор. Тој автор, како што вели новинарот, сака
од нашите држави да направи вазални творби со
кои ќе прави што сака и како сака.

Непосредно пред изборите
српскиот премиер Алексан
дар Вучиќ порача дека Србија
нема да дозволи „македонско
сценарио“. Неколку дена по
убедливата победа на пре
тседателските избори уште
во првиот круг, на улиците во
Белград гледаме почетоци на
„обоена револуција“ речиси
идентична како таа во Ма
кедонија. Сметате ли дека
Вучиќ, сепак, нема да може
да ја спречи дестабилиза
цијата на Србија и покрај
убедливата поддршка од
граѓаните?
ВУЧИЧЕВИЌ: Србија, за
среќа, сѐ уште е далеку
од дестабилизација
каква што се случува
�
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во Македонија. За да разберете
подобро, Александар Вучиќ на
изборите на 2 април доби еден
и пол милион гласа повеќе од
второпласираниот кандидат, фа
ворит на НАТО, Саша Јанковиќ.
Вучиќ освои речиси 400.000 гласа
повеќе од сите други 10 проти
вкандидати заедно! Истовреме
но, овие денови на улиците во
Белград протестираат меѓу две
и десет илјади луѓе. Стран
ските медиуми известу
ваат дека на улиците
се студенти, но тоа
не се студенти. На
улиците се акти
висти на пора
зените партии
и движења, ек
стремисти и
левичарски и
десничарски,
а н а р х и с т и ,
анархосинди
калисти. Нив
ната единствена
идеја е насилно
уривање на неза
висната држава
која самата
одлучу
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интервју
ва за својата судбина. Да заклу
чам, овие протести сега, сека
ко, нема да доведат до „обоена
револуција“. Но, немам никаква
дилема дека ќе се обидат да ја де
стабилизираат државата, обемно
финансирани од странство, и де
ка ќе продолжат и во следните
месеци и години.

Имате ли јасна слика кој го
урива Вучиќ и кој оди против
јасно изразената волја на срп
скиот народ?
ВУЧИЧЕВИЌ: Зад обидот за
дестабилизација стои Западот.
Конкретно Сорос, кој одработу
ва валкани работи за западните
центри на моќ. Тие сакаат на сите
нас во регионот да ни наметнат
практика според која не е важно
за кого гласа народот, туку за ко
го гласаат тие. Вам во Македонија
не треба никој да ви објаснува
како се прави тоа.
�

Постои ли поврзаност на
странски амбасадори со срп
ската опозиција?
ВУЧИЧЕВИЌ: Кога минатата го
дина беа „прегазени“ на парла
ментарните избори, лидерите
на опозицијата веднаш потрчаа
кај американскиот амбасадор, а
потоа упаднаа во РИК (Републич
ката изборна комисија) и насила,
без цензус, наметнаа пратеници
од две изборни листи во Собра
нието... Јасно е дека амбасадорите
во Србија, како и во Македонија,
се обидуваат да владеат и да кро
јат политика. Западните амба
садори во Србија во времето на
владеењето на ДОС имаа пози
ција на „четврта власт“, буквално
владееја со земјата. По доаѓањето
на Вучиќ на власт во 2012 година
таа практика е прекината и тоа е
една од причините за констант
но повеќегодишно уривање на
неговата влада.
�

Може ли да се препознаат
прикриените намери на кре
аторот на ова сценарио? Да
бидам попрецизен, кој е ви
стинскиот грев на Вучиќ? Што
бараат од него? Србија да го
признае Косово или, можеби,
нешто повеќе од тоа?
ВУЧИЧЕВИЌ: Вучиќ има повеќе
гревови кои Западот не може да
му ги прости. Прв и најголем грев
е независната политика. Тоа што,
�
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единствен во Европа, одбива да
воведе санкции на Русија е не
што преку што Западот никогаш
нема да помине. Иако официјал
но имаат разбирање за српска
та независна и военонеутрална
политика, западните моќници
сакаат да ѝ ја скршат „кичмата“
на Србија. И тоа е суштината на
проблемот. Тие сакаат да нѐ све
дат на „преткумановска“ мерка,
во позиција на мали, слаби, ва
зални, балкански државички кои
послушно ќе извршуваат наред
би од Брисел и од Вашингтон.
Да би било по волја на Западот,
Србија мора сама себе да си отсе
че рака и нога, да се откаже од
Косово и од Република Српска,
но и да се согласи на членство
во НАТО. Тоа никогаш нема да се
случи. Барем не за време на жи
вотот на генерациите на моите
деца и на нивните деца.

Политичката криза во Маке
донија почна во 2014 година
кога Зоран Заев, како лидер на
опозициската СДСМ, по убедли
виот пораз одби да ги признае
резултатите од изборите под
изговор дека ВМРО-ДПМНЕ
наводно украла 200.000 гла
са. Покрај тоа, СДСМ тврдеше
дека имало 500.000 фантомски
гласачи, се жалеше на нерам
ноправни услови во изборна
та трка, дека медиумите се
узурпирани, дека гласачите се
уценувани и заплашувани од
власта... На крајот не најдоа ни
ту еден фантом, добија сѐ што
бараа и со голема поддршка
од „надворешните пријатели“
повторно загубија на избори
те. Сега практично прифаќаат
уништување на државата во
форма каква што ја имаме де
нес, само за да формираат вла
да. Ја препознавате ли српската
опозиција во оправдувањата
на македонската опозиција за
создавање политичка криза?
Под кој изговор српската опо
зиција ги организира демон
страциите?
ВУЧИЧЕВИЌ: Очигледно дека
„македонските“ и „српските“
сценарија се дела на ист автор.
Тој автор сака од нашите држави
да направи вазални творби со
кои ќе прави што сака и како
сака. Сфаќаме дека Вучиќ и Гру
евски пречат од иста причина.

Франција – и Ле Пен, и Фијон, и
Меланшон - најавуваат дека по
доаѓањето на функцијата ќе го
повлечат признавањето на Ко
сово. Значи, светот дефинитивно
се менува. На подобро, фала му
на Господа.

�
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Лидерот на СДСМ, Зоран За
ев, меѓу другото, прифати и
резолуција за наводен гено
цид врз албанските цивили
од страна на српската војска
во 1913 година. Како би реаги
рале српската јавност и српски
те власти кога Македонија би
го прогласила српскиот народ
за геноциден? Кои се можните
последици по односите на зем
јите од една ваква резолуција?
ВУЧИЧЕВИЌ: Последиците
од таквата политика би биле
страшни и погубни. Србите
некако поминаа преку призна
вањето на Косово од страна на
Македонија. Имавме разбирање
дека тоа мора да го направите
поради вашите сложени вна
трешни односи. Но, евентуал
ното обвинување за геноцид со
сема сигурно би била капка која
ќе ја прелее чашата на српското
национ
 ално трпение... Што се
однесува до формалниот држа
вен одговор, шефот на диплома
тијата Дачиќ веќе најави дека
во тој случај Србија веднаш би
го повлекла признавањето на
Македонија под уставното име и
би ја прифатила формулацијата
ФИРОМ. Искрено се надевам де
ка до тоа нема да дојде, но сега
сѐ зависи од вас Македонците.
�

Баш како што западните зло
сторници Зоран Заев во Скопје
и Саша Јанковиќ во Белград им
требаат од иста причина, да ги
вршат истите валкани работи
против своите народи и своите
држави. Погледнете како денес
во Србија се обидуваат бесрамно
да лажат дека имало некаква
изборна кражба, а сите контро
лори на опозицијата на сите из
бирачки места се потпишаа на
записниците и потврдија дека
изборите беа фер и чесни!? Во
изборната ноќ сите опозициски
кандидати го признаа избор
ниот резултат на Александар
Вучиќ. Не честитаа, но признаа.
А тогаш, за само 24 часа, почнаа
демонстрации и измислени при
казни за кражба. Јасно е дека за
тоа стигна налог од Запад.

Сценаристите многу ја потце
нија интелигенцијата на ма
кедонскиот народ користејќи
провидни сценарија од обоени
револуции од други земји. Си
те оние што ја увидоа пропа
гандата и одбија да застанат
зад нивната лажна борба за
демократија станаа жртви на
�

напади и понижувања... Сега,
во Белград повторно гледаме
исто сценарио – исти слогани,
кореографија, дури и изјави
те на граѓаните се идентични
како и овде. Понижувањето на
граѓаните, кои всушност треба
да им ја дадат власта, е пока
жување надмоќ над нив или
е само погрешна тактика на
Соросовите платеници која ќе
ги чини скапо во реализација
та на сценариото?
ВУЧИЧЕВИЌ: Граѓаните на Ср
бија зад себе го имаат драгоце
ното искуство од 5 октомври.
Ние на своја кожа почувствував
ме што се случува кога државата
ќе ја преземе соросовата-анти
национална-предавничка по
литичка елита. Затоа е тешко
Србите да се турнат во нова
„обоена револуција“. Но, прити
соците се големи, силата што се
намерила на Србија и другите
земји во регионот е голема, така
што ниту една можност не тре
ба да се исклучи дефинитивно.
Македонскиот народ по две
годишна криза излезе на ули
ца и кажа стоп за уривање на
�

државата, стоп за Соросовите
хулигани и платеници. Сега
народот е излезен масовно
на улиците и нема намера
да се повлече сѐ додека не се
објават нови избори. Колкав
е прагот на толеранција на
Србите? Ќе им требаат ли и
нив две години да излезат во
одбрана на државата?
ВУЧИЧЕВИЌ: Немојте да имате
никакви сомнежи, мнозинството
Срби никогаш нема доброволно
да се откажат од Србија. А тоа е
тоа што Западот, всушност, го
очекува од нас. И поголеми си
ли во не така далечно минато ги
напаѓаа Србите само затоа што се
Срби. И сите ги скршија забите на
Србија... Внимавајте, овој свет не
е ист како светот пред десет или
дваесет години. Србија денес во
Русија има голем и моќен сојуз
ник, а сите наши витални држав
ни интереси доследно ги штити
и Кина. Денес многу зборуваат за
Косово како за некаква држава, а
таа лажна терористичка нарко
творба денес не е признаена од
најголемиот дел од човештвото.
Внимавајте, сите три фаворити
на претседателските избори во
www.republika.mk

Кои се Вашите очекувања? По
стои ли мирен излез од кризата
или ни претстои нова крвава
војна на Балканот?
ВУЧИЧЕВИЌ: Најдобриот одго
вор на ова прашање е цитатот
од големиот српски политичар
Никола Пашиќ: „Ни нема спас,
да пропаднеме нема“ („Спаса нам
нема, пропасти нећемо“). Се на
девам дека во регионот никому
веќе не му е до војна. Верувам во
здравиот ум на лидерите во све
тот кои би морале да знаат дека
нова голема војна на Балканот би
значела и голема војна во Европа.
Ова не е ниту 1991 година, ниту
1999 година. Војната сега не би
можела да се изолира само на по
ранешна Југославија. �
�
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колумна

Пророштва

како релаксација, како рекреација
на телото, отколку како истражу
вачи на духот.
Многу познати пророци уште од
најдревните времиња, па сѐ до
денес, своитеe визии ги добивале
во сон или, пак, во некој вид по
лусон. Всушност, едно губење во
потсвесното. Верификацијата на
точноста на пророкуваното, и тоа
во многу наврати, го прославува
ликот на пророкот. Тој, едностав
но, се вградува во колективната
меморија на одредена култура.

Пишува | Ацо Станковски

Д

а се насетува со интуиција,
која инспирира или застра
шува, да се добие молска
вична визија за некое собитие
или прокоба, да се пророкува,
тоа е непоимлива состојба на
свеста, која знае секого длабо
ко да вознемири. И тaa возне
миреност почнува да расте, да
станува толку доминантна, што
никако не ви дава мир и спокој, а
целото ваше битие да се посвети
со манијакална пасионираност
на пророштвото.
Најчесто овие визии се потиснува
ат, луѓето на некој чудесен начин
ја насетуваат целата конфликт
ност и асоцијалност, која доаѓа со
едно поскрупулозно предавање
на пророчките визии.

Никој не сака да биде малтре
тиран! Ова не е фраза, туку все
ленски закон и вистина за секого.
Но има луѓе со неостварливи идеи
и непоимливо силна волја. Ова
се луѓето што вршат терор врз
остатокот мирни и тажни граѓани
на Поранешната Југословенска
Република Македонија.
�

Ужас во погледот. Како стаорец
во стапица. Во параноичниот
крик на расцепената стварност
се појавува најневеројатното со
битие со целиот свој ужас, во не
која исконска состојба на свест,
која продира од заумното.

Ваквите искуства воопшто не
се пријатни, напротив. На егзо
теричен план, овие феномени
изгледаат како силен епилепти
чен напад или некаква агониска
состојба кај протагонистот.
Од друга страна, пак, на езоте
ричен или мистичен план, овие
18
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Се сеќаваш ли на Човекот од
Македонија? – ми се обраќа мар
шалот Жешков, со кого често пра
виме екопатроли по велеградот.
�

доживување се, всушност, пату
вање во една сосема поинаква
реалност, нешто што, едностав
но, е непоимливо од позициите
на вообичаената егзистенција
со сите нејзини перцептивни и
когнитивни консеквенции.

Како да не! Никогаш нема да
го заборавам него и неговите
пророштва.
�

И токму во тоа посветено тонење
до самата суштина на битието,
пророкот доаѓа до зоната во која
просторот и времето стануваат
иманентни на неговата свест. А
потоа, и на неговата волја, без
оглед колку и да била ослабена
или дисторзирана во ваквите
моменти на посебни искустве
ни состојби.

Таму, негде, при крајот на 1999
година, во еден наш дневен
весник... каде ли беше?!
�

�

А, во „Вечер“ ли беше?! Е, таму,
овој, човекот од Македонија,
рече дека за овие бомбардирања врз СРЈ од страната на САД
со НАТО, во улога на војнички
хор, ќе следува стравотна казна.
За две години...
�

Ниту можеме ова да го нарече
ме лудило во патолошка смисла,
ниту, пак, да пронајдеме емпи
риски пандан за ваквите изблици
на невообичаено однесување.

Во православната мистика вак
вите личности се наречени јуро
диви, но треба да се биде крја
но деликатен во пристапот и
во компаративниот процес. Да
се препознае божественоста од
тешка перспектива и да се оддели
од психопатолошките состојби.
Со цел респект кон ментално бо
лните луѓе, кои треба да се тре
тираат со најдлабока емпатија и
милосрдие, јуордивоста е длабок
вселенски дијалог, кој пророкува
еднакво прецизно и вистинито
како и старозаветните пророци.
А пророштвата се подложни на
историската верификација. Ова е
една многу едноставна ментална
операција. Го имаме пророштвото,
а потоа го имаме и собитието. Ако
пророштвото точно го предвиде
ло собитието, тогаш имаме валид
но претскажување на иднината.
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Во „Вечер“, маршале!

Мислиш на кулите во Њујорк
Сити, маршале?!

�

�

Да, на тој стравотен удар.

Велат, биле однапред минирани, велат, дека во нив удриле
ракети „томахавк“, а дека за телевизиите, тие 27 канали што
го снимија ударот на авионот
во втората кула, имало бланко
доцнење на сликата од половина минута. Тоа значи, дека
однапред биле направени 3Д
анимации на авионот, кој удира
во втората зграда и тоа токму
во моментот на експлозијата
се монтира целиот анимиран
клип, а потоа се емитира по телевизиските канали симултано.
Неверојатна компилација, во
која учествувале стотици агенти на Дип Стејт.
�

Тука нема лажење. Тоа што сме
заробеници на времето, на проро
штвата (тие што се остваруваат)
им се восхитуваме со стравопочит.
Обично, овие реализации на умот
доаѓаат post festum.
Аха! Тоа што го кажа тој човек,
се оствари? Тоа создава респект и
пиетет кон пророкот. Да се гледа
во иднината е навистина редок
дар, за малкумина избрани од
овој свет.
�

Посебно денес, кога повеќето од
нас не ни сакаат да знаат што
ќе биде утре, иако планираат со
идиотска посветеност до најси
тен детаљ.

