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Швајцарија свечено го отвори најдолгиот
железнички тунел во светот, Готард, во близина
на Ерстфелд, на 1 јуни, 2016 година. Изградбата
на 57-километарскиот тунел почна во 1999
година, а во официјална употреба ќе биде
пуштен во декември 2016 година.
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Вовед
Бараат правда, одбиваат одговорност

Ниту „шарените“ не се над законот
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

К

олку што поотворено се покажуваат СДСМ и Сорос како
организатори и спонзори на
„шарената револуција“, толку е посилен отпорот и револтот кон оваа
група платеници и хулигани кај обичното граѓанство. Впрочем, сите
досегашни потези на опозицијата во
врска со „шарената револуција“ имаа
ужасно слаб „револуционерен“ одек
меѓу луѓето, а тоа, пак, предизвикуваше константен излив на гнев кон
„непревоспитаните“ од страна на
шизофреничниот револуционерен
штаб од каде, пак, сега се најавуваат
нови „порадикални чекори“.

По запленувањето на возилото (сопственост на СДСМ) и приведувањето на возачот (вработен во СДСМ),
Соросовите платеници преку своите медиуми се обидоа да го релативизираат настанот потсмевајќи се
на запленетите канти со боја и на
другите реквизити што се користат за оштетување на објектите и
на спомениците. Нивниот циничен
пристап кон случајот не може да
го прикрие овој силен доказ дека
таканаречената револуцијата воопшто не е граѓанска, а уште помалку е спонтана. Напротив, овој
случај покажува дека станува збор
за добро организирано, но лошо
реализирано сценарио од страна
на дел од членството на СДСМ, платениците на Сорос од невладиниот
сектор и од опозициските медиуми,
како и странски фактори (КАНВАС,
третокласни дипломати, странски
активисти...). Сите овие ја гледаат
улицата како единствено решение
за насилно преземање на власта, со
намера да ја заобиколат волјата на
народот и да си ги задоволат своите
ниски страсти и личните интереси,
сето тоа на сметка на интересите на
граѓаните и на државата.
6
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На Заев и на неговата криминална
банда им е јасно дека оваа опозиција, со вакво раководство нема
теоретски шанси ниту да ја врати
довербата кај народот, ниту да го
превоспита. Соочени со реалноста,
очајнички го најавуваат „завршниот удар“ со некаква „протестна
ерупција“ проследена со „големи
изненадувања“. Но, СДСМ и Заев
веќе не можат да приредат никакво
изненадување. Сите нивни потези
се толку проѕирни и очекувани,
што од нив не може да се надеваме да видиме ништо друго освен
увезени и веќе видени форми на
насилства и на деструкција, кои
водат само кон продлабочување на
кризата. Вистинско изненадување
би било, да речеме, ако Заев побара повлекување на аболицијата
за „Глобал“ или, пак, да предложи
конкретен датум за избори. Но, никој не очекува таков гест од Заев.
Тоа што реално може да го видиме,
е ерупција од провокации упатени
кон полицијата и кон случајните
минувачи сѐ со цел да се испровоцира нивна реакција, која би
резултирала со инциденти, кои,
пак, подоцна би се искористиле за
оправдување пред меѓународната
заедница на нивните веќе подготвени сценарија за насилства.

неколку стотини најгласни револуционери, не е тешко да претпоставиме што сѐ може да очекуваме од
оваа структура. Тоа што е непознато е до кога институциите ќе го
толерираат вандализмот на една
мала група платеници и насилници? Кукањето за „полициски притисоци“ и „постојано приведување
демонстранти“ не е ништо друго,
освен патетично и безобразно подбивање со органите на редот и на
законите во државата, ако се земе
предвид беспрекорната толерантност на полицијата, која со недели
немо ги следи хулиганските испади
на дел од демонстрантите.

Од друга страна, ако уништувањето
објекти, сквернавењето споменици, поткопувањето на економијата,
загрозувањето на безбедноста на
државата и на граѓаните е дозволиво и оправдано, ако Уставот е
заменет со законите на улицата,
ако веќе нема кој во државата да
ги гарантира основните човекови
права, тогаш сите други имаат еднакво право да излезат на улица и
да го изразат својот револт. Токму
затоа сега се на потег институциите, кои треба да покажат дека законите важат за сите еднакво.

настан на неделата

Чауш доби две и пол години
затвор за „Фабрика за афери“

Ч

ленот на СДСМ и организатор на „Фабрика за афери“
Захир Бекири Чауш доби
две и полгодишна затворска
казна. Судот минатата недела
го прогласи за виновен по обвиненијата за фалсификување
лични карти и документи.

При претресот на домот на Чауш
во декември минатата година
беа откриени повеќе од 70.000
снимени разговори, а кои, според сознанијата на истрагата,
требало да бидат употребени
како материјал за уценување
лица од деловниот сектор и од
политичката сцена во земјава.
Чауш, како што покажа истрагата, бил во честа комуникација и
со лидерот на СДСМ, Зоран Заев,
како и со техничкиот министер
во МВР од редовите на опозицијата – Оливер Спасовски.

Подоцна, во рамките на истрагата, во нови претреси на седум
локации во Скопје и во околината беа најдени неколку парчиња
оружје, лаптопи, мобилни телефони, електронски мемориски
уреди и разна документација со
лични податоци на граѓани.
Во текот на судскиот процес,
Чауш изјави дека не ги признава судовите во Македонија
и дека го признава само шеријатот. На едно од рочиштата
предизвика инцидент извикувајќи пред судницата „Алах
акбар“, при што ги навредуваше
полицајците со пцости.
Како сведок на судењето се
појави и новинарот на „Фокус“
Љубиша Арсиќ, кој во својство
на сведок одби да каже кој му
ги дал фалсификуваните лични

При
претресот
на домот на
Чауш во
декември
минатата
година беа
откриени
повеќе од
70.000
снимени
разговори

карти за кои пишуваше дека,
наводно, биле користени за
изборни манипулации.

На прашањето на обвини
телството дали го познава тој
што ги дал, новинарот одговорил дека овој извор за него останува анонимен и дека не сака
граѓаните, идни пријавувачи на
кривични дела, да се откажуваат
од пријавување.

Претходно, пак, пред судскиот
совет сведочеше началникот
на единицата за финансиски
криминал во МВР, кој учествувал во вештачењата на запленетите лични карти. Тој потврди дека станува збор за истите
лични карти што ги објави
неделникот „Фокус“, односно
новинарот Љубиша Арсиќ и
кои потоа беа достaвeни во
МВР. На најдените лични карти
бил вметнат идентитетот на
54 лица. Јованоски, исто така,
изјави дека личните карти најдени во домот на Чауш не биле
употребувани во изборите. �

Да не забораваме дека во само
една недела, освен што СДСМ се
откри како главен логистичар на
хулиганите, своето дејствување во
Македонија го потврди и контроверзната КАНВАС, организација
што во некои земји се третира како
терористичка. Кога на сето ова ќе
се додаде аферата „Платеничка револуција“, која откри фрапантни
шест милиони евра, пари за плати,
хонорари и за надомест од Сорос за
www.republika.mk
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ЕУ на крстопат

Идеолошки поделби
меѓу европските
политички сили
Европската идеја се наоѓа пред еден од најголемите предизвици во
својата историја. Референдумот на кој Британците за три недели
ќе решат дали ќе останат во Европската унија е врвот на сантата
мраз на која стојат низа проблеми за кои во моментов ниту има
консензус ниту може да се решат дури и ако има согласност од сите.
„Брегзитот“, кој се случува во екот на најголемите демографски
промени на стариот континент, неколкукратно ќе ги зголеми тензиите
што постојат не само во поглед на проблемот со бегалците туку и
со идеолошките поделби меѓу европските политички сили, меѓу
богатите и сиромашните членки и, конечно, меѓу федералистите и
поборниците на ЕУ како заедница на суверени држави
Пишува | Горан Момироски

И

скусниот претседател
на Европската комисија,
Жан-Клод Јункер, кој две
децении беше премиер на Луксембург, во острата и на моменти навредлива дебата за
„Брегзит“ во која тој директно
се вклучи успеа со еден удар да
постигне две цели. Со заканата
до Британците дека дезертерите нема да бидат прифатени со
отворени врати, Јункер во исто
време се обиде да му помогне
на блокот предводен од премиерот Дејвид Камерон и да испрати порака до политичките
европски сили што ја гледаат
ЕУ како заедница на суверени
држави чијашто политика нема
да биде диригирана туку само
координирана од Брисел. Јункер преку францускиот весник
„Ле Монд“им порача на Британците дека ако ја напуштат

8
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Европа, ќе мора да се соочат
со последиците, што за него
не е закана туку реалност затоа што Велика Британија тогаш ќе биде третирана како
трета земја со која нема да се
разговара во ракавици. Судирот меѓу британските евроскептици кои го доживуваат
Јункер како човек што сака да
го федерализира „европскиот проект“ нема да исчезне со
референдумот на островот. Тој
ќе остане да тлее без разлика
дали ќе успее „Брегзит“. Покрај
британскиот блок што се противи на федерална Европа, во
ЕУ има уште десетина други

земји со сериозни политички
сили што можат да ја блокираат идејата за ЕУ да има атрибути на вистинска држава.

Зошто прашањето за идната
форма на ЕУ е најважно во целиот корпус проблеми со кои
се соочува таа? Пред сѐ, затоа
што без јасна слика дали ЕУ во
иднина ќе има реална моќ да
ги решава наталожените проблеми тие ќе стануваат уште
поголеми.

Ако се анализира последниот
состанок на Европските народни партии (ЕПП) што се одржа неделава во Луксембург,
а на кој учествуваше и лидерот на ВМРО–ДПМНЕ, Никола
Груевски, Унијата тешко ќе ја
добие централизираната моќ
што е неопходна за решавање
на големите континентални
проблеми.

Резултатите од состанокот на
европските десничари според
новинарот Цветин Чилиманов
не се надежни за Јункер, кој и самиот е десничар по политичка
идеологија. Според Чилиманов,
најважната вест од средбата на

www.republika.mk
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ЕПП е што европската десница
ќе ја менува политиката кон
Европската унија.

Европската народна партија
порачува „не“ за федерална
Европа, „да“ за соработка на
суверени, независни држави. Ова е нормална реакција
на европската десница, која
со децении слепо го поддржуваше концептот на федерализирање на Европа. По
неколку удари од лево и од
десно (од Британија до Унгарија и до Полска), можно е
конзервативните партии во
Европа да ја научат лекцијата и да го запрат процесот на
претворање на евробирократите во Брисел во владејачка
каста на Европа - вели Чилиманов, кој, сепак, има дилема
дали европските десничари се
искрени во тоа што го говорат
јавно. Според него, доколку се
случи преземање на ЕПП однатре, од страна на партиите
и политичарите што се скептични кон федерализирањето
на Европа, тоа ќе биде голем
успех за противниците на ЕУ
како федерација и пораз на актуелната европска власт.
�
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КОЛУМНА
Прашањето за губењето на националниот суверенитет на земјите-членки
за сметка на моќта на Брисел не е важно само за решавање на проблемите
поврзани со бегалците, финансиите и
со проширувањето, туку тоа е важно
и од аспект на безбедноста на Европа.
Без федерализирана европска администрација тешко може да постои
заедничка европска армија за што
се залага Германија во документот
што пред неколку дена го објавија
неколку влијателни европски и американски медиуми.
Заедничката армија на членките
на ЕУ, пак, неизбежно води до намалување на важноста на НАТО за
безбедноста на ЕУ, а може да донесе
сосема нови начини на решавање на
проблематичните односи со Русија.
Најавата на германскиот министер
за надворешни работи, Франк Валтер Штајнмаер, дека новите санкции кон Русија се неизвесни е само
дел од целата приказна во која САД
полека го губат своето влијание во
ЕУ, а самата Унија сѐ уште не е доволно интегрирана ниту подготвена
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сама да ги решава проблемите, како
тие во Украина така и балканските
конфликти. Евентуалниот излез на
Британија од ЕУ како главен партнер
во спроведувањето на глобалните
воени и политички интереси на Вашингтон и во исто време еден од
главните европски играчи само дополнително може да ги компликува
односите во Европа.

Според сѐ, стариот континент влегува во период во кој повторно ќе
биде актуелно прашањето на американскиот геостратег Хенри Кисинџер, кој во една пригода прашал
кому треба да му се јави на телефон
ако сака да зборува со Европа. Оваа
позната изјава на Кисинџер најдобро ја искажува позицијата на ЕУ
во последните 40 години во поглед
на единството, пред сѐ во надворешната политика, но и во многу
внатрешни теми. Стравот од повампирувањето на германскиот хегемонизам е само една од причините
зошто светските сили од другите
континенти, но и балканските земји,
имаат проблем да го идентифику-
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ваат вистинското место каде треба
да се обратат кога имаат потреба.

За жал, во моментов, покрај Брисел
и Стразбур, во Европа има уште најмалку неколку локации каде што се
подготвуваат различни европски политики и национални интереси. Без
решение на тој проблем, Европа лесно
може да залута на патот што требаше
да води кон монолитна компактна
организација која во секој момент е
подготвена за акција. Примерот со
спротивставените позиции на Јункер
и на Меркел во врска со договорот
со Турција е само еден од показателите зошто ЕУ не смее да биде раководена од повеќе центри на моќ,
колку и да се тие блиски и полни со
разбирање. Растечкиот радикален
национализам во низа земји-членки
на ЕУ, вклучително и во Германија, е
доволна причина зошто ЕУ мора да
најде начин да ги задоволи тие што се
противат на федерализација, а во исто
време доволно да се интегрира за да
не изгледа како слон во продавница
за порцелан секогаш кога треба да се
решаваат крупни проблеми. �

актуелно
„Сорос не е Робин Худ. Парите што ги вложува
имаат за цел ограбувачки операции против
нациите од Источна Европа, како и да организира
напади врз нивниот суверенитет“. Ова стои
на порталот на „Ленка“, од каде се и Здравко
Савески и неколкумина други актуелни бојосувачи.
Доколку му се дозволи на Сорос преку СДСМ да
завладее со државата, што би му застанало на
патот на неговата цел?

Бои за интересите на Сорос

Бојосување за преземање на суверенитетот
Меѓу нив ќе препознаете и ор
ганизации што немаат никакви
други активности, освен секојд
невно малтретирање на јавноста
за „режимот и диктатурата“.

В

ојската на Сорос не заста
нува со малтретирање на
граѓаните со секојдневни
те протести, иако политичките
процеси се вратија во парламен
тот, изборите се одложени на не
определено време, а со смена на
законското решение се повлеку
ваат и одлуките за аболиција од
претседателот на државата. Тоа
што врхушката на СДСМ се обиде
да се претстави како предводник
на „шарените“ фрлајќи неколку
кондоми со боја, беше само тажен
чин на покорување пред финан
сиерот Сорос пред кого сè уште
не ги исполниле барањата.
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Имено, во минатиот број на „Ре
публика“, анализирајќи ги пари
те со кои Сорос создаде обучена
армија со тактиката на српски
КАНВАС и за што се потрошени
околу 6.000.000 евра, потсетивме
дека Сорос со своите активно
сти за „купување“ на државата
почнува уште во 1993 година,
кога упати отворено писмо до
парламентот во кое во замена за
петок, 3 јуни 2016 година

пари, порача новата држава да се
откаже од идентитетот, или ќе се
загубеле симпатиите. Всушност,
уште тогаш, во 1993 година, со
задолжувањето на Македонија
кај Сорос од страна на СДСМ, се
дозволи негово мешање во вна
трешните работи на државата.
Во „Досието Сорос“ објавено и на
порталот на движењето „Ленка“,
од каде што произлезе и актуел
ната левица, која бојосува низ
Скопје, а нејзините предводни
ци, како Здравко Савески, се на
платната листа на Соросовата
фондација, се наведува: „Него
вото посебно задолжение е да
презема ограбувачки опера
ции против нациите од Источна
Европа, како и да организира
напади врз нивниот сувере
нитет“. Од денешен аспект, на
политичко-општествената сфера
во Македонија сè уште битису
ваат дел од тие што тогаш се за
должија кај „самопрогласениот
голем филантроп, финансиер и
добротвор“.
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Анализирајќи ги парите што ги дели
Соросовиот центар во Македонија со
единствена цел - да биде клучен играч
во креирањето на државната полити
ка, на листата на „војската на Сорос“ ќе
ги најдете и тие претставници што се
најгласни на таканаречените проте
сти, а кои стојат како предводници
на, како што ги посочуваат од Сорос,
партнерите што се во целост зависни
од финансиите на фондациите.

На листата на Соросовиот буџет се и
Хелсиншки комитет, Цивил, коал
 ици
јата Сексуални и здравствени права
на маргинализираните заедници, Ма
кедонски центар за европско обра
зование, Македонско здружение на
млади правници , Младински образо
вен форум, НВО Инфоцентар, Плоштад
Слобода , Транспарентност Македони
ја , Реактор - Истражување во акци
ја, Фондација Метаморфозис, Форум
- Центар за стратегиски истражувања
и документација, Центар за граѓански
комуникации , Граѓани за европска
Македонија, Центар за развој на ме
диум
 и, па и интернет-медиуми како
„Плусинфо“, „А1.он“, портали „Окно“...

Зар е изненадување дека Со
росовите пари завршуваат на
сметките на организациите на
членството на СДСМ и на нив
ните семејствата и блиски, ка
ко Исмаил, Фрчкоски, Героски,
Димова, Ордановски, Ташевска,
Ременски, Забрчанец, Цаца Ни
коловска, Најчевска, Орданов
ски, Ристова - Астеруд, Маричиќ
(сопруг на Тушева), Ризаов, Ка
лајџиев, Писарев, Емонд Адеми,
но и други, меѓу кои и редица
новинари што се на платните
списоци?
Споменувајќи ги организациите
што делат пари од Сорос, редно
е да се споменат и примањата
во „матичната“ фондација во
Македонија.

Довчерашниот децениски ра
ководител со сефот на Сорос во
Македонија, Владимир Милчин,
само во 2014 година од Фонда
цијата добил 2.693.207 денари
или речиси 44.000 евра. Месеч
ната плата му изнесувала 3.600
евра. Неговата наследничката
Фани Каранфиловска, во 2014
година заработила 2.030.118 де
нари, или 169.000 денари (око
лу 2.750 евра) месечна плата.
Лани платата ѝ пораснала, па
од Сорос заработила 2.503.145
денари, што вкупно за две го

дини изнесува 73.000 евра. Сла
вица Иневска - Стојановиќ, ди
ректорката на програмата на
Сорос, со 2.395.601 денари во
2014 година и 2.503.145 денари
во 2015 година заработила пове
ќе од 80.000 евра.
За Сорос работи и Споменка Лаза
ревска, сопруга на Ѓорѓи Лазарев
ски, познат од случајот „Пуч“. Сорос
на Лазаревски, човекот посочен
како прислушувач на општестве
но-државниот врв во земјата, ин
директно, за само две години му
исплатил бруто 5.073.478 денари
или околу 82.495 евра.

Имајќи ги предвид барањата што
СДСМ и шарените платеници сè
уште ги актуализираат, а при
тоа знаејќи ги предлог-решени
јата што, наводно, потекнуваат
од СДСМ, Сорос, меѓу другото,
очекува да му биде испорачан
на тацна вкупниот медиумски
простор во Македонија. Интере
сот кон медиумите не е тајна. И
самиот Милчин посочуваше дека
со парите на Сорос поседува де
сетина медиуми.

