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Вовед
„Новиот живот“ на дело

Заев ги продаде
државата, семејството и
традиционалните вредности
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

З

а само 40 дена од поставувањето на квислиншката
влада видовме на дело
како се спроведува политички
реваншизам, како се води хајка
на опозицијата, како се врши
масовна партизација на институциите, како се „витка кичма“
пред соседите до самопонижување, како се спроведува политика креирана во други држави,
како се понижува сопствениот
народ, како се тргува со историјата, јазикот, културата, името на
државата... Видовме како еден
куп „професионални“ новинари
од Соросовата медиумска фабрика ги премолчуваат сите скандали и антидржавни чекори за да
обезбедат место на „Илинденска“
б.б., каде што продолжуваат да
одработуваат за предавничката
власт. Видовме како приоритет
на власта станаа педофилите
и хомосексуалците и како владините партнери ги третираат
децата како сексуални играчки
или ги злоупотребуваат децата
без родители за промоција на девијантни појави во општеството.

Болната вистина е дека за ова
што денес го имаме како „нов живот“ со кој не само што се уриваат
темелите на државата туку и на
традиционалното семејство, на
последните избори гласаа повеќе
од 350.000 Македонци. Во нивно име и во име на уште толку
албански гласачи кои гласаа за
СДС и за нивните коалициски
партнери гледаме како Заев дава
отворена поддршка на сите барања на оваа категорија граѓани.
Додека ЛГБТИ-заедницата со агресивната промоција на својата
идеологија го одвлекува вниманието на јавноста, Заев се обидува
да ги стави под тепих неисполнетите предизборни ветувања и незабележливо да ги задоволи жел-

Како ли само успеа ЛГБТИ-заедницата да се најде на врвот на
листата на Заев пред сите оние
социјални и ранливи категории
на граѓани и лица со посебни потреби чии гласови беа купувани во предизборието токму со
ветување дека новата влада ќе
им донесе нов подобар живот?
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бите на неговите налогодавачи
преку потпишување на договорот
за добрососедство со Бугарија и
гласањето на Законот за јазици, со
кој ќе се нанесе ненадоместлива
штета на македонските национални интереси.

Антимакедонската политика
што денес ја спроведува Заев
ја најавувавме уште пред ланските избори. Ваквиот развој на
настаните беше видлив од тука
до Америка, иако тоа не сакаа
да го видат повеќе од 350.000
Македонци. Дури и американскиот „Дејли сигнал“ пред неколку месеци предупредуваше
дека „во Македонија се води
битка меѓу конзервативните
партии кои ги поддржуваат

традиционалните вредности
и националниот суверенитет,
и оние, често финансирани од
страна на либералните милијардери со амбициозна агенда, која
вклучува либерални дроги и сексуално-ориентални политики,
како и транснационализам“. Токму амбициозната агенда на Сорос
е единствената видлива промена
во општеството, наспроти сето
она што народот го гласаше, а
сега не може ни да се помисли
дека ќе се реализира.

„Ќе менуваме сѐ од чистач до
министер“ е единственото ветување на Заев кое буквално се
спроведува!  Ветуваше департизирана администрација, а сведоци сме на масовна партизација на
институциите. Ветуваше дека на
функциите ќе поставува експерти и стручњаци во секоја област,
а денес гледаме како ги полни
институциите со Соросови платеници и партиски послушници.
Во тоа масовно партизирање се
газат големи професионалци во
своите области со светско реноме само поради различната партиска идеолошка припадност!

срамно ги игнорираат темите
кои задираат во националните
интереси, кои ги загрозуваат
македонската историја, култура, јазик и традиција, но и
свесно замижуваат пред провокациите врз македонскиот
народ.
Во таа насока скандалозно го
премолчеа вандализирањето
на православни гробишта во
Љуботен, како и заканите на
семејствата на обвинетите
терористи од Диво Насеље до
Заев и Ахмети кои најавуваат
„крв за крв“ ако терористите
не бидат ослободени!

од сценариото за разнебитување на државата. Но, за да се
победи злото кое во моментот
ја запоседна Македонија, потребна е храброст и сила во
националниот карактер. Колапсот на духот на Македонецот ќе значи конечен пораз на
македонизмот. Затоа во ниту
еден момент не смееме да се
поколебаме во одлучноста да
стоиме цврсто во одбрана на
слободата, верата, законите,
историјата и националниот
идентитет. �

Наивно е да се надеваме дека
Зоран Заев и неговата предавничка банда ќе сменат нешто
во начинот на владеење кое
го применуваат во првите 40
дена или дека ќе се откажат

Со инсталирањето на оваа
квислиншка власт најпрво беше
погазена волјата на мнозинството од 455.000 гласачи кои гласаа
за ВМРО-ДПМНЕ, а сега истите
тие ја погазуваат и волјата на
оние 430.000 граѓани кои гласаа
за просечна плата од 30.000 денари и минимална плата од 16.000
денари. Заев упорно одбива да
ги исполни ветувањата за плата на лекарите од 1.600 евра, за
укинување на радиодифузната
такса, за поврат на ДДВ, за евтина струја... Ги игнорира земјоделците на кои им ветуваше
дека откупувачите ќе се тепаат
за нивните производи. Наместо
тоа, гледаме како земјоделците
меѓу себе се тепаат во борбата за
гола егзистенција. Сведоци сме и
како арачиновци кои предизборно бараа од Заев канализација,
сега останаа без вода.
Сето ова гледаме како го премолчуваат најголемиот број медиуми. Истите тие професионалци
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едвај извлече жива глава во Струга,
на Заев сѐ уште му го переа мозокот
во 103-от ешалон на партијата, а
„пријателската“ САД ја заврши целата работа. Никој не се посомнева во
задната намера на признавањето, а
референдумот испадна неуспешен.
Да, и тогаш ВМРО-ДПМНЕ беше против нелогичната „направија“.

Закани за дестабилизација на Македонија

Антимакедонската
политика на Заев ја
прикриваат албанските
радикали
Пишува | Љупчо Цветановски

С

оочени со „реформите“
кои мораат да ги испорачаат за враќање на
долговите кон оние кои ги донесоа на власт, нововладините
коалиционери се сетија на една
стара, добра финта. Поради вродената неинвентивност која е
и главен виновник за нивното
мото „повторувањето е мајка на
знаењето“, тие применија проверен рецепт. Овојпат, за некаква
промена, направија и колаж од
проверени рецепти.

Секогаш кога во Македонија
треба да се случи нешто што не
е по волјата на граѓаните, барем
на мнозинството нели, во шема
се стават две идентични и делотворни сценарија.

6

Едното, поретко користеното е
странската позитивистичка „деус
екс макина“, навидум оптимистичка и добронамерна интервенпеток, 14 јули 2017 година

ција на Божјата рака со која се
замаглува очигледното и на народот му се пушта вода дека сѐ е
супер и прекрасно, демек, ќе биде
и уште подобро. Најдобар пример на оваа успешна играрија со
чувствата на Македонецот беше
2004 година, кога на еден ден
пред референдумот за нова територијална организација, САД нѐ
призна под уставното име. Тогаш,
граѓаните изгорени од сѐ уште
блискиот конфликт во 2001 г., се
понадеваа дека, конечно, доаѓаат
подобри времиња и дека сите ќе
нѐ признаат под уставното име,
па со две раце ја прифатија лажната подадена рака од Вашингтон и
дозволија територијална поделба
на земјата. Резултат – албанизација на Кичево, Струга и Скопје
со неприродно прилепување на
рурални средини. Сосема случајно, нели, на власт и тогаш беше
СДСМ, Радмила Шекеринска на
големо ја тераше небулозната антикампања „Некои прашања не
заслужуваат одговор“, Бучковски

www.republika.mk

Македонија во моментот е сведок на вистинска
офанзива на сеење магла и правење димни завеси,
акции кои мораат да ги засенат антинационалните
и антидржавни потези на Заевата влада.
Сфатливо, човекот си има голем проблем. Мора
да го испорача ветеното, а роковите, несомнено,
силно притискаат. Им врати на шарените и
„невладините“, но долгот кон „чадорот“ е
главниот залог во преселбата од „Павел Шатев“
на „Илинденска“. Големината на хипотеката ги
активира сите пропагандни орудија. Не бадијала и
вработија толку новинари и агипропи во Владата.
Маглата се сее на две главни полиња - странците
во очекување на главните антинационални
„реформи“ прават силен ветер во едра и пеат
патетични химни за Заев и неверојатните
реформи на владата му, чии министри сѐ уште
не знаат ни каде им се канцеларите, а не па да
сработиле нешто. Освен со позитива, се оди и
со застрашување – албанските радикали кои се
секогаш на готовс се пуштија во кршење гробишта,
напади врз македонски патриоти по затвори,
заканувачки соопштенија и дигање тензии. Два
проверени рецепти за дефокус и „мала дигресија“
од вистинските проблеми. Пораката следува:
сменете го името, ќе влезете во НАТО и ЕУ и сѐ
ќе биде во ред...

Втората, во минатото многу почесто
користена алатка за дефокусирање
на јавноста за протуркување на глупости беше и остана дигањето меѓуетнички тензии. Тотално преверен
и успешен рецепт за мала дигресија
од темата, кој повторно игра на картата на чувствата на граѓаните. Тензиите се дигаат до небо, актуелната
тема паѓа во сенка, па СДСМ си ја
сработува зададената задача.

Најнова алатка им е СЈО, но поради
неаргументираноста на обвиненијата темелени на пусти индиции,
ширењето магла од нив испадна
ќор-фишек, па мораа да се вратат
на проверените рецепти. Што не
значи дека нема пак да ги употребат, макар за мала димна завеса,
малечка колку и читачките способности на нивната прва дама.
Од пуста навика.

„Добронамерните“ странци
и лажната еуфорија за
заевата „реформска“ влада
Овојпат, поради сериозноста на темата и тежината на „реформите“
кои мораат да ги спроведат, „чадорот“ очебијно наложил употреба
на сите можни средства кои им
стојат на располагање, сѐ само да
се исполни зацртаното.
Така, за првпат во 26-годишната
историја на земјата, сведочиме на
перфидно наложена паралелна употреба на двата проверени рецепти.

Од едната стана е лажното ширење на неоснован оптимизам
и секојдневните „пофалби“ кои
стигаат на адреса на Заевата
влада и компанија од истите
оние амбасадори кои „пута
три“ од фалбите секојдневно
ги кудеа и оцрнуваа Груевски
и ВМРО-ДПМНЕ, засилени со
проѕирни ишарети на челници
на ЕУ и САД. Овде се Хан, Вајгл,
Могерини, Германецот Рот и, секако, Американецот Пенс.

А кои тоа реформи ги нарави новата влада? Ај што за еден месец
владеење, Заев и компанија сѐ
уште немаат поим ни каде им
се канцелариите и не можат да
дигнат глава од вработување
на разни Васиљи, Забрчанци,
дузина „професионални, непристрасни и објективни“ новинари и исто толку шарени
„револуционери“ и „невладини“
активисти кои станаа владини
потрчковци за кои се измислија
имагинарни советнички места
во до вчера „претрупаната и превработена“ влада, но кога тие
имаа време да спроведат каква и
да реформа? Што виде „меџународната“ од тие реформи? Дали
толку го бендисаа стопирањето на изградбата на автопатите
низ Македонија, на Клиничкиот
центар? По ќеф ли им беше задолжувањето со нови 60 милиони евра, целосната партизација
на институциите и стопирањето
на нови странски инвестиции?
Паднаа ли и странците на најавите за алкохол по 21 часот, цигари во кафеани, евтина струја,
укинување на радиодифузната
такса, минимална плата, просечна од 30.000, специјалистичка
од 100.000, породилно до 18
месеци?
Тешко. Странците, исто како и
врапчињата знаат дека ова е
најевтин популизам кој и не ги
засега. Фалбите на Заева сметка
за некакви си реформи, кои и
физички не можеа да ги изведат, освен да ги ветат, е странски
влог во главните „реформи“ кои
следат. Башка, Заев за толку кусо
време со посетите на Бугарија и
Грција, како и со 90% спроведување на тиранската платформа
која не постоеше, покажа дека
„сериозно“ работи на зададените
задачи, поради кои и го донесоа
на „Илинденска.“
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За потврда на кажаното, иако
за сторените глупости во само
еден месец не ни стигаат ниту
100 страници, чувте ли досега лош збор од странците за
Заевата влада? Слушнавте ли
каква и да е критика за „турбо“ партизацијата? Осуда на
голиот популизам? Прекинот
на мегакапиталните проекти
или задолжувањето? Јок. Штама, „калма“ од дипломатите. Се
изнаслушавме само воспевања
за некакви „реформи“, а единствена што само ја најавија беше
„3-6-9“ и таа препишана со само
променет наслов од претходната
гарнитура. Да беше ВМРО-ДПМНЕ на власт, секојдневно ќе се
редеа Бејли, Пломп, Алтхаузер,
Гарет, Стефансон и други чеда
амбасадорски и ќе пееја тажачки
за катастрофалните потези на
владата. Невладин сектор веќе
не постои, оти сите се вработени во влада, а другите чекаат.
И онака, што би работеле кога
не смеат да плукаат против
своите работодавци од „Павел
Шатев“. Најфер испаднаа „професионалните“ новинари, кои
ја затворија „фабриката“ и си
се преселија во владата. Башка,
истото снајде и дузина „поети“,
твитерџи, фејсбукчии и какви ли
не биљмези кои цела деценија ја
труеја јавноста со мизерните, неинвентивни лажги и повраќаници за „режимот“. Сега вдомени во
обновените режимски зданија,
молчат и јадат „реформски“ морски плодови. На силен ќеф на амбасадорите кои до вчера мораа
да ги „ранат“ од сопствен џеб,
затоа што нивните НВО што сега
се трансформираа во ВО (владини организации) со години
беа силен товар на фондовите и
грантовите на непристрасните
ни амбасади. Па, како тогаш и
да не го фалат Заев, нели, спасителот кој од врат им ги тргна
и вработи довчерашните им крвопијци од кои немаа дерман?!

Да, „меџународната“ силно се израдува од послушноста на Заев и
неговата исполнителност, јасно
демонстрирана при посетата на
Бугарија. Муртинецот покажа
дека нема проблем да ги изврши
зададените задачи, скрупули и
национални чувства, пак, уште
помалку. Одлично поле за наметнување на какви било глупоштини. Или беше нива?
петок, 14 јули 2017 година
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анализа
ја забрзале двојазичноста и бинационализацијата на државата.
Под притисок на меѓуетнички
дивеења и тензии полесно ќе ги
дореализираат точките од Тиранската платформа. Од друга страна,
тоа би му дало и добро алиби на
Заев - чуму и мора да ги спроведе.
За мир во куќа, морав, нели...

Втора испробана шема:
Меѓуетнички тензии
за протнување на
глупостите
Сепак, „чадорот“ не е Заев. Наредбодавецот е свесен дека прикаската
со Бугарија и Грција нема да мине
толку мазно кај граѓаните. Полека,
но сигурно, се будат и оние заспани
граѓани, на кои не може и не им е
сеедно кога некој си игра со светите
оставини на дедовците. За разлика
од вејките од СДСМ, кои се задоволуваат со малку моќ и многу власт,
творецот на сценариото знае дека
најавените идиотски дејанија и играрии со историјата ќе предизвикаат силен револт кај Македонците. На
страна што следуваат уште посилни
удари по јазикот, името, знамето,
химната, грбот...
Во понеделникот, на три недели
пред Илинден, бевме сведоци на
редица дејства кои навестија кон
каде се движи новата дефокусирачка шема. Утрото започна со
„мегаакција“ со блиндирани возила во Арачиново, ширејќи најпрво
неспокој кај албанското население.
Следуваше истото за македонското.
Инструирани и платени дилетанти
го повредија Македонецот кој го нападна Зијадин Села во Собранието
на 27 април. Следуваше заканата од
семејството на командант Соколи,
терорист од Диво Насеље, дека ќе
вратат со крв доколку добие доживотна казна затвор. Следниот чекор
во сценариото беше најцрн, хулигани ги осквернавија православните гробишта во Љуботен. Денот
заврши со реметење на мирот и на
живите и на мртвите.
Овој стил на игра е класика, но следува ли сериозно дигање на тензиите во државата. Кој би имал корист
од ова?
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Први, барем навидум, би се офајдиле
албанските радикали, кои со ова би
петок, 14 јули 2017 година

Втор добитник би бил „чадорот“
и неговата амбасадорска тајфа. Во
моментот тие и не уживаат некоја
голема доверба кај граѓаните, барем кај мнозинството Македонци,
а омразата која си ја „навлекоа“ со
претходните дејанија со бугаризацијата и следните чекори само
природно ќе се зголемува. Кога
како „миротворци“ би ја прекинале тензијата и меѓуетничката агонија, секако со ветувања за НАТО,
ЕУ и други тракатанци, би добиле
привремен ореол на спасители,
имиџ кој сигурно ќе го искористат
и во притискањето за промената
на името и убедувањето колку
тоа би било добро за иднината
на државата.

Тензиите во моментот, сепак, најмногу им одговараат на Заев и на
неговата влада, кои во сенка на
меѓуетничките пресметки би имале подобри шанси за помазна испорака на долгот. Одлична шанса
да ги протнат сите антинационални (читај антимакедонски) идиотштини заради кои и задоволниот
„чадор“ ги трансферираше од „Павел Шатев“ на „Илинденска“.

