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Вовед
никој не му верува на аболираниот

Дали Нуланд гарантира
за зборот на Заев?
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

К

утрите мали платеничиња,
колку што се послаби и поневидливи, толку стануваат
попроѕирни и поагресивни. Колку
што им е поголем очајот од неуспехот на таканаречената револуција,
толку им е посилен говорот на омраза кон неистомислениците и се сѐ
понасилни. Соочени со сопствената
немоќ да ги оправдаат парите на
спонзорите и да се наметнат како
некаков битен политички фактор
во решавањето на кризата, платениците сѐ подрско го исфрлаат
гневот кон народот преку највулгарни закани и повици на насилство... Таканаречената „револуција“
што ја користат исклучително како
механизам за испорака на политичките уцени на СДСМ, се сведе на
група платеници, хулигани и партиски војници. Мирниот отпор на
граѓаните кон нивните провокации
целосно им го изобличи сценариото, па сега мака мачат повторно да
го оживеат со провоцирање и со
предизвикување инциденти.
По којзнае кој пат, повторно цел на
хулиганите се полицајците, а овој
пат целта е да се обезбеди колку што
е можно поголема поддршка за најновите во листата идиотски барања
на Зоран Заев и на Катица Јанева
- специјално полициско одделение
и специјален судски оддел. Хистеријата на платените револуционери кулминираше токму за време
на посетата на заменикот државен
секретар на САД Викторија Нуланд,
која ја сметаа за златна рипка што
ќе им ги исполни желбите. Така,
од една страна Катица сака да си
обезбеди простор за дејствување за,
конечно, да ја почне инквизицијата
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на раководството на ВМРО-ДПМНЕ,
а од другата страна Заев ќе може да
здивне пред претстојните избори.
Впрочем, сите анкети и анализи покажуваат дека СДСМ може да победи
само под услов да нема противник
на изборите.
Замислата за синхронизиран настап со кој „револуционерите“ требаше да испорачаат нови барања
пред посетата на Нуланд, сепак,
не се реализираше целосно според
желбите и замислите на опозицијата. Нуланд место цврсто да ги прифати барањата на Заев, на Катица
и на платениците, побара само брз
договор со кој ќе се обезбедат услови за избори во ноември на кои
ќе се појави и опозицијата. Со тоа,
буквално, се стави црта на списокот
на желби на Заев со чијашто помош
досега двапати успеа да избега од
соочување со народот.

Дали оптимизмот на Нуланд за
избори наесен е реален ќе видиме
наскоро, но сосема е јасно дека
појавувањето на Заев пред народот
и во ноември и во март в година
ќе биде вистинска катастрофа за
опозицијата. Тоа го покажуваат
сите мерења на јавно мислење, а
со тоа се запознати и партиите и
меѓународниот фактор. Оттаму се
наметнуваат дилемите: Зошто Заев
бара избори за кои е свесен дека ќе
ги загуби кога и да се случат? Што
е променето од пред еден месец,
освен што не е дел од власта? Каде
преку ноќ исчезнаа 500.000 фантомски гласачи и дали по новиот
политички договор медиумите ќе
бидат „ослободени од режимот“?
По посетата на Нуланд стана јасwww.republika.mk

но дека избори во ноември бара
меѓународниот фактор, а не Заев.
Токму затоа јавноста треба да има
предвид дека дури и да се постигне некаков нов договор, судејќи
според претходното искуство, Заев
и СДСМ ќе направат сѐ за да спречат одржување фер и демократски
избори и за тоа повторно ќе ја обвинат ВМРО-ДПМНЕ. За време на
преговорите ќе направат, дури и
ќе ветат сѐ, за повторно да влезат
во некаков вид техничка влада, но
прашање е на време кога повторно
ќе се повлечат од договореното и
ќе почнат да го оспоруваат одржувањето на изборите. Првата
опција е тоа да го направат пред
почетокот на изборната кампања,
а втората е да решат да излезат на
избори, но на денот на гласањето да
предизвикаат инциденти со што би
ги дискредитирале изборните резултати. И во двата случаја целта на
опозицијата е да се продолжи векот
на техничката влада по секоја цена,
а со тоа и СДСМ на власт. Со тоа кризата ќе се одолжи до недоглед, а на
Катица ќе ѝ се даде дополнително
време за да ја спроведува инквизицијата. Платениците ќе можат
да се надеваат на нови хонорари,
а криминалците да уживаат во
безвластието и во благодатите на
„револуцијата“.
Оттука, може слободно да се заклучи дека третиот обид за предвремени избори пред почетокот
на зимата може да успее само ако
меѓународниот фактор е искрено
заинтересиран да се стави крај на
кризата и го убеди Заев дека нема
друг избор, освен да се соочи со
реалноста..

настан на неделата

Полицајци напуштија
обука, ОБСЕ им подметна
хулиган за предавач
П

ретставниците на ОБСЕ добија студен туш, откако подмолно се обидоа на полициските
службеници како предавач да им
подметнат лице што е неколкукратно пријавувано за сериозни
нарушувања на јавниот ред и мир
и кое изминативе месеци редовно
ја предводи агресивната толпа,
која физички ја напаѓа полицијата
и вербално ја навредува.
Полициските службеници што го
препознале Павле Бoгоевски, еден
од најагресивните претставници на
вандалските протести на СДСМ – Сорос, во знак на револт ја напуштиле
обуката организирана од ОБСЕ на
тема „кривични дела од омраза“.

Претставниците на ОБСЕ останале со подотворена уста, наводно
зачудени од реакцијата на полициските службеници. Револтираните полициски службеници овој
чин на претставниците на ОБСЕ
го толкувале како обид за нивно
лично понижување на македонската полиција. Во меѓусебните
коментари, откако ја напуштиле
обуката, побарале жестока реакција до меѓународните претставници, кои со ваквите акти ја
понижуваат државата.
Тие гласно коментирале дека дрскоста во однесувањето на ОБСЕ
е на исто ниво како на американските полицајци да им се донесе

за преведувач некој од тие што пукаа
на нив или што ги каменуваат во протестите. Полициските службеници го
пренеле својот гнев и на своите колеги,
критикувајќи го безобразието на претставниците на ОБСЕ, кои не само што
ги плаќале насилниците што палеа,
ограбуваа и се обидуваа да уриваат
споменици, туку и им ги подметнуваат на полициските службеници како
авторитети. �

ЖИВЕЕТЕ ВО СТРАНСТВО?
Најлесен и најевтин начин да испратите подарок или пари во Македонија

www.e-pay.mk

e

pay
MACEDONIA
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www.republika.mk
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колумна
активисти, кои во случај на нов
голем бегалски бран ќе ги згрижи
тие што не бегаат од терор туку
заминуваат на специјални задачи зададени од раководството на
Исламската држава. Според анализите на дел од западните и на
регионалните служби, на Балканот во моментов има повеќе од
1.000 повратници и луѓе што се
симпатизери на ИСИС, а никогаш
не заминале во Ирак и во Сирија,
кои би биле подготвени да дадат
логистичка поддршка на своите
браќа по идеологија што патуваат
кон ЕУ.

„Во перспектива,
нема друг пат, освен
создавање и собирање
нова интелигенција, која
размислува и чувствува
исклучително под исламски
линии. Оваа интелигенција
потоа ќе го развее знамето
на исламскиот поредок и
заедно со сите муслимански
маси ќе почне акција
за спроведување на
овој поредок“, Алија
Изетбеговиќ, Исламска
декларација, Сараево,
1990 година

Исламската држава сѐ посилна на Балканот

Без поддршка од ЕУ, регионот може да пламне
Пишува | Горан Мом ироски
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псењето на четворица од седумте барани осомничени
лица за учество во странски
терористички организации и воени
формации што се случи пред пет
дена покажува дека Македонија, заедно со целиот регион, уште долго
нема да може да здивне од опасноста од исламски радикализам. Иако
македонските власти сега тврдат
дека во редовите на ИСИС во Сирија
и во Ирак се борат само околу 20 македонски државјани, а стотина веќе
биле или се вратиле од фронтовите
на Блискиот Исток, реалноста покажува дека, всушност, се работи
за најмалку двојно повеќе луѓе што
од различни причини биле радикализирани и се бореле за странски
терористички групи. Ако бројката
на македонски граѓани што загинале во Ирак и во Сирија се движи
околу 20, а процентот на загинати
борци во редовите на ИСИС е околу
10, тогаш јасно е дека во Македонија
има повеќе од 200 луѓе што или се
вратиле или сега се во редовите на
петок, 15 јули 2016 година

ИСИС. Ако е за утеха, состојбата кај
нашите соседи на Балканот е уште
полоша.

Изјавата на германската канцеларка
Меркел, која официјално ги потврди
информациите што подолго време
кружат по медиумите и се читаат во
специјалните извештаи на безбедносните служби, укажува на потребата во новиот евентуален бегалски
бран драматично да се зголеми соработката меѓу балканските држави
и европските институции. Признанието на Меркел дека терористите
од ИСИС при влезот во Европа се
претставувале како бегалци мора
да биде придружено со конкретни
мерки во кои Македонија и Србија,
пред сѐ, но и Косово, Црна Гора и
Босна и Херцеговина, нема да бидат
оставени без информативна, логистичка и техничка поддршка само
затоа што не се дел од ЕУ.

Една од причините зошто изјавата
на Меркел, можеби, нема да донесе
конкретна соработка меѓу Западот и
Балканот на ова поле е истата пораwww.republika.mk

ди која членките на ЕУ не соработуваат целосно. Западните служби
сѐ уште не сакаат да ги вкрстат
своите листи на осомничени терористи со тие на странските колеги
затоа што се плашат дека во акција
на сојузничките служби можат да
настрадаат и дел од нивните инфилтрирани оперативци во редовите на ИСИС за кои знаат само
неколкумина луѓе и тие фигурираат во официјалните списоци на
терористи. Оваа ситуација е уште
покритична на регионално ниво
затоа што ниту една земја од Балканот не сака да ги открива своите
информации ниту начинот на кој
доаѓа до нив, пред своите соседи.
Уште повеќе затоа што на ниво на
јавна тајна е информацијата, според која по нарачка на западните
или во соработка со регионалните
служби, во Сирија и во Ирак има
десетина членови на тајните служби, кои како членови на ИСИС работат за тајните служби за своите
држави и директно од Рака или
Палмира собираат информации за
калифатот.

За ИСИС се најкорисни
анонимните терористи
Уште поголем проблем е што теоретски е невозможно да се има досие за
секој борец во редовите на ИСИС што
е причина командата на ИСИС за сите
свои операции во Европа да планира терористи што не се појавиле во
ниту еден медиум, немаат профил на
социјалните мрежи, чиишто слики
ги нема на интернет и кои немале
досиеја во западните држави. На Балканот овој проблем е уште поголем.
Визната либерализација, која дозволува граѓаните на сите балкански
земји што имаат визен режим со ЕУ
(сите освен Косово) да патуваат по
три месеци низ Европа, претставува
дополнителен проблем за безбедносните служби затоа што ако нема
соодветна потврда за влез на некој
осомничен од ЕУ или од Турција,
преку која се одвива трансферот на
членови на ИСИС, никој не може со
сигурност да тврди дали некој граѓанин работи на црно во Минхен или се
бори во редовите на ИСИС.

Овој проблем е уште поголем
ако се знае дека во одредени
земји-членки на ЕУ, преку криминални канали, за сума од 500
до 1.000 евра можете да добиете
валиден печат со кој ќе докажете дека место во Рака сте биле
на посета кај чичко ви во Виена.
Овој исплатлив бизнис, кој остварува милионски приходи за
неговите организатори, во ситуација во која западните служби
немаат целосни информации за
сите припадници на ИСИС во Сирија и во Ирак, може да „скрие“
стотици луѓе пред истражните
органи на балканските земји и
на членките на ЕУ.

ИСИС е сÈ поорганизирана
на Балканот

Тоа што сега е особено поинакво на Балканот во споредба со
периодот од 2012 година до
2015 година е постоење на одлично организирана структура
на повратници и на исламски
www.republika.mk

Дел од овие лица од стручњаци на
службите во регионот и во ЕУ се
регистрирани и како потенцијални извршители на терористички
напади доколку добијат задача за
тоа. Овие луѓе при регрутирањето
во екстремистички организации
добиваат посебен тренинг според
кој не треба да се изложуваат во
јавност, не смеат да пропагираат
никаков радикализам, односно не
смеат со ништо да го привлечат
вниманието на обичните луѓе, а
уште помалку на службите за безбедност. Според правилото што
важи во нивните редови, најголема
„употребна вредност“ имаат тие
што немаат никаков јавен профил,
а во своите средини не се познати
како следбеници на радикалниот
ислам.

Нема кој да ги следи
терористите

Еден од најголемите проблеми и
на западните, но и на балканските
служби е неможноста да се организира соодветен мониторинг на
сите повратници и осомничени за
радикални операции. Ако пребогатата Германија се соочува со овој
проблем поради слабите кадровски ресурси бидејќи за следење
еден осомничен се потребни дваесетина оперативци, замислете со
какви пропусти во мониторингот
се соочуваат сиромашните и слабо
опремени балкански служби, кои
треба да внимаваат на секој чекор
на стотиците луѓе што би можеле
да предизвикаат нарушување на
јавниот ред и мир од поголеми
размери.
петок, 15 јули 2016 година
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колумна
Ако е среќна околност што во
моментов Балканот не е дел од
приоритетите на ИСИС, прашање е што ќе се случува кога
Европската унија по терористичките напади во Париз и во
Брисел херметички ќе ги затвори сите опции за напади на
европска територија. Според
стручните лица, во неможност
да се убиваат луѓе во Рим и во
Берлин, треба да се очекува активирање на балканскиот фронт,
кој е добра подлога за ширење на
радикалната пропаганда. Во тој
случај, приоритетна цел на ИСИС
и на други радикални структури би биле симболи на приврзаност со европските вредности,
но, пред сѐ, врвни политичари
што се залагаат за либерални
западни идеи, луѓе што одобриле вклучување на националните армии во операции каде што
гинат исламски борци или луѓе
што јавно се залагаат за вредности спротивни на Исламската
држава, борци за права на жени
и слично.

Декларацијата
на Алија Изетбеговиќ
Сите овие луѓе за кои не важат балканските граници затоа што имаат
пасоши од повеќе држави или, пак,
како во случајот со Косово и со Македонија, патуваат само со лична
карта, пред сѐ, ги обединува политичкиот ислам, односно идејата за
шеријатска држава во која законите
ќе ги диригираат верските, а не политичките лидери. Иако оваа идеја
во сегашната ситуација е утопистичка, сепак не треба да се отфрли
како цврста причина зад која застануваат сѐ поголем број луѓе. За
основоположник на оваа идеја на
Балканот се смета покојниот прв

претседател на независна Босна и
Херцеговина Алија Изетбеговиќ, кој
иако од сегашна гледна точка беше
умерен исламски лидер, сѐ уште се
води како човек што го покажува
патот за балканските исламски радикали, без разлика дали тие доаѓаат од Косово, Македонија, Србија
или од Босна и Херцеговина. Зборовите што тој ги напиша во својата
„Исламска декларација“ објавена
во 1990 година се цитираат дури
и на социјалните мрежи и тоа на
повеќе јазици. Неформално, оваа
декларација цитирана на почетокот
на овој текст, е ѕвездата водилка за
сите што шеријатот го гледаат како
праведен начин на функционирање
на балканските држави како дел од
Исламската држава.

сдсм сонува
за „Специјална
Македонија”
Очигледно, во СДСМ завладеаја буквалистите. Да, факт е дека во Македонија
веќе подолг период се води Специјална војна, но случувањата на терен укажу
ваат дека некој во опозицијата не разбрал нешто како што треба. Буквалистите
со SR таблички, кои ја навасаа партијата, треба да сфатат дека специјалната
војна не подразбира сѐ во државата да биде специјално, туку претставува збир
на организирани и координирани политички, економски, психолошки пропа
ганди и разузнавачко- субверзивни акции, мерки и постапки поради наметну
вање и мешање во постојните политички, економски и општествени односи, а
сето тоа за остварувања сопствени цели и интереси. Не специјални полиции,
обвинителства, судови, семафори, канализации...
Пишува | Љупчо Цветановски

С
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кулминира „револуционерниот” очај
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пецијалната војна не подразби
ра специјални судови, обвини
телства и полиции, но некој во
СДСМ, очигледно, повторно забошо
тувал на часови. Така, во партијата си
разбрале дека специјалната војна по
дразбира сѐ да ти било специјално. На
ова ги поттикна и „придобивката“ на
СЈО, кое многу им се допадна, но пора
ди недостигот од докази, удрија во но
ва статива. Пречка, поддржана од мно
зинство народ, кој поведен од горкото
искуство и ред историски местенки,
научил да биде реален скептик и да не
паѓа на евтини холивудски сценарија.

Соочени со големата, непремостлива
пречка, која до израз доаѓа најмногу
за време на избори, партијата со кому
нистичко минато си посака специјален
суд, кој треба да ги пополни дупките во
неаргументираноста на Јанева. Бараа
„Преки суд“, но не наидоа на разбира
ње, па по принципот - побарај повеќе
за да добиеш помалку, си побараа и
специјална полиција. Можеби некаква
реминисценција на ОЗНА?
Дали е следно барањето за специјални
семафори, специјален водовод и уште
поспецијална канализација, која би
ги примила и вдомила миризливите
продукти на ваквите паралелистички
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небулози? Можеби, влезена во „специ
јалниот“ филм и самата партија ќе се
прекрсти во ССДСМ, Специјален социјал
демократски сојуз на Македонија. Како
и да е, по навика и во исчекување некој
друг да им „заврши“ работа, атеистич
ката партија со специјални потреби ќе
се крсти во „чадорот“, кој одамна про
киснат, ги користи последните остатоци
ткаенина на рѓосаниот жичен костур за
заштита на исфрустрираните домашни
елитистички миленичиња.

СДСМ СО РЕЦЕПТ ЗА УСПЕХ : СЈО
ОБВИНУВА, СП АПСИ, СС СУДИ...

Логиката на СДСМ е јасна. Специјално
јавно обвинителство по навика и без по
треба од ниту еден доказ ќе ги отвора
случаите против политичките против
ници и неистомисленици, специјална
полиција ќе нуди имагинарни аргумен
ти и ќе ги апси, а специјалниот суд суди
и осудува. Недостига уште специјален
затвор, но комбинацијата на трите спе
цијални институции би била полн по
годок и гаранција за успешна чистка!
И кадарот е избран: Јанева го води СЈО,
за СС - специјалниот суд, веројатно, ве
ќе е таксан Калајџиев, а за прв човек на
СП - специјалната полиција се очекува
петок, 15 јули 2016 година
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КОСТОВ: УМОПОМРАЧЕНИ ДЕМОНСТРАНТИ,
ЛИЦЕМЕРНИ ОЛЕСНУВАЧИ И ЛИБИДО
ДОМИНАНДИ ОБВИНИТЕЛИ
Деновиве, повторно,
по не знам кој пат,
македонскиот хомо
сапиенс е повреден и понижен од умопо
мрачените орди на шарени уметници-рево
луционери, вели колумнистот и поранешен
јавен обвинител Сотир Костов, кој не може
да го разбере поривот на овие ликови,
кои спречени во намерата да уништуваат
фасади на згради од државни институции,
целосно распаметени се нафрлија на при
падниците на полицијата со извици „Вие
сте убијци!“.

