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Вовед
Место програма, подготвува нова криза

СДСМ нема намера да
признае пораз
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

И

зборниот пораз на СДСМ на
предвремените избори е веќе
апсолвирано прашање за кое
опозицијата нема решение. Дури
и опозициските експерти и анали
тичарите по малку срамежливо, но,
сепак, јасно потврдија дека анкети
те покажуваат разлика „многу на
малку“ во прилог на ВМРО-ДПМНЕ
и признаа дека не успеале да им ги
сменат ставовите на македонските
граѓани. Дилемата е дали Заев ќе
се помири со поразот или ќе стори
сѐ за да ги повлече сите со себе во
амбисот? Познавајќи го неговиот
ментален склоп, неговите морални
и етички принципи, но и неговиот
јавно изразен порив за „јадење живи
луѓе“, лесно е да се одговори во кој
правец ќе се движи СДСМ до избо
рите и по нив.
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Судејќи по анкетите што и самите
опозиционери ги признаваат, наро
дот по кој знае кој пат праќа јасен
сигнал дека ниту заборава, ниту про
стува, ниту верува во сѐ што ќе му се
сервира преку медиумите. Со сите
милиони евра потрошени за про
паганда, со сите притисоци, закани,
уцени, навреди кон неистомислени
ците, со сите удари врз економијата,
со сите безбедносни предизвици, со
сета поддршка на „пријателите од
надвор“, СДСМ и нивните медиумски
перјаници не го поместија ни за ми
лиметар јавното мислење во нивна
полза. По кој знае кој пат им даваат
до знаење дека не ги сметаат за избор
достоен за внимание.
Во вакви околности, очекувањата за
изборните резултати и не би можеле

www.republika.mk

да бидат поинакви, особено ако се
има предвид дека изборот е сведен
на една сериозна изборна програма
со стотици развојни проекти и една
антидржавна пропаганда која ги за
грозува темелите и самото постоење
на оваа држава.  

По низата катастрофални потези на
СЈО, веќе на сите (дури и на спонзо
рите) им е јасно дека нема соодвет
на личност/институција на која би
ѝ се доверило спроведувањето на
антимакедонското сценарио. Вли
јанието на Соросовите медиуми и
новинари врз јавноста е очајно ма
ло, без разлика на милионите евра
што „надворешните пријатели“ на
Заев ги истураат врз нив за „перење
мозок“ на граѓаните. Советниците
на Заев кои продаваат скапа магла,

очигледно, немаат магично стапче
за човек со неговите интелектуални
способности. Катица по сите обуки
во странство и илјадници евра по
трошени за советници, сѐ уште не
научи во еден здив да каже „Перо јаде
грав“. Дури ни на наместено интервју.
„Пријателите од надвор“ залудно се
бореа да им обезбедат простор на
ТВ-екраните многу повеќе од тоа што
реално заслужуваат според она што
имаат да го понудат. Докажаа дека
можат на сила да добијат сѐ што ќе
посакаат на преговарачка маса, но не
и да го натераат народот да им верува
во тоа што го зборуваат.
Секој нормален политичар кога ќе
добие вакви врели шамари од наро
дот, тука би застанал. Но, не и Заев.
Тој наместо да го признае поразот
и да се повлече, заедно со негови
те сојузници од партијата, од СЈО, од
опозициските медиуми и од мрежата
на Сорос подготвува продолжение на
кризата и на агонијата преку избори
те на 11 декември.  

Така додека ВМРО-ДПМНЕ работи на
реализација на ветените проек
 ти и
на составување нова програма, За
ев го спроведува стариот план кој
предвидува провоцирање инциденти
што ќе доведат до меѓуетнички или
интеретнички судири...

Отворањето на прашањето за двојаз
ничност, повторното активирање
на платеничката револуција за на
водна одбрана на СЈО, претстојната
расправа за буџетот во Собранието,
инсистирањето за произнесување
на Уставниот суд за СЈО се само дел
од предвидените процеси и настани
кои опозицијата е подготвена да ги
искористи за предизвикување по
сериозни инциденти за што притоа
вината ќе ја префрли на ВМРО-ДПМ
НЕ. Сето тоа би финиширало со ме
диумски напад преку соросовите
платеници кои ќе обвинуваат за
„нарушен изборен амбиент“ и ќе
бараат од меѓународните фактори
да се поништат изборите, односно
вољата на граѓаните.
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Писмото до амбасадорите е само
уште еден аргумент плус што по
тврдува дека Заев ќе стори сѐ до 11
декември за да ги оспори изборните
резултати, за да може да ја одржи
кризата во живот и одново да ја вра
ти државата во 2014 година. Остану
ва да видиме дали ВМРО-ДПМНЕ и
граѓаните по трет пат ќе им дозво
лат да се извлечат и ќе ги остават до
недоглед да си поигруваат со судби
ната на државата.
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актуелно Снимките на Заев во изборна кампања

Тазе албански гласови
за бајати разговори
Случајно ли излегуваат во етер снимени разговори на звучни имиња на
ДУИ откако Заев најави дека СДСМ ќе биде „најголемата албанска пар
тија во Македонија? Случајно ли новата независна новинарска ѕвезда
со партиска книшка Мухамед Зекири се сретна со косовското подземје?
Случајно ли специјалната Катица Јанева креираше медицинско контро
лирано шоу во Собранието додека Заев пишува писма до амбасадорите
со условување за наводна поддршка за СЈО? Сето тоа е режија која тре
ба да го спаси дебаклот на изборна платформа на пријателите на Заев
поради неговиот слободен пад
Пишува | Наум Стоилковски

П

етре Шилегов, гласного
ворникот на СДСМ, заста
на со цел памет и дести
лирана храброст да посочи кон
ВМРО-ДПМНЕ како виновник за
објавуваните телефонски раз
говори на албански јазик. Течно
подготвен дека ќе успее во наме
рата да убеди кого било надвор од
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неговиот кампус дека ова истеку
вање од фонотеката на Заев ќе мо
же да го пришие на тезата „ВМРО
прислушува“. Тоа е продолжение
на омаловажувањето на јавноста
сметајќи ја за маса со кратко пом
нење, кратковидост и неразбира
ње во политичките игри.

Но, не треба многу да се соберат
два и два кому тоа му оди во при

лог сега да се урива рејтингот на
партиит е на албанскиот блок и
притоа да го покрие откриениот
задник? СДСМ очајно се обидува
да ја врати на сцена ситуацијата
во која неодамна, со снимените
делови од разговори преку интер
нет, Заев се сокри од изборите во
април. Само што сега, откако аген
дата за поалбанчување на Македо
нија не му помина во јавноста, а со
трговијата со пратеничките места
ги десеткуваше демонстрантите,
му остана само да се надева на ал
банските гласови при евентуален
пад на рејтингот на ДУИ.

За потсетување, заевистите тргу
ваа со снимените разговори додека
траеше јавното бомбардирање со
разговорите; отворено уценуваа и
рекетираа компании во државава;
ги користеа за политичките чис
тки во опозицијата; го намирија
македонското подземје вклучено
во партијата за делкање пасоши и
лични карти; издејствуваа продол
жување на финансиската агонија
на партијата со продолжување на
истечениот хипотекарен рок; а сега
партиската фонотека се користи
за понижување на ДУИ за да може
членството на СДСМ, колку-толку,
со албанските гласови, а без места
та ветени за градските молери, да
оформи пратеничка група во идни
от состав на парламентот.

Во целата ситуација во која пла
тформата напишана од „повисоки
те од надвор“ предизборно му се
удри од глава, СДСМ се фаќа за тоа
што може. Како коцкари со туѓи па
ри, заевистите се ставени во пат-по
зиција да мора да се вадат, од една
страна, држејќи се за платформата
за која Заев го „подготвуваат подол
го време“ и му се „дадени насоки и
препораки“ (како што му пишува
Заев на Мендух Тачи), а, од друга
страна, да се обидат да не исчезнат
од мапата на политичките партии
поради поделбата на пратеничките
места со демонстрантите.

Затоа се заигра на две очајнички
полиња. Од една страна, преку
контактите на независната но
винарска, а сега нова партиска
ѕвезда Мухамед Зекири беше
активирано косовското под
земје. Независно дали тој им ги
предал разговорите или до нив
само пренел што и како се оче
кува да одработат, емитувањето
на разговорите на челниците на
ДУИ преку социјалните мрежи
коинцидира со времето на сред
бата на Косово. Од друга страна,
за тие луѓе со кои се сретнал Зе
кири се знае дека биле блиски
на неутрализираните групи во
полициските акции „Бродец“ и
„Диво Насеље“. Двете акции беа
болни теми за Зекири и при не
говото новинарско одработува
ње. Дали притоа Зекири со оваа
група договарал и друг ангаж
ман во предизборието не е те
шко да се предвиди, но тоа што е
сигурно е дека не му било тешко
да им ја продаде приказната де
ка ДУИ, со тоа што не застанале
во одбрана на нивните браќа-со
борци, заслужува да бидат цел
на јавна дискредитација.
Во исто време, додека трае напа
дот врз ДУИ, Заев ја активираше
и неговата Катица Јанева. Спе
цијалната, црпејќи го легитими
тетот од собранискиот состав
којшто за неа е легитимен, ја
замајуваше јавноста неколку де
на со медицински контролиран
настап во кој ги навредуваше
пратениците, па ги молеше да
ѝ овозможат бесконечност и не
ограничени можности. Притоа,

секако, не кажа кој прислушу
вал, како прислушувал, дали го
имало Заев на снимките, па и од
каде повторно преку социјални
те мрежи ги слушаме разговори
те на Али Ахмети и другите од
ДУИ ако Заев ѝ ги предал сите
материјали? Јанева го одигра
договореното и ја напушти сед
ницата, со најава дека нема да
се враќа. Исто како што пред
шест месеци одлучи да не се по
јави да го одбрани извештајот за
работа, ниту пред собраниската
комисија, ниту пред Советот на
јавни обвинители. Оваа собра
ниска епизода на Јанева сега
беше во функција само и само
како основа за Заев да може да
го напише кукавичкото писмо
до амбасадите, во обид за спас
на кожичката.
Во целата игра на СДСМ дека
„ВМРО прислушува и сега пушта
разговори“, а МВР со партискиот
генерален секретар Оливер Спа
совски на чело нема да мрдне со
прст заради повторното бомбар
дирање, сега СДСМ очекува да
настане една нова состојба во
која притисокот би требало да
падне врз Јавното обвинителс
тво на Марко Зврлевски. Секако,
како дел од внесување раздор
на старо-новата владејачка ко
алиција, како што покажуваат
анкетите за изборите. Доколку,
пак, ОЈО и делот од МВР повтор
но изненадат, онака како што
изненадија во случајот со Захир
Беќири Чаушот, дури тогаш би
се активирале Јанева и СЈО, чи
јашто основна задача се токму
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нелегално снимените телефонски
разговори во обид да ја испеглаат
ситуацијата.

Во компјутерски инсталации на
Чаушот беа најдени околу 70 илја
ди разговори, а според полицијата
дел од папките на хард дисковите
и преносните мемориски картич
ки биле креирани дури и откако
Чауш бил во затвор. Тогаш се посо
чија и врските на членот на СДСМ
со другите подземја на Балканот,
во Србија и во Косово. Не беше из
ненадување дека тие ќе излезат
на виделина, ниту, пак, дека тоа
во некој момент нема да биде упо
требено во корист на СДСМ.

Привидот дека СДСМ во овие 100
преодни денови ќе остави на при
времената комисија за медиуми да
се грижи за тоа дали некој недоз
волено влијае врз јавноста брзо
падна во вода. СДСМ никогаш не
можел да се подготви за избори
без црна кампања, ниту без шуру
вање со подземјето. Но, објавува
њето на разговорите ниту досега
му донесе, ниту отсега ќе му донесе
политички рејтинг на Заев, барем
не за тоа што го заговара. Веќе сѐ
е јасно, само уште во СДСМ да се
освестат дека албанизацијата на
која се подготвени не минува ниту
кај Албанците ниту кај Македонци
те. За тоа имаат, барем засега, уште
седумдесетина денови.