Некои прашања,
дефинитивно,
заслужуваат одговор
Од една страна создавање нереална еуфорија за некаква „реформска“ влада која за еден месец не направи ништо, неосновани фалби
кои ќе продолжат да бидат силен
ветер во едра за „реформаторите“,
дополнителен кураж за заевистите во исполнувањето на ветеното
кое и ги донесе на функциите. Во
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овој контекст е и јавувањето на
американскиот потпретседател
Пенс, кој го пофали Заев за „сработеното“. Заборави ли Пенс дека
Заев и неговите партијци, „невладини“ и шарени „револуционери“,
сега сите вработени во Владата,
даваа силна поддршка за Хилари
Клинтон, се крстеа во неа и плукаа по Трамп, дури и кога стана
претседател? Нејсе, поважно е
што секогаш кога се „јавува“ САД,
во Македонија се случува нешто
грдо и антинационално. Се повторува ли 2004 година? Кога ќе
го обелоденат „добрососедскиот“
договор со Бугарија? Подготвуваат
ли промена на името?
Да, некои прашања, дефинитивно,
заслужуваат одговор.
Затоа, за да се избегнат истите,
„чадорот“ сега ги користи сите
психолошки финти за да наметне
потреба од некаква нова, демек
проевропска, реформска Македонија, (небаре до вчера бевме проруска или прокинеска) во која ќе
тече мед и млеко, демагошки убавини во кои Македонецот капејќи
се, ќе доживее општонародна амнезија и ќе ги прифати сите нереални „придобивки“, истовремено
отфрлајќи ги сите идентитетски
одредници како непотребен, патриотски луксуз.

А од патриотизмот не се живее,
велат сдсмовските недоветни
јуришници, карактеризирајќи го
постојано како атавизам, занимација за „рајата“, споредувајќи го
со „турбо фолк“ и редејќи му дузина други омаловажувачки квалификации. Да, тој не е извор на
секојдневна егзистенција, на пари,
патриотизмот е многу посилен и
поблагороден, тој ја претставува
љубовта кон татковината. Не, од
него не се живее, со него преживуваат нации и се градат и опстојуваат држави. Или како што вели
Едвард Аби, вистинскиот патриот
мора секогаш да биде подготвен
да ја брани државата од сопствената влада...

Интервју со Ефтим Клетников, претседател на
граѓанското здружение „Македонски манифест“

Ни треба повеќе храброст да
речеме: „Доста е, идиоти!“
Треба да ги подигнеме националната самосвест и самопочит на високо ниво. Сега тие се, за жал, спуштени
на половина копје, како да нѐ однеле во мртовечница на
закоп, иако ние сѐ уште ѝ се противиме на таканаречената меѓународна гробарска лопата која ја држат и некои
наши внатрешни гробари. Знаеме кои се. Некои ги знаеме и по име и презиме, ама ете, ништо не им можеме. Ни
треба повеќе храброст и елан, вител, да речеме: „Доста е,
идиоти, не сме мртви како што мислите“, вели Клетников
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ационалната самосвест и самопочит кај Македонците се
спуштени на половина копје.
Ни треба повеќе храброст и елан вител да речеме: „Доста е, идиоти, не
сме мртви како што мислите“, вели
писателот, поет и претседател на
граѓанското здружение „Македонски манифест“, Ефтим Клетников. Во
интервју за „Република“ Клетников
изразува разочарување од молкот
на интелектуалната елита во државата. За него интелектуалецот не е
само диплома, титула, туку и морал
и етика, а таа супстанција, како што
вели, е страшно дефицитарна кај нашите таканаречени интелектуалци.
За договорот со Бугарија Клетников оценува дека е штетен од старт,
затоа што Бугарите не признаваат
две битни работи што го дефинираат нашиот идентитет: нацијата
и јазикот. Во однос на најавите за
референдум за името, пак, вели дека
тоа е губитничка формула и тоа го
смета за злосторство. За Тиранската
платформа вели дека е геноциден
акт, затоа што, според него, таа има
намера да ги потисне Македонците во нивниот дом до самиот ѕид
на опстанокот. Според Клетников,
Македонија е доведена до таква ситуација да ѝ е навистина потребна
Божја интервенција за спас.

петок, 14 јули 2017 година
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ИНТЕРВЈУ
Туку, тука не се работи за надеж туку
за борба и храброст. Не за кукавичлак,
егоизам и лична благосостојба на
сметка на соголениот народ карактеристични за водствата, пред сѐ, на
нашите политички елити.

Во една од декларациите што ги
објавија Светскиот македонски конгрес и „Македонски манифест“ изразувате несогласување со најавата
евентуално решение за името да
биде ставено на референдум. Зошто
сте против?
КЛЕТНИКОВ: Референдумот за името
што го заговара ДПМНЕ тврдоглаво,
а сега и СДСМ ги копира, е однапред
губитничка формула. Според мене
тоа е латентно велепредавство. Зошто? Затоа што такви свети работи
како името на колективот, племето,
нацијата, како сакате речете, не се
фрла на тапан. На коцка, бидејќи не
е ни добиено така. Тоа е, како што велат некои митолози и антрополози,
шифрата која го изразува Бог. Во неа
тој се самодефинира во ентитетот на
колективот како негов дом во кој престојува тој. Така. А нашите плиткоумни
политичари го ставаат на референдум,
помочувајќи му се така на она што е
најсвето за еден народ, она без кое тој
не може да постои бидејќи тој е неговата анима, душа и срце, ритам на крвта
и здивот. Но, ајде одете, докажете им
го тоа ним. Во сите архаични култури,
митови и религии името е извор на
животот, па токму во тоа е содржана
и тајната на двојните имиња од кои
едното е вистинско, а другото лажно.
Вистинското се криело и него го знаеле во строга тајна само родителите, а
во јавна употреба било лажното име за
со него да се залажат силите на смртта
во одбрана на вистинското. Така примитивниот архаичен човек имал многу
поголема свест за светоста на името
отколку ние денес во овој апсолутно
обесправен свет, во кој најобесветени,
најплитки, и најбезидентитетни се
политичарите. Никако референдум
за името! Тоа е злосторство, негово
искачување на Голгота. Убиство. Тие
кои сакаат во криминалното НАТО и во
лицемерната Европа, еве им ги. Ние сакаме да престојуваме во името, во нашиот искон и идентитет. Не сакаме да
бидеме безлични европски мртовци,
какви што се впрочем, но не се свесни
за тоа, и бриселските ЕУ-бирократи.
�

Вие сте еден од ретките интелектуалци во државава кој јасно
и гласно истапува против штетните последици од најавите за брзо
решавање на името, договорот за
добрососедство и Тиранската платформа. Како го толкувате молкот
на научната јавност чија обврска
е прва да застане во одбрана на
јазикот, историјата, културата?
КЛЕТНИКОВ: Брзо решавање значи
да се каже сериозно НЕ на сите тие
нешта кои се во тесна спрега за ликвидација на македонскиот идентитет.
Се чини синхронизирано, диригирани
од темни сили од надвор: Брисел и
Вашингтон, нели. Како? Зошто еден
таков страшен тектонски притисок
врз еден мал и мирољубив народ?
Феноменолошка тема пар екселанс.
Голема мистерија на модерната цивилизација во која доминира либералкапиталистичкиот Запад. Европа
и Америка, кои кршат сѐ во светот под
изговор дека спроведуваат демократија: нешто со фалш дебати, нешто со
„нафта за храна“, нешто со бомбардерите на нивниот НАТО како најголемо
планетарно плашило, кое е формирано
да ги брани западните корпорации и
банки што ја цицаат крвта на светската сиромаштија. Тоа. Ме прашувате за
интелектуалците. Нашите. Болно прашање. Ве прашувам каде се? Во МАНУ,
�
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во удобните универзитетски фотелји,
во шарените невладини фондации во
кои ни ораат ни копаат, а жнеат богата
девизна жетва? Конечно, писателите
на кои по дефиниција треба да им биде
познат проблемот со името, но никогаш ништи не бекнале за него ни колективно, ни индивидуално, зачмаени
во својот гениј што го преувеличуваат
до фантастични димензии? Но, интелектуалецот не е како што велеше и
Сартр само диплома, титула, туку и
морал и етика. А имено таа супстанција
е страшно дефицитарна кај нашите
таканаречени интелектуалци. Пред
нешто повеќе од столетие тој морален
и етички дефицит кај „интелектуалците“ го согледа и генијалниот преродбеник, Мијакот Ѓорѓија Пулевски,
па се сврте кон оној „простејшиј народ“,
кој има здрава етичка основа и љубов
кон татковината. Толку.
Од тоа што го гледаме изминатиот
период, особено од формирањето на
новата влада, може да се заклучи
дека Македонија и националните
интереси се на удар од сите страни,
а пред сѐ од домашни структури.
Која е нивната крајна цел?
КЛЕТНИКОВ: Дијагнозата на тој план
е: имаме силна петта колона, како и
политички елити (мислам на двете
најголеми македонски партии), кои
�
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од почетокот на нашето таканаречено
осамостојување, во кое ни во еден миг
не бевме суверено самостојни, етапа
по етапа го поткопуваа македонскиот
суверенитет и идентитет префрлајќи
го пред сѐ него великодушно во прегратката на до бескрај агресивните Албанци потпомогнати од ЕУ и Америка.
Ни во еден миг не се спротивставивме
на тоа страшно девастирање на македонскиот национален интегритет.
Се случија редица национални велепредавства. Ајде некои да наброиме:
капитулантскиот Охридски договор,
промената на знамето и Уставот, територијалната поделба во 2004, амнестијата на злосторниците од хашките случаи кои вежбаа „писменост“ со
ками врз македонската кожа и креваа
со динамит во воздух цивили врзани
за бетонски столбови со бодликава
жица. Потоа Пржинскиот договор. Потоа... Потоа... Тоа се, ве молам, чисти
злосторства, пред сѐ, на водствата на
двете најголеми македонски политички елити кон сопствениот народ, кого
со тоа го стигматизираа и го понижија
до болка. Што друго да се каже.

И, прашувате за излез. Каков излез ако
веќе те напикале во пеколот на чија
врата стојат зборовите на Данте од
истоимениот циклус во „Божествената
комедија“: „Оставете секаква надеж“.

Договорот со Бугарија сѐ уште не е
објавен официјално, но од тоа што го
најави Заев и според информациите
�

објавени во бугарските медиуми,
како го толкувате овој документ?
КЛЕТНИКОВ:Тој договор се крие. Тој
е во стартот штетен за нас, затоа што
е неискрен. Бугарите не признаваат
две битни работи што го дефинираат нашиот идентитет: нацијата и
јазикот. Тие инсистираат перфидно,
лукаво, договорот да се потпише на,
како што рече лукавиот Бојко Борисов, „јазикот во Уставот на двете држави“, а тоа значи дека нашиот јазик
е уставна, вештачка, а не генеричка
категорија на нашето исконско национално колективно битие. Да. Но,
не знам дека и премиерот Заев има
доволно интелектуален капацитет
да ги сфати тие и некои слични работи поврзани со идентитетот кои
не се од политички, туку, пред сѐ, од
онтолошки карактер.

Како да ги заштитиме национални
интереси? Сметате ли дека реакцијата на јавноста може да биде посилна од притисоците на центрите
на моќ врз Заев?
КЛЕТНИКОВ:Треба да ги подигнеме
националната самосвест и самопочит
на високо ниво. Сега тие се, за жал,
спуштени на половина копје, како да
нѐ однеле во мртовечница на закоп,
иако ние сѐ уште ѝ се противиме на
таканаречената меѓународна гробарска лопата која ја држат и некои наши
внатрешни гробари. Знаеме кои се.
Некои ги знаеме и по име и презиме,
ама ете ништо не им можеме. Ни треба
повеќе храброст и елан, вител, да речеме: „Доста е, идиоти, не сме мртви
како што мислите“.
�

Тиранската платформа ја сметате
за геноциден акт. Сепак, голем дел
од неа е исполнет или е во фаза на
реализација. Како да се спречи крајната цел на платформата – поделба
на државата?
КЛЕТНИКОВ:Тиранската платформа
резултат на отворената тиранија на
албанските политички елити кај нас
почнувајќи од крвавата 2001 наваму.
Знаете, тука има еден страшен парадокс. Во 1999 година кога НАТО на
кукавички начин, ноќе во темница, од
11.000 метри височина ја бомбардира
Србија, не поштедувајќи го притоа
ни омиленото Косово, во малечката
и сиромашна Македонија по вина на
западните светски лажни демократи
дојдоа околу 400.000 косовски бегалци, едно огромно мочуриште од
човечки столчени души. Им беше пружена стреа. Македонија го издржа тој
�
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потоп, таа катастрофа. И што се случи
потоа? Во 2001 г. албанските терористи на чело со Али Ахмети и останатите решија да им се заблагодарат на
Македонците за гостопримството со
терор спонзориран од Американците
и европските западни сојузници. Ги
фативме Американците живи во Арачиново, 17 на број, инструктори на
злото во Македонија. И што бидна
потоа? Малку беше тоа, туку ЕУ и
САД тие терористи ни ги донесоа и во
Собранието. Тиранската платформа
е само продолжена благодарност на
Албанците за подадената македонска
рака и срце. Страшно, нели.
Да, таа платформа е геноцидна и неа
како таква прв ја дефинира „Македонскиот манифест“. Зошто геноцидна? Затоа што има намера да ги
потисне Македонците во нивниот
дом до самиот ѕид на опстанокот. Во
неа има план за смена на некои национални симболи – архетипови како
што се грбот, химната, знамето кои
се чувари на онтолошката есенција
на нашиот колектив. Тоа е перфидно
посегање по бришење на трагите на
идентитетската меморија. Тоа е, со
еден збор, фашистички потег. Тиранската платформа треба да се врати во
Тирана кај Еди Рама, кој сѐ уште не
го положил, како и Али и останатите
негови поданици кај нас, еволутивниот испит кај Дарвин. Толку.

Како до помирување со соседите?
КЛЕТНИКОВ:Освен во некоја рака
Србите останатите наши соседи немаат, за жал, никаква добра волја да
ги подобрат во духот на етиката на
љубовта односите со нас. Сите се настрвени кон нас како хиените кон
жртвата во животинското царство.
Тоа е гол факт кој се потврдува катадневно. Грците и Албанците не ни
го признаваат името. Албанците плус
ја сакаат цела Македонија за нивната
Илирида, која еден ден може да им
се удри од глава. Историјата дава доволно поуки за тоа. Бугарите се, исто
така, препознатлива хиена, која веќе
две столетија ги ставила своите шепи
врз Македонија. Кусогледиот Заев и
неговата идентитетски безлична гарнитура воопшто не ги гледаат нив.
�

Македонија е доведена до таква
ситуација, однадвор и од нашите
квислинзи однатре, да ѝ е навистина потребна Божја интервенција за
спас. Може ќе се изненадите, но јас
верувам во тоа. �
петок, 14 јули 2017 година
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актуелно
сили“ и се спроведува политичка чистка на цела
опозиција, нејзините поддржувачи и медиуми,
чистка на сѐ што е засегнато за македонското.
Сѐ повеќе се покрива просторот за никој јавно
да не каже дека „теледиригираниот“ и неговите
соработници не се случајно избрани; дека зад
себе имаат историја во раскусурувањето. Без
двоумење веднаш може да се набројат лузните
кои ги оставиле во периодот на македонскиот
плурализам, тргнувајќи од негирањето на македонската химна во Собранието, газењето врз
корените за заемот од Сорос, „еквидистанцата“
од Македонците во соседството, смената на
знамето, „фиромизацијата“, територијалното
разделувањето и минирањето на референдумот, лицитирање со имиња при кокетирање со Грција... Обидот за „анестезирање“ на
ВМРО-ДПМНЕ, партија која постојано целиот
период предупредуваше на оваа опасна игра
која сега се одвива, ниту е нов ниту непознат.
Или, како што опишува Груевски за функционирањето на социјалдемократите „во начинот на
делување кон неистомислениците“, државата
се врати во 1948.

„Манџурискиот кандидат“
поставен на власт во Македонија
не смее да потклекне во
спроведувањето на туѓите
интереси. Оттука, јасен е молкот
за политичкиот прогон на
противниците, било тоа да е јавен,
како во случајот со СЈО против
ВМРО-ДПМНЕ, или притаен, како
нападот врз медиумите кои не
им се дел од најновата владина
„фабрика“. И така ќе биде сѐ
додека трае разнебитувањето
на македонските национални
интереси. Оној кој управува со
теледиригираната „Илинденска“,
заборавил дека македонскиот
народ е најопасен - кога молчи

Политичките прогони се стил на СДС

Заев расчистува со
македонИзмот
Пишува |
Наум Стоилковски

А
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ктуелната ситуација на Македонија најмногу потсетува на
договорена венчавка во странство, популарно наречена „за пасош“.
Церемонијата трае 3 минути, на само,
со двајца платени сведоци. А потоа секој по своја патека, кој со посакуваниот
документ, кој со парите за потписот.
Токму тоа го организира кумовата тајфа на венчавката на Заев со Борисов
за европски документ. Сѐ што турка
Заев на мускули, на сила, со Бугарија,
против сите, па и на оние на кои им
обезбеди „живот“ со 30.000 владина
плата, безмалку е свадба за пари. Лековерните сами си го убедуваат црвот
на сомнежот дека договорот нема да е
штетен или пак во најмала рака Заев ќе
се извлече со договор (венчаница) за
некакви европски формулари, а потоа
ништо не е важно.
петок, 14 јули 2017 година

Но, политичкиот креатор на бугарската
политика на уцена, евроинтеграции за
Скопје само преку добрососедство без
македонска историја, јазик и нација,
како директна возвратна почит кон
грчката поддршка за Софија, Ивајло
Калфин, стави точка на слепата верба.
Тој јасно најави „лов“ на Заевата глава
ако не се постигне договор. Дециден
дека „тоа не е возможно“, Калфин сѐ
повеќе го докажува сценариото со
„Манџурскиот кандидат“ поставен на
власт во Македонија, по долгогодишно
распоредување за чистка на сѐ што значи одбрана на македонските национални интереси. Политичко-шпионскиот
трилер од времето на американскиот
макартизам сѐ повеќе се оцртува во
Македонија. Теренот се подготвува за
исполнување на туѓи интереси; теледиригираниот кандидат на власт мора да
испорача тоа што му е всадено в глава;
а индоктрираните вгнездени во нај-
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новата владина „фабрика“ само ја надополнуваат хистеријата во ловот не
само против политичките опоненти,
туку и против јавноста која ќе постави
прашање за штетноста од договорот.
Македонскиот Рејмонд Шо од екранизираниот роман на Ричард Кондон на момент дури навистина делува несвесен
за последиците поврзани со исполнувањето на всадената агенда. Затоа, пак,
имплантот Димитров јасно си порача
дека нема ништо да открие додека сѐ
не биде готово. А што сѐ се подготвува
да биде готово укажуваат не само пораките од Софија, туку и шлаканицата од
Атина до Рот за изјавата за „апсурдност“
на проблемот со името, „анализата“ на
Бугајски за влез на Македонија во НАТО
„под кое било договорено име“, додека
медијаторот Нимиц е активно разлетан
на старите релации.

