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Вовед

Заев од Софија, исто така, најави дека „бугарскиот премиерот
Борисов ќе ја посети Македонија и ќе се поклони пред спомениците на нашата заедничка историја“. Дали Заев во знак
на добрососедските односи со
Бугарија ќе го одведе Борисов
и пред споменикот на Ченто?

Ќе биде ли Ченто дел
од заедничката историја?
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Д
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есет дена по најавата
на Зоран Заев дека договорил „историски
договор за добрососедство“
со бугарскиот премиер Бојко
Борисов, јавноста сѐ уште
бара да дознае што содржи
тој документ и дали во него се
вметнати спорните точки кои
ги загрозуваат македонскиот
јазик, историја и македонското малцинство во Бугарија. Од
Заев само чувме обвинувања
кон сопствената држава дека
ширела национализам и најави менување на историјата
која ќе била заедничка во
духот на добрососедството,
без да каже кој ќе одлучи што
ќе се брише. Во исто време,
бугарските националисти еуфорично слават дека договорот ќе значи конечен крај на
македонизмот, а цар Самоил,
Кирил и Методиј, Григор Прличев и останати личности
од македонската историја
секојдневно се прогласуваат
за Бугари во разно-разни дебати на кои гостуваат. Од деталите од договорот познато
е само дека потпишувањето
ќе се случи на еден од најголемите национални празници
на Македонија – Илинден, кој
според истиот договор треба да биде сместен во некоја
нова заедничка историја. За
оваа заедничка прослава,
исто така, не се кажува дали
ќе биде на рамноправна основа, односно дали при тоа ќе
биде признаен македонскиот
идентитет.
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Македонските историчари
предупредуваат дека во бугарската историографија спорни

теми од нашата историја им се
средновековието, Самоиловата држава, Илинденското востание. Но, можеби најгорлив
ќе биде периодот на Втората
светска војна, односно бугарската окупација на Македонија
кога се извршени голем број
насилствата врз македонското
население.

Една од жртвите на бугарската
окупаторска власт е и првиот
претседател на Македонија,
Методија Андонов Ченто. Големиот борец за Македонија
во 1941 и 1942 година неколку
пати е апсен и задржуван во
затворите во Прилеп и Битола, од страна на бугарската
власт, затоа што повикува на
борба против фашизмот. Во
историските записи е запишана неговата изјава: „За да
се спечали слободата има само
еден пат: борба! која може да
има само една форма: општо
оружано народно востание!“
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„Република“ дојде до ексклузивни фотографии снимени во
бугарскиот логор Чучулигово
во близина на Петрич, каде што
Ченто бил интерниран во 1943
година. Со оглед на најавата
на Заев дека со договорот за
добрососедство „Македонија
затвора едно поглавје на национализам и отвора друго на
европската иднина“, во оваа
прилика јавно го прашувам

Заев, каде ќе биде местото на
Методија Андонов Ченто во
таа нова заедничка историја?
Како ќе биде запишано делото
на овој македонски херој и дали
во новите учебници по историја
ќе бидат опишани неговите
голготи во бугарските логори?
Дали Заев е подготвен за „европската иднина“ да се откаже
од аманетот кој ни го остави
Ченто сплотени под знамето на
независна Македонија да ја вардиме слободата, независноста и
демократскиот поредок?
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Во македонската историја е
запишано дека Ченто како
борец за македонската кауза
бил воден од принципите кои
според него, во основа не се
разликувале од принципите
на Илинденското востание и
Крушевската Република. Тој се
борел илинденските идеали
да станат наша реалност денес. Ченто со своето дело нѐ
обврза сплотени да ја чуваме
Македонија. На тоа нѐ обврзаа
и другите наши предци кои ги
положија животите за независна и слободна Македонија. На
тоа нѐ обврзуваат и генерациите кои следат.
Прашањето до Заев е: Кој те
обврза тебе да ги продадеш
каузата и идеалите?. �
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Вистинскиот „патоказ“
на Заев стигна не го
испорача Хан туку Атина,
заеднички бугарско-грчки
став дека нема интеграции
со македонски идентитет.
Договорот со Бугарија се
крие исто како и Законот
за јазиците, а Македонија
го чека август како месец
на апсурди. Дали до
тогаш Македонците ќе ги
надминат последиците од
деценискиот неуспех да се
изгради единствен став за
македонските национални
интереси?
Пишува | Наум Стоилковски

Д

есетина дена по влетувањето
на Зоран Заев во Софија без
никаква претходна подготвеност, а во еуфоријата од пофалбите
од Брисел дека тој е црпнат за да ги
реши сите „македонски проблеми“
во регионот, станува јасно дека и да
се потпише, а уште повеќе ако не се
потпише договорот за добрососедство, македонско-бугарските односи
реално ќе паднат под дебел мраз. Тоа
е сосема спротивно од посакуваниот
ефект, ако воопшто и постои искреност за нормализирање на односите,
првенствено во согласност со универзалната декларација за човекови права, а потоа и од европските вредности
за почитување на различностите и
Европа како унија на посебни култури.

6

Кој ли ќе е потоа виновен, но и кој и
како потоа ќе ги надминува нарушените македонско- бугарски односи,
кон што водат сите Заеви скандали
понесени на прозападните крила на
Бујар Османи и Никола Димитров?
Заев од Бугарија пред Бојко Борисов оцени дека „досега односите се
заладуваа исклучиво од политички
причини“, а од нив дел тој отстранил.
Заев сега не само што молчи за искажаните небулози за македонската
историја и за македонскиот јазик, па
и уште повеќе, не открива на кои тоа
„политички причини“ мислеше кога
зборуваше во Софија и што тоа тој
отстранил како пречка од текстот во
договорот кој е заглавен со години во
бугарската обланда за непризнавање
на македонската посебност.
петок, 30 јуни 2017 година

актуелно
македонската историја и секако откажување од врските со македонскиот
народ од соседството. Притоа, македонското откажување ќе биде ексклузивно,
односно ќе важи само за македонската
страна од договорот. Но, втората замка
уште повеќе ова лето може да го претвори во вистински политички пекол.
Законот за употреба на јазиците, и неговиот текст, кој исто како и договорот
со Бугарија, Заев го држи во тајност.
Познато е дека се работи за закон кој
произлезе од Тиранската платформа,
од која нема откажување.

Нудат добрососедство со уцени

Ќе има ли договор со Бугарија
на македонски јазик?
Доколку Заевиот тим прифати договор во кој ќе бидат содржани истите
спорните точки заради кои и досега
не беше потпишан, а и денес јавноста гласно негодува, дури тогаш ќе се
предизвика бура која не само што ќе
ги залади односите туку и ќе ги врати
со децении наназад. Кон креирање
на таква атмосфера секако најмногу
придонесува молкот на Заев, кој сѐ
уште креира слика на тајност, а информациите се добиваат на лажичка само
од бугарските медиуми. Заев молчи и
зошто изготвениот текст на договорот не го потпиша во Софија, и покрај
бројните пофалби за тоа како бил изработен. Ако се потпише договор без
претходно тој да ѝ биде прикажан на
македонската јавност, залудни ќе бидат обидите и на Заев и на бугарските,
па и европски стратези да се објаснуваат придобивките од „просперитетот“ што тој договор би го донел. Зад
просперитетот се кријат сите досегашни антимакедонски ставови, како
што вели бугарскиот експерт за меѓународна безбедност Андреј Врабчев,
нагласувањето на „просперитетот“
како идеал ќе ги покрие основните
гледишта дека „народот во Македонија е изгубен и не знаат кои се“, а кон
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тоа се надоврзуваат и тезите кои сега
ги повторува и поранешниот бугарски
амбасадор во Македонија Александар Јорданов за „народ со бугарски
корени создаден од Коминтерната“.
Договор со таква заднина и стратегија
не само што нема да функционира,
туку спротивно од добрососедство,
ќе дигне уште повисоки ѕидови меѓу
двата народи.

Од друга страна, без намера да се
потенцира неговата склоност за менување на ставовите и создавањето
на конфузија со различните изјави,
чисто од практична гледна точка на
функцијата која ја носи, некој треба
да му посочува на Заев на дневна основа дека за разлика од претходно,
сега секој негов збор соседството му
го зема здраво за готово. Спротивно
на залетот во Софија со одговорите
за ревидирање на учебниците и бришење на историските факти по список
од Бугарија, Заев од македонскиот
парламент и самиот се посомнева во
можноста договорот да биде потпишан во август. Оттука, по сета слава
и ловорики кои Борисов ги понесе
во Бугарија по посетата на Заев на
Софија со сета сценска изведба на по-

клонението пред „царот на Бугарија“
заедно со официјални претставници
на македонската дипломатија и на
македонската култура, сега истиот
тој Борисов по никоја цена не би прифатил да му дојде на Заев на Мечкин
Камен како гостин, а не како кодомаќин на прославата на Илинденското
востание. И повторно, резултатот ќе
е ист; договор нема да има, а Софија
ќе тргне со нов засилен антимакедонски почетен момент во барањето
добрососедство.

Но, Заев најмалку размислува долгорочно. Дури и тоа што го зборува во
Софија го третираат како негов обид
за смирување на страстите „по дома“.
Бугарската вицепремиерка Екатерина
Захариева дури и „го жали“ дека „воопшто не му е лесно“. Од нејзин аспект
работата е завршена: Заев ставен пред
свршен чин декларативно ги прифати
новите „бугарски црвени линии“ за ревидирана историја и непризнавање на
македонскиот јазик. Формулацијата
на Захариева дека Софија ги признава
државата и нејзиниот устав, отвора,
пак, нови можности за апсурдни ситуации, особено за тоа што ќе значи
„јазик според Уставот“.

Август - месец за
двојазичност и
добрососедство
Иако Заев до скоро најавуваше брза интеграција, сега се добива вистинската
слика, дека тој може да се надева само
на препорака од ЕК која нема да биде
условена. Парадирањето на Заев со еврокомесарот Јоханес Хан веројатно ќе
им ја скрати на политичките партии
воспоставената практика за колективен
одмор во август. „Република“ веќе најави дека сега Брисел и Заев ќе креираат
слика за некакви реформски зафати, а
кои веќе се донесени во согласност со
европските препораки, за да е прикаже
наводна брза проевропска ориентација.
Сега по посетата на Хан тој сценски перформанс доби и име „Патоказ за реализација на итните реформски приоритети“. Всушност, овој „Патоказ“ треба да го
крене Заев до реформаторските ѕвезди
на европската сцена за да може да се
затскријат зафати кои заради нивната
штетност ќе предизвикаат големи реакции во земјата.
Прво, тука е Договорот за добрососедство со Бугарија и формулациите за
македонскиот јазик, ревидирање на
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Според медиумите на албански јазик
залудни биле апелите на Хан Законот
за јазици да биде одложен за да се концентрираат силите кон „реформите“,
всушност кон договорите со Бугарија
и потоа со Грција. Партиите кои насила
беа втурнати во владината коалиција
нема да го испуштат моментот да профитираат од овој „воз“ на којшто ги
качи Заев. Така, Законот за употреба
на јазиците, под плаштот „Затворање
на легислативниот дел на Рамковниот
договор“ е ставен како приоритет кој
треба да се исполни до август.
Знаејќи ја напрегнатоста меѓу албанските политички субјекти во Македонија, но и напрегнатоста која владее
и меѓу нив со партијата на Заев како
носител на коалицијата, не ни можеше
Хан да очекува Али Ахмети или Зијадин Села да се откажат од можноста да
поентираат кај гласачите македонски
Албанци, наспроти обвинувањата од
Беса дека Ахмети повторно е само декор, но и наспроти Заев, кој најави нов
лов на гласови на локалните избори.

Ваквата поставеност на позициите во
коалицијата не би изненадило ако изроди и инсистирање, како показател
на функционирањето на двојазичноста во државата, договорот со Бугарија
да биде потпишан и на албански јазик.
Доколку не прифати, Заев би се ставил
во опасност од напади и обвинувања
дека го обесправува користењето на
албанскиот јазик во службени документи, што, секако, би ги влошило
односите во коалицијата.
Така, Македонија и по најавите на Заев
дека бугарски премиер ќе потпише документ на македонски јазик, што би
значело и признавање на јазикот, би се
довела до хипотетички апсурдна техничка ситуација во која во договорот
би бил потпишан во четири верзии
на документот - на бугарски јазик,
на англиски, албански и на „јазик во
согласност со Уставот на Република
петок, 30 јуни 2017 година
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актуелно
Македонија“. Или уште полошо, да биде
потпишан само на албански јазик, како
еден од јазиците во Македонија.

Јасно е: Нема интеграции
со македонска историја

Никој не е изненаден од координираноста меѓу Софија и Атина по
сите овие години на таканареченото
македонско прашање и блокирање
на интеграциите. Парадирањето на
Хан, Прибе и на странските амбасадори низ Скопје, е само за медиумска
пропаганда за некакви „европските
усилби“. Вистинската цена за евроатланските интеграции стигна од Атина
по средбата на претседателско ниво
на Бугарија и на Грција. Всушност Румен Радев, со само шест месеци стаж,
замина кај поискусниот Павлопулос
неколку денови откако Заев во Софија
најави бришење на македонската историја и нејзино кроење во согласност
со желбите на Бугарија.
Ако сакаат да влезат во ЕУ и во НАТО,
балканските земји треба да ја почитуваат историјата и да развиваат добрососедство - гласи пораката од Атина.

Ваквата навидум протоколарна средба, всушност, е вистинскиот „Патоказ“
за тоа каде треба да се движи Македонија, но и што тоа треба да бара
Бугарија за да ѝ ја олесни работата на
Грција во позициите на претстојните
преговори за името.
Не случајно бугарските медиуми го
цитираат Павлопулос дека Грција го
поддржува влезот на земјите од регионот во ЕУ и во НАТО, но само откако
ќе ги исполнат условите, а соседните
земји ќе го „почитуваат меѓународното право и европските достигнувања“. За Радев пак „добрососедските
односи и меѓусебното почитување на
историјата треба да бидат задолжителен услов за почнување преговори
за членство“.

Посетата е од стратешки карактер
кога станува збор за односите Бугарија – Грција - Македонија. Во ситуација во која Бугарија, во согласност со
своите антимакедонски ставови инсистира не на споделена туку на „иста“
историја со Македонија, а притоа македонскиот јазик го смета за бугарски
дијалект, одигрува многу важна улога

за Грција во однос на македонските
идентитетски одредници во спорот за
името. Со тоа што Заев со договорот за
добрососедство веќе најави отстапки
за историјата и јазикот, како основа
на идентитетот, тогаш на Атина ѝ
останува само да потврдува дека во
спорот се преговара за името, а не за
идентитетот, инсистирајќи секако на
име за севкупна употреба.
Фрагментите од мозаикот зошто се
одигруваше сиот политичко-шпионски трилер во Македонија последните
неколку години полека добива форма. Прагматичарите од меѓународната заедница го разбраа заземениот
единствен став во Грција и во Бугарија
во однос на македонското прашање.
Требаа само да ја вклопат позицијата
на Албанците за да го затворат македонското прашање од крајот на 19 век.
Прашање е дали сега Македонците во
ова кусо време ќе успеат да ги надминат последиците од деценискиот неуспех заради недостаток на политичка зрелост да се изгради единствен
став за македонските национални
интереси.

НОВАТА OCTAVIA.
КЛАСА ЗА СЕБЕ!
SIMPLY CLEVER

Нов живот за соросоидите

Шарените наградени
со функции во владата
на Заев
Дузина „граѓански“ активисти и новинари
експресно се вдомија во Заевата влада.
Чувствувале должност да учествуваат
во обновата на државата?! Мислеа ли
на автопатите, клиничките центри и
на другите проекти кои ги стопираа?
Патетичните образложенија кои ја
навредуваат интелигенцијата на читателот
и ве тераат на смеа се издржани исто
колку и актуелната партизација на сите
сетила. Најзадолжената партија во Европа
и пошироко да ти имала не само странски,
туку и домашни долгови. А демаскираните
активисти да ти биле социјалдемократски,
не граѓански. Ќе го затвори ли Заев НВОсекторот, бидејќи веќе нема потреба од
него, чуму Сорос и УСАИД би давале
пари за НВО кога сега имаат влада? Ќе се
вработи ли целиот технолошки НВО-вишок
во јавната и во државната администрација
преку нововлаидниот проект „СДСМ
наградува и вработува“?
Пишува | Љупчо Цветановски

Н
Škoda Octavia од 14.330 € (885.594 ден.)
Елеганција во совршени пропорции. Промените во новата Octavia се веднаш забележливи. Таа сега изгледа помоќно, а истовремено поемотивно, особено во надворешноста.
Oдвнатре, едноставно паметните решенија доаѓаат уште повеќе до израз со новите мултимедијални системи, кои поврзувањето го прават уште полесно.

www.skoda.mk
ПОРШЕ СКОПЈЕ
бул. Босна и Херцеговина 4
Скопје
тел: 02 26 26 266

facebook.com/skodamacedonia
ДЕ ЛУКС АУТО
ул. 500 бр.55
Куманово
тел: 031 444 999

MKM АУТО
ул. Генерал Боро Поцков бб
Струмица
тел: 034 32 33 34

ЈОСИФОВ
Довлеџик бб
Битола
тел: 047 241 515

анализа

а лагата ѝ се кратки нозете.
На лажните „активисти“, пак,
граѓанскиот карактер. Сведоци
сме како во формација на класично
стампедо шарените неранимајковци се
втурнаа кон владата, лезетот и функциите што им ги нуди власта. Па нели
беа инакви, нели се бореа за демократија, слобода, живот? Да, за слободен
директорски живот на државни јасли.
Како и да е, но активистите со полни
усти демагогија, буквално, се испоте-

паа во битката – кој поголема функција да „лапне“ во новата, „реформска“
влада. А Заев првпат да не излаже,
реформи прават и ќе прават, тука нема
сомнеж. Но, не онакви со каквишто го
лажат Хан и Могерини и останатите
им поддржувачи кои вложија многу во
полтронската гарнитура. Реформите
значат целосна промена на структурата на македонските институции,
нивно максимално пополнување со
социјалдемократски кадар, инфилтрација во сите пори на државата и
целосна партизација на сетилата.

www.republika.mk

А чуму толку им се брза на Заев и
СДС на која М одамна не ѝ прилега?
Зошто со „ворп 8“ влегоа во пресметка и смена на сите директори на
институциите, некои и незаконски
ги сменија, а на сите места партијци „незнајни и знајни“ наместија?
Најчесто без потребните квалификации, а некои дури и англиски не
знаеле. А што ќе им е тој луксуз на
директор на УЈП, БЈБ, УБК и слично,
па и онака, најбитен и единствен
услов е да се биде „напатен“ социјалдемократ, нели.
петок, 30 јуни 2017 година
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анализа
Курто ветуваше, а Мурто во дело
спроведуваше
И додека плејада невработени жалат што
не извадиле книшки на СДСМ на време
и што имале премногу скрупули и македонштина во себе за да учествуваат во
шареноликите идиотштини, истовремено цела Македонија се шегува со видеото
на Курто Дудуш. Но, пратеникот на СДСМ
ветуваше, а некој истото го спроведуваше
во дело. И повеќе од тоа.
Да, Курто им ветуваше на идните социјалдемократи од Шутка дека членската
книшка од СДСМ ќе им помогне да не
плаќаат казни за сообраќајни прекршоци, ќе имаат предност во социјално и
ред други „демократски“ придобивки,
но Дудуш за „втората лична карта“, сепак, само ветуваше, колку и да беше тоа
патетично, неетички и незаконски.