петок, 30 септември 2016 година
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анализа
Платеничко фијаско

„Се тресеа социјалните
мрежи - се роди шарено
фијаско“, ова би бил најкусиот
опис на понеделничката неуспешна
реинкарнација на платеничката „револуци
ја“. Една недела по сите опозициски медиу
ми се трубеше за протестот, ги окупираа и
заморуваа сите на социјалните мрежи,
направија дури и спот. Бадијала, да не беа
автобусите со организиран превоз од гра
довите, срамот ќе беше уште поголем.
Вака, и не беше толку страшно. Да, можеби,
невкусно како беден потег со партиските
автобуси и членови, но ланч-пакетите биле
вкусни, пишаа патниците-намерници по
истите тие антисоцијални мрежи. Тоа,
веројатно, им бил и најсилниот впечаток
од случувањето во Скопје, секако, освен
неизбежната посета на „Сити мол“
Пишува | Љупчо Цветановски

Е

дна позитивна работа ги из
ненади сите во понеделни
кот. Верувале или не, но на
рачаните протестанти –партијци во
одбрана на СЈО од градовите, кои ја
дадоа и најголемата бројка, за чудо
и за промена не дојдоа со автобу
сите на „Тритерол“?! Нешто овде
опасно смрди: или газда Лефтер и
лидерот и пријател Заев се скара
ле околу некој тендер или СДСМ
ја научил лекцијата со препознат
ливоста на нонстоп ангажираниот
партиски превозник. Поверојатно,
првото, но да не беа автобусите,
срамот ќе беше уште поголем. Мо
жеби невкусно како беден потег со
партиските автобуси и членови, но
ланч-пакетите биле вкусни, пишаа
патниците-намерници по истите
тие антисоцијални мрежи. Тоа, ве

Неуспешно
воскреснување
на мртвата
„револуција“
ројатно, им бил и најсилниот
впечаток од случувањето во
Скопје, секако, освен неизбеж
ната посета на „Сити мол“.

Причините за катастрофал
ната посетеност и за непре
сушната потреба за носење
пет-шестстотини партијци
од градовите имаат длабоки
корени во играта на самиот
СДСМ. Проблемот е што тие
самите, знаејќи што ги чека во
понеделникот во 17.00 часот
пред парламентот во Скопје,
превентивно си наполнија де
сетина автобуси од повеќе ма
кедонски градови. Никој и не
очекуваше некаква голема по
сетеност, а најмалку врхушката
и организаторот на протестите
од уличката што го носи името
на Павел Шатев.

АВТОБУСИТЕ КАКО СПАС,
ПОИНАКУ СЈО ЌЕ ГО БРАНЕА
СЈО?

Свесни за низата потези со кои
ги оддалечија идеалистите од
шарената „револуција“ од и
така квазидвижењето, соци
јалдемократите, исто така,
позитивно и несвојствено за
нивното стихијно дејствување,
си нарачаа автобуси. Со овој за
нив чудно превентивен потег,
ја спасија и шарената „револу
ција“ и себеси од срамот што ќе
следуваше.
www.republika.mk

Сликата покажа, па дури и сите
опозициски медиуми и порта
ли потврдија, дека, цитирам,
„неколку стотини граѓани“ ги
изразиле револтот и поддр
шката за Катица Јанева и за
СЈО. Конечно, се согласуваме.
И без да навлегуваме во стру
ктурата на присутните, која
беше составена од 90 проценти
пензионери, кои се сеќаваат на
убавите времиња во комуниз
мот, чувствуваат долг и сакаат
да остават белег на замину
вање, и 10 проценти пленум
ци, вработени во Сорос, и од
тие со желба да се вработат
под негова закрила, бројката
е повеќе од очајна. Потфрлија
сите страни заинтересирани
за промена на власта и, повеќе,
за бенефитот од владеењето
на СДСМ. Па само Соросовите
филијали да излезеа со полн
капацитет, бројката ќе беше
слична или поголема, без авто
бусите и сите други. Вака, само
со платен превоз и ланч-пакет,
дојдоа десетина автобуси, да
вајќи бројка од пет-шестстоти
ни луѓе. Што остана за другите,
стотина од Скопје, педесет?
Вистината е повеќе од едно
ставна, да не беа провинци
ските сопартијци на СДСМ,
во одбрана на СЈО ќе беа СЈО.
Првата кратенка за Специјал
но јавно обвинителство, вто
рата кратенка од имињата на
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чин. Најверојатно, вработува
њата во тимот за односи со
јавноста на СЈО, сепак, го пре
кина Бејли, а не Заев или Ше
керинска, Катица најмалку.

По вак вот о неу сп ешн о
упикување кај „шарените“,
прв а прич ин а за нејз ин
препород би било прикажу
вањето дека „револуцијата“,
демек, е сѐ уште жива. Чин,
кој би удрил по емоциит е
на зам ин ат ит е, зал ут ан и
во идеали и разбудени од
партиската злоупотреба на
шарени синови и ќерки, со
кој тие поведени од носталгијата кон бојадисувањето
и уништувањето институции, би се вратиле во
шареното стадо во кое
доминира сината боја.
„Еднаш шарен, секогаш
шарен“ – извикуваа вандалите во текот на минатите протести, и бојадисуваа ли бојадисуваа...
Стево, Јордан и Оливера... Трој
цата од СДСМ, шарената и меди
умите, единствените што ќе беа
на протестот пред парламентот.
Да, доколку не дојдеше засилу
вањето од внатрешноста, ќе си
беа Пендаровски, Шишовски и
Трајковска, сами и шарени од
мака во лицата. Ќе си подремеа
и како, демек, случајни минува
чи, ќе си продолжеа накај „Плеј“
или „Круг“.

КАКО СДСМ ЈА „УБИ“
ШАРЕНАТА „РЕВОЛУЦИЈА“?

СДСМ не одигра случајно така,
ниту сега има подобра пресме
тка на работите, па, за промена,
првпат во 25 години дејствува
превентивно. СДСМ си е стариот
и си игра по навика, но пробле
мот што самиот го направи со
шарената „револуција“ премно
гу боде очи за да остане глув на
сопствениот масакр на и така
лажната револуција.

10

Опозиционерите, свесни дека са
мите го уништија бојадисувачко
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то чудовиште што го создадоа за
лични партиски потреби, сега при
неговата реинкарнација по повеќе
од два месеца настапија итро и од
личен интерес, барем моментно,
го спасија. Доколку не реагираа
правовремено и не донесоа сто
тици партијци, 26 септември 2016
година ќе беше денот кога шаре
ната „револуција“ и официјално
ќе беше прогласена за мртва. И
така, два месеца ја одржуваа на
апарати, без согласност на најго
лемиот дел од учесниците во неа,
кои ја погребаа со потпишувањето
на договорот во јули годинава, со
кој партиите се обврзаа дека на
31 август ќе се договорат за избо
ри на 11 декември. Мала забуна,
можеби, им внесе Заев, кој изјави
дека на 31 декември ќе се догово
рат за избори на 11 декември, но
никој не го сфати сериозно, како
и секогаш, нели.
Со договорот за договор, шарена
та револуција замина во историја
та, како историски срам за поимот
револуција. И додека сите мислеа
дека единствена оставнина ќе би
дат два-тројцата пратеници од
www.republika.mk

нивните редови, кои на своите
внуци ќе им раскажуваат дека
биле дел од револуција што ја
биеле жестоко и која проду
цирала неколку пратеници во
парламентот, кои подоцна се
приклучиле на матичната пар
тија, таа воскресна. Никој не се
зачуди, напротив, има повеќе
причини за нејзиното будење
од мртвите.

ЧУМУ ВОСКРЕСНУВАЊЕ НА
МРТВАТА „РЕВОЛУЦИЈА“?

Првична причина за бедниот
протест е неуспешната „гери
ла-акција“ на Шекеринска, која
се обиде со нудењето неколку
партенички места да ги одо
броволи бојадисувачите, кои
за нив неуморно боеја ли боеја
со месеци. Ова, очигледно, бе
ше далеку од задоволувањето
на апетитите на „револуцио
нерите“, кои очекуваа многу
повеќе од 20 евра дневница
за својот ангажман. Настрана,
летото помина, а тие ги потро
шија парите.

Другата страна е уште по
страшна за СДСМ. Со отворе
ната понуда и ветувањето за
ставање на пратенички листи
на активисти од „револуција
та“, партијата ги разобличи
протестите и генезата на соз
давањето на движењето. Ова
најмногу удри по идеал
 истите,
тие што бојадисуваа бесплатно
и кои, можеби, првично паднаа
на финтите за борба против
„режимот“, некаква си слобо
да и уште понекава правда, но
набргу се освестија кога болно
и јасно увидоа во што и за што
била целата шарена прикаска.
Тие умните и излажани, кои
без размислување влегоа во
идеализираната сказна за не
каква класна борба на левича
ри против „режимот“, сфатија
дека биле само алатка за поли
тичко поткусурување. Ништо
повеќе, но никогаш повеќе...
Следуваше и неуспешно одо
броволување со вработување
„новинари“ од шарените чеда,
но и таа пропадна по силниот
медиумски одек на најавениот

Втора причина за воскресну
вање на мртвата револуција е
непресушната потреба од неа.
Свесен дека оди во амбис, со
јасно означен датум на 11 де
кември, СДСМ мора да мисли
на каква и да е отстапница.
Поради реалноста од пораз,
можно е да „пукне“ во пар
тијата , па ќе мора да се оди
круто. Во превод, од СДСМ ќе
мора да удрат жестоко, макар
и против своите ментори од
меѓународната заедница, за
да предизвикаат и оправдаат
трето одложување на избори
те едноподруго. За да не бидат
сами, нашле и некоја нова не
булозна причина дека на 11
декември планетите се лошо
поставени за гласање во РМ,
СДСМ ќе мора да има некаква
поддршка. Шарената напра
вија, колку и да е проѕирна,
им заврши работа за враќа
ње во минатото, па зошто да
не и сега. И така, зборуваме
за крајно мрзлива, неинвен
тивна партија, која постојано
игра на истите карти. А кога
ги имате „шарените“ в раце,
гревота би било да ги испу
штите, нели...

www.republika.mk

Третата причина е многу
блиска до претходната, но во
овој случај воскреснувањето
на „шарените“ и одржувањето
партиски апарати на револу
цијата би имала за цел нејзи
на злоуп
 отреба по изборите,
кои нема да ги признаат. Ќе
загубат и Заев повторно ќе
излезе и ќе каже дека не ги
признава. Ако можеше 2014
година, без ниту еден подне
сен приговор до ДИК, чуму да
не може и сега во 2016 година,
по толку легенди за неправил
ности на изборите? А ако не
ги признаат, ќе треба да про
тестираат. Секако, засилени
со „граѓаните“ од шарената
„револуција“. Прикаска со до
кажан „помин“...