Чистка на македонизмот

Во препознатлива макартистичка атмосфера во Македонија се тера борба
со замислени „антинатовски проруски

- Лесно можевме да бидеме Зоран Заев за
соседите и да ги прифатиме сите штетни
сценарија, па јас ќе бев реформатор. Кои
се реформите на Заев? Да ги направи сите
штетни отстапки што ги бараат Грција и
Бугарија, или Тиранската платформа? Јас
бев избран од народот и сакав да ги штитам интересите на граѓаните. Тоа е моето
разбирање за политиката. Не може да се
прави компромис за државните интереси
на Македонија, се со цел некој амбасадор
да ме потчукне по рамо. Компромиси во дипломатија има секогаш, но треба да се знае
границата. ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи
остварување на странски сценарија во Македонија - заклучува лидерот на ВМРО-ДПМНЕ
Никола Груевски во телевизиско интервју.

Воопшто не е случајно тоа што Никола Груевски како партиски лидер пред младината
на ВМРО-ДПМНЕ ги нагласи замајувањето
на јавноста и „чистките“ додека трае оваа
долгогодишна операција. Опозицијата да се
занимава само со себе, да се бори со пријави,
притвори, пасоши, со платеници кои треба
да глумат реформатори на партијата, додека
Заев да го исполни ветувањето дека ќе ја
редефинирал државата.
- И порано вршеа политички прогони, врз
мои соработници во 2002 година кога дојдоа
на власт поднесоа купишта пријави за кои
не излезе ништо, меѓутоа им ги загорчија
животите. Стилот е тој, СДСМ владее со притисоци, гонење, сево ова е политички прогон. Она што го гледавме во 2002 година кога
дојдоа на власт, сега се повторува. Сето она
што наумила новата влада да го направи, е
попроблематично ако ВМРО е силно како
што е сега - спореди Груевски.

дивоградбата е изјава на Фиат
Цаноски, кој „верува“ дека јас
стојам зад уривањето“. Ингеренции за уривање имаат општините, а всушност, Цаноски не ги
почитувал стандардите за гаражни места, односно наместо
два, изградил еден кат подземни
гаражи.

СЈО - главната алатка за
политички прогон
„Единствениот доказ или сведочење што го имаат против
мене во случајот „Титаник“ за
изборни измами е една изјава на
Зоран Заев дека наводно се случиле изборни нерегуларности во
2013 година, за што подоцна се
покажа дека не било вистина“,
вели Груевски во ТВ-интервју
во кое се осврна на сите процеси
кои СЈО како алатка ги води во
овој политички прогон против
партијата. Постои обид, оцени,
врз него да се стави секоја евентуална вина, затоа што тој како
лидер на партијата наводно требало да знае сѐ што прави секој
член на партијата. Во однос на
личните карти на Македонците
од Албанија, тие се добиени на
законски начин и тоа никој не
го спори. Спорен е, открива Груевски, начинот на стекнување
живеалиште.

- Вие не мора да живеете на
таа адреса, може да добиете адреса кај пријател кој ќе
потврди дека ви овозможува
живеалиште на таа адреса.
Сосема е законски да има поголем број луѓе пријавени на
иста адреса, и тоа не само во
Македонија, туку во најголем
дел од Европа. Мал дел од тие
луѓе немале склучено договор
за тоа живеалиште, и сега, поради тие неколку договори
ме товарат мене, половина од
раководството на ВМРО-ДПМНЕ, неколку министри - вели
Груевски.

Случајот ТНТ, оцени Груевски, е
„политичка хајка против мене
и ВМРО-ДПМНЕ, а единствен
„доказ“ за моја вмешаност во
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- Претпоставувам верувал
дека има познанства и ќе издејствува да му биде променета градежната дозвола и да ги
прескокне законите. Инспекторите виделе дека недостасува кат и изрекле документ
дека има дивоградба и дека
треба да се урне. Тој се жалел
на второстепена комисија, подоцна пуштил тужба, па побарал од општината промена на
градежната дозвола, со што
признал. Општината тоа не
го прифатила, зашто не е законски. Потоа Цаноски оди по
судови, губи, и на крајот објектот се урива. Постапката што
СЈО ја води против мене е дека
јас сум бил поттикнувач и во
целиот предмет има само една
изјава против мене, а нема докази - објасни Груевски.
Појаснувајќи го случајот „Траекторија“, Груевски нагласува „наградата за којашто ме товарат не
е поткуп. Мене не ме товарат за
награда, туку за претпоставка.
Сакаат да докажат дека јас сум
сакал да поттикнам вршење на
кривично дело за мене да ми порасне рејтингот со изградбата на
патиштата“.

- Имав средби со кинескиот
премиер и успеавме да добиеме ниска каматна стапка,
условот за тоа беше да гради
кинеска фирма. Тоа не е услов
само за Македонија, така беше
и во Србија во однос на истиот
проект. Поради овој услов, не
може да се оди по Законот за
јавни набавки, туку мора по
посебен закон. Во Законот за
јавни набавки овој исклучок е
наведен. Добивме од Кина две
понуди, државата направи договор со поевтината и го испрати во Парламентот. Законот
го усвои Парламентот, гласаше
ВМРО-ДПМНЕ, гласаше ДУИ, но
гласаа и присутните пратеници од СДСМ - објасни Груевски.
петок, 14 јули 2017 година
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актуелно
Целта е јасна, да се замолчат
ВМРО-ДПМНЕ и медиумите, за да се
затскрие и да мине незабележана сета
игра на грбот на народот, на државата,
на државните и националните интереси. Ова е јасна игра на политичко
гонење на политичките противници.
Стотина лица од органите или поддржувачи на ВМРО-ДПМНЕ се гонети
само за партијата да се уништи и да
се замолкне јавноста.

– Да се уништи ВМРО, да се нападне
со купишта обвиненија, со барања
притвори, со одземања пасоши и
јавувања секоја недела во суд, да
им се загорчи животот на политичките опоненти за да замолчат и да
ги снема. Без никакви докази дека
нешто прекршиле да се влечкаат
секоја недела по судовите, да губат време со адвокати, рочишта,
и да се гради за нив слика дека се
нечесни, додека Заев да ги исполни
ветените работи кон оние кои го
донесоа за премиер, а на грбот на
народот, на државата, на државните
и националните интереси. Ние од
ВМРО да лежиме во притвори, за
тој да го смени името и идентитетот на македонскиот народ. Ние да
молиме да ни ги вратат пасошите

додека тој да го исполни тоа што
го ветил за договорот со Бугарија.
Ние секоја недела да се јавуваме
во суд и народот да се занимава со
тоа, министерот за пропаганда да
ги притиска медиумите да говорат
само за тоа, додека Заев да ги плати
фактурите поврзани со Законот за
јазиците. Ние да изгледаме виновни, додека тој не го нагази доволно
судот да го ослободи од судскиот
процес за барање поткуп… Но, не
можат нам толку обвиненија да ни
исштанцаат колку што можат глупости да направат – рече Груевски.

Македонецот е најопасен
кога молчи

Македонците минале низ премногу
премрежиња и системски газења и
понижувања, и од свои и од туѓинци,
за да не ја препознаат оваа атмосфера. Ниту разните фабрикувани
дефокусирања на јавноста, ниту пак
политичките чистки не ја залажуваат јавноста. Жештината која владее
не е само од летното сонце. Залудни
се обидите за замолкнување на цела
една партија, особено не на најголемата во чијшто корен се одржале иде-

алите на ВМРО. Залудни се и обидите
за замолкнување на медиумите кои
не подлегнале на индоктринацијата,
залудни се и обидите за поткупување
и застрашување на медиумските работници. Ниту досега ниту некогаш
ќе се успее да се избрише минатото, ниту пак во целост да се забрани
пренесувањето на вистинската слика
за наметнувањето на туѓото. Како
никогаш досега, медиум е секој кој
ја препознава оваа игра. Привидниот
јавен молк, пак, кој сѐ повеќе завладува е само лажна слика која влева
надеж на теледиригираните дека се
галопира кон успех на акцијата. Но,
молкот во јавноста е само одговор на
молкот на договарачите. Од тоа кој
прв ќе го прекине молкот ќе зависи и
големината на последиците од него.
Бидејќи договор не се прави само за
хартија, договорот треба да заживее.
А како ќе заживее ако со него не се
согласуваат Македонците? Како ќе
преименуваат народ ако со тоа не се
сложува никој, освен мала група соработници напикани на иста адреса
на кејот на Вардар? Историјата може
да се избрише од учебниците, но не
и од колективната свест. Токму таа е
доказ дека Македонецот е најопасен
- кога молчи.

Владимир Нелоски, претседател на УМС на ВМРО-ДПМНЕ

УМС e движечката сила на
ВМРО-ДПМНЕ и на државата

Ни доаѓа период на големи предизвици, период во којшто
ударна тупаница ќе бидат младите. Свесни сме што ѝ се
случува на нашата држава, а наша обврска е да застанеме
исправено пред предизвиците. Ние ќе бидеме главната
пречка на секој кој ќе сака да ни ги распродаде државните
интереси од една страна, а од друга страна ние мораме
да мислиме и за иднината на нашите врсници – вака
Владимир Нелоски, претседател на УМС на ВМРО–ДПМНЕ,
кој во интервјуто за „Република“ ја најави борбата на
најголемата младинска организација која на деветти јули
ја одржа 26 Годишна конференција
Разговараше |
Кристина Николова-Кузмаовски
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Дваесет и шестата годишна конференција на УМС на
ВМРО-ДПМНЕ ја одржавте под
мотото „Движиме“. Зошто токму
ова мото?
Нелоски: УМС на ВМРО-ДПМНЕ
е движечката сила на партијата,
моторот кој секогаш ја движи, затоа и слоганот е „Движиме“. Знаете,
преку УМС во текот на годините
поминаа многу млади луѓе кои
подоцна добија значајни функции

во партијата и во државата. Од
УМС произлегоа министри, директори, пратеници, членови на
ИК на партијата, луѓе докажани во своите професии, за сите
нив едно е заедничко, секогаш
во нивните срца останува УМС,
како едно големо семејство од
кое секогаш сте дел. Оттаму е и
познатата максимата што нашите членови ја спомнуваат уште
долго откако ќе излезат од младинската организација „Еднаш
УМС, засекогаш УМС“. Сите ние
заедно сме движечката сила на
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партијата и на државата, секој во
своите области, тоа ќе продолжи
и во иднина. УМС никогаш нема да
престане да движи напред.

Со доаѓањето на новата власт
се укинаа екстерното тестирање, програмата „Кембриџ“ за
средните училишта е стопирана, но и дисперзираните студии.
Кои се загубите и негативните
последици со кои се соочија
младите?
Нелоски: Знаете, тие сакаат да
бидат реформска влада која ќе
биде популарна. Не, тие не реализираат реформски проекти,
тие реализираат популистички
проекти и со тоа не им помагаат
на младите. Не постои ниту една
реформска влада која е многу популарна кај луѓето. Тие токму тоа
не го разбираат. Дека не реализираат проекти, туку укинуваат
низ призмата на популизмот и
популистичката политика.
Но, сепак, владата на ВМРО-ДПМНЕ
изврши голем број реформи во
образованието кои навистина
беа ПРОЕКТИ и РЕФОРМИ, а беа
популарни кај младите бидејќи
петок, 14 јули 2017 година
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интервjу
им го подобрува животот на
студентите и учениците. Спроведовме голем број проекти и
имплементиравме многу нови
мерки. Сетете се само дека до
доаѓањето на ВМРО-ДПМНЕ на
власт партиципацијата за студирање изнесуваше енормни 800
евра, тоа беше време кога малку
можеа да си дозволат да студираат, кога место на факултетите
имаше само за „одбраните“. Во
образованието инвестиравме
многу повеќе од која било влада досега. За пример земете го
буџетот за образование, кој пред
2006 година беше 13 милијарди денари, ВМРО константно
го зголемуваше и дојдовме до
25 милијарди денари, сума која
сега СДС ја крати за цели 1,5 милијарди денари. Тоа беа пари од
кои се реновираа 400 училишта
и се изградија 70 нови. Ние ставивме фокус на образованието
и едукацијата на младите. Програмата „Кембриџ“, што ја споменувате, придонесе за големо
зголемување на квалитетот и
резултатот на учениците, особено на полето на природните
науки, особено во математиката.
Екстерното тестирање имаше
цел да ја зголеми објективноста
во оценувањето, што реално и се
постигна. Тоа беше укинато без
да бидат согледани ефектите и
резултатите, само за постигнување на краток популистички
ефект кај граѓаните.
Како Унија на млади сили се
заложивте за подобрување
на условите во студентските

Владимир Нелоски
те што ги применуваат, дополнет со поткупување и вработување твитерџии во владата, не
им носи подобар живот и реализација на проектите корисни за
младите. Замислете само, доколку не спроведувавме проекти и
реформи, дали денес ќе имавме
толку отворени можности за
младите? Тоа е разликата меѓу
нас и нив. Ние реализираме, а
тие само ветуваат.

домови, се реконструираа два
блока во студентскиот дом
„Гоце Делчев“, во кој со децении никој немаше интервенирано. Колку како најбројна
младинска организација во
Македонија сте задоволни
од тоа што сте реализирале
досега?
Нелоски: Секогаш може повеќе
и природно е да се залагаме во

таа насока, но не може да го занемариме фактот дека единствена
влада во независна Македонија,
која има инвестирано во изградба на нови студентски домови и
реконструкција на постоечките е владата на ВМРО-ДПМНЕ.
Студентскиот дом „Гоце Делчев“
беше во целосно незавидна ситуација, никој немаше инвестирано ни денар во него откако е
изграден.
По преземената реконструкција
на двата блока, домот стана убаво место за живеење и учење
на младите. Да останеше ВМРО
на власт, за скоро време ќе беа
реконструирани и другите два
блока.
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Сега наместо новата влада да
продолжи по патот што го трасиравме, таа кратат од парите
наменети за студентски домови
цели 155 милиони евра. Сите се
сеќаваме како Стефан Богоев во
текот на изборите од уста не ги
вадеше студентските домови и
студентскиот стандард, а сега
молчи и гледа како неговиот
шеф Заев крати огромни сред-

ства со кои требаше да се подобрат условите на студентите.
Ќе го посочам и Студентскиот
пленум, кој го создадоа токму
тие. Илјадници студенти сега,
но и претходно, имаа можност да
видат дека се изманипулирани.
Со кратењето на средствата и
неизградбата на студентските
домови СДС им удира шлаканица
на студентите. Ова е врвот на
лицемерието.