Последниот пример, фактот дека
името на Сорос е споменато во
„Документите од Панама“ не бе
ше споменат во ниеден од Соро
совите медиуми, доволно говори
за „слободата и демократијата“
за која, наводно, се залага. Токму
преку медиумите, Сорос ќе мо
же да си ја исполни својата цел,
опишана и во „Досието Сорос“,
споменато погоре во текстот.
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СДСМ во преговорите за наоѓање решение
понуди решение со кое сите медиуми за
конски ги става под контрола на Сорос. Тоа
веднаш беше оценето како крајно цензор
ски предлог од сите соодветни медиумски
работници. Со законот, Сорос ќе го форми
раше речиси целиот Совет на агенцијата
за медиуми и, секако, ќе имаше целосна
доминација во Јавниот сервис МРТ инста
лирајќи ги своите платеници. Тие, пак, би
ги исполнувале очекувањата и по желби
на Сорос / СДСМ би казнувале и затворале
медиум
 и. Особено, медиумите што СДСМ
преку нејзиниот лидер ги посочува како
„главни непријатели“, за разлика од тие на
платниот список на Сорос со кои другарува
и кај кои оди на интервјуа.
СОРОС со години владее со граѓанскиот
сектор во државата. Финансиската засле
пеноста на неговата „војска“ го надминува
сето тоа што значи слобода и демократија
преку јасно изразена волја на избирачите.
Ако целта и задолженијата на мегашпекула
торот се „да презема ограбувачки операции
против нациите од Источна Европа“, а при
тоа „се уништени цели држави“, доколку се
дозволи Сорос да ги заземе и медиумите,
што ли би му застанало на патот да ги ос
твари своите цели? (Р.Р.)
петок, 3 јуни 2016 година
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Заев остана
единствениот
аболиран
политичар
Претседателот Иванов му даде
добра шанса на Зоран Заев да
си го обели сопствениот образ.
Не само нему, туку и на сопру
гот на неговата заменичка, поз
натиот Бобо Дајнерс, кој, исто
као и Соња Верушевска, молчи
за можноста да ја симне дам
ката од своето име. Заев сега
може да докаже дека е невин,
тоа што толку години го тврди.
За промена, има можност да
потврди барем еден единствен
сопствен исказ. „Револуционер
но“ расположен, изјави дека ќе
побара да му ја симнат аболи
цијата за „Глобал“, а сега, кога
доби можност, молчи. А така би
добил „три за среќа“ – „Глобал“,
„Пуч“ и „Поткуп“ на едно место.
Штамата продолжува...

Пишува | Љупчо Цветановски

П

ретседателот Иванов, а прет
ходно и пратениците од
на ВМРО-ДПМНЕ, му дадоа
прекрасна шанса на Зоран Заев. По
подолго време, лидерот на СДСМ,
чијшто заштитен знак стана токму
самодемантирањето, сега доби мож
ност да го докаже на дело кажаното.
За промена. Истиот тој кој до вче
ра „плачеше“ за поправен испит со
„Глобал“, мегааф
 ера тешка цели осум
милион
 и евра, сега „на тацна“ има
можност да го поправи тоа што не
говиот поранешен шеф, идол и гуру
Бранко Црвенковски го стори пред
само осум години. Се погодија и број
ките – осум милиони за осум години.
Единствениот аболиран политичар
на висока позиција во државата сега,
конечно, може да ја докаже својата
невиност, луксуз и порив што то
гашниот „чадор“ Црвенковски не
му дозволи да го оствари, па го по
милува во текот на самиот процес.
www.republika.mk

Заштитникот не можеше да ја до
чека судската разврска, па остана
дамката на Заев. Законските измени
го овозможија чинот, но иниција
тивата од Заев, за чудо, ја нема на
повидок. Иако храбро најави дека
ќе бара поништување. Најверојатно
мислел и дека зборува во празно,
не сметајќи дека некогаш ќе добие
можност за тоа.

Во меѓувреме, во текот на осумте
години и по сите други афери што ги
создаде, што со умисла, што од лап
сус лингвa и самодеманти, Заев го
смени „чадорот“. Ревносниот лидер,
сега тежок 12 милион
 и евра, откако
го изгустира македонскиот, преми
на на „чадор“ со странско потекло.
Разбирливо, како и секој скороевец
и новопечен сноб и тој почна да се
кити со странска модерна облека,
костуми, автомобили, па зошто да
не и странски чадори, нели... За
потсетување штипскиот бизнисмен
Мики Наумов, кој доби парична каз
на за клевета за обвинувањето дека
му дал 39.000 евра поткуп, спомена
петок, 3 јуни 2016 година
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КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: ЗАЕВ ДА ПРЕСТАНЕ
ДА ТАКТИЗИРА КАКО ПОЛИТИЧКИ ПОКЕРЏИЈА
СДСМ од секој политички потег, акт и дејство
на ВМРО-ДПМНЕ прави политички сензацио
нализам, вели проф. д-р Тања Каракамишева
- Јовановска од Правниот факултет во Скопје,
за која тоа е веќе добро навежбан стил и начин
на политичко дејствување на оваа партија, пра
ктикуван веќе подолг период.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Во отсуство на
сопствена препознатлива конструктивна поли
тичка агенда, своја политичка програма, свои
проекти, свои решенија, СДСМ е целосно завис
на од политичкото дејствување на ВМРО-ДПМНЕ. Таа е, буквално, закачена за владејачката
партија како политичка пијавица, и дејствува
според однапред утврдената шема – сѐ што
прави ВМРО-ДПМНЕ ние ќе го критикуваме,
ќе го оспоруваме до крај, без разлика дали
тоа има или нема логика и разумност. Таков
е случајот и со острите и правно неиздржани
критики што СДСМ ги упати до претседателот
Иванов и неговата политичка одлука да поми
лува 56 лица во еден исклучително сензитивен
период за македонската држава и за македон
ските граѓани. По одреден период, кога целата
оваа политичка криза ќе се реши во интерес
на граѓаните на Република Македонија, кога
ќе можеме поотворено да зборуваме за сите
детали поврзани со сензитивниот карактер на
перио дов што помина, но и што сѐ уште е пред
нас, ќе може да се долови целата комплексност
на државничкиот потег што го направи претсе
дателот Иванов, но и исправноста на неговата
одлука да ги стави интересите на државата, над
сѐ. Но, како што споменав, СДСМ отсекогаш
знаел свесно да ја злоупотреби својата поли
тичка позиција. Место преземените потези и
акти на претседателот Иванов да ги сфати на
сериозен и одговорен начин, ако веќе не може
на државнички, оваа партија, како и секогаш,
така и овој пат се реши да постапи во соглас
ност со теснопартиските и лични интереси на
неколкумина во партиското раководство. Тие
во континуитет го критикуваа претседателот
Иванов дека, наводно, со дадената аболиција
тој ги прекршил Уставот и законите во земјата
и дека поради тоа треба да одговара и да си
поднесе оставка. Дури му поднесоа и иниција
тива за отповикување.
Во неколку наврати досега сум споменала дека
целата постапка, како и донесените одлуки за
аболиција, претседателот Иванов ги има презе
мено во согласност и со почитување на своите
уставни и законски утврдени надлежности. Исто
то се однесува и сега, кога по усвоените измени
и дополнувања на Законот за помилување, на
Иванов му се даде законска можност да ги по
ништи веќе донесените одлуки по барање на
аболираните. Со последниот потег на Иванов се
симна аболицијата за сите политичари во земја
та, освен, се разбира, аболицијата на Заев што
му беше подарена од тогашниот претседател
Бранко Црвенковски. Не можеме да заборавиме
како Заев реагираше на аболицијата тогаш, како
заплака како мало дете од среќа што успеа да
се спаси да не оди в затвор за случајот „Глобал“.
Интересно е што тогаш СДСМ реши да не го
користи случајот за политички сензационализ
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ми, како што го прави тоа
сега, туку премолчано ја
прифати одлуката на Цр
венковски како уставен и
законски политички потег на претседателот. За
разлика од тоа време, денес СДСМ ја покажа
целата своја хистерија и непринципиелност во
водењето политика. СДСМ покажа како знае
да прави различни политички чекори и да се
однесува на дијаметрално различен начин кога
нешто му оди, или кога нешто не му оди в прилог.
Исто така, интересно е како се однесува Заев,
кој е сега лидер на СДСМ по однос на законски
дадената можност да побара од Иванов уште
денес поништување на аболицијата од 2008
година. Едно зборува во јавноста, друго (не)
прави во реалноста. Ако Заев навистина смета
дека е политички и правно невин и дека „Гло
бал“ бил грешка на јавното обвинителство и на
судството во земјата, тогаш зошто не поднесе
веднаш барање за исправање на грешката. Зо
што молчи и по десетина дена од донесувањето
на законските измени. Зошто молчат и другите
аболирани? Дали и тие мислат дека се невини,
или, напротив, стравот од вистината е посилен
од силењето пред медиумите кој има поголеми
бицепси, а кој поголеми трицепси?
Како што се движи целава работа со аболи
цијата, СДСМ, најверојатно, уште еднаш ќе се
послужи со веќе добро познатите политички
трикови и финти, и место Заев да побара пони
штување и на старата аболиција, тој повторно ќе
игра на картата напад. Таа карта што секогаш
ја игра кога ќе остане без ниту една друга. Кога
нема друга карта што би можела да му донесе
подобра позиција. Целата вина повторно ќе се
стави на претседателот Иванов дека, навод
но, тој со своите постапки правел селективна
правда во земјата, и повторно старата шема,
некој друг е виновен за сѐ. По добро познатиот
терк - избирачкиот список е виновен за тоа што
нема избори, медиумите се виновни што СДСМ
нема политичка понуда за граѓаните, фантомите
се виновни што не можат да состават неколку
проекти, сонцето им пречи што свети, не можат
да се концентрираат на програмата, месечина
та е виновна за одливот на идеи, и сѐ така по
ред. Сите се виновни за неуспесите на СДСМ,
само тој е роза за мирисање. Ако навистина се
бори за владеење на правото и за еднаквост
на сите граѓани пред Уставот и пред законите,
тогаш Заев нека престане да купува време и да
тактизира како политички покерџија. Истото
се однесува и на другите лица покриени со
аболицијата. И тие треба веднаш да побараат
нејзино поништување кога веќе постои законска
можност за тоа. Дали е на повидок нов поли
тички пазар на СДСМ со аболицијата, останува
да видиме. Со оглед на тоа дека менторот во
моментов е повлечен во илегала за да смислува
нови политички потези во Македонија, СДСМ не
може да реши што и како натаму. Тогаш кога
неговиот старател ќе смисли ново продолжение
на сценариото, СДСМ ќе соопшти што ќе прави
со аболицијата. До тогаш медиумите се одлична
можност за покривање на срамот на Заев и на
другите големи обвинителски и други „херои“
пред граѓаните.
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една работа, која никој не ја дема
тираше или оспори: во 2004 годи
на, т.е. пред само 12 години, тој му
зајмил на Заев 500 евра за да купи
„ауди А4“ од 4.000 евра?! Само 12
години подоцна тој тежи 12 мили
они евра и вози „ауди“ од 80.000
евра. И повторно, бројките чудно
се совпаѓаат, прво осумките, сега
дванаесетките. Нумерологијата го
сака лидерот, очигледно...

И оттогаш, штама... Остана послед
ниот Мохиканец ли единствениот
аболиран политичар во Македо
нија. Нејсе што Мохиканците беа
позитивни ликови и што тој по
вторно го употреби омиленото,
нарцисоидно трето лице еднина за
себе, поголемиот проблем е што
Заев само неколку дена пред од
луката за укинување на „новата“
двојна аболиција лично вети дека
ќе побара поништување и на таа за
„Глобал“. Шансата дадена од Ива
нов, пратениците на ВМРО-ДПМНЕ
и од Уставниот суд му стои на рас
полагање, но Заев како да се мисли
дали да го потврди кажаното?

Има две опции – или ќе побара
укинување на аболицијата од Цр
венковски, или повторно ќе се
самодемантира, како и секогаш.
Демек, не сме го разбрале или
сме го извадиле од контекст?!
Тешко, кажаното од него е прем
ногу јасно и недосмислено со
ставено. Поверојатно, и при овој
исказ на прес-конференција, Заев
пред себе немал ливче со одго
вор, а таа траела повеќе од 10
минути – двата услова за најго
лемите грешки на лидерот. „Упс!
Пак тој“, најверојатно нервозно
свикале стратезите кога го чуле
што зборува...

Искористил или не, но Иванов му
даде добра шанса да си го обели
сопствениот образ. Не само нему
туку и на сопругот на неговата за
меничка, познатиот Бобо Дајнерс,
кој исто као и Соња Верушевска,
гласно молчи за можноста да ја
симне дамката од своето име. Или,
можеби, поверојатно, уживаат во
тишината и во потегот на претсе
дателот.

Париз, лидер што лично го деман
тираше официјален Тел Авив за
лага, и на крај лидер, кој во декем
ври 2015 година ги „предаде“ сите
„бомби“ – а пред една недела се
закани дека ќе продолжи да ги об
јавува... И така натаму во недоглед.

ЗАЕВ СО ШАНСА ЗА „ТРИ ЗА СРЕЌА“: „ГЛОБАЛ“, „ПУЧ“ И „ПОТКУП“

АБОЛИЦИСКАТА ЕВОЛУЦИЈА
НА ЗАЕВ: ОД ПОНИЗНОСТ ДО
„РЕВОЛУЦИЈА“, МАКАР И ШАРЕНА
Тогаш, во 2008 година, кога тогаш
ниот шеф на државата ги помилу
ва Заев и неговите пет соуч
 есници,
понизниот коментар на сегашниот
лидер, а тогаш само градоначалник
на Струмица и „чувар на престолот“
на СДСМ беше: „Аболицијата да
дена од страна на претседателот
Црвенковски нема да ја комен
тирам во јавноста. Тоа е, сепак,
негово уставно и законско право“.
И толку.

90 месеци подоцна, повторно або
лираниот лидер, сега за два случаја
– „Пуч“ и „Поткуп“, откако дигна и
шарена „револуција“ базирана кон
традруштвото на аболираните, пом
пезно и многу самоув ерени изјави:
„Од 2008 година Зоран Заев бара
повлекување на аболицијата, то
гаш не ми беше дадена правна
можност да ја повлечам аболи
цијата, ниту бев прашан за оваа
работа. Сега имам правна мож
ност и ја обжалив пред апелација
и пред Стразбур. Ако ми се даде
можност, веднаш ќе побарам да
биде повлечена и аболицијата од
2008 година, или ако има каква
било можност Ѓорге Иванов или
кој било во оваа земја, барам да
биде укината“.

Од една страна, Заев сега може да
докаже дека е невин, тоа што толку
години го тврди. За промена, има
можност да потврди барем еден
единствен сопствен исказ. Се се
ќавате. Зборуваме за човекот што
не го познаваше Верушевски, кој
за три дена ќе ја сменеше власта,
кој за два часа смени три извори
за бомбите, кој не преговараше со
Груевски (четири средби), за раз
говори на кои ги немаше Мијалков
и Груевски (а го немаше само Заев),
за кој Диво Насеље беше местенка
во Скопје, а во Љубљана терори
стички напад истоветен на тој во

Од друга страна, доколку Заев е
толку самоуверен во сопствената
невиност која и тогаш успеа да ја
„докаже“, макар преку аболиција со
еден таков, македонски „чадор“, се
га со новиот, многу поквалитетен
од странска изработка би требало
да нема никаков проблем. Настра
на, тогаш би му дошле „три за сре
ќа“ – „Глобал“, „Пуч“ и „Поткуп.“

Маркетиншки гледано, Заев би мо
жел да направи и глобален проб
лем од „Глобал“. Вклучувајќи ги
странските заштитници од „чадо
рот“, тој би можел, за промена, на
сопствениот град и афера-проект
да им направи и услуга. Во вид на
реклама. Можеби, вака странците
ќе слушнат за „Глобал“, трговскиот
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ПАНДОВ: ЗАЕВ
НИ НА СОН НЕМА
ДА ПОМИСЛИ
ДА ПОБАРА
ПОВЛЕКУВАЊЕ
НА АБОЛИЦИЈАТА ОД
ЦРВЕНКОВСКИ
Кога се работи за Зоран Заев, многу одамна
сите граѓани во Македонија сме навикнати,
како по правило, кажаното од Заев да е лага,
вели аналитичарот Александар Пандов, според
кого последните настани ни го потврдуваат ова
непишано правило.

ПАНДОВ: Пред очи на цела македонска јавност
ликов ни тврдеше дека кога би бил во можност
да го повлече помилувањето од Црвенковски
за случајот „Глобал“, во кој беше обвинет за
проневера на осум милиони евра, тој веднаш
би го направил тоа и би сакал да има судење.
Помиинаа две недели откако му е овозможено
да се охрабри и да ѝ овозможи на македон
ската јавност, од која бара поддршка за да ја
предводи, во јавна судска постапка ја докаже
својата невиност.
Дополнителен мотив треба да му биде и фа
ктот што со повлекувањето на помилувањата
на политичарите од страна на претседателот
Иванов, Заев останува единствен жив политичар
што е помилуван, а притоа активно учествува
во политичкото живеење, дури е и кандидат на
опозицијата за премиерска функција.
Оттука не е за чудење што и другите од клапата
на Заев го следат неговиот пример и се прават
недоветни, па исто како и нивниот лидер никако
не се осмелуваат да ја искористат законската
можност и да побараат повлекување на поми
лувањата за во регуларна судска постапка да
ја докажат својата чесност. Искрено, не веру
вам дека ќе се осмелат да го направат тоа, а
во случајот на Заев сум сигурен дека сега тој
е во тешка паника околу случајот Пуч, во кој
сите видовме како го уценуваше премиерот со
телефонски снимки и уште посрамниот случај
кога во неговата канцеларија бараше поткуп за
земјиште во Струмица и тврдам дека лицето Зо
ран Заев ни во сон го нема ставено како опција
барањето за повлекување на помилувањето од
Бранко Црвенковски.

центар во Струмица. Од друга страна, мо
жеби кога ќе дознае за погодностите што
ги нуди и за солената заработка на лидерот
од „Глобал“, и финансискиот манипулант и
„добротвор“ Сорос ќе си купи дуќан таму.
Сепак, многу поверојатно е тоа да го напра
ват „режимските“ профитери Шилегов или
Геро, чијашто најголема слабост е токму
недвижниот имот. Засега во Скопје, но зо
што не и во Струмица. Зависноста тешко
се лекува, особено кога има толку многу
пари, а нема мир...
петок, 3 јуни 2016 година
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Ѓорге
Иванов
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Неуспешна приказна за Македонија

Стевчо
Јакимовски

Емил
Димитриев

Даниела
Рангелова
Цело време велите дека
ние сме биле некакво злосторничко здружување.
Вие што сте? Хулиганско
здружување? Сте ја поддржувале шарената револуција. Јас ако се прашувам, на
вас пратениците што фарбате ќе ви ги одземам сите
плати за да се исчисти Собранието, а не да се чисти
Собранието со народни пари. Кај земавте една и пол
година незаслужена плата, сега да ги дадете парите
да се исчисти фасадата на Собранието на Република
Македонија. Викате сме плачеле и дека сме го изгубиле
тлото под нозете. Знаете ли што е разликата? Вие колеги пратеници од опозицијата никогаш не го имавте
тлото под нозете, вие 10 години лебдите во воздух.
18
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Никола
Груевски
Јас вака ќе им порачам на
луѓето од СДСМ: многу
напор, а никаков ефект
за нив. Многу проблеми
за гласачите, за народот,
ама гневот наместо кон нас, отиде кон нив. Тоа го
гледам низ истражувањата на јавното мислење кои
ги правиме во овој период, кој е период во кој СДСМ
пополека, но континуирано дополнително ја губеше
својата поддршка кај народот, а со иста динамика
растеше довербата кон ВМРО-ДПМНЕ. Ова е затоа
што луѓето веќе разбираат сè. И не може еден тип како
Заев да ги прелаже, колку и да мисли тој дека може.
Гледаат луѓето и сè следат. Можеби може на краток
рок нешто да ги измами, но набрзо сè се открива.

Македонија е школски
пример за неуспешноста
на ЕУ и НАТО. Македонија
е школски пример како
не треба да се однесува
ниту НАТО ниту ЕУ кон земја-кандидат. Станавме
колекционери. Сега го почнавме 17. акциски план за
членство во НАТО. За во Гинис. Ниту една земја ниту
една армија на светот не е повеќе проверувана од
македонската армија. Од Европска унија 7 извештаи,
7 препораки за почеток на преговори. Нула промена.
Стоиме во место. Зошто? Судбина ни било да имаме
сосед со кој не може да излезе на крај ниту цела ЕУ
ниту цел свет. Се вика Грција. А сакаат ние со нив да
излеземе на крај, да најдеме решение за нешто што
е наш идентитет, за она што е наша посебност. Да
менуваме име, идентитет, јазик, топоними и, замислете, доменот на интернет треба да го промениме.