Затскривањето на срамот на
најдобрата партиска алатка
од која се очекуваше многу,
а се доби само срам, би била
четвртата причина за пре
породот на револуцијата. Зем
јотресот наречен интервју на
Катица Јанева за МТВ (и мон
тирано и немонтирано) силно
ги стресе надежите на СДСМ
и добро ги насмеа граѓаните,
кои сѐ уште беа под притисок
на вистинските земјотреси во
Скопско. Можеби и немаше да
носат толку автобуси и да ла
жираат протести, доколку Ка
тица не продолжеше со глупо
стите во Собрание. За жал на
СДСМ, Катица призна дека не
била Супермен и тресна дека
експертите од СДСМ не сака
ле народни пари, ама таа ги
натерала да ги земаат. Меѓу
обвинителската пародија и
меѓу криењето на трошење
то четири милиони евра. Исто
така, народни пари. Вака, „ша
рените“ во функција на играта
„Милион
 ер“ (а во врхушката
на СДСМ, сосема случајно, се
милионери) ја одигра улогата
„повикај пријател“ и се пока
жаа како идолопоклоници на
Сизиф, а срамот на Јанева не
можеше да го скрие и покрие
ништо, најмалку „неколку
стотини граѓани“, кои едвај
издржаа еден – еден и пол час
пред да се растурат и да го на
полнат „Сити мол“.
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ПРАЗНИТЕ ВЕТУВАЊА ВЕќе не минуваат

омразата е
единствена силна
карта на опозицијата
Длабоката поделеност меѓу граѓаните, малиот број неопределе
ни гласачи, длабоките политичко-етнички ѕидови зад кои живеат
Албанците (кои и овој пат ќе го дадат својот глас на „своите“) не
се единствените проблеми за опозицијата пред референдумско
изјаснување. Главниот проблем е тоа што, изгорени од неколку
претходни „големи промени“ (Обновата на Македонија од Демо
кратската алтернатива на Тупурковски во 1998 година е една од
тие измами), граѓаните веќе не веруваат во празни зборови дури
ни кога се убаво спакувани
Пишува | Горан Мом ироски

Д

одека народот се забаву
ва со „чорапогаштите“
(хулахопки на бугарски)
на специјалната обвинителка
Катица Јанева, која со криење
на трошоците на СЈО пропушти
да го заслужи името јавна, ми
нуваат клучни денови во кои
СДСМ имаше можност да ја свр
ти историјата во свој правец. Но,
како што ѝ се случува прече
сто на најголемата опозициска
партија во последните години,
таа повторно реши наместо на
народот, да се потпре на стран

ците кои од 2006 година наваму
не носат победа, на „бомбите“
кои не успеаја да ги променат
партиските рејтинзи и на Јанева
од која се очекува со кривични
пријави да ја донесе втората
победа на СДСМ во независна
Македонија.
За потсетување, досега на пар
ламентарни избори СДСМ има
победено само во 2002 година.
На првите парламентарни из
бори во 1990 година тогашниот
СКМ-ПДП беше втора партија,

зад ВМРО–ДПМНЕ, а на вторите
во 1994 година СДСМ победи без
учество на опозицијата која ги
бојкотираше изборите. Од 2006
година наваму СДСМ губи на си
те три вонредни парламентарни
изјаснувања.
Генезата на катастрофалните
резултати на опозицијата во
последните 10 години може
да се бара во начинот на кој
владее ВМРО–ДПМНЕ, и тоа е
легитимно. СДСМ може да се
жали на однесувањето на вла
ста, на ланскиот снег, на гло
балното затоплување, но ако
се видат резултатите од сите
избори во последните 26 годи
ни, ќе се види дека се работи за
системски грешки и слабости
поради кои Македонија по
вторно, најверојатно, ќе остане
без соодветна опозиција.

Објективно, 100 дена е многу
малку време за да се смени оп
штата слика за кој било поли
тички фактор во земјава. Тие
што верувале дека ВМРО-ДПМ
НЕ гради и работи, повторно
ќе веруваат во истото, тие што
мислат дека партијата што е
на власт е криминална група,
нема да го променат својот
став. За жал на СДСМ, тие што
верувале дека СДСМ е импо
тентна партија што не знае што
да прави по изборите, пак ќе
веруваат во истото без разлика
што ќе кажат нејзините прет
ставници во изборната кампа
ња. Практично, единствената
силна карта на опозицијата е
омразата што постои меѓу на
родот, но таа, според анкетите,
не може да ги смени главните
политички трендови.

СДСМ никогаш не ја научи лек
цијата од неговиот лидер и
премиер на изборите во 2006
година, Владо Бучковски, кој
на 10 дена пред изборите вети
зголемување на пензиит е за 10
проценти откако претходно че
тири години им намалуваше по
8 проценти од тогаш далеку по
малите пензии. Случајно или не,
тие 8 проценти за пензионерите
во својот мандат како министер
за финансии ги одобри човекот
што сега ќе ја води изборната
12
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кампања на владејачката пар
тија, Никола Груевски.

Случајот со ветувањето на Буч
ковски и поразот на партијата
што ја предводеше е најдобар
пример за тоа колку македон
ските гласачи се свесни за ла
гите и за лажните ветувања на
политичарите и веруваат само
кога ќе видат резултати. За жал
на македонската демократија,
на која одамна ѝ недостига сил
на и енергична опозиција што ќе
се бори со програма, граѓаните
веќе не слушаат ни обиди за ла
ги, а уште помалку конкретни и
реални планови кои можат да
им го подобрат животот.
Сте чуле ли некаде како СДСМ,
ако победи, ќе ја намали невра
ботеноста, како ќе го зголеми
наталитетот, како ќе ја намали
миграцијата, како ќе ги зголе
ми странските инвестиции или
како ќе го зголеми стандардот
на граѓаните? Такви решенија
нема ни за лек и затоа граѓа
ните мора да решаваат преку
аналогија со тоа што го гледаат
како решенија на опозицијата.
Ако се суди според медиумските
решенија што ги наметна СДСМ
за објективно лошата состојба
во медиумскиот простор, не мо
жеме да очекуваме напредок на
ниедно поле.

Името е најдобар показател за шизофреничката политика на СДСМ

Стратезите на опозицијата се лажат ако мислат дека пре
ку нивните недефинирани политики се минува лесно,
па дури и кога има големи причини за незадоволство од
власта. Граѓаните дури и кога не знаат точно да ги објас
нат работите, дури и кога немаат соодветни информации,
точно знаат каде нешто не е како што треба, и врз основа
на тоа го даваат својот глас. А, најдобар пример за лошата
политика која на избори може да ги чини десетици илјади
гласови е прашањето за името.
СДСМ со години не може да се реши дали ВМРО-ДПМНЕ
треба да преговара за името или, пак, треба да се држи до
црвените линии за идентитетот. Кога мисли дека може да
добие некој поен повеќе кај јавноста, постојано го обвинува
Груевски дека преговарал со Грција со цел да го промени
уставното име. Кога е под притисок од странците, тогаш
Груевски се обвинува за непопустливост и немање желба да
го реши името. Кога ќе чуе дека се водат преговори, веднаш
се вадат приказни за национално предавство.
Позициите се менуваат од ден во ден, од недела во недела.
Еден ден Груевски е предавник затоа што во Букурешт (а

таму беше и Црвенковски) се согласил да влеземе во НАТО
под ФИРОМ, а веќе наредниот ден, ако на одговорните за
надворешна политика на „Павел Шатев“ им се сони друг
филм, Груевски е најголема причина за нерешавање на
спорот со Грција и блокадата во НАТО и во ЕУ затоа што
не е конструктивен.

Истите тие што од независноста (освен во периодот
2008-2012) имаа цели 12 години да го решат спорот и тоа
во околности што беа далеку побенигни од сегашниве,
сега во зависност од денот и од нарачките обвинуваат
за предавство или за непопустливост. За жал, оваа ши
зофреничка ситуација не е само за името, кое, сепак, е
едно од централните прашања. Вакви се позициите и
во земјоделството, субвенциите, задолжувањето, одно
сите со соседите, странските инвестиции, политичкиот
систем, прашањето за правата на маргиналните групи и
многу други важни прашања. Во нив нема константност
во ставовите и јасна позиција што ќе прави опозицијата
ако дојде на власт. А, граѓаните сакаат да знаат на што
се, особено ако претходно неколку пати веќе биле суро
во прелажани. �
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Стоп за загадувањето со нов сет мерки

Полесно ќе се дише, но и поекономично ќе се вози
Субвенции за користење автомобили на струја, електрич
ни автобуси, такси-превоз и субвенции за вградување
плински уреди се дел од сетот мерки што треба да почнат
од 2017 година, а кои треба да го намалат загадувањето
во Скопје, да го подобрат квалитетот на воздухот и да ја
намалат маглата во котлините
Пишува | Александрија Стевковска

У

рбаните средини секојдневно
мака мачат со загадувањето на
воздухот и на животната среди
на. Се работи за глобален проблем, со
оглед на тоа дека Светската здравстве
на организација утврдила дека девет
од 10 луѓе во светот дишат лош воздух.
Загадениот воздух носи и смртонос
ни последици. Според СЗО, повеќе од
6 милиони луѓе во светот годишно
умираат поради загадувањето. Кај нас
ситуацијата е посебно алармантна во
зимските месеци кога за зголемување
на загаденоста на воздухот дополни
телно придонесува греењето на дрва.
Комбинацијата од издувните гасови и
чадот од согорување на огревното др
во доведува до ситуац
 ија кога е опас
но да се излегува надвор, посебно за
децата, старите и за болните лица. И
досега како никој да не знаеше или
не сакаше да се фати во костец со ре
шавање на овој горлив проблем кој ги
засега сите. Но, се наѕира крајот на оваа
наизглед безизлезна ситуација. Имено,
субвенции за користење автомобили
на струја, електрични автобуси, та
кси-превоз и субвенции за вградување
плински уреди се дел од сетот
мерки што треба да стартуваат
од 2017 година, а кои треба
да го намалат загадување
то во Скопје, да го подобрат
квалитетот на воздухот и да
ја намалат маглата која во
зимскиот период се јавува
во скопската, полошката
котлина и во Пелагонија.
Мерките, според експер
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тите, ќе имаат значително влијание
врз животната средина, но ќе значат
и поволност која ќе може да ја иско
ристат граѓаните.

Набавката на електричен авто
мобил, можеби, е поголема инве
стиција од купувањето автомобил
на бензин, но на долги патеки е по
исплатлива. Освен тоа што нема да
ја загадува средината, возилото на
електричен погон е поисплатливо
за користење. Благотворно ќе биде
и влијаниет о на користењето еле
ктрични автомобили и автобуси, но
и вградувањето плински уреди кои
се поекономични од класичните
бензински или дизел-мотори. Пре
ку поставување уреди за полнење
комплетно ќе биде решен пробле
мот со тој аспект, па граѓаните не
ма да треба да се плашат дека ако
купат електричен автомобил, нема
да можат да го користат, односно
ќе нема каде да го полнат. Според
најавите, мерките нудат комплетна
услуга која ќе овозможи користење
возила на електричен погон. Сѐ на
сѐ, идеално решение и за
околината и за граѓаните
– велат експертите од обла
ста на машинството.
�
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Експертите порачуваат граѓаните што
е можно повеќе да се посветат на за
мената на тековните автомобили на
бензинските мотори со плински уреди
или, пак, да ги искористат субвенци
ите што ќе бидат дадени за да купат
електрични возила.

За реализација на мерката за помасов
но користење електрични автомобили,
планирано е увозот на нови електрич
ни возила да биде со нула проценти ца
рина, без дополнителна акциза и пов
ластена даночна стапка од 5 проценти.
Предвидена е субвенција за купување
електрично возило од 3.500 до 5.000
евра Во период од 10 години електрич
ните автомобили ќе бидат ослободени
и од плаќање на патарина, паркинг и
регистрација. А, исто така, предвидено
е и Градот Скопје во рамки на Јавното
сообраќајно претпријатие да започне
со набавка на 50 целосно електрични
автобуси. Со втората мерка се предви
дува субвенционирање за вградување
плински систем во автомобилите. За
таа цел секоја година, почнувајќи од
следната година, ќе се овозможат вау
чери од 300 евра за набавка на плински
уред кои ќе се распределат на јавен
повик секоја година.

обезбедат приклучоци за полнење
со енергија - истакна претседателот
на ВМРО–ДПМНЕ, Никола Груевски,
за време на промовирање на мерките.
Покрај тоа, тој нагласи дека секоја др
жавна или општинска јавна институци
ја и секое јавно претпријатие формира
но од Владата или општините ќе биде
обврзано при секоја јавна набавка на
повеќе од три возила годишно, најмал
ку половината да бидат електрични.