Реалноста е секогаш поинаква,
наспроти сите наши логички
претпоставки, таа е секогаш
нешто друго, нешто што постои
наспроти сите наши очекувања.
Но ние сме приспособливи сону
вачи. Тоа повеќе го практикуваме

Јас бил рекол, неколку илјади,
сите капацитети на „длабоката
држава“ беа впрегнати во оваа
�
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терористичка операција од невидени размери.
А човекот од Македонија сето
ова го пророкуваше. Велат, бил
аскет и осаменик, кој живее во
дивината и патува низ планините и шумите на Македонија.
�

Средбата со него била речиси невозможна, слично како во
сведочењата на истражувачите од Ahnenerbe за средбата со
Uebermensch.
�

Не толку драстично, маршале. Човекот од Македонија е
повеќе испосник, можеби јуродив, отколку некој со толку
деструктивна вибрација како
Uebermensch, oд која им потекувала крв од носот и од ушите
на истражувачите од Ahnenerbe
кога ќе се доближеле на помалку од 10 метри од него.
�

Да не бил некој вонземјанин,
тој Uebermensch?

�

Кој ќе го знае, маршале, сѐ се
тоа ентитети од една сосема
подвоена стварност.
�

Што би рекла баба Ванѓа за
сето ова?
�

Велат, дека била непогрешлива во пророштвата, Бог да
ја прости.
�

Секако. Едно нејзино пророштво никако не ми даваше
мир, сѐ до пред неколку дена.
И, одеднаш, сѐ дојде на свое
место.
�

�

Што, тоа, маршале?

Гледаш, таа пророкуваше дека
последниот претседател што ќе
владее со САД ќе биде црнец.
Поточно, 44. претседател на
Америка.
�

И сега е 45. претседател – Доналд Трамп.
�

Мислев дека баба Ванѓа сепак
згрешила, зошто Трамп најавуваше мирољубива политика.
Но, по она ракетирање со ракети „томахавк“ во Сирија, изгледа
дека истата игра на „длабоката
држава“ продолжува, а тоа му
дава шанса на ова пророштво
да се оствари. �
�
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Платите растат, но ќе бидат уште повисоки ако се реши политичката криза

Побарувачката на работници ја крева нивната цена
Последните податоци на Советот на странски
инвеститори покажува дека 40 компании имаат
потреба од две илјади работници. Анкетата
направена меѓу инвеститорите покажува дека во
идниве три години овие компании се очекува да
отворат уште пет илјади работни места
Пишува | Александрија Стевковска

П

азарот на труд во земјава дожи
вува целосна трансформација.
Се бараат работници со посебни
вештини, кои се здобиваат со соод
ветно образование, обука и практика
во производствените капацитети.
Работните вештини со новите тех
ники и технологии добиваат на цена.
Странските инвеститори бараат сѐ
повеќе работници што придонесува
за намалување на бројот на невра
ботени. Големата побарувачка, пак,
нормално дека влијае и врз цената на
трудот, која постепено расте.Послед
ните податоци на Советот на стран
ски инвеститори покажува дека 40
компании имаат потреба од две илја
ди работници. Анкетата направена
меѓу инвеститорите покажува дека
во идниве три години, овие компа
нии се очекува да отворат уште пет
илјади работни места.
Не е тајна дека платата зависи од
побарувачката. Ако работникот има
средно стручно образование и има
соодветна квалификација ќе има
и повисока плата од тој со несоодветно образование. Тоа е добра инвестиција – смета првиот човек на
Советот, Штефан Петер.
�

Тој отворено порачува дека не можат
сите во земјава да бидат менаџери,
односно дека се потребни и работ
ници, што подразбира и промени во
образованието.

Според него, еден од најголемите про
блеми е да се привлечат тинејџерите
и да се промени свеста во државата
20

петок, 14 април 2017 година

дека ако си менаџер другите ќе рабо
тат за тебе, што воопшто не е точно
во практика.

Воопшто не е срамота да се работи
со две раце. Не е секое дете родено
за да заврши факултет и тука родителите имаат посебно влијание. Потребно е и тие да сфатат дека многу
е подобро да се биде одличен електричар, отколку лош адвокат. Може
да се гради кариера и со работа во
фабрика - додаде Питер.
�

Тој предложи во средното стручно
образование еден ден во неделата
наставата да се изведува практично
и секоја образовна година тој број да
се зголемува.
И економистите советуваат дека е
потребно континуирано да се вло
жува во младите, внимателно да се
димензионира образовниот модел за
да одговара на потребите на пазарот.
Последните податоци на Државниот
завод за статистика за јануари по
кажаа дека просечната нето–плата
во земјава изнесува 22 илјади и 750
денари, и е за 2,2 отсто повисока од
истиот период минатата година.
Најголем пораст е регистриран во
трудоинтензивните дејности.

Причина за ова е немањето кадар за овие дејности. Платите ќе
одат нагоре бидејќи сè помалку
има млади што сакаат да работат
во трудоинтензивните дејности.
Тоа ќе биде важно и за спречување
�
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на одливот на кадар во странство
– објаснува првиот човек на Органи
зацијата на работодавци на Македо
нија, Ангел Димитров.

Сепак, факт е дека политичката криза
ја запира примената на новите пра
вилници со кои би се обезбедиле по
големи права и плата на работници
те. Зголемувањето на минималната
плата и до 20 отсто и кратењето на
периодот за вработување на опре
делено време од пет на три години
се само дел од предлозите што се
значајни за вработените, но поради
случувањата нема кој да ги одобри.

Од Организацијата на работодавци
стравуваат дека ако кризата се прод
лабочи, фирмите веќе нема да можат
да се носат со ситуацијата.
Тоа што се случува нѐ доведува до
ситуација да нема кој да потпишува
ниту да даде одобрување на сѐ што
се донесува во корист на вработени�

те. Ако се продлабочи кризата, тоа
сериозно ќе влијае врз стандардот
на граѓаните, а тоа, пак, ќе се одрази
и врз економскиот потенцијал и пад
на БДП – велат од ОРМ.

Новите правила предвидуваат изедна
чување на платите на работниците
што се на иста позиција.
Ако се залагаме за промена на
структурата во домашното стопанство, но и се продолжи со привлекување странски инвестиции, кои
ќе генерираат повисока додадена
вредност, тоа ќе значи можност за
исплаќање повисоки плати - сметаат
стопанствениците.
�

Сепак и покрај политичката криза,
странските инвеститори не се от
кажуваат од вложувањата во земја
ва. Така се очекува почеток на ра
ботата на американска компанија
во погоните на ОХИС, од областа на
медицинската индустрија. Првично

се предвидени 50 вработу
вања, за потоа да се стигне до
200. Германската компанија „Франц
кил“ донесе одлука да инвестира во
Желино, а се очекува да отвори 350
работни места. И американската ком
панија „Адиент“ (поранешен „Џонсон
контролс“) се подготвува за почеток
со работа во новиот објект во слобод
ната економска зона во Струмица, со
што бројот на вработени од сегашни
те 750 работници треба да се искачи
на 1.500. Во исто време, градежни
активности на нови погони има во
зоната во „Бунарџик“.

Сè уште има заинтересирани компании што доаѓаат да инвестираат
во земјава, но ќе беше многу подобро и ќе имаше многу повеќе
компании и нови работни места
доколку оваа политичка криза ја
немаше или завршеше со изборите, како што сите посакувавме
– вели лидерот на ВМРО-ДПМНЕ,
Никола Груевски.
�
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Во следниот пе
риод треба да се ре
ализираат уште неколку
странски инвестиции, а компа
ниите, кои веќе вложија и работат во
земјава, треба да го достигнат својот
полн капацитет, што значи дека ќе се
создаде дополнителен притисок на
пазарот на труд.
Инвестирањето на странските компании многу влијае за намалување
на невработеноста, а со намалувањето на невработеноста доаѓа
зголемувањето на платите – вели
првиот човек на слободните економ
ски зони, Виктор Мизо. �
�
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Рекоа, не порекоа

Личност на неделата

|

Заев е, пред сè, многу
исплашен. Преплашен.
Затоа што, очигледно, не
го испорачал тоа што се
очекувало од него. Влегол во туѓа игра од која не
може да излезе. Тој сега прави грешки. Кога е човек
исплашен, прави грешки. Тие негови грешки сега
го внесуваат во многу потешка состојба од таа кога
почна сето тоа, кога сакаше преку снимки, кои, како
што вели тој, ги добил од странски служби, да ја урне
легално избраната влада на Република Македонија.
Дамјан Манчевски

САД и нивните делегира
ни агенти во Брисел, како
и НАТО и ОБСЕ, две деце
нии се мешаат во домаш
ните работи на оваа суверена држава – на локално
ниво преку своите амбасадори или директно од своите
градови – и затоа со право може да бидат наречени
„квазиводачи“ во земјата. Поткрепена со ваквите ме
шања, долготрајната политичка криза во Република
Македонија се приближува до кулминација и секоја
минута може да прерасне во насилни судири. Па така,
во ситуација кога Собранието се свикува нелегално
– по интервенција од надвор, за да се искористи но
вото мнозинство за избор на влада, со исклучување
на претседателот на државата – на неуставен начин
– алармот свети!

Борис
Дамовски
Единствениот функцио
нален дел од оваа држа
ва во моментов се граѓа
ните кои знаат како беа
излажани. Овие денови се клучни со интензиви
рање на протестите. Ќе продолжат во истата фор
ма, мирни, ненасилни, без кршење, навредување,
викање, туку самата бројност и решителност на
граѓаните е оружјето со кое се бориме на улиците.
Апел до сите да излезат во што поголем број, да
зборуваат со што повеќе пријатели, роднини и да
ги уверат дека ова е единствениот начин за Маке
донија да излезе од оваа институционална криза.
22

петок, 14 април 2017 година

Личност на неделата

дека тие нема да поддржат
ништо што води кон насилс
тво. Тој ќе рече дека ДУИ не
е ниту за федерализација,
ниту за кантонизација, ниту
за поделба на Македонија,
туку сака Македонија да е
цела и го почитува унитар
ниот карактер и уставниот
поредок.

Ѓорге
Иванов

Харалд
Кочи

|

Силен на јазик,
слаб на „кичма“
Роден на:
27.01.1978 година во Скопје
Образование:
Електротехнички факултет
при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје
Група:
Invertebrata

� „Мнозинството во Собра
ниет о ќе си ја преземе од
говорноста за Собранието
и ќе формира влада“, удри
со раката на маса силниот
потпретседател на Соци
јалдемократскиот сојуз,
Дамјан Манчевски, неба
ре е титан кој треба да го
премали исплашениот
Александар Николовски
од ВМРО-ДПМНЕ од спро
тивната страна.
Кога ќе се пишува роман
за премрежињата на Ма
кедонија, главата „Манчев
ски, Николовски и Груби
во Топ тема“ ќе почне со
овие зборови, а поколени
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јата ќе знаат дека читаат
уште едно поглавје од пре
давството на Македонија.
Поколенијата ќе читаат ка
ко силниот СДСМ на наро
дот одговорил со сила, а не
говата волја ја заобиколил.

Силата на Манчевски ја
одразува арогантноста на
СДСМ. Оваа епизода ќе изг
ледаше како борба на ти
таните доколку силата на
Манчевски го одразуваше
капацитетот на СДСМ.

На изјавата на Манчев
ски жестоко ќе реагира
Александар Николоски од
ВМРО-ДПМНЕ целосно над
вор од филмот борба на му
скули, кој ќе рече дека ако
СДСМ се обиде насила да ги
прекрши процедурите во
Собраниет о пропишани со
Деловникот, ВМРО-ДПМНЕ
ќе ги искористи сите демо
кратски механизми да се
спротивстави на тоа.
Артан Груби од ДУИ, пак, ќе
влета во сижето и ќе рече

И така, жарот на дебатата
ќе ги однесе „титаните“ до
најчувствителното поглавје
– Идентитетот на поколе
нијата. Генерациите кои ќе
ја наследат Македонија оса
катена, жигосана, но закреп
ната од ударите нанесени
од предавниците ќе читаат
дека ставот на СДСМ е дека
не треба да има промена на
националните симболи.
� Тоа е крај на муабетот ќе рече Дамјан Манчевски во
гостувањето во „Топ тема“.
Но, во контекст на тоа, Ар
тан Груби од ДУИ ќе додаде
дека „крајот на муабетот“ за
СДСМ не е и „крај на муабе
тот“ за ДУИ, на што Манчев
ски се согласи.
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� Да, ќе потврди Манчев
ски пред себе, пред јавноста
која го гледа преносот, но
и пред оние деца кои ќе ги
лекуваат лузните.

Ова ќе значи дека новата
коалиција која сака да ја
протурка СДСМ и да ја на
метне како владина коали
ција нема единствен став за
државните симболи, што во
основа значи спроведување
на тиранската платформа.
На сите во државата им е
јасно дека СДСМ ќе напра
ви сѐ за да дојде на власт, а
првиот чекор е да ги задр
жи албанските партнери од
кои зависи. За СДСМ цената
на државните интереси не е
висока, напротив, за нив др
жавата вреди колку кожата
на аболираниот кримина
лец Зоран Заев и неговата
премиерска фотелја.
Поколенијата, конечно, на
дело ќе видат како во ре
алноста се „витка кичмата“
– за десет секунди во емиси
ја, засекогаш во историјата.
� (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа
Никола
Груевски
Доколку СДСМ влезе во
такво сценарио за кое
се заговара деновиве
на неправно, незаконско, недемократско, неде
ловничко однесување во Парламентот, треба да
знае дека ВМРО-ДПМНЕ ќе реагира остро, а треба
да очекува дека и народот во Македонија ќе има
сериозна реакција според она што можеме да го
видиме деновиве.

Невзат
Халили
Идејата за Илирида е
уште жива, како што е
жива и идејата за Пре
шевската Долина да се спои со Република Косово.
400.000 гласови од референдумот никој не може да ги
погази затоа што народот е суверен и тој одлучува за
сѐ и над 400.000 гласови. Не може никој да ги погази,
ниту еден лидер, ниту јас, на пример, што сум бил
некогаш првиот лидер на Албанците и повеќе од 90
проценти биле албански пратеници и други, сите
коишто нѐ поддржаа да го одржиме референдумот.
Нашиот референдум е со доживотна вредност и овој
референдум може да се побие само со нов. Предлагам
меѓународниот фактор, ако е на мислење за тоа што
мислат Албанците, да организира уште еден рефе
рендум за декларирање на Албанците.

Васко
Ефтов
Со доаѓањето на Зоран
Заев да може да форми
ра влада во Република
Македонија, тој ги
повампири амбициите на албанските политич
ки партии, ја направија тиранската платформа,
им се врати чаламот и сега делуваат како клучен
фактор на македонската политичка сцена, СДСМ
или ВМРО-ДПМНЕ мораат да ги прифатат нивните
барања ако сакаат да коалицираат со нив. На тој
начин не постои ниту еден сериозен политичар
во Република Македонија, освен Зоран Заев, кој би
коалицирал со албанските партии.
www.republika.mk
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Соросовите невладини организации
финансираат бродови со мигранти
поврзани со ИСИС до ЕУ
Истрагите на италијанските власти и на други откриле дека
невладините организации финансирани од, меѓу другите, Џорџ
Сорос, активно финансираат приватни бродови за шверц на
десетици илјади илегални бегалци од Северна Африка во ЕУ преку
јужна Италија. Шверцот со луѓе, наводно, е поврзан со мрежите
за шверц на ИСИС. Ако властите го потврдат тоа, невладините
организации би можеле да добијат кривични пријави

К

армело Зукаро, главниот
обвинител на Катанија, Си
цилија, во март сведочеше
пред комитетот на италијански
от парламент дека официјална
та истрага за финансирањето
современи бродови за бегалци
во Средоземно Море од страна
на приватни невладини органи
зации е оправдана. Тој наведе до
кази дека шверцерите на луѓе во
Либија и во другите крајбрежни
држави во Северна Африка, кои
често се поврзуваат со ИСИС или
со други криминални банди, го
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координирале шверцот на десе
тици илјади илегални бегалци во
Италија. Зукаро приложил докази
дека шверцерите, дали од копно
или од помалите бротчиња за
емигранти, им се јавувале на по
големите спасувачките бродови
финансирани од невладини орга
низации директно да организи
раат трансфер за бегалците, што
укажува на многу блиско ниво на
координација меѓу шверцерските
банди и бродовите финансирани
од невладини организации.