Какви се вашите очекувања,
ќе има слух новата влада за
започнатите или планираните проекти кои ги имавте во
вашата програма за младите?
Нелоски: Делумно кажав и во
претходниот одговор, не гледам
дека ќе го продолжат трендот на
инвестиции и грижа за младите,
напротив, тие почнуваат со кратење на средствата за изградба
и реконструкција на студентски
домови, средствата наменети за
изградба и реконструкција на
училишта, спортски сали, универзитети и преводи на книги.
Едноставно кажано СДС покажа
дека младите не се во прв план.
Голиот популизам и ПР-тактики-

Меѓутоа, ВМРО никогаш нема да
биде извор на блокирање. Сите
проекти кои ќе бидат закочени и оневозможени од страна
на СДС, секаде каде што можеме, ќе направиме напори да ги
реализираме преку локалните
самоуправи. Ние не смееме да
прекинеме со реализацијата
на проектите. ВМРО е извор на
идеи и проекти за младите кои
преку директна комуникација
со младите од терен се пишувани. Наша обврска е да ги чуеме
и да направиме секакви напори,
преку институциите на системот, но и сите можни канали да
ги најдеме за реализација на
проектите кои им се потребни
на младите. Сепак, имам огромна недоверба во новата влада
и затоа се плашам дека немаат
никаков план на реализација на
проектите. Тие, всушност, немаат проекти. Но, еве им порачувам, само нека продолжат да
ги реализираат сите оние што
ние ги најавивме, тие со тоа ќе
направат многу за младите и ќе
им обезбедат одлични услови.
Секоја генерација има своја
борба. Која е вашата, на оваа
генерација членови на ВМРО?
Нелоски: Нашата борба, борбата на оваа генерација е и повеќе
од јасна. Ние како генерација, за
жал, сме и ќе бидеме сведоци на
едно време кое допрва ни доаѓа,
а генерациите пред нас можеби
и подобро ќе го препознаат бидејќи го имаат преживеано. Ни
доаѓа период на големи предизвици, период во којшто ударна
тупаница ќе бидат младите.
Свесни сме што ѝ се случува на
нашата држава, а наша обврска
е да застанеме исправено пред
предизвиците. Ние ќе бидеме
главната пречка на секој оној ќе
сака да ни ги распродаде државните интереси од една страна, а
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од друга страна ние мораме да
мислиме и за иднината на нашите врсници. Тоа значи дека нашата борба ќе биде и за отворање
на нови работни места, ќе биде
и борбата за подобар образовен
систем, но и исто така ќе се трудиме за отворање можности кои
на младите ќе им обезбедат да
уживаат еднакви можности како
нашите врсници во европските
земји. Знаете, многу ми е жал што
ќе ви го кажам ова, но уште о првиот месец гледаме укинување и
блокади на проекти од образовниот систем, наместо унапредување. Се обидуваат да спроведат безидејност и несуштински
наводни реформи, без никаква
дебата и без никаков слух од младите. Затоа, ние сме тука да се
избориме за идните генерации.
Затоа и сме се побројни од година
во година, затоа што младите се
согласуваат со нашите принципи,
идеи, визија, прогресивна борба
за иднината.
Со младите од УМС досега од
хартија на дело проведовте
многу проекти, делувате и
преку хумани мисии, им помагате на младите луѓе. Како ќе
продолжите во иднина, кои се
следните чекори кои што ќе ги
преземе УМС на ВМРО-ДПМНЕ?
Нелоски: Имавте можност да
го видите темпото на работа на
УМС. Од своето основање досега
УМС никогаш не застана со своето делување, а тоа може да ви го
доловат и моите претходници.
Ние штотуку ја реализиравме
годишната конференција и уште
следниот ден продолживме со
нашите активности. Морам да ви
најавам дека нѐ чека напорно работно лето бидејќи ние ќе бидеме коректив на новата власт во
поглед за младински политики и
сето она што ги тангира младите
и нашите врсници. Исто така,
се ближат локалните избори,
како и секогаш ние ќе ги чуеме
потребите на младите. Впрочем,
ние така ги креираме изборните
програми за локалните избори,
така ќе биде и овој пат. Затоа сакам да ви порачам да нѐ следите,
но и да ѝ порачам и на власта
дека Унијата на млади сили на
ВМРО-ДПМНЕ продолжува да работи со пеколно темпо бидејќи
ние сме единствениот партнер
на младите.
петок, 14 јули 2017 година
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колумна
имаат легитимно право да го
организираат дознавме од Дачиќ откако тој повторно ја испеа
својата тажачка за Македонија
која во неговите соништа ја гледа
како ФИРОМ. Борисов, Ципрас
и Вучиќ, (на српската премиерка Брнабиќ како жена и лезбијка
веројатно не ѝ е место меѓу балканските мажишта) имаат право
да се среќаваат да разговараат, да
пијат, да пушат, но немаат право
да закажуваат разговор за Македонија.

Борисов, Ципрас и Вучиќ на мини самит за Македонија

Соседите ќе ни ја кројат судбината, Заев конструктивно молчи
Да беше ВМРО-ДПМНЕ на власт во ситуација
во којашто сега е владата на СДСМ,
игнорирана, непоканета и навредена на мини
балканскиот самит што без нас се одржа
вчера во Солун, за голем дел од сегашните
провладини медиуми тоа ќе беше поради
изолацијата Груевски и режимот кој создава
непријатели од сите, па и од соседите. Но,
ВМРО-ДПМНЕ веќе не е на власт и овие тези
се застарени, според новите позитивистички
теории владата на СДСМ не е повикана во
Солун, затоа што веќе нема отворени прашања
со соседите. Сега премиерот и министрите се
занимаваат со големи работи како состанокот
во Трст, на кој треба да се роди нова царинска
унија на Балканот, којашто ќе донесе 6% раст
на економијата и затоа во Солун одат само тие
што не разбираат политика и економија
Пишува | Горан Момироски
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епак, не е време за шеги. Освен ако не се
работи за состанок во Солун на којшто
под притисок на САД Србија, Бугарија
и Грција ќе се откажат од територијалните и
други претензии кон Македонија секое друго
сценарио е катастрофално за земјата. Соседите
кои во минатото сто пати докажале дека немаат
искрени, барем добри искрени намери, сега
повторно ги враќаат сеништата од минатото,
и тоа токму во моменти кога цела Европа е егзалтирана од позитивните пораки што новата
влада ги испраќа до своите соседи. Во време
кога вселената се расцвета од позитивизмот
што Македонија го сее на Балканот и пошироко.
Да повториме, ако состанокот во Солун не е организиран од Вашингтон и на него не треба да падне договор соседите да прекинат со провокации и
да помогнат Македонија да стане членка на НАТО
и ЕУ и заедно со Србија, Бугарија, Грција, Косово
и Албанија да ги гради односите во регионот и
во Европа, црно ни се пишува.
Состанок на кој Македонија без нејзини претставници таму, е тема на луѓето чии земји имаат
проблем со нашата нација, јазик, историја, територија и црква е вовед во црно сценарио. Дури
и ако тројцата балкански лидери за Македонија

разговараат во контекст на албанското прашање, не е добро за нас.
Македонија не смее да дозволи за
неа да се разговара во друга држава и најостро треба да реагира,
освен ако некоја од големите сили
не порачала Заев и владата да седат мадро и да ги остават тројцата лидери да се договорат како ќе
ги спроведат насоките дадени од
Стејт департментот.

Во моментот кога овој текст е
даден на печатење нема абер од
покана за Македонија. Не е исклучено откако светот ќе разбере каков гаф е направен со мини самитот, американскиот амбасадор во
Скопје да го фати премиерот Заев
за рака и да го однесе кај другарчињата во Солун. Сепак, и такво
дипломатско сценарио во кое САД
како сила која ги контролира односите во регионот ќе наложи да
биде поканет и Заев, не може да
го спречи срамот што Македонија
е изоставена од дебатата за состојбите во неа.

И САД и сите земји-учеснички знаат дека ваквите состаноци веднаш
асоцираат на средбата Милошевиќ
- Мицотакис во 1992 година, на
којашто српскиот Вожд понудил
поделба на Македонија и затоа
никој нормален не смеел да помисли да биде организирана без
Македонија.

Состанокот се случува нецел месец откако шефот на дипломатијата Никола Димитров замина во
Атина, а во Софија беше заедно
со премиерот Заев. Се случува во
време во кое Дачиќ како министер
за надворешни работи на Србија
повторно зажали што како ученик на Милошевиќ во 1995 г. не
нѐ признал под референцата од
ОН - ФИРОМ и во време во кое Европа очекува нов бегалски бран
кој мора да мине преку македонска
територија.
Зошто Македонија не е повикана
ниту некој кажа ниту некој праша.
За мини самитот кој трите земји
www.republika.mk

Ова навредливо сценарио е, пред
сѐ, атак на премиерот Заев, кој
лично со Борисов се виде, а со
Ципрас разговараше по телефон
и најави подобри односи со двете
земји. Со Вучиќ си простија во
Брисел кај Могерини и затоа е
чудно што тој не е повикан во
Солун. Ако ништо друго, барем
да каже што мисли за својата
земја, за која во негово отсуство
ќе дебатираат тројцата балкански лидери. Ако ништо друго,
барем по трилатералката да ни
кажат што заклучиле и што судбина ни одредиле. До толку барем заслуживме со позитивната
и конструктивна атмосфера за
која нѐ пофалија од Лисабон до
Кавказ, од Осло до Анкара.

Има и други теми освен
Македонија

Освен Македонија тројцата балкански лидери имаат и други
заеднички теми, бегалците, гасоводите, нафтоводите, пловен
Вардар, кинеската железница,
Коридорите 8 и 10, приватизираното Солунско пристаниште и
ред други теми, кои, како и да свртиш, се поврзани со Македонија
и географски и политички и административно и територијално.
Затоа ќе биде многу интересно да
се слушне објаснувањето зошто
Македонија не била повикана во
Солун. Освен ако, сепак, во последен момент некому во Вашингтон
или Брисел не му текне дека отсуството на Заев и на Еди Рама
е голем дипломатски скандал
кој може да предизвика реакции
штетни и за регионот и за ЕУ и
за НАТО, а најмногу за лидерите
на земјите што не се поканети.
петок, 14 јули 2017 година
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Ребалансот ќе го намали проектираниот економски раст

Од новиот буџет ќе трпат
стопанството и фирмите
Останува перцепцијата дека ребалансот ја ослабува
развојната компонента, а ја надувува социјалната
компонента, со оглед на тоа дека се додаваат средства за покривање на расходот сврзан со реформата на минималната плата, се додаваат средства за
стечајци, се додаваат средства за ПИОМ. Административните експерименти во економијата, без да се
имаат предвид пазарните законитости, негативно ќе
влијаат врз севкупната економија и нејзиниот раст
Пишува | Александрија Стевковска
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е крчка ребаланс на буџетот.
Некаде ќе се додава, некаде ќе
се одзема, зависи како ќе фатат
ножиците на власта. Сепак, она што е
воочливо на прв поглед е дека се додаваaт пари за социјалните трансфери
и исполнување на популистичките
ветувања на надлежните. За сметка
на тоа се крати кај капиталните расходи, што со себе повлекува и пониска
проекција за раст на економијата до
крај на годинава. Тоа би значело дека
за сметка на купување на социјалниот мир на граѓаните, ќе трпи стопанството и фирмите, што е меч со две
острици. Понискиот раст и помалку
пари во стопанството за капитални
расходи во иднина ќе значи и помала
деловна активност, помалку вработувања, помал стандард. Сѐ на сѐ, кога
економијата е во лоша кондиција, во
скора иднина и граѓаните ќе бидат
ставени во лоша позиција.

Легитимно право на секоја влада
е да прави ребаланс на буџетот, поаѓајќи од политиките што сака да ги
спроведе. Експозето на ребалансот
ја потврдува исправноста на параметрите на кои почива буџетот за 2017
година, 3 отсто раст, 3 отсто буџетски дефицит со кои се врши негова
консолидација на среден рок. Само
за илустрација, минатата година ја
завршиме со дефицит од 2,7 отсто,
повисок степен на наплата на да�
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ноци, придонеси и царини, раст
на извозот, раст на инвестициите.
Сите овие економски параметри ќе
беа остварливи доколку немавме
политичка криза. И во услови на
политичка криза ние имаме раст
на извозот, што се должи главно на
активностите во слободните економски зони, зголемени приходи во
државната каса, буџетски дефицит
во рамките на проектираното - вели
поранешниот министер за финансии
Кирил Миноски, кој претпоставува
дека во однос намалувањето на нивото на капитални инвестиции, тоа
усогласување се должи на неможноста
да се имплементираат предвидените
проекти од различни причини.
Деновиве гледаме дека дел од
градежните работи на Коридорот
8 се целосно запрени, што самото
по себе негативно влијае на економската активност и степенот на
реализација на инфраструктурните проекти. На овој начин, според
мене, тешко е достижен за реализација дури и износот од ребалансот.
Причините за овие поместувања
што ќе влијаат негативно на растот на БДП повторно ги гледам во
долготрајната политичка криза,
како и во измените во Изборниот
законик. Тоа негативно влијаеше на
спроведување на јавни набавки во
периодот од распуштање на Парла�
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ментот до моментот на формирање
на влада и доведе до забавување на
темпото на реализација на инфраструктурните проекти на национално и локално ниво, а цената гледаме
ја плаќа македонската економија.
Во однос на зголемените социјални
трансфери, доаѓаме до моментот на
популизмот, ако некого критикувате дека со субвенции, чијашто цел
беше да се обезбедат средства за определени целни групи, се прави популизам, тогаш треба да постапите
онака како што сте се декларирале.
Според мене, административните
експерименти во економијата без
да се земат предвид пазарните законитости негативно влијаат врз
економијата. Ова се однесува и на
прогресивното оданочување и на
минималната плата и на односот
кон странските директни инвеститори - објаснува Миноски.
Според ВМРО-ДПМНЕ со предложениот ребаланс се намалува наместо да се
зголеми проектираниот раст на ниво
на она што беше ветување.

Се најавуваше зголемување на капиталните инвестиции, а со предложениот ребаланс се кратат за три
милијарди денари, што се цели 50
милиони евра помалку од проекциите кои ги имаше претходната влада. Сето ова е резултат на немање�

то визија, но и на тенденциозното
блокирање на сите проекти почнати од владата на ВМРО-ДПМНЕ, од
автопати и водоводи до изградбата на Клиничкиот центар - истакна
Анета Димовска од ВМРО-ДПМНЕ.

Кратењето на капиталните расходи во
ребалансот на буџетот, го коментира
и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ.

Првата работа што ми падна во
очи со ребалансот на буџетот се намалените капитални расходи, што
значи инвестициите се намалуваат
за околу 50 милиони евра, и второ
што ми падна во очи е намалувањето на растот, што е директно поврзано со намалените капитални расходи, затоа што капиталните расходи,
односно инвестициите од буџетот
се една компонентите што го движат развојот на економијата. Тоа не
единствената, не е една од компонентите што го движат развојот на
економијата и консеквентно на тоа,
како последица на тоа природно е
да се намалува и растот на економијата, што не е добро, што е лошо
- изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски.
�

Според него лош сигнал е стопирањето на градбата на патиштата и останатите стопански активности кои веќе
биле во тек на реализација.

Ова што го прават со патиштата,
запирање на градба на два автопати,
се цел да прикажат дека нешто недостасува, па ете сега тие ќе го решат
проблемот и да покажат некаква божемна своја активност, се одразува
лошо на економијата. Капиталните
трошоци во буџетот се намалуваат и
се намалува и растот на економијата.
Се прават катастрофални грешки во
економијата коишто на крајот завршуваат на грбот на народот. Додека
политичарите од СДС си прават реклама дека решаваат некои измислени проблеми, дека ќе смислат подобра локација за клинички центар и
слично, паѓаат капиталните расходи,
односно капиталните инвестиции
во буџетот, а се намалува растот на
економијата. Тоа се рефлектира на
севкупната економија и на севкупниот животен стандард. Тоа е лошо.
Лошо е кога заради ситни политички
поени и покажување на некоја измислена божемна активност за решавање на некои измислени проблеми
на крајот страда целата економија и
страдаат граѓаните - додаде Груевски.
�

Ревидираната проекција на растот на
економијата на 2.2отсто од претходно
проектираните 3 отсто е коректна
и во линија со предвидувањето на
„Фајнанс тинк“ од јуни 2017 за раст
на економијата од 2.3 отсто за целата
2017 година.
www.republika.mk

Сепак, оваа стапка е со понатамошни надолни ризици, што негативно
може да се рефлектира и врз приходната страна на буџетот во второто полугодие од 2017 година, што
може да повлече потреба од втор
ребаланс - сметаат од „Фајнанс тинк“
и нагласуваат дека останува перцепцијата дека ребалансот ја ослабува
развојната компонента, а ја надувува
социјалната компонента, па се додаваат средства за покривање на расходот
сврзан со реформата на минималната
плата, се додаваат средства за стечајци,
се додаваат средства за ПИОМ.
�

Повисоката минимална плата, надоместокот за стечајните работници,
субвенциите за приватните компании
и реформата во здравството и администрацијата, ги ставија во привилегирана положба министерствата за труд и
социјална политика, за здравство и за
економија во ребалансот на буџетот
за годинава.

Вкупно 17,9 милиони евра повеќе од
проектираниот буџет за годинава ќе
добие Министерството за труд и социјална политика за да ги реализира
предвидените програми до крајот на
годината. Околу 3,3 милиони евра се
наменети за навремена исплата на
сите загарантирани социјални права на
граѓаните. Дополнителни 20,2 илјади
евра ќе добие и Фондот за пензиско и
инвалидско осигурување. �
петок, 14 јули 2017 година
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здравство
Јавноста веќе коментираше дека
акцентот треба да биде ставен на
Министерството за здравство, а не
лично кон министерот. Министерот ќе се
смени, но министерството и проблемите
остануваат и тие треба да се решаваат.
Кога станува збор за здравјето, секој во
рамките на своите можности ќе стори
сѐ за да го реши проблемот. Но, дали
министерот има време да „четува“ и да
одговара на сите пораки? Дали овие
пораки ќе ја дадат реалната слика за
проблемите во овој сектор? Дали овој
начин на комуникација може да биде
исполитизиран и тоа токму во сектор
кој е многу важен во едно општество?
Сѐ друго ли се реши во здравството, па
сега остана овој начин на комуникација
со пациентите? Или пак на крај, за жал,
ќе се сведе само на себепромоција?

Кампања за самопромоција

На #ЗдравоТаравари се пријавуваат проблеми или
се фали министерот?
Пишува | Александра М. Бундалевска

Д
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али горливите прашања во здравството
и проблемите во здравствените институции може
да се решат со телефонската
линија што ја отвори Арбен
Таравари, ќе се покаже по извесно време. Дали телефонската линија #ЗдравоТаравари е
маркетиншки трик, односно
чист популизам или пак навистина ќе донесе нешто ново, ќе
се види откако ќе се сумираат
пристигнатите пораки и ќе се
петок, 14 јули 2017 година

изврши анализа кој најчесто
му пишувал на министерот, за
што се жалел или каква идеја
имал за да се подобри здравството и здравствените услуги
во Македонија.
Таравари објави на Фејсбук
дека почнува да функционира
телефонската линија 071/349999, на која може да му се обрати секој што има некаков предлог, пофалба или забелешка.
Овој невообичаен проект на
министерството предвидува
секој граѓанин со каква било
www.republika.mk

време да „четува“ и да одговара на сите пораки? Дали овие
пораки ќе ја дадат реалната
слика за проблемите во овој
сектор? Дали овој начин на
комуникација може да биде
исполитизиран и тоа токму
во сектор кој е многу важен
во едно општество? Сѐ друго
ли се реши во здравството,
па сега остана овој начин на
комуникација со пациентите?
Или пак на крај, за жал, ќе се
сведе само на себепромоција?

идеја да може да му пише на
Таравари или да му испрати
порака лично.