Со цел да се стимулира купувањето
електрични автомобили, предвидено
е фазно да се обезбеди пристап до спе
цијални полначи на енергија. Постојат
брзи полначи на енергија кои целосно
ја полнат батеријата на автомобилот
за 20 минути и чинат околу 15.000
евра, бавни кои полнат за четири часа
и чинат 1.000 евра и полнење преку
обичен трофазен штекер со кој се не
опходни осум часа за целосно да се
наполни батеријата на автомобилот.

Со сигурност можеме да кажеме
дека како што ќе расте бројот на
употребата на електрични возила,
така ќе доаѓа до пад на загадува
њето во урбаните средини. Ова
е еден тренд присутен во цели
от свет, и Норвешка и Холандија
најавија дека до 2025 година ќе
престанат со продажба на нови
неелектрични возила и останати
те земји во Европа ќе го прифатат
овој тренд, во кој ние очигледно се
приклучуваме – објасни Алексан
дар Митов, советник на премиерот
за здравство.
�

Со овие мерки Македонија се при
дружува на најнапредните земји во
Европа, кои во користењето на вози
лата на електричен погон ја гледаат
својата иднина. Во урбаните средини
загадувањето најчесто е сконцен
трирано покрај најпрометните соо
браќајници. Поради големата фре
квенција на возилата и затвореноста
на сообраќајниците од двете страни
со згради, доаѓа до концентраци
ја на загадувањето и таканаречен
феномен на улични клисури, и тоа
придонесува за несакани ефекти по
здравјето на луѓето, астма кај децата,
срцеви заболувања и белодробни
заболувања.

Тргнувајќи од фактот дека поради
климата и метеоролошките услови
во скопската котлина, Пелагонија и во
Полошката Котлина честа е појавата
на инверзиони магли, овие проек
 ти се
важни за истражувањето на животна
та средина, за здравјето на населени
ето и ќе помогнат при намалување на
штетните гасови. �

Од мерките ќе се офајдат и таксистите.

Со изменување на регулативата ќе
овозможиме такси-компаниите што
имаат само електрични возила да
бидат ослободени од сите давачки
кон градот што ги имаат останатите
такси-компании, како и да добијат
неповратни 5.000 евра грант за се
кое ново електрично возило што ќе
го набават. Полнењето со енергија
за нив ќе биде бесплатно на сите
државни паркиралишта во наред
ните 10 години. Паркиралиштата
ќе бидат обврзани најмалку 5 отсто
од достапните паркинг-места
да бидат за електрични
возила и за нив да
�
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Рекоа, не порекоа Десетте гревови на џелатот од Крива Паланка Рекоа, не порекоа
Фросина Ременски

Катица
Јанева
Јасно и гласно, по стоти
пат кажувам, тоа што
досега го одговорив и
го кажав нема пак да го
повторувам. Извештајот на 16 страници е реал
на слика на работењето на СЈО. Немам намера да
разговарам за финансискиот извештај.

Оваа битка ќе биде
многу жестока и суро
ва, но да не упаднеме во
однапред подготвено
сценарио според кое ќе настане вистински, дури
и физички судир помеѓу Македонците. Тогаш
тие сили што не ѝ мислат добро на Македонија
можат едноставно и брзо да направат и класичен
протекторат. Јас верувам дека оваа политичка
поплава има и добра страна, цело ѓубре исплива
на површина од сите можни аспекти и јас сум си
гурен дека правдата, правноста е на наша страна
и дека треба да излеземе од овој кошмар и хаос
со помалку гребнатинки затоа што животот про
должува и од 12 декември натаму.

Илија
Димовски
Сега следи операци
ја „Бегство“. Наместо
пратениците да имаат
време да прашуваат и
Јанева да одговара, сега влегуваме во операција
„Бегство“ која значи госпоѓата Јанева да ќути, а као
нешто сега ние процедурално ќе се расправаме и
ќе го трошиме времето. Граѓаните на Република
Македонија овие неколку денови разбраа колку
институцијата СЈО ниту има концепт, ниту има
професионалност, ниту има непристрасност, ниту
знае што треба да работи. Госпоѓата Јанева призна
дека не се комплетни предметите. Тоа го разбрал
професор од Правен факултет и крева паника. И
мене тоа ми е совршено јасно.
петок, 30 септември 2016 година

Образование:
Институт за социологија
на Филозофскиот факултет
во Скопје
Професија:
техничка грешка во
министерско столче
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Братислав
Димитров

16

Билјана
Ванковска

Родена на:
22 февруари 1977 година во
Крива Паланка

м се извинуваме на
читателите што тол
ку долго чекаа да ја
видат Ременски во оваа
рубрика. Ѝ се извинуваме
и нејзе што толку многу
брилираше, па од сјајот не
го видовме очајот.

„Толку мала, а толку лоша“
е еден од безбројните насло
ви за нејзиниот краток пре
стој на политичката сцена, а
единствен кој суштински ги
опфаќа нејзиниот лик и дело
зашто Ременски ладнокрвно
се нафати политичката би
тка да ја води преку грбот на
најранливите - децата со по
себни потреби, корисниците
на постојана парична помош,
лицата сместени во установи
за социјална заштита или во
друго семејство и лицата со
интелектуална попреченост
без родителска грижа. Два
пати за речиси една година
најголемото животно достиг
нување на оваа мала жена е
да биде џелат на опозицијата.
Фросина Ременски вторпат
во животот добива шанса
да биде политичка фигура
и вторпат ја пропушта шан
сата да биде некој и нешто.

Сепак, нејзиното презиме,
синоним за нејзините гре
вови и срамови, успеа да ги
запоседне насловите.

� „Откако Фросина Ре
менски е на чело на Ми
нистерството за труд и
социјална политика, суб
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венционираното вработу
вање е закочено“
� „Фросина Ременски ја
продлабочува партиза
цијата“

„Ременски ги оставила
без осигурување вработе
ните во МТСП“
�

„Деструкција на дело: Ре
менски по теркот на Заев
„јаде живи луѓе“, остави без
работа над 40 лица“
�

„Заканите на Заев ги ис
полнува Ременски – 44 ли
ца избркани од работа, на
нивно место членови на
СДСМ“
�

„Ременски го доведе до
колапс МТСП“
�

„Добитниците на соци
јални станови во Прилеп
на протест, Ременски и по
пет месеци не им ги потпи
шува решенијата“
�

„Ременски ги остави без
градинка дечињата од Је
гуновце“
�

„Ременски ги штити
своите права, а ги крши
правата на работниците
– забрани користење го
дишен одмор“
�

„Чистка на професионал
ците од МТСП, Ременски
повторно експресно ме
нува кадри“.
�

Доволно и премногу. Зад
сите овие наслови има
разорени човечки судбини,
уништени надежи, страв,
репресија, психолошко воз
немирување, гладни усти,
неизвесност. Страдања кои
ги возбудуваат џелатите и
претставуваат поттик за
пожесток реваншизам. Се
како, политички врз грбот
на недолжни.

После сѐ, сигурно се прашу
вате кога е вака, со што го
заслужи Ременски нашето
внимание токму неделава
за да ѝ посветиме 500-600
топли зборови.

Луѓе, Ременски оваа недела
не направи грев, ами гаф.
Не повреди никого, не им
ја отсече на немоќните ни
шката преку која ги крепи
надежта, пустата дури ре
ши и да помага. И слатко
нѐ насмеа.

„Рем енс ки пром ов ир а
мерки кои се во сила ве
ќе 16 години“.

Ременски промовираше
ослободување од давачки

за лица кои веќе 16 години
се ослободени од плаќање
партиципација. Дефинира
њето на категориите кои се
ослободуваат од плаќање
партиципација е уредено
во Законот за здравствено
осигурување од 29 март
2000 година, чијшто указ
за прогласување го потпи
шал тогашниот претседа
тел на Собранието, Саво
Климовски.

Дали е можно министер да
објавува со зурли и со тапа
ни решенија за проблеми
кои се решени. Посебно е
скандалозно тоа што ова не
се првите денови на Ремен
ски во МТСП, туку таа ду
ри втор мандат е техничка
грешка во министерското
столче на МТСП. Колку и да
нема мандат за тоа од на
родот, непростливо е пом
пезно да ги најавува и да
ги претставува како свое
решение проектите што
некој ги спровел пред це
ли 16 години кога Фросина
Ременски имала 23 години,
само една година откако
доброволно се приклучи
ла во ВМРО-ДПМНЕ. За овој
фелер во друга пригода, а
дотогаш нека трепка „Ма
кедонија функционирала и
без нејзината генијалност“.
� (Р.Р.)

Ова е нејзиното прво
„огнено крштевање“ и
тоа во законодавна ко
мисија. Се прашувам како ли ќе се однесува во
судски процес кога спроти себе ќе има тим од
неколку врвни адвокати кои ќе прават сѐ да ѝ ги
побијат доказите? А да имаше вистински (а не
суптилни, како што кажа во интервјуто) закани,
таа досега срцев удар ќе доживееше. Затоа и бев
разоч
 арана кога ја видов: неука, неискусна и су
етна, но никако цврста, аргументирана и бритка
во умот. Ете тоа е… Целата правничка/судска
приказна сега се разводнува и останува пуста
надеж Јанева да биде вистински подготвена на
долги и тешки рочишта.

Солза
Грчева

Мене ми дојде како
гром од ведро небо,
како оној скопски зем
јотрес, изјавата на лидерот на СДСМ дека нема
никаков проблем да се воведе двојазичност во
цела Македонија. Да се редефинира Уставот? Да
се отвори Рамковниот договор? Тоа е една опас
на теза. Тој веќе не крие дека игра на албанското
гласачко тело. Јас немам ништо против во секоја
партија да има лица од сите етникуми. Но, оваа
трговија, со толкав број гласачи, ќе донесе до голе
ми промени во изгледот и структурата на нашето
општество. Од тоа се плашам навистина. Дали ќе
донесе толку гласачи? Сепак, не верувам бидејќи
тоа би било погубно за Р. Македонија поради кон
цесиите на кои е подготвен СДСМ.

Бојко
Борисов
И тогаш кога најмногу
ќе очекуваат помош –
нема да ја добијат. Ова
ли ја помага нашата дружба и интеграцијата на
Македонија во ЕУ? Утре ќе треба да гласаме за нив.
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Историска лекција за Шилегов: Ченто го убија твоите претходници
директиви што требало беспоговорно
и безусловно да се спроведат, почнал
отпорот на републичките раководите
ли кон „централата“. Почетокот на оваа
централизација, во НР Македонија се
обидел да го амортизира токму Мето
дија Андонов - Ченто.
Пишува | Никола Србов

П

етре Шилегов ни објасни за него
виот интерес околу Методија Ан
донов - Ченто пишувајќи „Старите
вмровци (и нас чесните Македонци) на
времето нѐ интересираше кој го уби
Ченто“. Прво не ми е јасна поделбата во
реченицава, од една страна се старите
вмровци, а од друга страна се чесните
Македонци, дали тоа значи дека стари
те вмровци не се ниту чесни ниту Ма
кедонци? Нејсе, дилемава ќе се обидам
сам да си ја разјаснам.
Настрана вмровците, наспроти „чес
ните“, мене ме зачуди друго, како
тоа на Шилегов кога пристапувал во
партија веднаш не му кажале кој го
уби Методија Андонов - Ченто. Зар
не се фалат со тоа што тие го сметаат
како успех, со нивниот „трофеј“ – за
творањето на првиот претседател на
Македонија, Методија Андонов - Чен
то? За доброто на Петре Шилегов јас
доброволно се нафаќам на кратко да
му објаснам кој го убил Ченто, сѐ со
цел да не црвенее низ ходниците на
Бихаќка за прашања што се фунда
ментот на неговата партија.