Зукаро објави дека неговата
канцеларија го истражува, како
што го нарекува, „абнормални
от“ износ на средства што им
овозможуваат дури и на малите
агенции да изнајмат бродови.
Досега италијанските власти
открија најмалку десет приват
ни невладините организации
што се вмешани, меѓу нив и не
колку невладини организации
финансирани од страна на Фон
дацијата „Отворено општество“
на шпекулантот Џорџ Сорос.

петок, 14 април 2017 година
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Зукаро, исто така, за италијанските
медиуми изјави дека олеснувањето на
илегалната имиграција е дело што се
казнува, без оглед на намерата. Тој рече
дека Италија, исто така, го истражува
исламскиот радикализам што се случу
ва во затворите и во логорите во кои
се ангажирани имигранти, незаконски
или на црно. Европскиот комесар за
имиграција Димитрис Аврамопулос
изјави дека околу 80 проценти од ими
грантите од Северна Африка што прис
тигнуваат во Италија немаат законско
право на азил. Многу од нив, наводно,
имало дел од криминални банди што
се појавија по бомбардирањето на Ли
бија поддржано од САД во 2011 година
и убиството на Гадафи, што ја фрли
земјата во анархија.

Во текот на изминатата година, како
што се затвори маршрутата за шверц
со бегалци низ Грција, маршрутата до
ЕУ од Северна Африка се префрли во
јужниот дел на Италија преку употреба
на современи бродови што ги носат
илјадниците бегалци во Сицилија и
во други делови од јужна Италија. Во
првите два месеца на 2017 година при
ливот на илегални бегалци од Либија
во јужниот дел на Италија се зголеми
за 40 проценти повеќе од истиот пе
риод претходната година.

Шверц со луѓе на
невладините организации

Европска агенција за гранични и
за крајбрежни служби, ФРОНТЕКС,
во својот извештај за 2017 година
наведува дека Централниот Меди
теран станал главна маршрута за
африканските емигранти до ЕУ и е
многу веројатно дека тоа и така ќе
остане во догледна иднина. Поточно,
89 проценти од емигрантите прис
тигнале од Либија.
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Во извештајот на ФРОНТЕКС, исто
така, се наведува драматичната про
мена во 2016 година во однос на 2015
година. Претходно големиот проток
на емигранти се одвиваше од Турција
преку Грција и преку балканските др
жави до Германија и до другите член
ки на ЕУ: „Спасувачките операции на
невладините организации (во јужна
Италија) значително се зголемија, за
повеќе од 40 проценти од сите инци
денти. Од јуни 2016 година голем број
бродови биле пресретнати или спасе
ни од страна на бродови на невладини
организации, без претходен повик за
помош и без официјални информации
за локацијата за спасување“.
петок, 14 април 2017 година

ФРОНТЕКС ја отвори можноста швер
церите да ги носеле емигрантите на
море во претходен договор со бродови
на приватни невладини организации,
кои ги земале и ги носеле во Италија,
како такси. Тоа што агенцијата на ЕУ
го опишува е операција на шверц на
луѓе, или операција на меѓународни
те криминални организации, вклучу
вајќи ја и ИСИС, кои се одвиваат преку
бродовите со кои оперираат или се
во сопственост на разни невладини
организации, меѓу кои и невладини
организации финансирани од Сорос.

ност на Кнаус, според германскиот
„Ди цајт“, меѓу другите, била финан
сирана од Фондацијата „Рокфелер“,
германскиот „Маршалов фонд“ со
седиште во Вашингтон, како и од
Соросовата Фондација „Отворено
општество“.

Рим на работ на војна

Италијанскиот адмирал Енрико Кре
дендино, командант на операцијата
„Софија“ против шверцерите на еми
гранти на ЕУ, истакна дека бродовите
на невладините организации доаѓале
во близина на либискиот брег за да
привлечат чамци со емигранти во
мракот.
- Во текот на ноќта тие користат големи рефлектори; шверцерите ги
забележуваат и ги праќаат чамците
(со емигранти) кон светлината. Потоа тие се носат до поголемите бродови на невладини организации за
патувањето до Италија - изјави тој.
Соросoвите невладини организации
соработуваат со ИСИС?

Ако се потврдат италијанските ис
траги за финансирање бродови од
страна на невладините организации,
тоа ќе укаже на тоа дека неколку од
нив се поврзани со фондации и со
организации финансирани или кон
тролирани од Џорџ Сорос и соработу
ваат со шверцерите на луѓе, во многу
случаи, шверцери контролирани од
ИСИС во Либија.

Во еден извештај од 2017 година,
„Квилијам“, британска приватна
организација, тврди дека ИСИС или
Исламската држава (ИД) е вклучена
во операциите на шверцот со луѓе во
Италија. Во нивниот извештај се вели:
„Додека некои бегалци им плаќаат на
шверцерите и по 560 долари за пре
минување кон брегот на Средоземно
Море, ИД нуди слободен премин за
тие што сакаат да ѝ се приклучат ...
За тие што стигнуваат до медите
ранскиот брег, ИД за потенцијалните
регрути нуди до 1.000 долари за да ѝ
се приклучат на организацијата“. Тоа
не е баш хуманитарно.
Американскиот истражувач и адвокат
за човекови права, Вилијам Крадик,
откри дека неколку од невладините
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организации што раководат бродови
за шверц на луѓе се под финансиско
покровителство на Џорџ Сорос.

Меѓународна иницијатива
за миграција

Соросовата Фондација „Отворено
општество“, за која се вели дека до
бива пари од Владата на САД преку
УСАИД, која се поврзува со ЦИА, исто
така, ја финансира Меѓународна ини
цијатива за миграција, невладина ор
ганизација на Соросовата Фондација
„Отворено општество“ формирана
во 2010 година. Јасно е дека идеја
та зад создавањето на Соросовата
иницијатива е тоа што се одвива во
Европа, како и бегалските кризи во
САД. На веб-страницата на Соросо
вата Меѓународна иницијатива за
миграција отворено пишува дека има
стратегиски пристап кон коридорот и
ја олеснува координираната акција во
земјите од каде што потекнуваат миг
рантите, транзит и дестинација. Ис
тата веб-страница идентификува три
стратегиски коридори за миграција:
Азија / Блискиот Исток, Централна
Америка / Мексико и Евроазија, со
центар во Централна Азија во Русија.
Тоа речиси звучи како нечиј голем
геополитички план.
Во септември 2016 година Џорџ Сорос
објави дека ќе донира 500 милиони
евра за бегалците во Европа и во САД.
Тој одби да каже каде и како ќе се ис
користат парите. Дали дел од тие пари

беа наменети за финансирање модер
ни бродови на невладини организации
што носат десетици илјади бегалци од
Либија? Важно прашање за италијан
ските и за другите истраги.
Во август 2016 година, „Дисиликс“,
американска веб-страница слична
на „Викиликс“, објави 2.576 датотеки,
претежно поврзани со Соросовата
Фондација „Отворено општество“.
Еден меморандум од Соросовата
фондација што датира од 10 мај 2016
година, тврди дека бегалската криза
во Европа треба да се прифати како
„нова нормала“ и дека кризата значи
„нови можности“ за Соросовите фон
дации да влијаат на имиграциската
политика на глобално ниво.

Сорос и планот на Меркел

Насекаде има отпечатоци од Соросо
вите фондации во бегалската криза
во ЕУ, кои се мешаат во социјална
та и во економската стабилност во
Европа од август 2015 година, кога
германската канцеларка Ангела
Меркел изненади многумина, дури
и во сопствената партија, кога изјави
„Ние можеме да се соочиме со тоа“,
проследено со нејзината одлука на
5 септември 2015 година да прими
илјадници бегалци што дојдоа од Бу
димпешта во Германија, најавувајќи
дека сите бегалци се добредојдени
со отворени раце, без прашања, без
ограничување. Повеќе од еден мили
он бегалци, не само од Сирија, дојдоа

во Германија и во други земји на ЕУ.
Додека домашната опозиција ја кри
тикуваше Меркел, кон крајот на 2015
година Меркел гостуваше на една
популарна германска телевизија каде
што најави, „Имам план“.

Таа навистина имаше план, што дури
и неговите создавачи го нарекоа
„планот на Меркел“.

Планот беше изработен од страна
на експертска група со седиште во
Берлин, Брисел и во Истанбул под
името Европската иницијатива за
стабилност (ЕСИ). Според тој план, во
прилог на повеќе од еден милион бе
галци од 2015 година, во 2016 година
Германија требаше да се согласи да
даде азил на 500.000 сириски бегалци
регистрирани во Турција во текот на
наредните 12 месеци.
Планот на Меркел за прифаќање сто
тици илјади бегалци без прашање во
Германија и во другите членки на ЕУ,
без ограничување на број, „новата
нормала“, термин што го користи
веб-страницата на Сорос „Меѓуна
родната иницијатива за миграција“,
беше, исто така, производ на мрежите
на Сорос. Авторот на планот на Мер
кел и шефот на ЕСИ е австрискиот
социолог, Гералд Кнаус. Кнаус е член
на Европскиот совет за надворешни
работи финансиран од Џорџ Сорос,
како и соработник на Соросовата
Фондација „Отворено општество“.
Европската иницијатива за стабил
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Неодамнешната експлозија на иле
гални бегалци во јужна Италија, пот
помогната од бродовите најмени од
невладините организации поврза
ни со Сорос и со други, не е невинo
хуманитарнo дело на добриот Са
марјанин. Во декември 2016 година,
Вирџинија Раџи, градоначалничката
на Рим, рече дека градот е на работ на
„војна“ меѓу мигрантите и сиромаш
ните Италијанци. Во јужниот дел на
Италија, сицилијанската Коза ностра
објави „војна на мигрантите“ во 2016
година поради известувањата дека
италијанската мафија почнала да се
бори против северноафриканските
криминални банди што влегле во ЕУ
заедно со мигрантите.
Информациите дека Соросовите не
владини организации финансирале
бродови за илегално шверцување
бегалци или други мигранти од Се
верна Африка во ЕУ, во најмала рака,
укажуваат дека Соросовите мрежи
поврзани со Вашингтон правеле мно
гу повеќе од добротворни дела. Тоа
укажува дека Соросовите невладини
организации биле барем индирект
ни соучесници во проекти што ја
уништуваат социјалната стабилност
на ЕУ, исто како што направија во
Украина во 2014 година и пред тоа.
Тешко е да се избегне впечатокот
дека целиот сегашен феномен со бе
галците, заедно со војните на НАТО
во места како Авганистан, Сирија,
Либија, е дел од многу поголем и поз
лобен проект и дека Џорџ Сорос стои
зад речиси секоја „Обоена револу
ција“ поддржана од Стејт департмен
тот на САД и од ЦИА по соборувањето
на Слободан Милошевиќ во Белград
во 2000 година.

Не е ни чудо што фондациите и ра
ботење на „филантропот“ Сорос сѐ
повеќе се под напад од целиот свет,
вклучувајќи ја и Унгарија, земјата на
раѓање на Сорос.
Извор: „Зиро хеџ“
Превод: Ана Цветаноска
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Велепредавниците во историјата - За Израел Мордехај Вануну е предавник, за Западот е борец за слобода

За три месеци во САД го сменил мислењето за татковината
Мордехај Вануну или
Џон Кросман е пора
нешен израелски нук
леарен техничар кој,
повикувајќи се на сво
ето спротивставување
на оружје за масовно
уништување, открил
детали за нуклеарната
програма на Израел
пред британскиот пе
чат во 1986 година
на економија и грчка филозо
фија. Есента 1980 година зами
нал на патување низ Европа:
Лондон, Амстердам, Германија
и Скандинавија, а ја посетил и
Грција. Во текот на летото на
1983 година три месеци поми
нал во САД и во Канада.

Се посомневал во верата,
а потоа и во државата
Мордехај Вануну, роден на 14
октомври 1954 година во Ма
ракеш, Мароко, син на рабин,
го примил христијанството на
едно патување во Австралија
во 1986 година.
Вануну работел како техничар
во нуклеарниот центар во Ди
мона од ноември 1976 година
до октомври 1985 година.

Во 1976 година Вануну апли
цирал за работа во Центарот
за нуклеарни истражувања во
Негев, израелски објект кој се
28
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користел за развивање и произ
водство на нуклеарно оружје во
пустината Негев на југот на об
ласта Димона. Повеќето светски
разузнавачки агенции процену
вале во тој момент дека Израел
развива нуклеарно оружје уште
од почетокот на 60-тите години,
но Израел одржувал „нуклеарна
двосмисленост“, без да потврди
или да демантира дека поседу
ва нуклеарно оружје. Вануну се
јавил на оглас за практиканттехничар.
Во 1979 година се запишал на
Универзитетот „Бен-Гурион“ во
Негев. Прво сакал да студира
инженерство, но се префрлил

www.republika.mk

Ова патување го променило не
говиот светоглед, особено му ги
променило погледите на Израел
и владината политика. Во март
1984 година ја формирал леви
чарската група „Кампус“ со пет
арапски и четири еврејски сту
денти. Вануну, исто така, бил
активист во групата „Движење
за унапредување на мирот“. Глас
но се спротивставувал на Либан
ската војна од 1982 година.

за медиумите на 2 јули 2007 го
дина, во кое наведува дека Орга
низацијата смета дека Мордехај
Вануну е затвореник на совеста
и повикува итно и безусловно
ослободување. Во мај 2010 годи
на, Вануну бил уапсен и осуден
до три месеци затвор под сомне
ние дека се состанал со странски
државјани.

Во неговото досие безбедносните
служби на Центарот за нуклеар
ни истражувања забележале дека
покажува „левичарски и проарап
ски убедувања“ и бил под надзор
и службите често вршеле инфор
мативни разговори со него.

Во почетокот на 1985 година
Вануну ја загубил работата по
масовните отпуштања на работ
ниците поради рестрикциите на
владата, но синдикатот во кој
членувал успеал да го врати на
работа во Центарот. Ова се пока
жало како добра пригода Вануну
да шверцува материјали во ка
мера и на тој начин да укради 57
тајни документи.

На 15 април 2015 година, Архи
вата за национална безбедност
од Универзитетот „Џорџ Вашин
гтон“ објави документи кои ги
потврдиле изјавите на Вануну во
врска со нуклеарни истражува
ња на центарот „Димона Негев“.

На 27 октомври 1985 година дал
отказ како резултат на постоја
ните напори на претпоставени
те да биде префрлен на задачи
што се помалку чувствителни.

Киднапирање и
тајно судење

Во јануари 1986 година го на
пуштил Израел и се сретнал
со новинарот Питер Хоунам од
„Сандеј тајмс“, кому му открил
детали за израелската нукле
арна програма. Пет дена пред
да биде објавен текстот, Вануну
исчезнал. Подоцна се покажало
дека агенти на Мосад го кидна
пирале и го одвеле во Италија,
каде што бил дрогиран и изма
чуван, а потоа со брод бил пре
фрлен во Израел. Во земјата на
која ѝ служел во судскиот процес
кој се одржал зад затворени вра
ти бил осуден за велепредавство,
шпионажа и собирање тајни ин
формации со цел да ѝ наштети
на безбедноста на државата.