Еден голем сет на реформи се исправени пред нас,
но убеден сум дека со силен ангажман од страна
на Владата и на сите задолжени за реализација на реформите ќе го завршиме
процесот онака како што се бара бидејќи е од огромно
значење за членството на Република Македонија во
ЕУ и во НАТО. Се надевам дека реформите ќе донесат
и дополнителен бенефит за подобро функционирање
на институциите и подобро регулирање на областите
кои се предмет на реформите.

Рекоа, не порекоа

Лидија Димова
Родена:
да скока
Форма:
Фит
Програма:
Нема, а и не ѝ треба

П

риказната за опози
цијата е уште една
неуспешна приказна
за Македонија. Приказни
те за режимот, тиранинот
и жртвите се уште една не
издржана приказна од Ма
кедонија. Лажни и надуени
приказни од Македонија
излетуваат преку НВО-ба
лоните Сорос, патуваат до
Брисел, низ Европа, а за
едничко им е што сите тие
летаат високо во облаците,
не стојат цврсто на земјата
и се далеку од вистината.
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Сепак, во лажната приказна
за Македонија има нешто и
вистина. За тоа не се збору
ва многу, особено не онаму
каде што треба, но тоа и не
е толку важно. Важно е да се
забележи дека паднала уште
една жртва на режимот. Оп,
скок, бум-трес! Ете баш така,
скокнала, па паднала на по
ткрепа од 10.350.250 денари
во последните две години
соборката на Петре, Лидија
од Димови, нафатирана со
пари Соросови.
Лидија е од подебелите жр
тви на режимот. Одамна е
во опозициските врвови,
длабоко залегната во НВОровови. Програма нема, а и
не ѝ треба. Па, за опозиција
без мускули и не треба про
грама. Има шарена маичка,
СЈО за преперување и тоа ѝ
е доволно. Секое поплад

не „уа“ по улиците, малку
лаење по Бриселите, малку
скокање во Собрание. Фор
мата – фит!

Лидија имала блескави
моменти во македонската
политика. Од „Приказната
за ИПА фондовите е неус
пешна приказна во Маке
донија“ во 2012 година до
скокањето врз програмата
на ВМРО-ДПМНЕ во Собра
нието. Да, на говорница. Не
веројатно, но толку многу
вистинито што нема збо
рови за нејзините скокови.
Веста се пренесува како ви
деовест, без зборови. Молк.
Така и нека остане зашто не
заслужува ни да се опцуе.

нека останат запаметени
нејзините зборови: „Овие
пари не се вечни. Ако не
се потрошат, ќе ги изгу
биме. Извесно е дека ќе
има проблеми со извед
бата. Граѓаните на опш
тина Прилеп треба да се
загрижени со оглед на
фактот дека нешто што
сме можеле да го имаме во
2007/2008 година, евен
туално во 2009 година, го
немаме во 2015 година. И,
којзнае кога ќе биде на
правена пречистителната
станица. Поучени од сите
овие лекции и искористу
вајќи ги сите можности
што ЕУ ги нуди, СДСМ кога
ќе дојде на власт, сигурно
ќе постапува поинаку.“

И додека Лидија е повторно
на улиците, ги шара споме Молк. Така и нека остане,
ниците, тотално сдсмовски зашто не заслужува ни да
профитира од уништување, се опцуе. � (Р.Р.)

Деновиве во Собранието
е покрената иницијатива
за импичмент на претседателот на државата, и
поради тоа ГРОМ бара од
претседателот Иванов да ги декласифицира сите
информации врз база на кои ја има донесено одлуката
за аболиција и согласно тоа, конечно, граѓаните да ја
дознаат вистината, кој што правел, со кој се договарал и соработувал, и со која цел ја предизвикал оваа
криза, и како што повеќе пати има изјавено дека се
вмешани странски служби, да излезе и пред јавноста
да ги обелодени тие странски служби, бидејќи народот
има целосно право да ја знае вистината.

Александар
Пандов
Како парадипломати и
фашисти го замислуваат
„отвореното општество“!
Па, нели бе треба да ги
прифаќаме различностите, нели цело е кога има сѐ, нели нема наши и ваши, нели
ни се потребни дијалог и разбирање!? Вака и со вакви ли
ќе одиме во Европа? Иначе, не можам да не ве информирам дека не постои релевантен дипломат во Македонија
кој во минатиот период не побара и нормално оствари
средба со ГДОМ. И што е поважно, на заедничко задоволство, политичките процеси се движат токму онака
како што посакувавме ние во ГДОМ, најголемиот дел
од македонскиот народ и граѓани, а како гледам и на
меѓународната заедница. Вие автентичните граѓани
како сте задоволни? На мачкарот и Фуере по мерак ли
им се последните настани на политичката сцена.
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Кому му пречи модернизирањето на железницата?

Возовите и патниците се жртви
на подли политички игри
Економски и политички мотивираните инциденти имаат крајна цел да
оневозможат нормален, редовен и квалитетен железнички сообраќај,
предупредуваат упатените. Поради природата на превозот, кога ќе
дојде до жртви, тие ќе се бројат во десетици или стотици, а првата
жртва на вандалите на пругите ќе биде политичка бомба на кревката
политичка сцена во земјата
Пишува | Катерина Митиќ

П

о само неколку месеци сообраќање новите возови се
со искршени стакла, изгребани се однадвор, но и внатре,
дел од заштитната пластика е
скршена, а тие на кои им било
здодевно за време на удобното
возење, се забавувале со сечење
и со горење седиштата.

„Каменуван новиот воз“, „Воз
удрил во поставени камења “,
„Каменуван воз, машиновозачот
повреден“, „Ставиле контејнер
на пругата кај Велес, новиот воз
оштетен во судирот!“

Со овие наслови почнуваат утринските вести. Речиси не поминува недела, а во билтенот на
МВР да не се забележани една,
две, па дури и неколку пријави
на инциденти што се случиле во
железничкиот сообраќај. Каменување, поставување разни барикади - кујнски апарати, дрва и
камења на пругите, а во последниот инцидент беше поставен
и метален контејнер за ѓубре.
Не е потребно остро око ниту статистика за да се забележи дека
вандалските активности се по-

зачестени во последниот период,
особено откако сообраќаат новите возови. Тоа што посебно загрижува е степенот на агресивност
со кој настапуваат вандалите, не
размислувајќи за последиците,
за материјалната штета, а уште
помалку за бројот на жртви.

Интерните податоци со кои располагаат Македонски железници (МЖ) одат во прилог на оваа
констатацијата дека вандалите
стануваат поагресивни во нападите со поставување барикади.

Точно е дека вандалските активности се позачестени во последниот период, посебно кога
станува збор за новите возови,
кои, навистина, ја менуваат
сликата за тоа како треба да
изгледа железничкиот превоз
на европско ниво. Но, ќе биде
многу тешко нашата слика да
стане како европската доколку неодговорни граѓани или
негативно мотивирани лица
се дрзнуваат да оштетуваат
општокорисно добро. Има повеќе претпоставки кои можат
да бидат мотивите за вандалското однесување и се движат
од финансиски и политички
�

мотивирани до ниско ниво на
свесност и на култура - потврдува директорот на патнички
превоз на МЖ - Транспорт а.д.,
Кире Диманоски.

Последниот инцидент со поставениот метален контејнер
на пруга ја згрози јавноста. И
досега се случувале напади
со поставување барикади, но,
очигледно, вандалите стануваат сѐ поагресивни, а кога на
пругата се поставуваат различни предмети, кои можат
да предизвикаат само штета,
во никој случај не може да се
наречат непромислени постапки, дециден е Диманоски.
�

� Овие се т.н. економски и
политички мотивирани инциденти, кои се со крајна цел
да се оневозможи нормален,
редовен и квалитетен железнички сообраќај. Ова е посебно важно да се знае бидејќи
во последниот период има
пораст на бројот на превезени патници, најмногу поради
новите превозни средства, но
и поради новите мерки за зголемување на мобилноста на
граѓаните. Е токму овие причини се мотив за нелојалната
конкуренција во превозот или
на другите вандалски настроени граѓани да се дрзнат да
оштетуваат - вели Диманоски.

Но, доколку се продолжи со вакво темпо, тогаш тешко може да
се очекува издигнување на квалитетот на железничкиот пре-

воз на нивото што го заслужуваат граѓаните.

Повеќе од три децении не се
инвестирало во железничкиот
сообраќај во Македонија, па со
години овој начин на патување
не беше опција во Македонија.
Низ земјата се патуваше само
со автомобил или со такси и со
автобус. Со набавката на шесте
нови возови, обновата и изградбата на нови пруги и со реновирањето на железничките станици, железницата во Македонија
стана опција, со тенденција да
стане прв избор на патниците,
како во европските земји.
Вагоните ќе бидат климатизирани, со вакуумирани
тоалети, со добра топлотна
изолација, и за зимски и за
летни месеци, ќе бидат модерни, современи, удобни. Нешто
што во овој момент го нема во
Македонија, а можеме да го
почувствуваме само кога патуваме во побогатите европски држави - рече тогашниот
премиер Груевски кога ја најави
инвестицијата од 25 милиони
евра во железничкиот сообраќај.
�

МЖ - Транспорт нема да ја
зголеми цената на услугите.
Во превозот на патници цената
е конкурентна на автобускиот превоз, а ќе се работи на
привлекување што поголем
број патници. Кога ќе заврши
проектот за набавка на новите
возови, ќе го зголемиме и капацитетот на возови и тогаш
ќе можеме да ја зголемиме
фреквенцијата на возови, а, се
разбира, со тоа се зголемува и
бројот на патници - вети пред
три години, на почетокот на проектот за набавка на новите возови, тогашниот директор на МЖ
- Транспорт, Оливер Деркоски.
�

Кому му пречат климатизираните вагони, брзата локомотива и
безбедната композиција?

Сознанијата наведуваат погледите да се вперат кон нелојалната задремана конкуренција
во превозот, зашто подобрените
услови во железницата ги исфрлија од колосек превозниците
што со години се чувствуваат
20
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супериорно за да инвестираат
во подобрување на условите на
својот превоз и им лапнаа дел
од слаткиот финансиски колач.

Второосомничени се несовесните граѓани, поединци со ниско
ниво на сообраќајна култура,
кои со своите постапки можат да
предизвикаат огромни штети.
Штетите можат да бидат
огромни со оглед на тоа
дека се работи за средства,
чијашто вредност се мери
во милиони. Секоја штета и
непредвидено задржување,
поправка и неможност да се
одвива редовниот железнички сообраќај придонесува за
значајни негативни последици во работењето и во одржувањето на нормалниот
сообраќај - вели Диманоски.
�

Граѓаните треба да бидат свесни
дека со секое изживување врз
возовите ја загрозуваат безбедноста на патниците, но и
на граѓаните што гравитираат
околу железничката пруга.

Имајќи го ова предвид, возовите и железничките несреќи, во
кои доколку има жртви, поради
природата на превозот, се бројат
во десетици и стотици, можат да
послужат како совршен политички инструмент, искра што ќе
го дигне во воздух бурето барут.
Секој помал инцидент, скршено
стакло, оштетено седиште или
расипан клима-уред се користи
како шлаканица што треба да го
„разбуди народот“ за да го види
расипничкото работење на власта, која ги троши народните милиони за неквалитетни возови.
Секој камен, контејнер, машина
за перење поставени на пругата
се црвен аларм за безбедноста во
железничкиот сообраќај. Првата
жртва ќе биде политичка бомба.
Иако би било малициозно и нечовечки да се размислува дека
нападите се политички мотивирани, не е погрешно да се очекува дека евентуалните жртви ќе
предизвикаат и огромен политички потрес во и така чувствителната ситуација. Засега МЖ
нема конкретни сознанија дека
железницата се користи како
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директен инструмент за подгревање на тензиите, но постојат
индиции дека железничките несреќи им одат в пролог на намерите да се саботираат проектите
во овој сектор – инвестициите
и придобивките за патниците.
Докажано е дека нема значаен
ефект поставувањето какви
било физички пречки со цел
да се оневозможи вандализам.
Сепак, Диманоски вели дека е
тешко, но и не неостварливо да
се пронајде лице што нанело
штета на кој било начин во железничкиот систем. Многупати
тие лица биле санкционирани.
Постојат различни методи и
мерки што Министерството за
внатрешни работи може да ги
применува во рамките на своите
надлежности, кои често даваат
резултати, а тие што демнат со
полни џебови камења треба да
имаат предвид дека загрозувањето на безбедноста во железничкиот сообраќај се квалификува како кривично дело, за
кое казните се ригорозни. �
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Интервjу

Драги Димитриевски | декан на Факултетот за земјоделски науки и храна

што се нуди не е за потценување. По
тоа пари за обнова на куќа, три хектари
земјоделско земјиште на концесија без
надоместок, земјоделски советници, 18
месеци „плата“ и сите други мерки кои
се компатибилни. И сето тоа е една по
нуда која ќе биде искористена. Сепак,
не очекувам дека тоа ќе биде некоја
масовна појава, но секогаш се почнува
со првиот чекор.

Со аграрната политика не
смее да се експериментира
И македонскиот пазар станува сериозна конкуренција на нашите
производители. Тоа мора да го разбереме во насока дека сето тоа
што ќе го понуди државата за да се зголеми конкурентноста, ќе
мора да го користат на еден посоодветен начин за да може да бидат
поконкурентни и подоминантни на домашниот пазар и поконкурент
ни при настап на регионалниот, европскиот и на светскиот пазар,
посочува агроекономистот Драги Димитриевски, декан на Факултетот
за земјоделски науки и храна
Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски

Вие сте агроекономист, па може ли
да ги протолкуваме двата процеси, од
една страна сериозни вложувања во
аграрот, а од друга страна стапката
на увоз на храна?
Димитриевски: Македонија подолг
период води сериозна и сложена поли
тика во делот на земјоделството. Тука
не влегува само тоа што се случува во
ресорното Министерство, туку и други
политики кои се компатибилни и при
донесуваат во делот на поддршката на
земјоделско-прехранбениот сектор це
лосно, како и поддршката кон тие што
се занимаваат со производство на храна.
Кога зборуваме за аграрната политика
на Македонија, се издвојуваат неколку
периоди почнувајќи од 1991 година кога
првпат се гради сопствена аграрна по
литика. Јас би го истакнал период
 от по
2006 и 2007 година кога првпат дојде
до сериозно зголемување на буџетска
та поддршка и поинтензивни рефор
ми и системски пристап во водењето
на аграрната политика. Ќе ги спомнам
доходовните поддршки, а тоа се про
грамите за финансиска поддршка на
земјоделството и поинтензивното зго
лемување на вториот столб, на програ
мите за рурален развој, кои ќе мора да се
третираат посериозно во иднина.
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Кога зборуваме за системското водење
на аграрната политика, по 2007 година
се случуваат посериозни приспособувања
кон заедничката аграрна политика на ЕУ
бидејќи како земја-кандидат Македонија
има сериозни задачи во приспособување
то на сето тоа што значи земјоделство и
храна. Искуствата покажуваат дека нај
петок, 3 јуни 2016 година

сериозни тешкотии и најопсежни прис
пособувања имало токму во тој сектор.
Педесет проценти од буџетот на ЕУ до
скоро беше наменет за земјоделството.
Околу 60-70 проценти од севкупното за
конодавство на ЕУ се однесува на земјо
делството и сето тоа ќе мора да се вметне
во нашето законодавство.

Тоа има влијание кај земјоделските
производители. Во Македонија од 2007
година кај директните земјоделски про
изводители влегуваат сериозни средс
тва. Програмите се објавени, утврдени
се мерките, аграрната политика веќе
е системски поставена, заокружена во
правна рамка и мерките се креираат во
согласност со Законот за земјоделство
и рурален развој и во согласност со по
требите. Основната цел е да се зголеми
конкурентната способност на македон
ските земјоделци за да може да наста
пуваат на пазарите.
Изработени се стратегии за развој на
земјоделството - првата во 2007 година
и се однесуваше на периодот до 2013
година, на таа се надгради Програма за
развој на земјоделството во РМ и сега ве
ќе е направена и Стратегија за периодот
2014-2020 година. Сериозно се работе
ше на институционално зајакнување, се
формираше Агенцијата за финансиска
поддршка на земјоделството, без која
не можеме да ги користиме европските
средства од програмата за претпристап
на помош.

Сето тоа беше создавање предуслови да
можат да бидат сериозно поддржувани
сите што работат и живеат од земјо
делството. Без такви институционални
капацитети не може да се спроведуваат
опсежни политики.
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Прашањето сега е колку земјоделците и
другите производители на храна, компа
ниите, ќе успеат да го приспособат про
изводството и да ги исполнат условите
за да добијат финансиска поддршка. Ако
погледнеме на почетокот или пред 2006
година колку земјоделци добивале суб
венции, а колку денес има во регистарот
на земјоделски стопанства што добиваат
поддршка, може да се види дека разлика
та. Денес во тој регистар има до 100.000
земјоделски стопанства.

Често се дебатира прашањето за произ
водството на храна и растот на увозот на
храна, но мора да се стави во друг кон
текст, дали расте доходот на населението,
дали имаме увоз поради извоз, што ни се
случува во одделни потсектори, но и во
контекст на едно поинтензивно зголему
вање на извозот на храна. Вистина е дека
расте и увозот на храна, но сигурно е дека
Македонија секогаш ќе увезува одреде
ни количества храна - ниедна држава
не затвора увоз на храна. Второ, од 2008
година целосно е спроведен договорот со
Светската трговска организација, имаме
Договор за стабилизација и асоцијација
со ЕУ, ние сме членка на ЦЕФТА и имаме
многу билатерални договори за слобод
на трговија.
Што значи тоа на терен?
Димитриевски: На терен тоа значи
дека Македонија сѐ помалку и помалку
ќе може да користи таканаречени ценов
но-пазарни мерки со кои ќе го заштиту
ва пазарот, ќе забранува поинтензивен
увоз и на тој начин ќе фаворизира до
машно производство. Јас не велам дека
тоа не е добро и дека нема да може да

се прави во одредени перио
 ди кога
ќе настанат сериозни нарушувања на па
зарот, тоа е предвидено и со договорите,
меѓутоа тоа не може да биде интензивно
и тоа е една од причините за еден поин
тензивен увоз на производи од регио
нот на нашиот пазар. И македонскиот
пазар станува сериозна конкуренција на
нашите производители. Тоа мора да го
разбереме во насока дека сето тоа што
ќе го понуди државата за да се зголеми
конкурентноста, ќе мора да го користат
на еден посоодветен начин за да може да
бидат поконкурентни и подоминантни
на домашниот пазар и поконкурентни
при настап на регионалниот, европски
от и на светскиот пазар.

Субвенции за земјоделците, за сточа
рите, за механизација, за наводнува
ње капка по капка, за копање бунари,
поделба на земја, стимулации за здру
жување, регистар за механизација,
цел систем за зајакнување на селото, а
сега има и стимулација на миграција
та од град во село. Може ли да опстои
силна држава без силно село?
Димитриевски: Земјоделскиот си
стем во Македонија и во регионот се
базира на структурата на семејни зем
јоделски стопанства. Осумдесет про
центи од капацитетот се сопственост
на земјоделските стопанства. Доколку
сакаме силно и модерно земјоделство,
сигурно треба да имаме едно развие

но село, и тоа треба да е силно со сета
инфраструктура и со сите погодности
за едно атрактивно живеење и прив
лекување на младата популација да се
зафати со земјоделско производство.