КОСТОВ: Тие очајнички се обидуваа да
ја испровоцираат полицијата и да пре
дизвикаат инцидент во кој тие, напаѓа
чи, насилници, хулигани, би одглумиле
невини жртви, кои, наводно, се напад
нати, малтретирани и, божем, брутално
претепани. Што да каже човек за оваа
вешто смислена, но аматерски изведена
драмолетка? Ништо ново, веќе видено!
За жал, Македонија на дело се соочува
со „нов“ вид група луѓе, хомовиденс. Тоа
се луѓе што гледаат (какви недела пра
ват), ама како да не го разбираат тоа што
го прават. Што е најлошо, немаат ниту
грам чувство за одговорност за сторе
ното, а што е најжално - континуирано
се нехумани кон луѓето што се грижат
за нивната безбедност и сигурност. Тоа
е соголен демократскореволуционерен
варваризам и ништо друго. Во тоа нема
мирен протест, нема барања до државни
институции, туку само злобна намера да
се уништат добра, зла крв да се повредат
дисциплинирани, одговорни и хумани при
падници на полицијата. Добро, наши се, ќе
ги превоспитување, ќе им дадеме љубов,
која, очигледно, не им била укажана и
дадена, и некој ден од преостанатите 34
години за градење цивилно општество,
можеби и ќе станат пристојни, ќе научат
да разликуваат мирољубивост од див
јаштво и, секако, да размислуваат и да
се однесуваат како хомосапиенс, а не
како хомовиденс. Нема многу време, по
минаа 26 години од шеесетте колку што
ни се потребни за изградба на граѓанско
општество (предвидување на социологот
Ралф Дарендорф), како што реков остану
ваат само 34. Ајде, тие се наши, граѓански
неосвестени, демократски невоспитани,
и срамот сите ние си го носиме. Ама што
да правиме со лицемерите од мисијата
на ОБСЕ, кои место да помагаат во де
мократизацијата на нашето општество на
македонската полиција и подметнаа кука
вичко јајце во ликот на Павле Богоевски,
„најистакнатиот“ шарен револуционер,
кој, според нив, требаше да им изврши
обука. Замислете, човекот што ја навреду
ва, плука и физички ја напаѓа македонска
та полиција, на истата таа полиција да ѝ
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биде предавач/обучувач/тренер. Бог да те
чува и да те брани. Какво лицемерство. А
да се обидат да го направат тоа во Берлин
или Париз? Можеби ќе им биде од корист
на тамошните полиции, кои во секои не
реди, редовно и немоќно ги претепуваат
протестантите. Западен примитивизам.
Можат да се обидат и со полицијата во
Минесота, Луизијана или Далас. Постојат
шанси да се намалат убиствата на припад
ниците на црната популација од страна на
полицијата (ова година досега околу 470
убиени, а минатата вкупно 1.470). Море,
ова е загрижувачко отсуство на морал. Не
мање чувство за почитување на личноста и
на нејзиниот интегритет. Понижување на
професионалниот дигнитет.
Неколку збора и за македонскиот про
круст - Катица Јанева и тие што ја под
држуваат во намерата од Македонија да
направат специјална држава, а од нас
– нејзините граѓани специјалци за сѐ и за
ништо. Прво беше барањето за специјален
обвинител. И Катица стана специјален
обвинител. Следуваше барања за специ
јален обвинителски тим, па специјален
истражувачки тим, па специјален буџет, па
специјални (до небо) плати. И тоа бидна.
И откако сѐ што побара Катица и доби,
место да испорачува резултати, таа, со
ветувана од силните советници, и поната
му испорачува специјални барања. Прво
специјално судско одделение (ако може
и специјален суд), а еве сега и специјал
но полициско одделение. Тоа ти се вика
советници-шнајдери и кројачи, прокрусти
на уставниот, политичкиот ина правосуд
ниот систем. Во тој стил ќе се сечат нозе,
глави и раце, само да се најдат специјални
полицајци и судии. Првите треба да најдат
(читај измислат) специјални докази, ќе ѝ ги
предадат на специјалната тројка (Катица,
Фатиме, Ленче), која со својата изразена
либидо доминанди (желба и глад за моќ),
ќе им наложи на вторите да ги изведат ка
ко такви во судската постапка, и оп - ете
ти го целото тоа ВМРО во апс. Прокру
стовска машинерија, која, навидум, на прв
поглед, изгледа совршена ама, верувајте
ми, трокира од моментот кога е пуштена во
погон. И добро е што е така. Инаку, уште
утре ќе добиеме специјално собрание,
специјална влада, специјален претседа
тел на државата, специјална држава. Тоа,
драги мои специјалци, е утопија. Буквално
никаде и никогаш невидена утопистика.
Сништа за специјалнојавнообвинителски
рај, кој никогаш не би можел да постои
на земјата, па и во Македонија. Секој
ден очајнички барате поддршка бидеј
ќи сте невиден расадник на правни и на
јавнообвинителски илузии. Како такви,
неизбежно сте и расадник на немерливи
разочарувања.
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тешка битка меѓу Примислав Димовски
и Јовче Ременски. Сите докажани профе
сионалци, силно независни и објективни.
Штета што се работи за пуста желба на вр
хушката од „Павел Шатев“, која во својот
макијавелистички занес како контра услуга,
без проблем, на „чадорот“ би му вратила и
со беспоговорно прифаќање „Република
Специјална Македонија“. Се разбира, за брз
влез во НАТО, но „специјална“ да стои пред
Македонија, никако пред „република“, затоа
што така не би се согласиле нашите секо
гаш „конструктивни“ и пребирливи јужни
соседи. За нивна жал, и Грците се сметаат
за посебна, специјална нација, така што
овде би можело да се јави сериоз ен проб
лем со компензацијата. И така, статистите
во специјалната војна на „чадорот“, одамна
посакуваат нивна, специјална Македонија,
раководена од нив, родените за да владеат.
Единствен, голем проблем се изборите...

МЕДИЦИНСКИ ФЕНОМЕН:
ВРХУШКАТА НА СДСМ КЛОНИРАНА
ВО ШАРЕНИТЕ ЈУРИШНИЦИ

Веројатно, генијалната идеја за провере
ниот рецепт со СЈО, СП и со СС е дело на
некои од „мудрите“ стратези, членови на
советот на јуришниците на партијата, по
ради чиишто совети партијата и е на ова
дереџе. За жал на нормалните личности
во СДСМ, одамна потиснати во задните
редови или избркани, повеќе години на
„Павел Шатев“ гаранција за успех е ради
калноста, простотилакот и безобразлакот.
Редица, до вчера анонимци, вака си напра
вија кариера. Небаре по калап, а мострата
е – колку што побезобразен и погрд на збор
и на однесување – толку поуспешен, тие ја
освоиј а на јуриш партијата што до вчера се
фалеше со умереноста и со галантноста во
политичкиот пристап. Настрана што ова
подобро им стоеше и одговараше на дел од
елитистичките чеда, но проблемот е што
сегашниот урнек за суперсдсмовец од ка
риера се совпадна со еден актуелен модел
на квазиреволуционер.

Небаре клонови, но во времето
кога Шеќеринска, Шилегов, Ди
мова, Адеми, Кирацовски, Нико
ловски, Ременски и дузина други
нереализирани колерици станаа
синоним за врхушката на СДСМ,
идентичната мостра е на „цена“
и во „невладиниот“ или, подобро
кажано – антивладиниот сектор и
нивните медиуми. И овцата Доли
би им подзавидела на идентич
носта, но, можеби, е и разбирливо
што колку што погласни, побезо
бразни, поагресивни и понападни
се овие т.н граѓански активисти,
толку ќе бидат позабележливи, а со
тоа и поблиску до ќесето на Сорос
за следната сезона, но интригира
моментот до кое ќесе вака се доб
лижува СДСМ?! Ах, да, државното,
настрана моќта и другите придо
бивки на власта. Сепак, режисерот,
или беше „чадорот“, повторно го
погрешил сценариото наменето
за некое друго, немакедонско под
небје, каде што вакви резили мину
ваат. Овде, пак, сѐ заврши со сеир
и со силен потсмев од народот за
старите, бајати и неинвентивни
финти со кои некој се обиде да му
ја навреди интелигенцијата.

ЗАЕВ ВО ПРЖИНО БАРА
СПЕЦИЈАЛНО ПСИХИЈАТРИСКО
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЛ ОД
СТРАТЕЗИТЕ – НЕКРОФИЛИ?

И додека опозициските професи
оналци и мегафони шират лаги за
имагинарни специјални полиции
што ги сонила Јанева, Заев тоне во
нови скандали во Струмица, а тие
во хор воспеваат посакувана про
мена на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ,
плукаат по еврообврзницата – де
ка се плаќани од други економии,
нивните „режисери“ во врвот на

својата безидејност и глупост
трубат по странство дека Хамлет
бил на скопските улици (иако,
реално, многумина од шарените
се замислуваат себеси како прин
цови, па уште и налудничави), а
ОБСЕ се чуди како македонските
полицајци напуштиле „обука“ од
еден неранимајко, кој секоја ве
чер ги малтретира и пцуе, дел од
сдсмовските медиумски јуришни
ци силно крикнаа за психијатриска
дијагноза и сместување во сери
озна институција. Можеби, како и
секогаш, се работи за последните
очајнички крикови за внимание и
публицитет, кој покажува дека се
живи, но повторно, дел од шизо
идните клонови на протестите ја
потврдија матрицата и укажаа на
фактот дека нешто е гнило и безо
бразно канибалистички натурено
во државата социјалдемократска,
колку и да е таа „специјална“.
Зборуваме за однесувањето на де
сетици поклоници на шарената
„револуција“, кои затекнати со об
врската - по партиска директива да
го бранат интересот на „чадорот“
на протести среде Скопје, место да
бидат под друг чадор во Грција (на
страна мислата на ѕаѕики и узо),
револтирани го истурија гневот
врз чуварите на редот и на зако
нот. Гневни што за само 20 евра
дневница мораат да минуваат дни
на плус 40 и ноќи на протести, се
обидоа да го пробијат кордонот и
ги пцуеја полицајците нарекувај
ќи ги убијци?! Можеби за нив и е
разбирливо што при толку крими
налци во своите редови, не ја сакаат
полицијата, но не е разбирлива и
лудоста на еден збунет и напатен
медиумски јуришник, кој поведен
од глупоста на хулиганите, а пове
ројатно и од личните комплекси и
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ПАНДОВ: ОМРАЗА И
САМО ОМРАЗА КАКО
ВОДИЛКА
Секој нормален човек во Македонија
со гадење и со грозење го гледа плу
кањето и вандализирањето на која било институција
или вработен во неа, но најголема мачнина во стомакот
и, секако, револт, вели политичкиот аналитичар Александар Пандов, се предизвикува кога гледаме со каква
агресија и омраза тие ја навредуваат нашата полиција,
поточно луѓето што деноноќно се грижат за безбед
носта и за сигурноста наша и на нашата татковина.

Пандов: Со неверување го гледаме сето тоа нивно
врескање и дивеење, а воедно им се восхитуваме
на нашите бранители со колкава огромна доза на
смиреност и на професионализам им ја блокираат
секоја можност на СДСМ и на Соросовите проте
стантски орди да предизвикаат поголем инцидент и
каков било конфликт, кој, конечно, е и главна цел на
организаторите. И, секогаш, по правило, кога проте
стантите ќе се наддаваат кој со погрди зборови ќе ги
навреди, почнувајќи од мајки - шајки, до посакување
на повторување на Куманово, трката во истурање
повраќаници ја продолжуваат нивните платенички
медиумски перјаници. Кога човек ги чита сфаќа дека
тие луѓе се до толку исфрустрирани и депресивни,
што омраза и само омраза им е нивна ѕвезда водилка.
Верувам дека кој било психијатар би им советувал
посилна терапија откако ќе прочита како посакуваат
купови од по неколку метри со мртви полицајци. И
тоа е пишувано од истите тие што веќе во наредниот
текст ќе ги убедуваат своите читатели дека живеат во
полициска држава, во која нема слобода на говор!? Не
знам колку им е јасно, а, како што се чини, не им е,
но Македонците, како и секој нормален народ, не
сакаат насилство, а уште помалку некој да ги тепа
и навредува токму тие што се негови заштитници.
Полицијата, а богами и народот ја имаат прочитано
намерата на Сорос и на СДСМ за предизвикување
насилни судири и како и досега нема да им го овоз
можи тоа, ама со сигурност тврдам дека на наредните
парламентарни избори ќе им овозможи нови четири
години опозициско функционирање.

навиката за некоја чашка повеќе, во творечки
немир повторно заигра на Соросовата сцена и
посака труповите на полицајците да го достиг
неле нивото на зградата на „Палома бјанка?!“
Името нема да му го споменеме бидејќи овој
некрофил одамна треба да го изеде заборавот.
Очигледен доказ дека „револуционерниот“ очај
е во сопственото крешчендо, нешто што инте
лигентните проопозициски јуришници одамна
го сфатија, па си се повлекоа од битката што
претпоставува делење на судбината со губитни
кот. Во меѓувреме, ќе владеат некрофилите. Во
акутен недостиг од ерекција на партискиот реј
тинг, врхушката и натаму ќе ја дига очајничкото
бладање на обожавателите на мртвото ткиво, а
„тик-так, тик-так“ изборите неизбежно доаѓаат.
Се наѕира ли „будење“ и барање на СДСМ на пр
жинските средби за специјално психијатриско
одделение во Бардовци за вдомување на дел од
сопствените јуришници? За доброто на партијата
и на рејтингот...
петок, 15 јули 2016 година
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Кризата во
Македонија
е дел од
теат рум
мунди
Од оваа страна имаме една
принципиелност, трпение и
толеранција, а од друга страна една
крајна фрустрација, неможноста
за контрола, агресија за да се
предизвика еден впечаток кај
меѓународните медиуми и да им
даде аргумент за репресивна,
неоколонијална меѓународна акција.
Тоа е добро подготвувана акција,
која треба да ја урне легално
избраната влада на Македонија.
А тоа е огромен проблем за домаш
ната опозиција не само поради тоа
што опозицијата нема капацитет,
туку и бидејќи е дискредитирана
во македонската историја, затоа
што сега може да компарираме
како народ - ја опишува состојбата
во општеството во последнава
година Ацо Станковски, уметник, но
и колумнист и активен аналитичар на
општествено-политичките случувања
во Македонија

Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски

Кризата што подолго време
ја тресе Македонија е оценета
како политичка, но според тоа
до каде достигаат нејзините по
тресите што ги предизвикува
повеќе е општествена и засега
и до клетката на општеството,
до релациит е и комуникациите
во секое семејство. Може ли да
ја дефинираме кризата?
Станковски: Ова го гледам во
контекст на една игра, која би ја
нарекол светски театар или теа
трум мунди, или животен театар
во кој целата политичка игра се
пренесува во рамките на општес
твените структури и се создаваат
конфронтации меѓу навивачите
на двете различни политички
опции во Македонија. Гледаме
дека нема принципиелност од
опозицијата, претендент за власт,
која длабоко влезе во својата про
грама внесувајќи криминални
средства, прво со уцена со неле
гално снимените разговори, со
кодошење, кажано на народски
јазик, И веќе влегувајќи во тој
неетички аморален простор соз
дава многу повеќе електрицитет
и анимозитет меѓу навивачите -
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ќе ги нарекувам навивачи! Иако
имаме навивачи што навиваат,
според мене, за една праведна
кауза и навивачи што навиваат
за своите интереси, а тоа е опози
цијата, која од психолошка гледна
точка, по десет години е обезвла
стена и ја фаќа една паника дека
е пред расцеп, потонување, исчез
нување од политичката сцена во
Македонија.

Велите навивачи, но сведочи
ме за секојдневна демонстра
ција на сила по улиците?
Станковски: Тоа е хулиганство
то како дел од навивањето, како
на секој фудбалски натпревар.
Ако го гледаме светот, теренот ка
ко борба на политичките опонен
ти имаме гласачи, а тоа е народот,
кој гледа и навива, и помал дел се
хулигани. За среќа, не ги гледаме
хулиганите од другата страна.
Тие се мирни, аплаудираат или
не аплаудираат или се бунат, но
не искажуваат насилство. Тоа го
видовме преку движењето ГДОМ,
кое ниеднаш не покажа насилс
тво, а имаше десетици пати пове
ќе луѓе од „шарените“. Да дојдеше
до хулиганско насилство, значи
ГДОМ да одговореше со исти ме
ри по улиците на градот, тогаш

петок, 15 јули 2016 година

15

Ацо Станковски
ќе исчезнеше „револуцијата“. Во едно
стампедо од тие 30 или 50 , па во еден
момент и 70.000 граѓани што излегоа
на повикот на ГДОМ, визави „шарени
те“, кои никогаш не надминаа 3.000,
еве и 5.000, тоа би било судир меѓу воз
и „фиќо“. Значи, од оваа страна имаме
една принципиелност, трпение и то
леранција, само една манифестација
на една волја на народот, а од друга
страна една крајна фрустрација, не
можност да се контролира, агресија и
тоа е правено со цел да се предизвика
еден впечаток кај меѓународните ме
диуми и да им даде еден вид аргумент
за акција, која би била репресивна,
неоколонијална акција од страна на
меѓународната заедница во однос на
македонската држава.

16

Во таа насока, велите неможност
да се контролираат, но постојат до
кази за обуки, странски пари, стран
ски организации, чијашто работа е
предизвикување демонстрации и
уривање системи? Колку е тоа „не
можност да се контролираат“?
Станковски: Неможност да се кон
тролираат како импресија пред ауди
ториумот, домашен и светски, за да
се постигнуваат целите преку поли
тичките структури на меѓународните
субјекти како притисок, но тоа е добро
подготвувана акција, која треба да ја
урне легално избраната влада на Ма
кедонија од мнозинството народ. А
тоа е огромен проблем за домашната
опозиција не само поради тоа што опо
зицијата нема капацитет поради бро
јот и организираноста, туку, исто така,
таа е дискредитирана во македонската
историја, затоа што сега може да ком
парираме како народ. Гледаме што се
случило пред да дојде ВМРО-ДПМНЕ
на власт, посебно во 2006 година. Но и
тогаш кога дојде имавме слични ситу
ации и тогаш им запалија. Но, двапати
не можат толку лесно да го прелажат
народот. И меѓународната јавност е
поделена околу Македонија. Не се САД
и ЕУ целата меѓународна јавност, има
и други држави што се моќни и кои
застанаа зад македонската држава,
како Русија или Кина. Мислам дека
целата прикаска е оркестрирана од
Вашингтон и од Брисел за да се деста
билизира македонската држава, за да
се стави марионетска влада, која би ги
спроведувала интересите на САД и на
ЕУ во Македонија, а, всушност, се рабо
ти за прилив на големи проекти и на
голем капитал од страна на БРИКС; од
Русија и, пред сè, Кина, и тоа воопшто
не им се допаѓа и од тоа се уплашени.
Овој геостратегиски простор да не
петок, 15 јули 2016 година
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биде заземен од тие две големи сили
што се во подем. Сега се обидуваат да
направат замена и да го прекинат тој
тренд на владеењ
 е на ВМРО-ДПМНЕ,
која ги гледа македонските интереси
и постапува за придобивки за народот,
додека другите само би служеле на дел
од меѓународниот фактор, наспроти
интересот на македонскиот народ и
држава. Не може да дојдат на власт,
како што се виде, дури и со помош на
меѓународниот тероризам оркестри
ран од тајните служби на меѓународна
та заедница, потфрлија неколку пати
на тој план, а тоа беше „чеканот“, па
чеканот не успеа, мекиот момент со
политиката не успеа, сега единствено
нешто што останува е да се направи
уништена, дезавуирана земја за да не
може никој да инвестира. Кога веќе
македонската територија не може да
биде стопроцентно контролирана во
тој геополитички контекст на придо
бивки на западномеѓународната заед
ница, тогаш барем и Русија и Кина да
не може да навлезат со својот капитал
и со своја инфлуенсија.