Тргнувам од претпоставка дека Шиле
гов знае за улогата на Ченто за време
на Втората светска војна и посебно за
Првото заседание на АСНОМ, затоа и
нема да навлегувам во детали. Шиле
гов, веднаш по војната југословенските
власти, обидувајќи се да ги зацврстат
позициите на државата, на внатрешен
и на меѓународен план, почнале со цен
трализација на власта. Зацврстување
то на позициите, преку неразумната
централизација, довело до маргина
лизирање и до стеснување на обла
стите во кои можат да дејствуваат ре
публичките власти. Со одземањето на
ингеренциите и со воведувањето нови
принципи на работа преку наложување
18
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На Првото заседание на АСНОМ, по
иницијатива на Ченто, во членот
три било наведено: „На секој граѓа
нин му је гарантирана сигурноста на
личноста и на имотот, загарантирано
је правото на сопственост и часната
иницијатива во стопанскиот живот“.
Ченто бил на удар по сите одредби на
овој член, прво, партијата на Шилегов
не признавала приватна сопственост,
а не признаваше и додека беше на
власт, сѐ додека ВМРО не го донесе
законот за денационализација, и, вто
ро, неговата партија не признавала
иницијатива во стопанскиот живот,
сѐ мора да се контролира, исто како за
време на транзицијата, кога беше ану
лирана сета чесна иницијатива. Таму
каде што немало место за директиви,
веднаш било сечено во корен. Посеб
но важен за партијата на Шилегов е
членот 5 од Декларацијата на Првото
заседание на АСНОМ во кој стои: „На
сите граѓани им је гарантирана слобо
дата на говорот, печатот, собранијето,
договорот и слободата на здруженије
то“. Сигурно Шилегов се прашува дали
печатот бил балансиран. Не, не бил,
печатот бил таков за каков неговата
партија денес се залага – цензуриран.
Ченто се побунил и за тутунскиот
проблем, тој сметал дека Македонија
треба да го преработува тутунот и да
го контролира извозот на тутун, на
тој начин девизите од шест милиони
килограми тутун требало да влезат
во Македонија место во централата во
Белград. КПЈ ова го сметало за врв на
сепаратизмот кај Македонците. Цен
тралната власт веднаш преку Андреја
Хебранг дала до знаење дека никогаш
нема да дозволи федерална единица
да води надворешна трговија. Ченто
се побунил и за масовните ликвида
ции, кои биле извршени без претходна
судска постапка и без да се даде право
на одбрана. Во тој момент Ченто си
го испишал сопственото обвинение,
кое ќе биде поднесено и пресудено од
партијата, чиишто членови денес се
прашуваат кој го убил Ченто.

Ченто како претседател на АСНОМ,
заедно со Панко Брашнаров, Еману
ел Чучков, Лазар Соколов и други, се
залагал српските колонисти што за
минале од Македонија веќе да немаат
право да се враќаат во Македонија, а
тие што останале да се вратат назад во
Србија. Замислете каков „грев“. Згора
на тоа, Ченто го поддржал решението
од 1 декември 1944 година со кое се
предвидувала забрана за влез на сите
југословенски граѓани на територија на
Македонија. Методија Андонов - Ченто
на Третата седница на АСНОМ побарал
на Македонија да ѝ се исплаќаат репа

рации за периодот од 1912 година до
1941 година, период кога македонскиот
народ претрпел големи загуби во сто
панството. На Вис, Ченто директно го
поставил прашањето до Тито за обе
динувањето на Македонија, што била
крајна интенција на целата македонска
борба, на ова Тито му одговорил дека
сега мора да прави отстапки спрема
сојузниците.
Накратко ова е тоа што му било земано
за „зло“ на Методија Андонов - Ченто,
за зло било земано македонското пра
шање и неговото целосно решавање.
Тоа што го интересира Шилегов сле
дува подолу.
На седница на Политбирото на ЦК на
КПЈ одржана на 21 март 1945 година на
која не присуствувал ниту еден Маке
www.republika.mk

колумна
донец, за Македонија реферирал Миха
Маринко. Заклучокот за Македонија го
дал Тито: „Во Македонија уште не е из
живеан ’ванчомихајловизмот’, тој живее
во буржоазијата, па и во селанството.
Тие треба прво да се раскринкаат на
конкретни дела. Македонија треба да
се задржува со сопствени сили. Треба
да се кара Ченто во партијата. Влахов
треба да се повика овде. Македонија
сѐ уште не дала ништо за оваа војна и
ние ќе мора да пријдеме повеќе да дава
за војната и за обновата на земјата“.
Заклучоците од оваа седница на Полит
бирото на ЦК на СКЈ во Македонија биле
пренесени во почетокот на летото ис
тата година. На седницата на пленумот
на ЦК на КПМ, Цветко Узуновски – Абаз,
кој бил одговорен за ОЗНА во Маке
донија, во своето излагање заклучил:
„Во македонското раководство постои
група што со својата линија оди против
партиската линија. Таа група тврдеше
дека во Југославија не може да се ос
лободи и соедини цела Македонија,
туку дека тоа е возможно само ако се
бориме за македонска посебна држа
ва, односно за балканска федерација“.
На седницата завршен збор дал Лазар
Колишевски, кој побарал да се собере
материјал од сите членови на групата
и тие да бидат казнети. Групата што
требало да се елиминира била наре
кувана промакедонска струја, а нејзе
ја сочинувале: Емануел Чучков, Лазар
Соколов, Матодија Андонов - Ченто,
Венко Марковски, Михајло Апостол
ски, Петре Пирузе Мајски, Благој Хаџи
Панзов, Димитар Влахов. Сѐ почнало со
незаконско собирање компромитирач
ки материјал, за среќа тогаш немале
мобилни телефони, па своите идеи за
обединување на Македонија некој да
им ги прислушува експлицитно.

По намонтираните обвиненија од
страна на партијата и собраните мате
ријали, како тие на Зоран Верушевски,
Ченто бил уапсен токму од претходни
кот на Верушевски, од првиот човек на
ОЗНА во Македонија, Цветко Узунов
ски - Абаз. На 14 јули 1946 година во
најголема тајност со бил уапсен Ченто,
а во јавноста се пуштила информација
со која се тврдело дека Ченто сакал
илегално да ја помине границата и да
пребегне во Грција.
По незаконски собраниот материја
ли, по исценираното апсење, на ред
дошло специјалната јавна обвини
телка, поточно обвинител, станува
збор за предокот на Катица Јанева,
петок, 30 септември 2016 година
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обвинителот Благоја Поповски. Но
тогаш имале и специјален суд во кој
случајот го водел Панта Марина, ова
го пишувам со надеж дека нема и тој
да има наследник денеска.

На 1 август 1946 година, во судот Ченто
изјавил „Изјавувам пред истражната
власт, дека во течение на една и пол
година, дури бех претседател на Пре
зедиумот, стално бех во допир со на
родот нарочито со оние кои се наоѓаа
во неволја, кои се надеваа за помош и
заштита“. На салонските политичари од
власта страшно им пречело што Чен
то бил сакан меѓу народот, тој народ
подоцна ќе биде гонет под терминот
„чентовисти“ од страна на УДБА.
Од полициското сослушување на Ченто
ќе издвојам само една реченица во која
сметам дека ќе се пронајде партијата на
Шилегов, а истовремено ќе ја потсетам
ВМРО-ДПМНЕ со кого тоа води битка.
Ченто вели: „Би ги објаснил причините
за давање на оставката на функцијата
што ја имав со тоа што кај други луѓе
постоеше извесна омраза кон мене и
нивните амбиции за власт. Тие што
се бореа за власта сакаа првенствено
мене да ме симнат од власта“. Во СЈО,

20

петок, 30 септември 2016 година

пак, кај тогашната Катица Јанева, Ченто
изјавил: „Мене ме интересира македон
ското прашање како секој Македонец и
сѐ што би можел би направил за обеди
нувањето на Македонија и за доброто
на македонскиот народ“.

Тогашната Катица Јанева излегла со
следново обвинение: „Обвинетиот
Методија Андонов - Ченто: што не
слагајќи се со политиката на ФНРЈ
како внатрешна, така и надворешна,
која, по негово мнение била противна
на интересите на македонскиот на
род, бидејќи покрај другото, неговото
обединение не можело да стане во
рамките на ФНРЈ“.
Се осудува: „На 11 години лишение од
слобода со присилна работа и на губи
ток на политички и поедини граѓански
права освен родителските за време на
5 год. след издржуење на казната“.

На овој начин, луѓето што се бореле за
целосно решавање на македонското
прашање, за Македонците да бидат
свои на своето, да не бидат експлоати
рани и угнетувани, на крајот завршиле
во затвор каде што ги сместиле луѓето
на кои поважно им било „братството
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и единството“ и двојазичноста. Докол
ку некој најде сличности тие се нена
мерни, луѓето што го ставија Ченто во
затвор дојдоа на власт со насилие без
никаква поддршка и симпатии меѓу
народот, тие луѓе под покровителство
на чадорот Белград направија мон
тиран случај, монтирано обвинение,
монтирана пресуда и сето тоа преку
непостојни и неуставни дејства. На тој
начин го убија човекот што сакаше
обединета место поделена Македонија,
кој сакаше Македонија со Македонци
наспроти Македонија со колонизато
ри, кој сакаше македонски наспроти
српскохрватски јазик, кој не сакаше
двојазичност и беше подготвен да се
спротистави на федерацијата. Денеска
Шилегов како доследен наследник на
тие што го убија Ченто ги поставува
истите барања како неговите претход
ници: двојазичност и федерализација.
Засега толку од мене, ова беше забрзан
курс, кој го давам од загриженост кон
човекот, кој, можеби, немаше да знае
да одговори на прашањето „Кој го уби
Ченто“ и тоа во ходниците на партијата
што го уби. Можеби и му помогнав, којз
нае, би ја загубил функцијата доколку
не знае вакви основи. �

ЗЕРО
ПОЛИТИКА

Пишува | Ацо Станковски

„З

еро“ не е само умет
ничка тајфа, која од
време-навреме се со
бира и дејствува во правецот
на реализацијата на некоја
творечка визија или проект.
„Зеро“, исто така, е и дебатен
клуб и лабораторија на идеи,
кои засегаат во сите области
на животот и интелектуално
ста. Но, засега, од тој вулкан
на интерпретации и анализи
ретко што излегува на јавна
та сцена. Сега засега, по тие
прашања „Зеро“ дејствува ма
гиски и езотерично, но ток
му таквиот херметичен став
иритира одредени персони
во котлинава, личности кои
сакаат да го нарушат мирот,
во кој „Зеро“ сака да пребива
и да медитира. Патем, има
силен телепатски дијалог по
меѓу одредени членови на
„Зеро“, кои во текот на десе
тици години практикување
уметност и тајни учења се
стекнале со способности да
се екстраполираат во оно
страното.
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Кога тајфата се собира за да
го конституира „Зеро“, тоа не
го прави само од професи
онални причини, поврзани
со некој проект од областа
на ликовните уметности, ту
ку, исто така, се случуваат и
многу други работи, сосема
непоимливи и неверојатни
за обичните граѓани. Сека
ко, нив „Зеро“ никако не ги
потценува, како што тоа го
прават повеќето таканарече
ни интелектуалци – припад
ници на опозициските стру
ктури, напротив, за „Зеро“ во
несогледливите когнитивни
лавиринти на постоењето на
родот е нераскинлив дел од
духовната аура, од Акашата,
од гностичките вибрации,
кои секое свесно и словесно
битие го поврзуваат со су
штината, во која е сѐ содр
жано, без остаток.
Но, за „Зеро“ не постојат ника
кви административни, ниту,
пак, академски граници, за
платеништвото и за кодошла
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колумна
кот не ни станува збор. „Зеро“
со индигнација и гадење гле
да на овие гоим
 и (полуживот
ни), што со омраза и празна,
механичка, би рекол, замаски
рана псевдоинтелектуалност
влегле во донкихотска битка
со сите патриотски и антигло
бализациски сили во градот и
во светот (urbi et orbi).
Но, кој да се занимава со сите
тие стеници и комарци – ко
румпирани до коска од сега
веќе здивениот неолибера
лизам, кој влегува во своја
та сосема евидентна летал
на криза, во својот гротескен
танц макабр.