Награди и признанија

неколкупати за прекршување
на овие ограничувања, поради
давање интервјуа за странски
новинари. Тој изјавил дека пре
трпел „суров и варварски трет
ман“ во рацете на израелските
власти додека бил затворен и
сугерирал дека неговиот трет
ман би бил поинаков доколку
тој бил Евреин.
Во 2007 година, Вануну бил осу
ден на шест месеци затвор по
ради кршење на условите при
неговото условно ослободување.
Во одговор на тоа, „Амнести ин
тернешнел“ издал соопштение

Во март 1988 година е осуден на
18 години затвор, од кои пове
ќе од 11 години ги поминал во
самица.Бил ослободен во 2004
година под услов да не го напу
шта Израел, да не се доближува
до странските амбасади, ниту,
пак, да контактира со странски
новинари. Оттогаш бил апсен

Вануну бил номиниран за Но
белова награда за мир во 1987
година. Во март 2009 година
упатил писмо до Комитетот за
Нобелова награда во Осло, во
кое, меѓу другото, напишал: „Го
молам Комитетот да го тргне
моето име од листата за ово
годишните номинации. Не
можам да бидам дел од листа
на лауреат и меѓу кои е и Ши
мон Перез, претседателот на
Израел. Тој е човекот кој стои
зад израелската атомска поли
тика. Перез ја воспостави и ја
развива програмата за атомско
оружје во Димона во Израел.
Тој е човекот кој нареди да ме
киднапираат во Рим, тајно да
ме осудат за шпион и предав
ник и 18 години да минам во
изолација во затвор во Израел.
Тој продолжува да се противи
на мојата слобода и ослободу
вање иако ја отслужив целосна
та казна од 18 години. Од сите
овие причини јас не сакам да
бидам номиниран и нема да ја
прифатам номинацијата.

Велам НЕ на која било номина
ција сѐ додека не сум слободен,
односно сѐ додека сум прину
ден да не го напуштам Израел.
Она што сакам е СЛОБОДА И
САМО слобода“. � K.M.
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БОЈАНА СТОЈМЕНОВИЌ, ПСИХОЛОГ, СЕМЕЕН И СИСТЕМСКИ СОВЕТНИК

здравjе

Постпородилната депресија може да биде
измачувачка за новите мајки
Разговараше |
Александра М. Бундалевска

О

д постпородилна депресија
страдаат меѓу 10 и 15 отсто
од новите мајки. Неколку дена
по породувањето кај жената постои
одреден хормонален дисбаланс кој
може да предизвика и промени во
расположението како напнатост,
загриженост, тага, умор, плачливост,
намален апетит. Постпородилната
депресија не е исто што и овие про
мени во расположението, туку тоа е
посериозна состојба и може да биде,
навистина, измачувачка за новите
мајки, вели Бојана Стојменовиќ, пси
холог, семеен и системски советник.

Кога секоја жена би била доволно информирана
за оваа состојба би се намалиле и срамот или, пак,
неподготвеноста да се разговара со психолог и да
се побара психолошка помош
30
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Дали македонските мајки сакаат
да разговараат за постпородилната
депресија или се срамат да побараат помош?
СТОЈМЕНОВИЌ: Немам впечаток дека
македонските мајки не сакаат или
се срамат да побараат помош. Секоја
жена што успешно ги идентификува
ла, односно препознала знаците на
постпородилната депресија побарала
психолошка помош. Се смета дека таа
се јавува кај 10-15 отсто од новите
мајки и не е проблем што се јавува
само тука кај нас, туку е проблем од
светски рамки. Нашата задача е, ос
вен давањето психолошка помош, и
психолошка едукација - особено на
младите и нови мајки. Кога секоја
жена би била доволно информирана
за оваа состојба би се намалиле и сра
мот или, пак, неподготвеноста да се
разговара со психолог и да се побара
психолошка помош.
Како се манифестира постпородилната депресија? Како се разликува од вообичаените промени на
расположението?
СТОЈМЕНОВИЌ: Во текот на бре
меноста жената доживува значајни
промени на соматско и на психич
ко ниво. Неколку дена по породу

вањето постои одреден хор
монален дисбаланс, кој може
да предизвика и промени во
расположението како напна
тост, загриженост, тага, умор,
плачливост, намален апетит.
Постпородилната депресија
не е исто што и овие промени
во расположението, туку тоа е
посериозна состојба и може да
биде навистина измачувачка
за новите мајки.

Според интензитетот на симп
томите, времетраењето и опас
носта по здравјето на мајката
и na детето, постпородилната
депресија се дели на три главни
видови. Постпородилната тага
е благ вид на постпородилната
депресија и се јавува кај 80 от
сто од мајките. Се јавува првата
недела по породувањето и трае
најмалку две недели. Мајките
се анксиозни, имаат нарушен
сон и често се плачливи. Овие
симптоми обично поминува
ат сами, па многу мајки и не
бараат психолошка помош
доколку имаат важна емоцио
нална поддршка во рамките на
семејството. Ако симптомите
траат повеќе од две недели,
тогаш треба да се разговара
со психолог затоа што постои
можност да се развие постпо
родилна депресија. Симптоми
те ескалираат, па така, освен
анксиозноста, која e постојано
присутна, се јавува и интензив
на раздразливост и конфликт
ност, преплавувачки умор,
црни мисли, суицидалност,
чувство на вина, несигурност
во однос на својот нов изглед,
повлекување од членовите на
семејството, константна грижа
и фокусираност на бебето. Нај
тежок облик на постпородил
на состојба е постпородилната

психоза, која се јавува ретко и
е потребна итна медицинска
помош, хоспитализација и ме
дикаментозна терапија.

Светската медицинска статистика покажува дека секоја десетта родилка доживува психичко нарушување.
Дали тоа може да доведе до
сериозен медицински проблем?
СТОЈМЕНОВИЌ: Секоја ро
дилка во текот на бременос
та доживува промени во по
веќе аспекти. Највпечатливи
се промените што се одне
суваат на телото, се менува
сликата за себе. На психички
план, мајката се подготвува
да стане родител. Од аспект
на семеен контекст, целото
семејство се подготвува и е
во исчекување на детето. Зе
мајќи предвид дека раѓањето
на детето, особено ако е тоа
првородено во семејството
претставува и најголем стрес
за семејството, можеме и подо
бро да ги разбереме мајките.
Не би кажала дека секоја де
сетта родилка доживува некое
психичко нарушување туку
дека секоја родилка на свој и
посебен начин се соочува со
сите овие развојни промени.
Дали мајката ќе развие некоја
состојба како што е постпоро
дилната депресија зависи од
повеќе фактори.
Како се лекува постпородилната депресија?
СТОЈМЕНОВИЌ: Многу е важно
да се препознаат симптомите
и состојбата и навреме да се
побара психолошка помош.
Во овој деликатен период од
животот на жената многу е ва
жна поддршката од потесното
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Секоја
родилка
во текот на
бременоста
доживува
промени
во повеќе
аспекти.
Највпечатливи
се промените
што се
однесуваат
на телото,
се менува
сликата за
себе

и од поширокото семејство. Во
третманот на постпородилна
та депресија позитивни резул
тати даваат комбинациите со
медикаментозна симптомат
ска терапија и психотераписка
та работа. Когнитив- бихејвио
ралната и семејната системска
психотерапија се покажале
како успешни во третманот на
оваа состојба. Во некои специ
фични случаи се препорачува и
хоспитализација, особено ако
постои опасност мајката да се
повреди себеси или детето.

Постојат ли фактори на ризик што може да придонесат
за ваквата состојба?
СТОЈМЕНОВИЌ: Факторите на
ризик што придонесуваат една
мајка да развие постпородилна
депресија, а друга не, сѐ уште
се тема на исцрпни истражу
вања. Сепак постојат некои
фактори што можат да значат
зголемен ризик како што се
тешко породување, депресија
во текот на бременоста, недо
волна емоционална поддршка
од потесното и од поширокото
семејство, ако детето е пред
време родено, ако претходно
мајката се соочувала со пост
породилна депресија во други
бремености.
Дали еднаш излекуваната
состојба значи дека таа нема
да се повтори со следното породување?
СТОЈМЕНОВИЌ: На ова пра
шање не можам точно да од
говорам. Голема улога имаат
надворешните фактори и
средината како што се под
готвеноста за породување
во отпуштена и релаксирана
атмосфера, подготвеноста за
мајчинство, емоционалната
поддршка и, секако, предис
позицијата за развој на пато
логија. Жената мора да најде
начин да остане смирена и
релаксирана во текот на бре
меноста. Јас, сепак, имам еден
оптимистички став и верувам
дека кога човекот работи на
себе и на својот личен развој,
успешно ги надминува тешко
тиите што се јавуваат во текот
на животот.
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живот

СЕДРИК ВИЛАНИ, СВЕТСКИ СЛАВЕН МАТЕМАТИЧАР, ДОБИТНИК НА ФИЛДСОВИОТ МЕДАЛ, БЕШЕ ВО СКОПЈЕ

Не треба да верувате во тоа дека математичарите се
чудаци, тие се уметници
Вилани е еминентен француски научник, професор на Универзитетот
во Лион 1, директор на Институтот „Анри Поенкаре“, а од пред три години
е член на Француската академија на науките и на уметностите. Го сметаат
за врвен математички амбасадор и поп-промотор на математиката.
Вилани патува многу бидејќи, како што вели, патувањата со составен
дел од кариерата на еден математичар и се многу важни

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски

Х

аризматичен, ексцентри
чен, со остар ум и одлична
смисла за хумор, а пред сѐ
светски славен, францускиот мате
матичар Седрик Вилани минатата
недела беше во Скопје, каде што
одржа предавање на тема „Умет
носта и математиката“. Салата во
Македонската академија на науки
и уметностите беше претесна за да
ги прими сите академици, професо
ри, студенти, математичари и луѓе
на кои присуството и предавањето
на Вилани за момент им донесе нов
поглед на математиката. Двочасов
ното предавање на Вилани се следе
ше со големо внимание и трпение,
а францускиот научник, без пауза,
потоа одговараше на прашањата
од присутните.
Вилани е на балканска турнеја и
веќе ги посети Подгорица, Нови
Сад, Белград и Ниш, од каде што
директно допатува во Скопје.

„Математиката и уметноста одат
едно со друго. Математиката
претставува уметност. Но, таа има
многу парадокси, таа е ригорозна
и имагинативна, а ригорозноста
прави математичарите да бидат
големи научници“, вели Вилани.
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Вилани (43) во 2010 година го
доби Филдсоновиот медал, кој е
еквивалентен на Нобеловата на
града во математиката, за „докази
за нелинеарно придушување на
Ландау и конвергенција кон рам
нотежа на равенката на Болцман“.
Тој е одликуван и со Легија на че
ста. Освен престижниот медал на
Филдс, тој е добитник и на повеќе
награди и признанија, како награ
дата „Луј Армен“ во 2001 година,
„Пеко-Вимон“ во 2003, награда
та за предавач од Меѓународни
от конгрес на математичарите
во 2006 година, наградата „Жак
Ебран“ во 2007 година.

Тој е еминентен француски науч
ник, професор на Универзитетот
во Лион 1, директор на Институ
тот „Анри Поенкаре“, а од пред
три години е член на Францу
ската академија на науките и
уметностите. Го сметаат за вр
вен математички амбасадор и
поп-промотор на математиката.
Вилани патува многу бидејќи,
како што вели, патувањата со со
ставен дел од кариерата на еден
математичар и се многу важни.

Неговите главни теми на истра
жување се кинетичката теори
ја и примената на оптимален
транспорт, за што напишал две
референтни книги: „Тематики
во оптималниот транспорт“
(2003) и „Оптимален транс
порт, во минатото и денес“
(2008). Автор е и на делата „Жи
ва теор
 ема“ (2013) и „Куќата на
математиката“ (2014).

Гостувањето на Вилани во Ма
кедонија беше организирано во
соработка од Универзитетската
агенција на франкофонијата и
МАНУ.

Дали во секој човек лежи
скриен математичар? Или, мо
жеби, тоа не е наука за секого?
ВИЛАНИ: Во секој од нас, мо
жеби, спие некој математичар.
Меѓутоа, и покрај тоа што не
мора да станете Пикасо, сепак,
може да сакате да направите не
какви цртежи. И покрај тоа што,
можеби, нема да станете некој
голем истражувач по математи
ка, може да ја цените таа убава
дисциплина. Математиката, по
веќе или помалку, секој може да
ја совлада до одредена граница.
Но, за да бидете врвен математи
чар, потребно е многу практика
и многу вежбање.

Можно ли е луѓето да ја заса
каат математиката?
ВИЛАНИ: Откако паметам за се
бе, јас ја сакам оваа наука. Ма
тематиката е наука што може
многу да им понуди на младите.
Еден од начините за децата да ја
засакаат математиката е преку
игра, на пример. За да се засака
математиката, треба да се почне
со нејзино изучување од најрана
возраст.
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Зошто се поврзани математи
ката и уметноста?
ВИЛАНИ: Математиката и умет
носта одат една со друга. Мате
матиката претставува уметност.
Оваа наука има многу парадокси,
ригорозна е и имагинативна. Ри
горозноста прави математичарите
да бидат големи научници. Мате
матиката е апстрактна и универ
зална, а истовремено е демократ
ска и нееднаква. Повеќето луѓе
мислат дека математичарите се
вонземјани, со посебен мозок. Ма
тематиката е единствена наука во
која вистините се вечни. Од една
страна, математиката е социјална
наук
 а, но, од друга страна, тоа е на
ука која го прави математичарот
самотник. Тој е сам со себе кога се
труди да реши математички проб
лем. Математиката е едноставна
и тешка наука, а истовремено е
научна и уметничка дисциплина.
Затоа не треба да верувате дека
математичарите се чудаци. Тие
се уметници. И кај нив, како и кај
уметниците, постои сомнеж, љу
бопитство, пасија, жар.

Постојано сте во контакт со лу
ѓе, студенти, знаете како тие раз
мислуваат. Уметноста, можеби,
никогаш нема да го спаси светот,
но дали математиката може да
го стори тоа?
ВИЛАНИ: Математиката се оби
дува да создаде ред во светот. Таа
е најубава форма на резонирање.
Сите славни уметници имале одре
ден момент во своето творештво
кога длабоко биле незадоволни од
тоа што го правеле и во еден мо
мент почнувале да прават нешто
ново. Така е и кај истражувачите.
Различни математичари имаат
различни стилови, како што има
ат и уметниците. Постојат многу
допирни точки меѓу уметноста и
математиката, но, според мене,
најважно е на кој начин матема
тиката се реализира во уметноста.
Дали важевте за гениј меѓу соу
чениците кога бевте дете?
ВИЛАНИ: Обично бев прв во мојот
клас и бев мал чудак.