Алфа и омега е Договорот од Пржи
но, кога зборуваат токму тие меѓу
народни фактори. Една година по
Пржино, а сега повторно се договара
таму, впечаток е дека тој договор
неколку пати беше изигран, па бе
ше дури и прогласуван за мртов.
Сега се најавуваат решенија. Кои
се Вашите очекувања, верувате ли
во почитување на тие решенија?
Станковски: Прво да го дефинирам
рамковниот од Пржино. Пардон, До
говорот од Пржино, веднаш ми оди
на Рамковниот договор, бидејќи има
аналогија меѓу тие два. Спонтано се
преклопува во самиот процес на мисла
та. Според мене, Договорот од Пржино
е еден неоколонијален договор извр
шен под притисок на меѓународната
заедница и со уцена. Тој договор е бе
нефит за опозицијата, да ѝ го олесни
патот до власта. И што е вчудовиду
вачки на одреден дел на приврзаници
на ВМРО-ДПМНЕ, иако беше на нивна
штета, тоа го прифатија. Но, играа тол
ку суптилно, како да газат по пајакова
мрежа, да го наречам суптилно и умно
маневрирање, со една гандиевска по
литика. Ги навлекуваа во цела таа по
тенција на структуралност, која е многу
сложена и тие го губат капацитетот
во тие игри и, едноставно, папсуваат.
И повторно доаѓаат меѓународната
заедница и повторно се создава нео
колонијална состојба. Ние би треба
ло, без оглед на тоа каков ќе биде тој
епилог од Договорот од Пржино, да го
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отфрлиме, затоа што е понижувачки за
Македонија. Но тој договор беше околу
веродостојни избори, значи вишната
на шлагот на тој договор се веродо
стојни избори? Но, всушност, тој е Тро
јански коњ за да се направи некаква
„експертска влада“, всушност СДСМ да
влезе во владата и да се создаде еден
статус кво. Тој статус кво е одбивањето
во два наврата да се излезе на избо
ри. А сите знаеме дека не е проблемот
околу избирачкиот список или околу
медиумите бидејќи медиумите изле
гуваат на слободен медиумски пазар и
луѓето решаваат што ќе гледаат во за
висност од своите политичко-општес
твени преференции. Ако има интерес
кај народот ќе ги гледаат, ќе ја јадат таа
политичка храна, ако не - не ги гледаат.
Тука нема никаква махинација, ние не
живееме во феудализам, во среден век,
за инквизицијата да диктира што да
се гледа, а што не. Човек денес може
да гледа меѓународни медиуми, што
сака да прави. Тоа е една глупава теза,
која, едноставно, не функционира и сѐ
за да се влезе во владата и да се узур
пира власта, која би била добиена без
легитимност од народот, без изборна
легитимност. А сега се обидуваат тоа
повторно да го направат, па повтор
но да одложуваат избори, сѐ додека
не дојде до една ситуац
 ија на општо

прифаќање, на статус кво, па ако мо
же да се владее така како низ некој
еднопартиски систем како што беше
еднопартиски демократизам за време
на поранешна Југославија.

Што стои зад сето тоа? Што се оче
кува од таква техничка влада?
Станковски: Прво, меѓународната
заедница го води сето тоа од страв
од Истокот, значи тоа е криза што е
генерирана повеќе години наназад.
Целите се геостратегиски, Македонија
да се претвори во послушна кукла.

А во меѓувреме интересни се слу
чувањата и во САД и во ЕУ и во реги
онот. Има раздвижувања и во НАТО,
во Русија... Колку сето тоа влијае?
Станковски: Секоја голема импе
рија ги следи своит е интереси. Што
се однесува до мене, би било добро
Македонија како стратегија да биде
неутрална и со силни билатерални
односи со моќните земји, без оглед на
тоа дали се на Запад или на Исток. Но
условите не се такви затоа што имаме
предоминација на западниот фактор,
кој е во фази на распаѓање. Пред сè,
оваа криза е мотивирана од геостра
тегиските и геополитичките ситуации
во светот. Македонија, иако мала, има
геостратегиска позиција и затоа е цел.
Но, имаме ние и пријатели што ќе ѝ
помогнат на Македонија да го зачува

балансот. Што се однесува до состојба
та во светот, ние имаме придобивки и
како Македонија и како ВМРО-ДПМНЕ
и како една констелација народ и власт
избрана од народот. И тој гандизам на
владејачката структура, таа борба со
ненасилство, навистина, е редок при
мер во Европа такви жестоки напади
да се дочекуваат на гради и да се из
држат. Да не добиваат аргументи за
пожестоки напади против Македонија.
Сега имаме две ситуации: Колапс на ЕУ,
кој се појавува, која ќе се занимава са
ма со себе и со зачувување на тоа што
може да се зачува и, најинтересниот
момент, спречување на бегалците да
доаѓаат кај нив. Од нас се бара ние да
ги спречиме бегалците.
Интересен е моментот во САД, каде
што има протести со тактиките на
тукашните „навивачи“, како што ги
нарекувате.
Станковски: Хулиганските тактики,
да. Мислам дека САД се изморени од
монополарноста. 20 години монопо
ларност, се истрошија ресурсите. Тие
толку се раштркаа планетарно што
веќе немаат сила да ги хранат свои
те екстензии. Имаат 800 бази, секоја
да троши по една милијарда долари,
можете да замислите колкави се тие
суми, а, од друга страна, имате глад
ни луѓе во САД. Социјалниот момент е
катастрофален. Расните немири имаат
многу компоненти, не е тоа само рас
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истички бес. Се работи за економска
компонента, дисторзија во системот,
огромен пораст на криминал. Тој кри
минал е произлезен од социјалата, од
економска криза што се провлекува со
години. И тоа што полицијата толку
лесно посега по пиштолот значи дека
има стравотно многу криминал, дека
гинат и полицајци и затоа полицијата
е нервозна. Јас не ја бранам нивната
суровост против Афроамериканците,
но тоа е произлезено од една прилично
тензична ситуација, која ги опфаќа и
економските и социолошките и кул
туролошките планови, така што САД
сега влегуваат во криза. По еден таков
триумф и бум откако падна СССР, САД
се грижеа како светски полицаец и нап
равија многу геостратегиски грешки,
пред сè, на Блискиот Исток и на Бал
канот и тоа повлекува непријателски
однос од тие народи, кои се загрозени.
Американецот сега е во фаза кога и на
надворешен и на внатрешен план има
многу непријателства. И сега доаѓаат во
една тесна и провокативна инка , каде
што се судираат две опции, попули
стичката, која ја артикулира волјата на
народот – таа на Доналд Трамп, човек
што успеал со сопствени капацитети
да стане видна фигура во општеството,
и, од другата страна една елита, поли
тичко-економска, која го донесе светот
во оваа состојба, која направи ужасни
работи, и дел од која, можеби, треба да
одговара за воени злосторства.
Така што ако Доналд Трамп победи,
тоа може да биде нов период, позити
вен за САД, со тоа што ќе направи по
зитивни договори со Кинезите и со Ру
сите. Но ако победи Хилари Клинтон,
во очајот од внатрешните проблеми
може да посегне по старата максима,
да ја извезе кризата надвор, како вој
на. Нели нејзината животна желба што
ја кажа е да го бомбардира Иран. Ако
го стори тоа и изврши регрутација на
затвореници и на криминалци во една
поголема војна и го разнебити воено
индустрискиот комплекс, тогаш САД
може да доживеат воена катастрофа
од БРИКС, затоа што непријателството
кон САД е планетарно. Мислам дека 95
проценти од човештвото е антиаме
риканско расположено во оваа фаза.

За нас, секако, Трамп е позитивна
личност, која би ја оставила Маке
донија на мир, а би можело да се оди
и чекор-два напред и да се дерогира
Договорот од Пржино, па дури и да
се преиспита рамковниот договор.
Нормално, сето тоа на демократски
план и на фер основи.
петок, 15 јули 2016 година
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10 март 2011

Афера „Цареви кули“

Пред фактите и црпнатите молчат
Една недела по објавувањето на аферата „Цареви кули“,
случајот доби политичка димензија, но сè уште нема
никаква соодветна реакција ниту од општинските власти,
нит у од „Цареви кули“, а уште помалку од партијата СДСМ,
чијшто лидер е стумичкиот градоначалник. Да потсетиме,
„Република“ објави докази дека Заев го изиграл Законот
за легализација на дивоградбите и потпишал решение за
утврдување правен статус на бесправен објект. Место докази,
од Струмица стигна само потврда дека Заев и сопственикот
на „Цареви кули“ се долгогодишни пријатели

Ш
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то сè се крие зад лега
лизирањето потпишано
од Заев во најновата афе
ра? Имајќи предвид на кој начин
функционира струмичката адми
нистрација и особено нејзиниот
градоначалник, инаку и лидер на
македонската опозиција, Зоран За
ев, веројатно зад легализацијата
на хотелскиот комплекс „Цареви
кули“ се крие многу поголем скан
дал и криминал со кој би требало
да се занимаваат сите соодветни
институции во државата. Без за
дршка, со овој случај треба да се
занимава и самата опозиција, чиј
што лидер е Заев, особено ако се
има предвид дека не само што ѝ
наштети политички и на партијата
и на државата, туку и бесрамно ја
злоупотребува за да ги скрие сво
ите криминални дејства.
петок, 15 јули 2016 година

Ако Заев, чија што кариера по црп
нувањето му почна со случајот „Гло
бал“ вреден осум милиони евра, за
на крај да го употреби Законот за
легализација на дивоградбите и та
ка таа повеќекатница изградена на
диво на просторот на струмичкото
пазариште, што го спречува истиот
закон и принцип на работа да не го
повтори? Ако за „Глобал“ аболицијата
од Бранко Црвенковски го направи
недопирлив за државните органи
те, за другите дела се затскрива зад
партиската функција играјќи на кар
тата дека зад секоја инспекција или
истрага се крие „политички моти
виран случај“. Притоа, не смее да се
изостави најголемиот случај против
него, случајот „Пуч“. Ако за случајот
„Превоз на учениците“ во Општина
та влегоа финансиската полиција
и други истражни органи, тогаш за
www.republika.mk

овој случај претпоставуваме дека
истрага треба да се спроведе не са
мо за Заев, туку и за сите засегнати
страни што се наведени во доку
ментите до кои дојде и ги објави
„Република“.

Заев, кого целата јавност сè уште
има можност на социјалните мрежи
да го види како во стилот на сици
лијанските мафијаши со цигара в
рака бара од приватен бизнисмен
по едно евро за него и едно за цр
квата за да му овозможи преку оп
штинската администрација откуп
на земјиштето; и во кое самиот пре
ку примери кажува дека тоа е прин
ципот на неговата градоначалнич
ка работа; може да се претпостави
дека и во овој случај ја употребил
таа практика. Секако, доколку се
изостават струмичките чаршиски
муабети дека, всушност, целиот тој
имот е токму на Заев.

Да потсетиме, „Република“ дојде до
докази дека цел хотелски комплекс,
кој е легализиран со потпис на гра
доначалникот Зоран Заев, наводно,
во согласност со Законот за легали
зација на дивоградбите, всушност
не го исполнува главниот услов
- не бил изграден до законската
рамка, која е јасно нагласена - март
2011 година. Тоа го покажуваат и
сателитските снимки до кои дојде

„Република“, а на кои во таа 2011 го
дина на земјиштето не постои ниту
тула од хотелскиот комплекс лега
лизиран во 2013 година. Згора на
тоа, сомнеж врз целиот случај фрла
и изградбата на новиот пат, а кој
случајно води до комплексот, на
правен од општината непосредно
пред неговото „свечено отворање“.

Во целиот случај и целата докумен
тација што „Република“ ја доби на
увид е и фактот дека сопственикот
на сега легализираниот хотелски
комплекс, чијашто вредност, веро
јатно, ги надминува сите „скромни
процени“, не е непознато лице за
струмичката администрација. Име
но, сопственик на комплексот е лице
со иста адреса како и компанијата
што често се сретнува на тендерски
те документи на општината Струми
ца и нејзините јавни претпријатија.

Целата приказна крие многу инте
ресни моменти. Еден од нив е како
изградбата на цел еден хотелски
комплекс на државно земјиште,
поточно пасиште со големина од
речиси еден милион квадратни ме
три е „превидено“ од струмичките
служби? Второ, и самиот Заев, како
што вели за себе „вљубеник во при
родата и во околните ридови“ низ
кои се вози со своите скапи играчки
на четири тркала, не ја забележал

изградбата на овој објект, особено
што, буквално, ништо во Струми
ца не смее „да мрдне“ без тој да
знае и/или има дел во работата?
Третата работа е како гордиот
сопственик на хотелскиот комп
лекс се здобива со толкав имот,
имајќи предвид не само колку би
чинело изградба на ваков објект,
туку и колку дела за легализа
ција има на негово име во 2013
година?

Истиот сопственик притоа е за
интересиран и откупува огромни
парцели шума на истиот рид над
Струмица. Имајќи предвид дека
имотот му е на пасиште, како што
стои во катастарските докумен
ти на кое е изграден хотелскиот
комплекс, можно ли е наскоро да
следува „акција“ за откуп на оваа
парцела со големина речиси кол
ку половина град Струмица?На
крајот, зошто сопственикот на
хотелскиот комплекс оваа го
дина целиот недвижен имот го
префрлил на сопругата во вид
на подарок? Последниот „хирур
шки“ зафат, според познавачите
на струмичките состојби, води
само кон едно - криење на трагата
на имотот за имотот, конечно, да
дојде кај вистинскиот сопственик
- некој од кланот Заеви.
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Испумпувањето јавни пари од општи
ната, кои се прелеваат во буџетот на
партиските војници и блиски соработ
ници на Заев, не е ниту тајна ниту нови
на, но тоа што државата и институци
ите треба да го направат е да покажат
дека ниедна партиска функција, било
да е лидер на опозиција или градона
чалник, не може да покрие незаконско
работење. Ниту за него ниту за негови
те блиски, било да се работи за крадење
струја, за употреба на пестициди врз
земјоделски производи за извоз, мито
што завршува кај роднините...
Ако Заев, кој за себе вели дека е црпнат
додека работел на нива, за потоа со не
говиот клан да создаде империја од 14
компании со околу 800 вработени вкуп
но, и со приходи од неколку десетици
милиони евра; за „Глобал“ е помилуван,
за митото од видеоснимката се скри зад
здолништето на Катица Јанева, за „Пуч“
вели дека е политички мотивиран слу
чај, за случаите како тој со превозот и
фирмата „Тритерол“ и овој, најновиот
скандал со злоупотребата на Законот
за легализација на дивоградбите мора
да одговара. (Р.Р.)
петок, 15 јули 2016 година
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Рекоа, не порекоа
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Грчев мери, Катица сече

Рекоа, не порекоа

Викторија
Нуланд

Не ја гледам логиката зошто би
имало потреба од
таков посебен организациски орган. Не е логично, ниту е
функционално. Едноставно, ја имаат целата
правосудна полиција на располагање и без
преговори со министер или со директорот,
јавниот обвинител може со наредба да назначи кое било лицe.

Морам да кажам
дека го напуштам
Скопје охрабрена од
тоа што го слушнав.
Се надевам дека преговарачките тимови во
следните неколку денови ќе се обединат
околу некои идеи што се сега на маса со што
ќе се фати курсот кон одржување избори. За
ова ќе биде потребна политичка волја од
сите страни и почувствував дека таа волја
постои по средбите што ги имав денеска.

Бранко
Героски
Мирослав Грчев

Васил
Пишев
Зоран Заев со денови молчи. Молчи
затоа што е фатен со
докази во криминал.
За ова Заев треба да одговара. Заев го изиграл законот со кој се овозможи легализација
на бесправни објекти со кој сакаше да се
помогне најмногу на граѓаните со пониски
примања. Заев тоа го искористи да си прави
бизнис-зделки и да легализира хациенди.

Александар
Поповски
Тој мал човек не
знае да мисли со
сопствена глава, не
знае да ја разликува
глупоста од мудроста. Најдобро би било тој
да ја плати најголемата казна, затоа што
самиот е виновен за сѐ што ни се случува.
Зашто бил весел кога политичарите ветувале дека неговиот неписмен глас ќе биде
еднакво важен, ако не и најважен во земјата
што ќе ја градиме.
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Митко
Чавков

Роден:
1955 година во Скопје
Образование:
архитект
Професија:
гробар

Ц

ентар е, веројатно,
единственото централно градско јадро
што некогаш имало толку
насилен градоначалник. Веројатно затоа и архитектот
Грчев е најагресивниот партиски послушник што некогаш бил општински татко.

Ова „татко“ толку сурово и
грозно звучи покрај неговото име, што кога би бил
Центар дете, одамна би му
било одземено, а тој прогласен за злосторник.
Но, нејсе, на „буништето
на историјата“ денешниот вештак, единствениот
стручњак на Катица Јанева, измамникот од Архитектонскиот факултет, можеме да го побараме и да
го најдеме како гробар на
Дебар маало и кум на градежната мафија.
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Од татковството остана
само нагрденото Дебар маало, а дека во безидејноста
уште долго ќе замавнува
со лопатата, можеме и да
се обложиме.
Ако ги запалиме бараките
на Град Скопје и зградата
на Владата – симболично
одговорните топоси за ова
злосторничко уништување
на нашиот живот, интегритет и достоинство – и ги
„обработиме“ со градежна
механизација, со булдожери и со багери, спомениците на злото од „Скопје
2014“, е тогаш бидете сигурни дека тие скотови ќе
ја сфатат пораката.

Уличарски речник за уличарските навики на платеничката опозиција. А од
состојбата на улиците – во
Дебар маало никнаа повеќе од 100 дивоградби.
Нив никој не ги уриваше,
инвеститорите се наполнија со пари, а денес се
легализирани. Корумпираните службеници
и алчни бизнисмени го
осакатија старото градско
јадро и го оштетија гра-

дот за милиони евра. Со
уништувањето на Дебар
маало почна корупцијата
во урбанизмот.
Говорот на омраза е реториката на „експертите за сѐ“ со
кои диригира опозицијата.
Но, Мирослав Грчев не е само
стручњак под палката на
СДСМ. Тој е стручњак и на независното Специјално јавно
обвинителство, стручњак-измамник, како од народната
приказна за кадијата што
тужел и судел. Но, за него
не можеме да кажеме и дека
криво седи, а право суди.
Таквите кадии ги има во народните приказни, а нашава
не е народна, туку однародена и елитистичка. Што да
се очекува од експертизата
направена за партискиот ортак, а против власта, чијашто
разнишана опозиција е со
циклуси мајката партија на
вештиот измамник.
Човекот што се осмели да
брцне во фиоката на Архитектонскиот факултет и за
лични потреби да го употреби факултетскиот печатот
за да ѝ даде важност на политичката експертиза.