Вистинскиот проблем е што Курто во
Шутка само ветуваше, а неговиот лидер
на „Илинденска“ тоа го спроведуваше во
дело. Да, Заев јавно демонстрираше дека
ако се вложите во и за СДСМ, следува
добра награда. Го правеше тоа и порано,
така двајца „шарени“ станаа и пратеници. И два-тројца вмровци-превратници
добија позиции. Сега е време за ново
оддолжување кон „борците за слобода
и демократија.“ Во законодавниот дом
местата се пополнија, сега на ред е извршната власт, а само прашање на време
е кога ќе следува третата тура раздолжување со местата во судската. Оти, цело е
ако има социјалдемократи и послушници
секаде. Само замислете колку шарени
„револуционери“ и „НВО-активисти“ ќе
станат судии при Заевото целосно „од
корен“ менување на судиите и судството.
Гарантирано, за некоја година истите
ќе воведат и судски тоги во бојата на
виножитото...
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Проблемот е што ова најверојатно е само
увертира на Заевите дејанија. Вака ли
изгледа стартот на најавеното „јадење
живи луѓе“, политички поим кој означува највисоко ниво на реваншизам, измислен и патентиран во македонската
политичка мисла лично од лидерот на
СДСМ? Неговото прво документирано
пројавување на оваа канибалска тема е
во веќе далечната 2008 година. Оттогаш,
протече многу вода и се насобра многу
гнев во душите им социјалдемократски.
Многу нивни деца останаа невработени,
„подработуваа“ во меѓувреме за Соросовите НВО за „цркавица“ од многу евра
или долари, а сега дојде време за нивно
вдомување под државна капа. Сонот на
секој комунист, нели. Бидејќи таму било
петок, 30 јуни 2017 година

ната за нивната улога во „граѓанското“
општество, т.е. паѓање во вода на сите
оние флоскули и лаги со кои опстојуваат со децении. Не дека народот, кој
и онака го потценуваат, им верувал
многу-многу и досега, но со ова би се
разубедиле и „неверните Томи“.

најсигурно, башка клати врата и оп,
секој месец на први земај плата. Дел од
урбаните посткомунистички легенди...

Раскошно враќање на домашните
долгови од најзадолжената
партија во Европа

Третата опасност е што благодарение
на „издашноста“ на Заев, НВО-секторот
ќе мора да го смени името. Да, во времето на ВМРО-ДПМНЕ и Груевски, дефинитивно, беа невладини организации. Всушност, тогаш беа антивладини,
но сега името не им одговара, ама ич.
Како ќе се викаат сега – ВО (владини
организации)? НВО апсолутно не им
прилега, звучи како некаков атавизам од минатото, кога се бореа за да ја
сменат тогашната власт, мотивирани
од донесувањето на Заевата. Рада ќе
мора да смисли нешто...

Не чекаа ни да мине барем еден месец
како се на власт. Не издржаа кутрите
и напатени чеда. Па да, толку многу се
„изнаработија“ за да стигнат до „врвот“,
а трпението, очебијно им било при крај.
Заев и СДСМ да не ти биле должни само
на странците, должни се и дома. Многу
должни. Дефинитивно, најзадолжената
партија во Европа и пошироко.

Излажаа и за минималната и за просечната плата, па сега „професионалните“
медиуми ги перат и објаснуваат на големо и мало дека тоа и не било така возможно од редица причини, но, за жал на
државата и на народот кој ќе мора да
ги трпи, испадна дека некој и лажно се
претставувал. Како граѓански активист.
За уште поголема жал, тие се множина,
активисти. И повторно сме живееле во
заблуда – лажното претставување да не
ти било кривично, туку доходовно дело,
страшно доходовно. Проблемот е што
на новокомпонираните функционери,
портпароли, директори и што ли не,
парите никогаш и не им недостасувале.
Од банкарските им сметки базирани
на великодушноста на унгаро-американскиот социопат, кои неколкупати
имавме чест да ги видиме, очигледно е
дека на овој план воопшто не каскале.
Значи, мотивот бил друг и целата оваа
неконвенционална и патетична специјална војна и великодушното учество
на шарените регрути да не ти била за
пари? За демократија уште помалку.
Сѐ уште се двоумите? Па, видете ги
банкарските конта на Заев, Шекеринска, Шилегов итн., итн., итн. Кој бил
мотивот на вистинската војска партиско-соросоидни чеда кои сите овие
години од петни жили одработуваа за
партијата од „Павел Шатев“? А тој да ти
бил толку јасен и приземен. Целата оваа
папазјанија и демократска „пародија“
да се базирала на потребата од моќ. Ни
повеќе, ни помалку на пуста, патолошка
потреба од моќ за одредување на судбината на ближните свои сограѓани,
оти Македонија е мала.
Исто онолку колку што шарената глупост беше револуција, толку и овие активисти беа граѓански. А социјалдемократските активисти маскирани во „борци

www.republika.mk

Технолошки НВО-вишок во
заевата влада

Дали повторно гледаме дека глувците (читај раководството на НВО-ата)
први го напуштаат бродот кој тоне?
Логичен факт е дека Сорос сега ја има
владата, па чуму му се сега непотребни
издатоци во некакви си организации?
Реалното прашање кое го отвора
вистинската наезда на НВО-кадар во
Заевата Влада е дали ова е уште една
препорака на „чадорот“ и навистина,
зошто досегашните дарежливи донатори и натаму да трошат пари за ликови кои им сработија многу, но за кои
сега постои друго, поисплатливо чаре?

за демократија“ под превезот на
битка со „режимот“ да ти работеле на својата политичка кариера,
вложувале во функции.

Македонија ќе остане
без НВО-сектор?

Дарежливоста на Заев и неговата влада во вдомувањето на
чедата изгубени на Соросовата
НВО-планета на мајмуните, создаде сериозна опасност за истиот
тој „невладин“ сектор. Поточно
кажано, редица опасности.
Првата и можеби најголема е што
со овој принцип на нововладиниот проект „СДСМ наградува

и вработува“, се отвора реална
можност за затворање на многу
НВО-а. Едноставно, нивните челници ќе преминат во Владата на
СДСМ и ќе стават клуч на алатките кои ги доведоа до таму, веќе
непотребни и „испукани“ орудија.
Или како што вели колегата Васко Ефтов: „Толку кампањи против
Сорос, а десороизација во Македонија ќе спроведе Заев: сите соросоиди ќе ги напика во владата
како советници! На крај Сорос ќе
стане партија, а СДСМ невладина
организација“.
Втората опасност, и да преживеат, е нивно целосно демаскирање и уривање на фатаморга-

Се вдомуваат ли заслужните НВО-ликови, затоа што истиот тој НВО-сектор
ќе остане без „работа“? Станаа ли технолошки НВО-вишок, бидејќи СДСМ
се „мајстори“ за негово создавање?
Повеќе од сигурно дека истите нема
да му помагаат на ВМРО-ДПМНЕ во
опозиција. Па, што би работеле тогаш?
НВО-а како „Анима мунди“, „Меѓаши“ и
уште само неколку други кои се занимаваат со реални проблеми се малку,
а останатите, познати како Соросови
филијали, егзистираа од измислени
побуди, како режими, слобода, демократија и дузина други апстрактни
будалаштини. Што ќе прават сега тие,
кога да прават нешто добро или да
решаваат реални проблеми не знаат?
Ќе се пензионираат со нов Заев закон
за бенифициран стаж на докажани соросоиди? Тешко, и онака не знаат што
да прават со минималната излажана
плата, просечната на страна.
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Вака, едноставно, СДСМ ги вдомува и им
го решава животниот проблем правејќи
ги државни или јавни службеници. Во
меѓувреме, можеби за секој случај, Бејли,
Пломп, Алтхаузер, Гарет и Стефансон со
фонд во форма на детска прасе-касичка,
имаат „бекап“ фондови за не дај Боже
Груевски да им се врати на власт. Го притискаат копчето, парите излегуваат на
виделина, и оп - НВО-секторот се повампирува и се враќа на старо, па удира ли
не удира по ВМРО-ДПМНЕ.

Уште една можност за полнење на институциите со проверен и докажан СДСМ-кадар, било од ИО, ЦО или НВО на партијата
„со брзина на светлината“. Ги притиска ли
времето недоветните партијци, поради
сознанието дека многу кусо ќе бидат во
влада?

Претчувствува ли Заев и неговата болумента дека целата „реформска“ прикаска
ќе се сруши како кула од карти кога ќе
стартуваат со вистинските „реформи“ за
кои и се поставени и поддржани? Албанците веќе ја воскреснаа платформата
која, нели, до вчера не постоеше и беше
измислица на ВМРО-ДПМНЕ. Бугарите
ликуваат за договорот кој ќе бил крај на
македонизмот, а неговото потпишување
на 2 Август е за помалку од месец и половина.
Но, да минат и овие антимакедонски будалаштини, последната поврзана со името сигурно нема. Чепкањето во неговата
светост ќе го означи и крајот на и онака
наметнатата влада. Факторот, пак, кој ја
наметна очебијно го потценува народот,
исто како и опортунистите на Заев. Затоа
ли СДСМ толку брзо менува сѐ? Единаесетгодишниот пост од власт не е доволно
оправдување за оваа Вартоломејска ноќ
за вработените во институциите. Партизацијата на сите сетила секојдневно ја
уништува прикаската за „инаквоста“ и
само пластично опишува и докажува за
каква недоветна демократија се бореле.
До каде ќе одат? Добар пример е недоветноста на Шиндре и следствената париска
одбрана на неговите небулози и идиотштини. Соочени со власта и можноста
да раководат со сѐ и да имаат сѐ, верувале
или не, успеаја да ја партизираат и педофилијата.

А ни помалку ни повеќе, сите глупости со
партизации, автопати, образование, идентитет, депонии и дузина други за кои би ни
биле потребни пет-шест страници само за
да ги наброиме, успеаја да ги направат за
помалку од еден месец, за четири недели
или за неверојатни 674 часа...
петок, 30 јуни 2017 година
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Коѕијас и Ципрас ќе висат среде „Синтагма“ доколку направат и најмала
отстапка од она што во 2006 година
било дговорено од сите грчки парламентарни партии во консултации
со кремот на националната интелигенција. Во црвени линии на грчката
држава во спорот за името зацртани
тогаш не може да има повлекување, затоа што не само од Златна зора туку и
од релативно поумерените Нова демократија или ПАСОК, компромис според
нашите позиции ќе биде третирано
како национално предавство.

Непотребна лицитација со имиња

Без признат идентитет
нема решение за спорот
Деновиве повторно се потсетивме на драматичните
денови на самитот на НАТО во 2008 година кога во
главниот град на Романија Македонија го претрпе
најголемиот дипломатски и геостратешки пораз во
своето постоење. До душа, поразот на беше само
наш, во истиот кош на поразени беа и американскиот
претседател Џорџ Буш помладиот и целата
американска надворешна политика којашто два пати
најави за потоа да прифати дека Македонија покрај
Албанија нема да влезе во Северноатлантската
алијанса. Деновиве се потсетуваме на самитот во
главниот град на Романија кога цела нација беше
возбудена во очекувањата да се влезе во НАТО. Новата
македонска влада стори сѐ што можеше да ги обнови
надежите дека сме на чекор од Алијансата, дека само
што не сме ја примиле поканата, и покрај тоа што
пораките и од Атина, а помалку од Софија, кажуваат
нешто друго. Дека иако регионот е релативно променет
за девет години, сепак, некои работи не се менуваат за
нецела деценија
Пишува | Горан Момироски
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очно е дека во Грција и во Бугарија сега има нови влади, точно е
дека новата македонска влада со
неколку интервјуа во регионалните и
светските медиуми упати пораки на
добра волја и подготвеност за помирување и нов начин на комуникација со
двата главни кочничари меѓу соседите
за влез во НАТО. Сепак, историското
бреме кое функционира од крајот на
19 век не може да биде урнато со неколку пријателски пораки на помалиот
и послабиот. Она што за министерот
Димитров е искрено барање за искрено
пријателство, за Грција е знак на слабост, знак дека немаме друга варијанта
за опстанок и конечно знак дека ќе сториме сѐ за да влеземе во НАТО.

За сите нас што немаме информации
што се случува зад кулисите на спорот звучи неверојатно дека Коѕијас
или неговиот шеф Ципрас, кои според
последните анкети имаат преголеми
19 отсто послаб рејтинг од своите
конкуренти од Нова демократија, ќе
се согласат да заминат во историјата
како предавници.
Пораките од протестот на неонацистичката партија Златна зора од Солун за време на викендот се јасни. И

Се разбира, и Димитров и Заев ги знаат
овие работи, како што знаат дека без
логистичка помош од западните партнери на Македонија не може да мине
ниту еден план. Како што се свесни и
дека дури Македонија и да ја прифати
најлошата можна опција во која би се
променило и името и јазикот и нацијата, Грција повторно ќе има проблем да
го прифати ваквото решение.

Грција не може да ја смени
националната стратегија
за кратко време

Можеби се посериозниот конфликт
што го има Грција со Албанија и стравот дека еден ден „Албанска Македонија“ ќе им прави поголеми проблеми
отколку „Словенска Македонија“ е потенцијална причина за промена на
грчката политика. Но, за темелно менување на доктрината на Атина, според која постоењето на македонската
држава е закана за нејзината безбедност и територијален интегритет како
што пишува во сите воени планови за
одбрана на земјата, потребно е време.
Многу време. Грција не може преку
ноќ да се повлече од систематската
култура на обвинување на Македонија
за сите нејзини неволји. Ќе требаат
години да се убедат грчките граѓани,
особено на северот на земјата, особено таканаречените Македонски Грци
или Грчки Македонци, дека од другата страна на границата има луѓе, а
не варвари, за какви што нѐ сметаат
членовите на Златна зора, но и други
нормални грчки граѓани како резултат на долгогодишната стигматизација на земјава.
Посебен проблем се грчките вооружени сили и полициската номенклатура
којашто од анкетирањето на Егејска
Македонија во 1912 година постојано
функционирала на идеолошко антимакедонски основи и сега одеднаш треба

да почне да работи со своите „непријатели“. Во тој контекст особено ќе биде
тешка работата со грчките граѓани кои
се по род Македонци, а се декларираат
како Грци. За нив ќе биде најголема
катарза да прифатат дека државата која
ги прими како свои, сега ќе ги предаде
„со признавање“ на тоа што „никогаш
не постоело“. Затоа што е јасно дека
доколку дојде до решение на спорот
за името, ќе мора да се отворат и низа
други прашања како македонското
малцинство во Грција и грчкото малцинство во Македонија.

Ова се само две од малите неважни
прашања до кои дури да се дојде, ќе
има тежок пат за изодување. Главниот
проблем во сите разговори ќе биде пакетот што ќе го содржи името. За Грција
формално се преговара само за името,
но под тоа за нив се подразбира дека со
промена на името автоматски ќе дојде
и до промена на името на нацијата и
јазикот. Ова, во една пригода, во Скопје
пред неколку години најотворено ми го
кажа грчкиот амбасадор Лалакос, кој,
како дипломат од кариера и релативно
умерен човек, не веруваше дека може
да дојде до решение без Македонија да
ги прифати овие услови. А Лалакос не е
случаен ниту неважен човек во грчката
дипломатија и влада.

Имињата не се важни, најважни
се последиците од нив

Затоа е илузорно воопшто да се разговара за какво било име, па дури тоа
да биде некое од оние што ги нудеше
Македонија, а кои претпоставуваа бенигна додавка од типот „демократска“
или „независна“ пред уставното име
Република Македонија.
Пред воопшто да се прифатат или да
се отфрлат предлозите со кои речиси и свесно пристигнува медијаторот
Нимиц в недела, мора да се разговара
за пакетот.