Дали жените ја сакаат матема
тиката?
ВИЛАНИ: Некои жени да. Во пос
ледната промоција на медалот на
Филдс имаше една жена, којашто
по потекло е од Иран.
петок, 14 април 2017 година
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Франк АндерсEн и Ева Клоберг го поставија балетот на Бурнонвил во Скопје

Бурнонвил ја донесе радоста на животот на сцената на МОБ
Суштината се состои во тоа што треба да уживате во изведба
та на овој балет и тоа треба да го види и публиката. Не треба
да се гледа напорот на танчарите од гледалиштето. Тие треба
само да седат во своите удобни столчиња, да се отпуштат и
да уживаат. Бурнонвил овој свој балет го нарекувал „ joy de
vivre“ - радоста на животот, вели Франк Андерсeн

Пишува | Невена Поповска
Фото | Сашо Н. Алушевски

А

угуст Бурнонвил е Данец кој живеел
помеѓу 1805 и 1877 година и создал
повеќе од 50 балетски дела. Тој бил
визионер, кој најголем дел од своет о обра
зование го здобил во Франција. Бурнонвил
се смета за татко на Кралскиот дански балет,
чијшто уметнички директор бил повеќе од
40 години. Како резултат на своет о шко
лување во Франција, тој создал сопствен
балетски речник, стил и техника. Меѓу не
говите најпознати балети се „Наполи“ од
1842 година и „Силфида“ од 1836 година.
Во Скопје беа претставени неколку од по
малите балети на Бурнонвил инспирирани
од неговата страст за патувања и посета на
други земји: „Конзерваториумот“ од 1849
година, кој претставува омаж на неговата
младост и едукативен престој во Франција,
„Pas de Deux“ од „Фестивал на цвеќето во
Џензано“ од 1858 година, инспириран од не
говите патувања во Италија и „Прозорецот“,
кој ја отсликува неговата страст за Шпанија.
За сето ова разговаравме со Франк Андер
сен, кореограф од Данска, кој ја постави и ја
режираше претставата.
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Ова не е првпат балетите на
Аугуст Бурнонвил да бидат
одиграни во Скопје, но ова е
првпат да имаме целовечерна
продукција. Кажете ни какви
се Вашите впечатоци од сора
ботката со танчарите?
Андерсен: Да се постави и да
се продуцира вечер посветена
на балетот на Аугуст Бурнонвил
секогаш претставува предизвик
и за танчарите, но и за Ева и за
мене. Почнавме полека да ја под
готвуваме претставата уште од
февруари, но тоа, сепак, е тежок
процес бидејќи поголемиот дел
од танчарите беа презафатени со
премиерите на други претста
ви и изведби. Имавме доволно
време да се договараме со ди
ректорите и работевме некол
ку недели без престан и мислам
дека сето тоа излезе многу до
бро. Танчарите покажаа искрен
интерес и работеа мошне мудро
со зададениот материјал што им
�
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го презентиравме. Се надеваме
дека тие и во иднина ќе го ко
ристат тоа што ги научивме во
други претстави, но, исто така,
дека ова искуство ќе им користи
во иднина да ги подобрат својата
техника и изведувачките мож
ности. Стилот на Бурнонвил се
однесува на презентирање на
балетската игра. Тоа е мошне те
шко, од една страна, но и мошне
лесно кога ќе се совлада, без на
пор, и тоа е тоа што танчарите
и ние се обидуваме да го реали
зираме.

19 век од приврзаниците на
Бурнонвил. Се базира на кла
сичниот балет, но има сопс
твени белези. Кога танцуваме,
секогаш гледаме во ногата „што
танцува“, рацете никогаш не
се над висината на рамената
и никогаш не гледаме во ли
цето „пред нас“, туку секогаш
со „Epaulement“, т.е. со поглед
на страна каде што раката и
ногата се напред. Тешко е да
се објасни, но лесно е да се по
каже. Никогаш не брзаме да се
подготвиме за следниот чекор

во аголот, за нова дијагонала,
или за изведба на пируета во
центарот, туку танцуваме во
нашите нови позиции. Тешко
е да се подучува некој на оваа
техника и за ова треба да имате
многу добра класична техника
за да успеете да го изведете овој
балет. Суштината се состои во
тоа што треба да уживате во
изведбата на овој балет и тоа
треба да го види и публиката.
Не треба да се гледа напор од
гледалиштето. Тие треба са
мо да седат во своите удобни

Бурнонвил се смета за „татко“ на Кралскиот дански ба
лет. Создал сопствен балетски
речник, стил и техника. Дали
е тешко да се совладаат овие
техники?
Андерсен: Балетот на Бурнон
вил, вокабуларно и технички
е прифатен и се практикува
многу години, почнувајќи од
�
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столчиња, да се опуштат и да
уживаат. Балетот на Бурнон
вил не е бравура, туку извед
ба на убавина во танцувањето
и во животот. Бурнонвил овој
свој балет го нарекувал „ joy de
vivre“ - радоста на животот.

Соработката со Македон
ската опера и балет почна со
Вашите контакти со уметнич
ката директорка, Олга Панго.
Како течеше понатаму сорабо
тката договорите, како дојдо
вте до одлуката да допатувате
во Македонија и да ги постави
те овие класични балети заед
но со тие во Италија, Франција
и во Шпанија?
Андерсен: Во Македонија сум
бил неколку пати. За првпат
дојдов во 2009 година и тогаш
се запознав со уметничката
кореографка во Македонската
опера и балет, солистката Саша
Ефтимова. Таа е многу, многу
талентирана кореог рафка и до
сега изработила многубројни
прекрасни и возбудливи балет
ски претстави за Македонскиот
балет, но, исто така, има одлич
ни кореографии и за неколку
балетски компании од странс
тво. Верувам дека таа е личност
со голем талент за танцување и
за балет и има сопствен речник,
кој е мошне редок за една млада
кореографка како неа. Вооби
чаено, младите кореографи, од
моето досегашно искуство ги
копираат постарите, но тоа не
е случај кај Саша. Неа мора да
ѝ се даде можност за работа во
странство каде што ќе го раз
вива својот талент. Таа е нешто
посебно овде во Македонија. Во
текот на една од моите посе
ти се запознав и со Олга Панго
и таа сугерираше, а јас се сог
ласив дека треба да направам
вечер со еден поинаков балет,
Бурнонвил, се со цел да се пока
же флексибилноста на неговата
кореографија и да се предизви
ка креативноста на танчарите
од Македонската опера и балет.
Сметам дека тоа е мошне мудра
одлука од страна на Олга Панго,
која сакаше да им даде можност
на своите танчари да работат
различни балетски стилови,
во насока да ги користат сопс
�
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твените можности за балет
ската форма. Решивме да на
правиме букет од три балетски
претстави, каде што Бурнонвил
бил инспириран од егзотични
земји, како Италија, Франција и
Шпанија. Бурнонвил многу па
тувал во текот на својот живот
и инспирациите ги добивал од
сопствените импресии што ги
доживеал во текот на патува
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бренд концепти | музички икони

њата. Кога дојдов дознав дека
Македонската опера и балет
подготвува верзија од „Сулфи
да“, но сметам дека, можеби,
еден ден би можеле заедно да
работиме верзија на Бурнонвил
на „Сулфида“, слична на таа што
ја изведуваме во Данска.
Вашата сопруга Ева рече де
ка првпат доаѓа во Скопје. Со
�
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какви мисли заминувате од
него?
Андерсен:Како што рековте,
јас веќе престојував во Македо
нија во 2009 година, но Ева Кло
берг, мојата сопруга е за првпат
овде и нејзините импресии се
одлични. Ова е отворена и мош
не пријателска земја. Успеваме
да уживаме во слободното време
бидејќи имаме малку слободно
време на располагање, па го ко
ристиме за прошетки, посета на
рестораните покрај Вардар. Исто
така, бев во посета на неколку
музеи, каде што добив одлич
на претстава за македонската
историја и сите премрежиња низ
кои поминала оваа земја. Исто
така, знам по нешто и за маке
донската ракометна и фудбалска
репрезентација со кои Данска
играше на првенства во неколку
наврати. Би сакал да имам мож
ност да видам повеќе делови од
вашата убава земја следниот пат
и се надевам дека некој ќе може
да ме одведе во посета на Охрид
ско Езеро и на планинарење во
вашите прекрасни планини за
кои само сум слушал. �

деjвид боуви

муззич
паттри
мод
ден
паппаа во ед
едннаа лич
личнност
Му
ичккии па
риjjарх
арх и мо
ен па
ост
Пишува | Сотир Костов

П

атлу
остојат
луѓезакоимис
е за кои мисламде
ам дека
а
ќежи
ќе живеатвеч
т вечно.Еденодниве
о. Еден од нив е
ДејвидБо
ид Боуви.Му
и. Музичаркојпр
ар кој прво
о
енумет
ик,по
оа
бешееекс
ексцентричен
уметник,
потоа
ост,ко
славнаалич
личност,
којааизрас
израснаавоѕвез
во ѕвез
да,аѕвез
а.На
да,
а ѕвездатаавопопирокико
во поп и рок-икона.
На
10ја
и2016го
инѐ
10
јануари
2016 годинаафи
физички
нѐ
напуштиза
ти заминувајќиконпа
и кон патекатана
а на
ес,вона
легендите.Де
е. Денес,
во нашатаме
а меморија
а
ен.Фе
еемит.Сера
мит. Се работизафе
и за феномен.
Фено
меннеса
едаван
мен
не самооспо
според
авангарднотооде
делоо
штогосоз
што
го создаде,ту
е, тукуиспо
у и споредна
ед начинот
от
накојжи
е.Атојиз
на
кој живееше.
А тој избрадажи
ра да живее
ее
посопс
по
сопственипра
и правилаивосопс
а и во сопстве
наре
на
режија,ане
а, а неговатаре
а редизајниранаа
верзијаанагламрокгона
на глам-рок го направиви
и ви
каму
стинска
музичкааико
икона.Бе
а. Бешеиоста
е и остана
а
првипос
емиединс
прв
и последен,нај
ен, најголем
и единствен
вен
уметниксоја
ик со јакооизра
изразенаавто
а автоконцеп
оса
туализацијааиима
и имагинативно
самоос
е,исе
ашод
мислување,
и секогаш
одново,ика
о, и како
о
попра
о,раз
оос
е.
по
правило,
различно
осмислување.
енбун
енхе
ојдоне
о
Невиден
бунтовен
херој
до неговото
а.Соз
паѓањенапла
е на планетатаЗем
а Земја.
Создавајќи
и
разновиднаумет
а уметност,ста
ост, станамај
а мајсторна
тор на
а,ви
кииве
ен
трансформацијата,
вистински
и вечен
н,којсосво
отиз
о
камелеон,
кој со својот
извонредно
енишо
енпер
анс,
квалитетен
и шокантен
перформанс,
е,за
е,
ситеегиво
ги воодушевуваше,
заведуваше,
е.Са
т,во
насочувашееиза
и забавуваше.
Самиот,
во
еднапри
а пригода,ре
а, речеде
е декаса
а сакалдаби
ал да биде
е
инат
ек,анеса
очо
ек.Оддру
и
натчовек,
а не само
човек.
Од другаа
ез
страна,пак,од
а, пак, одбивашедаста
е да станееви
витез
исерДеј
ид,идва
и
сер Дејвид,
и двапатинакра
и на кралица
таЕли
а“,
та
ЕлизабетааВто
Вторааѝда
ѝ давашее„кор
„корпа“,
о,ка
ојпред
културнооиеле
и елегантно,
какоони
никој
пред
о.Де
него.
Дефинитивно,бе
о, бешеекре
креативна
а
остсобе
личност
со бескрајнааима
имагинацијааи
и
ендух,сонаг
немирен
дух, со нагласенаин
а индивиду
алност.Наму
ост. На музичкатаице
а и целатасвет
а светска
ка
остѝста
атсопр
јавност
ѝ станаапоз
познат
со првиоттне
не
говму
ихит
SpaceOddity
гов
музички
хит Space
Oddity,,уштево
уште во
1969го
а,на
и
1969
година,
наговестувајќиго
и големи
ивосве
отнаму
промени
во светот
на музикатааипо
и по
тоно
о,све
о,до
аш
кажувајќине
и нешто
ново,
свежо,
дотогаш
о.Овојхитголан
невидено.
Овој хит го лансирашево
е во
а,атој
врвовитеенаму
на музичкатааор
орбита,
а тој
атин
отТом.
првпат
инкарнирашеевоМа
во Мајорот
Том.
ти,
Таму,истра
у, истражувашевомно
е во многууоб
области,
www.republika.mk

петок, 14 април 2017 година

37

бренд концепти | музички икони
на новиот романтизам (1983). Истои
мената насловна нумера се искачи на
врвот на топ-листите во САД и во Ве
лика Британија, и заедно со „Modern
love“ и „China girl“ ги поставува новите
стандарди на музичкиот свет.

а најмногу од сѐ експериментираше.
Пред сѐ и над сѐ, Дејвид Боуви беше
за промена. Го артикулираше задо
волството на мутацијата: Зошто да
бидеш она што си бил вчера ако утре
можеш да постанеш нешто друго? На
почетокот, самиот себе се пронаоѓ аше.
Го бараше својот идентитет. Тоа беше
првата драма на неговото „јас“. Следу
ваше албумот The Man Who Sold the
World (1970), кој содржи нумери во
кои е отфрлен дотогашниот акусти
чен манир и го менува со звукот на
електрична гитара, а веднаш по него
во 1971 го објавува и Hunky Dory. Со
нив не постигнува некој голем успех,
па заради публицитет, ја објави својата
хомосексуалност, косата ја обои црвена
и ја почна својата трансформација во
рок-ѕвезда – вонземјанин. Стана вон
земјанин меѓу земјаните и земјанин
меѓу вонземјаните.
Во периодот на преминување од мод
во хипи фаза, кога кокетираше со сопс
твената андрогиност и кога „making
love with his ego“, тој беше Зиги Стар
даст од истоим
 ениот негов албум
(1972). Се работи за клучен албум, не
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само за неговата кариер
 а, туку и за
иднината и за историјата на рокот.
Со овој лик тој се прикажува како фу
туристичко андрогено суштество од
друг, повозбудлив и поексцентричен
свет. Неговиот физички сценски изг
лед содржел елементи на кабуки теа
тар (Јапонија), италијанската комедија
дел арте и елементи од пантомима. Со
таков футуристички изглед Дејвид ја
фасцинираше публиката, а тој стана
пионер во трансформирањето на рокконцертите во екстравагантни спе
ктакли. Откако успеа во тоа, повторно
се самоизмислуваше... се менуваше и
самоубиваше (Ashes to Ashes, Rock n’
Roll Suicide), стануваше и повторно
почнуваше (Absolute Beginners). За са
мо 10 години се впушти во невиден и
неверојатен жанровски слалом со кој
помина преку глам-рок, пластичен со
ул, експериментален и арт-рок. Покрај
веќе споменатите албуми, ги издаде и
„Aladin Sane“, „Young Americans“, „Station
to Station“, „Low“, „Heroes“, „Lodger“, „Lets
dance“. Сите тие ја сочинуваат алката
во која секој бисер блеска со магичен
сјај. Така, со својот најкомерцијален
албум „Lets dance“ ја обележува ерата
www.republika.mk

Камелеон способен за фасцинантни
трансформации. Кога првпат го запоз
на публиката, Боуви во себе ги носеше
дилемите предизвикани со крајот на
60-тите од 20 век и со смртта на кон
тракултурата. Сепак, публиката беше
подготвена за нешто ново. Тој пону
ди еден дотогаш невиден и непознат
композит од соул и фанк, преку екс
пресионизам и нов поп, до глам-рок и
електронска музика. Во оваа уметнич
ка, музичка и културна понуда Боуви
се пројавуваше во новите, измислени
ликови, како Зиги Стардаст, Аладин
Сеин, Виток Бел Војвода, Мајорот
Том, Џон Мерик, Хеловин Џек, преку
кои константно ја трансформираше
својата личност. Сите овие ликови му
служеа да ја раскаже приказната. Тоа
е неговата приказна – роман со многу
лица. Тој роман Боуви го пишуваше
цел живот. Тоа беше и негов филм кој
сам го режираше и во него ја играше
главната ролја. Сето заедно претстава
со многу карактери, кои сите, повтор
но, се тој самиот – претстава во која
на еден по малку Чаплиновски начин
ја раскажува приказната за малиот
човек, изгубен во светот во кој никој
за никого не води сметка и никој на
никого не му е потребен. Накратко,
Боуви беше голем горостас, кој цело
време, преку своите различни ликови,
нѐ играше нас – обичните секојдневни
мали луѓе. Неговата основна маги
ја беше дрската моќ да ни се обраќа
како да ни раскажува само нам. Секој
што се впуштил во чувствата на не
говите песни, знае дека Боуви беше
најдобар кога ги глумеше судбините
на различните ликови и ги раскажу
ваше нивните приказни, кои можеа да
бидат и наши. И за чудо, во тоа сите се
пронаоѓ авме бидејќи беше така увер
лив и заводлив во својата љубов за
животот таков каков е, додека траеш
 е
музиката, а ние затечени, станувавме
херои, барем за миг. На сите тие флер
тови им ги подари својата креација,
имагинативноста, идентитетот. На
сето тоа само додаде израз и тон, и
кругот беше затворен. Уметничкото
дело создадено. Од мистериозна и не
обична фигура која создава бизарна,
експериментална музика, тој свесно и
намерно се трансформираше во попѕвезда која ги полни стадион
 ите низ