Но, јавноста веќе коментираше
дека акцентот треба да биде
ставен на Министерството
за здравство, а не лично кон
министерот. Министерот ќе се
смени, но министерството и
проблемите остануваат и тие
треба да се решаваат. Кога станува збор за здравјето, секој во
рамките на своите можности ќе
стори сѐ за да го реши проблемот. Но, дали министерот има
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Граѓаните преку електронска порака на Ватс ап или
Вибер може да се обратат со
каква било идеја, пофалба,
предлог, или пак неправилности, обиди за корупција и
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здравство

нерегуларности со кои се соочиле во функционирањето на
здравствениот систем. Целта
на #ЗдравоТаравари е лично да
ги чуе мислењата и искуствата
на граѓаните од здравствениот
систем.
#ЗдравоТаравари е хаштаг
кој е креиран на социјалните
мрежи Фејсбук и Твитер во
рамките на стратегијата за
социјални медиуми со цел подобро следење на сугестиите
и мислењата на пошироката
јавност за работата на министерството.

За една недела на Вибер и на
Ватс ап линијата „Здраво Таравари“ биле пристигнати над
2.500 пораки на Вибер и неколку стотини пораки на Ватс ап, и
генерално најголемиот број од
пораките содржат сугестии за
унапредување на здравствениот систем во повеќе различни
сегменти, велат од Министерството за здравство.

- Потсетуваме дека станува
збор за телефонска линија
која функционира со електронски пораки на овие две
апликации, така што преку
електронска порака граѓаните можат да се обратат до
министерот со каква било
идеја, предлог, со пофалба,
24
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или пак да известат за одредени неправилности, обиди
за корупција и нерегуларности со кои се соочиле во
функционирањето на здравствениот систем – објаснуваат
од Министерството.

Во досегашните пораки дел од
нив содржат честитки за оваа
иницијатива и транспарентна
комуникација со граѓаните.
- Досега се упатувани и пораки со конкретни прашања
за одредени здравствени услуги, а генерално, најголем
број од пораките содржат
сугестии за унапредување
на здравствениот систем во
повеќе различни сегменти
– објаснуваат од Министерството.

Според нив, сите пристигнати
прашања се прочитани, сортирани и проследени до надлежните сектори за конкретната
проблематика.
www.republika.mk

- Министерството за здравство е отворено за комуникација со граѓаните и токму
овие алатки овозможуваат
одблиску да ги слушнеме
мислењата на граѓаните и
докторите, односно на сите
засегнати страни и заеднички да креираме позитивни
промени во здравството –
велат од Министерството.
Оттаму додаваат дека во претстојниот период планираат и
воведување на нова практика.

Хомосексуалците влегоа во влада

тема на неделата

Барањата на
ЛГБТ-заедницата
приоритет за Заев

му е „атрактивен“. Но, затоа има
кој да крене рака за хомосексуалците. Има кој да запраша што
е со нивните права. Се работело
за голема група граѓани, гласачи и нивните права мора да се
решат. Децата со хендикеп не се
гласачи, ниту пак со нив може да
се крене прав за да се затскријат
одредени случувања во државата кои треба да се протнат низ
мала врата.

Месец и половина од владеењето на социјалдемократите
во кои се дебатираше за педофилите и нивните права,
се дебатира за хомосексуалните бракови, се дебатира за
правата на хомосексуалците за посвојат дете. Се отворија
вратите за овие лица, но за родителите и за лицата со посебни
потреби вратите на институциите останаа затворени
Пишува | Билјана Зафирова

Р

амноправен живот - ДА,
селективност – не. Се чини
„доаѓа живот“ за одредени групи кои сметаат дека се
маргинализирани, но не доаѓа
живот за ранливите категории.
Во првите 40 дена од формирањето на власта предводена
од Зоран Заев не се најде вре-

ме да се поразговара за лицата
со хендикеп. Очигледно нема
кој да крене рака и да покрене
иницијатива за овие деца, за
овие луѓе, за родителите кои се
соочуваат со реални проблеми
поради хендикепот на своите
најмили. Времето за нив лета,
но нивниот интерес некому не

Месец и половина од владеењето на социјалдемократите во
кои се дебатираше за педофилите и нивните права, се дебатира
за хомосексуалните бракови, се
дебатира за правата на хомосексуалците за посвојат дете. Се
отворија вратите за овие лица,
но за родителите и за лицата
со посебни потреби вратите на
институциите останаа затворени. И додека се зборува за
правото на оние кои сметаат
дека се најдискриминирани во
општеството, се рушат вистинските семејни вредности и се
создаваат поинакви вредности,
ранливите категории не само
што се ставаат некаде на маргините, туку и се злоупотребуваат.
Некој си зема право да манипулира со нив, да ги користи за
задоволување на нечии ниски
страсти и лични фрустрации.

- Се планира воведување на
видеа во живо со министерот или со доктори и експерти од различни области,
на кои граѓаните ќе имаат
можност директно да им поставуваат прашања на теми
од нивни интерес и веднаш
да добијат стручен одговор
– информираат од Министерството.

Дали #ЗдравоТаравари ќе
даде резултати или ќе биде
популистички потег како оној
на поранешниот претседател
на Венецуела Хуго Чавез, кој ја
имаше контактната телевизиска емисија „Ало, президенте“, во која гледачите директно му се јавуваа во програма
на Чавез, останува времето да
покаже.

www.republika.mk
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тема на неделата
„Тендерското“ барање на
Боки 13

една основа, ниту етничка, ниту верска, ниту здравствена или пак расна.
Напротив, „Република“ секогаш им давала поддршка на лицата со посебни
потреби како и на децата со пречки
во развојот, но и на децата без родителска грижа, а таквата поддршка ќе
продолжи и во иднина.

Бојан Јовановски, популарниот контроверзен водител, неодамна изјави
дека донел одлука да посвои три деца.

„Донесов одлука, како самец, човек
кој не е во никаков брачен или партнерски однос, да посвојам три деца
кои ќе бидат од различна вероисповед, христијанска и муслиманска, а
третото дете сум согласен да биде
со мали или умерени тешкотии во
психофизичкиот развој, односно
дете со специјални потреби“, објави на Фејсбук Бојан Јовановски, кој
се претставува како претседател на
Меѓународен сојуз.
На водителот познат како Боки 13
порталот офф.нет му врати со добро
срочен одговор:
„Убаво е да сакаш да станеш родител. Не е убаво кога мислиш дека
таа одлука треба да биде проследена со нарачка. Нејасно е како
тој мисли дека малите кои ќе ги
посвои имаат однос кон религијата, па да му дадат деца од различни
верски модели. Може мисли дека
на маливе им даваат чварка, па
ако ја изеде е христијанче, ако не,
тогаш мора да е муслиманче. И капак, според идниот родител, она
трето дете кое сака да го посвои
(со тендерски услов да биде дете со
пречки во развој), нема религија,
пошто ваљда е напуштено од Бога“.

Децата не се брендирани
чанти за задоволување на
искомплексираниот гламур
Одлуката на Бојан Јовановски наиде
на негодување. Но, и на пофалби. Секој
обид да се посочи дека ваквата изјава
на Бојан 13 е прво дискриминаторска,
второ популистичка, трето се коси со
одредени вредности во општеството,
беше „каменуван“. Со тоа се соочи и
порталот „Република“ при пренесување на твит за „трите деца“ на Бојан
13. По објавениот твит на нашата адреса пристигнаа реакции. Кај дел од беше
забележително дека на испраќачите
не им е проблем да глорифицараат
ликови кои промовираат неморално
однесување и навредуваат илјадници граѓани вклучително и лица со
посебни потреби само затоа што не
биле истомисленици. Дел, пак, беа из26
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манипулирани и буквално насочени
да испратат реакција до редакцијата.
Пристигнуваше една иста порака, па
дури и дел од испраќачите имаа заборавено да го избришат упатството
од нарачателот, па ни пристигнаа и
пораки со упатство.

Дискриминација на децата не вршиме ние, туку оној кој сака да
посвои три деца од три категории
со „специјални карактеристики“. Не
ги навредивме ние родителите на децата со пречки во развојот, туку некој
друг, чијашто адреса им е позната на
испраќачите на идентичната порака.
Ја пренесовме и таа вест, но никој од
нив не реагираше.

„Чувствителната тема што ја отвори
најавата на Боки 13 да посвои три деца,
дискриминирани по верска основа
и според здравствената состојба, со
право крена многу прашина. Сепак,
револтот упатен кон нашиот медиум
е неоправдан, со оглед на тоа што не
доаѓа на вистинската адреса.

Повеќе од свесни сме дека оваа порака која доаѓа од повеќе адреси има
цел да ја изврти фактичката состојба
и да ја префрли топката кај нас. Точно
е дека лицата со посебни потреби
имаат право на достоинствен и квалитетен живот, и дека зад тоа право
стојат нивните семејства. „Република“ ги поддржува нивните права и
секогаш е тука како медиум да помогне да се подигне свеста за потребите
на тие лица. Доколку некој од родителите или некое лице со посебни
потреби се почувствувале навредено
од пренесувањето на твитот напишан
од трето лице, ние како редакција им
се извинуваме.

Организираните испраќачи можат да
прелистаат во нашата архива и да се
запознаат со нашата работа и да видат
дека во нашите текстови не вршиме
дискриминација на лицата по ниту

Суштината на овој проблем е злоупотребата на децата без родителска
грижа. Децата не се брендирани чанти за задоволување на искомплексираниот гламур. Децата се производ
на Господ, на Природата, на Хромозомите, кој во што верува, нивната
игра нѐ прави различни. Наша цел
никогаш не биле луѓе со посебни
потреби. Наша цел биле и ќе бидат
оние што имаат потреба преку нив
да ги задоволат ниските страсти и
личните фрустрации со затскриена злоупотреба. Онака како што ве
злоупотребуваат Вас во обидот да
ги оцрнат оние кои го посочуваат
вистинскиот извор на злоупотреба.“

„Република“ одговори на пораките:

Во нашето сандаче пристигна една
порака од многу испраќачи, кои се
обидоа да ни одржат лекција за тоа
што се луѓе со посебни потребни. Реагираат на пренесен твит (напишан
од трето лице) кој воопшто не се однесува на лица со посебно потреби,
туку во себе содржи зборови кои имаат
преносно значење, односно зборови
кои во нашиот јазик се користат за
слободно говорно изразување. Овие и
други зборови кои во нивното основно
значење означуваат некаква медицинска дијагноза за одредена ментална
заостаност, во секојдневниот говор
означуваат глупост, безмисленост и се
однесуваат на психички здрави лица
кои излегуваат надвор од моралните
и етичките општествени норми.
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Но, извинувањето не се однесува на
оние кои преку смислена хајка сакаат
да ја префрлат топката на наша адреса,
а притоа да го заштитат и да го величаат оној кој, како што самиот кажа, сака
да посвои три деца од три категории
со „специјални карактеристики“.

Кабинетите отворени за
едни, затворени за други
Но, кој дозволува да се манипулираат
лицата со реални проблеми. Лицата со
хендикеп кампуваат пред Собранието на Република Македонија. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ги посети и добија
ветување дека ќе се бара решение за
нивните барања. Сепак, родителите не
веруваат на ваквите ветувања, бараат реализација. Бараат дебата, бараат
прием, бараат конкретни решенија.
Бараат оние од собраниските клупи да
дојдат и да видат за кого треба да кренат рака. За жал, се чини некои од нив
кренаа рака за хомосексуалците, зашто
нивните потреби се поголеми, нивните барања се приоритетни, нивното
барање за склучување брак помеѓу
маж и маж и жена и жена има предност
пред родителите кои се прашуваат
што ќе биде со нивните деца со пречки
во развојот по нивниот живот, кој ќе се
грижи за нив, каде ќе ги остават.

За контроверзниот Бојан Јовановски
имаше време. Имаше време Зоран Заев
да го прими во премиерскиот кабинет,
да се фотографира со него. Имаше време и министерот за внатрешни работи
Оливер Спасовски. И тој седна на заедничка маса со Боки 13. Министерката
Мила Царовска, исто така, седна на
маса. Таа е единствената што најде
време и за претставниците од граѓанската иницијатива „Пет до дванаесет“,
но цел месец по посетата нема ништо
конкретно. Немаше ништо конкретно
и од заменската министерка за труд
и социјала Фросина Ременски, која
ракоплескаше на идејата на Боки 13
да биде татко на три деца.

Бакнежот на
хомосексуалците пред
потребите на лицата со
хендикеп

Четириесет дена јавноста е манипулирана, 40 дена вниманието на
јавноста свесно се врти кон теми кои
не би требало да бидат приоритетни. Министерката за образование
Рената Десковска го направи првиот
чекор – да се повлече учебникот во
кој се зборува за семејни вредности и во кој се бара децата да донесат фотографија од венчавката
на нивните родители. Но, не најде
време да поразговара со родителите

на децата со посебни потреби што
им е потребно за нивните чеда да
добијат соодветно образование и
достоинствен живот.
Наместо битка за подобар, достоинствен живот на лицата со хендикеп,
се случи игра со нивните чувства,
злоупотреба на нивната ранливост.
Сепак, нивниот проблем со висината
на месечниот надомест кој го примаат, со дискриминацијата со која се соочуваат во општеството, барањето да
се формира народен правобранител
за лица со посебни потреби, потре-

бата да се избрише границата од 26
години за правото за користење на
скратено работно време на родителите кои имаат деца со пречки во
развој како и воведениот материјален цензус за користење на правото
на помош за нега не е дел од интересот на оние кои изминатата недела
ги злоупотребуваат овие лица. За
нив приоритетно е дали хомосексуалните двојки ќе може да излезат
од, како што велат „плакарот“, да се
бакнат во јавност и дали носењето
бурма кај хетеросексуалните двојки
нив ги прави граѓани од втор ред.

Сексуалната злоупотреба и педофилијата врз децата
во хомосексуалните бракови е многу висока
Дали во Македонија треба да се
склучуваат хомосексуални бракови и дали на хомосексуалните
брачни двојки треба да им биде
овозможено да посвојуваат деца?
Оваа тема ја бранува јавноста
веќе подолго време. Интересно е
да се погледне студијата на социологот и научник Марк Регенерус,
кој дава конкретен доказ за последиците кон децата во хомосексуалните бракови. Имено, преку
научно истражување дојдено е до
сознанија дека сексуалната злоупотреба и педофилијата врз децата во хомосексуалните бракови е
за голем процент повисока отколку во традиционалниот брак меѓу
маж и жена. Исто така, интересен
податок е дека децата од хомосексуалните бракови за цели 700
проценти повеќе завршуваат во
поправни домови, многу почесто
стануваат зависници на дрога и се
впуштаат во криминал. Кај нив е
поголема и невработеноста.
Најголемата жртва на хомосексуалните бракови се токму
најслабите - децата. Од сексуалната злоупотреба до склоноста
кон депресија и дрога, заклучува во студијата, научникот Регенерус.
�

Според податоците на научникот
приложени во студијата, помалку
од два проценти од децата во непроменетите биолошки семејства
изјавиле дека доживеале сексуална злоупотреба од некаква прироwww.republika.mk

да, додека таа бројка кај децата
на истополовите двојки изнесува
23 проценти. Загрижувачки е и
податокот дека 14 отсто од децата
од хомосексуалните двојки имаат
поминато некое време во згрижувачки семејства во споредба со
околу два отсто од американската
популација во целина. Процентот
на апсења, експериментирање со
дрога како и стапката на невработеност се повисоки кај децата
со родители од ист пол. Само два
од 175 испитаници кои изјавиле
дека имаат мајка во лејзбијски однос го поминале целото свое детство со двојката, а ниту едно дете
не го поминало своето детство во
домот на мажи во геј-врска.
Едноставно, ако сакате да им
дадете на вашите деца најдобар почеток во животот, треба
да бидат во рамки на нормален
биолошки брак и да останат
заедно со двојката за време на
бракот, наведува Регенерус. �
�
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ВОЛЈА ЗА МОЌ

колумна
Да го имаше некој друг народ овој гениј, овој трагичен
гениј, досега ќе направеше сјаен историски национален, а можеби и интернационален херојски култ. Моите
пријатели од ИРА. (Irish Republican Army) го почитуваат
како нивни херој. Шон О’Хара, мој другар и соборец на
интернационален план, го беше истетовирал на рамото.
Сега тој е дел од „Шин Фејн“ на Џери Адамс (политичкото
крило на ИРА и нејзиниот лидер).

• И Галапчето со пиетет збори за Павел Шатев, последниот
гемиџија и првиот разузнавач на НКВД, кој на Сталин му
прати порака за Хитлеровиот план „Барбароса“ многу
порано и од Зорге и од Абел. Каков интелект и каков
борец, Маршале!

Пишува | Ацо Станковски

К

ога стравот престанува, на неговото место се појавува
волјата за моќ. Тоа го поседуваат сите суштества во
фазата на експанзија на нивната тенденција за контрола на познатите, а понекогаш и на непознатите нешта.
Всушност, тоа е постојано израмнување на дефанзивните
и офанзивните аспекти на егото. Кулминација на волјата
за моќ се манифестира во политичките сфери, кои во целокупната своја интерактивност и реализација ја создаваат
историјата, која станува ултимативен парадигматичен
фактор на мотивација и престиж на сите оние партиципиенти во процесот, кој ја определува оваа жестока војна
на идеологии и личности.

Секако, здрава и витална волја за моќ во експанзија е незаобиколнава карактеристика или, ако сакате – дарба на
големите и харизматични лидери. Но, покрај волјата за моќ,
лидерот треба да има и карактерни доблести, висока интелигенција, но и искуство. Инаку волјата за моќ го претвора
човека во гротеска, во смешен монструм, кој ги соблазнува
луѓето кои, наместо масовно да се собираат околу ваквиот
водач, тие бегаат од него како од чума.
Од тој аспект, волјата за моќ создава непријатни и насилни
впечатоци, а нејзината реализација генерира карикатурни
и пародични состојби.
Токму таква гротеска сега се случува на нашата политичка
сцена, посилна од било кога досега во независна Македонија.