Новата влада најави дека, за разлика
од старата која преговорите за името
ги држеше во тајност, ќе биде транспарентна во процесот на преговори, како

Среден пат или среден прст

што беше до 2009 година кога Груевски
и Иванов решија сѐ дури нема некаков
конкретен и минимално прифатлив
предлог јавноста да се држи далеку од
спорот. Која од овие две тактики е поефикасна, ќе видиме наскоро кога ќе ги
споредиме во практика, но јасно е дека
колку повеќе ќе се зборува за спорот
и за можно решение, толку ќе биде сѐ
потешко за постигнување. Македонскиот менталитет нема да дозволи какво
било име да добие вистинска шанса,
особено ако се оди на решение кое ќе
нема загарантиран пакет во кој ние ќе
го задржиме сопствениот идентитет во
согласност со меѓународната практика
и легислатива.
Затоа и „северна“, и „горна“, и „словенска“ и „вардарска“ се тотално неважни
во целиот проблем. Без грчкото прифаќање на македонскиот ентитет како
посебен во ОН и во Советот на Европа
не можеме да почнеме да разговараме,
а не пак да најдеме решение.

Референдум

Една од опциите на која смета новата
влада веројатно е референдумот и математиката која оди со него. Според
анализите што ги прават сите партии,
во моментов има реална можност референдум на кој би било само името со
гаранции дека со потпис на договорот
со Грција, би влегле во НАТО истиот
ден и би започнале преговори со ЕУ, да
биде прифатен од македонските граѓани. Математиката е проста, 300 илјади
членови на СДСМ, 250 илјади Албанци
плус уште стотина илјади Роми, Турци,
Бошњаци, Срби и останати на кои името
Македонија им значи многу помалку
одошто на Македонците по род се гаранција дека референдумот ќе мине,
под услов ВМРО-ДПМНЕ да не го бојкотира. Иако за опозицијата е подобро
да не бојкотира и да остави СДСМ да
го реши името, по што речиси сигурно
на првите наредни избори ќе дојде на
власт, сепак јасно е дека најголемата
македонска партија добро ќе размисли
пред да учествува во евентуална промена на името, што ќе го стори ако не го
бојкотира евентуалниот референдум.

Сѐ на сѐ, сложени времиња во кои сите ќе имаат одговорност да го најдат средниот пат
кој ќе биде добар и за нас како нација и за Грците како фрустрирани комшии, кои за да
дадат нешто, мора нешто и да добијат за возврат. Ако македонската политичка елита
не најде начин да го пронајде средниот пат, извесно е дека на наредните избори ќе го
добие средниот прст од своите гласачи, кои се свесни за комплексноста на проблемот
и подготвени се да проголтаат кнедли, но само ако за тоа добијат гаранции за опстанок
на нацијата. Само влезот во НАТО тоа сигурно не е. �
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• Видете ги овие ѓубришта! Никнуваат низ државата како печурки
по дожд. Тоа е нашата реалност – ѓубришта, што како планини се
издигаат кон хоризонтот.

Маршалот сака да се вози низ природата, да се смирува, да побегне
од ужасната и зовриена реалност на градот, кој по проектот „Скопје
2014“ стана вистинска туристичка мека, а вриежот од целиот тој
свет се претвора во неподнослива машинерија за тортура на сите
оние кои сакаат мир и спокојство. А Маршалот беше голем љубител на овие комодитети на универзалната реалност. Но, кога ќе се
вденеше кон внатрешноста, кон планините и ливадите, стануваше
среќен. Тоа му го носеше смирението, кое страсно го шмукаше со
својот плебејски нос, сите тие милни ароми од растенијата и дрвјата. Често пати ќе ја извадеше својата гигантска глава од бочниот
прозорец и знаеше да се претвори во џиновски инхалатор, кој
вцицуваше стотици галони свеж планински воздух. Уживаше со
невидена сласт, иако воопшто не беше задоволен од политичката
атмосфера во земјата. Во таков душевен амбиент, елегичен и фрагилен, тој ја здогледа огромната депонија покрај патот.
• Ах, како смрди! Затвори го прозорецот!
• Ок, Маршале.

• Ова е веќе менталитет! Ова ниедна политика, ниедна акциона
програма не може да го измени за најмалку сто години од сега!
• Сепак, не треба да се биде пасивен и сето ова нема да се толерира.
• Такво поведение би било срамно!

• Без сомнение. Но, види ги само оние градоначалници што ја кроеја владата и мешетареа со меѓународната за новите политички
констелации на најнедоличен и најподмолен начин. Токму кај нив
се најголемите ѓубришта во земјата. И сето тоа поради нивната
ноторна неспособност да ги организираат општествените афери. И,
наместо на суд, а потоа и на општествено полезна работа, тие – оп,
во министерски фотелји. Каков свет, каква перверзија!
• Ова е само почеток. Допрва следува најсуровата реалност во
режија на овие политичари на власт.

• Одвратен развoj на настаните. Сѐ е извртено и тотално неправедно. Каква реалност?!
• А кампањата на коалицијата на бившата власт беше – „реално“.

• Така ли беше? Од оваа перспектива изгледа целосно надреално.

• Чуј, човекон им вика – реално, а тие се залепија за илузиите на
Комуњарец. Како беше она?
петок, 30 јуни 2017 година

• „За живот“, така патетично, а сепак толку банално, башка, плагијат
од кампањата на српската партија „Двери“. Овде сето тоа се претвора
во „Звери“!

• А кога на политичкото милје тука во Македонија имало нешто
оригинално? Понекогаш, тук и таму, но сѐ е тоа спорадична појава.
Главно, идеите се увезуваат од Србија, а понекогаш и од Грција. Но,
во основа, и нивните кампањи и ПР-агенции се тапа. Туку, Зеко им
вети брда и долини на вечно незадоволните селани и пролетери,
па го гласаа во непредвидливо голем број. Луѓето не сакаат реални
работи, тие се плашат од реалноста, но кога ќе им понудиш шарени
балони и грст илузии, тогаш загризуваат.

• Какви мајмунски карактери. И сѐ повеќе ги има. Кризата ги споулави.

Пишува | Ацо Станковски
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• Очајници! Не можеш да обвиниш некого што сѐ уште е во животинска
фаза од еволуцискиот развиток.

• Е, тоа ти е вистинска дистопија. Но, што ќе биде кога оваа власт
ќе се судри со реалноста? А реалност е дека меѓу нив има ноторен
недостаток од луѓе, што имаат какво било искуство со технологијата
на владеењето.

• Затоа оваа власт ќе колабира под ударите на оние кои ја изгласаа.
Овие незадоволници од претходната власт се откажаа од здраворазумската реалност и се далдисаа како стадо леминзи кон илузиите
за триесет илјади денари просечна плата и маса други гаџети за
нивниот егзистенцијален систем што им ги понуди Зеко. А, сега, сето
тоа отиде со виорот на непланираната реалност што се воспостави
во најновите простор-временски епизоди од општествениот театар
наречен „Мунди“. Сега, Маршале, следи суровото будење во една
крајно непријателска реалност.
• Токму така. Во добрата книга пишува – „Тој што има, ќе добие уште
повеќе, а тој што нема, ќе го загуби и тоа што го има“.
• Сурово, нели?!

• Не, се мисли на духовното, кое е секогаш со вистината. Тој што
поседува мудрост, ќе добие уште повеќе од небесата, а тој што воопшто не се грижи за вистината, ќе ја изгуби и онаа малку смисла за
реалност и со тоа потполно ќе пропадне во светот на илузиите. И сѐ
би било добро, нели, доколку токму илузиите не би биле така болни
искуства, посебно кога исчезнуваат, а овие страдалници и очајници
ќе се разбудат во најужасната можна реалност.
• По илузиите, кои никогаш не траат онолку колку што нивните консументи сакаат да траат, следува болната реалност на занемарените
должности кон вистината.
• Само така може да се говори за правдата, за Божјата правда, Маршале!
• Амин!

Минута пауза.

• Гаутама Буда вели дека болката е единствената реалност на постоењето.

• Но, тој, исто така, вели дека го знае патот на ослободување од
болката.
• И сите ние патуваме по тој космички пат, патот на освестувањето
за реалноста.
• Гледам, размислуваш за еден нов концепт за националното помирување?! Или?

• Уште е рано. Нека ја почувствуваат предавниците реалноста, болната
реалност. Па потоа, можеби. �

www.republika.mk
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Рекоа, не порекоа

Личност на неделата

|

Слободан
Богоевски

Ајде да отвориме
или да ги видиме нашите преродбеници,
како си го кажувале нивниот јазик на кој зборуваат. Григор Прличев е Бугарин.

Горазд
Росоклија

Во кое царство и
да живееле нашите
предци, во создавањето на чија историја и да учествувале, било
како војници било како креатори на цивилизацијата на тие царства, трагата што тие ја
оставиле и што ние ја оставаме на овој простор,
ја оставаме како Македонци. Може ли да го
помислите ова а да не ве исполни со гордост?
Може ли да дозволиме кој било токму тоа да
ни го одземе? Можеме ли да бидеме понижени
до дното на личниот морал, на кое самите ќе се
откажеме од себе и од нашите предци? Конечно,
ако ние денес сме недостојни за нашето минато,
која би била смислата на нашето постоење како
Македонци? Одговорот ќе го дадеме ние, или
некој друг ќе одлучи за нас?
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Курто Дудуш
Роден на:
7.12.1974 во Скопје

Образование:
бизнис-менаџмент на МИТ

Професија:
политичар

У

ште по конгресот на кој
СДСМ ги објави пратеничките листи, името
Курто Дудуш одекна силно
и потенцијално. Никој, па ни
самите есдеесовци не знаеја
кој е Курто Дудуш. На листите на кои немаше место
за Горан Мисовски, Софија
Куновска, за Јани Макрадули
ич да не зборуваме, покрај
сите невладини, шарени и
експерти – Курот Дудуш. Никој ниту го видел, ниту чул
за него. Нејсе, Курто влезе
во Собрание.
Курто Дудуш е Ром од Шутка, што е ирелевантно. Релевантно е дека токму тој
беше избран со јазикот на
народот на народот да му
објасни што значи да дојде
живот во Македонија.

На средба со граѓани во
шутка пратеникот Курто
www.republika.mk

Личност на неделата

пред изборите се мантраше против партизирани
институции и се ветуваше
професионалност, департизација на институциите и
еднаквост на сите граѓани,
поеднакви меѓу еднаквите
ќе бидат оние бележаните
– со две лични карти.

Професионализација на
полицијата, департизација
деполитизација на институциите, вредности од аспект
на еднаквоста и рамноправноста на граѓаните се сериозни пораки зад кои што сите
застануваме, беа зборовите
на Заев во еден од предизборните спотови. Гледајќи
го вака мислите се наоѓате
во Шведска. Но беа потребни само неколку месеци за
СДСМ да дојде на власт и да
го покаже своето лице.

Овде се крена прав
за тоа дека им се
продава историјата
на Бугарите, што е апсолутно неточно. Јас го
поздравувам тој чин, затоа што цар Самоил,
ви тврдам, нема допирни точки со нашата
македонска историја.

Виктор
Канзуров

|

Дудуш со повеќе од доволно сликовити примери
објаснува зошто граѓаните ќе треба да си извадат
членска книшка од СДСМ.

�Да се биде член на СДСМ
е голема работа. Дали ќе
имате проблеми во социјално за нешто најмало,
дали нема да поминете
на пешачки премин и ве
казни полиција, дали ќе
управувате со автомобил
кој не е регистриран или
не сте вклучиле светилки
или пак не сте врзани со
појас. Дали во некое министерство ќе ти треба
некаков документ, дали
кога ќе отидете на лекар,
ќе ви треба познанство,
дали ќе треба да се вработите во некое министерство, не знам, за икс
работи за секојдневни потреби. Затоа ќе биде многу битно да имате таков
документ, затоа што таа
ќе ти биде втора лична
карта, вели Дудуш.
Ете така, она што Заев го
кажуваше завиткано Дудуш
го раслече, го соголи и ни
го повела на тацна. Иако

Пратеникот од редовите на
СДСМ, Курто Дудуш на дело
ни покажа како СДСМ планира да ја води државата.
Дудуш ја претставува членската книшка на СДСМ како
начин да се заобиколат законите на државата, да се
прави криминал и престап
без да се биде санкциониран. СДСМ се става над законот и покажува партизација
на државните институции
од енвидени размери.
Дудуш на своите сопартијци и сограѓани и им кажува
дека членската на СДСМ ќе
им биде втора лична карта
и ќе им овозможи вработување, возење без возачка
дозвола, да бидат привиле-

|

гирани кога вадат документи од министерствата како
и да добијат предност кога
одат на лекар.

СДСМ повторно ги дискриминира граѓаните на Република Македонија и се
навраќа на времето од СФРЈ
или во времето на Бранко
Црвенковски кога единствениот услов за напредување
на граѓаните беше поседувањето на нивната членска книшка. СДСМ сакаат
нивните членови да бидат
граѓани од прв ред на кои
ќе им биде овозможено со
погазување на законите и
правилата да го добијат тоа
што го сакаат, а сите останати кои не поседуваат нивна
членска да бидат дискриминирани како граѓани од
втор ред во опшеството,
ова е скандал од невидени
размери, невиден во земјите
кои ја практикуваат западната демократија.
Меѓународните претстав
ници во Република Македонија и голем број на
странски емисари кои доаѓаа изминативе неколку
години, за најбанални пропусти зборуваа за наводна
партизација или политизација на државните иснтитуции. Сега кога на дело
гледаме пратеник на владејачката СДСМ како кажува дека членската книшка
на СДСМ е привилегија да
се биде неказнет во оваа
држава нема нити една реакција нити осуда од страна
на истите. � (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа
Никола
Жежов

Во ситуација на исполитизираност на
историјата, тоа би било многу тешко. Затоа
велам треба да се пристапи со студени глави
и рационалност. Не можеме да си дозволиме
експерименти што би предизвикале последици. Доколку се потпише договорот за добрососедство, може да дојде и до промена на името.

Васко
Ефтов

Толку кампањи про
тив Сорос, а десо
роизација во Македонија ќе спроведе Заев:
сите соросоиди ќе ги напика во владата како
советници! На крај Сорос ќе стане партија, а
СДСМ невладина организација.

Али
Ахмети

Декларацијата на
политички партии
на Албанците не е дел од историјата. Прашањето за јазикот е дел од договорот за коалиција.
Тоа е само прашање на време кога ќе биде во
собраниска процедура за гласање.

www.republika.mk
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економија

Економскиот раст со надолен тренд

Градежништвото пред колапс
Според актуелниот буџет, во текот на оваа година се очекуваше
градежната дејност да оствари стапка на раст од 5,2 отсто на реална основа, главно како резултат на реализацијата на планираните јавнофинансирани инфраструктурни проекти и предвидените инвестиции во слободните економски зони. Сега, кога дел
од проектите се во застој, се очекува ситуацијата да се влоши
Пишува | Александрија Стевковска

П

олитичката нестабилност која трае со месеци го зеде својот данок.
Тоа најмногу го почувствува
градежниот сектор, локомотивата на економскиот раст и

растот на БДП, кој по подолг
период на раст, од почетокот
на годинава бележи пад. Само
во првиот квартал тој пад беше
6,3 отсто, но се очекува падот
да продолжи и во останатите
квартали, посебно со оглед на
тоа дека е стопирана изградбата на двете најголеми делници
Кичево - Охрид и Миладиновци
- Штип. Ова значи дека зацртаните цели на Министерството
за финансии за повисок економски раст, како предуслов
за исполнување на останатите
економски ветувања, како повисоки плати, укинување на
радиодифузната такса може
да паднат во вода. Според
актуелниот буџет, во текот

на оваа година се очекуваше
градежната дејност да оствари стапка на раст од 5,2 отсто
на реална основа, главно како
резултат на реализацијата на
планираните јавнофинансирани инфраструктурни проекти
и предвидените инвестиции во
слободните економски зони.
Сега кога дел од проектите се
во застој, се очекува ситуацијата да се влоши. Нискоградбата
доживеа најсилен удар. Доцнат
платите, неизвесно е продолжувањето на започнатите автопатишта, што значи неизвесен е
и нивниот работен ангажман.
Дел од градежниците се дома,
бидејќи немаше потреба од
нив на останатите проекти.
Значи, не можеше да се прераспределат. Се чека да се види
што ќе се случува понатаму,
дали ќе продолжи градбата,
кога и дали ќе бидат повторно
�

ангажирани сите што досега
работеа. Тоа автоматски подразбира дека и исплатата на
платите е оневозможена - велат градежниците.

Тие бараат да се најде брзо решение за автопатиштата кои
се градат со кинески пари,
бидејќи се работи за големи
капитални инфраструктурни
проекти кои значат живот за
илјадници семејства.

� Многу фирми работат и
егзистираат од градењето
на овие автопатишта. На патот Кичево – Охрид работат
три домашни фирми со над
1.000 вработени, а две на патот Штип – Миладиновци со
500 до 600 вработени – нагласуваат градежниците, поради
што бараат да се продолжи
со изградба на двете делници, исклучително важни за

македонската економија и за
домашниот туризам.

И додека работниците и нивните работодавци се прашуваат што ќе се случи со нивниот
ангажман, Министерството
за транспорт и врски останува на ставот дека се детектирани низа проблеми на оваа
делница, бидејќи проектната
документација не соодветствувала на реалноста. За Миладиновци – Штип, пак, ќе треба да
се направи анекс на договорот.
Рокот за финиширање на проектот е веќе изминат.

Ќе направиме сè што е во
наша моќ да се отстранат тие
проблеми. Ние презедовме
обврска дека автопатиштата
ќе бидат изградени – велат од
Министерството, но сега засега
ситуацијата е статус-кво.
�

Автопатот кон Охрид е во
должина од 57 километри. Првичната инвестиција се проценуваше на 374 милиони евра.
Трасата Миладиновци – Штип
е во должина од 47 километри,
а нејзината вредност се проценуваше на 206 милиони евра.