светот. Затоа секогаш беше на врвот на
музичката сцена, правејќи ги своите
фанови, новинарите и критичарите
вечно гладни за повеќе скандалозни
изјави, повеќе светкава облека и уште
нови ликови. За разлика од повеќето
негови колеги, тој никогаш не стана
клише, ниту пародија на самиот себе.
Зад името на Елвис Присли стои епи
тетот – крал на рокот. Мајкл Џексон
го нарекуваат крал на поп-музиката.
Музичките критичари Дејвид Боуви
го нарекуваат бог на рок и на поп-му
зиката. Него, само него, и никој друг.
Од самиот почеток на кариерата, па
сѐ до крајот – неговата смрт, беше
музички астронаут кој ги надминува
границите на познатиот свет. Осци
лирајќи меѓу артистичката, аван
гардна церебралност и универзално
певливите поп-ноти, од „Ѕвездена
прашина“ до „Црна ѕвезда“, тој го из
ведуваше саундтракот на неговиот
неверојатен живот. За цело време
ги исполнуваше нашите животи со
необ
 ични и креативни мелодии, убе
дувајќи нѐ дека и сами можеме да ги
допреме ѕвездите. Така, оние кои ќе
се определеа да го слушаат Мајорот
Том, Виткиот Бел Војвода или Зиги
Стардас, преку нив влегуваа и во кни
гите, филмовите, уметноста, култура
та и вселената. Сите видоа, слушнаа и
почувствуваа дека преку секој негов
нов албум се изливаа нови трендови
во музиката, културата и уметноста,
а преку секој негов нов музички хит,
тој како музички патријарх и моден
папа, истите тие трендови ги цемен
тираше, т.е. обликуваше во глам-рок,
панк, електророк или нешто сосема
четврто. Тој не само во себе, туку и
кај сите со кој соработуваше и сите
кои го следеа, го будеше магичниот
допир на креац
 ијата. Поради него
луѓето стануваа пејачи, композитори,
текстописци, глумци, поет и, писате
ли и сликари. Благодарејќи на него,
многу се учеа на уметничка и други
видови слободи и самоизразување. Со
децении ни покажуваше како успеш
но можеме да ја избегнеме стапицата
на зачауреноста и инертноста. Мно
гумина велат дека рокенролот денес
во секој поглед веќе е музика која ги
истрошила своите потенцијали, но
изгледа дека Боуви за тоа никој не
го известил, па така тој буквално до
последниот ден на неговиот живот нѐ
воодушевуваше со оригиналност на
своето музичко творештво и способ
ност да ги помести границите на сѐ
што ќе допре. Доказ за тоа, меѓудруго

со која го добил синот Данкан, а вто
риот пат со преубавата Иман, со која
ја има ќерката Александра Лекси. Тој
е и актер, кој снимил 28 филма и учес
твувал во безброј театарски претстави.
Член е на Рокенрол куќата на славните
од 1996 година, добитник на повеќе
музички награди „Греми“.

то, е фактот што откако својот живот
го претвори во уметничко дело, исто
то го направи и со својата смрт. Во
последниот видеоспот што го сними
(нумерата „Лазар“, од албумот „Црна
ѕвезда“), го видовме како лебди над
болничката постела и пее дека е во
рајот, има лузни што не се гледаат и
дека нема што да загуби. Како да ни
велеше дека не знае каде оди, но ве
тува дека ќе биде интересно.

Инаку, роден е како Дејвид Џонс, во
1947 година во Лондон, од мајка Мар
гарет (Мери), а татко Стентон. Уште
од деветтата година ги слушал Фетс
Домино, Чак Бери и Литл Ричард.
Кога ја чул „Тути Фрути“ од Литл Ри
чард, воодушевено рекол: „Го слушнав
Господ, сега само уште да го видам“.
Како на уметник и стилист најмногу
влијание имал од Литл Ричард, „Јард
бирдс“, „Битлси“, Марк Болан, Џими
Хендрикс, Френк Синатра, танци, пан
томима, будизам. Соработувал со Џон
Ленон (Fame), Фреди Меркјури (Under
Pressure), Мик Џегер (Dancing in the
Street), а најмногу со Иги Поп, на ко
го му продуцирал повеќе албуми. Се
женел двапати: првиот пат со Енџи,
www.republika.mk

Како и за секоја славна личност, и при
казната за Дејвид Боуви има делови
кои фрлаат мала сенка врз блескава
та ѕвезда. Големата употреба на син
тетички дроги, оргиите, опивањата
и дилемата дали е бисексуалец или
хетеросексуал
 ец, го обележаа успехот
на Боуви, колку и акордите на неговите
најголеми нумери. Долго се пишува
ше за неговата страсна врска со Иги
Поп, а некои велат дека имал врска и
со Мик Џегер. И покрај сѐ, Дејвид Боу
ви никогаш не излезе од мода. Беше
и остана музички великан, поп-кул
турен маестро и уметнички гениј, од
повеќе причини. На почетокот рок,
потоа поп-икона. Потоа електроника
и соработка со Иги Поп, а во осумде
сеттите години враќање кон своето
најрокерско издание, но секогаш со
примеси на авангарда. Контроверзната
и блескава кариера на овој креативен
камелеон траеше долго – повеќе од 55
години. И денес некои потполно нови
клинци, генерациски многу далеку од
златните 70-ти за Боуви од минатиот
век, неговиот алтер-его Слабиот Бел
Војвода, и понатаму го сметаат како
синоним за стил и за став. Иако не умре
млад, ниту изврши фамозно рокенрол
убиство, успеа да ја преживее средбата
очи во очи со својот неверојатен „Man
Who Sold the World“.
Мултиинструменталист и пејач со
специфичен глас. Шармер, господин,
мистик и светец. Комплетен, единс
твен и посебен уметник. Учевме од
неговата уметност, која нѐ надгра
дуваше. Се восхитувавме на неговата
инвентивност и оригиналност. Имаме
респект кон неговата посебност. Беше
неверојатно иновативен и уметнички
настроен. Повеќе од сигурно е дека
неговата легенда ќе остане постојан
дел од популарната култура, а таму
некаде во вселенската ширина тој е во
друштво на великаните Енди Ворхол
и Салвадор Дали, за кои верувам дека
и таму се подеднакво ексцентрични и
шокантни. Мајоре Том, нека ти биде
возбудлива вселенската одисеја која
штотуку ја почна. Сигурен сум дека
и таму веќе си херој, не за еден ден,
туку за сите времиња. �
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СЦЕНА
ја“, за, како што наведоа, да го слушне
мислењето на народот. Шест недели
јавноста гласаше за тоа на кој начин
треба да се избира претставникот на
Македонија, дали тоа да е внатрешна
селекција и одлука на самата МРТВ
или, пак, за Европа да патува побед
никот од „Скопски фестивал“. Трета
та опција, со која се нудеше целосно
откажување од понатамошно учество
на нашата земја (на што неколку зем
ји во тој период се одлучија), доби
најголем број од гласовите.
Повеќе од 40 проценти од испита
ниците сметале дека за Македонија
веќе нема место на тој фестивал и
дека секоја година огромната сума
за учество и за промоција, буквално,
се фрла попусто.

Македонија по 17. пат на евровизиската сцена

Кому му е грижа за „Евровизија“?
Голем дел од Македонците веќе одамна не се возбудува
ат за европскиот музички фестивал, а оние што и поната
му следат што се случува на евровизиската сцена, малку
верба полагаат во тоа дека е битен квалитетот, туку сме
таат дека во сѐ е вмешана и политиката
Пишува | Марина Костовска

З

а помалку од еден месец, Маке
донија по 17. пат ќе испрати свој
претставник на „Евровизија“. Во
украинската престолнина Киев на
11 мај во првата половина од вто
рото полуфинале Јана Бурческа ќе
ја изведе „Dance alone“, песна која
по долго време кај публиката влева
малку надеж за успех.

Песната засега добро котира на евро
визиските обложувачници, чиишто
прогнози, пак, за Македонија нико
гаш не се покажале како точни. Но,
од друга страна, „Dance alone“ е една
од најдоброприфатените македон
ски евровизиски песни меѓу домаш
ната публика. Според коментарите
на социјалните мрежи и според офи
цијалното видео на „Јутјуб“, каде што
песната досега е прегледана рекорд
ни 1,7 милион пати, имаме одлич
но спакуван производ, па во случај
нашите надежи да не се исполнат,
барем ќе заминеме со кренати глави.
40
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Но, голем е бројот и на тие што вооп
што не се возбудуваат за „Евровизија“.
Тоа го докажуваат и резултатите на
анкетата спроведена од веб-сајтот „Ре
публика“, а во која во текот на две неде
ли се гласаше на прашањето: Какви ни
се шансите годинава на „Евровизија“?

Според анкетата, голем дел од ма
кедонската публика веќе воопшто
не го гледа овој музички фестивал.
Една третина од вкупниот број што
одговориле на анкетното прашање,
се изјасниле дека одамна не следат
„Евровизија“. Поточно, од вкупно
1.607 гласови, тоа го одговориле
531 лице, односно 33 отсто од ис
питаниците.

Меѓу останатите седум понудени од
говори, дури 27 отсто од испитани
ците сметаат дека песната е одлична,
но дека целиот фестивал се заснова
на политика и дека Македонија по
вторно нема шанси за победа.
www.republika.mk

Голем е и бројот на тие што смета
ат дека ако песната не нѐ ни донесе
победа или пласман меѓу првите де
сет, сигурно ќе нѐ одведе до финале,
нешто што сѐ поретко им успева на
македонските претставници.

Во 2014 година и Македонската ра
дио-телевизија, како носител на ли
ценцата за учество на фестивалот,
спроведе голема анкета за „Евровизи
Анкета на „Република“: Какви ни се
шансите на „Евровизија 2017“?
 Одамна не гледам „Евровизија“
(33%, 531 глас)
 Песната е одлична, но „Еврови
зија“ е политика (27%, 441 глас)
 Дефинитивно меѓу првите десет
(10%, 160 гласа)
 „Евровизија 2018“ ќе биде во
Скопје! (8%, 127 гласа)
 Не ни бега барем финале
(6%, 102 гласа)
 Звучи добро, но не знам како ќе
се покажеме (6%, 100 гласа)
 Немаме шанси, МРТВ лошо од
бра и годинава (6%, 92 гласа)
 Воопшто не ми се допаѓа
(3%, 52 гласа)
Вкупно гласале: 1.607

Но, за македонскиот национ
 ален
сервис токму останатите одгово
ри, за тоа како треба да се избира
претставникот, значат дека јавно
ста, сепак, не сака да крене раце од
„Евровизија“ и без оглед на сѐ има
верба и желба да ја види Македони
ја на големата сцена, пред очите на
европското семејство и светот.

Така, во 2015 година, со одлука на
МРТВ, претставник на „Евровизија“
беше победникот од „Скопски фести
вал“, во пакет со победничката песна.
Очекувано, тоа беше миленикот на
публиката Даниел Кајмакоски, кој
само неколку месеци порано три
умфираше на регионалниот „Икс-

фактор“ и беше во пикот на својата
популарност.

Тоа не му помогна со конечниот резул
тат, при што неговата „Лисја есенски“
го освои 15. место во полуфиналето
и не стигна до финалето. Кајмакоски,
сепак, ќе остане запишан во маке
донската евровизиска историја како
единствениот претставник што пари

те наменети за промоција не сакаше
да ги искористи за нивната вистинска
намена, туку со нив купи апарат за
Детската клиника во Скопје.

Поради скандалите поврзани со
обидот за местење на „Скопски фе
стивал“, следната година МРТВ се
врати на принципот на избирање
претставник зад затворени врати.

И македонските композитори се изморија од „Евровизија“

По изборот на Јана Бурческа, МРТВ отвори конкурс за песната со која
таа ќе нѐ претставува. Годинава првпат конкурсот беше отворен за
сите композитори, а не само за македонските автори.
Тоа резултираше со повеќе од 250 композиции пристигнати на адре
сата на МРТВ, од кои поголемиот број беа на странски автори, односно
околу 200 од композициите.

Продуктот на Хоаким Персон, Алекс Омар, Флоренс А. и Боби-Ле
он Миланов, сите дел од „Симфоникс интернешнел“ (SYMPHONIX
INTERNATIONAL), веднаш им влегол во уво и на Јана на целиот евро
визиски тим. Така„Dance alone“ патува на 62. „Евровизија“. �
www.republika.mk
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Во Македонија се чувствувам спокојно
Емануел Дукер е информатички инженер кој од Гана, Африка,
во 2012 година, со стипендија од македонската влада, а преку
програмата за размена на студенти дошол во Македонија за
да студира. Дукер своите студии ги завршил на универзитетот
„Апостол Павле“ во Охрид, но место да се врати назад во својата
родна земја, решил да живее и да работи во Македонија. Според
зборовите на Емануел, Македонија е земја што ти создава чувство на
благосостојба. Како што открива тој за „Република“, имал можност
да замине од земјава, но пак се вратил бидејќи овде може да биде
свој. Има многу пријатели, зборува и пишува на македонски јазик. Ги
почитува македонската култура и традиција. Дукер посетил многу
места во Македонија, сепак Скопје е неговиот град

нас имаме многу традиционални ја
дење, на пример нашето фу фу, дури
имаме и тавче–гравче, но во поинаква
форма. Како и да е, во двете земји
храната е, навистина, вкусна и вреди
да се проба.