Откако стигна вештачењето увидовме дека не
постојат законски ограничувања лицето за да биде
изоставено, портпаролката
на СЈО го образложи нејасниот избор на независно
вешто лице, кое треба да
врши експертиза во случајот
ТНТ на Специјалното јавно
обвинителство на Kатица
Јанева против функциoнери
на ВМРО-ДПМНЕ.
Не постојат законски ограничувања, а етички не ни
требаат – би можело да се
парафразира политичкото
оправдување на платеничкото обвинителство.

Кретени и криминалци,
мафијашко-партиска држава со фашистичко-идеолошко ударение, арамии,
лопови и ништожници,
девијантни криминални
умови, дебили и будали.
Не може да му се верува на
човекот што не го почитува
противникот, особено најлутиот. Генералите го знаат
тоа. И водачите го знаат тоа.
Од другата страна, ги имаме
Грчев и опозицијата. И ние
знаеме. � (Р.Р.)
www.republika.mk

Амбасадорот Бејли
сади тикви со ѓаволот. Како и сите
негови претходници. Јеби га, тоа е некој несфатлив феномен.
Изгледа дека еднаш треба да се помириме
со фактот дека амбасадата на САД во Скопје,
на свој начин, си ги сака пропагандистите на
Груевски. Им дава пари за портали, ги шета
по Америка, ги кани на приеми, им простува
за пироманството... Во право е Насер кога
вели – тие се сексаат, ние остануваме трудни.

Бранко
Ушковски
Прават конструкции и инсинуации
за судството, кои
им се наменети за
актуелните политички потреби и цели –
како што сега го актуализираат (иако тоа
е надвор од Договорот од Пржино и тој е во
фаза на спроведување), нивното барање да
се формира специјално судско одделение
што би постапувало по предметите што
ги иницира СЈО. Се разбира, не може да се
избега од фактот дека сето тоа е насочено
за намерно уривање на интегритетот на
целиот судски систем. Во што, очигледно,
најдобро се снаоѓаат.
петок, 15 јули 2016 година
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економија
чи прилив на нови финансии,
зголемување на ликвидноста
на стопанството, тековно финансирање на нивните потреби, како и проширена репродукција, која во крајна линија
ќе значи создавање основа за
сервисирање на долговите по
основа на задолжувањето со
новата еврообврзница.

Со еврообврзницата треба да се покрие
буџетскиот дефицит за оваа и за следната
година,односно треба да се обезбедат
дополнителни финансиски средства, кои
ќе бидат искористени за рефинансирање
претходни задолжувања, а дел и за капитални
проекти. За сметка на тоа ќе се намали и
домашното задолжување
Течат подготовките за издавање нова еврообврзница

Задолжување
за заживување
на стопанството
Пишува |
Александрија Стевковска

М
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акедонија се подготвува да се задолжи. Но задолжувањето се прави
за добро на стопанството. Со
парите од издавањето на новата еврообврзница „тешка“ 650
милиони евра, ќе се инјектира
свеж капитал во стопанство,
кое е ослабнато од налетот на
политичката криза. Овие пари
треба да овозможат нормален
тек на економијата, која се обидува цврсто да стои на патеките што ги имаше предвидено
и по кои одеше пред да почнат
петок, 15 јули 2016 година

превирањата во политиката,
кои донесоа главоболка и за
стопанствениците и за граѓаните. Издавањето на новата,
петта по ред, обврзница во
историјата на Македонија го
оправдуваат и стручњаците и
бизнисмените.
- Инјекцијата со свеж капитал ќе се одрази позитивно
врз стопанството. Важно
парите што ќе се добијат од
задолжувањето да бидат искористени за вистинска цел,
а тоа е вложување во капитални инвестиции. Познато
www.republika.mk

Процедурата за издавање на
еврообврзницата од 650 милиони евра треба да биде затворена годинава, а парите со
камата ќе се враќаат во период
од 10 години. Сега е важно да се
добие што поповолна каматна
стапка, но искуствата говорат
дека колку што е поголем обемот на средствата што се бара,
пониска е каматната стапка.
- Министерството за финансии плаќа камата на еврообврзницата еднаш годишно. Ќе котира и со неа ќе се
тргува на Ирската берза за
хартии од вредност – се вели
во одлуката од Владата.

Сепак, крајниот износ на задолжувањето и висината на
каматата ќе зависат од понудата и од побарувачката.
- Странските инвеститори
сѐ уште имаат доверба во
Македонија, ова ќе значи
и набавка на финансиски
средства со помала каматна
стапка. Друга придобивка
е можноста за искористување на овие средства за
забрзан економски пораст,
а сите пари што ќе останат
непозајмени на домашниот
пазар, ќе останат на располагање и сето тоа би дало
дополнителен импулс на домашната економија – велат
упатените.

Макроекономска стабилност
во време на криза, економски
пораст и развој, непречен тек
на економските активности,
пари за стопанството, се само
дел од ефектите што ќе се постигнат со парите од еврообврзницата.

Македонија досега има издадено четири еврообврзници. Првата е издадена во 2005 година, во
време на СДСМ, на износ од 150
милиони евра. Рокот на враќање
ѝ беше 10 години (вратена е во
2015 година), а каматата изнесуваше 4,5 отсто, што значи дека
вкупно е вратено 217,5 милиони
евра.
Втората еврообврзница е издадена во 2009 година, на сума од 175
милиони евра, со рок на враќање
од 3,5 години и камата од 9,8 отсто, што значи дека вкупно се
вратени 235 милиони евра.

Третата еврообврзница е издадена до 2014 година на сума
од половина милијарда евра со
историски најниска камата од
3,97 отсто и рок на враќање од
седум години.

Четвртата еврообврзница е издадена во ноември 2015 година
на износ од 270 милиони евра,
со камата од 5,12 отсто и рок на
отплата од пет години.

е дека само тие носат поттик и
економски пораст, што значи
враќање на земјата на патеките
на економски просперитет по
кој земјава чекореше пред да
почне политичката криза. Ние
долго време нагласувавме дека
кризата не е добра за никого, но
еве таа сѐ уште не е разрешена и сѐ уште ги манифестира
своите негативни последици,
поради што задолжување од
надвор е неопходно. Со еврообврзницата треба да се покрие
буџетскиот дефицит за оваа
и за следната година,односно
треба да се обезбедат дополнителни финансиски средства,
кои ќе бидат искористени за
рефинансирање на претходни
задолжувања, а дел и за капитални проекти. За сметка на
тоа ќе се намали и домашното
задолжување, а со тоа ќе се остават повеќе средства за кредитирање на приватниот сектор
– објаснуваат стопанствениците.
Според нив, несомнено дека
еден дел од средствата ќе влезат во стопанството, што ќе зна-
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Бизнисот оваа недела

македонија

свет

Бизнисот оваа недела

Бугарски „Минострој“ ги уплати парите за Злетово и за Тораница
Три нови инвестиции
во Кривогаштани
Три нови инвестиции ќе се реализираат во наредниот период во
општината Кривогаштани, кои
само во првата година треба да
отворат најмалку 100 редовни
работни места и дополнително
најмалку 100 сезонски. Едната
инвестиција е за преработка
на земјоделски производи и е
вредна 1,5 милион евра, втората
инвестиција е, исто така, за преработка, но за суви и смрзнати
земјоделски производи и е инвестиција вредна околу еден милион евра од наш иселеник што
потекнува од овој крај. Третата
инвестиција е таа на компанијата
„Везешари“, која вкупно е вредна
околу три милиони евра. Многу
е важно што овие три инвестиции заедно само оваа годинава
ќе имаат околу три милиони евра
инвестиција и околу 100 вработени. Тие ќе имаат многу повеќе
вработени во наредните години
кога ќе бидат комплетно завршени и кога ќе почнат да работат со
полн капацитет. За три до четири
години од овие три инвестиции
се очекуваат неколку стотици
вработувања.

Градинарите задоволни од
понудените откупни цени
Четири до 24 денари за куртовската капија, во зависност од класата,
девет до 36 денари за краставичките, 19 до 21 за фефероните и пет
денари за цвеклото, се цените што
ги предлагаат преработувачите во
пресрет на новата откупна сезона.
Земјоделците ќе ги прифатат предложените цени, зашто одговараат
на нивните барања. Во Македонија
се засадени околу 3.000 хектари
куртовска капија со принос од 20
тони по хектар, што е многу мал
принос. На отворено се произведуваат од 40 до 50 тони просечно,
а во оранжериско производство
максимум 200 тони или од 120 до
130 тони на хектар. Има простор
производителите да се усовршуваат за да го зголемат производството и бенефитот да биде поголем.
24
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Бугарската фирма „Минстрој“, новиот
концесионер на рудниците Злетово во
Пробиштип и за Тораница во Крива
Паланка ги уплати парите за купување на имотот на двата рудника. На
сметката се легнати 4.130.000 евра,
од кои 3,5 милиони евра се во согласност со понудата за подвижниот и за
недвижен имот, а другите средства се
18 отсто ДДВ. Собранието на доверители ја донесе одлуката за прифаќање

на понудата на новиот концесионер и
имаше законски рок од осум дена за да
ги уплати парите за купување на управните згради, флотациите, машини
и друг подвижен и недвижен имот, но
средствата ги уплати само еден ден по
донесената одлука. Во текот на наредните денови стечајната управничка
треба да направи план и пресметки
колку доверителите ќе добијат пари
од стечајната маса.

Најлош јуни за
британските трговци во
последните 10 години

Новите активни наоѓалишта во САД ја „нокаутираа“ цената на нафтата
Цените на нафтата паднаа поради
зголемената активност на нафтените наоѓалишта во САД, а и затоа што
силниот долар „ги изеде” добивките
остварени минатата недела. Црното
злато оствари благ пораст откако извештајот во САД покажа дека во водечката светска економија се отворени

Нова криза се заканува на ЕУ,
доаѓа од Италија

Економиите на земјите од Западен Балкан имаат европска перспектива
За земјите од Западен Балкан постои
европска перспектива и нивната
економија не е за занемарување. Тие
треба да продолжат да ја интензивираат соработката, особено во делот на
инфраструктурата, поврзувањето на
енергетските системи и во делот на
олеснувањето на царинските постапки. Ова е порака што македонските
стопанственици и нивните колеги од

Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово ја добиле на
третиот самит за Западен Балкан, кој
се одржа во Париз. Сегментите за кои
беше нагласена заинтересираност за
инвестирање се заемното поврзување
на енергетските системи на државите, интензивирање на градбата на
коридорите, кои овозможуваат лесен
транспорт на стока.

Во мај 292 одобренија за градење,
најмногу во скопски регион
Во мај годинава се издадени 292
одобренија за градење што е за 57
проценти повеќе во однос на мај
лани објави Државниот завод за
статистика. Според издадените одобренија за градење, предвидената
вредност на објектите изнесува
4.970.915.000 денари што е за 13
проценти повеќе во споредба со
мај претходната година. Најмногу одобренија, 110, за градење се
издадени во скопскиот регион, по
што следуваат југоисточниот со 51,
источниот со 39, пелагонискиот 29,
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југозападниот 23, полошкиот
20.... Од вкупниот број издадени
одобренија за градење, 163 (55,8
проценти) се наменети за објекти
од високоградба, 33 (11,3 проценти) за објекти од нискоградба и
96 (32,9 проценти) за објекти за
реконструкција.

Нова криза ѝ се заканува на Европската унија, која овој пат би можела да дојде од Италија. Тамошната
економија е сè послаба, куповната
моќ на Италијанците е сè помала,
речиси нема нови инвестиции, а
некои фирми веќе прогласија банкрот. Сите овие работи ги ослабеа
италијанските банки на кои им се
потребни 40 милијарди евра за да
го санираат својот биланс, пишува
германскиот весник „Билд“. Официјален Рим се надева дека ЕУ ќе
им помогне, а во меѓувреме вредноста на акциите на најголемата
италијанска банка Уникредит од
почетокот на оваа година паднала
за цели 65 отсто. Акциите, пак, на
банката Интенса Санпаоло забележила пад од 45 проценти во истиот

нови 287.000 работни места во јуни,
по минималниот пораст во мај. Меѓутоа, порастот беше анулиран бидејќи
бројот на активните наоѓалишта во
САД, кој претставува барометар на
идното производство, порасна за 10,
на 351, што е петто зголемување во
шест недели.

Готвачи, месари, слаткари
најбарани во Црна Гора
период, додека вредноста на акциите на
најстарата светска банка Монте ди Паши
ди Сиена за неполна година паднале за
неверојатни 85 проценти. Износот на неповратни кредит само во таа банка, достигнал речиси 47 милијарди евра.

Во Германија вработени 30.000 бегалци, 130 илјади
добиваат социјална помош
Германската сојузна агенција за вработување објави дека најмалку 30.000
бегалци биле вработени во земјата од
минатата година досега. Но, германската
влада и понатаму се обидува голем број
од невработените да ги натера да најдат
работа по пат на интеграциски мерки
и курсеви за учење јазици. Бегалците,

Британските трговци имаа
најлош јуни во последните десет
години, бидејќи потрошувачите ја намалија потрошувачката
пред референдумот за членство
на земјата во Европската унија.
Прометот во продавниците, кои
работат најмалку една година,
минатиот месец паднал за 3,6
отсто, додека посебна анкета на
истражувачката група ГфК покажа дека довербата на потрошувачите нагло паднала откако
гласачите избраа „Брегзит“.

главно, се вработуваат во сектори во кои
има недостиг од соодветни .Од новоангажираните работници во периодот од
април 2015 година до март 2016 година
секој четврт е ангажиран со привремен
договор за вработување. Од друга страна,
пак, 130.000 бегалци се невработени и
примаат социјална помош.

www.republika.mk

Најпопуларните работни места во
Црна Гора, во смисла на брзо вработување и добра плата, се тие за
кои се обучени висококвалификувани работници готвачи, слаткари
и месари.

Работодавците во Црна Гора во оваа
година на Заводот за вработување
пријавија 20.015 слободни работни
места, од кои 18.316 се позиции на
одредено работно време.

Повеќе од половина, околу 60 отсто се однесуваат на приморските
општини. Најмногу слободни работни места се огласени во туризмот и
во угостителството, административните и помошните услужни
дејности и трговијата на големо и
на мало.
петок, 15 јули 2016 година
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ОБЈАВЕНИ ТАЈНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИНВАЗИЈАТА НА ИРАК

Како Блер го убеди Буш да влезе во војна?
В

о поглавјето „Стратегија за
создавање коалиција“ Блер
пишува дека ако се најдат докази за оружје за масовно
уништување и докази за создавање
нуклеарен капацитет, како и поврзаност со Ал Каеда, тогаш би можело да се изврши голем притисок.
Тој додава и дека нападите треба да
почнат во јануари или во февруари
2003 година.

Велика Британија
се реши да изврши
инвазија врз Ирак пред
да ги исцрпи сите мирни
решенија, се наведува
во долгоочекуваниот
извештај на Џон Чилкот

Тони Блер го убедувал Џорџ Буш да
почне војна во Ирак и инсистирал
на тоа дека постои голема желба
да се собори Садам Хусеин.

Тоа е објавено во повеќе од 20 документи што Блер му ги напишал на
Буш во годините што ѝ претходеа
на војната во Ирак. Тие документи откриваат за што размислувал
тогашниот премиер на Британија
пред да се здружи со американскиот претседател во одговорот за нападите од 11 септември, во врска
со судбината на Садам Хусеин, како
и за последиците од инвазијата во
2003 година.
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Велика Британија се решила на
воена инвазија на Ирак пред да
се исцрпат сите мирни решенија,
петок, 15 јули 2016 година

Џон
Чилкот

www.republika.mk

се наведува во долгоочекуваниот
извештај на Џон Чилкот. Еден ден
по терористичките напади на Ал
Каеда во Њујорк и во Вашингтон,
Блер му пишал на Буш дека двете
земји треба да направат агенда за
борба против меѓународниот тероризам, но тука во ниту еден момент
не го споменува Ирак.

Наведува дека постои оружје за масовно уништување и пишува дека
се знае дека „одредени држави
и поединци тргуваат со опасно
оружје, а другите сакаат да го
купат“, како и дека треба да се
воведат санкции и да се изврши
притисок за да се спречи тоа.
„Нешто од ова ќе бара акции, а
некои луѓе ќе се обидат да ги
спречат, но подобро е да работиме сега, а подоцна да ги објаснуваме и оправдуваме нашите акции, отколку да дозволиме да
се случи поголема катастрофа“,
напишал Блер.
Еден месец подоцна, Блер напишал
дека постои вистинска желба на
Блискиот Исток да се заврши со
Хусеин, но испратил и предупредување.

„Немам сомнеж дека мораме да
се соочиме со Садам, но ако удриме на Ирак, можеби ќе го загубиме арапскиот свет, Русија,
дури и половина Европска унија,
а мојот страв е дека сето тоа може
да се прелее и на Пакистан... Како
и да е, сигурен сум дека можеме
да подготвиме тактика за Садам“,
наведува Блер.
Следеното писмо до Буш е испратено на 8 ноември, со барање ОН да
усвои нова резолуција за Ирак, за
на 4 декември, конечно, да напише
дека Ирак е закана затоа што има
можност да произведе оружје за
масовно уништување.
„Секоја поврзаност со 11 септември и со Ал Каеда во најмала рака
е многу слаба. Моментно меѓународното мислење треба да биде
поддршка за воена акција, луѓето
сакаат да се ослободат од Садам.
Треба да го градиме тоа сè до моментот на воена акција ако тоа
биде потребно“, напишал Блер.

Британскиот премиер продолжил
во ист ритам и на 28 јули 2002 година кога напишал дека е исправно да
се ослободи од Садам, како и дека

треба да се формира коалиција.
Не било толку неопходно да биде
воена, колку што било важно да
биде политичка, за акција против
ирачкиот лидер.
„Велат, сите од вашата страна се
оптимисти дека ќе го неутрализираме или ќе добиеме поддршка од мнозинството Арапи. Но
и во Европа, Франција, Италија,
Шпанија и во Германија ќе бидат
со нас. Морам да кажам дека тоа
не се мои зборови. Сега не можам
да бидам сигурен за поддршката
во парламентот, партиите, публиката или кабинетот. Тоа е Британија, тоа е Европа генерално,
луѓето, едноставно, немаат исто
чувство за итност како САД. Тие
се сомневаат, како што велат популистите... Во овој момент е парадоксално, наш најдобар можен
сојузник е Русија“, наведува Блер.
Еден ден по годишнината од нападите во Њујорк, Блер испратил
своерачно писмо до Буш.

„Драг Џорџ, тоа беше брилијантен говор. Со тоа правилно ја
позиционираме стратегијата за
да се заврши работата. Приемот
www.republika.mk

беше многу позитивен и сите се
подготвени да застанат на линијата. Секоја чест. Засекогаш
твој, Тони...“ Сепак, Блер не го задржал истиот тон и на 24 јануари
2003 година.