Никој насила не ги враќа младите на
село, туку се работи за една понуда што
може да биде искористена од една мла
да популација која е потребна за тие
рурални, конкретно селски, средини за
да можеме да направиме поинтензивен
развој на тие средини. Значи, доколку
имате една старосна структура таму,
која е над 50-60 години, со пониско ни
во на образование, вие не можете да
примените посериозни мерки и да го
развивате земјоделството или среди
ната. За тоа ви е потребна релативно
помлада популација со повисоко ниво на
образование, која ќе може да ги прифати
и новите технологии во земјоделското
производство и полесно да конкурира за
сите мерки што се нудат, да го поттикне
развојот на инфраструктурата на селата.
И во самите програми за рурален развој
има сериозни аспекти за подобрување
на условите за живот во селата. За една
таква популација таму има услови за се
то тоа, луѓе кои ги напуштиле селските
средини, а кои сѐ уште имаат имот или
кои немаат имот, но имаат ниско ниво
на доход за да опстојат во град, каде што
потешко доаѓаат до вработување - сето
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Меѓу аграрната политика и мерките
се спомнува и задругарството за кое,
исто така, имаше дебати.
Димитриевски: Задругарството го
олеснува делот на пазарната позиција
на семејните стопанства бидејќи според
теор
 етската расправа кога имате помал
ку купувачи од продавачи, пазарната
позиција е кај купувачите. Но, доколку
се здружат и кога во едно села наместо
50 понудувачи има само еден - задругата,
пазарната позиција е друга. Задругарс
твото е едно од можните решенија за
справување со системската слабост на
македонското земјоделство каде што
доминираат ситни семејни стопанства.
Седумдесет проценти се со големина од
два хектари и тие се расцепкани на осум
до 10 парцели. И таму за зголемување на
конкурентноста не можете да примените
ниту економија на обем ниту посериозни
современи технологии на производство.

Каде е Македонија во споредба со
регионот во однос на аграрната по
литика и мерки?
Димитриевски: Има една неформал
на група во која сум и јас, која со под
дршка на ФАО, со иста методологија
на истражување, направи анализа на
аграрната политика во регион
 от на за
паден Балкан. Таа анализа покажа дека
Македонија е далеку најнапред и води
една најсоодветна аграрна политика во
однос на хармонизирање на мерките во
согласност со тоа што се случува во ЕУ.
Мерките се организирани во двата глав
ни столба - мерки на финансиска поддр
шка и столб на рурален развој, како што
е и во ЕУ. Тоа сега го прават другите во
регионот. Притоа поддршката по еди
ница хектар е најголема во Македонија.
Сосема е различна структурата на зем
јоделството во Србија, таму има бимо
дален систем, во Војводина се огромни
пространствата. Србија секогаш била
меѓу главните извозници на храна зара
ди поинаквите природни услови. Но, ние
мора да се пофалиме дека сме најнапред
во однос на политиката и мерките. Тоа
треба да го продолжиме, со една олку
системски водена политика не смее да
се експериментира и да се враќаме на
зад, туку само да ги зајакнуваме и да ги
хармонизираме мерките.
петок, 3 јуни 2016 година
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македонија
Почна обука за
дефицитарни занимања
Почна обуката за 225 невработени лица што посетуваат 20
различни обуки за побарувани
занимања кај 15 приватни обучувачи со сертификат во првата
фаза на реализација на обуката
за дефицитарни занимања барани на пазарот на труд, кои ќе
им овозможат полесно да најдат
работа. До крајот на годината се
очекува обуката да ја посетат 640
невработени лица.За целосна реализација на обуката за дефицитарни занимања се обезбедени
средства од 35 милиони денари.

Притоа обучувачите добиваат износ од 30 илјади денари за да ја
реализираат целосно обуката во
која влегува и практика од еден
до два месеца во реални работни
услови. Невработените што учествуваат во обуката добиваат 6.200
денари надомест за покривање на
трошоците за храна, превоз и за
осигурување.

Бугарски компании
заинтересирани за сериозни
инвестиции во Македонија
Вкупно 38 бугарски компании се
заинтересирани за сериозни инвестиции во Македонија, а не е мал
бројот и на македонските фирми
што се веќе етаблирани во Бугарија и кои оттаму успешно настапуваат и освојуваат трети пазари,
беше речено на четвртото годишно
собрание на Македонско -бугарската стопанска комора.

Како што истакна нејзиниот претседател Зоре Темелковски, токму излегувањето на трети пазари, но преку креирање заеднички производ и
здружување на капиталот, останува
еден од клучните приоритети на
Комората. Комората, додаде, ќе
продолжи и со интензивните разговори со политичките субјекти во
насока на креирање уште подобри
решенија, зашто бизнисот никогаш
не треба да биде задоволен од ситуацијата и секогаш треба да нуди
прогресивни идеи.
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Бизнисот оваа недела

свет

Бизнисот оваа недела

Индустриското производство со пораст од 8,7 отсто
Индустриското производство во периодот јануари-април 2016 година
во однос на истиот период лани е
поголемо за 8,7 отсто. Во април годинава, пак, во споредба со април
лани, индустриското производство
е поголемо за 3,6 отсто.
Гледано по сектори, индустриското
производство во секторот рударство
и вадење камен во април бележи
опаѓање од 10,2 отсто, во преработувачката индустрија има пораст од
9,4 отсто, а во секторот снабдување
со електрична енергија, гас, пареа и
климатизација е забележан пад од
29,5 отсто.
Порастот во секторот преработувачка
индустрија, пред сѐ, е резултат на зго
леменото производство во одделите

производство на прехранбени производи, производство на пијалаци,
производство на облека, производство на други неметални минерални
производи, производство на машини и на уреди неспомнати на друго
место, производство на електрична
опрема и производство на моторни
возила, приколки и на полуприколки.
Според главните индустриски групи,
производството во април 2016 година во однос на април лани бележи пораст кај интермедијарни производи,
освен енергија за 0,1отсто, капитални
производи за 36,5 отсто и нетрајни
производи за широка потрошувачка
за 6,1 отсто, додека опаѓање бележи
кај енергија за 28,1 отсто и трајни
производи за широка потрошувачка
за 3,8 отсто.

Пад на инвестициите во
нафтената индустрија во
Норвешка

„Брегзит“ би предизвикал
рецесија и во Франција,
Германија и во Белгија
Евентуалниот излез на Велика Британија од ЕУ би предизвикал рецесија не
само во оваа земја, туку и во Германија,
Франција и во Белгија, се наведува во
студија на компанијата за кредитно
осигурување „Елер Хермес“.

Цвета бизнисот со вода во Македонија
Производството на вода лани бележи
зголемување од 25 отсто во споредба со
2014 година, а во споредба со периодот
2013/2014 година постои зголемување
од 17 отсто, соопштија од Стопанската
комора на Македонија, презентирајќи
ги податоците за резултатите за компаниите што произведуваат алкохолни,
безалкохолни пијалаци и вода. За разлика од производството на вода, пак, производството на сокови бележи пораст од
четири отсто во споредба со 2014 година,
што е двојно зголемување во споредба со
2013/2014 година, кога производството
на сокови изнесувало два отсто.
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Од резултатите на анкетата
спроведена меѓу нафтените
компании, за следната година се
планирани инвестиции од 153,2
милијарди круни (16,5 милијарди
евра), што е за 7,6 отсто помалку
во однос на 165,9 милијарди круни очекувани во оваа година.

руски туристи ја посетиле Грција, што
е за 523,6 отсто повеќе од лани, се наведува во соопштението на Асоцијацијата.

Рекордни приноси
на пченица
Домашното производство на пченица
годинава ќе биде рекордно и првпат ќе
покрие 80 отсто од вкупните потреби.
Засеани се околу 80.000 хектари или
10.000 повеќе од лани, а се очекува
принос од најмалку 240.000 тони.Производителите бараат откупната цена да
биде минимум 11 денари за килограм
и засилени инспекциски контроли поради шверцот со семе со сертификат.

– Најголеми последици од излегувањето на Британија од ЕУ би имале Белгија, Холандија и Ирска, но и
Германија, Франција и САД - се наведува во студијата. Белгија, Холандија
и Ирска би трпеле значителни последици по извозот и инвестициите во
Велика Британија, а ликвидноста на
нивните компании би паднала за 1,5
до 2,5 отсто.

Инвестициите во нафтената
индустрија на Норвешка, која е
една од клучните поттикнувачи на норвешката економија, ќе
опаднат во 2017 година, трета
година по ред, петрохемиските
компании сѐ уште го чувствуваат ефектот од ниските цени на
нафтата, соопшти норвешката
служба за статистика.

Земјоделците добија ветување дека ќе
добијат најмалку цена што ќе им ги покрие трошоците и ако има потреба, во
оваа насока ќе се искористат можностите
од Законот за земјоделство и за рурален
развој според кој, откупната цена не може
да биде пониска од производствената.
Од 2018 година нема да има субвенции
за производителите што не користат
семенски материјал со сертификат.

Како што соопштија од Стопанската комора, во земјава работат 26 компании
што се занимаваат со производството на
вода, алкохолни и безалкохолни пијалаци, кои заедно вработуваат 1.200 луѓе.
Од нив, 13 се домашни компании, кои
имаат 24 трговски марки вода.

За 500 насто зголемен бројот на
руски туристи во Грција
Бројот на руски туристи што патуваат
во Грција се зголемил за повеќе од 500
проценти, објави Асоцијацијата на руски
туроператори. Во март вкупно 10.000

Од јануари до март во Грција патувале
20.000 туристи, што, пак, е за 135 отсто повеќе од истиот период минатата
година.Русите потрошиле речиси осум
милиони евра во Грција во текот на
март, што е за 180 проценти поголема
потрошувачка од лани.Зголемениот интерес на руски туристи за Грција доаѓа
во време кога е во сила руската забрана за летови кон Турција и кон Египет,
некогаш најпопуларни дестинации за
руските туристи.

Русија воведува сопствен биткоин
Русија планира да воведе сопствена дигитална валута, која ќе биде признаена
од тамошните финансиски власти. За
идејата за национална криптовалута
веќе разговарале претставниците на
банките, Министерството за финансии,
но и Централната банка. Останува да
се разработи начинот на кој ќе биде
воведена во финансискиот систем на
државата. Засега се планира да се воведе лиценца за издавањето и за користењето на таа валута.
Компаниите, но и поединците ќе можат
да менуваат рубли и други валути за

оваа дигитална валута на специјални
електронски платформи. „Комерсант“
пишува дека со воведување национална
дигитална валута, би се забраниле сите
други виртуелни валути во Русија.
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Швајцарците може да
добиваат по 2.500 франци
месечно
Швајцарија ја разгледува можноста на секој полнолетен државјанин месечно да му исплаќа загарантирани 2.500 франци. Земјата
планира на 5 јуни да одржи национален референдум за воведување основен доход.

Заговорниците на овој модел, кој
станува сѐ попопуларен, бараат
од Владата на секое полнолетно
лице да му исплаќа „приход“, кој по
даночењето би изнесувал минимални 2.500 швајцарски франци.
Сепак, швајцарската Влада е
против оваа иницијатива, поради која секоја година ќе мора да
обезбеди 25 милијарди франци
од државниот буџет.
петок, 3 јуни 2016 година
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ИСТРАГАТА ДОБИВА СÈ ПОШИРОКИ РАЗМЕРИ

Хилари Клинтон
ќе се соочи
со обвиненија
за рекетирање

Хилари Клинтон е виновна за изложување
доверливи документи на странски влади со тоа
што незаконски ги ставила на својот сервер, за
праќање и за примање доверливи документи и за
заговор со нејзиниот персонал за да се заобиколи
Законот за слобода, избегнувајќи ја употребата
на серверите на Стејт департментот. Некои
од документите биле толку многу доверливи
што истражителите во случајот не можеле да
го испитаат материјалот сѐ додека не добиле
одобрение од највисоко ниво

З

аконот за корумпирани
организации што вршат
рекет (РИКО) е федерален закон на САД донесен во
1970 година, кој е донесен за
да обезбеди алатка за спроведување на законот во борбата против организираниот
криминал. РИКО овозможува
гонење и за казнување за рекетирачки активности што се
извршуваат како дел од злосторнички потфат.

Рекетирачките активности
вклучуваат и поткуп, фалсификување, перење пари,
проневера, нелегално коцкање, киднапирање, убиство,
трговија со дрога, ропство и
друг вид кривична практика
во бизнисот.
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Џејмс Коми и ФБИ ќе достават извештај до Лорета Линч,
главната обвинителка и секрепеток, 3 јуни 2016 година

тарка за правда на САД, што
вклучува убедливи аргументи
дека фондацијата „Клинтон“
е злосторничко здружение
за перење пари и за поткуп
во замена за политички и законодавни услуги на поединци, корпорации, па дури и на
странски и на домашни влади.

Првично, Коми посочи дека
истрагата за приватниот сервер за електронска пошта на
Хилари требало да заврши
до октомври 2015 година.
Но, како што излегуваат на
виделина сѐ повеќе и повеќе
докази во случајот, овој првичен датум се поместуваше
бидејќи кривичната истрага
се прошири и надвор од прописите на Стејт департментот
за да се вклучат прашања за
шпионажа, лажно сведочење и
за злоупотреба на политичко
влијание.
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СВЕТ
Еве што знаеме ние. На фондацијата
„Клинтон“ се донирани десетици
милиони долари преку канадска
фиктивна компанија, што го оневозможува откривањето на донаторите.
Помалку од 10 проценти од донациите за фондацијата, всушност, се
доделени на добротворни организации, а два милиона долари водат до
долгогодишната пријателка на Бил
Клинтон, Џули Мекмахон (позната
како Придвижувачката).

Кога почна официјалната истрага
за серверот на Хилари, таа му даде
инструкции на својот стручњак за
компјутери да избрише повеќе од
30.000 електронски пораки и резервни копии од пораките постари
од 30 дена зачувани на „Плат ривер
нетворкс“ и на „Дато Инк“. ФБИ подоцна поврати поголем дел, ако не и
сите, од избришаните електронски
пораки на Хилари и сега конструира
силен случај против неа за обид за
прикривање на своите незаконски
и нелегални активности.
Пресудата, според РИКО, доаѓа откако Министерството за правда ќе
докаже дека обвинетата била вклучена во два или повеќе случаи на рекетирање и дека обвинетата имала
интерес, учествувала или инвести-

рала во злосторничко здружување
што влијаело врз друга држава или
странска трговија. Веќе постојат
доволно докази во јавноста дека
фондацијата „Клинтон“ се квалификува како криминална организација и нема сомнение дека ФБИ
има многу повеќе докази од тие
што се веќе објавени.
Според РИКО, најсуштински
членови во овој случај ќе бидат
членот 1503 (спречување на правдата), членот 1510 (спречување
на кривичните истраги) и членот
1511 (спречување на државно или
на локално спроведување на законот). Како и во случајот со Ричард
Никсон по аферата „Вотергејт“,
прикривањето кривично дело
ќе им донесе пропаст на Клинтонови. Исто така, во согласност со
одредбите од Законикот на САД
и на членот 201, фондацијата
„Клинтон“ може да се обвини за
нерегуларности во врска со поткуп. Без никакво сомневање, ФБИ
ќе може да докаже дека меѓународни субјекти преку фондацијата „Клинтон“ вршеле поткуп во
замена за помош во обезбедување
деловни договори, како што е договорот за ископување ураниум
во Казахстан.

Џејмс
Коми

Несовесното соочување со доверливи
информации е федерално кривично
дело во согласност со Законикот на
САД и членот 1924. Тоа е федерално
кривично дело класа А според Законикот на САД и членот 798. Хилари
под заклетва сведочеше пред федерален судија дека ги предала сите свои
електронски пораки на Стејт департментот, а, очигледно, не го направила
тоа. И покрај повторените изјави дека
сето тоа што го направила со својот
приватен сервер за електронска пошта како државна секретарка на САД
било легално и одобрено од страна
на Стејт департментот, извештајот
на генерален инспектор жестоко го
отфрла тоа тврдење. Хилари одбила
да даде изјава во канцеларијата на
генералниот инспектор за време на
истрагата тврдејќи дека ѝ дава приоритет на претстојната истрага на ФБИ,
но се чини дека Хилари е загрижена да
не биде обвинета за лажно сведочење
или да не признае нешто што може да
се искористи против неа на суд.
Хилари Клинтон е виновна за изложување доверливи документи на странски влади со тоа што незаконски ги
ставила на својот сервер, за праќање
и за примање доверливи документи
и за заговор со нејзиниот персонал за
да се заобиколи Законот за слобода,
избегнувајќи ја употребата на серверите на Стејт департментот. Некои од
документите биле толку многу доверливи што истражителите во случајот
не можеле да го испитаат материјалот
сѐ додека не добиле одобрение од највисоко ниво.

Иако постои одлична основа да се докаже дека Хилари извршила предавнички
дела, најсилниот случај на ФБИ е да ги
обвини Бил и Хилари Клинтон, како
и фондацијата „Клинтон“ за рекетирање. Сосема е јасно зошто му требаше
долго време на ФБИ за да даде извештај.
Зајачката дупка во овој случај е толку
длабока што се ангажирани голем број
истражители за да се утврдат во целост
злосторствата што биле извршени. Можеби најинтересното прашање тука е
дали истрагата на ФБИ ќе може директно да ги поврзе фондацијата „Клинтон“
и фондот на Хилари за победа. Ако се
случи тоа, конвенцијата на Демократската партија може да биде обвинета
за соучесништво во рекетирањето.
Извор | „Хафингтон пост“
Превод | Ана Цветаноска
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По 30 години, жителите на мијачкото село го обновија фестивалот на нарцисот

Лазарополе ги празнува нарцисите
Кога чекорите по околните ливади, постојано
стапнувате на природен килим од трева и од раз
новидни планински чаеви кои околу вас шират
опоен мирис, напишале на својата веб-страница
потомците на лазарополци
Пишува | Невена Поповска

„Дојдете во Лазарополе во мај
кога милиони нарциси цвета
ат во околните полиња и ако
од далечина ве здогледаат ла
зарополските шарпланинци,
не плашете се - патниците со
добра воја се пречекуваат со
весело мавтање на опашка
та...“, е реченицата со која завр
шува приказната од серијалот
„Истражи ја Македонија“.

Месната заедница на селото
Лазарополе и Здружението на
поранешни жители на селото,
кое е основано со цел да се за
штити и унапреди животната
средина и да се зачувува при
родната убавина, пред неколку
години ја возобновија тради
цијата и почнаа со празнува
ње на деновите на цутење на
нарцисите.
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Месната
заедница на
селото
Лазарополе и
Здружението
на поранеш
ни жители на
селото, пред
неколку годи
ни ја возобно
вија традици
јата и почнаа
со празнување
на деновите
на цутење на
нарцисите

Сега веќе секој кога ќе го слуш
не слоганот „Лазарополе цу
ти - денови на нарцисот“ или
кога ќе ги види фотографиите
од прекрасните Горни Ливаѓе,
како што ги викаат лазоров
ци, послани со нарциси, знае
дека дошло време за празну
вање на нарцисите и посета
на прекрасното мијачко село.
Организаторите ги повикуваат
и ги канат љубителите на при
родата секоја година во мај да
им се придружат во празнува
њето и секоја година сѐ повеќе
и повеќе љубители на приро
дата доаѓаат во овој период во
Лазарополе.

„Лазарополе, таму најгоре...“,
се стиховите од народната пес
на кои веднаш ви паѓаат на ум
кога ќе се искачите во селото на
надморска височина од 1.350
метри. Тоа е една од највисо
ките населби во Македонија,
петок, 3 јуни 2016 година
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можеби и на Балканот. Оваа
надморска височина, велат
лазоровци, медицински била
најпожелна за запирање на
стареењ
 ето и можеби оттаму е
долговечноста на лазорополци.
Патот од Скопје до Лазаропо
ле води преку Тетово, Гости
вар и Маврово, а потоа преку
живописната клисура на Ра
дика кон Дебар, поминувајќи
крај импресивниот Бигорски
манастир. На неколку кило
метри од Дебар доаѓ аме до
крстопатот наречен Бошков
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мост, каде што се упатуваме
лево и по кривулест асфалтен
пат од околу 5 километри што
води до планинските височи
ни стигнуваме во Лазарополе.
- Лазарополе пред вас се поја
вува како село од народните
приказни: на карпесто издиг
нување се појавуваат куќи,
најчесто двокатни и трикат
ни, навидум расфрлени, но во
строг ред наредени една над
друга, со голема црква среде
нив. Селото е заградено со бу
кова и дабова шума, која го
опкружува како венец созда
вајќи му ореол на венценосец
на пејзажот. Кога чекорите по
околните ливади, постојано
стапнувате на природен килим
од трева и разновидни планин
ски чаеви кои околу вас шират
опоен мирис - пишуваат на сво
јата веб-страница потомците
на лазарополци.