Гротеска пар екселанс, потхранета со политички авторитет, а можеби и со пари од страна на меѓународните
структури на светската геостратегиска проституција,
олицетворена во НАТО и ЕУ и персонифицирана како
Блудницата Вавилонска.

• Токму така, Маршале. Но, вие и понатака ја чувате кубурата длабоко завлечена во чакширите!

• А, што, да тепам гадинки, кои за кратко време меѓусебно
ќе се испотепаат. Одвратно е да се дигне рака на вакви
мизерници и слабаци, какви што се апашите на Зеко.

• Така зборевте и на „Црниот четврток“, да не сте станале
демохристијанин во последниве години?

• Повеќе би рекол анархист, гемиџија. Го проучувам живо-

тот и делото на Павел Шатев, тој најсјаен и најзагадочен
револуционер во Европа во првата половина на 20 век.
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• Не ми го спомнувај Галапчето, кое е еден вид Наполеон
од шеќер. Се уплаши кога му требаше најмногу храброст.
Волјата за моќ му исчезна пред рациото, преполно со
стравови.

• Епа, Маршале, стравот лозјето го чува. Ние сме мала

нација и не знам кој маж би имал тестиси да се справи
со ваква монструозна закана, која дојде директно од
„длабоката држава“.

• Ма, тоа се глупости! Галапчето се плаши и од сопствената
сенка. Тој е прекрасна личност, интелигентен, образован и
хуман, но на оваа сцена треба нешто друго, треба јастреб,
а не галапче кое, наместо да се бори, дефецира на првата
закана.

• Но, тој е интелектуалец. А интелектуалците се специфични по прашањата за насилството, Маршале.

• Давам двесте врвни интелектуалци за еден добар убиец,

кој не јаде измет, туку е фанатично посветен на каузата
и е потполно лојален и послушен на организацијата.

• Нешто како Владо Черноземски – Шоферот или како
Ќосето?

• Можеби, или како Петар Велики, Наполеон, Сталин, Мао

или Адолф Хитлер, луѓе со воено искуство и чест. Некој,
кој за повисок интерес може да испука шаржер куршуми
во главата на осудениот непријател.

• Кој непријател, Маршале?
• Секако дека нема да се трошат куршуми со стрелба во

фекалии, какви што се Зеко и неговите трабанти. Треба
да се оди директно кон главата на „длабоката држава“.
Да се одредат факторите и да се изврши егзекуција.
Потоа „длабоката“ ќе се замисли и ќе фати да испитува.
Како кој агент на „длабоката држава“ доаѓа, ние ќе го
заглавиме во лавиринтот на нашите национални и херметички дубиози, како мува во пајакова мрежа. Потоа
ќе ги ставиме на обработка и врбување. Тие што ќе ги
средиме, ќе им ги вратиме назад индоктринирани и со
определена мисија. Тие, пак, што нема да се скршат, ќе
ги ликвидираме.

• Убав план, Маршале, нема што!
• За татковината нема цена, уште е поважно човештвото.
На овој начин нема само да ѝ помогнеме на Мајка Македонија, туку и на Прамајката Земја. �
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Рекоа, не порекоа

Личност на неделата

|

Никола
Груевски

СДСМ смислиле или
некој им смислил
ВМРО-ДПМНЕ да се
занимава само со себе, со пријави, притвори,
пасоши, со платеници кои треба да глумат
реформатори на партијата, додека Заев да го
исполни ветувањето дека ќе ја редефинирал
државата.

Ивајло
Калфин,
вицепремиер на
Бугарија
Оддалечувањето на
властите во Македонија (од Договорот за добрососедство со Бугарија) ќе биде многу лош
сигнал и за нив во обидот да излезат од изолацијата. Нема како да се случи тоа без да почнат
да разговараат со Бугарија и со Грција.

Горан Сугарески

Министер
за броење
дупки
Роден на:
3 август 1973 година во Прилеп

Образование:
дипломиран правник

Професија:

Љупчо
Пренџов

За три недели е
Илинден. Нема ни
Д од дебата, но затоа Бојко Борисов се однесува одговорно кон
својата нација. Тој уште на 5 јули го доставил
договорот до Комисијата за надворешни работи во бугарскиот парламент. Борисов, исто
така, истакна дека која било бугарска влада да
преговара со Македонија, Бугарија од своите
ставови не отстапува.
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политичар, министер за
транспорт и врски

О

ние кои не го познавале до шестоноемврискиот конгрес
на СДСМ го запознаа како
извисениот координатор
на пратеничката група на
СДСМ. Еден од оние кои мораа да станат за да седнат
шарените.
Оние кои го познаваа, без
разлика на верска, етничка,
и секако, партиска припадност, останаа занемени што

www.republika.mk

токму претседателот на
раштиманиот клас остана
да клечи зад врата.

Како и да било, еве сме
половина година подоц
на, исправувањето на вековната неправда што му
беше нанесена на Сугарески предизвика вековна штета на капиталните
инфраструктурни проекти
што се спроведуваат во Македонија, што, пак, ѝ заби
нож во грбот на кревката
економија.

Од зад врата директно во
министерска фотелја. Сугарески го доби ресорот
транспорт и врски. Па така,
месец и половина читаме
дека министерот Сугарески „на терен“ регистрирал

|

Личност на неделата

„многу проблеми и огромни
пропусти при изградбата на
автопатиштата“, а неделава
дојде ред исто толку „дупки“ Сугарески да ги изброи
и во водоснабдителниот
систем во Гевгелиско.

Со финансиска поддршка
од ИПА-фондовите, Министерството за финансии и Министерството за
транспорт и врски на 15
февруари беа удрени темелите на новиот систем за
водоснабдување, кој беше
предвидено да го подобри водоснабдувањето за
17.000 жители во Гевгелија,
Мрзенци, Моин, Богородица, како и Селеми и Стојаково во општина Богданци.
Овој проект е важен, зашто
освен непречено снабдување со чиста вода за
пиење на овие места, ќе
придонесе и за развој на
локалната економија преку создавање можности за
отворање земјоделски преработувачки капацитети,
индустриски капацитети
и нови мали бизниси, но
и развој во примарното и
секундарното сточарско
производство, изјави тогашниот министер за финансии Кирил Миноски.
Евроамбасадорот Жбогар,
пак, нагласи дека ваков проект се спроведува првпат во
рамките на кампањата „ЕУ
за тебе“ и со многу пофални
зборови објасни дека очекува благодарение на проек-

|

тот да се зачува здравјето
на населението, да се зголемат заштедите на домаќинствата и да се унапреди локалното стопанство.

Е убаво што вели Миноски,
убаво што очекува Жбогар
кога Сугарески најде дупка
во проектот и им плукна в
лице. И настрана поранешниот министер или великиот емисар од Европа, зашто
поголем од жедниот народ
нема – Сугарески не кажува
ниту зошто ниту, пак, колку
долго 17.000 илјади жедни
гевгеличани ќе чекаат за
вода за пиење? Додека охриѓани не добијат автопат
или пак додека прилепчани
не ја исправат трасата до
Градско?
Нехумана политичка борба
со несогледливи последици.

Несомнено гевгеличани ќе
се жедни, а министерот за
транспорт и врски ја блокира изградбата на новиот
водоснабдителен систем во
општина Гевгелија поради,
како што објаснува „битни
пропусти и недостатоци“.
Несфатливо е за какви пропусти се работи, кога тендерската документација е
подготвена и одобрена од
страна на Европската инвестициона банка, доделувачот на грантот, а објавена
од страна на Министерството за транспорт и врски.
Оваа одлука е донесена
само еден ден по посетата
на ревизорот од Романија,
претставник на ЕУ, при
што беше констатирано
дека изградбата на новиот
водоснабдителен систем се
одвива според планот.

Во меѓувреме, додека економијата трпи, капиталните
проекти чекаат, нема пат кој
води до Охрид ниту капка
вода во насушна Гевгелија,
а за сето тоа виновни се дупките кои му се причинија на
министерот за транспорт и
врски. � (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа
Тодор
Петров

Предлагаме македонско-бугарско
помирување и договор за траен мир и добрососедство меѓу
Македонија и Бугарија, но врз принципот на
еднаква сувереност, што подразбира заемно
почитување и разбирање, соработка по сите
прашања од заеднички интерес и немешање
во внатрешните работи.

Ивица
Дачиќ,
шеф на дипломатија
на Србија

Сметам дека Србија
направи грешка пред 20 години кога го призна
Скопје под името Република Македонија. Тоа
не беше коректно кон Грција.

Јорданка
Ивановска –
Јоци

Всушност, сликата
со новите вработувања е јасна и е следна: новите кадри во владата
и по министерствата ги местат Американците.
Станува збор за луѓе, кои, со години користат
грантови од УСАИД или други американски
фондови, едни те исти. Очигледно Заев е само
нем набљудувач. Слуша што ќе му кажат.
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свет

Трамп и неговиот персонал со контрадикторни изјави за средбата со Путин
Но, двајцата претседатели,
според мене, со право се фокусираа на прашањето како да
одиме напред, изјави Тилерсон.
�

Претседателот Доналд
Трамп се огласи на Твитер во неделата наутро
(9 јули), за да сподели
за што разговарал на
првиот состанок со
рускиот претседател
Владимир Путин на
Самитот на Г-20. Трамп,
исто така, даде контрадикторни изјави од она
што го изјави неговиот
персонал за состанокот

На Твитер Трамп зборуваше
и за иднината на американско-руските односи.

„Ние преговаравме за прекин на огнот во делови од
Сирија, кои ќе спасат животи.
Сега е време да продолжиме
да работиме конструктивно
со Русија“, напиша тој.
�

Трамп откри уште еден детаљ
од разговорот со Путин:

„Путин и јас разговаравме за
формирање заедничка група
за кибер-безбедност, така што
хакирањето избори и многу
други негативни работи ќе
бидат заштитени и безбедни“.
�

Н

аместо да одржи брифинг
по завршувањето на самитот, Трамп по враќањето во САД го искористи својот
профил на Твитер за да објави
детали за разговорот.

„Ен-пи-ар“ се прашуваше дали
со тоа Трамп уште еднаш го
потврди својот скептицизам за
наодите на американските разузнавачки агенции. Во петокот
Тилерсон изјави за новинарите дека Стејт департментот ќе
го испита прашањето за кибер-безбедноста и прашањето
за немешањето.

„Силно го притиснав претседателот Путин двапати за
руското мешање во нашите
избори“, напиша Трамп. „Тој
жестоко го негираше тоа. Јас
веќе го дадов моето мислење.“
�

Како што објави „Ен-пи-ар“, за
време на посетата на Трамп на
Полска, непосредно пред Г-20,
се чинеше дека Трамп ги минимизира наодите на американските разузнавачки агенции кои велат дека постојат
докази дека Русија се мешала
во американските избори во
2016 година.

Тоа е спротивно на она што Ники
Хели, амбасадорка од администрацијата на Трамп во Обединетите нации, го изјави за „Си-ЕнЕн“ само еден ден порано.
Сите знаат дека Русија се мешаше во нашите избори. Сите
знаат дека тие не се мешаат
само во изборите во САД. Тие
го прават тоа и во другите
земји и на тој начин се обидуваат да предизвикаат хаос
во тие држави, рече таа.

Па, мислам дека тоа беше
Русија, рече Трамп.

�

�

И мислам дека тоа би можеле да бидат и други луѓе
во други земји. Можеби се
вмешале многу луѓе, рече тој
додавајќи:
�

Трамп, исто така, напиша на
Твитер дека на состанокот со

Никој ништо не знае со сигурност.

�
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претседателот Путин не се
дискутирало за санкции и дека
ништо нема да се преземе сѐ додека не се решат украинските
и сириските проблеми, што е
спротивно на изјавите на државниот секретар Рекс Тилерсон.

По состанокот со Путин, Тилерсон, кој присуствувал на состанокот, изјави за „Вашингтон
пост“ заедно со другите дека на
состанокот се зборувало за санкции и дека Трамп се погрижил
да ги земе предвид дополнителните санкции што Конгресот
сака да ѝ ги наметне на Русија.
www.republika.mk

Шефот на персоналот на Белата куќа, Реинс Прибус, се појави
во емисијата „Фокс њуз сандеј“ за да негира дека Трамп
не верува во разузнавачките
агенции на својата земја и дека
тој му поверувал на Путин кога
рекол дека Русите не се мешале во изборите. (По состанокот
на Трамп и Путин, рускиот министер за надворешни работи
Сергеј Лавров, за новинарите
изјави: „Претседателот на
САД рече дека слушнал јасни
изјави од претседателот Путин дека тоа е неточно и дека
ги прифатил тие изјави“.)
Тоа не е вистина - рече Прибус, претседателот апсолутно
�
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свет
не поверува во негирањето на
претседателот Путин. Подоцна
во интервјуто Прибус, кој не
присуствуваше на состанокот
меѓу Трамп и Путин, звучеше
помалку убеден во врска со
тоа дали претседателот верува дека Русија се мешала во
изборите.
Да, тој верува дека Русија
најверојатно ги извршила
сите тие дела за кои ни беше
кажано, но, тој, исто така,
верува дека и други земји
учествувале во таа активност,
рече Прибус.
�

По состанокот, сенаторот Чарлс
Е. Шумер, лидерот на малцинството во Сенатот, го нарече
состанокот на Трамп со Путин „срамен“. Во соопштение,
Шумер рече: „Претседателот
Трамп имаше обврска да го
изнесе пред Путин мешањето
на Русија во нашите избори,
како што има и еднаква обврска да ѝ верува на нашата раз-

узнавачка заедница, наместо
на рускиот претседател“.

Републиканците, исто така, јавно ја доведоа во прашање тактиката на Трамп да соработува со
Русите за прашања поврзани со
кибер-безбедноста. Сенаторот
Марко Рубио напиша на Твитер:
„Партнерството со Путин за
заедничка група за кибер-безбедност е слично на партнерството со Асад за заедничка
група за хемиско оружје“.
Сенаторот Џон Мекејн во емисијата „Фејс д нејшн” на „Си-биес“ прашуваше зошто Русија сѐ
уште не е казнета за нејзината
улога во изборите.

Знаеме дека Русија минатиот
ноември се обиде да го промени исходот на нашите избори
и не успеа, но имаше навистина софистицирани обиди
да го стори тоа. Досега, тие ја
немаат платено цената за тоа,
рече Мекејн.
�

Сенаторот Линдзи Греам, пак,
изјави за „Мит д прес“ дека групата за кибер-безбедност на
Трамп со Русија е скоро најглупавата идеја што некогаш ја
слушнал. За време на интервјуто Греам, исто така, рече:

Кога станува збор за Русија,
тој има слепа точка. Да се
прости и да се заборави кога
станува збор за Путин во врска со кибер-нападите значи
да му се даде поголема моќ на
Путин, а тоа е токму она што
Трамп го прави.
�

Заложбата на Трамп да работи
со Путин доаѓа еден ден откако
„Вашингтон пост“ објави дека
руски владини хакери стојат
зад кибер-нападите во бизнис-системите на американските нуклеарни и други енергетски компании, според владини
претставници на САД. �
Извор: „Рефајнери 29“
Превод: Ана Цветаноска

Бони М
и пеколно диско-нонстоп
Пишува | Сотир Костов

С

едмата декада - пеколните седумдесетти од минатиот век, е
славното време на диско-музиката и диско-клубовите во кои младите
слушаа и играа диско-нонстоп. Тоа е
ерата на пеколното диско. Тогаш градските ноќни клубови ја стекнуваат
заслужената репутација на космопо-
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литски места каде што е модерно да
се биде. Диско-музиката беше нивната
главна музика. Таа им носеше и им
даваше елеганција и софистицираност на оние кои сакаа да изгледаат
импресивно на подиумот. Инаку, овој
вид музика се проби, а потоа стана
и доминантен, со два музички хита:
www.republika.mk

„Rock the Boat“ од Хјус корпорејшн и
„Kung Fu Fighting“ од Карл Даглас. Кога
се појавија овие музички нумери, веднаш беа прифатени како нешто ново и
свежо и станаа глобални поп-хитови.
Со нив почнува освојувачкиот поход
на диското во ноќните клубови низ
светот. Така, Најл Роџерс и Бернард
Едвардс инспирирани од декадентниот елитистички имиџ на британскиот глам-рок ја формирале групата
Шик, која создаде неколку музички
химни за диско-подиумите, од кои
најпознати се „Le Freak“ и „Good Times“.
Диско-музиката ѝ даде нов живот и на
австралиската поп група Би џис, која ги
снимила повеќето од песните за филмот „Треска во саботната вечер“. Овој
филм во тоа време стана огромен хит
кој ја популаризира диско-музиката и
направи ѕвезда од Џон Траволта. Остриот фалсет врз силните бас-линии
петок, 14 јули 2017 година
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и тапани на Би џис бил неодолив, а
песните како „Stayin’ Alive“ се сѐ уште
популарни. На диско-караванот меѓу
првите се приклучи шведската поп
група АББА со песната „Dancing Queen“,
во која има неверојатно гласовно хармонизирање и брз ритам кои од оваа
песна инстантно создадоа химна за
танчарите во диско-клубовите. Сепак,
во тоа време најмоќна од сите во диско-музиката беше кралицата на овој
вид музика Дона Самер. Таа е американска соул пејачка, која во тоа време
живеела во Европа и настапувала во
мјузикли. Спојувањето на нејзиниот
ангелски глас со немилосрдниот и
помалку заканувачки синтисајзер на
Џорџо Мородер, резултирало со уникатна снимка. Вокалот на Дона Самер,
полн со еротски набој, комбиниран со
песните на овој музички генијалец и
со звуците на синтисајзерот, станале
огромни хитови кои покажале дека
електронската музика е иднината на
диско-музиката. Ова најдобро го потврдува најмоќниот од сите диско-хитови „I Feel Love“ на Дона Самер.