„Што е проблемот? Ако одложиме
ризикуваме Садам да се врати
во игра, да заигра криенка со
инспекторите ако тие не најдат
пиштол што чади. Од друга страна, немаме поддршка за резолуција во ОН“, пишува Блер, а шест
дена подоцна испратил ново писмо
наведувајќи дека почнало одбројувањето и дека гледа дека војната
ќе почне следниот месец, сепак
додавајќи дека датумот е 15 март.
Нешто помалку од еден месец пред
планираната инвазија, Блер наведува дека „влоговите сега се многу
поголеми“.
„Ми изгледа дека Франција сака
ова да биде клучен тест дали Европа е партнер или противник на
САД. Според мое гледање, луѓето
не се целосно против конфликт,
се плашат дека ние, можеби, не
сакаме да се спротивставиме на
ОН. Апсурдно е, 12 години чекаме
петок, 15 јули 2016 година
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Почнаа активностите за промоција на најстарата мегалитска
опсерваторија како македонскo препознатливо име

за резолуцијата 1441. Трикот е во
тоа што мораме да најдеме начин
да го промениме фокусот кон отсуство на целосна соработка на
Садам и тоа да го направиме така
за јавното мислење да се префрли
на Советот за безбедност и да се
постави така за да се мисли дека
ние, навистина, сме направиле сѐ
за да избегнеме војна“, заклучува
Блер.

Корбин: Инвазијата на
Ирак беше чин на агресија

- На Британија ѝ е потребна отворена и независна врска со САД,
за да се избегне повторување на
инвазијата на Ирак од 2003 година
што претставуваше чин на агресија - изјави опозицискиот лидер
Џереми Корбин.

Корбин говореше во парламентот за
време на дискусијата за приклучувањето на Британија во инвазијата
од 2003 година, а по повод долгоочекуваниот извештај на Џон Чилкот
за војната.

Џереми Корбин
- Војната никако не беше последна опција, вели сер Џон Чилкот.
Искрено, тоа беше чин на воена
агресија поднесена под лажен
изговор и мнозинството меѓународни правници го сметаат за
нелегален - изјавил Корбин.

Тој додава дека од војната во Ирак
треба да се научат многу лекции,
како што се потребата за отворена
и независна врска со САД, но и за
надворешната политика, која ќе
биде заснована на почитување на

Жали за жртвите,
работел за интересите
на Британија
По објавувањето на извештајот
за улогата на Велика Британија
во војната во Ирак, се огласи
и поранешниот премиер на
Британија Тони Блер, кој порача дека без оглед на тоа дали
луѓето се согласуваат или не со
неговата одлука да почне воена

меѓународното право и авторитет
на ОН. Британскиот премиер во
оставка Дејвид Камерон по повод
извештајот изјави дека „односите
на Британија и на САД се од витално значење за националната
безбедност“.
Камерон нагласи дека инвазијата на Ирак создала простор за Ал
Каеда, но и дека е важно да се има
на ум дека насилниот исламски
екстремизам почнал многу пред
војната во Ирак.
акција против Садам Хусеин, тој
работел во најдобар интерес за
земјата.

Извештајот треба да ги затвори
сите досегашни обвинувања за
лошите намери, лагите и измамите, се наведува во соопштението што го објави канцеларијата на Блер.

Садовите пронајдени на Кокино
се уникатни во светски рамки
Особено е значајно е што некои форми од садовите и нивното де
корирање се презентирани за првпат пред јавноста, а кон крајот на
август ќе се одржи и фестивалот „Тврдина на сонцето“, во чиишто
рамки ќе се реализираат интересни и едукативни програми, рабо
тилници за стари занаети, астрономски предавања, патувачко кино и
концерти на ексклузивни гости, ни рекоа од Музеј - Куманово

- Дали луѓето се согласуваат
или не со мојата одлука, јас
ја донесов со добри намери и како што верував, во
најдобар интерес на земјата
- истакна Блер. Тој додава дека
извештајот на Чилкот содржи
реална и материјална критика
за подготовките и за планирањето на интервенцијата во
Ирак.

петок, 15 јули 2016 година
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П

ромоцијата на Кокино
како македонско пре
познатливо име почна со
дводневен меѓународен научен
симпозиум, кој се одржа во про
сториите НУ Археолошки музеј
на Македонија. Тука на дискуси
јата под наслов „Кокино – архе
олошки и астрономски аспекти
– паралели и искуства“ имавме
можност да се запознаеме со
истражувањата и досегашни
те искуства од проучувањето
на мегалитската опсерваторија.
Кокино како археолошки
и астрономски локалитет,
идентификуван како обре
ден простор од бронзеното
време и астрономска опсер
ваторија од истиот период,
засега е единствена појава
на Балканот, но претставува
реткост и во Европа и ток
му затоа заслужува да биде
предмет на меѓународно
вреднување и да биде ставен
�

- Јас ќе преземам целосна одговорност за секоја можна
грешка без исклучок и оправдување - изјави Блер.
28
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Љупчо Илиевски, која го доло
вува мистичниот свет на мега
литската опсерваторија, која
годинава со низа активности ќе
биде промовирана во македон
ско препознатливо име.

под соодветен траен режим
на заштита. Затоа со одлу
ка на Владата на Република
Македонија, локалитетот
Кокино е прогласен за кул
турно наследство од особено
значење, во поткатегорија
та исклучително значење рече заменик-министерот за
култура Драган Недељковиќ.
Археолошките истражувања
на локалитетот Кокино кон
тинуирано се одвиваат веќе
15 години.

И сега се упатуваме кон Ку
маново. Во околината на овој
град се наоѓ а познатата нео
литска опсерваторија Коки
но, која НАСА ја рангираше во
четирите најстари во светот.
Градот е сместен на северои
сточниот дел на земјава и од
Скопје се стигнува за чети
риесетина минути. Нѐ дочека
топол, сончев ден. Иако беше
викенд, во галеријата во цен
тарот на Куманово каде што
беше отворена археолошката
изложба „Кокино – тврдина на
Сонцето“сретнавме многуброј
ни љубопитни лица. Околу 150
експонати пронајдени на лока
литетот Кокино ѕиркаа од ви
трините во Уметничката гале
рија. Секој експонат има своја
приказна... керамички садови,
камени алатки, примероци од
најстарите откриени калапи
за леење бронза, култни фи
гуринки и раритетни метални
предмети...сите тие се своевид
на археолошка панорама на
дел од нашето богато минато
и на креативниот континуи
тет на предците од далечните
столетија на нашата историја.
Тоа што е особено значајно
е што некои форми од садо
вите и нивното декорирање
�

Токму поради тоа оваа ју
билејна година се организи
ра оваа меѓународна конфе
ренција, со единствена цел
да се споделат искуствата и
паралелите преку еден архе
олошко-астрономски аспект вели директорката на Археоло
шкиот музеј, Весела Честоева.
�
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Сето ова е дел од проектот
„Кокино-македонски бренд“,
а, како што дознавме, ќе сле
дуваат и доопремување и
оградување на локалитетот,
изградба на пристапна патека
за посетителите, поставување
заштитни огради на дел од па
теките, изградба на Центар за
посетители во кој во иднина
ќе се реализираат разновидни
содржини, семинари, работил
ници,изложбен простор, суве
нирница и ресторан...

Кога се искачивме на локали
тетот Кокино, таму беа Амба
садорот на САД во Македонија,
Џес Бејли, директорката на НУ
Музеј Куманово Анита Цвета
новска и археолози од музејот,
а се промовираа патоказните и
информативни табли, заштит
ните огради за камените тро
нови на локалитетот, кои се
реализираат преку УСАИД и
Владата на Швајцарија преку
проект за експанзија на мали
бизниси, во соработка со ло
калната акциската група „Абер
2015“.
- Ова е локалитет што кажу
ва многу за историјата на
овој регион и затоа е многу
важно да се зачува во своја
та автентична состојба. САД
се вклучени во напорите

да се заштити Кокино уште
од 2006 година. Минатата
година преку проектот на
УСАИД за експанзија на ма
лите бизниси, кој, исто така,
става фокус на развивање на
туризмот на Кокино, почнав
ме да работиме на обнова на
инфраструктурата за да се
заштити локалитетот и, исто
така, за да се подобри како
туристичка дестинација - ре
че амбасадорот Бејли.

Тој објасни дека во соработка
со Музејот на град Куманово
и локалната акциска група
„Абер 2015“ почнале да рабо
тат на поставување патокази,
информативни табли, на мо
билна апликација што помага
за изведување самостојна тура
низ Кокино. Амбасадорот наг
ласи дека поставените табли и
знаци се мошне важни за да се
сфати астрономското значење
на Кокино.
Исто така, поставена е и
ограда бидејќи некои дело
ви се многу лесно кршливи
поради природата на каме
нот и е важно да се зашти
тат затоа што во нив биле
направени резови уште пред
3.000 години и сакаме да ги
зачуваме уште толку - рече
амбасадорот.
�

Со поставувањето на инфор
мативните табли, патоказите
и објаснувањата, амбасадорот
Белји се надева дека Кокино ќе
привлече уште повеќе тури
сти, кои ќе донесат бенефит
за локалната заедница и ќе
помогнат за развој на локал
ната економија. Нагласи дека
станува збор за исклучително
место со фантастична приро
да и дека е задоволство да се
работи на негово развивање.
Кокино е владин четири
годишен проект на кој веќе
се работи на инфраструкту
рата, а сѐ со цел уредување
на пристапните патеки, на
патот, поставување мала су
венирница, мал музеј, мал
ресторан, оградување на
локалитетот, со цел да се
стави во туристички цели
�

Ја погледнавме и изложбата на
фотографии под наслов „Коки
но – мистичен шепот низ вечно
ста“ на уметничкиот фотограф
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се уникатни и во светски
рамки, и тие ќе бидат пре
зентирани за првпат пред
јавноста - ни рекоа од Музејот.
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за поголема промоција на
самиот локалитет - ни рече
Анита Цветановска, директор
на Музејот Куманово.
Објасни дека 15 години во
континуитет, установата вр
ши археол
 ошки истражувања.
Досега, додаде, е истражен све
тилишниот дел, а годинава ќе
продолжат со истражување на
јужната страна...
Кокино има големо значе
ње од астрономски, но и од
археолошки аспект, тоа е пр
во регистрирано планинско
светилиште од бронзена до
ба на територија на денешна
Македонија. Имајќи ги пред
вид овие факти. Владата на
Република Македонија и
Министерството за култура
�
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почнаа со реализацијата на
проек
 тот „Кокино - македон
ски бренд“ што ќе се одвива
во четири години, до 2018 го
дина. Наша цел е преку овој
проект да го промовираме
локалитетот, да создадеме
услови за негова одржливост
што, од друга страна, ќе има
и економски придобивки за
државата, рече министерката
за култура Елизабета Канческа
- Милевска.

Кон крајот на август ќе се одр
жи и фестивалот „Тврдина на
сонцето“, во чиишто рамки ќе
се реализираат интересни и
едукативни програми, рабо
тилниците за стари занаети,
астрономски предавања, па
тувачко кино, и концерти на
ексклузивни гости. �
петок, 15 јули 2016 година
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Д-р Галина Наќеска, специјалист дерматовенеролог во ЈЗУ „Железара“, Скопје

здравjе

Кремовите со заштитен фактор
не се штетни за бебињата
Кај мал број деца и кај дел од
возрасните можно е да се развие
алергиска реакција на сонце. Таа се
манифестира со чешање, пецкање на
кожата (пациентите често го опишуваат
како боцкање со иглички), појава на
црвенило од ситни точки на кожата до
помали или поголеми црвени површини.
Мојата препорака е задолжително да
се заштити кожата со производи што
се специјално направени за заштита
на кожа со алергија на сонце. Овие
производи се користат за да ја заштитат
кожата од сонце, а истовремено имаат
активни супстанции што спречуваат да
се развие алергиска реакција на кожата
и можат да ги користат сите возрасни
групи што се засегнати со овој проблем,
вели д-р Наќеска

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

К

ремовите со заштитен фактор не се штетни за бебињата. Кремовите за заштита од
сонце за бебињата не се исти со
кремовите за заштита од сонце
за возрасните. Родителите можат да изберат детски производ
за заштита од сонце од обичната
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Од која возраст доенчињата може
да се изнесуваат на плажа и да се
сончаат?
Наќеска: Доенчињата и најмалите дечиња се многу чувствителни
на сонце бидејќи во тек на првите
три години од животот се развиваат
природните механизми на кожата за
заштита од сонце. Затоа, педијатрите на интернационално ниво препорачуваат бебињата до шест месеци воопшто да не се изложуваат на
петок, 15 јули 2016 година

или од природната козметика
или од медицинската козметика.
Педијатрите препорачуваат бебињата со шест месеци воопшто
да не се изложуваат на интензивно сонце, а поголемите бебиња
да избегнуваат сонце во период
од 11 до 16 часот, препорачува
д-р Галина Наќеска, специјалист
дерматовенеролог во ЈЗУ „Железара“, Скопје.
интензивно сонце, а за поголемите
од шест месеци да се избегнува интензивното сонце меѓу 11 и 16 часот.

Како треба да се планира престојот на плажа со бебиња?
Наќеска: Пред одење на одмор треба
добро да се подготвиме. Во однос на
исхраната треба особено внимание
да обрнеме на хидратација на бебето.
Бебињата имаат поголем процент на
вода во нивното тело во споредба со
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возрасните, а нивната тенка кожа, која
сѐ уште не е квалитетна бариера, дозволува поголема загуба на вода кога
надворешната температура е висока.
Затоа е потребно внимание од страна
на родителите, односно ако станува
збор за доенче – мајката треба почесто да му дава да цица, а на малото
дете да му се даваат почесто течности.
Храната кај дечињата, исто така, треба да е свежо подготвена, овошјето и
зеленчукот да се многу застапени и
добро измиени. Облеката треба да
е од тенки и природни материјали,
со долги ракави и ногавици, кои дополнително ќе ја заштитат кожата
од дејството на сонцето, треба да се
носи капа и очила за сонце. Потребно
е да обезбедиме и добра сенка за игра
или за преспивање на бебето. И да
не заборавиме на комарците, кои се
многу присутни каде што има вода и
трева! Препаратите и апаратите за
заштита од комарци во голема мера

ќе ни го олеснат престојот за време
на одморот и ноќниот сон.

Кое време е најдобро тие да бидат
изложени на сонце?
Наќеска: Најдобро е да бидат изложени на сонце од осум до 11 часот
наутро и по 17 часот попладне.

Какви кремови со заштитен фактор се потребни за да се заштити
нежната бебешка кожа?
Наќеска: Кремовите за заштита
од сонце за бебињата не се исти со
кремовите за заштита од сонце за
возрасните. Родителите можат да
изберат детски производ за заштита
од сонце од обичната или од природната козметика или од медицинската
козметика. За да не ги ставаме во
недоумица, ако бебето нема никакви
проблеми со кожата можеме слободно да избереме крем за заштита од
сонце од групата обична или природна козметика и сл. Ако детето има
многу чувствителна кожа, атопичен
дерматитис/егзем, ако има склоност
кон алергии, тогаш е најдобро да одбереме крем за заштита од сонце од
групата медицинска козметика.
Дали кремовите со заштитен
фактор може да бидат штетни за
бебињата?
Наќеска: Апсолутно не! Постојат
физички и хемиски филтри (супс-

танции) што ја заштитуваат кожата од дејството на сончевите зраци.
Бидејќи функцијата на бариера на
кожата созрева до крајот на првата
година од животот на детето, за бебињата до една година се препорачува производот за заштита од сонце
да биде само со физички филтри. Тие
воопшто не навлегуваат во кожата,
туку прават еден заштитен слој над
кожата, кој ги одбива УВ-зраците и
на тој начин бебешката кожа е безбедно заштитена од сонце. Од страна на
ФДА (Американска агенција за храна
и лекови), цинкоксид и титаниумдоиксид се најбезбедните физички
филтри за заштита од сонце. Од навршена една година, кога функцијата
на бариера на кожата е веќе созреана,
родителите можат слободно да користат и производи што комбинираат физички и хемиски филтри во
заштита од сонцето.

Со кој заштитен фактор треба да
се почне за да се заштити кожата
на бебето?
Наќеска: Во периодот на најинтензивното сонце (јули, август) бебињата треба да се заштитуваат со
производ со висок или многу висок
заштитен фактор од сонце (од 30 до
50+), а во другиот период од годината, во зависност од интензитетот
на сонцето, може и со производ со
помал заштитен фактор од сонце.

Треба да имаме на ум дека кремовите со заштитен фактор треба да
ги нанесуваме редовно и во доволна
количина (на еден и пол до два часа
и петнаесет минути) пред одење на
плажа, по капење и слично, за детската кожа да биде максимално
заштитена од сонце.
Освен од сонцето, како да се
заштити бебето и од песокот?
Наќеска: Од хигиенски причини,
ако бебето е малечко најдобро е да
носи пелени, кои ќе ги менуваме редовно. Кога ќе почнат да седат или
се со желба за проодување добро е
да обезбедиме и гаќички за капење
за да можат уште повеќе да уживаат на плажа. Исто така, ако бебето
е помало можеме да го ставиме на
соодветна прекривка за на плажа,
која ќе ја заштити нежната детска
кожа од можна иритација при контакт со песокот или евентуално од
инсектите што живеат во песокот.

Сѐ почести се алергиите од сонцето. Кои се вашите препораки,
како да се реагира и како да се
заштитат бебињата и децата?
Наќеска: Точно е дека алергиите
на сонце се сѐ почести кај луѓето,
но кај бебињата и кај дечињата е
најизразена големата чувствителност на сонце, поради причините за
кои зборувавме претходно. Најголем дел од реакциите на кожата кај
нив ќе ги избегнеме со користење
квалитетен производ за заштита
од сонце. Кај мал број деца и кај дел
од возрасните можно е да се развие
алергиска реакција на сонце. Таа се
манифестира со чешање, пецкање
на кожата (пациентите често го опишуваат како боцкање со иглички),
појава на црвенило од ситни точки на
кожата до помали или поголеми црвени површини. Се работи за локална
реакција на кожата, која во зависност
од интензитетот може да биде многу
непријатна и да го расипе одморот
на пациентот. Мојата препорака за
сите што имаат алергија на сонце е
да се обратат за совет кај лекарите и
фармацевтите и задолжително да ја
заштитат кожата со производи што
се специјално направени за заштита
на кожа со алергија на сонце. Овие
производи се користат да ја заштитат кожата од сонце, а истовремено имаат активни супстанции што
спречуваат да се развие алергиска
реакција на кожата и можат да ги
користат сите возрасни групи што се
засегнати со овој проблем.
петок, 15 јули 2016 година
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Македонците
од Кралството
Грција пред
Илинденското
востание
пишува
д-р Димитар Љоровски Вамваковски
|

В

о хрониката за селото Дреновени, која се наоѓа во
Институтот за национална
историја во Скопје, стои следниов
податок: „За активноста на селаните за подготовка на востанието треба да го споменеме и
овој момент. Непосредно пред
самото востание, војводата Васил Чакаларов му дал едно писмо
на селанецот Ламбро Пеев да го
однесе во Турција (се мисли на
малоазискиот дел од Османлиската Империја, б.н.) кај татко му
Христо Пеев, кој бил таму на печалба повеќе години... Чакаларов
со ова писмо му поставил задача
на Христо Пеев да ги извести сите
печалбари од костурската околија што се наоѓаат на печалба
во Турција, веднаш да се вратат
во своите села за да бидат готови
и подготвени за востание. По ова
писмо за неколку дена многу печалбари се вратија во своите села
во Костурско“. Според војводата
Пандо Кљашев, иницијативата за
ваквиот потег била на костурските
раководители, а наредбата ја издал
Окружниот комитет од Битола.
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Во втората половина на 19 век
почнала стихијна преселба на
македонското население кон новосоздадените балкански држави. Причините за тоа биле разпеток, 15 јули 2016 година

Решението на Солунскиот конгрес на Македонската
револуционерна организација (МРО) од јануари
1903 година за кревање востание подразбирало
мобилизација на сите сили во османлиска
Македонија. Една од првите активности на
организациското раководство и на окружните
и околиските комитети бил повикот за враќање
на печалбарите или нивно задржување во
македонските околии доколку сè уште
не заминале на печалба
новидни: политички, економски,
образовни, социјални, итн. Една
од дестинациите на македонското
население била и младата грчка
држава. Најголемиот број од иселените Македонци од османлиска
Македонија, главно, биле од нејзините јужни делови, особено од
костурската, леринската и од воденската околија. Нив можеме да
ги класификуваме во три подгрупи,
со различни општествени карактеристики. Најмал дел, но посебно
забележителен, биле интелектуалците, меѓу кои спаѓале учениците
во гимназиите и студентите на
факултетите, потоа наставници,
лекари, адвокати и други. Следна
подгрупа, постојано населени во
грчкото кралство, биле трговците, физичките работници, и заwww.republika.mk

наетчиите, населени, пред сѐ, во
главниот грчки град Атина, потоа
мелничарите и надзорниците на
земјоделскиот имот во Тесалија и
разни други работници во другите
краеви на грчката држава.