Пците на неолибералната
идеолошка и политичка ти
ранија, која ги малтретира
сите оние кои не сакаат да
се подвргнат на нејзината
тапа и бессловесна, колку и
неинвентивна и до лудило
здодевна визија за светот,
што се сведува само на фи
лософијата на купување и
продавање, и ништо повеќе
од тој лукративен и прагма
тичен поглед на нештата,
каде што духовноста и по
етичноста се прогонуваат,
исемјуваат и уништуваат, а
сите протагонисти на етич
носта и естетичноста треба
да бидат екстерминирани,
значи тие пци се растрчаа
по теренот.
Пуштени од синџир од страна
на нивните господари – меѓу
народниот платежен фактор,
еманиран во агенцијата „Со
рос“ во американскиот вое
но-индустриски и цијашки
комплекс, во пупунците на
ситната, шконтерска и срам
на, а ла кодош дипломатија
во домашните предавници,
оние што добиваат пари за
своите свињарии од наведе
ните фактори, а се само еден
дел од предавничката и зло
сторничка алијанса и, сека
ко, најголемата опозициска
партија, тој криминален ек
скремент на една потрошена
утопија, која се хранеше со
www.republika.mk

крв, солзи и месо на неисто
мислечките граѓани.

Сега, во предизборието, се
пуштиле во погон хистерич
но како обезглавени коко
шки со агониски рефлекси и
плукаат и прскаат крв и гној,
и џвркаат фекалии наоколу,
обидувајќи се да ја наметнат
својата волја, која во која би
ло варијанта иницира само
ништожност и зло. Овие луѓе,
поврзани со џојстик, хараат
по котлинава, диригирани
од нивните спонзори и ги
лаат нивните инструкции,
сосема несвесни, ниту за го
лемата слика, ниту, пак, за
вистинските правци на де
лување. Но, тоа се класични
платеници, луѓе без морален
кредибилитет и какви било
возвишени квалитети.

Тоа, што некои од нив се око
мија на „Зеро“, говори за нив
ните фрустрации, немоќ, а
најмногу за нивните многу
оскудни капацитети за кре
ација и промислување. Цита
тологијата и фразеологијата
нема да ги одведат далеку. Во
секој нивен обид за ефектна
критика против „Зеро“ паѓаат
во ужасни дискредитации,
дискриминации и глупости
од најдолен тип. Достојни
се за сожалување, но нивна
та перманентна злоба не ви
дозволува да изразите под
лабока емпатија за нивната
страшна духовна инхибира
ност и импотентност.
Да се бруи за уметноста од
позиции на тотална некре
ативност, а кон тоа и со тен
денциозна исполитизира
ност, која доаѓа како ефект
од нивната повеќегодишна
лакејска служба во странски
те субверзивни агентури, ка
ко што е Сорос и нејзиниот
домашен приврзок – СДСМ, е
позиција некредибилна, изо
пачена и бескрајно мизерна.
Но, нека одат по ѓаволите
или во санаториум ако има
ат шанса нивните спонзори
да го платат тоа. �
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Според „Клучевите за Белата куќа“ на професор Лихтман

Трамп оди кон победа

Н

икој не знае точно кој ќе побе
ди на 8 ноември, но еден човек е
мошне сигурен: професорот Алан
Лихтман, кој точно ги предвидува сите
претседателски избори од 1984 година.
Кога се сретнавме во мај, тој објасни
како го предвидува победникот. Пред
видувањата на Лихтман не се базираат
врз анкети, демографски промени или
врз неговите политички мислења. Ме
сто тоа, тој користи систем од точни/
неточни изјави што ги нарекува клуче
вите за Белата куќа за да го предвиди
победникот.
Оваа година, вели тој, Доналд Трамп е
фаворит за победа.

Клучевите, кои се нашироко објасне
ти во книгата на Лихтман „Предви
дување на следниот претседател:
клучевите за Белата куќа 2016“, се:

1. Партиски мандат: По изборите на
средината на претседателскиот
мандат, актуелната партија има
повеќе места во Претставничкиот
дом на САД од претходните избори
на средината на мандатот.
2. Конкуренција: Нема сериозна кон
куренција за номинација од владе
јачката партија.
3. Претседателски мандат: Кандидатот
на владејачката партија е актуел
ниот претседател.
4. Трета партија: Нема значајна трета
партија или независна кампања.
5. Краткорочна економија: Економијата
не е во рецесија за време на избор
ната кампања.
6. Долгорочна економија: Реалниот
економски пораст по глава на жи
тел за време на мандатот е еднаков
или поголем од средниот пораст во
текот на претходните два мандати.
7. Промена на политиката: Актуелната
администрација прави големи про
мени во националната политика.
8. Социјални немири: Нема постоја
ни социјални немири за време на
мандатот.
9. Скандал: Актуелната администраци
ја не е оцрнета од поголем скандал.
10. Надворешен/воен неуспех: Актуел
ната администрација не доживува
голем неуспех во надворешните
или во воените прашања.
24
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11. Надворешен/воен успех: Актуел
ната администрација постигнува
голем успех во надворешните или
во воените прашања.
12. Актуелна харизма: Кандидатот на
актуелната партија е харизмати
чен или национален херој.
13. Предизвикувачка харизма: Кан
дидатот на предизвикувачката
партија не е харизматичен или
национален херој.

Лихтман, истакнат професор по исто
рија на американски универзитет, ни
открива кој мисли дека ќе победи во
ноември и зошто изборите од 2016
година се најтешки за предвидување.
П: Можете ли да ми кажете за клуче
вите и како ги користите за да ги про
цените изборите - претпоставувам
дека се нејасни една или две години,
но потоа почнуваат да се кристали
зираат за време на изборите.

Лихтман: „Клучевите за Белата
куќа“ е систем за предвидување ба
зиран на историјата. Јас го создадов
системот разгледувајќи ги сите аме
рикански претседателски избори од
1860 година до 1980 година и отто
гаш го користам системот за точно

да ги предвидам резултатите од сите
осум американски претседателски из
бори од 1984 година до 2012 година.

Клучевите се 13 точни/неточни пра
шања, каде што точниот одговор се
когаш се залага за реизбор на парти
јата што се наоѓа во Белата куќа, во
овој случај демократите. Клучевите ја
одразуваат основната теорија дека из
борите се, главно, оценка за работата
на партијата во Белата куќа. Ако шест
или повеќе од 13 клучеви се неточни,
тоа значи дека тие се против партијата
на власт - и таа губи. Ако помалку од
шест се неточни, партијата на власт
добива уште четири години.
Значи, луѓето што го слушаат само
аргументот на површинско ниво,
може да кажат, добро, американ
скиот претседател Барак Обама има
рејтинг од 58 проценти, не значи
ли тоа дека демократите сигурно
ќе победат? Зошто е погрешно тоа?
Лихтман: Тоа, апсолутно, не значи
дека демократи ќе победат. Како прво,
еден од моите клучеви е дали акту
елниот претседател се кандидира за
реизбор и тие веднаш го губат тој клуч.
Уште еден од моите клучеви е дали
�

Алан Лихтман, истакнат професор по историја на аме
рикански универзитет, открива кој, според неговото
предвидување, ќе победи во ноември и зошто избори
те од 2016 година се најтешки за предвидување
кандидатот на владејачката партија е
харизматичен, како што беше Обама
во 2008 година,. Хилари Клинтон ја
нема таа карактеристика.

Тие клучеви немаат никаква врска
со рејтингот на претседателот или со
анкетите, со еден исклучок, а тоа е да
се процени можноста за значителна
кампања од трета партија.

Што е со Доналд Трамп на другата
страна? Тој не е поврзан со владејач
ката партија, но неговата кампања
е енигма во однос на Вашата спо
собност да ги оцените овие избори?
Лихтман: Доналд Трамп направи
овие избори да бидат најтешки за про
цена од 1984 година. Никогаш досега
не сме виделе кандидат како Доналд
Трамп, а тој може да ги помести и ше
мите на историјата што постојат од
1860 година.
�

Никогаш досега не сме виделе кан
дидат што го поминал својот живот
збогатувајќи се на сметка на други
те. Тој е првиот кандидат во нашата
историја што може да биде сериски
производител и да измислува работи
каде и да оди. Дури и кога ја кажува ви
стината, како, на пример, „Барак Обама
навистина е роден во САД“, тој додава
две реченици, дека Хилари Клинтон
го започнала движењето за местото
на раѓање на претседателот Обама и
дека тој го завршил, иако кога Барак
Обама го објавил својот изводот од
Матичната книга на родените, тој не
верувал во тоа. Никогаш досега не сме
имале кандидат што не само еднаш,
туку двапати, на еден провиден на
чин, поттикнал насилство врз против
ничкиот играч. Никогаш досега не сме
имале кандидат што поканил непри
јателска странска сила да се меша во
американските избори. Никогаш
досега не сме имале канди
дат што се заканил де
ка ќе започне војна со
праќање бродови во
Персискиот Залив,
ако тие дојдат прем
ногу блиску до нас.
Никогаш досега не
сме имале канди
дат што прифа
тил непријател
ски странски
дик тат ор.

свет
Со оглед на сите овие исклучоци што
Доналд Трамп ги претставува, тој може
да ги помести шемите на историјата
што опстојуваат повеќе од 150 годи
ни, а може и да ги загуби овие избори
иако историските околности се во не
гова корист.
Остануваат помалку од седум не
дели до изборите. Кој предвидувате
дека ќе победи во ноември?
Лихтман: Врз основа на 13 клучеви,
системот предвидува победа на До
налд Трамп. Запомнете, шест клучеви
и сте надвор од игра, а досега демо
кратите загубија - сигурно - пет клуча.
�

Клучот со број 1 е партискиот мандат
- како поминаа на изборите на среди
ната на претседателскиот мандат. Тие
поминаа многу лошо.
Клучот со број 3 е дека актуелниот
претседател не е претседателски кан
дидат.

Клучот со број 7, без голема промена
на политиката во вториот мандат на
Обама, како, на пример, реформата во
здравството во неговиот прв мандат.
Клучот со број 11, без поголем успех
во надворешната политика.

И клучот со број 12, Хилари Клинтон
не е Френклин Рузвелт.

Уште еден клуч и демократите губат,
а го имаме и клучот со Гери Џонсон.
Еден од моите клучеви ќе биде дека
партијата на власт ќе добие едно „не
точно“ ако кандидатот од трета пар
тија добие 5 проценти од гласовите
или повеќе. Во највисоките избирачки
места, Гери Џонсон има од 12 до 14
проценти. Моето правило е дека тоа
се сече на половина. Тоа би значело
дека тој добива од шест до седум, а
тоа ќе биде шестиот и последен клуч
против демократите.

Така што, клучевите укажуваат на по
беда на Трамп. Но, јас би рекол дека тие
укажуваат на општа победа на репуб
ликанците затоа што верувам дека, со
оглед на досега невидената природа
на кандидатурата на Трамп и самиот
Трамп, тој би можел да им пркоси на
сите шанси и да загуби и покрај тоа
што пресудата на историјата е во него
ва корист. Не треба да сте безгрижни,
без разлика кого фаворизирате, треба
да излезете и да гласате.
www.republika.mk
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свет
Дали мислите дека фактот што
Трамп не е традиционален ре
публиканец - сигурно не е ре
публиканец од естаблишментот,
од реторичка или од политичка
перспектива - придонесува за не
сигурноста за тоа каде се вклопува
тој во стандардната методологија
за оценување на клучевите?
Лихтман: Мислам дека тој е некон
формистички политичар и никој не
знае за што се залага во политиката,
бидејќи тој постојано ги менува ста
вовите. Каква е неговата имиграциска
политика, каква политика е забраната
на муслиманите да влегуваат во САД.
Но, неговата историја со Универзите
тот „Трамп“, Институтот „Трамп“, не
говите банкроти, добротворна фон
дација, збогатувањето на сметка на
другите и сите лаги и опасни работи
што ги кажа за време на оваа кампања
му овозможија да стане претседател
ски кандидат без преседан.
�

Интересно е што јас не ги користам ан
кетите, како што објаснив и претходно,
но неодамнешните анкети покажуваат
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доближување на бројките. Клинтон е
во помала предност отколку што бе
ше, но тоа не е затоа што рејтингот на
Трамп се зголемува, туку затоа што
рејтингот на Клинтон паѓа. Тој сѐ уште
има околу 39 проценти во анкетите.
Не може да се победи без 40 проценти.