Блаже Смилевски, познат пуб
лицист, кој потекнува од ова
село, често пишува за истори
јата на селото, миграциите,
отворањето на првото учили
ште, изградбата на црквата
„Св. Ѓорѓија“ итн. Тој вели дека
во 1948 година во Лазарополе
е формирана метеоролошка
станица, која е најглавна си
ноптичка станица за времен
ската прогноза во нашата зем
ја. Овде климата е со кратки и
свежи лета и со студени зими.
Постарите лазарополци се се
ќаваат дека најниската тем
пература која била евиден
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тирана е таа во 1954 година
и изнесувала - 23 Целзиусови
степени, а највисока темпера
тура од +31,5 Целзиусови сте
пени е регистрирана во 1965
година. Во Лазарополе првиот
мраз се јавува во почетокот на
октомври, а вистински денови
со мраз се вкупно 134. Темпера
тура над 5 Целзиусови степени
почнува од 10 април и трае до
6 ноември. Селото се наоѓ а под
снежна покривка просечно 92
дена, а просечно има 80 ведри
денови во годината.
Лазарополе е убаво во секој
период од годината. Но, про
летта со рајскиот килим од
снежнобели лазороски нарцис,
натежнат од кристално чисти
капки од мајска роса, можеби,
е најубава.

Поради фестивалот на нарци
сите, овде доаѓаат и потомци
на лазарополците, но и мно
губројни туристи. Вљубени
ците во недопрената природа
уживаат преку целата година,
но, за жал, селото веќе нема
постојани жители. Со отселу
вањето на последното семејс
тво во седумдесеттите години
од минатиот век, Лазарополе
стана туристичка населба, нас
проти годините наназад кога
како деца доаѓавме кај бабите
и дедовците, кои преку цела
година живееја тука. На вле
зот од селото ќе нѐ пречекаше
фурната од која секојдневно
излегуваа тазе топли лепчи

ња....млекото беше свежо, тогаш
измолзено, а овчарите наутро
ѝ го оставаа на баба ми пред
вратата, јајцата беа домашни,
а сирењето и на далеку позна
тиот кашкавал од Лазарополе,
кој се правеше во мандрата во
селото, беа неповторливи. Сега
една продавничка го снабдува
селото со намирници, млекото е
во фабричка опаковка, а јајцата
од живинарски фарми бидејќи
во селото веќе нема ниту ко
кошки, ниту крави, ниту овци.
Единствено надалеку познати
те лазарополски шарпланинци
ќе ве дочекаат на влезот на се
лото и весело потскокнуваат
околу вас додека шетате, но
знаат да бидат и многу непри
јатни со несаканите гости, па
да ги забркаат по ливадите...
Но, во последно време многу
од куќите се обновени, а не
кои пак ги купуваат и лица кои
не потекнуваат од овој крај и
доаѓ аат овде за релаксација,
спорт, рекреац
 ија. Сега во се
лото има и модерни куќи, са
телитски антени, бидејќи без
нив се достапни само две про
грами на МРТ, често интерне
тот е во прекин, а и не може
од кој било крај на селото да
бидете достапни на мобилни
от телефон. Но, за некого тоа
е вистински одмор со целосно
исклучување од цивилизација
та и предавање на мирот, при
родата, мирисите, убавината.
Особено со возобновувањето
на фестивалот „Лазарополе цу

божем сајбии кои дојдоа да
го искорнат дедовото цвеќе
од дедовиот ни атар. Срипаа
лазороските шарпланинци,
ги одвратија луѓето со лоша
волја...Нарцисот остана во
дедовината за уште многу
векови“, ќе запишат лазаро
полци за долгогодишната тра
диција на негување на култот
на нарцисите.
ти“ сѐ повеќе луѓе го откриваат
овој дел од Македонија.

„Ќе се исцрнат, ќе ја снема таа
божја убавина. Ќе го откор
нат вековното растение од
местото каде долго време ви
реело. ... Чекаме... лаеш се чу!
Лазороските шарпланинци
насетија непријатели. Да, тоа
се патници кои немаат добра
волја. Патници некакви, тие
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Лазороскиот нарцис, како што
тие си го нарекуваат, поширо
ко и во научните и во струч
ните кругови се нарекува
Narcissus poeticus и токму тој
во мај го полни селото исто ка
ко за големите христијански
празници Велигден, Божик и
Илинден кога сите што потек
нуваат оттаму брзаат да се вра
тат на исконот, дома, и таму
да ги направат адетите кои ги
наследиле од баби и дедовци
и прадедовци. �
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АСИСТЕНТ Д-Р ГАБРИЕЛА НОВОТНИ | СПЕЦИЈАЛИСТ НЕВРОЛОГ НА УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

ЗДРАВjЕ

На секои три секунди едно лице во светот
заболува од Алцхајмерова болест

Алцхајмеровата болест е четвртата водечка
причина за смртност во светот поради која годишно
умираат повеќе луѓе отколку од карцином на дојка
и простата заедно. Просечното преживување
е околу 8 до 10 години, тешки години, како за
болниот, така и за неговите најблиски
Разговараше |
Александра М. Бундалевска
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о Македонија нема регистар на заболени пациенти
од Алцхајмерова болест.
Според светската статистика и
бројот на старо население кај
нас, во Македонија би требало
да има најмалку 20 илјади заболени од Алцхајмерова деменција,
а помалку од 10 проценти се прегледани, дијагностицирани и со
соодветен третман, вели асистент
д-р Габриела Новотни, специјалист невролог на Универзитетската клиника за неврологија.

Постои мит дека таа е тешка, но
не е смртоносна како некои други
болести. Алцхајмеровата болест
е мошне тажна болест. Не дека
има болест која не е тажна, но
таа е единствената што полека
го краде буквално сето тоа што
сте го научиле во животот, сите
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ваши спомени, сеќавања од убави
и помалку убави настани, сите
вештини што макотрпно сте ги
стекнале низ животот, за на крај
да ви ги одземе и вашите деца,
сопружници. Во напредниот
стадиум на болеста, потребна
е 24-часовна грижа, а негувателите, најчесто сопружниците и
децата, се растргнати меѓу грижата за саканиот и секојдневните
работни и семејни обврски. Кај
нас, семејствата се оставени сами
на себе да се справуваат со болеста, без да имаат финансиска
поддршка или поддршка од различни сервиси, дневни центри и
домашни посети од стручни лица.
Со дијагностицирање на болеста
во раниот стадиум и навремено
почнување со третман, можеме
да влијаеме на подобрување на
квалитетот на живот и подолго
одржување на самостојноста. Заборавањето не е дел од нормалното стареење, вели д-р Новотни.
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Кои се причините за појава на деменција?
НОВОТНИ: Кога зборуваме за деменција,
не мислиме на една единствена болест. Тоа
е како под ист покрив да сместиме повеќе
состојби и болести, кои имаат различни
причини за настанување, но она што им е
заедничко е клиничката манифестација.
Тоа, пред сѐ, се проблеми со помнењето, мислењето, сфаќањето, расудувањето, способноста за донесување одлуки. Токму една од
главните задачи на докторите, невролози и
психијатри, е да ја препознаат и разликуваат
реверзибилната од иреверзибилната деменции бидејќи кај првата можеме да влијаеме
тераписки и дементната слика сосема да се
повлече. Така, на пример, едно нарушување
на функцијата на тироидната жлезда или
недостиг од витамин B12 може да даде слика
на деменција, но по соодветна терапија сите
симптоми исчезнуваат, за разлика, пак, од
другите т.н. иреверзибилни деменции кои со
текот на времето напредуваат, а медицината
на 21. век сѐ уште не нуди терапија која може
да ги излекува. Тука спаѓа Алцхајмеровата
болест, чиешто настанување се објаснува
со мошне сложена интеракција на генетски
фактори, фактори од средината и фактори
асоцирани со стилот на живеење, а веднаш по
неа по застапеност е васкуларната деменција,
која, пак, настанува поради нарушена крвна
циркулација во мозочното ткиво. Различни
причини може да доведат до нарушување на
мозочната функција, што, пак, дава слична
клиничка слика.
Која е разликата меѓу деменција и Алцхајмерова болест? Дали некој што има
деменција значи дека е болен од Алцхајмерова болест?
НОВОТНИ: Еден од митовите за Алцхајмеровата болест е содржан токму во вашето
прашање, а тоа е дека деменција е исто што
и Алцхајмерова болест, па често се користат
како синоними. Алцхајмеровата болест е најчестиот вид деменција, на која отпаѓаат околу
70 проценти од сите деменции, што може да
послужи како неоправдано објаснување зошто
овој мит опстојува. Пресметките укажуваат на
епидемиски пораст на бројот на заболени во
светот, па така денес има околу 47 милиони
заболени од Алцхајмерова болест, а до 2050
година оваа бројка ќе достигне дури 135 милиони заболени во светот. Или уште попластично
кажано, на секои три секунди, има еден нов
заболен од Алцхајмерова болест заради што
се нарекува епидемија на 21 век.

Како се препознава и кои се симптомите на Алцхајмеровата деменција?
НОВОТНИ: Алцхајмеровата болест својот
развој, тивко и подмолно, го почнува
дваесетина години пред да се јават првите симптоми и знаци, а потоа од клиничката манифестација, па сѐ до првиот
преглед кај невролог или психијатар
поминуваат повеќе години и ние пациентите ги гледаме во напредниот стадиум
на болеста, кога милиони нервни клетки
се загубени засекогаш. Најпрепознатлив
белег на болеста се проблеми со помнењето, и тоа на почетокот за скорашни
настани, како, на пример, што појадувале, со кого се сретнале, заборавање
имиња при запознавање, а како болеста
напредува и заборавање и непрепознавање на сопствените деца и сопружници.
Еден од најзастапените митови против
кој сите ние активно се бориме е дека
заборавањето е дел од нормалното стареење. На сите ни се случува повремено
да заборавиме, но тоа најчесто е поради
расеаност. Старите луѓе почесто забораваат, но тоа не го попречува нивното
секојдневно функционирање, што не е
случај кај Алцхајмеровата болест. Потребни се рана дијагноза и навремен
соодветен третман.

Како што минува времето клиничката
слика се збогатува како мозаик, за сметка
на мозочните функции кои осиромашуваат и една по една згаснуваат. Неможноста
да се ориентираат во простор, а потоа
и во време (не знаат која година е, кое
годишно време), ставањето предмети
на невообичаени места, како, на пример,
храна во плакар, отежнато пронаоѓање на
соодветните зборови (често користење
на зборови како тоа, ова, таму), тешкотии при донесување одлуки и расудување, промени во расположението и во
спиењето, сите овие симптоми и знаци со
годините се нижат и ја даваат големата
слика наречена Алцхајмерова болест. На
почетокот на болеста пациентите се свесни и критични за тоа што им се случува и
може да станат депресивни, апатични, да
избегнуваат дружење и социјализација.
Во напреднатиот стадиум, пациентите
се врзани за постела, без способност за
извршување и на најосновните функции,
како хранење, зборување, одржување хигиена, облекување.

Дали од Алцхајмерова болест страдаат само повозрасни или може да
заболат и помлади? Кој е најмладиот
пациент со кој вие сте се сретнале во
Вашата практика?
НОВОТНИ: Постојат две форми на
Алцхајмеровата болест, и тоа со ран
почеток, која се јавува пред 65-годишна возраст, и со доцен почеток, над 65
години. Алцхајмеровата болест со ран
почеток е поретка, на неа отпаѓаат
само 5-10 проценти од сите случаи,
уште се нарекува и фамилијарна поради тоа што наследувањето мутација
на еден од трите гени од родителот
(генот за амилоид прекурзор протеин,
пресенилин 1 и 2) значи и наследување на болеста. Другата форма на
болеста, со доцен почеток, е најчестата форма, кај која генетскиот фактор
(АPOE генотипот) е во сложена интеракција со факторите од средината,
степенот на едукација, претходни
стресoви, депресија, изборот на животен стил и сите васкуларни фактори
на ризик. Имам повеќе пациенти што
се на почетокот на шестата деценија
од животот, а најмладиот пациент кај
кого сум ја дијагностицирала болеста
има 49 години.

Постои ли можност за превенција?
НОВОТНИ: Кога зборуваме за Алцхајмеровата болест со доцен почеток,
односно најчестата форма на болеста,
генетскиот фактор е само дел од пејзажот во кој на сложен начин се испреплетуваат многу инкриминирани фактори
за развојот на болеста. Невронауката сѐ
уште трага по точните механизми кои
би објасниле зошто едноставно еден
заболува, а друг не. Гените ги наследуваме и на нив не можеме да влијаеме,
но постојат фактори на кои активно
можеме да влијаеме, и со тоа битно да
го намалиме ризикот за појава на Алцхајмеровата болест. Сите васкуларни
фактори на ризик, дебелината, шеќерната болест, нерегулираниот висок
крвен притисок, зголеменото ниво на
маснотии во крвта, намалената физичка
активност, исхраната богата со заситени масни киселини, пушењето цигари,
се ризик и за развој на Алцхајмерова
болест. Консумирањето балансирана
медитеранска исхрана, која нашето по-
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днебје ни ја сервира на трпезата,
практикувањето редовна физичка активност, но и ментална активност, како изучување нов јазик во трета доба, читање книги,
решавање крстозбори, редење
сложувалки и, секако, доколку
е потребно медикаментозно регулирање на нивоата на шеќер и
маснотии во крвта и на крвниот
притисок, нѐ носи скалило подалеку од Алцхајмеровата болест.

Дали се лекува Алцхајмеровата деменција?
НОВОТНИ: По изминати 110 години откога Алојз Алцхајмер ја
опишал болеста, за жал се уште,
на прагот на 21 век, не постои
лек кој може да ја спречи прогресијата и да ја излекува. Во
светот се одобрени за третман
две групи лекови, а достапни се
и кај нас, и тоа холинестеразните
инхибитори, кај нас е достапен
„донепезил“, и НМДА рецептор
антагонистот „мемантине“. Третманот со спомнатите лекови им
овозможува на пациентите подобар квалитет на живот, подолго
одржување на самостојноста при
секојдневното функционирање
и го одложува сместувањето во
домови за нега. Главната причина за изостанокот на тераписки
успех е дијагностицирање на болеста во одминат стадиум, кога
процесот на невродегенерација е
напреднат, а изумрените нервни
клетки широкораспространети
во мозочното ткиво. Токму затоа
тенденцијата секаде во светот, а
и кај нас, е што порано дијагностицирање на болеста, уште во
стадиумот на благо когнитивно
растројство и навремено почнување со третман. Покрај фармаколошкиот третман, се препорачува и нефармаколошки третман
– терапија со музика, сликање,
мултисензорна стимулација, кои
влијаат смирувачки на пациентите, претставуваат нов начин
на комуникација, ги зголемуваат
самодовербата и задоволството
кај пациентите.
петок, 3 јуни 2016 година
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В'мбел
Костур

Трагедијата во
селото В’мбел
во текот на
илинденското
востание
Во текот на Илинденската епопеја од 1903 година
македонскиот народ застанал зад идејата на Македонската
револуционерна организација (МРО), во чијашто програма се
предвидувало создавање автономна држава преку вооружена
борба против османлиската доминација. Востанието се
карактеризирало со голем број херојски настани, индивидуални
подвизи и саможртва на востанатото македонско население, но
и придружено со голем број трагедии и жртви како од страна
на востаниците, така и од цивилното население
пишува |
д-р Димитар Љоровски Вамваковски
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дна од тие трагедии се случила во близина на костурското
село В’мбел на 25 август 1903
година. Имено, на тој ден селската
чета на МРО била засолнета пред
налетот на османлиската војска
во блиската пештера Камна, каде
што на трагичен начин загинале
18 востаници.
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Селото В’мбел во почетокот на 20
век било дел од костурската околија (југозападниот дел од османлиска Македонија). Ова планинско
село било населено со македонско
население и имало од 500 до 600
жители. В’мбел се наоѓало во непосредна близина на тогаш значајната
патна комуникација Битола – Лерин
- Корча. По Балканската војна (19121913) селото, како и најголем дел од
османлиска Македонија, било вклупеток, 3 јуни 2016 година

чено во составот на тогашното грчко
кралство. В’мбел во такви услови се
нашол во крајниот северозападен
дел од грчката држава, во непосредна близина на грчко-албанската
граница. Во тој период за првпат
се забележува помасовна емиграција на жителите од селото поради
национални, политички и економски причини. Селото било активно
вклучено и во десетгодишните воени судири во Грција (1940-1949).
За време на Грчко-италијанската
војна тоа било на самата фронтова
линија, а голем број жители на селото биле мобилизирани во грчката
армија. Исто така, по фашистичката окупација на Грција жителите
активно се вклучиле во силите на
отпорот, додека за време на Граѓанската војна (1946-1949) селото било
од стратегиска важност за КПГ и за
ДАГ поради неговата местоположба во слободната територија. На 13
јануари 1948 година во В’мбел била
www.republika.mk

одржана и првата конференција на
македонската организација НОФ. За
време на војната (1948) биле евакуирани сите деца од селото и испратени во тогашните социјалистички
држави, а по крајот на војната В’мбел
го напуштиле и другите жители. Денес остатоците од некогашното село
и понатаму се наоѓаат во составот на
грчката држава. Неговите жители во
најголем дел денес се населени во Р
Македонија, а дел од нив и нивните
потомци живеат во разни делови
од светот.
Ова револуционерно село учествувало активно во Илинденското востание. Пред почетокот на востанието
тоа било вклучено во сите организациони активности на костурскиот
комитет на МРО. В’мбел кон крајот
на 1901 година било посетено и од
апостолот на македонското револуционерно движење, Гоце Делчев.
Исто така, непосредно пред почетокот на востаничките акции во него
краток период престојувале и Даме
Груев и Борис Сарафов.

Почетокот на востанието жителите
на селото го дочекале подготвени.
Голем дел од машката популација
било вклучено во реонските чети
на костурските војводи Васил Чакаларов, Пандо Кљашев, Иван Попов,
Митре Влашто, Лазар Поп Трајков
и други. Во самото село владеело
празнична атмосфера, се играло и се
пеело патриотски песни. Во селската црква и училиште борбен говор
одржал селскиот свештеник, како

и војводите Чакаларов и Кљашев.
Дел од жените од селото го извезле
и знамето на селската чета, додека
други жени биле одговорни за сместување и за прехрана на востаниците во селските куќи.

Дел од востаниците на селската чета,
вкупно 30 на број, тие најподготвените, влегле и во реонската чета под
раководство на војводата Чакалраов.
Овие последните биле раководени
од војводата Крсто Караискаковски,
додека војвода на селската чета бил
Ламбро Карамешкин. Дел од вмбеларите што биле во состав на реонската чета учествувале во голем број
битки, како на пример таа на Бигла,
но биле дел и во ослободувањето
на гратчињата Клисура и Невеска.
Најзначајна битка со османлиската
војска и башибозук, а во кои учествувале востаниците од селската чета,
бил обидот на костурските востаници да го ослободат градот Биглишта
(денес во Р. Албанија). Имено, на 8
август во блиското село Смрдеш се
собрале 700 востаници од селските чети на повеќе костурски села, а
веќе наредниот ден бил нападнат
градот Биглишта. За жал, целта не
била остварена.
Како и да е, по реорганизацијата
и доведувањето на многубројна
војска, набрзо во костурската околија почнала голема османлиска
офанзива против востаниците, но
и против целото македонско население. Главна цел бил четите на
МРО, но настрадале и голем број

села, кои биле целосно опожарени, а, исто така, бил убиен и голем
број недолжно население. Во такви
услови жителите на В’мбел биле
принудени да ги напуштат своите
домови и да се засолнат во збегови
во местото Каксуљ и Ск’рката. Дел
од селската чета се засолнила во
пештерата Камна, која се наоѓала на
шест до седум километри северно
од В’мбел, во планината Горбеш.
На почетокот во пештерата биле
засолнати 22 комити, но набрзо
тројца заминале, останувајќи 19. На
25 август 1903 година, во утринските часови, еден од востаниците заминал по вода кај блиската чешма.
Поради неговата невнимателност
тој бил забележан од османлиската
војска, која го следела до самиот
влез на пештерата.