Кога станува збор за Европа, сите знаеме дека без конкуренција диско-првенци се Бони М. Тоа е германското
музичко чудо од 70-тите години на
20 век. Тој период беше времето на
новиот германски филм (Фазбиндер,
Вандерс, Херцог), ангажираниот алтернативен театар, како и групата
радикални визуелни уметници предводени од Џозеф Беис. Меѓутоа, во
својот глад за меѓународно признание, меинстрим публиката бараше
сопствен светски признат, а сепак
германски производ – а да не биде
тоа само титулата светски фудбалски првак освоена на домашен терен
во 1974 година. Тоа што го бараше,
публиката и го доби. Ѝ го даде амбициозниот продуцент Френк Фаријан,
кој ја конципираше музичката група
во која тој беше сѐ зад сцената, а на
сцената беа поставени три прекрасни
девојки и еден елегантен танчар. Тоа
беше неговата верзија на диско-музика изведувана од убавите и згодни Лиз Мичел, Марша Берет и Мејзи
Вилијамс и елегантниот Боби Ферел,
концептуален проект наречен Бони М.
Франк Фаријан, според проверениот
рецепт на Силвестер Ливај, кој беше
автор на иновативните музички хитови и мегапопуларни „Fly Robin Fly“
и „Get Up and Boogie“ на групата Силвер конвеншн, ја создаде европската
верзија на диско-музиката Бони М,
која молскавично ќе стане најдобрата
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дефиниција за поп-музика заснована
на диско-звук, и ќе биде позиционирана од спротивната страна на АББА.
Како најдобро можеме да го опишеме
музичкиот бренд концепт Бони М?
Едноставно, тоа е комбинација на
певлива поп-мелодија, репетитивен
ритам, нагласена гудачка секција,
со текст од шест до десет зборови,
допадлив визуелен изглед на три
девојки и еден танчар, и секако, танцување до бесвест. Оваа комбинација
се покажа допадлива, примамлива,
дури и заразна и ги зацрта основните контури на новиот музички жанр
диско-нонстоп. Во него, групата вткаја реге-звуци, р&б-мелодии и многу,
многу диско-ритми. Но, имаше уште
нешто – сексуалноста, која просто
зрачеше од сите нив. Токму таа блескава сексуалност на оваа музичка
група беше идеално отелотворување
на слободните 70-ти години од минатиот век. Облечени предизвикувачки,
помалку ласцивно, со енергија заемно испреплетена помеѓу девојките и
машкиот член на бендот, но и енергија
кон публиката, претставуваа дозволен
врв на сексапил во жива акција, во дотогаш стриктно оградениот европски
граѓански свет. За тие кои не се колнеа
во рокенролот, заводливите членови
на оваа музичка група во секој дом
донесуваа зрак на сексуална слобода, правејќи ги прифатливи како за
католичката и протестантската, така
и за православната и комунистичка
Европа зад железната завеса.

Музиката на Бони М уште на самиот
почеток се вклопуваше во музичките стереотипи, па на тој начин беше
и претставена како музика за забава
во продолжен викенд. Што се однесуваше до публиката, сѐ беше точно
како што требаше: добиваа ритам, кој
можеше да се подведе и под вообичаеното средноевропско хопа–цупа
(за тие кои не разбираа што е грув);
допадливи мелодии носени со разиграна виолина (како класи); три
девојки кои не се со бел тен на кожата, па сексуалните алузии некако им
припаѓаат; откачен егзотичен танчар
како постојан извор на изненадување;
и структура на композицијата со повик
и одговор која постојано ја повикува
публиката да се вклучи. Потврда за
ова наоѓаме во најголемите хитови
на групата: „Daddy Cool“, „Sunny“, „Ma
Baker“, „Belfast“, „Rivers of Babylon“,
„Hooray!Hooray! It’s a Holi-Holiday“, „I’m
Born Again“, „Bahama Mama“, „Brown
Girl in the Ring“, „Rasputin“, „Gotta Go
www.republika.mk

Home“, „El Lute“... Се забележува дека
главно обележје на нивната музика
беше константниот, правилен ритам
на ударите на бас-педалот на тапанот. За публиката тоа работите ги
прави едноставни и лесни. Таа може
да танцува во динамичниот ритам,
со движења кои воопшто не е тешко
да се следат со нозете и плескање со
рацете на секој втор удар. Впрочем тоа
во секоја музичка нумера на сцената го
правеа и членовите на групата. Ваков
вид прифатлива музичка револуција,

во тој момент можеа да изведат само
луѓе со темна боја на кожата, правејќи
на европската почва и на музичката
сцена, нешто што Афроамериканците
во САД многу години претходно го
направија. Тие Европејците ги научија
како да бидат спонтани и послободни
во јавното однесување. Без разлика
како звучи ова, Бони М како прва
голема музичка група составена од
членови со потемна боја на кожата
станаа инклузивен дел на европската
меинстрим култура, па така на едно
големо пространство од алпските
зимски скијачки центри, до познатите летни туристички дестинации во
Грција, од скандинавските хипи-сквотови, до португалските зафрлени рибарски села, луѓето со потемна боја
на кожата станаа некако наши. На тој
начин, тоа што на почетокот беше само

маркетиншки потег на Франк Фаријан,
со тек на времето стана ингениозен
потег од пошироко културно значење.
Една од причините за трајноста на
музиката на оваа група е што во своите
најпознати музички хитови тие имаа
таен клуч за рокенрол наследството.
Во нивните најголеми хитови тие како
по некое правило најчесто ги опеваа
јаките карактери од онаа страна на
општествените норми. Сите нивни
херои беа еден вид предизвикувачки
одметници – „Daady Cool“, „Ma Baker“,

„Rasputin“. Кога малку ќе се замислиме
и ќе ги проанализираме овие имиња,
ќе дојдеме до заклучок дека оваа индиректна апотеоза на сѐ што е поинакво,
на многу посуштински начин го менуваше погледот на свет на младата
публика, отколку што тоа го можеше
самиот допир на сетилата. Бони М дебитираше со музичкиот албум „Take
The Head Off Me“. Овој албум беше издаден во средината на 1976 година,
но неговиот пробив на англискиот
музички пазар, а потоа и на светскиот
се случи во првите месеци на следната
година. Најголем хит од албумот беше
неодоливата, певлива и соодветна за
диско-танц „Daady Cool“. Веднаш следуваше и хитот „Sunny“, кој стана голем
хит во истата година. Со овој музички
албум групата се потпираше на одбрани соул, реге и рок стандарди, што

впрочем го потврдуваат и верзиите на
„No Woman No Cry“ и „Fever“. Сите низ
Европа и светот почна да зборуваат за
фантастичните хитови на Бони М. Се
чинеше дека 1977 година ќе биде клучна за опстанокот на групата. Тие го
издадоа вториот албум насловен „Love
For Sale“. Албумот имаше предизвикувачка насловна страна блиска на S&M
естетиката, која успешно ги вознемири духовите и го потврди значењето на
групата како ѕвезден бенд чиј момент
на слава е во тек. Носечки хитови на
албумот беа „Ma Baker“ и „Belfast“. Тоа
беа песни кои албумот го направија
светски препознатлив, а групата ја поставија на врвот на диско-музиката.
Потоа следуваа албумите „Nightflight
to Venus“ (1978), „Oceans of Fantasy“
(1979), „Boonoonoonoos“ (1981),
„Cristmas Album“ (1981), „Ten Thousend
Lightuears“ (1984) „Eye Dance“ (1985).
Овие албуми и музиката на нив, само
дополнително го потврдија водечкото место на групата на европската и
светската музичка диско-сцена.

На тој начин кариерата на Бони М
беше поставена на германски челични
темели, и не постоеше никој кој имаше
телевизор, радио или барем транзистор, а да не слушнал за оваа славна
група и нејзините музички хитови.
За тој период постои една анегдота
раскажана од музичката икона Иги
Поп. Кога пред некоја година во интервју за некое берлинско списание го
запрашале Иги Поп како е возможно
во 70-тите од минатиот век кога тој и
Дејвид Бови привремено престојуваа
во Берлин, создаваа музика и издаваа албуми, никој да не ги препознавал на улица, тој одговорил: „Ништо
чудно, во тие години во Германија
сите слушаа само музика од Бони
М“. Слична на оваа духовита изјава е
и изјавата на Дејвид Бови, кој кажува
дека кога во Берлин го снимал еден
од неговите три албуми, во студиото влетал продуцентот Брајан Ино,
кој во раката ја држел плочата „I Feel
Love“ на Дона Самер и извикал: „Не
барајте понатаму, го најдов звукот
на иднината... оваа песна ќе ја промени клупската музика“. Оваа изјава
на продуцентот се покажала сосема
точна. Големиот хит на Дона Самер
беше и еден вид најава за техно и хаус-музиката. Како и да е, тогаш Бони
М го живееја својот меинстрим успех,
кој ги направи трајни ѕвезди на поп
диско-музиката. Всушност, модерната
европска клупска електронска музика
својата естетика им ја должи подедwww.republika.mk

накво на опојната репетитивност на
Мородер и предизвикувачката разиграност на Бони М.

Сега со право може да се постави прашањето зошто овој музички бенд без
проблем ги преживеа генерациите и
неговата музика остана популарна
засекогаш? Одговорот е едноставен:
Бони М го претставуваат изгубениот
рај на поп-музиката. Тие во своето
време го направија реално сето она
што оваа музика требаше да го подразбира. Во таа смисла, најпрвин,
создадоа перцепција во која надежта
е достапна за сите. Понатаму, заводливоста, убавината, доброто расположение, хедонистичките ритами и
позитивниот став беа спакувани во
допадлив и прифатлив стил за младите тинејџери од тоа време. Сето тоа
беше топол јазик преку кој можеше да
се стекне чувство за подобар живот.
Тогаш никој не сакаше да се откаже
од таквата надеж. Во тој контекст потрошниот гламур на групата одеше во
втор план, а на преден план избиваа
нивните сочни хитови како последна шанса за забава, доживување и
сладок живот на младите. Ама да не
заборавиме дека Бони М претставува и победа на женскиот принцип во
поп-музиката. Сѐ што е содржано во
нивните песни наведува на средба
меѓу луѓето, на допир, на бакнеж, на
заемно чувство. Сетилната мешавина на ведрина и меланхолија, просто
бликаше од трите црномурести грации на овој бенд. Бони М покажа и докажа дека и обичните девојки можат
да бидат поп-девојки. Денес, секоја
жена може да биде ѕвезда, барем таква каква што таа се замислува, а токму
тоа е заслугата на Лиз Мичел, Марша
Берет и Мејзи Вилијамс, од пред 40
години. Слободно можеме да кажеме
дека сѐ додека има поп-музика, надеж
и најавуваната љубов содржани во
песните на Бони М ќе бидат докажани
и потврдени врвни вредности. �
петок, 14 јули 2017 година
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Пишува | Кристина Николова - Кузмановски

Лето на островот Хвар
Од островот Хвар се пружа прекрасен поглед кон
островот Брач и Макарска и со право се вбројува во
10-те најубави острови на светот

Х

вар е хрватски остров во Јадранското Море. Зафаќа површина од
297 квадратни километри, има
11.103 жители и главен град е Хвар.

Еден e од најпосетените и најтоплите
хрватски острови во Јадранското Море.
Сместен меѓу раскошна борова шума
и бескрајни полиња со лаванда, Хвар
е несомнено посакувана туристичка
дестинација.
Од островот Хвар се пружа прекрасен
поглед кон островот Брач и Макарска
и со право се вбројува во 10-те најубави острови на светот. Прекрасната
околина, пријатната медитеранска
клима, изобилството на сонце и топло Јадранско Море ќе ви овозможат
вистински одмор.

Многубројните културни и историски
споменици, прекрасните плажи, многубројните кафе-барови, ресторани со
морска традиционална храна и богата
гастрономија на секој турист му создаваат слика за едно незаборавно лету-

вање. Островот нуди идеална можност
релаксација, посета на единствени и
прекрасни заливи, идеален е за активен и пасивен одмор за љубителите
на недопрената природа и мирисот на
лавандата, заштитен знак на островот.

Плажи има и за деца, за двојки и за нудисти. Мина (Јелса), Солајн (Врбоска),
Гребишќе (Јелса) и Дубовица (помеѓу
Хвар и Стари Град) се убави за мали
деца. Помали места на крајбрежјето
се Милна, Завала, Иван Долач. Завала
е место за оние кои не сакаат метеж.
Познати нудистички плажи се Палмижана и Стипанска.
Доколку одите во своја режија, на Хвар
има многу хотели кои нудат сместување со полупансион. Главни места
за престој се Хвар Таун, и Стари Град.

Хотелите на овој остров се со четири ѕвезди. Но, постои и поевтина
опција, односно апартмани за кои
не треба да издвоите висок буџет
како за хотелите.

Стари Град има многу помалку места
за престој. Тоа се само угостителски
станови без целосна хотелска услуга.

Агенциски аранжман во хотел со три
ѕвезди овој месец е околу 60 евра по
лице за полупансион. Ссекоја услуга
што содржи нешто повеќе од појадок
и ноќевање се доплаќа.
Како да се стигне до Хвар?

На островот нема аеродром, па ќе мора
да се дојде со брод.
Во Хвар Таун има пристаниште за
јахти, „Рива“, но има и други пристаништа преку кои може да се стигне
до островот. Постојат два начина да
се пристигне на Хвар – со траект или
со хидроглисер. Повеќето посетители
на островот пристигнуваат со траект.
Патувањето трае околу два часа и се

пристигнува во близина на античкиот град Стари Град. Побрз транспорт
обезбедуваат хидроглисерите, патувањето трае околу еден час, а се поаѓа
од Сплит.

Сепак, за оние кои претпочитаат интимен, луксузен превоз „Далмација
експрес“ нуди 24-часовна бродска ус-

луга од Сплит или од аеродромот, а брз
транспорт нуди и „Јадранско експрес“.

Ако се одлучите да летувате во градот
Хвар важно е да знаете дека градоначалникот Рикардо Новак почна да ги
исполнува своите ветувања дека ќе ги
упристои разузданите туристи и ќе
стави крај на голотијата во својот град.

На влезот во Хвар стои табла со предупредување до туристите и казните со
кои ќе се соочат доколку се однесуваат
непримерно.
Кој на градски улици ќе шета во костим за капење ќе плати казна до 600
38
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евра, жени во горен дел од костим за
капење и мажи со голо торзо до 500
евра, а оној кој се тетерави на улица
со шише во рака и пијан ќе лежи на
улица ќе треба да издели од буџетот
за одмор до 700 евра за казна.
Новите правила во градот се обид на
градските власти да се тргне етикетата дека Хвар е дестинација за промискуитетни забави.

Од градот потенцираа дека младите
турсти се добредојдени, но ќе мора да
научат како да се однесуваат. Заработката по секоја цена не е туризам каков
што се посакува за ова место.
петок, 14 јули 2017 година
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АТРАКТИВНО

Олгица ЃОРГИЕВА, МОДНА КРЕАТОРКА

Колекцијата за деца е наменета за посебни пригоди во животот
Ова е мој многу драг проект. Ќе се потрудам и од него да
изградам приказна која ќе се прераскажува. Се работи за
концептуална приказна наменета за одредени пригоди,
како што се родендени, крштевки, свадби, вели Ѓоргиева

П

ознатата македонска дизајнерка Олгица Ѓоргиева по многуте
успешни женски колекции создаде концептуална колекција за деца,
со модели кои се наменети за одредени пригоди како што се родендени,
крштевки, свадби.

Ѓоргиева, која со своите колекции редовно учествува на Модниот викенд
во Скопје, позната е по префинетиот
стил на изработка на моделите, а секоја
нејзина колекција има своја приказна.
Годинава таа беше единствената Македонка на настанот „Музика и мода“,
што се одржа во Белградската филхармонија. На настанот учествуваа интер-

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дими и Ани

По многуте успешни женски колекции првпат реши
да лансираш колекција за
деца. Од што се состои колекцијата?
ЃОРГИЕВА: Ова е мој многу
драг проект. Ќе се потрудам и од
него да изградам приказна која
ќе се прераскажува. Се работи
за концептуална приказна која
е наменета за одредени пригоди како што се родендени,
крштевки, свадби и слично. Сигурна сум дека кај многу мајки
ќе предизвикам насмевка на
�

национални уметници на класичната
музика и мода, а Ѓоргиева ја претстави
својата најнова колекција. Весна Мандиќ, организаторка на настанот, носеше
креација токму од нашата дизајнерка.

Не е првпат Ѓоргиева да се впушта во
нови води во дизајнирањето. Таа ја дизајнираше линијата маици со натписи
што имаат мотивирачка порака за секој
ден во неделата. Маиците беа во црна
и бела боја, минималистички и згодни
за комбинирање со различна облека и
стилови. Претходно, таа имаше колекција наменета за деловни жени, која ја
промовираа успешни жени во својата
професија – новинарки, претприемачки.
лицето, затоа што кога ќе дојдат
важни моменти во нивниот и
животот на нивните деца, секогаш сакаат нивното дете да
изгледа прекрасно. Од сега па
понатаму, кога ќе имаат повод
и кога ќе имаат потреба од ваков продукт, ќе знаат каде да се
обратат. Моментите го прават
животот, а со фотографија тие
се меморирани засекогаш...
Кому е наменета односно
за која возраст е детската
колекција?
�

ЃОРГИЕВА: Во моментот прототиповите што ги имаме се за
возраст од една до 6-7 години,
меѓутоа идејата може да се развива и да се проширува.
Дали е само за малите дами
или пак има нешто и за момчиња?
ЃОРГИЕВА: Изборот за девојчиња во моментот е поголем,
меѓутоа не се исклучени и
момчињата. Ова е прва колек�

ција и во иднина секако ќе се
проширува. Самиот пазар ќе
ги диктира потребите, така и
ќе се прилагодуваме.