Она што е извесно е дека годинава ќе заврши изградбата на
автопатот Демир Капија – Смоквица, клучен за комплетирање
на Коридорот 10. Делницата е
во должина од 28,2 километри.
Заради стеснетиот простор за
маневри во државава, македонските градежници вниманието
го свртуваат кон странските
пазари, иако и таму позициите се променети. За тоа говори
фактот дека во првиот квартал
вкупната вредност на договорените градежни работи надвор од земјава е за 14,1 отсто
намалена во однос на истиот
период лани.
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Сепак, градежната оператива
во овој период во странство
извршила за 139,1 отсто повеќе градежни работи, пред сè
како резултат на активностите
во Холандија, Германија и во
Босна и Херцеговина. �
петок, 30 јуни 2017 година
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Земјоделството на колена

Власта нема
капацитет да
се справи со
предизвиците
Пишува | Кристина Николова- Кузмаовски

З

емјоделска Македонија
заборави на земјоделците.
Поради сушата, прогласување на елементарна непогода бараат и земјоделците кои
работат на македонските ниви.
Тие велат дека сушата предизвикала намалени приноси на
јачменот за 70 и на пченицата
за 50 отсто, а бараат обесштетувањето да биде 30.000 денари по хектар. Барањето веќе е
доставено до Министерството
за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
Земјоделците не сакаат
да имаат привилегии, туку
сакаат да се утврди фактич�

ката состојба со приносите
на житните култури. Бараме комисиите формирани
за штетите од градот и поплавите да ги проценат и
штетите од сушата, истакна
Ефтим Шаклев, претседател на
Асоцијацијата на земјоделци.
Хаосот во земјоделството го
става на испит новото државно
раководство за можноста да одговори на потребите и на земјоделците и на пазарот. Потврда
за тоа е и состојбата со која се
соочуваат овоштарите. Ниту
протести и фрлањето на родот
не им помогнаа да се изборат
пред политичките пресметки.

Во услови кога пазарот бара повеќе сезонско овошје, домашните производители мака мачат
да договорат соодветна цена
за своите производи.

Овоштарите го блокираа и патниот правец Росоман – Прилеп
и ги расфрлаа праските по регионалниот пат за да покажат
дека подобро плодовите да скапуваат по патиштата отколку
за без пари да им ги предадат
на откупувачите. Земјоделците
се убедени дека нема ниту минимум почит за работата која ја
работат, па најавија дека ќе ги
исечат и засадените овоштарници за да покажат дека нема
да работат за некој друг да си
ги полни сметките.

Имаме голем проблем, затоа што немаме купувачи,
праската не оди. Не е како
минатата година, цените се
ниски. Критериумите на рускиот пазар се зголемени, не
можеме веќе да настапиме.
Да дојдат тука, да седнеме да
разговараме и да се обидат
да ни го решат проблемот,
вели Игор Милошевиќ, претседател на Здружението на овоштари „Росоманска долина“.
�

Овоштарите најавија и радикализација на протестите
тврдејќи дека само гајбата за

пакување на овошјето ги чини
25 денари. Дополнително велат иритираат информациите кои стигнале до нив, а кои
укажуваат на увоз на праски од
Грција и Албанија за задоволување на домашните потреби.
Тие побараа, а Владата одлучи
да им помогне со ни помалку
ни повеќе туку дополнителни
6 денари помош по килограм.

Владата на Република Македонија донесе одлука за
дополнителна финансиска
поддршка на производителите на праски со слаб квалитет.
Станува збор за финансиска
поддршка на производителите на праски, со откупна цена
до 5 денари, што во периодот
од 12 до 30 јуни ќе се искористат во преработувачките
капацитети. За да им помогне
на овие земјоделци, Владата
одлучи да обезбеди дополнителна финансиска поддршка за праските со ниска
цена поради лошиот квалитет, од по 6 денари по килограм, соопштија од владината
прес-служба по одржувањето
на осмата владина седница.
�

И додека директно засегнатите мака мачат со родот и
откупните цени, ресорното
министерство сѐ уште бара

начин за исплата на потребните субвенции.

Во вторник се очекува да продолжи исплатата на субвенциите од 2016 година. Сите
пречки за реализација на
преостанатите 25 милиони
евра за 24.000 пријавени се
надминати, освен прашањето
со а.д. „Водостопанство“, тврди
министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Љупчо Николовски.
Со министерот за финансии
направивме натчовечки напори средствата да бидат
�
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обезбедени. Блокадата од
а.д. „Водостопанство“ трае,
но се надевам дека до вторник наутро ќе биде разрешена. Со директорот на претпријатието договоривме да
овластиме луѓе кои деноноќно ќе работат за да ги внесат
податоците во подружниците за должниците – истакна
Николовски.
Од Министерството велат
дека се подготвени да извршат исплата на субвенциите
во истиот момент кога ќе бидат изготвени решенијата во
Платежната агенција. �
петок, 30 јуни 2017 година
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свет
Средбата од 2015 година, прва
во две години, вклучуваше
90-минутно седење во седиштето на ОН. Путин и официјалните
претставници на САД подоцна
рекоа дека двајцата лидери постигнале напредок во врска со
прашања поврзани со Сирија,
кои ги затегнале нивните и онака напнати односи. За администрацијата на Обама, „претпазлив ангажман“ беше името на
играта, при што САД неуморно
работеа за да најдат средина со
Москва за Сирија, Украина и за
други прашања.

Трамп сака голема
средба со Путин
Претседателот Доналд Трамп сака да се сретне со рускиот
претседател Владимир Путин со сите дипломатски ѕвона и свирки
кога и двајцата ќе бидат во Германија на меѓународниот самит што
ќе се одржи следниот месец. Но, идејата покажува длабоки поделби
во администрацијата за тоа кој е најдобриот начин за приближување
кон Москва во екот на тековната истрага за руското мешање во
американските избори

М

ногу претставници од администрацијата сметаат
дека САД треба да ја задржат својата оддалеченост од
Русија во толку чувствително
време и да комуницираат само
со голема претпазливост.

Но, Трамп и некои други во
неговата администрација притискаат за целосна билатерална
средба. Тој повикува на медиумски пристап и на сите типични
протоколи поврзани со таквите
сесии, дури и кога функционерите во Стејт департментот и во Советот за национална безбедност
повикуваат на воздржаност, според сегашен и поранешен претстваник од администрацијата.

Некои советници препорачуваат
наместо тоа претседателот да има
брза, неформална средба на маргините на самитот или делегациите на САД и Русија да одржат
средба за стратешка стабилност,
која обично не ги вклучува претседателите. Официјалните претставници се изјаснија анонимно
да разговараат за дискусиите за
приватна политика.
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Спротивните погледи ги истакнуваат различните гледишта
во рамките на администрацијата за севкупната политика кон
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Поделеноста меѓу Трамп и неговите советници во Стејт департментот и Советот за национална
безбедност околу Русија е подлабока од дебатата за билатерална средба на Самитот Г 20.

Русија и желбата на Трамп да
развие работен однос со Русија
и покрај тековните истраги.

Запрашан за извештајот на „АП“
дека Трамп е подготвен за целосна билатерална средба, портпаролот на Путин, Дмитриј Песков,
во понеделникот изјави пред новинарите во Москва дека протоколната страна е секундарна.
Двајцата лидери ќе присуствуваат на истиот настан на истото
место во исто време, рече Песков,
така што постои шанса за средба. Сепак, Песков додаде дека сѐ
уште нема напредок во деталите
за средбата.

Постојат потенцијални придобивки од средбата со Путин.
Средба очи в очи може да ги
очовечи и двете страни и да отстрани дел од интригите вклучени во безлична, телефонска
комуникација. Трамп во неколку
наврати посочи дека може да ја
замени штетата од времето на
Обама во односите на САД и Русија со партнерство, особено за
прашања како тековниот конфликт во Сирија.
Сепак, постојат големи ризици.
Трамп е познат е по тоа што знае
да не се придржува кон сценариото, создавајќи можност за висок
www.republika.mk

ризик од дипломатски грешки.
Во кратка средба во Овалната
соба со високи руски дипломати минатиот месец Трамп откри
високо класифицирани информации за заканата од Исламската
држава за авиокомпании, кои му
беа пренесени од Израел, според
висок официјален претставник на
администрацијата. Белата куќа ги
бранеше обелоденувањата како
„целосно соодветни“.
Покрај тоа, многу набљудувачи
предупредуваат дека на Путин
не може да му се верува.

Олег Калугин, поранешен генерал на главната советска агенција за безбедност, позната како
КГБ, рече дека Путин, остроумен
и искусен политичар, има „други
приоритети“ наместо да разговара за обвинувањата дека Русија ги хакирала американските избори со Трамп, како што е
олеснување на санкциите, зголемувавање на цените на нафтата,

како и претседателските избори во Русија следната година.

- Путин знае како да пренасочи разговор во своја корист,
рече Калугин.

Нина Хрушчева, професорка по
руски работи во Нова школа,
вели дека Трамп е во „невозможна позиција“.
- Тој не може да биде премногу фин со Путин бидејќи тоа
ќе биде толкувано дека тој
има посебен однос со Русија,
рече таа.

- Но, не може да биде ниту
премногу груб бидејќи Путин
има долга рака и размислување како КГБ. Значи, Трамп
треба да има добри односи
со него, но, тој, исто така,
треба да ги исполни своите предизборни ветувања
за воспоставување подобри
односи со Русија, вели таа.

Белата куќа рече дека не е донесена конечна одлука за тоа
дали ќе се одржи средба, но
не одговори на прашањата за
спротивставените ставови во
администрацијата.

Билатералните средби се чести за време на самитите како
Г 20, на кои многу светски лидери и нивните советници се
собираат на едно место. Средбите обично се однапред добро
испланирани, од начинот на
кој двајцата лидери се ракуваат до погледот што го разменуваат, а вистинските зборови
што се упатуваат нудат увид во
состојбата на работите.
Последната билатерална средба меѓу САД и Русија беше средбата меѓу Путин и Барак Обама
во 2015 година, која започна со
непријатно ракување и заврши со напредок во бруталната
граѓанска војна во Сирија.
www.republika.mk

Поранешен претставник од администрацијата кој зборуваше
анонимно за да разговара за
класифицирани информации,
рече дека фрустрираноста расте
меѓу советниците за надворешна политика поради неуспехот
на Белата куќа да прифати повнимателен и покритички пристап кон Русија. Сите 17 американски разузнавачки агенции
се согласија дека Русија стои зад
минатогодишното хакирање на
демократските електронски
системи на демократите и дека
се обиде да влијае на изборите
во 2016 година во корист на
Трамп.
Трамп треба директно да му
каже на Путин: „Ние не сме
среќни што се вмешавте во
нашите избори“, изјави Стивен
Пајфер, поранешен американски амбасадор во Украина. „Ако
не го кажете тоа, ќе бидете нападнати од печатот и од Конгресот и сигурно Конгресот
ќе донесе закон за санкции
против Русија“.
- Тие, исто така, треба да ги
задржат своите очекувања на
многу, многу скромно ниво,
додаде Пajфер.
Извор: „АП њуз“
Превод: Ана Цветаноска
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Дојде живот и за педофилите

тема на неделата

Соросоидите со поддршка за
педофилијата, од СДСМ молк
Не може за вакви прашања да се дебатира - дали да имаат децата секс
со возрасен. Ова е обид за демаргинализирање на група педофили, да
сакаат да ги намалат казните. Не ми е јасно како може да се дебатира
на оваа тема. Ајде и тие што немаат деца да речеме дека може да бидат
полиберални на оваа тема, немаат развиено чувство на загриженост за
детето до таа мера. Ама родител не може да го прифати ова. Не ми е
јасно – коментира Змијанац
Пишува | Билјана Зафирова

Д

али Социјалдемократскиот сојуз се
обидува да ја протне педофилијата
на мала врата како нешто нормално?! По колумната на активистот Никола
Шиндре, во која ја оправдува педофилијата и пишува дека требало да ја сфатиме
како нагон, а не да ја осудуваме, се чини
партијата од власт го оправдува ваквото
гледање на работите. Поддржувачи на
социјалдемократите гласно застанаа зад
колумната на Шиндре, кој бедно се обидува да каже дека погрешно бил сфатен.

Инаку Никола Шиндре во својата колумна
пишува дека педофилите се „маргинализирана група“, а исто и децата кои, како
што ги класифицира, „сакаат да имаат
сексуални односи со возрасни“.
„Што се случува кога 12-годишно дете
ќе посака секс или барем ќе се задоволува на помислата дека има секс со
50-годишен маж или жена, па подоцна
ќе посака истото и да го реализира?!
Дали тоа дете има кому да се довери?!
Мислам дека нема. Мислам дека кому
и да каже во ваков систем на вредности ќе биде тотална пропаст за него. Ќе
доживее исмејување, санкции, ќе биде
отстрането како дегенерик, а можеби ќе
почне да биде и физички малтретирано. Тоа е затоа што него не го третираат
како сексуален субејкт, тоа е затоа што,
доколку има секс со врсник, ќе биде
искарано и означено како безобразно
за своја возраст, а доколку има секс со
возрасен, ќе биде силувано. Но, доколку
изрази желба да има секс со возрасен
(маж или жена), е тогаш ќе биде жигосано, ако не за навек, тогаш барем додека
да се врати во нормала.
24
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На децата им е забрането да се самозадоволуваат од најмала возраст, со сила
им наметнуваат табу за првиот сексуален чин, па точно и поради тоа не знаат
дали тоа што го сакаат е исправно или
не. Јас сметам дека ако го посакуваат
чинот што се однесува на нивното тело,
тогаш истиот е исправен. Нема ништо
поисправно од тоа што те задоволува
и те прави среќен.
Од сево ова го извлекувам заклучокот
дека забраната за секс и де факто не
може да опстои, па макар и да се работело за деца или за возрасни. Секој кој
сака да има секс, ќе има“, пишува тој.

Си дава за право да каже дека педофилите
се сексуално маргинализирана заедница од
политички причини. Педофилите страдаат
од политиката, тие сами по себе не се злосторници... Ова предизвика низа реакции.
Психологот Вера Цуракова смета дека
Шиндре се обиде педофилијата да ја протне на мала врата како нешто нормално, па
дури и предност. Со исти став е и Драги
Змијанац, основач и директор на Првата
детска амбасада во светот „Меѓаши“. Вели
дека за прашањето за педофилија треба
да има консензус.

- Не може за вакви прашања да се дебатира - дали да имаат децата секс со
возрасен. Ова е обид за демаргинализирање на група педофили, да сакаат
да ги намалат казните. Не ми е јасно
како може да се дебатира на оваа тема.
Ајде и тие што немаат деца да речеме
дека може да бидат полиберални на
оваа тема, немаат развиено чувство на
загриженост за детето до таа мера. Ама
родител не може да го прифати ова. Не
ми е јасно – коментира Змијанац.

Според него ова голем аларм за предупредување за нешто што може да се случи
многу брзо доколку не се спречи. Запраша
дали авторот и порталот на кој е објавена
колумната ќе преземат одговорност за
секое следно дете жртва на педофилија.
Но, Експертот на СДСМ Мирјана Најчевска
не само што го оправдува Шиндре, туку
и ги напаѓа оние кои не се согласуваат
со Шиндре:
„Дајте бре олабавете малку со навалентната глупост и откачете се од скутот
на конзерватвно-моралистичкиот и
популистички посакуван приод карактеристичен за владеењето на ДПМНЕ“.

Дали е конзервативен приодот доколку
се смета дека педофилијата е ненормална работа, нешто што треба и мора да се
санкционира. Ако Најчевска се бори за
човековите права на педофилите, ја запрашуваме што е со правата на децата? Зарем
тие немаат права, зарем тие не се луѓе?!

12-годишно дете не е
подготвено за сексуален чин

Дали е конзервативно ова гледиште или
не, односно дали 12-годишно дете е подготвено да се впушти во сексуален чин,
разговаравме со психологот Цуракова.

- Дете од 12 години воопшто не е подготвено да се впушти во сексуален чин.
Гениталната фаза почнува од 12 години, па нагоре. И сексуалните фантазии
се исто така ставени под прашање. Сексуалноста си има свои фази, но во ниту
една фаза не се споменува сексуална
фантазија. Колку е подготвено дете
не само за сексуални чинови, туку за
сѐ, индикатор е детското прашање.
Кога детето ќе постави прашање, тогаш значи дека е зрело за добивање
на информацијата што го интересира. Детето не се впушта во сексуален
чин, тоа е намамено. Самоволно не е
подготвено во никој случај. Денеска
можеби децата на 12-годишна возраст
знаат што е сексуален однос, но не се
подготвени за такво нешто – коментира
Цуракова.

Педофилијата не е болест
Според неа постои погрешно гледиште за
тоа дека педофилијата е болест. Се работи
за инверзија на сексуалниот нагон.
- Педофилијата не е болест, иако Светската здравствена организација ја стави како болест пред десетина години.
Тоа е дискутабилно. Педофилијата е
инверзија на сексуалниот нагон. Некои
педофили биле сексуално малтретирани во детството, па го следат тоа
како прв модел на комуникација со
детето. Ја ставија во болести заради
амнестија од казна. Кого и да прашате
што ќе направи ако некој му го стори
тоа на неговото дете, ќе ви рече ќе го
убијам. А не се случило досега родител да убие педофил – вели психологот
Цуракова.