Како што луѓето сфаќаат дека избо
рот не е Гери Џонсон и дека единстве
ниот избор е помеѓу Трамп и Клин
тон, поддржувачите на Гери Џонсон
се вртат кон Клинтон, особено мла
дите луѓе. Сум го гледал овој филм и
претходно. Моето прво гласањето бе
ше во 1968 година и многу од моите
пријатели, кои беа многу либерални,
не би гласале за Хуберт Хемфри затоа
што тој беше дел од естаблишментот
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на демократите, и погодете што? Тие
го избраа Ричард Никсон.

И, се разбира, како што кажувам веќе
30 години, предвидувањата не изра
зуваат поддршка. Моето предвиду
вање се базира на научен систем.
Тоа не значи дека претставува, на
кој било начин, облик или форма,
поддршка за кој било кандидат од
страна на Алан Лихтман или од аме
рикански универзитет. И, се разбира,
како успешен предвидувач, сум ги
предвидел во речиси еднаква мера
и победите на републиканците и на
демократите. �
Извор | „Ен-Ди-Ти-Ви“
Превод | Ана Цветаноска
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Илинденски сведоштва

Сеќавањата информираат мно
гу детално за Македонската
револуционерна организација,
за нејзиното формирање, из
дигнување и одржување, за
устројството, за нејзината
моќ врз и околу нив, за воени
те подготовки и ставање крај
на османлиска Македонија,
за општествено-економски
от контекст на порастот на
организацијата, за начинот и
патот на вооружувањето, за це
ремониите на заколнување на
членството, за механизмот за
одржување на таинственоста,
покорноста и на лојалноста, за
дисциплината и солидарноста
на движечката сила на Орга
низацијата.

Македонската историја, сè уште,
располага со пишани и со недоволно
истражени извори, кои говорат за
судбината на македонскиот народ.
Историјата се темели врз документи
што се создаваат и се испишуваат
од каква било причина. Благодарение
на записничарите на минатото,
денешните државни архиви се преполни
со документација врз основа на која
се базираат, почнуваат, се градат
историските процеси, случувањата во
минатото итн

Т
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окму таков извор е
збирката документи
во Државниот архив на
Република Македонија, дел од
фондот бр. 159, насловен како
„Извршен совет на НРМ. Одбор
за доделување илинденски
пензии. Досиеја на признати
илинденци (1946 – 1956)“. Овој
историски фонд е обемен и соз
даден благодарение на држав
ната власт од 1946 година и
нивата одлука за признавање и
за наградување на активности
те на учесниците, мажи и жени,

петок, 30 септември 2016 година

во националноослободителни
те движења од крајот на XIX и
почетокот на XX век. Повикот
и одлуката за познатиот „За
кон за илинденски пензии“ ќе
резултираат со доставување
илјадници документи, односно
досиеја на илјадници граѓани
од Македонија, меѓу кои најва
жни се забележаните сеќавања
на овие баратели за нивното
учество во предилинденскиот,
илинденскиот и во постилин
денскиот период. Индивидуал
ните животни истории се дел
www.republika.mk

Записите изобилуваат и со по
датоци за: начинот на водење
евиденција или архива од Ор
ганизацијата, пренесувањето,
чувањето и нејзиното значење
за членството, финансиската

од 43 архивски кутии, во кои
по азбучен ред се распоредени
3.500 архивски единици, исто
риски досиеја на поединци, кои
во периодот од 1946 до 1956 г.
ќе се обидат својата револуцио
нерна активност половина век
порано да ја потврдат преку
признавање и наградување од
државата – добивање илинден
ска пензија.
Архивот реши публикување
то на материјалите од фондот
„Извршен совет на НРМ. Од

бор за доделување илинденски
пензии. Досиеја на признати
илинденци (1946 – 1956)“, да
биде во пет тома. Во април
2016 г. од печат излезе првиот
том, кој се состои од два дела,
на кој одговорни уредници
и составувачи се д-р Јасмина
Дамјановска, д-р Ленина Жила
и д-р Филип Петровски, со што
почнува реализацијата на це
лата едиција од објавувањето
на „Илинденските сведоштва“.
Ќе бидат претставени доку
ментите на сите апликанти за

илинденска пензија, признати
и одбиени илинденци. Од секое
досие се земени најпретстави
телните материјали, биогра
фии на подносителите, кои
покрај молбите и изјавите од
сведоците, се најбројни и изо
билуваат со најмногу податоци
за нивната мината активност.
Не се објавени само имињата
на подносителите во чиишто
досиеја, покрај одлуките и
решенијата за илинденска
пензија, не се среќаваат био
графски записи.
www.republika.mk

состојба на Организацијата, це
лата структурна подреденост,
дејствувањето на највисоката
хиерархиска поставеност, од
носно за повисокото раковод
ство, четите формирани според
однапред потврдени упатства и
правилник, така што добиваме
информации за дејствување
то и за движењето на четите
формирани од многу познати
охридски, битолски, крушевски,
прилепски, ресенски, кичевски,
радовишки, штипски, кратов
ски, скопски, велешки војводи,

петок, 30 септември 2016 година
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од кои ќе споменеме само еден мал дел: Гоце
Делчев, Даме Груев, Христо Узунов, Ѓорче Петров,
Христо Чернопеев, Ѓорѓи Сугарев, Јане Сандански,
Атанас Карчев, Сандо Китанов, Јордан Пиперката,
Никола Дејанов, Питу Гули, Васил Аџаларски,
Аргир Манасиев, Леонид Јанков, Тале Горанов,
Дејан Димитров, Лазар Делев, Мише Развигоров,
Јован Алабакот, Наум Цветинов, Андон Кецкаров,
Андон Ќосето, Спиро Келеманов, Милан Крстев,

Димитар Бојаџиев, Симјан Молеров,
Петре Ацев, Петре Христов, Јован
Ацков, Дејан Мицкоски, Крсте Гер
мов и многу други. Непроценливи
се информациите за подготовките
за Илинденското востание, за те
кот и клучните борби со турската
војска, последиците и активности
те, кои следувале по востанието, сè
до 1908 година и Младотурската
револуција.
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Документацијата изобилува со по
веќе сегменти од тогашната егзис
тенција на македонското семејство
предводена од турската власт, како
и од бугарската, српската и од гр
чката пропаганда, за социјалната

положба, за нивниот живот како
осуденици и затвореници, за еко
номската сиромаштија, за улогата
на религијата, за политичкиот жи
вот, за можноста или неможноста,
како и за: степенот на образование,
работната способност и професио
налната определба, интимниот жи
вот, менталитетот и културата на
живеење во македонските градови
и села, емигрирањето и печалбар
ството, најизразено во Бугарија,
Грција, Србија, Австрија, Романија
и Америка, секојдневна историја

која е недоволно истражувана и
секогаш потиснувана од воената,
политичката и дипломатската.
Со нивното публикување сега, 70
години од нивното создавање, на
учниците во Македонија и надвор
од неа имаат можност да ја сфатат
македонската историја на глобално
ниво, и да ја направат централна
во интердисциплинарната и гео
графски компаративна анализа на
социјалните и културните достоја
нија на архивите.

Во соработка со Државен архив на Република Македонија
Стручен консултант: Д-р Филип Петровски

www.republika.mk
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ИсториJа
ја игнорирал ситуацијата во Маке
донија. Ова игнорирање на Сенатот
не се должи на незаинтересираност,
туку на поголемите проблеми што
ги имале Римјаните на запад. Имено,
Римската Република по битката кај
Пидна успеала да ја среди состојбата
во Кисалпинска Галија и Лигурија,
но војните во Хиспанија и поната
му продолжувале. Исто така, тука
е и проблемот со жилавиот отпор
на Картагина. Поради влошените
односи со Картагина во 149 година
ст.е. почнала Третата пунска војна.
Токму ова се главните причини за
игнорирањето на Сенатот на состој
бата во Македонија.

Македонија под
римски протекторат
На 22 јуни 168 година стара ера (ст.е) се одиграла битката
кај Пидна меѓу римската војска на чело со заповедникот
Лукиј Ајмилиј Паул и македонската војска на чело со кралот
Персеј. Оваа битка завршила кобно за античките Македонци
пишува | Антонио Неделковски

Т

ретата македонско-римска вој
на завршила и тоа било крај на
античкото Македонско Крал
ство. По оваа битка Персеј избегал во
Амфипол, а оттаму на областа Самот
рака, каде што бил заробен, а во 167
година ст.е. ја красел триумфалната
поворка на Ајмилиј Паул во Рим, каде
што умрел во заробеништво.

Македонија по оваа пресудна битка
не добила веднаш статус на римска
провинција бидејќи Римската Репу
блика сѐ уште не била подготвена,
но ја загубила својата надворешна
самостојност, односно потпаднала
под римски протекторат сѐ до 148
година ст.е. Ајмилиј Паул во 167 го
дина ст.е. на делегатите собрани во
Амфипол им го изложил системот
што го разработил заедно со десет
члената сенатска комисија. Имено,
Македонија била поделена на четири
административни области. Граници
те на областите се утврдени со ана
лиза на податоците забележани од
историографите Диодор и Тит Ливиј.
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Во првата област биле подрачјата
меѓу реките Стримон (денес Струма)
и Нестос (Места), вклучително и ма
кедонските владеења до Хеброс, како
и областа Бисалтија. Главен град на
оваа област бил Амфипол. Во втората
област биле подрајчата меѓу реките
Стримон и Аксиј (Вардар), при што
границата била источно од Аксиј со
главен град Тесалоника (Солун). Во
петок, 30 септември 2016 година

третата област влегувале деловите
источно од Аксиј сѐ до реката Пенеј
на југ со главен град Пела. Во четвр
тата област биле горномакедонските
подрачја од планината Бермион до
Епир и Илирија на запад со главен
град Пелагонија. Четирите области
имале внатрешна автономија, но
биле преземени и мерки да се спре
чи евентуален отпор. Само третата
област не граничела со немакедонски
племиња, па затоа била разоружана
додека, пак, другите области имале
дозвола да држат само малобројни
воени одреди за заштита на грани
ците. Исто така, на областите им
било забрането секакво поврзување
и соработка. Во секоја област биле
воспоставени собранија што, меѓу
другото, биле задолжени за собирање
данок. Сенатот забранил формирање
заеднички совет на областите со цел
да се одбегне негова евентуална злоу
потреба од некој демагог. Таа забрана
траела само неколку месеци. Имено,
заедничкиот совет бил формиран
неколку месеци подоцна, веројатно
како врска меѓу Сенатот и локална
та власт и како можност за негово
мешање во внатрешните работи на
Македонија. Сенатот, исто така, ги
презел и следниве мерки: плаќање
данок од 100 таланти годишно (да
нок кој што изнесувал половина од
данокот што го барал кралот Персеј),
пренесување на кралското богатство
во Рим (по ова жителите на градот
Рим не плаќале данок), забрана за
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користење на рудниците за злато
и за сребро и „доброволно“ замину
вање (закана со смрт) на угледните
Македонци заедно со машките деца
постари од 15 години. Со овие мерки
Сенатот оневозможил економско и
воено единство, односно обнову
вање на Македонското Кралство.
За состојбата во Македонија под
римски протекторат по 167 годи
на ст.е. знаеме малку бидејќи из
ворите се скудни. Историографот
Полибиј во своето дело „Историја“
вели дека Македонците призна
вале дека ропството го замениле
со слобода, а истовремено преста
нале и големите немири во некои
градови и меѓусебните убиства.
Овој заклучок на Полибиј несом
нено е идеализиран и ја одразува
официјалната римска пропаганда.
Исто така, треба да се земе пред
вид тоа што Полибиј бил истакнат
државник во Ахајскиот сојуз и бли
зок пријател на Скипион Ајмилијан,
како и неговиот очигледен презир
кон Антигонидите. Информациите
за Македонија кога била под римски
протекторат што ни ги дава Полибиј
понатаму во своето дело укажуваат
на тоа дека состојбата не била толку
стабилна како што тој би сакал да
веруваме. Имено, Полибиј пишу
ва дека Македонците, бидејќи не
биле навикнати на демократски и
изборни институции почнале да се
расправаат меѓу себе. Тој, исто така,
известува дека во 163 година ст.е.