Дали ти си првиот моден
дизајнер во Македонија кој
креира и детска колекција?
ЃОРГИЕВА: Сигурно имало
дизајнери кои излегле со по
некое детско парче, меѓутоа
официјално со колекција, не
можам да се сетам.
�

Ова е проширување на модната марка ГО. Какви се твоите идни планови?
ЃОРГИЕВА: Ова е дополнување
на мојата работа. Во моментов
сум фокусирана на три проекти: детската колекција, приватните нарачки со моите клиенти и мојата веб-страница.
�

Какви материјали користеше и што беше твоја инспирација за детската колекција?
�
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ЃОРГИЕВА: Од материјали користев памук, вискоза, неколку
верзии на сатени, печатени материјали кој се користеа како
детали и слично. Инспирација
за оваа прва колекција е всушност нејзината суштина и приказна. Како што спомнав, ова
е концептуална линија која е
наменета за одредени свечености, така што размислував
за пригодите на кои би се носеле и притоа се потрудив да
ја вметнам детската енергија
низ моделите.

меѓутоа прекрасно се пронајдоа
во улогата и направивме прекрасна фотосесија. Деновиве ќе
следува електронски каталог
кој ќе биде многу лесно достапен до поширок круг на луѓе и
во него ќе биде целиот концепт
на оваа колекција. �

Дали планираш посебно презентирање на колекцијата
и кој би ги носел моделите?
ЃОРГИЕВА: Во моментот немам
некоја официјална информација за ревија. Има некои разговори, меѓутоа не е дефинитивно потврдено. Направивме
фотосесија со нашите познати фотографи Ани и Дими, во
коњанички клуб. Дечињата не
беа професионални модели,
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наука и технологија

Кабините на новите револуционерни лифтови ќе се движат во повеќе насоки
Најпознатата светска компанија којашто се занимава со производство
на лифтови и ексалатори, „Тисенкруп“ презентираше нови детали од
својот револуционерен безжичен систем за транспорт „Мулти“, кој го
менува движењето на стандардниот лифт, пронајдок кој функционира
главно вертикално уште откако е откриен пред повеќе од 150 години

Д

озволувајќи истовремено хоризонтален и
вертикален транспорт
во објектите во кој „Мулти“ ќе
биде инсталиран, овој иновативен систем има капацитет да
воведе висок дизајн на градби
преку елиминирање на архитектонските ограничувања и
отворање нови можности при
изработката на архитектонските проекти. Со тоа би можеле да се отстранат повеќе
ограничувања, како на пример
вертикалната усогласеност и
димензиите на вратилото.

„Тисенкруп“ го претстави овој
концепт уште пред околу 2 години, а неодамна објави дека
ваков лифт веќе е инсталиран
во неколку објекти каде што се
вршат тестирања. Првичните
резултати биле повеќе од задо-
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волувачки, па сега компанијата ќе го имплементира уште
во неколку нови градби, пред
да го понуди за комерцијална
употреба.

Со „Мулти” „Тисенкруп“ значително отстапува и го менува
стандардниот начин на работа
на лифтот, целосно отфрлајќи
ги каблите и користејќи ја
линеарната мобилна технологија. Револуционерниот
лифт ќе има неколку кабини
кои ќе ротираат во просторот
за движење, слично како циркулација на возила во јавниот
сообраќај. „Мулти“ поседува
систем на сопирачки на повеќе
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нивоа, временски податоци за
движењето на кабините, како
и системи за управување со
енергијата. Според податоците приложени од компанијата,
овој систем драстично го намалува времето на чекање на
корисникот, со што во објектите каде работат поголем број
на лица, ќе се приспособува
според искуствата од претходните денови, како на пример на кои катови се потребни
најмногу кабини во одредено
време од денот.
- По 160 години одиме напред
од лифтовите кои се зависни
од кабли. Со тоа, објектите
ќе еволуираат, ќе можат да
достигнат нови височини и
нови форми. Овој концепт
има капацитет да ја трансформира индустријата во
целина, да го смени начинот
на кој се дизајнираат високите згради и облакодери, вели
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новоназначениот директор на
„Тисенкруп“ за Северна Америка Патрик Бас.

Лифтот „Мулти“, како што
најавуваат од компанијата,
ќе продолжи да се тестира
и во иновативната кула на
„Тисенкруп“ во Ротвеил. Во
оваа зграда висока 246 метри
сместени се 12 врати кои има
овозможуваат на инженерите
да ја тестираат ефикасноста
на лифтовите, од кои 3 се посебно посветени на системот
„Мулти“.
Од „Тисенкруп“ објавуваат
дека следната зграда во која
ќе се имплементира системот
„Мулти“ ќе биде „Ист тауер“ во
Берлин. Таа ќе биде лоцирана
веднаш до „Мерцедес Бенз арената“, а источната кула се очекува да биде целосно завршена
кон крајот на оваа година.
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Подготви | К.Н.К

миленици

Посвојување
миленик како спас
на бракот
Според најновите истражувања,
посвојувањето миленик може да ја
спаси врската. Понекогаш младите
животни се подобра опција од бебе, а
сега тоа е и научно докажано
Според истражувањата од Универзитетот на Флорида откриено е дека луѓето
паралелно изложени на слики од нивните партнери и слатки животинчиња
имаат мошне попозитивен став кон
таа личност.

Истражувањето се обидело да докаже
дека бракот може да се спаси преку
промената на првичната асоцијација
која партнерите ја имаат еден за друг,
па затоа испитале 144 брачни двојки
над 40-годишна возраст кои се во брак
повеќе од 5 години.
Оние партнери кои биле изложени
на слики од миленици секогаш позитивно одговарале на прашањата,
а оние кои гледале во мртва природа
биле мошне строги во нивните описи.
Речиси сите се изјасниле дека би биле
посреќни кога би посвоиле милениче,
а нивниот партнер активно ќе учествува во процесот.�

Одлучете се за
смели црни ѕидови
Tемните бои во внатрешното уредување
визуелно го намалуваат просторот. Исто така,
црната, за разлика од земјените бои, потешко
се комбинира со останатите елементи и
нејзиното адаптирање во стилски различни
простории може да биде комплицирано. Сепак,
ако не се плашите лесно, тогаш прифатете го
предизвикот „Црн ѕид“.
или трпезарија се само неколку наши предлози, за идеално
место на вашиот нов црн ѕид.

В

о зависност од големината
на просторот, може да одлучите да го акцентирате
најмалиот ѕид од просторијата
или смело да затемните поголема површина. Црното ѕидно
решение може да биде адекватно за различни типови простории. Предуслов за добар ефект
е висок таван и многу природна
светлина. За да не го задушите
просторот, користите црна боја
само ако имате големи прозорци
и таван над 2,65 м.
Модерна тинејџерска соба, работна просторија, акцентирање
на еден дел од ходник, кујна
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Црниот ѕид е одлична позадина и за различни декоративни елементи, уметнички
дела, врамени цртежи и мотивирачки цитати, но и одбрани
парчиња мебел.
Црниот ѕид може да изгледа интересно и ако е украсен со самолепливи стикери во бела, златна

Заштитете ги
растенијата
од високите
температури
Топлотните бранови кои ги зафаќаат
деловите од нашите градини може да
бидат дополнителна закана. Топлото
време и високите температури за некој растенија делуваат многу полошо
отколку студеното време и мразовите.

или сребрена боја. Тие може да
бидат долгорочен избор или
само сезонска декорација.

За да ги заштитите вашите растенија од
горештините, потребно е преку ноќта
добро да бидат навадени нивните корења во длабочина, така што растението ќе ја користи резервата од почвата.
На некои растенија им е навистина
тешко да ги апсорбираат хранливите
состојки од ѓубривата, а тоа може да
предизвика да изгорат.

Тој е одлична идеја за скандинавски уредените простории со
многу светлина. Би било добро
доколку може да се комбинира
со светла боја на под, а исто така
многу ќе му прилегаат и парчињата мебел од светло дрво.
Со црни ѕидови користете мебел во силни бои, жолта или
зелена. Секако, полн погодок
ќе постигнете ако се одлучи-

Имајте на ум дека самоникнатите растенија се прилагодуваат многу подобро
на високите температури од оние кои
се насадени во домашни услови. �
те за бел мебел. Добар ефект
се постигнува со огледала со
раскошни рамови во златна
или сребрена боја.

Црните ѕидови не мора да бидат елегантни. Земете креда
и вклучете ја фантазијата на
максимум. �
www.republika.mk
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ЛИНА ЃОРЧЕСКА, НАЈДОБРАТА МАКЕДОНСКА ТЕНИСЕРКА

Ќе има на што да се
радуваме и да бидеме
горди

Последниве години целата
македонска јавност будно ги
следи настапите на нашата
најдобра тенисерка Лина
Ѓорческа, која од месец во месец
46
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се искачува се повисоко на ВТАлистата, на која во моментов
е на 181 место. Последен во
низата успеси беше трофејот
што го освои минатиов во Данен,
www.republika.mk

Франција, откако во финалето
ја совлада Јапонката Мари
Осака. Лина за „Република“
зборува за својот прв настап на
Вимблдон, за следните турнири
и за амбициите и плановите за
во иднина

Разговараше | Горан Зивчевски

Неодамна за првпат настапи на
тревна подлога и тоа на Вимблдон, за каде што имаше тешка
ждрепка и, за жал, не успеа да ги
минеш квалификациите. Какви
се импресиите од тоа што имаше можност да го видиш и да

спорт интервjу
искусиш во Лондон и колку
ова искуство ќе ти послужи
за во иднина?
ЃОРЧЕСКА: Како што знаете,
пред заминувањето имав административни проблеми со
визата и до последен момент
беше неизвесно моето учество
на Вимблдон. Таа подлога, тревата, е многу специфична, особено за мене, затоа што досега
никогаш не сум играла на таква
подлога. Токму затоа и планирав подолго време да поминам
во Лондон за да се подготвам,
но поради проблемите со визата не успеав. Бев влезена во ква-

лификации на турнирот што се
одржа една недела пред Вимблдон токму за да ми послужи
како подготовка за гренслемот.
Но, со само два-три часа привикнување на тревната подлога, можам слободно да кажам
дека одиграв многу добар меч
во кој неколку поени одлучија

www.republika.mk

и тоа со првата носителка на
квалификациите. Секако дека
е од огромна корист за мене
овој турнир, пред сѐ затоа што
ги заокружив сите гренслем
турнири, а и ќе знам што ме
очекува во иднина и ќе можам
подобро да се подготвам.
Кои турнири се следни на
твојата агенда и конкретно
кое натпреварување ќе биде
во твојот фокус за ова лето?
ЃОРЧЕСКА: Има уште доста
турнири до крајот на годината.
Ќе следуваат неколку ВТА-турнири, а и искрено се надевам
на последниот гренслем турнир САД опен, кој се одржува
на подлога што најмногу ми
одговара.

Да се занимаваш со тенис
професионално неизбежно значи многу патувања и
турнири надвор од нашите
граници во текот на целата
година. Колку е тешко да се
издржи со ваков ритам. Се
навикна ли на овој стил на
живот?
ЃОРЧЕСКА: Точно е дека професионалниот тенис бара
многу голема жртва, откажување од многу работи. Голема
мотивација за работа и за да
продолжам со истото темпо
ми дава самото тоа што веќе
сум во врвот на тенисот, што
учествувам на најсилните турнири во светот. Многу пати ми
недостасуваат најблиските, ми
недостасува да бидам во Македонија, но бидејќи сум го одбрала овој пат, а и го сакам тоа
што го правам, издржувам. Не
можам да кажам дека се каам
за изборот, напротив задоволството ми е да учествувам на
најсилните светски турнири,
што би се рекло - рамо до рамо
со најдобрите.
За сите патувања, подготовки и останати работи кои се
неопходни за еден професионален тенисер, неизбежно е
да се обезбедат финансиски
средства. Дали државата
нуди поголема поддршка од
порано или, како што самата
петок, 14 јули 2017 година
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спорт интервjу
имаш изјавено претходно,
твоето семејство ги покрива сите трошоци?
ЃОРЧЕСКА: Од АМС имав минимална помош последниве
шест месеци, меѓутоа со тоа
не можам да покријам повеќе
од еден турнир. За Тениската федерација мислам дека и
нема што да разговараме, не
го ни познавам претседателот, а како единствен играч
во историјата на Македонија
што игра гренслем турнири,
искрено тоа е и најмалку
што го заслужувам. Моето
семејство сѐ уште е мојата
најголема поддршка, исто
така тие се и единствените
кои го финансираат мојот тенис, така што секој свој успех
им го должам ним.
Како една од ретките македонски спортистки која
ниже успеси на меѓународен план, која е целта што ја

имаш зацртано за до крајот
на 2017 година, но и колкави се твоите амбиции за
искачување на ВТА-листата
на подолг план?
ЃОРЧЕСКА: Целта за оваа
година ми беше да ги одиграм сите гренслем турнири, бидејќи тоа е сон на секој
тенисер, а и се едно големо
искуство. Како што веќе реков, ќе учествувам на појаки турнири, ВТА и искрено
се надевам на позитивни
резултати. Околу 60 поени
ме делат од 120. место на
ранг-листата, а овој месец
имам за бранење поени и од
август, па одиме и по таа цел.
Како што кажавте, како една
од ретките македонски спортистки што ниже успеси на
меѓународен план ќе се потрудам да го одржам нивото
и ви ветувам дека ќе има на
што да се радуваме и на што
да бидеме горди.

ВРЕМЕПЛОВ
� 17 јули 1986 година

На 46 години во Скопје почина Ристо
Шишков, истакнат филмски и театарски актер, еден од најголемите
на сите времиња. Роден во 1940 г.,
во селото Мрсна, Серско, Егејска
Македонија, во ситуирано трговско
семејство. Во 1942 година неговото
семејство е протерано од Егејска
Македонија, па преку Бугарија доаѓа
во Струмица. Ристо завршил основно и средно училиште во Струмица,
а имал намера да студира атомска
физика, но наеднаш се премислува,
па во 1962 година дипломира на Театарската академија во Белград, на
отсекот за глума. По двегодишната
работа во Југословенскиот драмски
театар во Белград, Шишков доаѓа во
Скопје и од 1 октомври 1964 година
станува член на Драмата на Македонскиот народен театар.

	Во 1979 г. е обвинет во навреда на
српски и хрватски артисти, исто како
и на Тито, и на 15 јануари 1980 заминува во затвор. По боледување умира
на 17 јули 1986 година во Скопје.
Играл во 54 театарски претстави,
снимил 11 филма, пет телевизиски
драми и три телевизиски серии, повеќе радиодрами. Добитник на една
театарска награда на МТФ „Војдан
Чернодрински“ во Прилеп (1977 година) за улогата во претставата „Крчма
под зеленото дрво“. Во негова чест,
од 1992 година во Струмица се одржува Фестивалот на камерен театар
„Ристо Шишков“.
	Во Музејот на македонска борба
Шишков е претставен како седи во
кафеана и тоа во моментот кога со
тупаница ја крши сликата од Тито на
маса! Фигурата е веројатно изработена според познатата и никогаш до
крај точно непотврдена приказна за
Шишков, дека наводно ја скршил сликата од Маршалот. Поради таквите
случувања кои се одвивале за време
на снимањето на „Време, води“ на
Бранко Гапо, Шишков беше осуден.
Прво, во 1979 беше обвинет за навреда на српски и хрватски артисти, исто
како и на Тито, по што е осуден од
Окружниот суд од Битола на 90 дена
затвор, по однос на двата прекршока,
но по вложената жалба пресудата е
скратена на два месеца, казна која
Шишков ја одлежува во почетокот
на 1980 година. Веројатно од многу
поголема казна го спасуваат адвокатите со образложението дека велел
„ј***м ти то“, а не „ј***м Тито“.
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КуJнски тефтер

Брз десерт
со нутела
СостоJки:

Подготовка:

За ОСНОВА ќе ви треба:

# Чајните колачиња сомелете ги со
блендер. Измешајте ги со кафеавиот
шеќер и путерот од кикирики и смесата префрлете ја во теглата за послужување.

# 2 шолји мелени чајни колачи
# 1 шолја растопен путер
# 1/4 шолја кафеав шеќер
# 2 преполни лажици путер од кикирики
За КРЕМ ќе ви треба:
# 2 лажици кафеав шеќер
# 4 белки
# 1/4 шолја крем „нутела“
# една рака искршени лешници
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# Со миксер изматете ги белките со
шеќерот, додадете ги кремот и кршените лешници.
# Наполнете ја теглата со кремот што
ќе го добиете и ставете ја во фрижидер да се излади.

СОВЕТ: Сервирајте во чаша или во тегла,
па однесете ја на подарок.
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NISSAN X-TRAIL.

КОНСТРУИРАН ДА СОЗДАВА
СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ.

7 седишта

ул. Скупи 14, 1000 Скопје
Teл.: 02/ 511 11 30
02/ 511 11 31
www.nissan.mk

Систем All Mode
4x4

НАЈУБАВИТЕ СПОМЕНИ ОД ВАШИТЕ ВОЗБУДЛИВИ
АВАНТУРИ СО НОВИОТ МОТОР 2.0 DCI 177 КС.
Претворете ги семејните авантури во спомени
со Nissan X–Тrail. Удобното сместување до 7
патници и системот All Mode 4x4 за возење по
стрмни терени овозможува безбедно патување
благодарение на кое може да се концентрирате
на авантурата.