Таа смета дека затворот воопшто не е
психолошка мерка, туку е физичка мерка,
тоа лице да биде одделено од јавноста.
- Но, тој се враќа, затоа што во него
има механизам на одбрана што се вика
„борба на предизвикот“. За да го оправда претходниот чин го зголемува
предизвикот и така она претходното му
изгледа помалку погрешно. Тоа не запира. Нормален човек кога ќе направи
грешка, ќе се запре, а педофилот не се
запира, тој си го зголемува предизвикот. Така она претходното му изгледа
помалку грешно. Ќе злоупотреби три
деца, ќе праша што направив, па ќе
злоупотреби пет, со што добива емоционална илузија дека три во однос
на пет е помалку погрешно.
И Змијанац се согласува дека казната затвор нема превентивен карактер, освен
ако не е доживотен затвор.
- Проблемот е во тоа, како да нема
деца-жртви. Има многу скриени педофили кои не можеме да ги детектираме по нивниот профил и нивното
однесување. Има тенденција од психичко растројство да се дефинираат
во болни.
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тема на неделата
Регистарот на педофили
не постои
Коинциденција или не, но во период
кога се појавува скандалозната колумна на Шинде, се брише и регистарот
на педофили. Страницата на која јавно беа објавени педофилите и од која
секој можеше да види дали живее педофил во негова блиска околина, сега
не функционира. Пратеникот Антонио
Милошоски напиша:
„Најнова „реформа“ на Владата на
Заев е укинувањето на веб-страницата на регистарот на педофили во
Македонија, оние кои отслужуваат
или отслужиле казна за полов напад
на дете.
Дојде „живот“ за педофилите и голема загроза за децата!“.
Родителите згрозени од колумната на
Шинде, но и револтирани од укинувањето на страницата.

Змијанац вели дека за ова прашање
имало многу дебати и дека можеби тој
регистар треба да биде во полуотворен
карактер.

- Додека педофилот е во затвор, се
објави неговиот идентитет, страда
целото семејство – невини деца, роднини. Регистарот треба да е достапен
за институции кои работат со деца,
за луѓе кои сакаат да проверат кого
вработуваат. Ако е од јавен карактер,
луѓе може да посегнат по животот на
осудениот педофил по излегувањето
од затвор. Доколку, пак, некој сака да
знае дали во неговото опкружување
има педофил, тој може да побара достапност, но да гарантира дека нема
да преземе никакви мерки против
педофилот. Да потпише изјава дека
нема да покрене активност со која
може да биде загрозен животот и
правото на слобода на движење на
тој педофил – коментира тој.

Детски права или права на
педофилите?

Најчевска го нападна директно Змијанац. Вели дека во изминативе години
имал направено многу глупости, ама
оваа му била една од поголемите.

„Непознавањето на концептот за
човекови права и отсуството на елементарно разбирање на концептот
за заштита на правата на детето
веќе почнуваат да стануваат многу
очигледни во низа постапки на организацијата „Меѓаши“. Во текстот на
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Шиндре нема ни збор за легализација
на педофилијата. Меѓутоа, се отвора
за дебата една сложена, повеќеслојна,
и, многу сензитивна материја од областа на човековите права и посебно
правата на детето. Јас би му сугерирала
на Змијанац да не се впушта во оваа
расправа бидејќи далеку ги надминува
неговите интелектуални капацитети.
Најдобар интерес на детето (член 3 од
Конвенцијата) не е да биде ставено под
стаклено ѕвоно, туку да биде третирано како човек на кој треба да му се
обезбедат посебни услови за сестран
и потполн развој (па и сексуален), при
што ќе биде заштитено од злоупотреба (па и таа сексуалната), т.е. ќе биде
заштитено од сексуално искористување
и сексуално малтретирање (член 34 од
Конвенцијата). За да го обезбедиме ова,
ние возрасните треба да разговараме,
треба да ги слушнеме децата (член 12
од Конвенцијата), треба да ги видиме
сите проблеми и да понудиме најдобри
решенија“, напиша Најчевска.

Змијанац возвраќа дека едно е да се бориш
за правата на осудените педофили кои
отслужиле казна, а друго е да понудиш
начин како тие истите кога ќе излезат од
затвор, да не го повторат делото. Зарем
треба да имаме емпатија кон нив, да ги
чувствуваме како загрозена маргинална
група и да имаме разбирање за нивните
сексуални фантазии?
- Јас како борец за правата на децата
сега се соочувам со конфликт со борците за правата на човекот. За мене
не може да има право човек кој за цел
живот осакатил дете и јас сега да водам сметка за него. Јас не можам да
се фокусирам кон неговите слобода

и права. Морам да се фокусирам кон
безбедноста, сигурноста на детето и
превенцијата да не му се случи такво
нешто. Не можам да имам разбирање за
правата на некој кој прекршил основно право на дете. Ги бранат корпусот
на човекови права и маргинализираните педофили кои се страшно санкционирани во Македонија – со наше
лобирање ги качивме казните од 12
до 15 години. Ме загрижува што не се
применува медикаментната терапија.
Упорно кажуваме дека делото го повторуваат. Неодамна имавме случај во кој
татко ја забременил својата ќерка, по
излегување од затвор уште во неколку
наврати ја силувал сопствената ќерка.
Не е само да се одлежи казна затвор.
Тој е веќе потенцијална опасност да го
повтори делото. Треба или да биде под
надзор, или да се следи со електронски
алки или да прими медикаментна терапија. Не може да биде на слобода и да
му дадеме нова шанса да силува дете,
а како држава да не преземеме ништо.
На секое излегување од затвор имаме
потенцијална нова жртва – дете. И само
ќе го судиме. Што е со детето-жртва?
Како да се превенира? Тука Најчевска
не дебатира. Нека каже кои се нејзините идеи. Хемиската кастрација не е
хумана. По наше убедување е хумана
– прво нема да има дете следна жртва и затоа што педофилот нема да го
повтори делото за да не доживее доживотна казна затвор. Не била хумана,
затоа што му се менува естрогенската
структура, добива женски хормони и
му се намалува нагонот. Велиме имате
ли похумана мерка. Ги нема да кажат.
Ние бараме доживотен затвор за второ
кривично дело. Но, зошто да дозволиме
да се случи второ дело?

СДСМ не се дистанцира
Учесникот на Шарената револуција Никола Шиндре во својот скандалозен текст, пишува:
„Детето тука не го третираат како сексуално суштество, тие секогаш се позагрижени тоа
да не е силувано, да не е заведено, да не е малтретирано, да не е вклучено во детска
порнографија“. Релативизирање на педофилијата која остава трајни лузни врз детето,
создава општество на морално искривена подлога.
Социјалдемократите молчат. Тие не се дистанцираат од ставовите на Шиндре, искажани преку колумна која наиде на поддршка кај одреден број на учесници на Шарената
револуција и поддржувачи на СДС, во која се релативизира педофилијата и се повикува
на омекнување на законските санкции кон педофилите.
ВМРО-ДПМНЕ со реакција:
„Неосудувањето на ставовите за поддршка за педофилијата од страна СДС значи прифаќање на ваквите ставови. ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи ниту еден чекор кој ќе значи
намалување на казните за педофилија. Ваквиот став мора да се осуди. Осуда и потврда
за ставот околу казнивоста на педофилијата очекуваме и од останатите политички и
општествени субјекти во Република Македонија. СДС, како политичка партија која ја
води Владата на Република Македонија, мора да се дистанцира од ваквите ставови на
Шиндре и неговите поддржувачи од Шарената револуција Кочо Андоновски, Ирена
Цветковиќ, но и новинарка Билјана Секуловска. Силно ќе се спротивставиме на обидите да се релативизира педофилијата и да се омекне законската санкција за неа“.
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ВМРО-ДПМНЕ со предлог за докторите

За специјалистите
плата од 100.000 денари,
за општите лекари
56.000 денари
Пишува | Александра М. Бундалевска

П

латата на докторите-специјалисти да изнесува 100
илјади денари, а платите
на општите лекари 56 илјади денари, пишува во Предлог-законот
за докторска дејност кој пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ
го поднесе во Собранието на Република Македонија. Освен во
Собранието, предлог-законот
беше доставен и до повеќе лекарски здруженија.
Со овој закон би се уредиле
условите, односно организацијата и начинот на вршење на
докторската дејност, правата
и должностите на докторите.
Исто така, ќе се врши контрола на докторската дејност, како
и вреднување на докторскиот
труд. Со овој закон, исто така, е
опфатена и лиценцата за работа на докторите на медицина,
односно нејзиното издавање,
продолжување, одземање или
прекин на нејзиното траење.

Со овој закон би се уредиле условите, односно
организацијата и начинот на вршење на докторската
дејност, правата и должностите на докторите. Исто
така, ќе се врши контрола на докторската дејност, како
и вреднување на докторскиот труд. Со овој закон исто
така е опфатена и лиценцата за работа, на докторите на
медицина, односно нејзиното издавање, продолжување,
одземање или прекин на нејзиното траење
Предлог-законот за докторска дејност предвидува вреднување на докторскиот труд,
односно се утврдува висината
на платата преку колективен
договор, којашто би ја земале специјалистите и општите
лекари од примарното, секундарното и терцијарното
здравство. Конкретно, се предвидува платата на докторите-специјалисти да изнесува
четири и пол просечни плати
или 100.000 денари, а, пак,
платата на општите лекари да
изнесува две и пол просечни
плати, односно 56.000 денари
- соопшти ВМРО-ДПМНЕ.
Марија Андоновска од ВМРОДПМНЕ очекува пратениците да
го усвојат предлог-законот шо
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го достави пратеничката група
во Парламентот.

Предлог-законот е работен
темелно изминатиов период
како од сегашните, така и од
претходните пратеници-доктори, со што законот беше
предвиден да се донесе на
крајот од минатиот мандат, но
поради политичката состојба
никогаш не дојде на дневен
ред. Овој закон за докторска
дејност предвидува плата на
доктори-специјалисти да изнесува четири и пол просечни плати или 100.000 денари
нето, додека пак со законот е
предвидено општите лекари
да земаат две и пол просечни
плати, односно 56.000 денари
нето плата - рече Андоновска.
петок, 30 јуни 2017 година
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Предлог-законот
доставен и до лекарските
здруженија

 Имаме лекари кои во еден ден
имаат повеќе и од 50 прегледи,
што е навистина многу, а каде и
да отидете во светот и да кажете
дека специјалист-онколог имал
50 пациенти, сите велат „браво“. Ние, исто така, се освеживме
со нов кадар и седум нови специјализанти, а, за жал, и голем
дел заминаа и во пензија – рече
Ристески.

Предлог-законот за докторска
дејност им е доставен и на лекарските здруженија, така што
и тие имаат можност да дадат
придонес. Од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ очекуваат
сугестии, идеи и предлози од лекарските здруженија со цел да се
задоволат и усогласат барањата
и потребите на лекарската фела
во државата.

Тој истакна и дека во доменот на
радиотерапијата е набавен нов катесимулатор и заменет е стариот
од 2004 година.Тој апарат овозможува правење на посложени
радиотехники, а инсталиран е и
нов акцелератор. Во завршна фаза
се бункерите во Битола и Штип.
Предлог-законот беше испратен
и до повеќе здруженија и тоа:
Македонско лекарско друштво,
Здружението на приватни лекари на Македонија, Здружението
на офталмолози на Македонија,
Здружението на приватни гинеколози и акушери на Македонија,

Наша идеја како подносители
и предлагачи на овој закон е
во наредниот период да оствариме директни средби со претставниците од повеќе лекарски
здруженија сѐ со цел да излеземе во пресрет на потребите на
лекарската фела во Република
Македонија.

На крајот, сакаме да нагласиме
дека ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „За подобра Македонија“ покрај овој позитивен предлог-закон и досега искрено и напорно
работеше и реализираше огромен број мерки во здравството
и за здравствените работници,
како што се мегапроектот за набавка на современа медицинска опрема, реконструкција на
постоечки и изградба на нови
здравствени објекти, стручна
доедукација на кадрите и уште
многу други мерки со кои значително се унапреди здравствениот систем и се подигна квалитетот на услугите во здравството
во Република Македонија – велат од ВМРО-ДПМНЕ.
Лекарската комора на Македонија смета дека предложеното
решение треба да се доработи за
да биде функционално за целата
докторска фела. Од Лекарската
комара велат дека тие пред две
години изготвиле предлог-закон,
кој бил усвоен на последното
собрание на претходниот состав
на Комората, кое се одржало на
23 февруари годинава.
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 Тој предлог-закон беше испратен во Министерство за здравство на Република Македонија
во средината на март 2017 година - велат од Комората.
петок, 30 јуни 2017 година

Овој предлог-закон, како што
објаснуваат од Лекарската комора,
на последното собрание на претходниот состав на Комората бил
усвоен со 34 гласа „за“ од вкупно 69
делегати, и е усвоен во период кога
на претходното раководство цела
година му бил истечен мандатот. Би сакале да потенцираме дека Лекарската комора на Македонија,
со идејата за подготовката на овој
закон имаше единствена цел - да се
подобрат условите и работата на
докторите - велат од Лекарската
комора.

Набавени нови апарати,
вложувања во
инфраструктурата

Милан Ристески пет години беше
директор на Клиниката за онкологија и радиотерапија и тој говори
за своето искуство.

- Наша единствена цел беше
подобро и поквалитетно да бидат услужени пациентите. Ако
во 2012 на годишно ниво имавме околу 250 илјади услуги, во
2016 година според податоците
од „Мој термин“ сме испорачале
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Здружение на лекари по општа
и семејна медицина, Здружение
на педијатри на Македонија,
Здружение на патолози на Македонија, Здружение и комора
на Радиолошки технолози на Македонија, Македонско здружение
по кардиологија, Здружение на
лекари од Охрид, Стоматолошка
комора на Македонија...

 И покрај тоа што ВМРО-ДПМНЕ е во опозиција, ќе продолжи
да се грижи за унапредување
на целокупниот здравствен
систем – изјави Марија Андоновска од ВМРО-ДПМНЕ на панел-дискусијата „Единствени
кои инвестираат во здравството“, која говореше за набавката
на најсовремената медицинска
опрема, вложувањето во инфраструктурата.
Таа на новата власт ѝ порача
дека доаѓа на место каде што е
навистина вложено, има навистина големи резултати, а доколку

некој сака тоа да го урне, ќе биде
забележано.

Основан е и функционира
Универзитетскиот клинички
центар, Државната кардиохирургија во Скопје, изграден е
ПЕТ-центарот, комплетно нов
објект на Детската болница
во Козле, современ центар
за цистична фиброза, реконструирани клиники во скоро
сите градови во Македонија.
Се инвестираше и во кадарот
во клиниките, беа испратени
лекари на усовршување. Учеа
од најсовремени технологии и
потоа се враќаа во Македонија
и ги применуваа врз нашите
граѓани. Се отворија аптеки во
руралните средини, се прошири листата на лекови, се намалија нивните цени. Зголемена
е капитацијата за матичните
лекари, за стоматолозите, кои
долги години немале покачување на капитацијата – рече
Андоновска.

607 илјади услуги – изјави д-р
Ристески на панел-дискусијата
„Единствени кои инвестираат во
здравството“, организирана од
ВМРО-ДПМНЕ.

Според д-р Ристески, онкологија
е многу подинамична категорија
како и радиотерапијата.

 За жал, ние не можевме да
очекуваме дека со тек на годините нашиот обем на работа
ќе се намали. Никаде во светот
тоа не се случува. Напротив,
таа се зголемуваше и според
податоците на „Мој термин“
преваленцата на малигните
болести на така наречената
„Ц дијагноза“ во моментов во
Македонија изнесува околу 45
илјади живи пациенти. Тоа е
огромен број пациенти со кои
ние и колегите од Хематологија и од Детска онкологија се
соочуваме секој ден - истакна
Ристески.
Според податоците на Ристески,
во 2012 година имало само девет
амбуланти, а сега пет години подоцна, нивниот број се искачил
на 22.
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Политички игри со античкиот театар

Стопирањето на реконструкцијата ќе предизвика огромни штети
веќе се урива со истекот на
времето. Наодите кои се откриени досега ценам дека се
вистински културен трезор,
рече Лилчиќ.

Античкиот театар во Скупи е најголемиот театар
во Република Македонија и по финалната
реконструкција би бил единствен објект од ваков
вид не само во земјава туку и пошироко
Пишува | Невена Поповска

Р

аботата на реконструкцијата и конзервацијата на театарот во Скупи
повторно е среде политичка
битка. Алаѓозовски најави дека
ќе направи темелна ревизија
на проектот. Досега во Скупи
целосно е завршено археолошкото истражување на гледалиштето и сценската зграда
на театарот, а пронајдени се и
околу 8.500 вредни артефакти.
При ископувањата се најдени интересни и значајни
наоди. Од нив би ги издвоил праисториските наоди на
два гроба од железно време,
потоа повеќе од 50 гробови
од средновековниот период,
датирани со монети, повеќе
од три и пол илјади предмети што ги попишавме, кои
се конзервирани и чекаат да
бидат изложени пред јавноста, вели Антонио Јакимовски,
раководител на истражувањата на Скупи.
�

Македонија нема таков голем
амфитеатар на отворено како
што е овој, има еден голем
во Охрид, кој собира 3.000 до
3.500 гледачи, но овој во Скопје
треба да биде најголем. Со изградбата на овој археолошки
локалитет градот Скопје ќе
добие место повеќе за посета
од туристи, но и простор за
одржување на културни манифестации.

период, најстарите жители
на скопскиот регион пајонските Агријани; имаме изградба на театар во вториот
век од новата ера – времето
на римскиот цар Адријан
и тој егзистира до доцната
антика – четврти, петти век

Уште додека беше во опозиција, како претседател на Комисијата за култура на СДСМ,
Алаѓозовски обвини дека власта го доведува во опасност археолошкиот локалитет Скупи,
а со последната најава за ревизија на проектот не се знае
што ќе се случува понатаму.
Имено, како што нагласи самиот, тендерот е неделив и се
однесува на реконструкција,
конзервација и реставрација

Директорот на Управата за
заштита на културното наследство Виктор Лилчиќ смета дека античкиот театар во
Скупи е најголемиот театар во
Република Македонија, и по
финалната реконструкција би
бил единствен објект од ваков
вид не само во земјава туку и
пошироко.
На овој простор при ископувањата се откриени остатоци
од најстарото живеалиште
тука, гробови од архајскиот
�

и со негово стопирање ќе се
нанесе штета.