Местоположбата на пештерата била
специфична. Таа се наоѓала на врвот
на еден рид, додека влезот во неа бил
во подножјето од северната страна.
Заради подобра камуфлажа влезот
бил делумно затворен со камења.
Од средниот дел на внатрешноста
на пештерата во вертикална насока нагоре се наоаѓал отвор, наречен уште и „оџак“, кој завршувал на
највисоката кота на ридот. Откако
османлиската војска ја опколила
пештерата, ги повикала востаниците да се предадат. На таквиот повик,
в’мбелари одговориле со истрели од
своето оружје. Во текот на целиот
ден се разменувал спорадична, но
и на периоди жестока стрелба од
двете страни. Ниту османлиите моwww.republika.mk

желе да напредуваат, ниту комитите
успеале да го пробијат обрачот. Кон
крајот на денот османлиите успеале
да го откријат отворот на „оџакот“,
по што почнале да фрлат запалено
сено во внатрешноста на пештерата.
Како што одминувало времето, поради снемувањето на муниција, но
и задушување од чадот, комитите
за да не паднат живи во рацете на
неријателот почнале да се самоубиваат. Самоубиените еден по еден
паѓале непосредно пред самиот отвор на пештерата. Така завршиле
18 жители на В’мбел. Последниот,
зашеметен од чадот, неуспеал да се
самоубие, но во бесвест паднал меѓу
другите. Тоа бил Ѓорги Кољајкин.
Како што бил обичајот, османлиските војници им пресекле по едно уво
на загинатите како доказ и трофеј,
тоа му го направиле и на Кољајкин,
кој храбро ја издржал болката без
да му дозволи непријателот да биде
откриен дека е жив. По битката тој
успеал да ги извести другите селани
за случката, кои побрзале кон пештерата, ги собрале телата и заедно ги
погребале во непосредна близина
на настанот.

Истиот ден османлиската војска
влегла и во самото село, при што
опожарила 90 од вкупно 120 куќи.
Истовремено биле убиени и сите
постари жители кои не успеале да
го напуштат В’мбел и да се засолнат
во збеговите. Меѓутоа, не биле безбедни ниту тие што се засолниле
во збеговите. Нападнат бил збегот
Ск’рката, каде што биле убиени извесен број деца и старци. Во овие
два напада биле убиени вкупно 14
жители од селото. В’мбел било нападнато уште еднаш од османлиската војска и башибозук на 30 август
1903 години, при што овој пат биле
опожарени и другите куќи, кои не
биле запалени при првиот напад.
Пред пештерата Камна жителите на
В’мбел од наредната година, 1904,
па сѐ до 1948 година, на денот на
оваа трагедија се собирале и им
оддавале почит на загинатите комити. Биле одржувани патриотски
говори посветени на жртвата на хероите и на нивната борба за слобода. Исто така, се печеле јагниња и
овци, се пееле и играле комитски
песни и ора.
петок, 3 јуни 2016 година
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Книжарницата „Матица
ексклузив“ препорачува:

1

Борче
Панов

Кире
Неделковски

Традиционалната меѓународна детска ликовна
колонија од 1982 година се одржува во организација
на детското ликовно студио „Св. Кирил и Методиј“ од
Битола од 23 до 30 мај

3 Д

Почетоци на
западната
философија

Витомир
Митевски

4

Античката
философија
и нејзиното
влијание
Витомир Митевски

5

Поезија, раскази и
драмски текстови од
Радослав Петковски
Нада
Петковска
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35. издание на меѓународната
детска ликовна колонија

„Мал битолски Монмартр“ повторно
собра деца од целиот свет

Сарај од
наслади

петок, 3 јуни 2016 година

„Лисици“ од
Франц Марк
„Лисици“ е дело на германскиот
сликар Франц Марк (1880-1916),
еден од главните претставници на
германскиот експресионизам.

Човечки
тишини

2

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

етското ликовно студио „Св.
Кирил и Методиј“ од Бито
ла ги пречека годинешните
учесници на 35. издание на меѓу
народната детска ликовна колонија
„Мал битолски Монмартр“, која бе
ше отворена во Старата битолска
чаршија со изложба и со огномет.
Од 23 до 30 мај во Битола престо
јуваа ученици и нивните ликовни
педагози од Словачка, Кина, Русија,
Турција, Украина, Србија, Бугарија,
Малезија, Романија, Полска, Индија,
Египет, Тајланд и од Македонија.
- Во Битола, освен светска излож
ба, ќе има и хепенинг, а децата
од светот ќе ги посетат и Охрид
и Крушево. Свеченото отвора
ње беше во знакот на учениците
од Спишска Бела, Словачка, кои
се годинешни добитници на нај
високото одликување – гранпри рече основачот на колонијата во
овој град, Коста Хаџи-Антоновски.
Според установената традиција, на
29 мај децата од светот на плошта
дот „Магнолија“ во Битола цртаа на
тема „Олимпијадата во очите на де
цата“, а најдобрите ликовни творби
ќе бидат претставени во Олимпи
ското село на претстојните Летни
www.republika.mk

олимписки игри во Рио де Жанеиро.
Изборот на најдобрите творби ќе
го направи тим на Меѓународни
от олимписки комитет (МОК) од
Лозана што во јуни ќе престојува
во Битола, вели Хаџи-Антоновски.
„Мал битолски Монмартр“ е тра
диционална меѓународна детска
ликовна колонија од 1982 година,
во организација на детското ликов
но студио „Св. Кирил и Методиј“ од
Битола. Колонијата се одржува во
Битола секоја година од 23 до 30 мај.

На оваа манифестација учествуваа
ликовни таленти од Европа и све
тот на возраст од 5 до 14 години.
Учеството е по пат на конкурс (на
слободна тема и ликовни техники),
што се распишува на почетокот на
септември, а трае до 20 февруар
 и.
Сите пристигнати творби на кон
курсот ги разгледува и оценува ме
ѓународно стручно жири, кое доде
лува повеќе вредни награди. Како
придружна манифестација на коло
нијата, секоја година во Битола се
организира и меѓународна изложба,
на која се поместуваат околу 1.500
најдобри творби на учесниците на
конкурсот. � (Н.П.)

Анте Поповски (1931-2003)

Македонија
Еве ја таа проста земја
од дволичен камен
и сонце
Децата уште незаодени каде
откопуваат
лобањи по градините

Во 1911 година го запознал Василиј Кандински и со него ја формирал авангардната уметничка
група „Син јавач“. Многу сакал да
слика животни, посебно коњи.
Сметал дека животните имаат квалитети добрина, убавина и дека
се неизвалкани, сите квалитети
што отсуствуваат во современото човештво. Боите ги користи во
симболична смисла – сината оз-

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 65.000.000 $

Икс мен: Апокалипса
X-men: Apocalypse

Еве ја таа проста земја
од пајажина
и од води
Мудро слободата кај што ги запишува
селските имиња
Место икони по црквите

Низ која времето одминува
и пак се враќа
Со неа да го сподели лажното траење.
О, еве ја таа проста земја
од грч
и од чекање
Што ги научи и ѕвездите да шепотат на
македонски
А никој не ја знае

Жанр: авантура
Режија: Брајан Сингер
Актери: Џенифер Лоренс,
Мајкл Фасбендер,
Џејмс Мекавој
Заработка: 28.100.000 $

Алиса зад огледалото
Alice through the
looking glass

Жанр: авантура
Режија: Џејмс Бобин
Актери: Миа Васиковска,
Џони Деп,
Хелена Бонам Картер
Заработка: 18.700.000 $

И каде летото како судбина
Трае до последниот востанат
Еве ја таа проста земја
од заморено дишење
и од молк

начува мажественост, строгост и
духовност, жолтата – радост и женственост, а црвената боја е судир
меѓу првите два принципа. Подоцна почнал да слика во апстрактен
стил, со чисти линии и едноставни
геометриски облици. �

Филмот на лутите птици
Angry birds

Жанр: анимиран
Режија: Клеј Кејтис, Фргал Рајли
Актери: Џејсон Судеикиш,
Џош Гед,
Дени Мекбрајд
Заработка: 15.100.000 $

Капетан Америка:
Граѓанска војна
Captain America:
Civil war

Жанр: акција
Режија: Ентони Русо, Џо Русо
Актери: Крис Еванс,
Роберт Дауни Џуниор,
Сакрлет Јохансон
Заработка: 9.100.000 $

Содеди 2
Neighbors 2:
Sorority rising

www.republika.mk

Жанр: комедија
Режија: Николас Столер
Актери: Сет Роген,
Роуз Брн,
Зак Ефрон
петок, 3 јуни 2016 година
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важните светски настани, а за
јавноста ќе биде отворено до
27 ноември.
На годинашното Биенале националната архитектура ја
претставуваат вкупно 61 земја,
а првпат учествуваат Казахстан,
Нигерија, Филипини и Јемен.
Селектор на главната архитектонска изложба е Аравена
од Чиле, кој е добитник на наградата „Прицкер“, која е пандан
на Нобелова награда во архитектурата.

ОТВОРЕН МАКЕДОНСКИОТ ПАВИЛЈОН ВО РАМКИТЕ НА 15. БИЕНАЛЕ ЗА АРХИТЕКТУРА ВО ВЕНЕЦИЈА

„Ничиjа земjа“ - дело инспирирано од присилната
миграција во секој поглед
Разговараше |
Александра М. Бундалевска

В

о 1999 година студентите
Љупчо Тасевски, Стојан
Павлевски, Иван Симеонов
и Ѓорѓи Радовановиќ го основале „Стоун дизајн“, македонското
архитектонско студио за дизајн,
специјализирано за архитектура,
урбанистички развој и проекти
за дизајн на ентериери.
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Седумнаесет години подоцна тие
го создаваат импресивниот архитектонски проект „Ничија земја“
со кој Македонија се претставува
на 15. Биенале за архитектура
во Венеција. Архитектонскиот
проект беше промовиран во македонскиот павилјон во старата
оружарница „Арсенале“, а изложбата ја отвори министерката за
култура Елизабета Канческа
- Милевска. Светската манифестација беше отворена само два
дена за професионалци и за медиуми, а комисиите интензивно
ги разгледуваат и оценуваат проектите и потоа ќе донесат одлука
кому да му ги доделат наградите
„Златен лав“.
петок, 3 јуни 2016 година

Предизвикани од идејата за поместување на границите и за донесување свеж воздух во македонскиот
архитектонски дизајн, заедно тргнаа на возбудливо архитектонско патување. За кусо време компанијата стана препознатлива по
својот единствен стил. Внимателно
филтрирајќи ги идеите, тимот на
„Стоун дизајн“ спроведе рафинирана
естетика во многубројните проекти

– јавни објекти, инфраструктура,
канцеларии, резиденции, урбани
мастер-планови до проекти од
специјална категорија, пишува на
веб-страницата на „Стоун дизајн“.
Денес тимот има 12 вработени, секој од нив е специјалист во својата
област. Сите ги врзува заемна љубов
кон модерна, урбана и софистицирана архитектура.

Македонските архитекти создадоа извиен тунел долг 15 метри, на
средината висок 3,5 метри, сиот обложен со огледален инокс. Кога
ќе се влезе во тунелот не се гледа излезот. Внатре се поставени три
иконични објекти од познати светски автори во корелација со нивни
авторски објекти, барани низ формата на современата мултикултурност.
Објектите имаат песочна структура и боја. Проектот се подготвуваше
во скопската фабрика „Раде Кончар“. Внатре во тунелот е сместен
градот што тие го нудат како опција. Тоа е замислен град. Целта е да се
направи паралела меѓу јавното и приватното, како се гледа архитектот
денес во ова пребрзо време на живеење

Познавачите велат дека архитектонскиот проект на „Стоун дизајн“ има
големи шанси за „Златен лав“.

Архитектите повеќе месеци работеа
на темата „Миграција“, а кураторот
Павлески вели дека ја одбрале темата
не само поради актуелната состојба со
Сирија. Кога го создавале делото размислувале за присилната, економска
миграција во секој поглед.

www.republika.mk

Селектор на главната архитектонска
изложба беше реномираниот архитект
Алехандро Аравена, а сите учесници
на манифестација можеа да опфатат
социјални, политички, економски
теми и теми поврзувани со околината.
Годинешната тема на Биеналето беше
„Извештај од фронтот“.Македонските
архитекти создадоа извиен тунел долг

15 метри, на средината висок 3,5
метри, сиот обложен со огледален
инокс. Кога ќе се влезе во тунелот
не се гледа излезот. Внатре се поставени три иконични објекти од
познати светски автори во корелација со нивни авторски објекти,
барани низ формата на современата
мултикултурност. Објектите имаат
песочна структура и боја. Проектот се подготвуваше во скопската
фабрика „Раде Кончар“. Внатре во
тунелот е сместен градот што тие
го нудат како опција. Тоа е замислен
град. Целта е да се направи паралела
меѓу јавното и приватното, како се
гледа архитектот денес во ова пребрзо време на живеење.
Венецијанското биенале за архитектурата прерасна во еден од најwww.republika.mk

- Република Македонија во
изминатите години оствари
повеќе впечатливи претставувања на Венециското биенале на архитектурата, кои нè
етаблираа на глобалната архитектонска сцена и понудија
свежи и иновативни творечки
остварувања. Во таа смисла,
уверена сум дека проектoт
„Ничија земја“ ќе ги доближи уште повеќе актуелните
архитектонски тенденции и
креативните идеи на македонските автори до европската и
до светската јавност и ќе биде
голема провокација за посетителите на овој настан, кои ќе
имаат можност да се запознаат
со вредностите на македонската култура и уметност - рече
министерката Канческа-Милевска.Комесар на изложбата е д-р
Иванка Апостолова.

- Проектот има силна индивидуална и сугестивна димензија на архитектонскиот јазик, во функција на создавање
една единствена, заедничка,
просторна претстава - град за
сите, ничија земја или сечија...
Тој соодветствува со нашата
реалност и нè поттикнува
сите нас да се прашаме дали
можеме лесно да се препознаеме во улогата на мигрант,
емигрант и, крајно, жител на
ничија и на сечија земја - истакна министерката за култура.
На отворањето на македонскиот павилјон присуствуваше и
конзулот на Република Македонија во Венеција, Ашим Зекировски.
петок, 3 јуни 2016 година
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85-годишнината од раѓањето на големиот македонски поет ќе се одбележува во текот на цела година

Анте Поповски – поет от со творечко, национално и со универзално достоинство
Тој имаше огромна почит кон
македонскиот јазик и својата
земја. Најспоменувана и најм
ногу цитирана е неговата пес
на „Македонија“ во која меѓу
другото вели:

„Еве ја таа проста земја
Што ги научи и ѕвездите да
шепотат на македонски
А никој не ја знае“.

Независно од мојата сакрална
почит кон јазикот - се осмелив
да излезам на двобој со него.
Се разбира, и овој пат побед
ник е тој..., ќе напише Попов
ски во воведот кон неговата
маестрална „Света песна“, која
е своевиден врв на неговото
творештво.
Тој велеше дека „во јазикот и
во книгата е собран еден цел
народ, еден цел дух“.

Клучниот идеолошки јазол
на поезијата и на поетиката
на Анте Поповски е Македо
нија. Неговиот циклус „Маке
донија“ ја крунисува умеш
носта на Поповски, бидејќи
низ сите делови е проткае
на идејата за Македонија,
татковината како сонувана
земја, голема по степенот
на соништата и на жртвите
благодарение на кои постои.
Поповски ги обединува во
себе минатото и современо
то на темелите на огромно
знаење за светот и токму тоа
е модерната основа на него
вата поезија и поетика - вели
литературниот критичар Ми
лош Ѓорѓевиќ.
�

Поезијата на Анте Поповски е како библиско свето писмо во
кое се чита судбината на македонскиот народ низ вековите,
од една, и неговата сегашност и иднина, од друга страна. Тој
создава скица на една нова поетска библија на идните маке
донски поколенија, ќе запише критичарот Блаже Китанов
Пишува | Невена Поповска

Н

а 3 јуни се навршуваат
85 години од раѓањето
на истакнатиот македон
ски поет, есеист, препејувач и
публицист, академик Анте По
повски. Роден е на 3 јуни 1931
година во селото Лазарополе,
дипломирал медицина, но ре
шил да ѝ се посвети на својата
најголема љубов - литерату
рата. Со својот богат и разно
виден творечки опус остави
длабоки траги во една цела
епоха од развојот на македон
ската литература.
Сигурноста на неговото
перо како плуг засече дла
бока и неповторлива бразда
�
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во нашата поезија и литера
тура, а неговиот интелектуа
лен немир, дух и визионерс
тво, во нашата судбина и во
нашата иднина - вели акаде
мик Матеја Матевски.

Неговите поетски книги „Одб
лесоци“, „Вардар“, „Непокор“,
„Камена“, „Тајнопис“, „Сина
песна“, „Света песна“ и „Две
тишини“ одбележуваат еден
од врвовите на македонското
поетско творештво.

Поезијата на Анте Поповски е
како библиско свето писмо во
кое се чита судбината на маке
донскиот народ низ вековите,
www.republika.mk

од една, и неговата сегашност
и иднина, од друга страна. Тој
создава скица на една нова по
етска библија на идните маке
донски поколенија, ќе запише
критичарот Блаже Китанов.

Во текот на целата оваа го
дина со низа манифестации
ќе се одбележи овој значаен
јубилеј. Првин Друштвото на
писателите на Македонија ор
ганизираше средба на која беа
промовирани избраните де
ла – есеи на Поповски, како и
негови есеи, кои за првпат беа
претставени пред литератур
ната јавност. Анте Поповски
беше член на Друштвото на
писателите на Македонија од
1956 година, а во еден мандат
беше претседател на македон
ската писателска асоцијација.

Професорката Вера Стојчев
ска- Антиќ се сеќава дека Анте
Поповски имаше особено одне
гуван однос кон Библијата, кон
нашата религиозна традиција,
поткрепено уште и со фактот
дека неговата фамилија била
поповска, а потоа неговата љу
бопитност кон историското
минато и науката го напоила
личното негово творештво со

силни потенцијали на умет
ничко издигнување на осоз
најниот изоден пат.

Покрај една голема бесконечна
софра, седи достоинствен ста
рец, а името му е Коста. Поточ
но - дедо. Околу него многу ис
правени луѓе. Толку многу луѓе
околу еден човек не бев видел
во животот! Тој поткренува ра
ка кон небесата, прави еден
вечен крст, единствен крст. Во
животот видов многу крсто
ви: од камење, од железа, од
зборови - таков крст: правен,
создаван со нестварни сенки, а
толку вечен - не сум видел!, се
присетил поетот Анте Попов
ски во едно интервју говорејќи
за интересот и за впечатокот
од Библијата.
Анте Поповски почина на 1
октомври 2003 година. Него
вото име значеше и сѐ уште
значи творечко, национално,
а, според своите вредности, и
универзално достоинство.