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Кога првпат дојдовте во Македонија?
Емануел: Во Македонија дојдов во
2012 година. Добив стипендија од
македонската влада за да студирам
овде преку програмата за размена на
студенти при универзитетот „Апостол
Павле“ во Охрид. Студирав информа
тичко инженерство, завршив со тоа и
почнав да работам. Додека учев, некое
време живеев во Охрид, а сега веќе по
долг период живеам во Скопје. Покрај
мојата професија, овде работам и како
волонтер и тоа многу ме исполнува.
Преку оваа работа сметам дека повеќе
ќе научам за културата на земјата, тра
дицијата, вредностите. Би сакал некој
ден да бидам како еден вид амбасадор,
да канам луѓе да ја посетат земјата, да
им раскажувам за Македонија и пора
ди тоа морам да знам колку е можно
повеќе за оваа земја.
�

Доаѓате од земја со поинаква традиција и култура, беше ли тешко да
се приспособите на животот овде?
Емануел: Иако доаѓам од далечната
Африка, сепак не беше толку тешко
�
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да се адаптирам на начинот на живот
овде. Македонија е земја со поинаква
култура од Гана, но нема некои големи
разлики. На пример, облеката, начинот
на однесување, тоа е исто. Како стра
нец, навистина, се почувствував добре
дојден овде, луѓето се гостопримливи,
се однесуваат љубезно, не дозволуваат
да се почувствуваш како некој кому му
е потребна помош. Ние имаме многу
слична култура и, исто така, даваме
големо значење на традицијата. И во
Гана, како и овде, има традиционална
облека, храна, музика и тоа има голе
ма важност. Единствената различна
работа, покрај бојата на кожа, можеби,
би бил јазикот.
Го споменавте јазикот, иако велите
дека тоа ни е единствената разлика, вие сте се потрудиле и таа да ја
надминете, зборувате македонски
јазик.
Емануел: Сега веќе можам да кажам
дека зборувам македонски јазик, не
е тешко да се научи. Мене лично ми
беше потребно една година за да го
научам. За среќа, имам многу прија
�
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Кое е вашето мислење? Знае ли
Македонецот да подаде рака кога
е потребно?
Емануел: Македонскиот народ е
мирен народ. Јас имав можност да
заминам еден период од земјата, но
пак се вратив овде. Бидејќи овде се
чувствувам спокојно, безбедно, овде
е мирно. Тука секој што ќе дојде од
друга земја ќе доживее една своја бла
госостојба. Луѓето кога и да ти е по
требно ти помагаат, дури и знаат без
да им побараш каква било помош да
ти излезат в пресрет и да ти се најдат.
Јас овде сум среќен, имам пријатели,
доволно сум возрасен за да решам
дека сакам овде да го живеам својот
живот. Многу ми се допаѓа и тоа кога
на луѓето без да очекуваат ќе им се
обратам на македонски, на пример
кога сакам да прашам нешто, и то
гаш добивате една широка насмевка,
уште по позитивен пристап и, секако,
помош.
�

тели Македонци, кои ми помогнаа
да го научам јазикот. Моментно јас
70 проценти го владеам јазикот. Но
мој предизвик е да го научам 100
проценти. Јас разбирам сѐ кога ми
се обраќаат луѓето на вашиот мајчин
јазик, но сѐ уште ми е потребно вре
ме за да размислам пред веднаш да
одговорам на македонски. Научив и
да пишувам на кирилица.
Како се снајдовте со различностите
меѓу македонската и африканската традиционална кујна? Имате ли
веќе омилено македонско јадење?
Емануел: Навистина јадењата овде
и во Гана се сосема различни. Но во
Македонија многу сакам да јадам
тавче–гравче, посебно во петок. Кој
живее овде мора да знае дека во пе
ток се јаде грав (се смее). Научив дури
и да си го приготвувам. Има многу
македонски јадење што ги сакам, но
тавче–гравче е моето омилено. Од
слатките работи морам да ја истак
нам баклавата. Овде десертите зна
ат да бидат многу слатки, во смисла
благи, што не е случај во Гана. И кај
�

Доаѓате од земја за која важи изреката - музиката им е во крвта. Што
мислите, знае ли македонскиот народ да ужива во музиката?
Емануел: Македонија е земја што
има единствена традиционална
музика. Вие овде, навистина, го не
гувате тоа. Исто како и во Гана, ги
имате и тие традиционални танци,
облека. Тоа е за голема почит. Сепак,
како што одминува времето, секоја
генерација има поинаков вкус за му
зика, но традиционалната музика
секогаш ќе остане традиционална и
убавината во неа е што тоа никогаш
нема да се промени. Како што Маке
донците ги имаат своите надалеку
познати ора, ние го имаме светски
познатиот танц „Азонто“. Иако афри
канскиот народ е познат како народ
што многу сака да танцува, морам
да истакнам дека овде многу ми се
допаѓаат традиционалните танци за
време на свадба. Односно, ги обожа
вам македонските свадби и како овде
ја славите љубовта. Ми се допаѓа како
�

сите се вклучени во подготовките,
како на гостите и на фамилијата им
се придава голема важност. Сум бил
на неколку македонски свадби. Цере
монијата, начинот на кој се подготву
ва и кога гледаш дека секој се труди
да го направи другиот среќен и сѐ да
излезе во најдобар ред е навистина
единствено, ја сакам таа страст овде,
убаво е да се види колку во една земја
знаат да се почитуваат обичаите и
традицијата.
Имате ли слободно време да ја истражите Македонија?
Емануел: Бидејќи сум во Македо
нија подолго време, имам посетено
многу градови. Дури сум бил и во
неколку села, кои се, навистина, пре
красни. Сум бил во Битола, Штип, Не
готино... Секако, Охрид. Сакам да ис
тражувам, да запознавам нови места
овде. Генерално, Македонија е земја
со убава природа. Ја имате Матка,
има многу планини, периодов често
слободното време го поминувам на
Водно... Сепак, без да дискриминирам,
Скопје го сакам најмногу. Имав прија
тели од Гана и од САД што беа мои
гости овде, навистина се потрудив
да им ги покажам најубавите места
и нивниот заклучок беше дека оваа
земја создава чувство што ги тера
луѓето да се вратат повторно.
�
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Се чувствувате ли како странец во
Македонија?
Емануел: Не, јас понекогаш се чув
ствувам како Македонец. Иако, знаете,
имаме различна боја на кожа, збору
ваме различен јазик. Јас станав дел
од оваа земја. И јас уживам да бидам
овде. Со моите пријатели, да бидам
дел од нив. Понекогаш тие се шегу
ваат со мене и ми викаат дека веќе и
размислувам и зборувам како Маке
донец и дека не изгледам како некој
што доаѓа од друга земја.
�

Значи ли ова дека останувате да
живеете овде? Кои се вашите планови?
Емануел: Ми недостига мојата земја,
мојата фамилија. Не сум бил дома веќе
две години. Но, за среќа, се слушаме
често, знам како се... Македонија е
земја во која сакам да живеам, засега
останувам овде, имам професионал
ни планови за кои се надевам дека
во иднина ќе ги реализирам. Дури и
да заминам некогаш, јас ќе се вратам
бидејќи имам пријатели овде, кои би
сакал да ги посетам. �
�
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АТРАКТИВНО

ТРЕНД

Елегантно или секојдневно, палтото е совршено парче облека
Покрај кожена јакна,
совршени фармерки и кла
сичен мантил, палтото е
најважното парче пролет
на облека кое може да се
користи за комбинирање за
овој дел од годината

П

ролетта е во полн ек, а со неа дој
де и топлото време, што значи
дека е дојдено време за промена
на гардеробата. Дебелите јакни и капу
ти слободно може да одат во задниот
дел на орманот, а лелеав ите фустани,
кошули и здолништа може да го видат
светлото на денот. Палтото е неизо
ставен дел од пролетната гардероба.
Секоја модна комбинација изг
леда двојно поубаво кога е во
прашање палтото. Може да се
комбинира со разни делови на
облеката, а одлично прилега за
деловни, лежерни или за све
чени моменти. Може да оди во
пар со панталони, фармерки,
здолништа, кратки пантало
ни. А под палтото може да се
облече најобична маица и таа
ќе изгледа супер.

Палтото веќе не е резервирано само за
деловни жени, туку е моден додаток кој
одлично изгледа со сандали, патики,
чизми или балетанки.
Покрај кожена јакна, совршени фар
мерки и класичен мантил, палтото е
најважното парче пролетна облека кое
може да се користи за комбинирање за
овој дел од годината.
44
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На женските палта може да се приме
нат неколку универзални правила. Ко
га нијансата е потемна, толку вашиот
стил ќе биде деловен и сериозен, а ако
нијансата е посветла, тоа палто може да
се комбинира за вечерни излегувања.

Сината боја ја истакнува професионал
носта, а истовремено пружа совршен
баланс за комбинирање со повеќе бои. �
петок, 14 април 2017 година

45

Велигден во Будимпешта
Во овој град секојдневно се случуваат некакви забави,
без разлика во кој период од годината ќе го посетите.
Одлични фестивали, светски позната опера, музеи, ре
сторани, барови, клубови со различна музика...

П

рекрасни улици, многу
споменици, паркови, ба
њи, Будимпешта е град со
богатата историја и културни
влијанија кои ги претрпела. Бу
димпешта е поделена на два
дела, Будим и Пешта, а нив ги
дели реката Дунав. Будим е по
мирен, позелен и традиционал
но поромантичен дел од градот,
додека Пешта е поекстраваган
тен. Убаво е да се знае дека Бу
димпешта е мошне достапен
град за сечиј џеб. За разлика

од повеќето главни градови на
земјите-членки на ЕУ, цените
во Будимпешта се многу слич
ни на тие во нашата земја, дури
и кога станува збор за превоз,
пијачки во клубови и барови,
влезници во музеи и слично.

Будимпешта е совршена за ше
тање пешки, па затоа тргнете
од центарот, а потоа уживајте
по грандиозните булевари и
воодушевувајте ѝ се на пре
красната архитектура.

Во центарот на градот се наоѓа
ат два важни музеи, Унгарскиот
национ
 ален музеј и Мемори
јалниот центар на холокаустот.
Улицата Ваци отсекогаш била
главна шопинг-улица во Будим
пешта. Оживеал
 а веднаш по про
мената на политичкиот режим
во 1989 година и оттогаш е ме
сто каде што можат да се најдат
многу реномирани домашни и
странски марки.

Во Пешта, Унгарскиот парла
мент е градба која, според ка
жувањата на туристите, е една
од најуб
 авите работи што ќе ги
видите во градот. Плоштадот на
борците е место кое, исто така,
треба да се посети. Сеченовиот
синџирест мост е атрактивен за
да се види. Идејата за градење на
овој мост, кој ќе ги поврзува Бу
дим и Пешта, ја спровел и финан

сирал унгарскиот реформатор,
грофот Иштван Сечени. Според
легендата, поради страшна бура,
грофот не можел да ја помине
реката, додека од другата страна
неговиот татко бил на смртна
постела. Тој чекал осум дена да
помине бурата, но во меѓувреме
неговиот татко починал. Мостот
е отворен во 1849 година. Во тоа
време бил еден од најголемите
висечки мостови.
Во Будим, пак, здивот ќе ви го
одземат Рибарските кули и за
мокот „Буда“. Во замокот биле
сместени унгарските кралеви
поради што во минатото се на
рекувал и кралска палата. Из
граден е во средновековен и во
барокен стил. Рибарските кули,
пак, се наоѓаат околу црквата
„Матијаш“, панорамскиот поглед
од овие кули кон Пешта е единс
твен. Место кое задолжително
мора да го посетите е базили
ката „Свети Стефан“.
Будимпешта уште е позната и
како град на бањи, односно нај
големиот спа–центар во Европа.
Можете да уживате во турска
бања направена пред неколку
векови или во модерен луксу
зен спа-центар во некој од рено
мираните хотели насекаде низ
градот. Термалните лековити
извори ги има во градот, па ток
му затоа Будимпешта е идеален
град за релаксација.

Во овој град секојдневно се слу
чуваат некакви забави, без раз
лика во кој период од годината
го посетувате. Одлични фести
вали, светски позната опера, му
зеи, ресторани, барови, клубови
со различна музика...
Затоа одлуката празниците да
ги поминете токму во Будим
пешта ќе ви биде повеќе од
вистинска.

Агенциски аранжман со две
ноќевања со сместување во хо
тел со три ѕвезди за време на
Велигден ќе ве чини 109 евра.
Во цената е вклучено патување
со високотуристички автобус,
организација и водство на про
грама, лиценциран туристички
водич. Цената на аранжманот
не вклучува патничко осигуру
вање кое ќе ве чини 150 денари.
Крстосување по Дунав, кое чини
дополнителни 15 евра, влезни
ци за музеи и за културно–исто
риски споменици, факултативна
посета на Виена за која од својот
џеб ќе треба да одвоите 35 евра
доколку сакате да ја посетите.
Доплата за еднокреветна соба
преку овој аранжман би ве чине
ла 1860 денари. Ако понудата не
одговара на вашите можности,
тогаш размислете за можно
ста да резервирате сместување
преку интернет и за авионско
патување Скопје – Будимпешта
за кое ќе треба да платите око
лу 1.200 денари. �

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Покрај знаменитостите што
може да се видат во овој град,
постои и нешто што кај секој ту
рист што дошол овде остава по
зитивен впечаток. Имено, чисто

тата, уредноста и начинот на кој
функционира градот секогаш ги
тера луѓето да размислуваат за
тоа кога повторно ќе се вратат.
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наука и технологија

Кога се зборува за Австралија тоа
е, веројатно, една од најдобрите
и најлогични локации каде што
можат да се искористат огромни
те количества сончева енергија.
По Кина и Индија, токму Австра
лија е следната земја каде што
може да падне рекордот за нај
голема соларна фарма во светот.
Според неколку експерти во ова
поле, овој континент е најпого
ден за отворање соларни фарми
и подобра локација од кое било
друго место на планетава поради
временските услови
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ви оваа соларна фарма во Ав
стралија најголема во светски
рамки. Доколку капацитетот за
складирање не се земе пред
вид, тогаш соларната фарма
во Индија, која стартуваше со
работа минатата година, е нај
голема, со капацитет за произ
водство на 648 мегавати еле
ктрична енергија, но, од друга
страна, има мал капацитет за
складирање на енергијата. Ав
стралија најавува дека ова е
само почеток и дека во иднина
ќе се зголеми производството
на обновлива енергија.
Дејвид Грин, еден од партне
рите на компанијата „Лајон“,
истакнал дека овој мегапроект,
на кој веќе активно работат, ќе
го зголеми енергетскиот капа
цитет на локалниот пазар, а
нивната фирма не планира да
застане само на една соларна
фарма.

К

он крајот на оваа година
во регионот Риверланд
во Јужна Австралија,
според најавите на инвести
торите, би требало да почне
изградбата на огромна солар
на фарма, која се очекува да
биде најголема во светот. Оваа
инвестиција ќе чини околу ед
на милијарда долари и треба
да биде пуштена во употреба
до крајот на 2017 година.

www.republika.mk

Како што пишува „Гарди
јан“, оваа фарма ќе биде из
градена на приватно земји
ште, а главен инвеститор
ќе биде австралиската ком
панија „Лајон груп“, која е
специјализирана и, главно,
работи на проекти со обнов
ливи извори на енергија.

Оваа нова огромна соларна фар
ма ќе се состои од 3,4 милиони
соларни панели и 1,1 милион
батерии за складирање на еле
ктричната енергија што ќе ја
произведат. Сето ова ќе биде
доволно за производство на 330
мегавати електрична енергија
(1 мегават може да снабди со
доволно енергија и до илјада
домаќинства) и за складирање
100 мегавати. Ова ќе биде до
волно за снабдување на околу
330.000 семејства со електрична
енергија.
Капацитетот за складирање на
електричната енергија добиена
од соларните панели ќе ја напра
www.republika.mk

- Ние ја препознавме потре
бата од ваквата инвестиција,
како и потребата да ги инте
грираме батериите во цели
от тој соларен концепт, кои
се битен дел за производс
тво на електрична енергија,
истовремено зачувувајќи ја и
природната околина - истак
нал Грин.
Споменатата австралиска ком
панија што се нафатила на овој
зафат добила силна поддршка
и од локалните власти во јужна
Австралија од каде што истак
нале дека по оваа значајна ин
вестиција уште многу други
фирми покажале интерес за
слични инвестиции. Во момен
тов тие бараат партнер со кој
ќе изградат нов батериски си
стем за складирање електрич
на енергија.
петок, 14 април 2017 година
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Подготви | К.Н.К

миленици

дом

градина

Неколку совети
како да му го
спасите животот на
вашето милениче
Не грижете се доколку вашето куче
повремено повраќа. Кучињата знаат
да изедат трева и потоа да ја повра
тат чистејќи го телото на тој начин.
Но, доколку го прави тоа неколку
пати во текот на денот, тоа не е нор
мално и треба да се лекува, особено
доколку манифестира и други симп
томи во исто време

За Велигден
освежете го
домот со лале
Лалето е растение со луковица, кое
потекнува од Мала Азија. Цветовите
може да му бидат еднослојни или
полни, назабени, еднобојни, двобојни, а се сретнуваат во цела палета на
бои, од бела, па до многу темна

Нервоза
Доколку вашето куче се тресе и немир
но лута наоколу, тоа никако не може да
биде добар знак. Веднаш консултирајте
се со ветеринар.

Црвени очи

Доколку очите на вашиот миленик се
црвени, тоа е знак на воспаление или на
инфекција, кои во некои случаи може да
доведат до слепило.

Отежнато дишење

Срцевите или белодробните болести може
да предизвикаат инфекции или проблеми
со дишењето. Поради прекин на снабду
вање на организмот со кислород, може да
дојде до оштетување на органите.

Проблеми со мокрење

Во ваков случај може да се работи за
камен на бубрег. Промената на бојата на
урината е сериозен знак дека на вашиот
миленик не му е добро.