Ако го стопираме, државата
ќе има огромни штети, затоа
што тендерот е неделив. Во
овој момент до 30 јуни ќе се
заврши само конзервацијата,
а нема градежна дозвола за
да се премине на следните
фази, истакна Алаѓозовски во
емисијата „24 отворено“.
�

Од Управата за заштита на културното наследство потенцираат дека при досегашните и идните активности предвидени на и
околу античкиот театар, не смее
да се уриваат никакви градби
или елементи кои претставуваат културно наследство.
30
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оригинални седишта „ин ситу“,
коридори, влезови, скалила,
оплати и слично, со што се добија доволно информации за
изгледот на театарот...

Двете седишта се зачувани благодарение на тоа што
биле паднати во еден од коридорите, покриени со доста
земја. Целиот тој материјал
е однесен на Скопското кале,
каде што се пронајдени исти
такви камења. Анализите ќе
покажат од кое место е носен
каменот овде, рече Љубица
Кондијанова, која до јули 2015
година раководеше со Музеј на
Град Скопје, институција која
беше надлежна за споменикот
на културата Скупи.
�

Истражувачкиот тим кој работеше е составен од врвни
стручни и научни лица од областа на античките театри и

за локалитетот Скупи и тоа:
професори, доктори на науки,
магистри, конзерватори, архитекти и археолози. Најдени се

Сето ова, сите овие богатства,
не се знае кога ќе стане достапно за очите на јавноста. Традицијата и културата кои ги оставиле нашите предци на ова
мало парче земја ќе пропаѓаат
и ќе исчезнуваат пред нашите
очи. На тој начин ја губиме и
шансата преку спознавање на
сопствените корени самите да
се спознаеме.

Од друга страна, археолошките
локалитети го привлекуваат
вниманието на домашните и
странските туристи. Таму на
самото место може да се види
и доживее дел од сочуваната
историја и култура, таму се
презентира движен и недвижен материјал и се држи чекор
со светските новитети во истражувањата. А Скупи според
сегашнава состојба уште долго
нема да го врати својот сјај.
Идејата беше со пуштање во
употреба на театарот да се зголеми посетеноста, според примерот на Стоби, кој се оформи
како самостојна институција,
со археолози и конзерватори
што секојдневно работат. Истото би е направило и со Скупи, да
биде направен музеј на самиот
локалитет, да се изложат пронајдените предмети кои ги има
во огромен број, да се вработат
водичи, да се наплатуваат билети и тој да функционира како
самостојна институција. �
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АББА:

четворка која со стил,
стас, музика и љубов
го освои светот
Пишува | Сотир Костов

А

ББА. Тоа е познатата шведска поп
група, формирана во 1972 година,
во Стокхолм, Шведска, од Бјорн и
Бени и Агнета и Ани-Фрид. Сепак, сите
ги знаат како АББА. Името на групата е
акроним од почетните букви на имињата
на членовите Агнета, Бјорн, Бени и АниФрид. На почетокот, за име, во игра биле
и имиња како „Алибаба“, „ФАББ“ и „Баба“,
кои на групата и биле симпатични, но на
крајот, сепак, се одлучиле за АББА. Тоа е
скандинавската четворка од Шведска,
која го освои музичкиот свет со дотогаш
невиден микс од музика и љубов. Беа
млади, полни со елан и енергија. Кога на
сцената ќе се појават две дами, блондинка
и бринета, и две згодни и насмеани момчиња, облечени во шарени и блескави
костими, кои изведуваат заразни мелодии, со богати аранжмани и раскошна
хармонија, успехот е загарантиран. Тоа е
таа допадлива музичка бајка, но и интересна скандинавска приказна за брачните
парови – Бјорн Улвеус со Агнета Фалтског
и Бени Андерсон и Ани-Фрид Лингштад.
Всушност, тоа е приказната за шведскиот
интимизам, како еден дел од формулата
за успех и освојување на музичката сцена. Шведската музичка сцена секогаш
беше пробивна на светскиот пазар, а за
тоа најдобро сведочи светскиот успех на
бендот АББА, чија популарност од 1972 до
1982 година се изедначува со популарноста што ја имаа Биталси. Годинава, на шести април, поминаа 43 години откако на
европската сцена во Брајтон за прв пат ја
слушнавме песната „Ватерло“ во изведба
на симпатичната четворка од
Шведска. Со блескавиот настап и извонредниот музички перформанс
составот победи
на натпреварот за
Евровизија и засекогаш
ја промени поп-музиката.

На почетокот, како да сакаа да
личат и да звучат како гламрок состав, но кога ќе ги чуете
нивните најголеми хитови
„SOS“, „Mamma Mia“, „Fernando“,
„Dancing Queen“, „Take a Chance
on Me“, „Chiquitita“, „The Winer
Tekes it All“, и многу други, дефинитивно, АБА е поп-состав,
кој само на моменти добива попрок призвук.

Иако групата АББА службено постоеше само едно десетлетие, од
петок, 30 јуни 2017 година
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изрази на тага прикажани некогаш во
некое музичко видео.

1972 до 1982 година, нејзината слава
траеше многу подолго. Всушност, таа и
денес, 35 години по расформирањето
на бендот, сѐ уште трае, а најверојатно ќе потрае уште многу долго. Кога
многу години подоцна, веќе подостарената Ани-Фрид ќе ја прашаат која
била формулата за нивниот успех, таа
одговори дека тие не смислиле никаква добитна формула, туку едноставно
го работеле тоа што најмногу им се
допаѓало. Додаде, дека можеби нивната големина била во фактот што
на едно место заедно се нашле двајца
прекрасни автори и композитори, како
и гласовите на Агнета и нејзиниот, кои
извонредно се надополнувале. Сепак,
успехот на АББА не се случи тукутака.
За својата светска слава шведската
четворка им е благодарна на менаџерот Стиг Андерсон и режисерот Ласе
Халстром. Особено е важна улогата на
вториов, кој ги режираше видеоспотовите на шведската група. Членовите на
АББА снимале видеоспотови бидејќи
нивните песни биле хитови во повеќе
држави, како што се Велика Британија,
Ирска, САД, Канада, Австралија, Јапонија, Нов Зеланд, Јужна Африка, Шпанија и повеќе држави од Јужна Америка, па јавни настапи во сите држави не
можеле да одржат. Ова исто така било
направено со цел да се намали нивното
патување, особено за држави до каде
што би им требало неколку часови за
да стигнат. Агнета и Бјорн имале две
мали деца, а Агнета, која се плашела од
летање со авион, не сакала да ги остави
децата за толку долго време. Менаџерот на АББА, Стиг Андерсон, сфатил
дека прикажувањето видеоспот на
телевизија за да се рекламира песна
или албум, овозможува полесна и по34
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брза изложеност на албумот. Некои
од видеоспотовите станале класици
поради костимите кои ги носеле во
70-тите години на 20 век. Исто така,
се одразувало и групирањето на членовите во комбинирање на двојките,
поклопување на лицето на еден пејач
со друг и сопоставувањето меѓу нив.

Режисерот Халдстром во спотовите
на нивните песни применуваше еден
оригинален шаблон, а тоа е принципот на крупен план на актерите, пред
сѐ на Агнета и Ани Фрид, а потоа и
на Бени и Бјорн. Тоа е еден вид преземање на мотиви од Бергмановите филмови, во кои имаме сцени со
двојни експозиции во кои има спојување на актерките и актерите како
сијамски близнаци. Така, Агнета и
Ани Фрид во секој видеоспот на АББА
за секоја музичка нумера станаа две
лица на еден карактер, што во целина
се вклопуваше во вокалната линија
на секоја песна. Халстром ги снимаше спотовите на АББА со голем број
сцени, честа промена на облеката
и задолжително користење на зум
плус како препознатлив код. Заштитен знак за спотовите на АББА беше
оптимизмот, ведрината, позитивната енергија и насмеаните музичари.
Нападните бои на диско-ерата во
комбинација со широка насмевка на
изведувачите на песните, ја воведоа
оваа шведска четворка во поп-историјата. Ова особено се однесува на
видеоспотовите од 70-тите години.
Во спотовите од последната фаза на
популарноста на АББА се забележува
ново емотивно надградување, кое
исто така дотогаш не било препознаено во музичката индустрија.
www.republika.mk

Поточно, режисерот Халстром го воведуваше мотивот на дружење, експонирање на приватноста, фановите
можеа да ги гледаат членовите на
АББА додека се шетаат по улицата,
можеа со нив заедно да појадуваат,
ручаат, и на крајот да присуствуваат
на нивните дневни разделби.

Кога на почетокот на 1979 годинанАгнета и Бјорн објавија дека се разведуваат, настана песната „The Winner
Takes It All“. Спотот за оваа песна стана
еден од најтипичните музички спотови за почетокот на 80-тите години
на 20 век. Од тогаш и започнува носталгичното и меланхоличното прикажување на фотографии на бендот од
70-тите, а особено на фотографии кои
го илустрираа задоволството во работењето. Тоа е присетување на успехот
и хармонијата. Овој спот е снимен на
еден остров во западна Шведска и е
замислен како исповед на Агнета пред
обожавателите кои сакаат да ја чујат
нејзината љубовна приказна. Овој пат,
крупниот кадар без карактеристичната насмевка, покажува тага. Агнета седи на една маса во кафуле, а во
повратни слики се прикажува како
таа сама шета по улица, одвоена од
Бјорн, Бени и Ани-Фрид. После тоа,
сцената во кафулето претставува вистински интимен момент кој го открива
недоразбирањето во бендот. Во таа
сцена членовите на бендот се шегуваат и зборуваат за некои комични
детали од животот, и сите се насмеани освен Агнета. Нејзиниот израз на
лицето станува загрижувачки. Многу
теоретичари за видеомедиуми мислат
дека загриженото лице на Агнета во
овој видеоспот е еден од најневините

Во спотот на песната „One of Us“ (1981
г.) уште поконкретно се експонира разделбата помеѓу Бјорн и Агнета од 1979
година, но сега и веќе разводот помеѓу
Бени и Ани-Фрид, кој се случи во 1982
година. Тоа е приказна за жена која се
обидува да закрепне по травматична
љубовна врска. Собата во новиот стан
во која таа се вселува е полна со картонски кутии. Таа ги поставува фотографиите, ги реди книгите и во еден
кадар ги бојадисува ѕидовите во жолта боја. Според критичарите Нелсон
Краваљ и Џед Маер, тоа е нетипична
сцена за дотогашните видеа на Халстрем, па тој детаљ е протолкуван како
присетување на времињата на среќа
и на моментите кога бендот имаше
перспектива. Разделбата на членовите на бендот режисерот Халстрем ја
доживуваше и како крај на неговиот ангажман за нив. Затоа тој во таа
завршна фаза од настапите на АББА,
при правењето на видеоспотовите за
нивните музички хитови, визуелно е
сугестивен и двосмислен. Создаваше
вешти инверзии и идејата за крај на
бендот ја толкуваше како отстапување
на славата и успехот на други, помлади
и пореволуционерни музичари.

Додека овие два спота реално беа
преиспитување на местото на бендот
во музиката, видеоспотот за песната
„The Super Trouper“, беше наменско
испишување на историјата на бендот
и истакнување на значењето што тој
го имаше во тој момент на музичката
сцена. Оваа весела и певлива музичка нумера го добива името според
рефлекторите кои се користени за
концептите на стадионите. Тоа беше
последен обид да се осветлат членовите на АББА како промотори на идеални
животни вредности низ музиката. Прв
кадар од овој видеоспот повторно е
заштитниот знак на бендот - крупен
план на Агнета и Ани-Фрид додека
го пеат рефренот. Втората сцена го
дефинираше целиот видеоспот како
асоцијација, дури и цитирање на насловната страна на култната плоча
на Биталси „Sgt. Peppers Lonely Hearts
Club Band“. Во ова видео во студиото
заедно со бендот се голем број забавувачи, кловнови, жонглери, магионичари. Членовите на АББА се во
средината, облечени во бели свечени
костуми и јасно одвоени со рефлектор
од останатите присутни. Околу нив

гостите ги изведуваат своите точки
во сенка и контра светло додека тие
им аплаудираат, им се восхитуваат
и им се смеат. За големата желба на
режисерот Халстром да направи омаж
на Биталси сведочи и фактот што
насловната страна на албумот „The
Super Trouper“ е направена со фотографирање на моментот на сетот кој
ќе остане запаметен по најголем број
статисти користени во еден видеоспот во тоа време. Разликата се состои
само во тоа што кај Биталси станува
збор за колажна техника, додека кај
АББА во прашање е снимка направена
на самото место. Идентична сцена, но
режисерски прилагодена на моментот, Халстром наративно ја проширува
и за спотот за новогодишната песна
„Heppy New Year“. Во овој музички спот
талентираните статисти сега добија
друга улога: да ја надополнат големата журка во истото студио. Сето ова
изгледа како скриена камера и повеќе
не постои бариера помеѓу бендот и
гостите. Камерата во крупни кадри
ги снима разговорите, веселбата и
ги доловува изразите на лицата, што
потсетува на телевизиските забавни
емисии емитувани во новогодишната
ноќ, кои ќе бидат многу популарни на
музичките канали токму во 80-тите
години од 20 век. Сепак, според мене
добитната формула на АББА се состои
во прекрасните гласови на групата,
дрскоста на Агнета, комбинирана со
богати и ниски тонови на Ани-Фрид,
кои секогаш звучеа технички совршено, мелодички точно и ритмички
динамично. Нежниот низок глас на
Ани-Фрид и високиот напнат глас на
Агнета беа зачудувачки и неверојатни.
Од друга страна, музичките нумери
АББА ги изведуваа со изненадувачка моќ и волумен, многу гласни и
уште повеќе јасни, за што заслугата
им припаѓаше на авторскиот двоец
Бени и Бјорн. Значи, генијалноста
на машкиот дел од АББА (музика,
текст, аранжман, продукција) и извонредниот изглед (убави, згодни,
елегантни, позитивни, насмеани) и
музички перформанс (боја на глас и
техника на изведба) на женскиот дел,
се добитната формула.
Сѐ што направи АББА создавајќи аудио
и визуелно доживување на музичките
хитови, имаше големо влијание на
музичките режисери и продуценти од
тоа време и времето што следуваше.
Оптимизмот, насмевките, невиноста
и ексцентричноста беа заштитен знак
www.republika.mk

на сѐ што создадоа. Десетина години
заедничка работа, настапување, пеење
и музицирање, како и семејната атмосфера ни открива безмалку сѐ за големиот поп-бенд АББА. Овие музички
видеоспотови откриваат многу повеќе
детали од кој било снимен документарец. Карактерната биографија на
брачните односи во спотовите на АББА,
функционира како еден игран филм кој
никогаш не е снимен. Тоа што се гледа и
се слуша од првиот до последниот спот
е сосема доволно за да се разбере една
животна приказна, музичка слава и
неверојатно голем успех во музичката
индустрија. Се покажаа и како големи
хуманитарци, често свирејќи во полза
на сиромашни, болни, хендикепирани
и маргинализирани групи. Меѓу другото, познати се по тоа што на 9 јануари
1979 година на музичкиот концерт
одржан во Генералното собрание на
ООН на прославата на годишнината на
УНИЦЕФ, ја извеле музичката нумера
„Chiquitita“, хит кој во 10 држави се искачил на прво место на топ-листите, се
продал во милионски тираж, а приходот бил дониран за УНИЦЕФ.
АББА, за време на своето постоење издаде осум студиски албуми: „Ring Ring“
(1973), „Waterlo“ (1974), „ABBA“ (1975),
„Arrival“ (1976), „The Album“ (1977),
„Voulez-Voulez“ (1979), „Super Trouper“
(1980), „The Visitors“ (1981); повеќе
сингл плочи, неколку компилациски,
како најголеми хитови, во поп, поп-рок,
евро-поп и диско стил, и сите ги продаде во над 400 милиони примероци. За
време на нивната активна кариера од
1972 до 1982 година, АББА достигнале
14 тoп 40 синглови на листата Billboard
Hot 100 (13 на Cashbox Top 100), од кои
10 биле тoп 20 на двете листи. „Dancing
Queen“ била прво место на тoп 10. Иако
песните „Fernando“ и „SOS“ не успеале во
првите 10 песни на листата Billboard Hot
100, сепак тоа го достигнале на листата на Cashbox и Record World. Групата
исто така имала 12 тoп 20 синглови на
Billboard Adult Contemporary. „Fernando“
и „The Winner Takes It All“ го достигнале првото место. „Dancing Queen“ и
„Take a Chance on Me“ добиле злато од
RIAA. Девет албума на АББА биле меѓу
првите на листата на Billboard 200 alb.
Седум од нив биле помеѓу првите 50.
Пет албума добиле златен сертификат
од RIAA, додека три добиле платински
статус (продавајќи повеќе од еден милион копии). На 15 март 2010 година,
групата АББА е примена во Рокенрол
куќата на славните. �
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Македонија ме научи како да живеам
генерално! На пример, сите се изненадени кога ќе кажам дека не пијам
пиво а сум Германец.