Реалната бројка на македонското
население иселено на грчка територија во тој период не била попишана од ниту една грчка служба,
па поради тоа речиси е невозможно да се знае нивниот точен број.
Единствени податоци од кои може
да се добијат некакви информации
се тогашните грчки весници. Така,
на пример, еден грчки весник кон
средината на 1902 година споменува бројка од 15.000 бегалци населени само во Тесалија. Додека, пак,
еден друг весник во истиот период

нагласува дека најмалку „150 славофони семејства“ се населиле во
Мегало Кесарли во Лариса, притоа
избирајќи и свој градоначалник.

На 30 јануари 1903 година Централниот комитет (ЦК) на МРО
испратило шифрирано писмо,
преку кое ги известило македонските претставници во Атина дека
„било решено оваа пролет да се
развеат македонските знамиња
во сите краишта на поробената
татковина“. Централниот комитет апелирал, земајќи ги предвид
„патриотските чувства“ на македонската емиграција, да се исполни достоинствено долгот кон
татковината. Потаму во писмото
на ЦК се вели: „Крвта на нашите
убиени браќа, која повикува за
одмазда, воздишките на ранетите и срцепарачките пискотници
на нашите мајки, сестри, жени
и деца, се слеваат во еден општ
очаен глас, кој треба да наиде
на одѕив во нашите срца... Нас
робовите не треба да нè плаши
ништо. Време е или да заживееме човечки или да се тргнеме
од овој црн свет за нас. За нас е
срамно уште да се превиткуваме под за’рѓаните синџири на
варварското ропство“. На крај од
писмото од Солун се порачува: „Да
живее Македонија! Да живее револуцијата! Поклонување пред
прагот на загинатите херои! Да
живеат нестрашливите борци!
Долу разнебитената Турција!“
Претставникот на МРО во Атина,
Лазар Киселинчев, по потекло од
селото Косинец, Костурско, во периодот пред почетокот на Илинденското востание запишал дека тие ја
известиле македонската емиграција „за донесеното решение за
објавување општо востание во
текот на летото и на секој Македонец, член на Организацијата, свет
долг се налагал да ја напушти
привремено својата работа за да
се собере што поскоро под веќе
развиените револуционерни
знамиња во Македонија“. Според
Киселинчев, организациските работници во грчкиот главен град
имале одредени тешкотии поради
немањето списоци на емигрантите,
а со цел полесно да ги известат сите
тие што би сакале да учествуваат во

востаничките акции. Сепак, нагласил дека веста за одлуката за кревање востание меѓу Македонците
во Атина била примена со голема
радост и восхит. Од друга страна,
масовното напуштање на македонските работници на грчката
престолнина предизвикало еден
вид криза поради недостигот од
работна сила, особено во ѕидарството, претприемаштвото, делкањето
камен итн. Претставниците на МРО,
исто така, испечатиле апел наменет
за Македонците што живееле во
Кралството Грција, кој бил делен во
атинските маала каде што живееле.
Во апелот се велело:

АПЕЛ
Кон Македонците што живееле
во Атина
Браќа,
На сите ви се извесни крвавите сцени,
кои постојано се шират во нашата
поробена татковина;
за никого од вас тоа не е тајна, дека
само со силата на оружјето ќе може
да го отфрлиме петвековното црно
ропство и да ги добиеме
човековите права.
Браќа,
Наближува дванаесет часот!
Пред прагот сме на крвава одмазда.
Блиску е часот кога во цела Македонија
ќе се слушне гласот:
				
„СЛОБОДА ИЛИ СМРТ“
www.republika.mk

ИсториJа
Меѓу ЦК во Солун и претставниците на МРО во Софија,
Истанбул и Атина бил изработен еден проект со цел да
се олеснело патувањето на
македонските емигранти кон
своите родни места. Било решено Атина да биде собирен
пункт за најголемиот број
македонски емигранти од
другите делови на османлиската држава (Истанбул, Мала
Азија, Измир). Тие требало да
пристигнат во грчкиот главен
град и оттаму со Македонците, кои веќе биле во Грција, во
групи од три до пет души, да
заминат за османлиска Македонија преку неколку правци
(Дедеагач, Кавала, Света Гора,
Солун и Катерини). Во текот на
февруари 1903 година почнал
процесот на преминување на
македонските емигранти од
Грција во османлиска Македонија. Според Киселинчев,
за два и пол месеци само во
костурската, леринската и во
ресенската околија се вратиле 5.000 до 6.000 луѓе. На 12
март и самиот Киселинчев ја
напуштил Атина и преку Кавала пристигнал во Костурско.
Истовремено, во текот на јануари 1903 година претставниците на МРО во Атина формирале една поголема чета со
цел да пренесе разновидно
оружје во костурската околија.
На собранијата меѓу македонското население во Атина по
добивањето на информацијата
дека ќе се крева востание во
Македонија многумина уште
таму се запишувале за како
востаници. Пред очите на грчките власти се купувало пушки
и друг воен материјал и биле
препраќани во Тесалија со цел
да бидат внесени во османлиска Македонија.

Всушност, како заклучок,
можеме да забележиме дека
постоела една општа мобилизација и раздвиженост меѓу
Македонците во Грција кон
повикот на МРО за ослободување на својата татковина –
Македонија.
петок, 15 јули 2016 година
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[ антологи

Култура
Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Последниот
монах

Никола Маџиров (1973)

Добре
Тодоровски

2

Љубовта не е
за мене
Федерика
Боско

3

Другиот
син
Александер
Седерберј

4

Неисполенто
ветување
Линвуд
Баркли

5

Ученикот
Микел Хјорт и
Ханс Розенфелд
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Титула за истакнатиот македонски поет

Сенките не
одминуваат
Еден ден ќе се сретнеме,

Никола Маџиров прогласен за
Национален уметник

како бротче од хартија и

Љубовта е тишина спротивна на молчењето, вели
Маџиров во интервју за „Република“

Немирот на светот ќе

П

о Симон Трпчески, Милчо Ман
чевски, Есма Реџепова, Борис
Трајанов и Ана Дурловски како
врвни претставници на македонска
та култура, со титулата Национ
 ален
уметник се здоби и поетот Никола
Маџиров. Одлуката ја донесе Коми
сијата во состав академик Митко
Маџунков, академик Вера Битра
кова - Грозданова, проф. м-р Тања
Вујисиќ- Тодоровска, Петре Темел
ковски, актер и проф. Беди Ибраим,
академски сликар и скулптор.

Никола Маџиров во последните го
дини оствари интензивна комуни
кација со културните случувања во
светот преку многубројните учества
на најетаблираните меѓународни
манифестации и фестивали. Негова
та поезија е објавена во повеќе од пе
десет земји во светот, во Европа, САД,
Азија, Африка, Латинска Америка и
во Австралија и е преведена на 41
светски јазик. Маџиров е добитник
на повеќе книжевни награди, меѓу
кои наградата „Браќа Миладиновци“
на Струшките вечери на поез ијата за
поетската книга „Преместен камен“
(2007), европската поетска награда
„Хуберт Бурда“, „Левју литерер“ и др.
Британскиот весник „Гардијан“ во
листата на педесетнајдобри светски
љубовни песни напишани во послед
www.republika.mk

ните 50 години, ја смести и неговата
песна „Кога некој заминува…“.

Не очекував дека фокусот на чо
вештвото може да се сврти кон љу
бовта без да се случи трагедија на
светска војна. Можеби оваа листа е
природен одговор на урамнотежу
вањето на еросот и на танатосот,
тивок одговор на сите гласни ју
билеи, како 100 години од Првата
светска војна или илјада години
од Самуиловата битка. Денес се
зборува за слобода, права, разно
видност, а сето тоа заедно може
да се каже со еден збор, кој сè по
ретко се изговара – љубов. Сепак,
не го сметам тоа за недостиг затоа
што мистиците и верниците добро
знаат дека честото изговарање на
името на Бога ја намалува негова
та моќ. Така е и со љубовта. Молкот
за љубовта е еднакво силен како и
молкот на вљубените. За разлика
од неа, кога историјата молчи или
е прегласна, се случуваат војни.
Израснав во време во кое шепо
тот беше начин да се остане непо
вреден – вистината беше тивка, а
љубовта молчалива. Естетиката
на шепотот беше најмалку пра
шање на еротичност. Љубовта е
тишина спротивна на молчењето
- рече тогаш Маџиров во интервју за
„Република“. � (Н.П.)
�

лубеница што се лади во реката.

биде со нас. Со дланките

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Жена со капа“ од Матис
„Жена со капа“ е делo на
Анри Матис (1869-1954),
француски сликар и вајар.
Почнал како фовист, но подоцна почнал да слика отмен колорит. Силно влијаел
врз модерното европско
сликарство, чијшто главен
претставник е.
„Жена со капа“ е дело што е
насликано во 1905 година.

Роботел ентериери, актови,
мртва природа, портрети
графики, скулптури и дела
од применетата уметност. �

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

ќе го помрачиме сонцето и

Заработка: 103.200.000 $

со фенер
ќе се доближуваме.
Еден ден ветрот нема

Тајниот живот на
миленичињата
The secret life of Pets

да го промени правецот.

Заработка: 20.600.000 $

Брезата ќе испрати лисја
во нашите чевли пред прагот
Волците ќе тргнат по

Жанр: aнимиран
Режија: Крис Рено,
Јероу Чејни
Актери: Луис С.К., Кевин Харт,
Ерик Стоунстрит

Легендата за Тарзан
IThe legend of Tarzan

нашата невиност.

Жанр: акција
Режија: Дејвид Јејтс
Актери: Александер Скарсгард,
Кристијан Стивенс,
Рори Џ. Сејпер
Заработка: 20.400.000 $

Пеперутките ќе го остават
својот прав врз нашите образи.

Барајќи ја Дори
Finding Dory

Една старица секое утро
ќе раскажува за нас во чекалната.
И ова што го кажувам е
веќе кажано: го чекаме ветрот
како две знамиња на граничен

Заработка: 16.600.000 $

Придружничките за
свадби на мајк и дејв
Mike and Dave need
wedding dates

премин.
Еден ден сите сенки
ќе нè одминат.

Жанр: aнимиран
Режија: Ендрју Стентон,
Ангус Меклејн
Актери: Елен Деџенерис,
Алберт Брукс, Ед О’Нил

Жанр: комедија
Режија: Џејк Шимански
Актери: Зак Ефрон,
Адам Девин,
Ана Кендрик
Заработка: 11.700.000 $

Чистка
The purge: Election year

www.republika.mk

Жанр: хорор
Режија: Џејмс де Монако
Актери: Френк Грило,
Елизабет Мичел,
Мајклти Вилијамсон
петок, 15 јули 2016 година
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ДАЛИ КНИГАТА УШТЕ Е НАЈДОБАР ПРИЈАТЕЛ НА ЧОВЕКОТ

Може ли
читањето
да нÈ направи
посреќни?

Пишува |
Александра М. Бундалевска

Читањето е лек за сѐ. Читајте
книги макар и половина час на
ден и никогаш нема да бидете
сами, ниту без надеж, ниту без
пријатели. Читајте и никогаш нема
да бидете осамени. Велат дека
најголемиот филозоф на своето
време, Емануел Кант никогаш не
го напуштил малото место во кое
бил роден. Но, сепак, тој отклучил
многу врати на универзумот. И
без патувања го разбирал светот
читајќи и размислувајќи

А

ко постои рај, говорел
Хорхе Луис Борхес, големиот љубител на книги
и на библиотеки, тогаш тоа е
сигурно една голема непрегледна библиотека. За тие што
сакаат да читаат, библиотеката,
навистина, е единствен рај на
земјата. Место каде што може
да се побегне, да се талка, да се
фантазира и да се сознава. Тоа
е единственото место каде што
богатството наредено на полици е достапно на сите. Доволно
е само да знаете да читате.
Читањето е лек за сѐ. Читајте
книги макар и половина час на
ден и никогаш нема да бидете
сами, ниту без надеж, ниту без
пријатели. Читајте и никогаш
нема да бидете осамени.

КУЛТУРА
расположение. Самиот факт дека
можноста да ѝ се навратиме на
книгата е бескрајна и дека ние
самите решаваме како ќе тече
процесот - дали ќе читаме на
прекини или одеднаш, брзо или
бавно, со храна или си пијачка, во
фотелја или на плажа, неодминливо поставува знак за еднакво меѓу
читањето и личната исполнетост –
вели Жарко Кујунџиски, македонски
писател, поет, автор и сопственик на
издавачката куќа „Антолог“, пасиониран читател.

Велат дека најголемиот филозоф на своето време, Емануел
Кант никогаш не го напуштил
малото место во кое бил роден.
Но, сепак, тој отклучил многу
врати на универзумот. И без
патувања го разбирал светот
читајќи и размислувајќи.
Со читањето здобиваме нови
и, можеби, најинтересни пријатели.

Дали читањето книги може да
нè направи посреќни?
- Книгата е фактор на среќа.
Од чинот на нејзино одбирање,
шетајќи меѓу полиците и рафтовите на книжарниците со
желба да се најде вистинската, преку моментот на нејзино
прво отворање, листањето на
страниците, преку возбудата на
тоа „што ќе се случи потоа“, па
сè до задоволството што го здобиваме поради завршувањето
на почнатото дело, процесот
на читање со себе повлекува и
видно подобрување на личното

петок, 15 јули 2016 година
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то од минатото, со стручните лица
што може да ни помогнат, со луѓето
од другите култури, кои, можеби,
никогаш нема физички да ги посетиме, но од кои може да научиме
различно да гледаме на работите и
да го толкуваме светот. Со книгите
може да патуваме, често многу подобро отколку во реалноста. Може
да одиме низ пустини и прашуми,
да патуваме низ времето, да водиме
војни, да освојуваме нови вселенски
простори, да се дружиме со моќните,
мудрите, богатите, сиромашните. Со
книгите можеме што сакаме, можностите се непрегледни.

Денес живееме во свет во кој постои
голема опасност да заборавиме да
мечтаеме. Фантазијата и способноста за замислување се како и секоја
друга способност, ако не се вежба,
се заборава. Читањето е најдобра
вежба за фантазирање. Кога читаме, ние замислуваме. И тогаш гледаме дека не сме сами, дека ниту
еден човек не е остров, сосема сам
за себе. И така со читањето и само
со читање секој од нас расте и сфаќа
дека постои нешто повредно од нас
самите. Сфаќаме дека сме дел од
универзумот, од историјата.

Читањето е магија што не ја има
ниту една друга работа затоа што
еднакво ги ангажира нашиот когнитивен рационален дел и нашите
емоции, но и нашата креативност,
бидејќи читателот мора да има способност да замислува, поврзува и да
го надградува текстот, за разлика од
гледачот на филм, на пример, или на
театарска претстава, каде што публиката само реагира бидејќи веќе
има понудена слика и приказна, па
дури и изглед и однесување на ликовите, кои се целосно дефинирани
од страна на авторот.
Затоа некои тврдат дека сите
пасионирани читатели се
потенцијални писатели,
но никој не тврди дека
сите филмофили се потенцијални
филмски режисер. Затоа што
читателот е воедно
и творец.
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Читањето стана и вистински облик
на лекување или нов вид психотерапија, која се нарекува библиотерапија или терапија со читање.
Има и стручни лица што може да
препорачаат лековити книги за
секоја емотивна состојба. Ако сте
депресивни, ако немате надеж, ако
сте оставени, тажни, вљубени, ако
сте загубени, ако страдате поради
некоја работа, библотерапевтот ќе
ви понуди автори и книги што ќе ви
помогнат да сфатите или да ја надминете својата моментна состојба.

Дали си се нашол во ситуација во
која на читателите им препорачуваш книги за читање за подобрување на психолошката состојба?
- Читањето го дефинира човекот
како слободно и мислечко битие.
Одбирањето на лектирата секогаш е во релација со некаква лична состојба и потреба. Едно читаат деловните луѓе што бараат
начин како да ја подобрат својата
ефикасност. Друго читаат луѓето
што одат на одмор. Трето тие што
бараат мир. Четврто луѓето што
студираат книжевност или филозофија. За секого има по нешто. И
секоја книга ја подобрува не само
психолошката, туку општата состојба на човечкото суштество бидејќи книгите, иако се пишуваат
со раце, изнурнуваат од најголемите длабочини на човековата
душа – смета Кујунџиски.
Книгите отсекогаш биле „најдобар
пријател на човекот“. Тие ни даваат
можност да поразговараме со луѓеwww.republika.mk

- Повеќето луѓе мислат дека чувството е индивидуално, односно
дека читаат толку колку што
им се чита, односно доволно, во
согласност со нивните погледи
и убедувања. Веројатно има некаква вистина и во тоа, но повеќе
се согласувам со ставот дека никогаш не е доста од читање. Ако има
некој што не чита, треба да почне,
а тој што чита, секогаш може уште
повеќе, сè додека читањето не
стане еден вид секојдневие, како
што е јадењето или проверката на
профилот на „Фејсбук“. Слоганот
на нашата издавачка куќа е „зависни од книги“, бидејќи читањето
е единствената зависност од која
нема негативни последици во животот, а има илјадници примери
што докажуваат дека читањето е
влезница во светот на успешноста. Знам многу луѓе што се фатиле
за книга и денес се луѓе од врвна
кариера и кај нас и во целиот свет,
но не знам ниту еден што се фатил за пиштол, а на кој не му се
пишало нешто лошо – завршува
Кујунџиски.
петок, 15 јули 2016 година
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56. издание на најмасовната музичко-сценска манифестација

Уште едно незаборавно уметничко доживување на Антички театар
Светски познатиот мецо
сопран Елина Гаранча
од Латвија, во придружба
на Оркeстарот на Маке
донската опера и балет,
водени од диригентската
палка на романскиот
диригент Јон Марин, го
отворија годинашното
„Охридско лето“

Оркестарот го раководеше роман
скиот диригент Јон Марин, кој по
вторпат доаѓа во Охрид, овој пат
како претставник на втората ге
нерација уметници од неговото се
мејство што настапувале тука.
 Во Охрид бев во 1969 година и во
1978 година, во време кога татко
ми настапуваше на фестивалот
како диригент на хорот „Мадри
гал“ од Букурешт. Имам убави
спомени од тоа време, а сега сум
повторно тука, овој пат како дири
гент, привилегиран да настапува
заедно со Елина - рече Марин.