Надуеност

Невообичаен
 о надуен
 иот стомак, може да
биде последица на внатрешно крварење
или хормонална нерамнотежа. Поради
настанатиот притисок на белите дробо
ви, може да дојде до отежнато дишење.

Замор и слабост

Двата симптоми треба да се сфатат се
риозно. Рак, бубрези или заболување на
панкреасот може да бидат причината.

Кашлица

Упорната кашлица може да значи дека
дошло до појава на бронхитис. �
50
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Најдобро е лалето да го посадите на сон
чево место, а мора да внимавате почвата
да биде добро дренирана бидејќи ако
е многу влажно луковицата ќе изгние.
Се сади во октомври или во ноември
на длабочина од 12 до 20 сантиметри.
Кога ќе прецвета лалето, се препора
чува да се отсече стеблото со цветот за
да не троши енергија за созревање на
семето, а листовите треба да се остават
додека нѐ пожолтат и овенат за да може
луковицата да собере доволно храна за
следната сезона. Тогаш се препорачува
да се извади луковицата и да се чува на
суво и студено место.

Пролетни идеи
за рециклирање теглички од
кашички

Ако сакате да одгледате лале во домот
треба да купите специјални луковици
што се третирани за одгледување на за
творено. Посадете ги во саксија, покриј
те ги целосно со земја и чувајте ги на
што постудено место. Кога ќе почне да
растат покријте ги со весници за да не
добиваат премногу светлина и стебла
та да се издолжат премногу. Немојте
многу да ги полевате, а кога ќе почне
да расте цветот, тргнете ги весниците и
префрлете го лалето на потопло. Кога ќе
прецвета продолжете со негата додека
не овенат листовите. Следната година
таа луковица насадете ја на отворено
бидејќи во домот нема пак да цвета. Не
заборавајте дека лалињата може да ги
купиме и како букет. �

Не фрлајте ги тегличките од
кашички, дури и оние чиишто
капачиња не се затвораат
убаво по отворањето. Ако не
можете да ги искористите за
складирање храна, совршени се за свеќници, вазички,
чашки за боички
Ви нудиме неколку идеи за
инспирација.
www.republika.mk
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Правила се многу едноставни. Се игра
еден против друг во затворена просторија од четири ѕида, најчесто направени
од стакло, за да можат да се следат и
од публика, која може да достигне и
до 10.000 луѓе. Се игра во три добиени сета, а секој сет се освојува со 11
добиени поени. Поените се добиваат
така што секој натпреварувач наизменично го удира топчето, кое, според
правилата, не смее да падне двапати
на подлогата. Експлозивноста на овој
вид спорт е во тоа што топчето во текот на играта може да достигне и до
200 километри на час, за разлика од
тенисот, каде што само почетниот удар,
сервисот, ја достигнува оваа брзина.
Топчето претрпува големи деформации
при секој удар и затоа е направено од
гума и од тука и името на овој спорт,
сквош, што значи гмечење.

рекреациjа

Најздравиот спорт
во светот e идеален
и за рекреација
Подготви | Бојан Момировски

В

лијателниот магазин „Форбс“ во
2011 година го прогласи сквошот за најздрав спорт во светот,
вклучувајќи неколку показатели како што
се кардиоваскуларната издржливост,
силата на мускулите, брзината, флексибилноста, можноста од повреди и др.
Кога пред повеќе од пет века луѓето
решиле да го издвојат од тенисот и да
се игра само во затворена просторија,
меѓу четири ѕида, му го дале и името
сквош. Ова е направено за да може да
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Во Република Македонија сквошот
има сѐ повеќе приврзаници бидејќи,
навистина, се трошат многу калории
и овозможува здрав начин на живот.
Професионалните спортисти имаат секојдневни тренинзи, а за рекреативците
препорачливо е да се игра два-три пати
неделно.
Од опрема е потребно еден рекет, гумено топче и соодветни спортски обувки,
кои не оставаат траги на подлогата,
слични на тие во ракометот, одбојката
и во бадмингтонот. Во нашата држава
постојат повеќе сали за сквош, кои можат да се изнајмат по пристојни цени.

се игра преку целата година, без разлика
на надворешните временски услови и
влијанија.

Низ историјата, многу одамна се организираат турнири, светски шампионати, слично како кај тенисот, а врвните
спортисти доаѓаат од Велика Британија,
Канада, Египет, Пакистан.

Во почетокот сквошот го играле само
богатите луѓе бидејќи само тие можеле
да си изградат терени, но во сегашно
време има сѐ повеќе сали за секој што
сака да се рекреира или активно да се
занимава со овој спорт.
Овој вид спорт и рекреација се препорачува од сите медицински лица што се
тесно поврзани со спортот затоа што се
развива целото тело. За да се игра сквош

www.republika.mk

потребна е огромна физичка подготвеност и најчесто тие лица што за првпат
се обидуваат да одиграат една партија
не успеваат да ја завршат во целост. Во

поглед на техничките карактеристики,
сквошот е некаде меѓу тенисот и бадмингтонот. Рекетот што се користи е
помал и полесен од тој за тенис и се

игра со едно топче, кое е направено
од гума. Најчесто се користи зглобот
и лакотот, за разлика од тенисот, каде
што рамото игра главна улога.

www.republika.mk

И во Република Македонија веќе десетина години се организираат државни
шампионати, а колку што повеќе се
игра сквош толку повеќе се јавува и
желба за натпреварување, па така и
натпреварите за државен првак се сѐ
помасовни.
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спорт

ВО ГЛАВНИОТ ГРАД ЌЕ СЕ ОДРЖИ
ЕДЕН ОД НАЈГОЛЕМИТЕ
ФУДБАЛСКИ НАСТАНИ

сите ние навивавме за него и очекувавме дека
ќе го подигне трофејот во Монако, но не успеа
со Интер. Сега неговата улога е многу побла
годарна, дома, во Македонија, ќе го подигне
големиот трофеј и ќе ги промовира Суперкупот
и нашата Македонија како домаќин на наста
нот - вели Ѓорѓиос ки.

- СУПЕРКУПОТ НА УЕФА

Првиот човек на ФФМ додава дека организаци
јата на Суперкупот ќе ѝ овозможи на Македонија
организирање големи спортски настани и во
иднина.

Кој и да дојде во Скопје,
ќе бидеме добри домаќини
Љубителите на фудбалот со внимание ги
следат натпреварите од четвртфинална
та фаза на Лигата на шампионите и од Ли
гата на Европа кои почнаа оваа недела, а
македонската јавност има мотив плус за
да ги следи овие мечеви. Македонците
што се љубители на фудбалската игра
ќе ја имаат таа привилегија во Скопје да
ги гледаат победниците на двете елитни
европски фудбалски натпреварување на
8 август кога ќе се сретнат победниците
на споменатите лиги за да го одиграат
Суперкупот на УЕФА
Подготви | Горан Зивчевски

М
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анчестер јунајтед се издвојува како најз
вучно име во финалната фаза на Лигата
на Европа, а гигантите Реал Мадрид, Бар
селона, Атлетико М., Баерн Минхен и италијански
Јувентус ќе се обидат годинава да стигнат до нај
престижниот европски трофеј кој ќе ги донесе и
во Скопје.

Фудбалската федерација на
Македонија наголемо се под
готвува за овој спектакл. На
Националната арена „Филип
Втори“ веќе подолго се работи
на потребните реконструкции,
адаптации и подготовки, а од
неодамна и прекрасниот пехар
е во главниот град.
Честа да биде амбасадор на
Суперкупот на УЕФА „Скоп
је 2017“ ја има капитенот на
сениорската фудбалска репре
зентација Горан Пандев, кој
вели дека во Скопје би сакал
да ги гледа Манчестер јунајтед
и еден тим од четвртфинална
та двојка Барселона-Јувентус.

Ќе ми биде голема чест ка
ко Македонец да бидам ам
басадор на Суперкупот на
УЕФА. Знаеме дека ќе игра
ат двата тима победници од
Лигата на шампионите и Ли
гата на Европа и ќе биде го
лемо уживање да ги гледаме
во Скопје - истакна македон
скиот капитен кој со Интер се
бореше за овој трофеј во 2010
година.

Јас лично би сакал во Скоп
је да гледаме натпревар меѓу
Манчестер јунајтед, како по
бедник на Лигата на Европа, и
некоја од екипите што сега ја
сочинуваат четвртфиналната
двојка Барселона – Јувентус.
Како и да е, знам дека ќе биде
ме добри домаќини за секоја
екипа, која и да дојде. На мо
ите пријатели од Јувентус и
нивните навивачи, ако бидат
тие победниците во ЛШ, ќе
им порачам дека Македонија
е прекрасна земја во која ги
чека топло добредојде - вели
Пандев.

 Како Фудбалска федерација на Македонија,
ние сме горди што ја заслуживме шансата да
го организираме досега најголемиот спортски
настан во нашата историја. Благодарност до
УЕФА за укажаната доверба. На овој начин ни
се отвора вратата за организирање настани од
ваков профил и во иднина. Една од основните
цели на УЕФА е развој на фудбалот во сите делови
од Европа и нам ни е исклучително важно што
преку овој настан и ние како федерација придо
несуваме и го доближуваме фудбалот до негови
те навивачи и поддржувачи - истакна Ѓорѓиос ки.

Првпат во историјата ваков натпревар ќе се
одигра во Скопје, а овој фудбалски настан сѐ
уште ќе беше сон за сите нас доколку не се
направеше неопходното модернизирање на
нашиот стадион. Своја заслуга за тоа имаат и
локалните и државните институции. Еднакви
можности за сите е една од клучните вредно
сти на УЕФА, а нам ни е драго што ќе го поддр
жиме овој постулат преку вклучување деца со
различни способности да бидат важен дел од
церемонијата на отворање - дополнува тој.

Претседателот на ФФМ, Илчо
Ѓорѓиоски, вели дека ФФМ е
горда што ја има шансата да го
организира овој голем фудбал
ски настан.

Мене, а и на сите во Македо
нија ни е чест и задоволство
што еден од најголемите наши
фудбалски амбасадори на си
те времиња ќе биде заштитно
лице на Суперкупот на УЕФА.
Горан во 2010 година со Интер
играше финале во Суперкуп,
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ВРЕМЕПЛОВ
� Јордан Поп Јорданов-Орцето

Јордан Поп Јорданов-Орцето е
роден македонски револуционер
- анархист, член на илегалниот те
рористички кружок Гемиџии, кој
кон крајот на април 1903 година ги
извршил познатите Солунски атентати врз објекти кои целосно или
делумно биле во сопственост на
западноевропските капиталистички
земји и турските власти.
Роден е во 1881 година во Велес,
како помлад брат на македонскиот
револуционер Миле Поп Јорданов.
Се школува во родниот град и во
Солунската бугарска машка гимназија. Како шестокласник го преки
нува образованието и заминува во
Софија, од каде што се префрлува
во Солун.Тој е еден од поистакнати
те членови на Гемиџиите, а подоц
на и водач на кружокот. Од Слави
Мерџанов ја прифаќа идејата за
минирање на Отоманската банка во
Солун и настојува да ја реализира.
Договорено е подземниот тунел до
банката да се копа од изнајмени
от дуќан берберница на Владимир
Пингов. Тунелот ќе биде прокопан
во одредениот рок, но акцијата ќе
биде одложена.
На 29 април 1903 тој ќе го активира
динамитот во прокопаниот тунел и
ќе ја крене во воздух Отоманската
банка. Потоа фрла бомби пред
хотелот „Салоник“.
Загинува херојски на 17 април
1903 г. во куќата во којашто живе
ел, фрлајќи ги последните бомби
врз турските војници кои го држеле
под опсада.
	Орцето бил бескраен идеалист. Тој
и со својата смрт сакал да биде ко
рисен за револуционерното дело и
својата татковина Македонија. Не
посредно пред Солунските атентати
се осигурал во друштвото Њујорк
на 10.000 франци и тоа на името
Симеон Радев.Орцето го замолил
Симеон Радев осигураните 10.000
франци по неговата смрт да му ги
предаде на Борис Сарафов затоа
што тој им дал 10.000 франци на
Гемиџиите и ги помагал на разни на
чини. Во писмото до Радев напишал:
„Пред неколку месеци се осигурав
на 10.000 франци, кои ќе ти бидат
исплатени по мојата смрт. Сакам и
со мојата смрт да бидам во полза на
делото за кое живеев, работев и ќе
умрам - делото за ослободување на
нашата скапа и сакана Македонија“.
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Заев за премиер
во Србија

С

поред агенцијата tabanovce
onionnews.com од свои просви
рени информации, Заев и Зоран
имале куса но многу бурна средба со
неговите неколкугодишни партнери
од српските ПиАр стратези „Растурен
Хант“. И Зоран знае и Заев знае и меџу
народната знае, дека тој не е наивен
и не се дава така лесно. На средбата
со партнерите е реагирано со незадо
волство од нивниот учинок и дека или
Зоран ќе го направат премиер или да
ги вратат парите, џиповите и краста
виците добиени во компензација.

Стратезите од своја страна му посочиле
на Зоран дека Заев мора да разбере
дека тие останале во Скопје и предолго,
скапале од умор по ноќи минати во
карање на српски, за да му ја исполнат
желбата, но дека сега од нив толку. Из
борите завршија, а натаму сѐ останува
на неговата способност.
„Ако сакаш да бидеш премиер, ајде
да истераме уште едни избори, ќе
извадиме пак добра платформа и
ќе дадеме сѐ од себе да нема зла крв
меѓу нас“, бил компромисот од прода
вачите на скапа магла.
�

Уште кога го слушнал зборот „плат
форма“ Заев рипнал од столче. Заев
знае и Зоран знае дека на платформа
го превеслаа жеден преку вода своите,
www.republika.mk

а сега уште овие му продаваат муабет
за нови избори. И тоа- со платформа!

Со сериозност на струмички дилер на
чушки на големо, се заканил дека тој
мора по цена на сѐ да биде премиер
без избори. Ниту Дик Трејси ниту две
Фатимиња на избори, ниту платформа
албанска не го довеле до премиер, а не
пак сега да излезе на избори повторно
со изборна платформа!

Заев знае, а Зоран уште повеќе, дека
така не се води политика, па понудил
компромисно решение: ако не може во
Македонија, сега може да го наместат
за премиер во Србија. И така премиер
ското место е испразнето, а и Србија
ја ораат протести. А и Зоран И Заев се
навикна на српска изборна програма
и кореографија, па сега може да одат
во коалиција!
Дали паднал договор, од tabanovce
onionnews.com не откриваат, но дода
ваат дека во Србија почна да се сканди
ра за „Слобода за медиуми“ и „Доле
Диктатура“ заштитен знак на „Растурен Хант“, па можеби Заев ќе го биде
премиер- ама на Србија. �
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Петел Бодичек

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

Топчиња од туна и од
пченкарни снегулки
СостоJки:
За топчињата ви е потребно:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

2 варени компира
1 конзерва туна
1 лажичка сенф
2 чадени риби (харинга или инчуни)
40 гр путер
3 лажички сусам
8 лажички пченкарни снегулки
1 лажица доматно пире
малку оригано
малку ким
малку сол
брашно за валкање

За сосот ви е потребно:
#
#
#
#
#
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малку доматно пире
70-80 гр мајонез
малку сол
малку оригано
ворчестер сос
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Подготовка:
# Сите состојки ставете ги во сад и со рачен блендер
испасирајте ги за смесата да стане еднолична. Со
рака формирајте топчиња и валкајте ги во брашно.
# Во вок-тава ставете поголема количина масло и
кога ќе биде загреано пржете ги топчињата многу
кратко од сите страни, колку да фатат коричка.

# Додека топчињата се ладат, пригответе го сосот.
Доматното пире и мајонезот измешајте ги со мал
ку оригано, сол и со ворчестер сос по желба - и
сосот е готов.
СОВЕТ: Смесата за топчињата може да ја користите и
како паштета, намачкана на леб. Ако постите, путерот
заменете го со маргарин.
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