Петер Ернст од Германија живее и
работи во Скопје.
За Македонците вели дека се
мирољубив народ, луѓе кои
секогаш сакаат да поделат сѐ,
па дури и кога немаат доволно
за себе. Сака да ја истражува
Македонија, бил во многу градови,
а за Охрид вели дека е место
кое секој треба да го посети.
Петер за „Република“ открива и
дека тука има свое македонско
семејство, дека е горд што има
многу пријатели и што токму во
Македонија научил дека човек не
треба да се труди да се пронаоѓа
себеси, туку да се креира, онаков
каков што сака да биде

Кое е вашето мислење за македонскиот народ, начинот на живот овде?
Петер: Не можам да зборувам за сите
бидејќи не сум ги запознал сите, но за
оние кои сум ги сретнал, можам да кажам дека се навистина добри и топли.
Луѓето во Македонија делат сѐ, дури и
кога немаат доволно за себе. Одлични
домаќини и внимателни како и повеќето Балканци кои сум ги запознал. Сакам
да слушам како се зборува македонски
јазик, сакам да јадам традиционална
македонска храна во друштво. Кафеаната е нешто што секој странец мора
да го доживее. Запознав македонско
семејство и се чувствувам како член на
тоа семејство. Тие ме однесоа на традиционална македонска свадба, исто така
ми помогнаа и кога ми беше најтешко,
како мое вистинско семејство беа со
мене кога имав здравствен проблем.
Македонците се горди како сите луѓе
на Блаканот, но тие исто така се мирољубив и добар народ. За мене луѓето
во Македонија се како убави птици.
Искрено, мислам дека Македонците ме
натераа да пораснам и ми покажаа сосема поинаков, поубав начин на живот.
�

Пишува | Кристина Николова - Кузмановски

Кога првпат ја запознавте Македонија?
Петер: Роден сум во германскиот
град Ахен, во северозападна Германија. Единаесет години живеев во
Белгија, во место близу до границата
со Германија, затоа што семејството
во коешто сум посвоен на четири недели, исто така Германци, одлучило
тогаш да се пресели во Белгија за да
оживееме еден наш сон. По одреден
период повторно се вративме во Германија, поточно во 2007 година. Јас
завршив средно училиште и колеџ
(А-ниво) во Германија и аплицирав
во Европската волонтерска служба. Всушност, сакав да живеам и да
работам една година во Франција,
но не успеав. Подоцна социјалната организација „Крик“ ми понуди
одличен проект, „Сите ние имаме
различни способности“, и ми даде
можност да работам со млади луѓе со
посебни потреби, со лица со Даунов
синдром и со млади со нарушување
на слухот и видот. Така мојот пат во
септември 2016 година ме доведе
во Македонија.
�
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Ви недостига ли родната земја?
Петер: Искрено, првиот месец воопшто не ми недостасуваше мојот дом.
Всушност, не ни помислив на моето
родно место. За Божик секогаш сум
со моето семејство. И откако почна да
ми недостига мојот дом, сфатив и кои
можности ги имам таму. Исто така и
животниот стил е сосема поинаков од
животот во Македонија. Почна да ми
недостига стравот и безбедносниот
систем во мојот роден град. Почна да
ми фали германскиот начин на живот
и луѓето. Бидејќи кај нас луѓето се отворени, почнаа дури и да ми недостигаат
и долгите разговори за одредена тема.
�

Споменавте кафеана, македонска
храна, ви се допаѓа ли македонската
традиционална кујна?
Петер: Јас не ја сакам македонската
храна, ја обожавам! Моето прво искуство во кафеана беше како да сум бил
во рајот (се смее). Првото гравче тавче
во Чаршија стана моето омилено јадење. Ја сакам токму традиционалната
македонска кујна. Сите заедно на една
голема маса и целата храна ја делиме
заедно. Ајварот. И во Германија имаме
ајвар, поради турското влијание. Но,
откако сум во Македонија станав типичен Македонец, па со секое јадење
мора да има и ајвар. Јас готвам со ајвар, го јадам од тегла и би сакал да го
консумирам со секое јадење, толку е
вкусен. Сакам и баклава, по секој ручек
јас и моите пријатели одиме во слаткарница и уживаме во вкусот на овој
сладок десерт. Поради Македонија јас
ги променив моите навики во исхра�

Доаѓате од земја со поинаква традиција и култура од македонската.
Беше ли тешко да се адаптирате на
начинот на живот овде?
Петер: Јас мислев дека ние Германците немаме идентитет или нешто
слично како сопствена култура. По
1945 година јас мислев дека нашата
култура е скршена. Но, со моите престои во странство научив и открив дека
и Германците имаат култура. Почнав
да го гледам Германецот како странец
и почнав да го сфаќам и да го ценам.
Во Македонија ми беше потребно само
еден месец за да ја прифатам земјата и
да се привикнам на животот во Скопје.
Во почетокот јазикот ми правеше мали
проблеми, така сфатив и дека не зборувам толку добро англиски колку
што мислев.
�
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Знае ли Македонецот да подаде
рака кога е потребно?
Петер: Тоа беше најубавиот дел за
мене како странец овде. Запознав
добри луѓе, прекрасна социјална организација која ме поддржа и ми помогна да се привикнам на „правилата“
на оваа земја. Добив нови пријатели
од Балканот кои ми помогнаа многу.
Луѓето кои јас ги запознав овде беа
навистина добри, секогаш се обидуваа
да ми помогнат, да комуницираат со
мене. Јас исто така запознав и Македонци, кои не ги сакаат многу Германија и Германците, но и ним почнав
да им се допаѓам со што им покажав
дека стереотипот: ладни, без емоции,
тврди на јазик, не е вистинит. Мислам
дека сите знаеме оти не можеме да ги
цениме луѓето по стереотипи, бар не
�

Кои се вашите планови, останувате
ли во Македонија?
Петер: Добив работа во Германија, па
ако се вратам, три години ќе работам
практикантска работа во мојот град,
во болницата во која сум се родил. Ако
сѐ се одвива според планот, со оваа работа ќе започнам на 1 септември 2017
година. Еден месец претходно ќе го завршам мојот ангажман како социјален
работник во Македонија. Навистина
сум благодарен за времето поминато во
оваа земја, на природата која ми покажа
колку може да биде убав животот и
колку е убава, исто така, и мојата земја.
Јас овде научив дека не треба да се пронајдам себеси, туку дека е подобро да
се креирам. Овде научив да читам и да
пишувам кирилица, да зборувам македонски јазик. Слободно можам да кажам
дека овде го пронајдов мојот втор дом.
Првиот пат кога се вратив во Германија,
на моите родители на заминување им
реков: „Се враќам дома во Македонија“.
Ќе ми недостига оваа земја, па затоа
си ветив дека времето за одмор ќе го
поминувам овде. �
�

ната. Почнав да пијам вино, навистина
сакам суво црвено вино, Македонија
произведува прекрасно вино. Пијам
и ајран. И користам масло, пред да
дојдам во Македонија мразев масло
и вино, сега е поинаку. Овде речиси
целата храна е масна, се готви со многу
масло и зачини. Токму како за мене.
Во Германија ми велат „Премногу е,
престани со маслото и зачините“.
Имате ли време да ја истражите Македонија, кое според вас е местото
што треба секој кој доаѓа од друга
земја да го посети?
Петер: Сум бил во повеќе градови во
Македонија: Велес, Скопје, Тетово, Прилеп, Охрид, Пробиштип, Свети Николе.
Ги посетив Лесново и Маврово. Во овие
места поминав убави слободни денови
резервирани за одмор. Работам пет
дена во неделата во нов младински
центар во Скопје, но земам и денови за
одмор. Најчесто тие денови ги користам за да се вратам во Германија и да се
видам со семејството и со пријателите.
Ја посетив и Приштина, а летово ќе
одам во Охрид и во Грција.
�
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Островот кој освојува на прв поглед,
гордо ја чува својата Сина Пештера,
која важи за една од најатрактивните локации на ова место. Пештерата
има сина боја поради начинот на кој
се рефлектира светлината од водата.

За оние кои сакаат сончање, има огромна плажа и
бескрајно азурно море. Оние кои се по риболовот,
може да уживаат на големите пристаништа, да
запознаат вистински морнари и рибари од кои
сигурно ќе слушнат некоја интересна приказна.
Место има и за авантуристите кои го сакаат
нуркањето, искачувањето по карпи или прошетката
во борова шума

П

реполн со убавини, сонце, море
и мириси. Специфичен на свој
начин, истовремено ви нуди и
уживање и авантура. Рај во кој за сите
има место. Островот Капри е еден од
најпопуларните италијански острови, кој се наоѓа на јужната страна од
Неаполскиот Залив.
Островот се протега на 10,4 квадратни километри и има 7300 жители. Во
втората половина на 19 век островот
станал популарно собиралиште на
европските уметници, книжевници
и многу други познати личности. Според грчкиот географ Страбон, Капри
во некое дамнешно време бил споен
со Италија. Тој факт го потврдиле и
најновите археолошки истражувања.

Доколку се одлучите да го посетите
Капри, не заборавајте да ги посетите
и познатите монолитни карпи Фараглиони, кои се издигнуваат во висина
од 100 метри, а се сместени во близина
на југоисточниот брег на островот, во
Тиренското Море. Овие необични гиганти биле и се извор на инспирација
на многу уметници.

Новите ископувања покажале дека
жителите на Капри постоеле уште од
времето на Неолитот.

На само пет километри од Наполи,
до овој остров се стигнува со брод
или траект.

Атмосферата на ова место е навистина
воодушевувачка. На островот има два
града - Капри и Анакапри, првиот е
главен град-пристаниште.
За оние кои сакаат сончање, има огромна плажа и бескрајно азурно море.
Оние кои се по риболовот, може да
уживаат на големите пристаништа,
да запознаат вистински морнари и
рибари од кои сигурно ќе слушнат
некоја интересна приказна.

Пишува | Кристина Николова - Кузмановски

Рај во кој за сите има место

Место има и за авантуристите кои го
сакаат нуркањето, искачувањето
по карпи или прошетката во
борова шума.

Воодушевен од Капри, германскиот
сликар и писател Август Копиш ја напишал книгата „Откритието на Сината
Пештера на Капри”. Клод Дебиси го
споменува островот во своите фас-

цинантни дела. Летонскиот романописец Јанис Јаунусдрабинш во 1939
год. го напишал романот „Капри”, во
кој ги опишува велосипедските тури
на Максим Горки и познатиот кралски
шведски лекар Аксел Мунте.

Капри е мал, но релативно скап град.
Пицериите и кафулињата, дури и на
централните улици, држат високи
цени.
Шопингот, исто така, не е за секого. За
разлика од Рим, каде што има продавници и стоки за сите, во Капри продавници имаат главно најпознатите
дизајнери на облека и чанти. Тука
може да купите панталони за 2000
евра, јакни за 5000 евра и торби поскапи од 3000 евра.

Затоа е познато и дека Капри не е само
идеално место за одмор поради песочните плажи и романтичните морски
гребени, туку и поради луксузните
вили, овој остров е место за средба на
светскиот џет-сет.
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Сепак, единствената убавина која ја
има Капри е непроценлива, затоа секоја ваша прошетка низ овој остров
заокружете ја со вкусна италијанска
вечера и добро вино уживајќи во погледот на најубавото зајдисонце. �
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АТРАКТИВНО

ТРЕНД

Ова лето облечете се во
овие седум бои
Силните и впечатливи бои се во мода и ова
лето. Без разлика дали сакате да бидете
средени од глава до петици или повеќе сакате
да бидете отпуштени, не заборавајте да го
актуализирате својот изглед со една од овие
седум бои, кои се во тренд

Петролеј
Покажете ја својата едноставност така
што ќе облечете некое парче облека
во популарната петролеј боја. Можеби е популарна и од тиркизната,
ова е вистинска боја за чанта или за
сандали, кои може да се комбинираат со бела боја. Исто така, фустан во
оваа боја внесува доза на свежина во
жешките летни денови.

Сребрена
Металните нијанси
се вистински хит сезонава, но сребрената боја, секако, е на
прво место. Ако сметате дека е премногу
да облечете фустан
или здолниште во
оваа нијанса, тогаш
изгледот освежете
го со чевли, ремен
или со часовник во
оваа нијанса.

Корална

Сина
Ако се решите за „електрична“
сина, најдобро е во таа нијанса
да биде плик-чантата, чевлите или сенките за очи. Оваа
нијанса одлично прилега на
исончан тен.

Црна
Секогаш шик и
модерна, црната
е софистицирана
боја, која може да се
носи преку целата
година. Нејзината
монотоност може да
се зачини со златен
накит, интересна
чанта или со марама
од тантела.
40

Корална е вистинска летна нијанса, а без разлика дали ќе одберете
пастелна или дречлива нијанса на
оваа боја, секако нема да згрешите.
Коралниот фустан или кошула преубаво го истакнуваат исончаниот
тен, а кармин во оваа нијанса дава
одредена доза на свежина на лицето.
Исто така, секоја година е задолжителен лак за нокти во оваа боја.

петок, 30 јуни 2017 година

Бела

Розова

Ако не сакате да се мачите
многу, а да изгледате шик
и модерно – изберете бело.
Комбинацијата на симпатичен фустан со плетени
детали во комбинација
со нежен лак за нокти е
идеална за тие денови кога
сакате да се чувствувате
отпуштено и пријатно.
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Подготви | A.М.Б.

Со летните жешки денови, совршено одговора и жешката розова нијанса. Минијатурен фустан или куси панталони во оваа
боја се идеални за ноќно излегување, како
и костими за капење во оваа нијанса.
петок, 30 јуни 2017 година
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наука и технологија

Во Јапонија
ќе може
да се плаќа
со отпечаток
од прст

Технологијата е едно од полињата на кое азиските земји секогаш
ги пробивале границите и откривале нови пронајдоци, а Јапонците
отсекогаш сакале да отскокнуваат и да се чекор пред своите
конкуренти. Иако денес, конкретно во овој сектор, конкуренцијата
е огромна, Јапонците работат на нешто што би можело да
предизвика вистинска револуција

та кои ги посетуваат туристите
во Јапонија, како на пример во
планинскиот ресорт Хаконе и
приморскиот град Камакура.

било и чекањето да се потврди
трансакцијата, што придонело
за поголема брзина и сигурност
при плаќањето. Ова е и намерата на јапонските власти и нивните ИТ-партнери, максимално
да го поедностават плаќањето,
но и да ги заштитат милионите гости кои ќе ги дочекаат за
Олимпијадата.
За почеток, овој начин на
плаќање ќе биде ставен во
функција уште летово во око-

лу 300 хотели, ресторани, во
продавниците во големите трговски центри, на бензински
станици, во сувенирарници и
други објекти за да се воведе
можноста да се изврши тестирање подолго време, но и да им
се даде простор на трговците
да се приспособат на новиот
начин на плаќање со отпечаток од прст.
Оваа опција за плаќање ќе биде
поставена на популарните мес-

За да може посетител да плаќа
на овој начин во Јапонија, тој ќе
треба да се регистрира на аеродромот каде што ќе пристигне или на другите пунктови на
кои тоа ќе биде овозможено, кои
вклучуваат земање на отпечаток, информации за платежните
картички на посетителот и нормално, лични податоци.
Што се однесува на хотелите, за
верификација на идентитетот
потребен е пасош, а потоа секое
плаќање во него ќе може да се
изврши само со отпечаток. Како
што соопштуваат јапонските
власти, нивни следен чекор ќе
биде имплементација на скенери за отпечатоци од прсти на
банкоматите за да се намали
злоупотребата или крадењето
на идентитет.

В

о пресрет на Олимписките игри во
Токио во 2020 година Јапонците подготвуваат иновации на повеќе полиња
со цел спортистите, навивачите и туристите
кои ќе ја посетат земјата да бидат посигурни,
позадоволни, но и за да забрзаат процесите
на безготовинско плаќање.
Еден од проектите на кои работат во моментов е креирање на технологија која ќе
овозможи отпечатокот од прст да може да
се искористи како средство за плаќање. Минатата година во технолошкиот парк „Хуис
тен бош“ во Нагасаки прв пат беше објавено
тестирањето на оваа технологија, која беше
прифатена исклучително добро.
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Од првичните тестови купувачите кои го испробале овој систем биле навистина задоволни
бидејќи користењето на отпечатокот од прст
за плаќање им го поедноставило купувањето,
немале потреба да го вадат паричникот, ниту
да ја бараат картичката во него, а исклучено
петок, 30 јуни 2017 година
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Подготви | К.Н.К

миленици

дом

Уредување на домот

Близнаци

според хороскопот
Неколку причини
зошто децата
треба да растат со
домашни миленици

Сакате да го освежите домот, но не знаете од каде да почнете? Зошто
да не го промените, за почеток, пристапот, па инспирацијата да ја
побарате во ѕвездите. Ако не сте сигурни кој стил најмногу ќе ви одговара и не знаете на што да се сосредоточите во текот на уредувањето,
а сакате да се водите по хороскопот, имаме вистински водич за вас

Јарец

Животните ги учат децата на вештини, но се и прекрасни пријатели. Ова
се неколку причини зошто е добро
децата да имаат миленици
1. Одговорност Децата со миленици многу
рано во животот учат да бидат одговорни и
да се грижат за другите. Децата кои се активно учествуваат во грижата за миленикот,
обично учат да бидат сочувствителни. Низ
учење како да се грижат за другите, ќе научат
и да се грижат за себе.
2. Помалку алергии и астма Многубројни
студии покажуваат дека децата кои растат
со животни имаат помалку склоност кон развивање алергии и астма. Ако дете помладо
од една година има можност да живее со миленик, ќе развие силен имунитет.
3. Активност и играње Милениците, посебно кучињата, бараат шетање, истрчување и
играње. Свежиот воздух и сонцето се добри
за сите.
4. Против стрес Покрај тоа што децата се
посмирени со миленици, посебно кучињата имаат способност да го намалат стресот.
Дружењето со куче може да има многу терапевтско дејство врз цело семејство.
5. Читање Децата се послободни да им читаат на милениците отколку на возрасните.
Милениците не осудуваат, не поправуваат и
не бараат текстот да се прочита повторно.
Колку повеќе се чита на глас, толку повеќе
се усовршува вештината за читање.
6. Учење за последиците Ако детето не се
грижи за миленикот на посебен начин, резултатите ќе бидат брзо видливи и детето ќе
ги види последици од негрижата. Ако кучето
не се изнесе на шетање, тоа ќе ја изврши
нуждата дома, ако мачката се игнорира, таа
ќе се освети на друг начин, а ако рибичките
не се нахранат, тие ќе угиант, ако кафезот
од папагалот не се исчисти, тој ќе мириса.
7. Посветеност и дисциплина Растењето со
миленици развива посветеност. Миленикот
е обврска која бара посветеност секој ден и
од тоа не може да се побегне. Децата покрај
животните учат и за дисциплина. �
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Стил: Јарците сакаат традиционален стил на уредување, многу кожа, мебел од дрво и старински детали од семејно наследство.
Бои: Ловечка зелена, морнарска сина и класична
кафена се нивните омилени бои.
Совршено катче: Јарците му посветуваат особено
внимание на работниот простор. Изберете соодветна
библиотека за богатиот библиотечен фонд и работна
маса од дрво.
Совет: Просторот освежете го со цвеќе и уметнички
дела за да не биде претемен.