Пишува | Невена Поповска
Фото | Александар Ивановски

Е

лина Гаранча кога пристигна
во Македонија порача: На Ан
тички ќе приредиме незабо
равна вечер! И си остана на зборот.
Светски познатиот мецосопран Ели
на Гаранча од Латвија, во придружба
на Оркeстарот на Македонската опе
ра и балет, водени од диригентската
палка на романскиот диригент Јон
Марин, во Античкиот театар при
редија незаборавно уметничко до
живување.

40

Присутните на Антички уживаа во
неповторливата изведба на Гаран
ча на звуците од делата на Глинка,
Чајковски, Масне, Сен-Санс, Гуно,
Бизе, Пучини... Делата беа специ
јално одбрани за да ги претстават
особеностите и специфичностите во
петок, 15 јули 2016 година

уметничкиот израз на самите ком
позитори, а истовремено да соод
ветствуваат со силата и со квалите
тот на гласот на оперската солистка,
додека вториот дел од концертот
беше резервиран за најпознатите
композиции од операта „Кармен“.
Публиката имаше незаборавно
уметничко доживување што долго
ќе се памети.Срдечна и непосред
на, со широка насмевка и неодолив
шарм, Елина по пристигнувањето во
Македонија изјави дека со нетрпе
ние чека да пристигне на охридска
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та ривиера, за која слушнала дека
е волшебна со прекрасно езеро.

Ова е мое прво доаѓање на фе
стивалот „Охридско лето“. Едвај
чекам да го видам тој прекрасен
град и фестивал. Пред извесно
време настапив со Дмитри Хво
ростовски, кој со одушевување
ми раскажуваше за неговиот на
стап пред три години. Се надевам
дека и јас ќе ги доживеам истите
мигови - рече светски познатиот
мецосопран.

За неа е голема чест што ќе го
отвори фестивалот, кој зад себе
има толку богата и долгогодишна
традиција.
За фестивалот слушнав од
моите колеги и пријатели што
настапувале тука како Барбара
Фритоли и Хворостовски така
што верувам дека мојот настап
е континуитет на прекрасни и
возбудливи настани што се дел
од фестивалот „Охридско лето“ рече оперската дива Елина Гаранча.

Елина Гаранча во последнава деце
нија се смета за една од најсвелите
точки на светската оперска сцена.
Својата кариера ја почнува во Град
скиот театар во Мејнинген, а подоц
на и во Франкфуртската опера, каде
што исполнува многубројни водеч
ки улоги. Оттогаш постојано се по
јавува на светските оперски сцени,
каде што соработува со еминентни
диригенти и оркестри, а нејзините
настапи се постојано следени со оду
шевување од страна на публиката и
на критиката. На нејзиниот репер
тоар се наоѓаат голем број опери од
светската музичка сцена. Во 2013
година, ја добива почесната титула
„Камерна пејачка“ (Kammersängerin),
која ја доделува Виенската опера.
Гаранча е еден од најмладите добит
ници на оваа награда, која ја добива
како резултат на 140 изведби на 18
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улоги во повеќе опери на сцената на
оваа оперска куќа. Гаранча е, исто
така, и еден од најпродаваните из
ведувачи на светски познатата „Дојч
грамафон“.

Со синоќешниот настап уште еднаш
се потврди дека Елина Гаранча е
изведувач што со сигурност ќе им
се приклучи на великаните. Дека
е певица со сензационален глас,
уметник што зрачи со енергија и
со топлина што секое нејзино по
јавување на сцената го прави впе
чатливо и уникатно.Ион Марин е
една од најфасцинантните лично
сти на светската музичка сцена.
Тој е еден од малкуте диригенти,
кој има добиено интернационално
признание и во симфонискиот и
во оперскиот жанр. Неговата пр
ва значајна диригентска позиција
ја добива на само 21 година, кога
станува музички директор на Фил
хармонијата во Трансилванија. По
ова, почнува подемот на неговата
кариера. Бил предводник на речи
си сите најзначајни оркестри во
Европа, a забележува и настапи со
голем број истакнати уметници од
светот. Маестро Марин е иниција
тор на проектите „Кантус Мунди“
и „Симфонија Мунди“ во Романија,
посветени на музичка едукација и
социјална интеграција преку музи
ката на маргинализираните деца
во земјата. Добитник е на повеќе
награди, а има издадено и повеќе
од 40 компактни дискови.
петок, 15 јули 2016 година
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сцена
исто така, ми беше големината на Тоше Проески. Тоше ми
е водач во тоа како треба да
изгледа една ѕвезда во секој
аспект – вели Стоилков.

Победата со себе носи и многу
одговорности, но Мите вели е
подготвен за тоа што следува.

Мите Стоилков

За мене музиката е главниот
двигател, а инспирацијата ја
црпам од среќните и насмеани
луѓе околу мене
Пишува | Maрина Костовска

Д

ваесет и едногодишниот
Мите Стоилков од Струмица е победникот на
втората сезона на „Ѕвездите на
Пинк“. Како и неговиот братучед
Трајче Георгиев, кој стигна до финалето на верзијата за помлади
таленти на ова музичко шоу, и
Мите уште од првиот момент ги
освои симпатиите на целата балканска публика. Пред сѐ со својот
музички талент, глас и настапи,
но, исто така, и со својата скромност, благ карактер и сталоженост.
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Приватно, тој е момче што во
слободно време сака да излегува,
да посетува необични места каде
што природата оставила свој печат, а, се разбира, најмногу сака
кога поминува часови во своето
петок, 15 јули 2016 година

Моето срце
расте кога
пеам
студио пеејќи ги хитовите што
се слушаат.

Ја разбирам смислата на животот на еден поинаков начин.
За мене музиката е главниот
двигател, а инспирацијата ја
црпам од среќните и насмеани
луѓе околу мене. Едноставно,
моето срце расте кога пеам, а
тоа лесно може да се забележи
по мојата насмевка – ја почнува
Мите својата приказна.
Тој додава дека најголемата
поддршка ја има од своето семејство.

Тие ми се сѐ во животот. Уште од
многу мал татко ми и мајка ми го
открија талентот што го поседувам - музикалноста. Верувам дека
тоа не е случајно затоа што токму
тој талент е наследен од татко ми
и од дедо ми. Ме иритира фактот
дека реално ние луѓето често знаеме да ги преувеличуваме работите,
па така сметам дека секој, вклучувајќи се и себеси, треба да остане
таков каков што навистина е – вели
Стоилков.

Како што вели, судбината сакаше
неговиот братучед Трајче Ѓоргиев
минатата година да учествува на
„Ѕвездичките на Пинк“ и да го освои
високото второ место.
Познавајќи ме дека по природа
сум малку тивок и повлечен и дека
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сам не би се пријавил, Трајче ме пријави и, навистина, од сѐ срце му благодарам за тоа. Кога дознав
дека сум пријавен на „Ѕвездите на Пинк“ почнав
со подготовките и речиси секој мој последен атом
енергија го трошев за да можам да дадам максимум на големата сцена – вели тој.

За Мите, неговиот братучед Трајче е една прекрасна
личност, која многу ја почитува и ја сака.
Секогаш беше покрај мене охрабрувајќи ме
за секој мој народен настап да биде уште подобар од претходниот, со помалку трема, а повеќе
сигурност во себе. Верувајте ми, хемијата што
постои меѓу мене и Трајче успеваше со тоа што
додека пеев, на секој мој настап чувствував некоја позитивна енергија што ми даваше сила
– вели Стоилков.

Реално, победата е и нов почеток за мене. Првенствено
сакам да соработувам со наши
македонски композитори, но,
секако, не велам дека не посакувам да соработувам и со
композитори надвор од Македонија. Единственото нешто
што ќе ми претставува пречка
е тоа што ќе морам почесто да
патувам за Белград, а знаеме
дека не е толку блиску. Но,
како и да е, се надевам дека
придобивката од сето тоа ќе
биде голема – додава Стоилков.

Иако македонската музичка
сцена не е тоа што беше, Мите
е убеден дека и тоа како вреди
да се биде пејач во Македонија.

Прво посакувам да бидам
почитувам во мојата земја, па
потоа во другите балкански
земји. Првенствено мислам
дека треба да бидам сакан
дома, па потоа соседите да ме
ценат и само така ќе знам дека
сум на вистинскиот пат – смета
Стоилков.

Кога го задевавме за тоа колку
долго ѕвоневме пред да го добиеме на телефон, Мите призна
дека, реално, телефонот многу
почесто му ѕвони по победата.
Но, тоа морам да го разберам како дел од славата што
ја доживеав. Полека се учам да
живеам со едно такво темпо на
животот. Како и да е, ми годат
пофалбите што стигнуваат од
секаде, но сега приватноста
што ја имав порано сфаќам
дека веќе никогаш нема да ја
имам – вели Мите, додавајќи
дека има многу девојки што му
пишуваат, но тоа засега нека остане тајна.

Да се биде дел од „Ѕвездите на Пинк“ е голем успех
од повеќе аспекти, смета тој, но да се победи е како
да си го допрел небото.

Среќен сум по победата и едно сум сигурен,
дека народот ме избра со тоа што гласаше за
мене, а моето благодарам ќе биде со тоа што ќе
бидам секогаш тука за него – додава Мите.
Стоилков ги памети советите на сите што искрено
го сакаат и го почитуваат, а тоа најчесто е да остане
таков каков што е – едноставно, да не се менува.
Само така ќе ја зачувам автентичноста и специфичноста. Верувам дека како таков им се допаѓам
на луѓето. Како што вели Шекспир: Да бидеме
скромни по направените дела – додава тој.

На прашањето кој музичар имаше најголемо влијание врз него и неговата љубов кон музиката, без
размислување одговара – татко му!

Тој е неверојатен музичар. Ме подготвуваше
секогаш, за секој мој настап. Едноставно, човекот
е главниот виновник што моите интерпретации
беа такви. Инаку, голем мотив и инспирација,
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мите случувања и водни лудории.
Угостителите овде нудат од македонски специјалитети, преку
лесковачка скара до познатите
бугарски гурмански печења.

Не треба да се заборават и секојдневните концерти на познати балкански ѕвезди, но и ориенталните игри на разголените
танчарки, кои доживувањето го
прават комплетно. Секој турист
што летувал во Несебар, кога ќе
го прашате како поминал, едноставно, вели дека домаќините,
навистина, знаат што им треба.

Несебар, градот во
кој се забавуваат
македонските и
српските туристи
Младите се решаваат за Несебар поради ниските цени
за летување и можноста да се биде токму во центарот на
најголемите случувања и водни лудории
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Н

есебар е град на Црно Море.
Тоj е еден од наjстарите
градови во Европа. Пристаништен град со 22.311 жители, со развиен морски туризам
и голем број хотели. Градот е
непосредно сраснат со вториот
по големина туристички центар
на Црно Море - Сончев Брег.
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Несебар е под заштита на
УНЕСКО со своите културни,
историски и природни реткости. Античкиот град е сместен
на полуостров. Денес на полупеток, 15 јули 2016 година

островот се наоѓа само помал
дел од градот.

Овој град е една од најпривлечните туристички дестинации
во Бугарија. Место што многу
често е прибежиште на просечните туристи од Македонија и
од Србија.

За возрасните убавините се во
спојот на стариот со новиот
град. Затоа овде во вечерните
часови е вистинска врвулица
од луѓе. Туристите се шетаат,
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фотографираат, ги разгледуваат старите градби, уживаат во
непрегледната морска панорама.

Црноморското крајбрежје со
транзицијата и плурализмот и
со пробивањето на пазарната
економија и на капиталистичкиот систем на развој, динамично
се гради и суштински го менува сопствениот лик. Прекрасни
современи хотели, ресторани,
културни места за дружење ја
надополнија празнината меѓу
морето и копното и им овозможуваат на туристите да уживаат
во посебен раскош.

За тие што сакаат луда летна забава, привлечен е спојот на Несебар
со Сончев Брег. Младите се решаваат за нив токму поради ниските
цени за летување и можноста да
се биде во центарот на најголе-

Сепак, не е таков впечатокот за
Нов Несебар, кој е граден во време на едноумието во Бугарија
и со старомодноста во стилот
повеќе е здодевен, отколку интересен туристички град. Но кога
преку мостот ќе се упатите кон
стариот Несебар, тогаш впечатоците се менуваат. Старите градби, калдрмата, крајбрежјето и сѐ
наоколу по малку потсетува на
нашиот Охрид или Дубровник.
Тука има забава за туристите
од најмала возраст до тие што
не одат на море ако нема добра
скара и студено пиво.

Српска, македонска и бугарска
музика се слуша од сите страни,
а мирисот на специјалитетите ве
мами да седнете и да го наполните
стомакот. Цените се дури и пониски од некои градови во Македонија, а за полн стомак на море и на
зајдисонце некогаш и финалниот
резултат од сметката се заборава,
одморот и уживањето се пред сѐ.
Цените за сместувањата во Несебар се во зависност од тоа во кој
период од летото сте решиле да
одморате таму. Од средината на

јули и почетокот на август агенциските аранжмани за пакети од
осум дена, седум ноќи во атрактивна и уредена вила со вклучен превоз чинат од 135 евра до 155 евра
по лице, од средината на август
до крајот на месецот цените се од
140 евра, па се симнуваат до 120.

Понудата е за двокреветна соба
со тераса, телевизор, тоалет, клима-уред, фрижидер. Цената не
вклучува патничка такса и осигурување. За детенце до две години е бесплатно, се плаќа само
туристичка такса од пет евра и
осигурување. Доплата за еднокреветна соба е 45 евра.

Важно е да знаете дека ако летувате со деца од 2 до 12 години со
двајца возрасни има понуда со
попуст до 50 проценти. Трет возрасен во двокреветна соба може
да биде сместен и со 20 проценти
попуст.
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Ако сакате да закупите цел
апартман се доплаќа 50 евра.
Ако ви е во план да патувате до
Несебар со сопствен превоз, се
одбиваат 30 евра од цената на
аранжманот.
Хотелските сметувања, пак, за
едно лице со појадок почнуваат од 37 евра од 10 јули, а до
средината на август се искачуваат и до 60 евра. Туристичката такса е вклучена во цената.
Превозот е на ваша сметка.
Хотелите ви нудат базени,
спа-центри, спортски терени...

Многу кафулиња, ресторани,
таверни, кујни каде што можете да си земете што и да посакате за јадење и да поминете
многу евтино, ова е впечатокот
на луѓето што веќе летувале во
Несебар, ваша е одлуката дали
ќе го искусите.
петок, 15 јули 2016 година
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атрактивно

АРМАНИ ЈА ПРЕТСТАВИ КОЛЕКЦИЈАТА ЗА ЕСЕН 2016 ГОДИНА

Женственоста од 30-тите години во прегратка на Ориентот
Италијанскиот
дизајнер го одбра
најдоброто во
доминантните
модни епохи и
доби, можеби,
најсофистициран
спој досега

П

Пишува | А. М. Б.

реминот од пролетна во
есенска колекција модниот дизајнер Џорџо Арамни
го постигнува со блага, но, сепак,
значајна промена на курсот кон
шик и гламур.
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Доминантната виолетова нијанса
во актуелната сезона се заменува
со сиви и со метални тонови. Но,
остануваат материјалите што сјаат, а пролетните сино-сиви тонови
стануваат сиви и црни. Карнерите
во оваа колекција останаа, но со
малку поинаков крој. Моделите на
чевлите се рамни, без потпетици,
и се истакнува класичната женска
силуета. Фустаните што имаа форма
на ѕвоно или форма на пувки во долниот дел сега ја губат оваа форма и
стануваат тесни, следејќи ја линијата
на телото.

Шик е зборот што најдобро ги опишува моделите од колекцијата
есен-зима 2016 година. Таа има неколку впечатливи детали и форми.
Балетанките не се само доминантен
модел на обувки, туку и единствен!
Разликите во дизајнот се минимални, имаат благо заоблен врв, а имаат
и едно тенко коланче, кое се врзува
околу глуждот. Боите се класични –
црна и црно-бела, а материјалите се
кадифе или сатен.
Накитот доминира во оваа колекција и обетките се огромни. Среwww.republika.mk

брени обетки со црни камчиња го
нагласуваат елегантното издание
и префинетиот вкус. Косата е подигната, зачешлана во кок.

Формата и материјалите нѐ враќаат
неколку векови наназад. Доминира
кадифето, кое го забележуваме во
ренесансата, како и моделите на елегантни шалвари од Блискиот Исток.
Иако овој спој на прв поглед не се
чини како добитна комбинација, тој,
сепак, функционира. Омилен додаток е турбанот и тоа свилен, црн, со
пердуви како главен детаљ.
петок, 15 јули 2016 година
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Рејчел
Ен Мекадамс
Име:
Рејчeл Ен Мекадамс

Родена:
17 ноември 1978 година, Лондон
Професија:
Актерка

Р

ејчел Ен Мекадамс
е канадска актерка.
Родена е во Лондон,
Онтарио, и порасната во
близина на градот Сент
Томас. По дипломирањето на Универзитетот
„Њујорк“, на катедрата
за театар, во 2001годи-
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на, Мекадамс почна да
работи во Канадската телевизија и продукција за
филм како што се „Моето
име е Танино“, „Совршена
пита“. Нејзиниот прв филм
комедија беше „Жешката
девојка“ во 2002 година.
Мекадамс стана славна

во 2004 година со тинејџерската комедија „Злобни
девојки“ и романтичната
драма „Страници за нашата љубов“. Во 2005 година
се појави во романтичната
комедија „Расипувачи на
венчавки“, психолошкиот
трилер „Црвено око“, и семејната драма „Семејството
Стоун“. Медиумите ја нарекоа нова холивудска атракција, и беше номинирана
за најдобра нова ѕвезда на
Британската академија за
филмски и за телевизиски
уметности БАФТА.

Мекадамс во 2006 и во 2007
година се повлече од сцената. Во тој период одби главна
улога во популарниот филм
„Ѓаволот носи Прада“. Нејзината слава расте во 2009
година со појавувањето во
политичкиот трилер „Како
стојат работите“, науч-

Пoдготви | К.Н.К.

УБАВИ ЖЕНИ
но-фантастичната романса
„Жената на временскиот
патувач“, и акциската авантура „Шерлок Холмс“. Првиот филм снимен со цел да
се прослави Мекадамс беше
комедијата „Утринска слава“
во 2010 година. Таа глумеше
и во филм на Вуди Ален, романтичната комедија „Полноќ во Париз“. Мекадамс
е екологист. Таа одржува
веб-страница за еколошки
животен стил. Низ Торонто
патува со велосипед, но низ
Лос Анџелес вози автомобил
бидејќи тоа е град во кој „потешко се вози велосипед“.
Таа волонтира при расчистување на Билокси, Мисисипи, по ураганот Катрина
во 2005 година. Мекадамс
го поддржа и протестот на
„Фудсток“ против предлогот
за градење огромен каменолом за варовник во Меланктон, Онтарио. �
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дом
Совршенa усогласеност
на старото и на модерното
во вашиот дом
Ако барате инспирација и добар совет за уредување на домот, информирајте се за трендот
терапија на станот, кој е многу популарен во
САД. Го лансира Максвел Гилингам - Рајан.
Неговите совети, главно, се однесуваат на
помали станови, многу се практични и не
бараат голема инвестиција. Процесот на
преуредување, т.е. „лекување“ на домот, трае
осум недели.