Тој е еден од ретките автори
што уште за време на својот
живот со своето дело заслу
жија и се изборија да станат
духовна препознатливост на
едно културно милје. Стихо
вите на Анте Поповски се учеа
наизуст, а веројатно ќе се учат
наизуст и ќе се рецитираат и
во иднина бидејќи тие се пре
познатлив вредносен код, кој
ги надминува генерациските
и временски рамки, ќе напише
Данило Коцевски.
Неговата поезија е преведува
на на многу странски јазици и
сѐ уште се преведува и пост
хумно се објавува, а поетите од
сите меридијани имаат мошне
високо мислење за неа.
Анте Поповски е поетот на кој
веднаш постхумно треба да му
се додели Нобелова награда за
литература. Вашата држава и
поет ите треба да се потрудат
неговата поез ија да стигне до
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читателите во што повеќе зем
ји. Неопходно е неговите сти
хови да се преведат и да се про
мовираат на многу јазици. На
светот му е потребна неговата
поезија, која не смее да остане
затворена тука, ќе рече Кама
Сивор Каманда, поет од Конго,
учесник на „Струшките вечери
на поезијата“ во интервју за
весникот „Дневник“. �

Со секој купен број
на „Република“ добивате
попуст од 50 денари за
кино-проекциите во
„Милениум“

поп уст

50
ден ари

важи од 3.6. - 9.6
.2016
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сцена

Ристе Ристески

Пеењето на свадби е врвот во Македонија

О

хриѓанецот Ристе Ристески е
еден од двајцата македонски
кандидати што итаат кон финалето на оваа сезона на „Ѕвездите
на Гранд“. Ова 21-годишно момче,
кое засега паузира со студиите поради музиката, од почетокот на шоуто
досега загуби дури 13 килограми,
по критиката на жирито дека мора
ослабне.

Верува дека за да успееш мора да вложуваш во себе, па затоа од настап
до настап ја вежба својата техника,
вокал, сценски настап, изглед.

Приватно, тој е момче што ги обожава
„Амадеус бенд“, сака да вози велосипед, се затегнува во сала за вежбање
и, како повеќето негови врсници –
игра видеоигри. Тој е симпатија на
Карлеуша и еден од главните фаворити за победа.

Иако си студент на Техничкиот
факултет во Битола, студиите по
графичко инженерство во моментов ти се на мирување поради музиката. Се реши ли дали ќе бидеш
инженер или пејач?
Ристески: Се запишав на факултет
бидејќи сакав да завршам некое школо, но како што се одвиваа работите,
од мали нозе се занимавам со музика
и останав на тоа и повеќе ме влече,
па затоа и го ставив факултетот во
мирување. Документите ми се таму,
па ако некогаш се решам да го продолжам, зошто да не. Сепак, музиката
е тоа во што се пронаоѓам.
�

� Колку се исплати да бидеш пејач
во Македонија?
Ристески: Солидно...

Солидно за добра живејачка, солидно за добар автомобил, солидно
за стан...? Солидно може да значи
многу различни работи. Дали мислиш дека подобро поминуваат тие
што пеат фолк или тие што пеат
поп-музика?
Ристески: Во согласност со стилот што се пее, свири... Според мене,
најдобро поминува турбофолкот, токму во овој период, некако, е најпри�

Најдобро поминува турбофолкот, токму во овој
период, некако, е најприфатен. Ако сакаме да се
пронајдеме во музиката, мислам дека најдобар начин,
најдобар избор е да се работи тоа
Пишува | Maрина Костовска
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фатен. Ако сакаме да се пронајдеме
во музиката мислам дека најдобар
начин, најдобар избор е тоа да се работи. А, и да се пее по свадби. Овде,
во Македонија, тоа е врвот.

Приватно, пак, каква музика слушаш?
Ристески: Јас слушам сѐ што ми е
убаво. Некојпат сум расположен да
слушам и рок-музика, и англиско и
српско. Сѐ што ми е убаво слушам.
Досега најчесто каде што сум бил на
настапи и момци што ги обожавам
се „Амадеус бенд“ од Србија. Тие ми
се омилени.
�

А изведуваш ли таква музика на
твоите настапи?
Ристески: Странско, искрено, не,
не често, но си имам неколку песни,
кои некогаш си ги пеам за моја душа.
�

Иако редовно настапуваш, дали
на свирки или на свадби, свесен
си дека јавноста те запозна токму
преку „Ѕвездите на Гранд“. Не само
македонските, туку и српските медиуми те сметаат за фаворит и ти
предвидуваат финале. Зошто реши
да се пријавиш?
Ристески: : Гледајќи наназад низ
годините, гледајќи колку таа емисија
е гледана и може да ти пружи некаква
реклама и општ просперитет за градење кариера како пејач, сметав дека
еден од најдобрите начини каде што
можам да се промовирам како вокал
е „Ѕвездите на Гранд“. Мислам дека
досега тоа се покажа така и повеќе
од моите очекувања.
�

Ве третираат ли поинаку бидејќи
сте Македонци, а, сепак, во сите
овие музички шоуа македонските
натпреварувачи имаат, навистина,
добар пласман?
Ристески: Според мене, сѐ се заснова на интерес. Значи ,колку повеќе е
прифатено шоуто и продукцијата,
значи колку поголем број држави и
публика, толку подобро е и за нив, а
и за пејачите во таа продукција. Исто
се третирани сите, е сега, нормално,
ова е натпревар – ако те бива те бива,
ако не – не.
�

А постои ли некоја суета меѓу кандидатите, се однесуваат ли, можеби, и малку непријателски? Сепак,
пред камерите е едно, а зад сцена...
Ристески: Не, баш зад сцената е
кул. Се дружиме, ќе се пошегуваме.
Сепак, цел ден се снима емисијата и
тука сме сите заедно. Баш е позитивно, па кога ќе излезеш на сцена, има
позитивна мисла.
�

Имаш можност да си оценуван
од големи балкански ѕвезди. Кој е
најдобриот совет што си го добил
од жирито?
Ристески: Критика. Критиките
што ги добив уште во првиот круг,
техничките забелешки на изведбите, на кои потоа обрнав внимание. Ги
извежбав тие работи, кои и тие сметаа, а и јас увидов дека се погрешни
кај мене. Покрај тоа, ми го посочија
изгледот, ми кажаа дека имам вишок
килограми и се потрудив и тоа да го
подобрам.
�

Јелена Карлеуша јавно кажа дека
си ѝ симпатија. Дали тие членови
на жирито со кои сте слободни и сте
на „ти“, се однесуваат поинаку кога
ќе се исклучат камерите? Многу работи сме виделе во емисија, но сигурно постојат и многу работи што
не го преживеале монтирањето.
Ристески: Не се дрски, напротив.
Кога ќе се сретнеме во шминкерни�
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цата, ќе нѐ застанат, ќе нѐ посоветуваат. „Дајте сѐ од себе“, ни зборуваат, нѐ мотивираат, ни даваат совети
како „Не прави го ова“... Тие се веќе
ѕвезди, тие се на врвот на својата
кариера, ние сме тука да се обидеме
да стигнеме до тоа, да станеме како
нив. Пред настап токму тие совети
ни даваат поголема самодоверба за
сцената.

Додека сте во шоуто постојано
сте и на телевизија, во медиуми,
публиката вреска по вас. Но голем
број од финалистите, па и победниците од ваквите шоуа, независно
дали е тоа балканско, американско,
англиско шоу, ги снемува брзо по
крајот на сезоната. Каков е твојот
план? Што ќе направиш за да не те
снајде истата судбина?
Ристески: Засега, барем во овие
два месеца што остануваат до крајот
на шоуто, здравје, ако успеам да
влезам во финале, или до каде и да
стигнам, ќе бидам посветен на шоуто. Потоа, планирам да вложувам
во себе, во песна, во видеоспот. Сега
нема доволно време да преземам
нешто такво, поради постојаните
патувања. Чекам да заврши шоуто
и да видам какви резултати ќе донесе. Инаку, како што кажав, мораш
да вложиш. Народот да те следи, да
си актуелен, за да не останеш баш –
инстант ѕвезда. �
�
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Срцето на Европа чука во градот на валцерот и на баловите
Каква би била посетата на Виена
без уживање во славната захер
торта? Захер тортата од бисквити, чоколада и од мармалад од
кајсии е дело на виенскиот слаткар Франц Захер и може да се
проба во градот. По изворниот
рецепт се подготвува во хотелот
„Захер“, а целата торта може да
се купи по цена од 23 евра.

за природни науки, делови од
Музејот за историја на уметноста, Етнолошкиот музеј,
Музејот на кралицата Елизабета, Австриската национална
библиотека и многу други културни задоволства. Посетата
чини 12,50 евра. Ако сакате да
ја видите целата Виена одеднаш, качете се на панорамското
тркало во состав на забавниот
парк „Пратер“. Станува збор за
градба висока 65 метри изградена во 1897 година, која ви
обезбедува возење во траење
од 20 минути, но и можност
за да направите фантастични
фотографии. Цената за влез во
Рајсенрад изнесува 9,50 евра.

Виена, градот на културата
и на животниот стил
Виена е главен град на Австрија и воедно најголем град со
повеќе од 1,7 милион жители. Градот изграден на бреговите
на реката Дунав, исто така, сам по себе претставува една од
деветте федерални држави на австриската федерација
Пишува | Маја Костовска

Г

радот е поделен на 23 области. Германскиот јазик
е официјален јазик во Австрија и го зборуваат 98 проценти од жителите. Во оваа
европска држава се признаени
и неколку малцински јазици:
словенечки, хрватски, српски,
турски, унгарски, словачки итн.
Речиси сите жители на Австрија
зборуваат и англиски јазик, што,
навистина, го олеснува животот на туристите. Кога се шетате
низ улиците на Виена, буквално,
имате впечаток дека сте во срцето на Европа. Градот што со
векови е симбол за европската
култура, урбанистичките погледи и високиот стил ве вози низ
традицијата, ви ги раздразнува
фантазиите.
Виена има богата историја како
главен град на монархија и многу историски згради и музеи. Еве
неколку атракции, но имајте на
ум дека за поубава обиколка на
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Виена ви се потребни барем пет
цели дена и тоа во пролет или на
есен, кога прошетките се многу попријатни отколку во лето.
Патниот сообраќај е совршено
организиран. Нема простор за
застои и за прекршоци,па секогаш можете да пристигнете
навреме до саканата дестинација. Виенската архитектура се
карактеризира со разновидни
стилови, кои датираат од многубројните историски епохи.

Кога сте во Виена посетете ги
катедралата „Свети Стефан“ и
двата најпознати музеја, Музеј
на применети уметности и Албертина, како и Шенбрун, некогашната летна резиденција на
Хабсбурговците во која Франц
Јосиф се оженил за кралицата
Сиси. Спектакуларниот Шенбрун има околу 1.400 простории,
а внимание привлекуваат и неговите величествени градини
поради кои често го нарекуваат
www.republika.mk

и мал Версај. Цената за влезница со водич изнесува 18,90 евра.
Лихтенштајнскиот музеј се наоѓа
во палатата Лихтенштајн во која
се наоѓа и најзначајниот дел од колекцијата на Петер Паул Рубенс.

Во центарот на Виена доминира палатата Хофбург, која
до 1918 година се сметала
за седиште на Хабсбуршката
монархија. Низ времето, овој
простор се доградувал и надградувал, па во царскиот комплекс денес се наоѓа и Музејот

Пазарување во Виена

Дуќаните преку недела работат
од осум часот наутро до 19 часот
попладне. Во сабота од 9 часот
наутро до 18 часот попладне, а
во недела се затворени. Хуманитарните акции се вообичаени
во Виена. Некои од дуќаните
одделуваат дел од приходите
за социјални програми.

Виенската државна опера е
најпознатата австриска оперска куќа, но и една од најважните во цела Европа. Во текот на
целата година во ова седиште
на барокната опера и современиот музички театар настапуваат Виенската симфонија, Радискиот симфониски оркестар
на Австриската радио-телевизија, хорот на Арнолд Шоенберг
и многу славни гости. Во зависност од претставата, билетите
чинат од 15 до 230 евра.

Виена е позната како градот на
валцерот, градот на баловите.
Повеќе од 300 балови се одржуваат секоја година во Виена,
од кои 150 се запишани во официјалниот календар на балови.
Најитересно е тоа што сите тие
балови се одржуваат во период од три месеци, од јануари до
март, што значи по повеќе од три
бала дневно. Повеќето од нив се
организирани од страна на градот Виена, но има и такви што се
поддржани од некоја црква или
институција. Како и да е, сите се
отворени за јавноста.

Виенската зоолошка градина е
најстарата зоолошка градина во
светот, отворена е во дамнешната 1792 година како дел од Шенбрун и претставува единствен спој
на култура и на природа во која
е можно да се разгледаат 700
животински видови. За деца на
возраст до шест години влезот е
слободен, постарите деца плаќаат дневна карта од осум евра, а
возрасните 16,50 евра.

Времето во Виена
Пролетта почнува кон крај на
март, летото во Виена е обично
топло. Времето во јуни е умерено и сончево. Во јули и во август
температурата достигнува до
35 Целзиусови степени, но летото во Виена е пријатно. Есента почнува околу септември,
но ја каркатеризираат топли
и сончеви денови. Зимата во
Виена може да биде само над
0 Целзиусови степени.

Водата за пиење во Виена е
единствена во Европа. Низ градот водата тече низ аквадукти
од планините што се наоѓаат
околу 100 километри јужно до
Виена. Системот за снабдување
со водата е изграден за време
на владеењето на царот Франц
Јозеф и ја снабдува Виена со висококвалитетна вода без хлор,
кој е многу поквалитетна и од
пакуваната вода. Така што, доколку го посетите овој град, не
е потребно да купувате вода, можете едноставно да пиете вода
од чешма, освен ако не сакате
минерална вода.

Ноќниот живот во Виена

Забавата најлесно ќе ја пронајдете во
самиот центар каде што се сместени
многубројни популарни клубови и
барови. Меѓу клубовите најпознати
се „Волксгартен“ и „Пасаж“. За време
на топлите денови многумина одбираат да ги посетат многубројните кафулиња и барови сместени на Дунав.
Но мора да нагласиме дека за нашиот стандард излегувањата во Виена
www.republika.mk

се прилично скапи. Половина литар
точено пиво чини од четири ева, па
нагоре, цените на жестоки пијалаци
во клубовите и во баровите почнуваат
од околу пет евра, додека за коктел ќе
треба да одделите осум евра. Општо
правило е дека влезот во баровите не
се наплаќа, додека за влез во попознатите клубови ќе треба да одделите од
шест до 12 евра. �
петок, 3 јуни 2016 година
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атрактивно

ТРЕНД

Модни додатоци
за ова лето

Торба со рачки
Оваа пролет и лето кога се во
прашање торбите, навистина
има богата понуда. Во колек
циите преовладуваат чанти
во вид на квадрат и чанти со
рачки. Чантите со рачки се
одличен избор за сите град
ски комбинации. Може да
бидат во неколку варијанти
и големини. Може да бидат
мали, кожени, со кратка рачка
која може да биде во различ
на боја. Младите генерации
сакаат да носат чанта со сред
на големина, која може да се
носи преку раменици и е од
лична за урбана прошетка.

Шалови и марами

Пишува | А. М. Б.

Марамите и шаловите се ед
ни од хитовите за ова лето.
Може да послужат како мо
ден додаток или дополни
телен слој за облекување за
постудените вечери. Најмо
дерни се светлите бои, а оваа
сезона тоа се белата, крембојата и пастелните бои. Со
шалот може да ги покриете
рамениците ако сте облекле
фустан на тенки прерамки.
Шалот може да го употреби
те и како ремен, да го врзете
околу половината. Може да
ги носите и врзани околу
вратот, на плажа, да ги за
врзете околу главата или на
некој друг начин.

Накит
Вистинско освежување на пролетните и на лет
ните комбинации се ѓерданите или алките во
живи бои. Тие може да бидат во тиркизна или во
корална боја. Неколку сезони по ред е во мода да
се носат повеќе алки одеднаш. За секоја комбина
ција одговараат сребрени или црни алки во повеќе
нијанси. Оваа година стилистите советуваат на
една рака да се носат повеќе алки од ист модел
во различни нијанси.

Со модните детали секоја комбинација може да се претвори
во модерен изглед

З

а да ја обновите или освежите про
летно-зимската гардероба, треба
да набавите неколку неодоливи
модни додатоци кои гарантираат ус
пешна комбинација. Деталите се неиз
бежни, без разлика дали станува збор
за накит, чанта, ремен, шапка или лента
во коса, ако сакате да бидете модерни.
Со очилата за сонце, исто така, може да
се постигне посебен впечаток, а вистин
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Очила за сонце со
ефект на огледало

скиот избор на квалитетни и модерни
очила за сонце одлично се вклопува во
секој стил на облекување.

Оваа сезона се хит очилата
за сонце што имаат ефект
на огледало. Исто така, ќе се
носат и рамки со ретро-стил,
но и очила за сонце кои се
преголеми. Се враќаат очи
лата за сонце што се носеа во
70-тите и 80-тите години на
минатиот век. Пак се носат
„ленонки“. �

Со модните детали секоја комбинација
може да ја претворите во модерен изг
лед. Затоа во својот шкаф, независно
од годишното време, мора да имате
додатоци со кои ќе ги решите секојд
невните модни двоумења, но и целосно
ќе го смените својот изглед.
www.republika.mk
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УБАВИ ЖЕНИ

Амбер
Херд

Родена:
22 април 1986 година,
Остин, Тексас, САД

Професија:
aктерка

Сопруг:
Џони Деп

А

мбер Лора Херд е родена во Остин,
Тексас. Таа првата филмска улога
ја има добиено во 2004 година во
спортската драма „Најдобриот тим“, по
што следуваа помали улоги во филмовите „Северна земја“ (2005) и „Машки
алфа“ (2006). Во 2006 година, таа ја
игра главната улога во хорор-филмот
„Сите момци ја сакаат Менди Лејн“,
а потоа во серијата „Скриени палми“,
која во 2007 година се емитува на телевизискиот канал „Си-Ви“. Вниманието
на јавноста го привлече во 2008 година
со улогите во акциската драма „Никогаш не откажувај се“ и во комедијата „Ананас експрес“. Таа, исто така,
е позната и по улогите во филмовите
„Зомбиленд“ (2009), „Дневникот за
опивање“, „Лудо возење“ (2011), „Денови за убиство“ (2014), „Врелиот
Мајк 2“ и „Данка“ (2015).

Превод | Ана Цветаноска

Име:
Амбер Лора Херд

Деновиве е актуелна и со барањето
развод од познатиот холивудски актер
Џони Деп. Двојката е во брак 15 месеци.
Младата Херд во своето барање за развод
тврди дека Деп физички ја малтретирал,
па во судницата како доказ приложи и
фотографии со модринки по лицето. �
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МИЛЕНИЦИ

дом

градина

Кованото железо е
повторно во мода
Иако сме навикнати да го гледаме на те
расите, мебелот од ковано железо е многу
погоден за комбинирање со разни стило
ви - класичен, модерен или рустичен, така
што често е присутен и вешто вклопен во
современите ентериери.

Балконски
цвеќиња

Спална соба – Делот од креветот каде што се
ставаат перниците може да биде детаљот
што ќе биде изработен од ковано железо.
Рамката на креветот може да биде изработе
на од дрво заради удобност и практичност.

Креветот што целосно е направен од кова
но железо, има модерни линии и дизајн кој
може да се вклопи во современ ентериер.

Во случај да поседувате кревет кој не сакате
да го замените, а сакате да внесете парче
мебел од ковано железо, поставете мала
масичка од овој материјал која ќе го замени
ноќното орманче.
Дневна соба и трпезарија – Во дневната соба
е доволно клуб-масата да биде од ковано
железо, со стаклена плоча или плоча од
гранит или мермер. Интересен детаљ е и
масичка која има висина малку поголема
од стандардната, а може да биде поставе
на наместо комода во дневната соба или
во претсобјето.
Многумина стравуваат дека доколку внесат
и столови и маса во домот, ќе се создаде
студена атмосфера. Со убаво тапацирани
седишта или со интересна декорација на
масата, ќе се добие уникатна трпезарија.