Стил: Модерен, футуристички со впечатливи
парчиња мебел со силни линии и графички детали, изработени од модерни материјали – стакло
и челик. Водолиите, можеби, немаат најудобен дом,
но е беспрекорно уреден со врвни уметнички дела
и дрвени подови.
Совет: Украсете го домот со галерија слики.
Бои: Сина, индиго, виолетова, боја на лосос.

Риби

Водолија

Стил: Рибите претпочитаат самотија и затоа добро ќе
им дојде да одделат во домот катче за медитација и
за слушање музика.
Бои: Смирувачките бои како што се бојата на морето,
на јоргованот или зелената ја истакнуваат сонувачката
природа на Рибите.
Совет: Поставете зен фонтана или аквариум, а просторот уредете го со природни ткаенини.

Бои: Со Овновите владее огнениот Марс, па пурпурни и силни
розови нијанси се совршени за овој знак. Избегнувајте задушени бои, особено во канцеларијата, зашто ќе ве демотивираат.
Совршено катче: На Овните им е потребна соба што ќе биде само
нивна, зашто постојано имаат потреба да создаваат, па затоа во
домот испланирајте мало уметничко студио или соба за јога.
Совет: Украсете го домот со инспиративни детали, трофеи или
фотографии од свои остварувања и со полици за книги.

Бик
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Овен

Стил: Бикот владее со материјалните и со уметничките работи, па му е потребен простор во кој
ќе може удобно да живее опкружен со најдобрите и најквалитетни предмети. Персиски теписи, слики, длабоки кожени софи и уметнички фотографии
се добар избор за уредување на домот на еден Бик.
Совет: Посветете му внимание на просторот за релаксирање во дневната соба и украсете го со боја
на коњак, кафена и други неутрални нијанси.

Стил: Близнаците сакаат разновидност, па често
не можат да се задоволат со само еден стил. Сакаат еклектични дезени, боја и интересни детали.
Бои: Портокалова, лаванда, интензивна розова и
жолта.
Совет: Урамнотежете го своето уредување со неколку впечатливи декоративни парчиња.
Совршено катче: Посветете им посебно внимание
на зоните за дружење во домот, во кои можете да
создадете разигран простор за дружење.

Бои: Раковите треба да го украсат домот со
сребрена, светлосина и со блескаво бела.
Совет: Внесете во домот сентиментални предмети
кои имаат смирувачко дејство, како што се сувенири, семејни албуми, врамени фотографии.
Совршено катче: Раковите сакаат да готват и да
јадат, па затоа кујната треба да биде совршеното
место во домот. Голема рустикална маса за да
можете да ги соберете пријателите на богат ручек.

Девица

Рак

Стил: Девиците тежнеат кон перфекционизам, па нивниот
дом секогаш е чист, уреден. Тоа најдобро може да се види
по кујната, која е секогаш совршено организирана.
Бои: Неутрални бои: сива, нежнозелена или бела, без премногу декорации.
Совет: Украсете го домот со свежо цвеќе, едноставни вази
и со книги, кои ќе ви послужат како руменило на бледото
лице на домот.

Стил: Дворец со видливо влијание на егозтични места, многу
жив свет и силни бои. Лавовите сакаат животински отпечатоци, а во домот со задоволство внесуваат и ренесансни детали,
африкански церемонијални маски и стари фотографии.
Бои: Детали во златна боја, темноцрвена, интензивна тиркизна и
песок-кафена владеат со интериерите на Лавовите.
Совршено катче: Лавовите сакаат да организираат формални вечери, па добро е да имаат во домот камин и голема маса за ручек.

Вага

Циклама
Цикламата е повеќегодишно растение. Таа најдобро успева во студена
просторија. Во периодот на мирување
во времето на пресадување, потребно
да ја поставите во просторија која не е
премногу топла, но и да не се поставува на места каде може да замрзне или
да биде поставено изложена на ниски
температури.

Лав

Стил: Вагите сакаат елегантен дом исполнет со прекрасни
предмети. Тие тежнеат пропорција и координација и често
избираат симетричен декор.
Совршено катче: Бањата и гардеробата уредете ги со пастелни
и други смирувачки бои за да создадете урамнотежен и организиран дом.

Стил: Постојат два вида Скорпии: тие што сакаат да ја комбинираат белата боја со бела и да стават акцент на текстурата и такви што уживаат во интензивни бои како пурпурна,
црна и портокалова.
Совршено катче: Пронајдете ја златната средина во смирувачка спална во која големо внимание ќе им посветите на деталите, висококвалитетен мебел и впечатливи декоративни детали.
Совет: Набавете фонтана или аквариум ако не живеете покрај
вода.

Стрелец

Скорпија

Стил: Стрелците уживаат во природа, па
во нивниот дом секогаш треба да има
простор за градина со цвеќе во интензивни бои и билки. Стрелците го украсуваат
просторот со сувенири, старински ковчези и слични детали.
Совет: Ако немате простор за градина,
користете мирисливи свеќи или едноставно ставете голем сад со многу овошје.

www.republika.mk

Цвета од почетокот на есента до касна
пролет. Цветовите на овој вид растение
се со широк спектар бои: бела, розова,
црвена, виолетова или пак во две комбинации. Специфичната убавина на ова
растение особено ја красат листови во
срцевидна форма. Постојат неколку видови на циклама: ниски (џуџе) малку
поголеми и циклама со средна и стандардна големина која расте во висина
до 30 центиметри. За овој вид растение
потребно е изложеност на светлина, но
не се препорачува директна изложеност
на сончеви зраци. Најсоодветно е да се
постави до прозорец или во ходник кои
се наоѓаат на северната или источната
страна. �
петок, 30 јуни 2017 година
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СО ПРВИОТ НАСТАП НА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА У-21 ИСПИША ИСТОРИЈА

Македонија покажа како се игра фудбал храбро и со срце
Европското првенство за фудбалери до 21 година е на
самиот крај, а вечерва ќе се одигра финалето помеѓу
репрезентациите на Шпанија и Германија. Сепак, за нас
првенството во Полска ќе остане запаметено како прво
големо фудбалско натпреварување на кое меѓу знамињата
на учесниците се виорело и македонското сонце
Подготви | Горан Зивчевски
Фото | ФФМ

М

акедонските фудбалери
до 21 година достојно
нѐ претставија и покажаа дека македонскиот фудбал
има светла иднина и допрва ќе
има што да покаже на европската сцена.

46

Иако ждрепката не ни беше
наклонета, па во групата ги
добивме репрезентациите
кои располагаат со раскошен
фудбалски талент, Шпанија и
Португалија, тука беше и соседот Србија, момците на Благоја
Милевски покажаа дека можат
и не се плашат да се надигруваат и рамо до рамо да се борат со најдобрите од својата
петок, 30 јуни 2017 година

генерација. Против играчи од
кои добар дел веќе со години
настапуваат во Лигата на шампионите, Лигата на Европа и
од недела в недела играат во
најсилните европски првенства, нашите момци покажаа
дека се екипа достојна за почит која нема никому да му се
предаде уште пред почетокот
на мечот.

На првиот настап на првенството, и покрај поразот од
моќната Шпанија, за која настапија фудбалери од гигантите Барселона, Реал и Атлетико
Мадрид, нашите младински
репрезентативци прикажаа
напаѓачки фудбал и според
официјалната статистика на
www.republika.mk

УЕФА упатија дури 24 удари
кон противничкиот гол. Против тимот на Србија нашите
момци направија резултатски
пресврт во второто полувреме
и победата ни избега за влакно, а на крајниот резултат од
2-2 директно влијаеше една
очигледна судиска грешка во
полза на соседите. Во последниот меч против селекцијата
на Португалија, и покрај тоа
што нашите фудбалери немаа
резултатски мотив за разлика од Португалците, на кои им
требаше победа со три гола
разлика, не стигнаа до целта
и примија два прекрасни гола
од Марковски и од Барди за
конечни 2-4.
- Македонците покажаа како
се игра фудбал. Чесно и без
калкулации. Не ѝ дозволија
на Португалија да ја достигне потребната гол-разлика,
иако не им значеше ништо
колку голови ќе примат. Се
бореа машки докрај и заслужуваат комплименти,
истакна по мечот Македонија
- Португалија селекторот на
Словачка, Павел Хапал.

Со гордо исправени глави,
момците на Милевски се вратија со големо искуство зад
себе и покажаа дека имаме
светла фудбалска иднина.

Милевски:
Фудбалерите покажаа
како треба да се игра

Еден од најзаслужните за овој
премиерен настап на македонски тим на големо првенство
е секако селекторот Благоја
Милевски, кој го состави овој
тим, на кој, како што самиот
вели е многу горд.

- Голема благодарност до
секој од репрезентативците
за поминатото време заедно,
за начинот на кои се бореа
и за нивниот однос кон националниот дрес. Покажавме дека дојдовме да играме
фудбал и да се надигруваме
без разлика на квалитетните противници. Покажавме
дека сме конкурентни и треба да бидеме горди на тоа.
Доволни показатели за квалитетот на овие момци во

репрезентацијата е начинот
на кои ги завршивме квалификациите, игрите што ги
прикажавме на ова Европско
првенство и посебно односот
кон дресот со државниот грб.
Ги знам квалитетите на овие
играчи и како личности и ова
време поминато со нив ќе остане засекогаш во мене. На
сите ни покажаа како треба
да изгледа еден репрезентативец на Македонија. Горд
сум што имав прилика да ра-

ботам со овие момци, еден
дел од мене засекогаш ќе
биде поврзан со нив. Здравје,
можеби еден ден повторно ќе
соработуваме на некое друго
место.
Покажаа како треба да се игра,
стручниот штаб покажа како
треба да се работи и се надевам
дека нема да чекаме 25 години
за нов пласман на Европско првенство, истакна Милевски по
натпреварот со Португалија.

спорт

ВРЕМЕПЛОВ

Барди прв
македонски стрелец
на Европско
првенство

�

Името Енис Барди ќе остане
испишано во македонската
фудбалска историја како прв
стрелец кој ја погодил противничката мрежа на Европско првенство. Тој постигна
гол во вториот меч против
Србија, но стрелаше и против
силната Португалија и тоа
ефектно, од надвор од шеснаесетникот.
Овие голови, но и одличната
игра на средината на теренот
на Барди му обезбедија ласкаво признание и место во
идеалниот тим на групната
фаза на Европското првенство за фудбалери до 21 година. Тој се најде во елитното
друштво помеѓу Асенсио и
Саул од Шпанија, како и Поденсе, Родригез и Бурма од
Португалија.

Секако, добрите игри не
останаа незабележани и од
огромниот број скаути кои
го следеа првенството, па
неколку звучни европски
клубови веќе се споменуваат
како можни следни дестинации за него. Секако, тимот
на Ујпешт ова лето ќе има
тешка задача да го задржи
во своите редови.

Ликот на младинската
репрезентација
драстично ќе се
промени
Младинската репрезентација
на Македонија У-21 оствари
историски успех со пласманот
на Европското првенство во
Полска, а откако го завршија
настапот таму, дури 15 фудбалери се збогуваа од дресот
на младинскиот национален
состав.
Ликот на У21-тимот веќе нема
да биде ист, затоа што дојде крајот на една генерација
која и тоа како има со што да
се пофали. Вкупно 15 од овие
наши херои имаат 22 години

или повеќе, по што му кажаа збогум на Милевски и У21-репрезентацијата која направи историски
подвиг.

Од младинскиот У-21 тим се
простија голманите Игор Алексовски и Дамјан Шишковски, дефанзивците Ѓоко Зајков, Дарко
Велковски, Висар Муслиу, Бесир
Демири, Мевљан Мурати и Егзон Бејтулаи, од средниот ред
си заминуваат Кире Маркоски,
Даниел Аврамовски, Бобан Николов и Давид Бабунски, додека
од напаѓачите тука се Марјан
Радески, Виктор Ангелов и Филип Пивковски. Иако нема да бидат дел од младинскиот состав,
овие момци во иднина и тоа како
ќе имаат што да и понудат на
најсилната А-селекција.

Македонска навивачка
поддршка и во Полска
Дека Македонија дише и живее за спорт,
покажаа и нашите навивачи кои беа неизбежен дел од Европското првенство кои
безрезервно, и покрај далечината, најдоа
начин да и дадат поддршка на нашата репрезентација и да ги развиорат македонските знамиња на трибините во Полска.

Нашите репрезентативци постојано ги
поздравуваа и покажуваа колку им значи
поддршката од трибините и со настапот
на европскиот собир, а и со своите изјави
ја истакнаа важноста која ја носи поддршката од трибините.
48

петок, 30 јуни 2017 година

www.republika.mk

1 јули 1909 година
Никола Парапунов (Разлог, 1
јули 1909 година - Бараково,
Горноџумајско, 9 декември 1943
година) — македонски комунист
од Пиринска Македонија.
Роден е во семејство на шивачки
работник. Во 1924 година, по завршувањето на трети клас во локалната седмолетка, продолжува
да се школува во средно техничко
училиште во Софија, градежна
насока. Потоа работи во родниот град и активно соработува со
тогашната Внатрешна македонска
револуционерна организација.
Во 1931 година станува член на Бугарската комунистичка партија,
а на почетокот на 1932 година е
член на окружното раководство
на БКП во Петрич. Поради своето
дејствување како комунист е уапсен и од 1933 година до 1941 година е во затвор.
По излегувањето од затвор,
преминува во илегала и на 26
јули 1941 година ја формира разлошката чета, првата вооружена
партизанска формација во Бугарија. Пиринска Македонија,
како дел од Царството Бугарија,
најрано ќе го крене својот глас
за ослободување и обединување
со другите делови на Македонија.
На територијата на Пиринска Македонија уште во 1941 година ќе
се оформат партизански одреди
под водството на македонскиот
комунист од овој крај Никола
Парапунов, а токму во Пиринска Македонија ќе се одигра и
првата вооружена борба против
бугарската војска и воопшто
првата вооружена битка против
фашистичките окупациски војски
на Балканот.
На почетокот од 1943 година
станува член на ЦК на БКП, но на
крајот од годината загинува кај
местото Сува Чешма, во близина
на селото Бараково, Горноџумајско, во борба против бугарска
полициска заседа.
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КуJнски тефтер

Бабини колачи
СостоJки:
За тестото ќе ви биде потребно:

#

4 јајца

#

600 гр + за расукување

#

250 мл млеко

#

1 свеж квасец

#

250 гр маргарин

#

1 портокал

#

100 гр мелени лешници

#

100 гр рендана чоколада

#

2 кесички ванилин шеќер

За шербет ќе ви биде потребно:

#

650 гр шеќер

#

450 мл вода

#

2 кесички ванилин шеќер

За шам ќе ви биде потребен:

50

#

3 белки

#

9 лажици шеќер во прав
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Подготовка:
#Во млако млеко ставете го квасецот да стаса.

#Во садот со брашно додајте ги трите жолчки и едно цело јајце, стасаниот
квасец, изренданата кора од портокал, ванилиниот шеќер и замесете
средно помеко тесто. Количината брашно не е ограничена, затоа прво
ставете околу 500 грама, а потоа по потреба додавајте.

#Од замесеното тесто расукајте кора со дебелина од половина сантиметар,
изрендајте или премачкајте ја со маргарин, наросете ја со лешниците и со
чоколадата и завиткајте ја кората во ролат.
#Од завитканиот ролат сечете парчиња со дебелина од еден сантиметар и
наредете ги во подмачкана тава. Нам ни излегоа 20 парчиња.
#Оставете колачите да стасуваат еден час, а потоа печете ги на 180 Целзиусови степени, 15-20 минути, додека да заруменат. Испечените колачи
оставете ги да се оладат.

#За шербетот прелејте го шеќерот со водата и оставете го да зоврие. Треба
да врие пет минути на потивко, па додајте ги ванилата и сокот од портокал, по желба. Нека врие уште малку да се згусне. Изладените колачи
прелејте ги со врелиот шербет.

#Белките убаво изматете ги во цврст снег, а потоа постепено додајте девет
лажици шеќер во прав и матете постојано додека не се добие цврст шам.
#Сервирајте во чинија, со готварски шприц декорирајте ги по желба и наросете ги со лешници и со чоколада.

СОВЕТ: Ова е стар бабин рецепт, кој ќе ве врати во детството.
Вреди да се проба и да се пренесе на идните генерации.
www.republika.mk