градина

Што пропуштаат
тие што немаат
домашни
миленици?

Растенија што
симболизираат љубов,
среќа и богатство

Првиот чекор е ослободување на просторот
од вишокот предмети. Максвел мисли дека
тоа е заеднички проблем на сите мали станови. Пополнувајќи прашалник, дознавате
во каква физичка, емоционална и енергетска состојба е вашиот стан и какви се точно
вашиот личен стил на живот и вкусот. Врз
база на потребите и начинот на живот на
одредени категории луѓе Максвел дава совети како да се уреди секоја одделна просторија во станот и која боја, каква светлина
и украси треба да се додадат. Но, важно е да
се придржувате кон планот за одржување
и за чистење на станот за тој да зрачи со
здрава атмосфера.

Многу цвеќиња имаат неверојатна енергија, која привлекува успех и среќа во домот. Во азиските земји веруваат дека ако
во домот има азалеа, тогаш фармерите ќе
живеат долго и среќно. Сарделата, позната како „дрвото на парите“ е цвет што во
домот носи богатство и пари.

Препорачливо е во саксијата да се закопа
и паричка.

Мали совети:

 Не покривајте ги прозорците со тешки

завеси за собата да добива што повеќе
природна светлина.
 Бојадисајте само еден ѕид во собата во
силна боја како што е темноцрвената.
Таа е топла и жива, а не изгледа пренападно. Таков ѕид сам по себе е декоративен, па не морате да го украсувате со
премногу слики.
 На просторијата посебен шарм ќе ѝ
даде комбинација на пастелни нијанси на зелена, сина и на розова боја
и некоја отворена полица на која ќе
наредите спомени.
 Црвената боја ќе го поттикне апетитот
во трпезаријата, а топлата жолта е одлична за дневна соба.
 Просторот најлесно ќе оживее со комплементарни бои како сина или портокалова.
Отворениот регал изгледа многу декоративно ако предметите се уредно
наредени.
 Различни фотелји набавени од втора
рака ќе бидат шик на тепих со модерен
коцкест дезен. �
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Можеби сте од тие што немаат домашно
милениче, но покрај семејството, кое ви е
безрезервна поддршка, миленичето може
да биде токму тоа што, исто така, ќе ви дава
љубов и разбирање и ќе се најде на листата
ваши најдобри пријатели
Доколку немате, а размислувате за домашно милениче убаво
е да знаете дека чувството кога
вашето куче ќе ве пречека на
врата кога ќе се вратите дома
е незаменливо, исто така, вашата мачка може да биде навистина одличен слушател без
да ви упаѓа во збор кога сте
тажни и сакате некому да му се
доверите. А кога, навистина, ви
е до забава, а сите околу вас ви
откажале, животните се токму
www.republika.mk

ќе ја пополнат вашата осаменост бидејќи таа не е секогаш
пријатна, нели?

И веќе докажано, без предрасуди, без очекувања, сѐ додека

се дел од вашиот живот, домашните миленици се најдобриот другар на човекот. Не
пропуштајте такво искуство
бидејќи тие даваат безусловна и искрена љубов.

Други собни растенија што во домот
привлекуваат благосостојба и богатство
се: аспарагус, астрофитум, јука, папрат
и најобичен кактус, кој, пак, ги запира
крадците. Драцената, нарекувана уште
„бамбус на среќата“ е симбол на успехот
и на финансиската благосостојба. Затоа
секој бизнисмен треба да го има ова чудесно растение во својата канцеларија. За
бизнисмените е препорачливо во канцеларија да одгледуваат и нане бидејќи се
смета дека привлекува клиенти.

За финансиски гениј, сепак, се смета
бугенвилијата, која е тесно поврзана со
енергијата и со силата на парите. Изворот
на благосостојба во домот е помогнат од
шармантните орхидеи. Убаво е во домот
да има и цитрусни дрвја.

Фикусот, исто така, носи среќа. Убаво е
и ако во домот одгледувате оксалис или
хибискус (кинеска роза). Едниот цвет е
симбол на љубовта, а другиот на страста!
Самите претставнички на понежниот пол
само треба да си земат спатифилиум таканаречената „женска среќа“. Постои
верување дека цветот нужно ќе ѝ помогне
на жената да најде партнер, а ако веќе
има - да стане мајка .

тие што секогаш сакаат да си
играат, вашето милениче никогаш нема да ве одбие за игра.

Сте се вратиле уморни или,
пак, нервозни од работа и,
навистина, не ви денот? Не
очајувајте бидејќи црцорењето на папагалот, лаењето на
кучето секогаш ќе ви разбудат
веселост кога ќе ги слушнете.
А кога ви е потребно друштво,
милениците се токму тие што

Растенијата, навистина, имаат некоја посебна енергија, дали ќе помогне, важно е
да верувате.... �
www.republika.mk
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Летна забава

Најскапата верзија на
часовникот „геар С2“

Летните годишни одмори се во полн ек. Некои семејства
планираат летниот период да се релаксираат на планина,
додека повеќето посакуваат да посетат некоја дестинација
каде што има вода, без разлика дали е езеро или море

Адреналинско уживање
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„Самсунг“ најави две нови верзии на својот паметен
часовник, „геар С2 класик“. Моделите ги носат имињата
„росе голд“ и „платинум“, а оваа недела тие ќе се најдат
во продажба.

Верзијата „росе голд“ е прекриена со 18-каратно злато,
додека, пак, вториот модел е прекриен со платина. Цената на двата модела е идентична - 449 долари, што е за
150 долари повеќе од стандардниот модел, кој чини 299
долари.
Спецификациите остануваат идентични со оригиналниот
модел - уредите работат на оперативниот систем „тизен
ОС“ (место на „андроид веар“), а
од десната страна постои круна
која се користи за навигација
низ менијата (слично како „епл
воч“).
Паметните часовници се компатабилни со секој уред што
го има оперативниот систем
„андроид“, кој работи минимум
на верзијата 4.4 и има 1,5 гигабајти РАМ-меморија.
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свен секојдневните активности, плажа, сончање, капење и игри на плажа, повеќето дестинации нудат и адреналински
забави и водни лудории, кои понекогаш можат да бидат и екстремни.

Едно такво доживување е и возењето
на банана, кое сѐ повеќе е застапено
и кај нас, на нашите езера. Бананата
е голем балон, кој има сигурносни
рачки за држење и се користи само
со влечење од страна на глисер или
скутер. Растојанието од глисерот до

бананата препорачливо е да изнесува повеќе од 15 метри за да се
анулира секаква можност за повреда и несреќа на корисниците. На
неа можат да седнат четири лица, а
постојат и банани за поголеми групи
и претставуваат вистинска атракција
на плажите. Возрасната граница на
корисниците од производителите на
ваквите балони е препорачана да
биде повисока од 10 години. Тоа
значи дека не се работи за некој
екстремен спорт, па многу често ја
користат цели семејства.

Посебно адреналинско уживање се случува доколку водата во која се влечат е малку
разбранувана и дава посебно задоволство.
Задолжително е сите што сакаат да уживаат
на банана да носат и заштитни елеци за кога
некој ќе падне во вода или ќе биде исфрлен од
бананата при преминување на некој поголем
бран да биде безбеден во водата.

Цената за ова задоволство е релативно ниска
и не надминува 10 евра за 15 минути возење
каде и да се наоѓате, на која било летна дестинација.
Секој што искусил вакво водно уживање посакува повторно да се качи на банана и да ужива
подолго време во текот на целиот ден.

Европскиот шампионат го
одбележи податокот што за
првпат дури 24 репрезентации
преку квалификации во
минатите две години успеаја
да се изборат и да бидат дел
од завршницата во Франција,
која и покрај тешкотиите
и постојаните закани за
терористички напади, беше
вистински домаќин во дури
десет градови

Еуро 2016 ги исполни очекувањата

Португалија нов владетел со Европа
Подготви | Бојан Момировски
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è уште оспоруваното првенство
поради начинот на организирање на групите и пласманот
во осминафиналните натпревари заврши со голема победа на фудбалот
бидејќи, сепак, на крајот во самото
финале се пласираа двете репрезентации што беа во потесниот круг на
фаворити за искачување на највисокото место на пиедесталот.

Љубителите на играта по која
22 фудбалери трчаат по една
топка, на крајот, сепак, се задоволни од виденото бидејќи
ова првенство изобилуваше
со, навистина, фантастични
натпревари, прекрасни акции,
одлични голови и, секако,
фудбалери, кои и се очекуваше да прикажат најмногу на
овој шампионат.

Португалија шампион со една
победа и со шест нерешени
натпревари
Новиот европски шампион е приказна за себе.
Форматот на натпреварување што го промовираше УЕФА на ова првенство со 24 репрезентации овозможуваше дури четири третопласирани
репрезентации од шесте групи да се пласира
во следната рунда на натпреварување. Таков

е случајот со Португалија, која одигра
три нерешени средби во групната фаза.
Сепак, според игрите што ги прикажаа Португалците може да се заклучи
дека тие одат на резултат и воопшто
не им е важно на кој начин ќе стигнат
до триумф. Со шест нерешени средби
во регуларниот дел на мечот од вкупно седум, успеаја да стигнат на тронот
победувајќи само на еден натпревар,
полуфиналниот против Велс.

Гризман блесна, Милер најголемо
разочарување

Велс и Исланд најпријатни изненадувања

54

Секако, имаше фудбалери, а и репрезентации што беа своевидни
изненадувања на Европското
првенство. Некои ги оправдаа
епитетите од пред почетокот, а
некои потфрлија. Вистинско освежување може да се каже дека
беа селекциите на Велс и на Исланд, кои ги привлекоа големиот број неутрални симпатизери
бидејќи одиграа феноменално
првенство и нивните пласмани во полуфиналето и во четврт-финалето се огромни доспеток, 15 јули 2016 година

трели за овие репрезентации,
кои пред почетокот требаше да
претставуваат топовско месо
за репрезентациите со поголемо реноме и врз кои требаше
да се создава гол-разлика. Како
репрезентација што комплетно
потфрли и по играта и по резултатите што ги оствари е, секако,
двојниот европски шампион,
Шпанија. Освен натпреварот во
групи против Турција, избраниците на Висенте дел Боске одиграа под своите можности.
www.republika.mk

Имаше и фудбалери што се откровение на ова
првенство и кои со своите индивидуални игри
и со резултатите со своите репрезентации ја
зголемија својата цена на фудбалскиот пазар и
повеќе од двојно. Таков е примерот со Французинот Антоан Гризман, кој блесна во овие 30 дена
одигрувајќи маестрално во сите натпревари
на кои настапи. Сосема заслужено е избран за
најкорисен играч на првенството, иако неговата
репрезентација несреќно загуби во финалето.
Гризман постигна шест гола и беше вистински
лидер на избраниците на Дидие Дешамп.

Поголем е бројот на фудбалери што
комплетно беа под очекувањата иако
се работи за вистински ѕвезди во европскиот фудбал. Еден од кој најмногу
се очекуваше, а, буквално, не одигра
ништо, е напаѓачот на Баерн Минхен и на германската репрезентација
Томас Милер. Пред само две години
на Светското првенство во Бразил ја
освои светската титула и беше најдобар стрелец, а во Франција не успеа да
се запише во листата на стрелци иако
доби безрезервна поддршка од селектор Јоаким Лев. Покрај него, вредно е
да се споменат и Златан Ибрахимовиќ,
Роберт Левандовски, Џо Харт, Хари Кејн,
Сеск Фабрегас...

Роналдо главна ѕвезда
Кристијано Роналдо беше главна
ѕвезда на Европското првенство
бидејќи од него се очекуваше да
биде вистински лидер на својата
репрезентација, но тој своите индивидуални квалитети ги подреди
на тимот, и не згреши. Финалето
беше осиромашено со неговото
неиграње бидејќи мораше да ја напушти играта по само 25 минути,
откако при еден дуел со Димитри
Паје се здоби со сериозна повреда
на лигаментите на коленото, по
која никако не можеше да го продолжи финалето. Солзите што ги
видовме на неговото лице доволно
говорат за неговата желба за настап, со главна и единствена цел да
стигне до европската титула. Затоа
секогаш беше со своите соиграчи и
откако го напушти теренот, останатиот дел од финалниот натпревар го помина бодрејќи ги своите
соиграчи и давајќи им совет како
треба да се продолжи понатаму.

УЕФА задоволна
Следното Европско првенство е за
четири години. УЕФА најави дека
нема да го менува форматот бидејќи
привлекува поголемо внимание и
овозможува повеќе држави од стариот континент да учествуваат и во
квалификациите и во самата завршница. Во 2020 година се навршуваат
60 години од формирањето на европската куќа на фудбалот и за таа
цел актуелниот претседател Мишел
Платини предвиде и ќе се обиде да
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Како заслуга, Роналдо од своите
репрезентативни колеги за возврат доби шанса како капитен на
Португалија да го крене победничкиот пехар и повторно во солзи да
ја прослави титулата, која беше
единствената што му недостигаше
во кариерата.
Роналдо успеа да собори и да
изедначи неколку рекорди, Португалија да го добие најмладиот
победник, а ветераните да се радуваат како мали деца на освоената титула на своите наследници.
Дури на четири европски првенства по ред тој успеа да биде стрелец и со вкупно девет гола да го
изедначи рекордот на легендата
на францускиот фудбал Мишел
Платини. Неговиот сонародник
Ренато Санчез со 18 години и 302
дена е најмладиот освојувач на
титулата, а Луис Фиго, Руи Коста,
Деко, Нуно Гомеш беа меѓу најрадосните на трибините на „Стад
де Франс“.
организира европски шампионат,
кој ќе се игра во дури 13 држави.
Завршницата е предвидена на величествениот „Вембли“ во Лондон.
И нашата држава аплицираше за
добивање на организација на некој
меч за ЕП 2020 година на арената
„Филип Втори“ и беше во потесниот круг на држави, но не успеа во
тоа, а како утеха ја доби организацијата на финалето од Суперкупот
на Европа во 2017 година, кој ќе го
играат победниците на Лигата на
шампионите и на Лигата на Европа.
петок, 15 јули 2016 година

55

твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 15 јули 1556 година
Во Рим e свечено осветена
грандиозната купола на црквата „Свети Петар“, која ја
изгради прочуениот италијански архитект, вајар, сликар и
поет Микеланџело Буонароти.
Овој датум е земен како ден на
раѓањето на барокот.
� 16 јули 1661 година
За првпат во Европа една банка
издава книжна валута. Тоа се
случува во Шведска, а банкнотите почнува да ги печати Стокхолмската банка.
� 16 јули 1921 година
Во Прилеп е роден Крсте Црвенковски, политичар и дисидент
во комунизмот, учесник во НОБ
и носител на орденот народен
херој и на Партизанска споменица од 1941 година. Се залагал за поголемо почитување на
Македонија во рамките на СФРЈ
и за поголема самостојност. Поради неподобните ставови бил
политички маргинализиран и
до распадот на СФРЈ не врши
никаква јавна функција.
� 17 јули 1986 година
На 46 години во Скопје почина
Ристо Шишков, истакнат филмски и театарски актер, еден од
најголемите на сите времиња.
Роден е во 1940 година, во
селото Мрсна, Серско, Егејска
Македонија, во ситуирано трговско семејство. Во 1942 година
неговото семејство е протерано
од Егејска Македонија, па преку
Бугарија доаѓа во Струмица. Во
1979 година е обвинет во навреда на српски и на хрватски артисти, исто како и на Тито, и на 15
јануари 1980 година заминува в
затвор. По боледување умира на
17 јули 1986 година во Скопје.
� 18 јули 1967 година
Во Охрид Третиот црковно-народен собор архиепископскиот синод донесе одлука за
прогласување автокефалност
на Македонската православна црква како наследничка на
обновената Охридска архиепископија. Одлуката ја соопшти
новиот архиепископ охридски
и македонски г. г. Доситеј.
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Наезда
Здраво телефанатици. Ова отсекогаш ми бил чуден збор. Наезда. Иако
македонските новинари најчесто го користат кога некои инсекти или
штетници ќе се накотат на едно место, наезда може да се користи и за луѓе
и за ситуации. На пример, очекувајте наезда од фотографии од машки
нозе во песок на „Фејсбук“. Наезда од статуси дека „Арно им се прави на
предавниците што летуваат во Грција“ по секој наслов за оштетено возило.
Наезда од прилози и од лекари што повторуваат да не излегувате од дома
и да носите лесна облека.
Сега следува наезда од стручњаци што ќе тврдат дека не е важно што вели
една институција и што забранува бидејќи Господ и народот се над неа.
Вакви мудрости како од Итар Пејо секогаш ни биле најголемата слабост. А
ги имаме повеќе и од ноќните пеперуги во финалето на Европското.
Оти сè знаеме, е од сè и ќе си умреме.

Малиот брат

Прекрасно утро. Ако си сончев панел.
Ќе дојде време кога под казна ќе ги праќаат децата
да си играат надвор.
Прашање на денот: Марко има три јаболка, а Дарко
има ајпед, ајпод и ајфон.Чии три јаболка ќе ја
привлечат Ивана?

Нема поглупо нешто од тоа кога ќе ти се испречи 100
грамско чоколадо на твојот пат кон креветот и мора
да го изедеш, да си легнеш и да му докажеш кој е кој.
У Македонија надежта ја снемуе побрзо од
раситнета 1000ка.

www.republika.mk
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– Абе внучко, таа мрежа што ја
рекламираат – 4G, добра ли е?
– Добра е, бабо! Зошто?
– Па да ми купиш од неа дваесетинатина метри да си ги
заградам кокошките…

– Напаѓа кучево?
– Не, голман е, брани!

– Сине, ај дојди тука!
– Кажи, тато.
– Да не ја фаќаше ти книгата
„Кама Сутра“?
– Да.
– А црташе ли нешто внатре?
– Цртав.
– Е, ајде сега оди и расплети ја
мајка ти.
петок, 15 јули 2016 година
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КуJнски тефтер

Рибја чорба
СостоJки:

Подготовка:

• 300 грама лосос

# Вклучете ја рерната да се загрее на 200 степени. Во
ростер тавата наредете ги парчињата риба и печете
15 минути за да фатат боја и да пуштат маснотија.

• 100 грама ослиќ
• 150 грама пастрмка
• чистени школки
• 3 чешниња лук
• 2 главици кромид
• 2 стапчиња целер
• 3 моркови
• 8-10 чери домати со рачка
• 2 парчиња инчуни
• 1,5 лажица брашно
• 2 литра вода
• сол и црн пипер
• 1 лажичка концентрат од домат
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# Додека се пече рибата исечкајте ги лукот, кромидот,
морковот, целерот и чери доматите со рачка.

# Во сад на оган додајте маслиново масло и додајте ги
исечканиот зеленчук и инчуните. Додајте ги и школ
ките. Во садот на оган додајте и една и пол лажица
брашно, малку да се испржи.

# Додајте два литра топла вода и оставете да се вари.
Смесата од зеленчук можете да ја изгмечите рустично,
да остане по некое покрупно парче.
# Исчистете ја печената и оладена риба од коските и
месото додајте го во садот на оган. Додајте сол и црн
пипер. На крај додајте го концентратот од домати и
оставете да се вари 20 минути.
# Сервирајте!

Не одбегнувајте ја рачката од доматите, таа го дава интензив
ниот вкус на доматите и го збогатува вкусотќе матите треба да
е идеално сув за да може да се изматат.
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