Оградата на скалите од ковано железо може
да биде еден од најубавите детали во енте
риерот. Може да се поврзе со некое парче
мебел од истиот материјал или, пак, да биде
единствен и засебен елемент во ентерие
рот, кој повторно ќе ве израдува при секое
влегување во домот.
Доколку просторот не ви дозволува, а са
кате да уживате во кованото железо, тоа
задоволство може да ви го понуди лустер
во трпезарија, столна ламба во дневната
соба, огледало во бањата или закачалка
во претсобјето. �
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Нега на ноктите на вашето куче
Негата на ноктите на вашето куче треба да почне колку
што е можно порано, односно на многу рана возраст.
Па, така, веќе на возраст од два месеца првпат ги
сечеме ноктите. За сечење на ноктите на кучињата
користиме специјални ножички за сечење нокти кај
кучиња, а додека се кутрињата мали и нивните нокти се
сѐ уште меки можеме да користиме ножички

Д

околку ноктите се бели,
многу лесно се проценува до каде смее да се пресече нокотот бидејќи крвната
жила е видлива. Но кај црните
нокти крвните жили не се видливи, па е потребно одредено
искуство за да се процени до
каде смее да се скрати нокотот.
Сечењето на ноктите голем
број сопственици го прават
сами, а дел кај ветеринар.
Самата постапка е безболна
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доколку се знае до каде да се
исече нокотот, но бидејќи се
допираат шепите на кучињата, кои се еден од најчувствителните делови на телото, тие
често се спротивставуваат на
оваа постапка.

Ветеринарите советуваат кол
ку што е можно на порана возраст да се почне со сечење на

ноктите за да не се јавуваат
вакви несакани ситуации.

Ноктите кај возрасните кучиња
се подебели и тврди. Посебно
тоа е случај кај големите раси
на кучиња, па доколку немате
соодветни инструменти, сечењето нокти ќе биде потешко.

Откако ќе ги скратите ноктите препорачливо е, доколку
вашиот миленик е мирен и
стрплив, благо да ги скратите
ноктите со турпија. Обработката со турпија се врши поради
тоа што често по сечењето на
ноктите дел остануваат остри.
Обрнете посебно внимание на
петтиот прст, кој многу често
може да израсне многу голем
и да зарасне во кожа и во такви
случаи предизвикува одредени
компликации, кои мора да се
третираат хируршки. �
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Цвеќињата што успеваат на балконите се размножуваат релативно лесно
и сакаат добро осветлени места. Ако
балконот е на јужна, југозападна или
на југоисточна страна, на него најдобро
ќе вирее цинија, астро, петунија, невен,
вербена. Соодветни видови за балкон на
северна страна се латинката, целозијата,
грамофончето. Тие се садат од семе, од
кои се прави расад. Повеќегодишните
и двегодишните видови, како виолата,
саксифрагата, здравецот, паричката,
исто така, се погодни за уредување на
балконот. Најдобра почва за балконски растенија е комбинација од обична
почва, добро гниено ѓубриво и шумска
почва од изгниени лисја од бука во еднаков сооднос. Може да се додаде и малку
песок. Најчесто се засадени во пластични
саксии или жардињери кои се прицврстуваат за прозорците или за балконите.
На дното е потребно задолжително да
бидат направени најмалку 4 дупки за
отцедување на вишокот вода. Во текот
на летото цвеќињата на балконот треба
да се наводнуваат секој ден, најдобро
рано наутро и навечер, откако сонцето
ќе се скрие. Но, треба да се внимава на
задржување на водата во саксиите или
жардиниерите бидејќи во таква ситуација корените најлесно може да гнијат.
Сувите листови и прецветаните цветови
задолжително треба да се отстрануваат за да бидат здрави и да изгледаат
растенијата добро. Потхранување на
балконските растенија треба да се врши
најмногу еднаш во месецот. Ако балконот е во сенка, растенијата треба да се
во богата почва со хранливи материи. �
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Спорт интервjу

Автомобилизам

Жарко Ристоски

Баварскиот гигант
слави јубилеј

одбојка

БМВ го претстави „М6 купе“
по повод 100. роденден
По повод прослава на 100-годишнината од
своето постоење, германската компанија за
производство на луксузни автомобили БМВ
подготви уште една специјална верзија, која
е наменета за јапонскиот пазар
Подготви | Бојан Момировски

Б

МВ минатиот месец го претстави „и3 карбонајт“ во рамки на прославата на големиот
јубилеј, а сега веќе се појави и новиот модел
„М6 купе“. Се работи за вкупно шестиот модел со кој
се одбележува роденденот. Од фабриката најавуваат
дека ќе бидат произведени само 14 автомобили, кои
ќе бидат во златножолта боја (Остин).

Тоа што го прави ова „БМВ М6 купе“ посебно е
зголемувањето на силата на 4,4-литарскиот мотор со
осум цилиндра од 560 на 600 коњски сили, која ќе се
пренесува преку седумстепениот автоматски менувач
со две квачила. Покрај коњските сили, зголемен е и
најголемиот вртежен момент од 680 на неверојатни
700 њутн-метри.

Кога се работи за карактеристиките „М6 купе“ за јапонскиот
пазар од 0 до 100 километри на час забрзува за 3,9 секунди,
а максималната брзина изнесува 305 километри на час благодарение на пакетот „М-драјв“.
На ова купе се монтирани 20-инчни суперлесни црни М-бандажи произведени од алуминиумска легура, кои носат гуми со
димензии 265/35 ЗР20 напред и 295/30 ЗР20 одзади. Сите 14
автомобили ќе добијат компоненти произведени од карбонски
влакна како црна решетка за ладилникот во облик на бубрег
на која ќе стои знакот „М6 компетишн“.
Внатрешноста е, исто така, богато украсена. Рачката
од менувачот е произведена од карбонски влакна,
седиштата што се местат електронски се обложени
со црна мерино кожа сошиена со жолт конец,
а е вграден моќен аудиосистем од 1.200 вати
со 16 звучници. На праговите се поставени
специјални ознаки на моделот.
Цената е многу висока за наши услови
и изнесува 190.000 евра.
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Успешните резултати не
обврзуваат да продолжиме
со истото темпо
Македонија оваа
сезона ќе настапува
во Европската лига со
пет нови имиња, што
претставува голема
промена. Со каков епилог
ќе ја завршиме третата
година ќе видиме на
крајот од двата турнира,
вели селекторот на
македонската одбојкарска
репрезентација

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Дејан Станчевски

М

акедонската одбојкарска
репрезентација во летниот период трета година по
ред ќе настапува во Европската
лига. По двата успешни настапи и
освојувањето на сребрениот медал
од минатата сезона, подготовките
за новата сезона почнаа со проблеми и со откажување на некои стандардни првотимци. Селекторот
Ристоски во разговор за „Република“ посочи дека репрезентацијата
мора да оди натаму и дека секој е
заменлив. Подготовките течат во
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најдобар ред и повторно се очекува блесок на неговите избраници и
обид и оваа година да се пласираат
на завршниот турнир во Бугарија.

Македонската одбојкарска репрезентација ги почна подготовките за учество во новото издание на Европската лига. Иако
некои стандардни првотимци се
откажаа, почетокот почна добро
бидејќи во репрезентацијата се
приклучија и капитенот Ѓоргиев
и браќата Симовски.
Ристоски: Оваа сезона македонската одбојкарска репрезентација
по третпат ќе учествува во Европската лига. Во изминатите две години направивме голем чекор напред
гледано од аспект на резултатите
петок, 3 јуни 2016 година
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жарко ристоски
што ги постигнавме. Со самото тоа
тие резултати ја обврзуваат оваа
генерација и мене како селектор
да продолжиме со истото темпо и
да направиме уште поголем успех.
Подготовките ги почнавме со 10
одбојкари од повиканите 16, а подоцна ни се приклучија и капитенот
Никола Ѓорѓиев и браќата Јовица и
Дејан Симовски. Капитенот поради
болест не можеше да ги почне подготовките од првиот ден, а браќата
Симовски сѐ уште имаа клупски обврски во францускиот шампионат.
Со доаѓањето на, како што би се
рекло, столбот во составот, практично го комплетираме составот на
репрезентативци што ќе го понесе
главниот товар во овогодишната
Европска лига. Првичните тренинзи
ги направивме во Маврово, каде што
бевме десетина дена, и на кои беше
ставен акцент на физичката подготвеност на репрезентативците. Периодот е краток за подготовки и во
Маврово моравме да комбинираме
и со техничко-тактички ангажман
на репрезентативците. До почетокот на лигата ќе бидеме во Скопје,
каде што, освен работа со топка и
подигнување на формата на терен,
ќе продолжиме и со подготовки во
сала за вежбање. Освен тоа, ќе ги
следиме и противниците и ќе гледаме видеа за да можеме добро да ги
анализираме противниците.
Оваа сезона имате доста измени
во составот, односно недостигаат неколку репрезентативци од
стандардниот состав. Кои се причините и дали тие целосно се повлекуваат од репрезентацијата?
Ристоски: За жал, дел од репрезентативците се откажаа во пресрет на
подготовките. Последното откажување беше од искусниот и стандарден првотимец Владо Милев, кој ни
се заблагодари и ни кажа дека не
може да одговори на нашиот повик
и не може да биде дел од репрезентацијата. Минатата сезона по завршувањето на Европската лига од
активно играње одбојка се повлече
Вук Карановиќ, искусниот Ѓорѓевски се пензионираше од дресот со
националниот грб, додека Ристо Николов веќе подолго време не е дел
од македонската репрезентација.
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Александар Милков и Николов
учествуваа во првата сезона во Европската лига во 2014 година, но
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интервjу Спорт

и Милков веќе не е со нас. Покрај
повлекувањата на дел од репрезентативците, имавме несреќа со
повредата на Манџунков, која ја
заработи во финишот од македонското првенство. Со ова неиграње
на неколку стандардни репрезентативци македонската репрезентација
ова година трпи многу. Ние за оваа
сезона речиси немаме комплетна
постава која соодветно може да одговори на предизвиците. По сите
тие откажувања, ја искористивме
таа пригода за да повикаме млади
играчи, односно репрезентативци
на селекцијата до 18 години, што,
всушност, претставува и едно освежување и подмладување на редовите. Во сениорскиот состав се
повикани Панов, Николовски и Илиев. Ако ги вклучиме и малку постарите Дејан Симовски и Иван Андонов, Македонија во сезоната 2016
во Европската лига ќе настапува со
пет нови имиња, што претставува
голема промена. Со каков епилог
ќе ја завршиме третата година, ќе
видиме на крајот од двата турнира.
Оваа сезона Европската лига е
со изменет начин на натпреварување. Ќе се организираат два
турнира. Еден од тие ќе се организира во Скопје, што е предност
за оваа изменета репрезентација.
Кои се очекувањата?
Ристоски: Точно е тоа, оваа година
Европската лига ќе се игра во турнирски систем. Во нашата група се и
Бугарија, Албанија и Данска. Прво ќе
се одигра турнирот во Бугарија, која
ќе биде домаќин и на завршниот
турнир. Мечевите ќе се играат во
Варна од 10 до 12 јуни, а шест дена
подоцна организатор ќе бидеме ние
во арената „Борис Трајковски“. Со
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самото тоа што Бугарија ќе го организира завршниот турнир, таа е
привилегирана и ќе биде учесник на
самата завршница. Според правилата
на европската куќа на одбојката, двете првопласирани репрезентации во
групите ќе учествуваат на завршниот
турнир и една од двете второпласирани. Меѓутоа, доколку Бугарија
биде прва во нашата група, тогаш
Македонија и како второпласирана
може да учествува на завршниот
турнир и да го потврди успехот од
минатите сезони.
Сепак, противниците во групата
многу сериозно се подготвуваат
за овогодишната Европска лига.
Македонија има сериозна задача
и оваа сезона да стигне до самата
завршница иако треба да настапи
со сосема нови играчи кои досега
не добиваа голема минутажа. Сакам да потенцирам дека ние не се
предаваме однапред и со искусните
Ѓорѓиев, Симовски, Јосифов и двајцата техничари ќе атакуваме на едно
од првите две места.

Покрај проблемите со играчкиот кадар за оваа сезона, вие како
селектор се соочувате и со сериозен проблем поврзан со одигру-

вањето на пријателските средби.
Веќе имате неколку откажувања
од други репрезентации и дали
може да се случи да почнат натпреварите во Европската лига
без ниту еден подготвителен
натпревар?
Ристоски: Пријателските натпревари многу значат во подготовките. Вакво нешто ни се случи
и првата сезона во 2014 година, но
што е тука е. Имавме договорено
пријателски натпревари со соодветната репрезентација на Црна
Гора, но во последен момент тие
се откажаа бидејќи сакаа да играме
на нивен терен. Тоа за нас е проблем бидејќи ќе изгубиме многу
денови во пат и ќе ни недостигаат
тренинзи за да ја воиграме екипата. Репрезентацијата на Албанија,
нашиот противник во групата, го
искористи тоа и се согласи со условите од црногорскиот сојуз бидејќи
треба да патува само стотина километри за да стигне на натпреварите. Ќе се обидеме на една недела
од почетокот на Европската лига да
одиграме два меча со репрезентацијата на Тунис, која, исто така, ќе
го искористи овој период за да се
подготвува во Бугарија и ќе одигра
два меча со домашната селекција.
За тоа сѐ уште не можам да кажам
ништо бидејќи чекаме одговор од
нивната федерација.
За разлика од нас, нашите противници сериозно се подготвуваат
веќе половина година. Тие по новогодишните празници речиси секој
месец имаат собир и играат пријателски натпревари. Па, слободно
може да се каже дека се фаворити
во натпреварите со нас.
Сепак, можам да кажам и да ја
потврдам решеноста на сите репрезентативци дека ќе одиме на
победа на секој натпревар. Нема

предавање однапред и со ангажирана игра и цврста желба може да се
стигне до повторување на успехот
од минатото.

Ние ќе атакуваме на првото место
во групата бидејќи Бугарија како сигурен патник на завршниот турнир
нема големи аспирации во првата
фаза од Европската лига. За такво нешто ќе мора да се надминеме
себеси, но јас верувам во моите избраници и во тоа дека кај нив нема
да изостане гладта за успех и за позитивен резултат.

По завршувањето на Европската
лига и на квалификациите за Европското првенство во 2017 година, Македонија многу лесно може
да остане без иднина во одбојката. Има сѐ помалку клубови што
не можат да извадат квалитетни
играчи, идни репрезентативци.
Каде го гледате решението за овој
сериозен проблем?
Ристоски: Во Македонија во последните неколку години клубовите
не работат со млади категории или
воопшто немаат младинска школа.
Која е причината за тоа не знам, тоа
треба да го одговорат раководните
лица во клубовите. Можеби една од
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поголемите причини е немањето
основни услови за тренажен процес
во текот на целата година. Недостигаат комплетни подготовки на екипите во сениорска конкуренција, а
не, пак, на младите вљубеници во
одбојката. Недостигаат натпревари
во текот на една сезона, нема термини во салите, реквизити, топки,
мрежи, патики, дресови. Сето тоа ги
одвраќа младите од тренирањето
одбојка. Повеќе се насочуваат кон
ракометот или фудбалот. Според
моето искуство и академијата што
ја имам во Скопје, интересно е тоа
што сѐ повеќе девојчиња сакаат да
тренираат одбојка. Интересот е огромен и е многу поголем отколку
за машката одбојка. Во Скопје работат неколку одбојкарски приватни
школи, меѓутоа повеќето се само за
женска одбојка. Затоа, ако се гледа некаква перспектива во блиска иднина
во одбојката во Македонија, тоа би
било во женската одбојка. Додека за
машката ситуацијата е комликувана.
Излез од таквата ситуација гледам,
прво, во вложувањето натчовечки напори за да може нашата држава дури
пет-шест години по пензионирањето
на оваа генерација сениорски репрезентативци да се надева на враќање
на успесите кои ги имаме сега.
петок, 3 јуни 2016 година
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 3 јуни 1924 година
Почина Франц Кафка, чешки
писател, еден од водечките пи
сатели на германски јазик од
20 век. Во своите најпознати
дела, романите „Процес“ и „За
мок“, како и новелата „Прео
бразба“, Кафка говори на теми
како корупцијата на бирокра
тите, алиенацијата и немоќта
на поединецот да влијае врз
општествените случувања.

За доматите и за Грција
Здраво, телефанатици. Сигурно неделава некаде ве начекаа шокантните наслови
со доматите и Грција. До толку ја имаше веста насекаде што секој момент очекував
да ми излезе од некаде. Нешто како Марјана Станојковска по телевизииве.
Најинтересни секогаш ми се оние што на ваквите наслови реагираат со: ај, да
видам сеа што ќе праите провинцијалци/селјаци/голтари/македончиња (и тоа „м“
со мала буква, нели). Тие коментари најчесто и доаѓаат од провинцијалци/селјаци/
голтари/македончиња...
Не гледам што е проблемот со доматите. Што ти пречи ако некој си носи домати?
Може си има бавча, купува на пишанка, со бонови...па да му се невиди, може баш
само тие домати од таа продавница ги сака. Негов проблем!
Во тој поглед, кој е тука поголемиот провинцијалец/селјак/голтар/македонче ако
не си ги гледа својот чадор и лежалки, туку го гледа комшијата.
Извини аристократио, проценето е дека Грција има од 1.200 до 6.000 острови,
од кои туризмот е развиен на повеќе од 200. Најдете некој каде што нема да ве
навредуваат доматите на Македонецот!

� 4 јуни 1917 година
Доделени се првите Пулицерови награди во САД. Пули
церовата награда се смета
за највисоко признание во
новинарството во печатените
медиуми.

Малиот брат

� 4 јуни 1917 година
Почина Јордан Николов Попи
ванов, македонски просветен
деец, учесник во македонското
револуционерно движење и
член на Македонската револуционерна организација.
� 6 јуни 1944 година
Денот Д: Над 155.000 амери
кански, британски и канадски
војници се истоваруваат на
плажите на Нормандија. Поч
нува операцијата „Оверлорд“
за продор на сојузниците во
западна Европа.

Aјде да ги направиме скинатите хулахопки модерни и да
решиме еден од најголемите проблеми во човештвото

� 6 јуни 1922 година
Почина Павел Христов Севел,
македонски револуционер. Во
1921 година заедно со Александар Протогеров склучил
договор со албанските рево
луционери, на чело со Хасан
Приштина, за заедничка борба
против српската власт во Вардарска Македонија и Косово.
Според договорот, Албанија
требало да ги добие Косово и
Новопазарскиот санџак, Ма
кедонија да стане независна
држава уредена како федера
ција, а за Дебарскиот санџак
било одлучено да се спроведе
референдум.

Колку саати треба да седат гостите пред да им дадеш
да платат пола сметки?
Многу сакам да им помагам на луѓето!!!
Особено ако не можат сами да си го дојадат јадењето ...
Полесно ќе ти биде во животот ако светот го сфатиш
како лудница, а луѓето како пациенти.
На челото имам соѕвездие - Големата бубуљица.

� 8 јуни 1905 година
Во Велес е роден Стефан
Гајдов, македонски композитор, диригент и педагог од
првата генерација македонски
музички дејци.
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– Извинете, колку години имате?
– Не ли знаете дека дама не се
прашува за возраста?
– Добро, тогаш кажете ми кога ви
е роденден?
– На 9 март…
– А која година?
– Сигурно нема да поверувате,
но… секоја година…
Семејството патува со автомобил. Синот го прашува татка си:
– Тато, кој ти кажувал кога да менуваш брзина, каде да свртиш,
како да си го ставаш ременот
кога уште не си бил женет?
Гинекологот: Ви честитам, ќе
имате близнаци!
Пациентката: Леле и од комшијата се фатило.
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КуJнски тефтер

Бомбички на стапче
(Кејкпопс)
СостоJки:
• 18 сендвич-колачиња со фил
• кора од еден портокал
• кокос за валкање
• 100 гр несолен путер
• стапчиња за колачите
• 250 гр чоколада
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Подготовка:
# Колачињата, путерот и кората од портокал измелете
ги додека не се соединат убаво. Смесата ставете ја во
фрижидер да се олади.
# Извадете ја смесата од фрижидер и формирајте
топчиња со иста големина.

# Чоколадата растопете ја на пареа. Стапчето потопете
го во чоколада, потоа на стапчето боцнете го топчето
и оставете го во замрзнувач да се стегне.
# Извадете ги стапчињата, потопете ги во растопена
чоколада, а потоа во кокос, чоколадни трошки или
декорирајте по ваша желба.
# Сервирајте!

СОВЕТ: За да бидат уште подекоративни, може да
користите и бела чоколада, или да ги шарате со бела
и со темна чоколада.
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