Сенатот им наредил на пратениците,
чијашто крајна цел била Сирија, да
ја испитаат ситуацијата и во Маке
донија. Во тој период се споменува
некој Дамасип, кој откако во Факос
убил дел од членовите на советот
(или, пак, сите?) од третата област,
успеал да побегне од Македонија.
Овој настан е споменат попатно во
сочуваниот дел од историјата на По
либиј, па затоа е невозможно да се
одговори на прашањето за мотивите
и за целите на Дамасип, туку може
само да се шпекулира. Во 158 година
ст.е. Сенатот ја повлекол забраната
за користење на рудниците за зла
то и за сребро во Македонија. Дали
целта на Сенатот била да се подобри
економската ситуација и со тоа да се
ублажат внатрешните тензии, не се
знае, но сигурно е дека проблемите
во Македонија продолжиле. Во 151
година ст.е Македонците го повикале
лично Скипион Ајмилијан – синот на
Ајмилиј Паул да дојде во Македонија
и да им помогне во разрешувањето
на внатрешните неприлики. Од кого
точно дошла поканата не се знае, но
овој податок со сигурност ни говори
дека состојбата во Македонија била
лоша. Скипион бил подготвен да ја
прифати поканата, но во последен
момент се премислил и заминал на
служба во Хиспанија. Дали некој до
шол место него, не се знае.
Иако информациите за овој период
се скудни, сепак, се доволни за да
заклучиме дека состојбата во Ма
кедонија била нестабилна. Сенатот,
со исклучок на пратеништвото во
163 година ст.е. и отворањето на ру
дниците во 158 година ст.е., главно

Во 149 година ст.е. состојбата во
Македонија ескалирала. Имено, во
Македонија се кренало востание на
чело со некој Андриск, кој што се
претставувал како Филип, син на
Персеј. Во изворите Андриск е познат
под името Псевдофилип бидејќи бил
узурпатор на македонскиот трон, кој
не бил во никакво крвно сродство
со Антигонидите. Изборот, пак, на
името не е случаен. Името Филип
се поврзува со кралот Филип V, кој
владеел 42 години како и со златна
та ера на Македонците во времето
на кралот Филип II. Единствено кај
Зонара имаме информација дека
Андриск и претходно имал обид да
го освои македонскиот престол, обид
што се случил околу 150 година ст.е.
и завршил неуспешно. Некои науч
ници се сомневаат во вистинитоста
на приказот, но нема аргументи ни
за отфрлање на оваа информација
што ни ја дава Зонара.
Андриск бил наемник во војската на
селеукидскиот владетел Деметриј I
и токму таму добил прекар - син на
Персеј. Соборците на шега почнале
да го нарекуваат син на Персеј би
дејќи личел на неговиот син Филип,
па тоа што започнало како шега се
претворило во закана за Деметриј I.
Андриск заедно со војниците барале
од Деметриј I да го врати на македон
скиот престол или да абдицира во
негова корист. Вистинската закана
за Деметриј I не доаѓала од Андриск,
туку од Рим. Сенатот будно ги следел
случувањата во неговото кралство и
доколку одговорил позитивно на ба
рањето на Андриск и на војниците со
тоа тој би го навлекол нивниот гнев.
Затоа, Деметриј I го заробил Андриск
и го испратил во Рим. Сепак, Андриск
не претставувал опасност за Деметриј
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I, тој имал поддршка во кралството на
Селеукидите, но не до тој степен да
му ја загрози позицијата. Андриск во
150 година ст.е. заминал од Италија.
Има две верзии, едната дека побе
гнал, а другата дека бил ослободен.
Тој заминал за Мала Азија каде што
ја ширел својата приказна дека е син
на Персеј и барал поддршка за да се
качи на македонскиот трон. Таму
Андриск се здобил со приврзаници
и потоа заминал за Тракија кај ќер
ката на Филип V, која била мажена
за тракискиот династ Терес. Тој во
Тракија добил воена помош и во 149
година ст.е. навлегол во Македонија.
Првиот негов напад бил одбиен, но
по вториот ги совладал воените гар
низони на областите во две битки.
Прво во земјата на Одомантите, а
потоа и западно од реката Стримон.
Андриск за краток временски период
ја освоил цела Македонија и во Пела
се прогласил за крал. По овие наста
ни Сенатот веднаш пратил легии во
Македонија да ја средат ситуацијата.
Андриск уште при првиот судир со
легиите во 148 година ст.е. забележал
голема победа, во тој судир загинал и
римскиот заповедник Публиј Јувентиј
Тална. Римската Република со оглед
на проблемите што ги имала на запад
и поразот од Андриск со кој бил дове
ден во прашање угледот, морала да ја
стабилизира ситуацијата во Македо
нија, та затоа истата година пратиле
две легии под команда на преторот
Квинт Кајкилиј Метел, искусен војник
што учествувал во битката кај Пидна.
На помош стигнала и пергамската
флота што ја испратил Атал II. Овој
пат Андриск бил поразен и избегал
во Тракија по нова војска и со намера
повторно да навлезе во Македонија,
но римските легии биле зад него и
го оневозможиле да ја оствари таа
цел. Тој бил уште еднаш поразен и
избегал кај тракискиот династ Биѕес,
а овој, пак, го предал на Кајкилиј Ме
тел. Андриск бил во синџири однесен
во Рим каде што во 146 година ст.е.
Кајкилиј Метел прославил триумф.
По задушувањето на востанието
на Андриск, Македонија ја загуби
ла својата внатрешна самостојност
односно повеќе не била под римски
протекторат туку добила статус на
римска провинција (148 година ст.е.).
Тоа значело римски намесник, рим
ски административен апарат, војска
што била на товар на населението,
обврска за давање на помошни од
реди и нови даноци.
петок, 30 септември 2016 година
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Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА, СПЕЦИЈАЛИСТ ПЕДИЈАТАР И СПЕЦИЈАЛИСТ ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА

Имунитетот кај децата
најдобро се подобрува
природно

Денес постојат многу препарати за подобрување
на имунитетот кај децата. Родителите даваат
многу пари, а ефектот е речиси нула. Ако детето
се храни неправилно, преку храна од теглички,
брза храна, зготвена набрзина, тогаш не може
да создаде имунитет, вели д-р Смугреска

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски
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мунитетот кај децата најдобро се подо
брува на природна основа иако денес има
море од суплементи што го подобруваат
имунитетот. Потребно е да се јаде домашна,
приготвена храна, почесто да се престојува на
свеж воздух, а потребна е и физичка активност.
Доктор Светлана Смугреска, специјалист педи
јатар и специјалист по семејна медицина, пре
порачува да се користи чистото рибино масло
кое ги содржи витамините А и Д, потоа обичен
витамин Ц (ако децата не пијат цедени сокови)
и Б-комплекс. Тоа е комплекс на Б-витамини
кои се важни за растот и за развојот на детето.
Б-комплекс се дава три недели.
Постои ли траен имунитет и ако постои,
како се стекнува?
СМУГРЕСКА: Се работи за два вида имунитет.
Едниот е хуморален имунитет, а вториот е кле
точен. Хуморалниот е периодичен имунитет кој
децата го стекнуваат во контакт со инфекција, а
клеточниот е таканаречениот траен имунитет.
Кога се добива трајниот имунитет? Кога дете
то ќе прележи варичела, морбили. Откако ќе ја
добие, телото или клетката ја памти таа инфек
ција до крајот на животот. Таквите инфекции
се многу ретки, речиси ги нема благодарејќи на
вакцините, така што траен имунитет имаат само
тие што прележуваат некоја заразна болест која
дава траен одговор со антитела. Хуморалниот
имунитет, чиишто антитела се пренесуваат
преку крвните садови, најчесто се јавува
во текот на инфекцијата, како таа нав
легува во детското тело, тој сѐ повеќе
расте под дејство на антиген бидејќи
секоја инфекција е антигенска реакција.

здравjе
Се создаваат многу антитела
кои циркулираат низ целото
тело и потоа за кратко време
детето го стекнува тој имуни
тет.

Потоа, можеби два-три месеци
ќе биде заштитено од истата
вироза или бактерија.

Со почетокот на школска
та година инфекциите и ви
русите почнуваат повеќе да
се развиваат. Лекарите ве
лат дека три инфекции на
горните дишни патишта се
нормални кај децата во те
кот на годината. Но, што да
се направи ако тие се повто
руваат често?
СМУГРЕСКА: Денес начинот на
живеење е поразличен од ми
натото. Децата, за жал, растат
со еднолична храна, се хранат
со брза храна, родителот е по
долго време отсутен од дома.
Наместо 6-7 часа во градинка,
децата остануваат повеќе вре
ме, така што поголемиот дел од
денот тие се во затворен про
стор. Знаеме дека има повеќе
деца во една група и доволно
е само едно да е носител на
вирус или бактерија и целата
група да се разболи. И тогаш
проблемот се повторува. До
дека едно дете да се излекува
и да се врати во групата, дру
го дете се разболело. Можно
е истиот вирус или бактерија
да кружи два-три месеци, како
еден затворен круг.
Како да се заштитат децата?
СМУГРЕСКА: Секогаш апели
рам да се направи анализа на
примерок од слуз пред замину
вањето на детето во градинка.
Постојат добри бактерии, како
што се стафилокока ауреус, мо
раксела или бронхамела ката
ралис. Тие го штитат здравјето
на детето од лошите бактерии.
Но, ако се најде стрептокока
пневмонија или стрептокока
пиогена, која претежно живее
во грлото, тогаш треба да се от
страни од групата и да се леку
ва. Кога детето ќе се излекува,
тогаш да се врати во градинка.
Но, пожелно е, ако ги има овие
патогени бактерии, да се на

прави микробиолошко тести
рање во таа група, да се најдат
другите носители на истата
бактерија за да се прекине тој
затворен круг.

Некои деца како да прив
лекуваат инфекции и бакте
рии. Зошто е тоа така?
СМУГРЕСКА: Детето го создава
имунитетот уште од раѓање, па
до четвртата година. На поче
токот децата немаат воопшто
имунитет. Како се појавува
првиот вирус или бактерија,
така се создава имунитетот.
Но, некои деца, посебно тие со
исклучително бел тен, со сини,
светли очи, златокоси, склони
кон анемија, често се магнет за
инфекции. Но, може и некое де
те со малку потемен тен често
да е болно. Тука има и други
фактори на ризик, како што се
средината каде што живее, по
јавата на влага во просторијата
каде што престојува, можеби
во семејството има пушачи. Се
во ова може да влијае на нама
лен имунитет или, пак, да има
алергиска коегзистенција која
доведува до појава на вирусни
и бактериски инфекции.

Како најдобро се подобрува
имунитетот кај децата?
СМУГРЕСКА: Имунитетот кај
децата најдобро се подобру
ва природно. Денес постојат
многу препарати. Родителите
даваат многу пари, а ефектот
е речиси нула. Ако детето се
храни неправилно, преку храна
од теглички, брза храна, зго
твена набрзина, тогаш не може
да создаде имунитет. Децата
ретко имаат топол оброк до
ма. Денес семејството ретко
се собира заедно на ручек. Де
тето учи да се храни од своите
родители. Ако тие не јадат, не
готват, тогаш и детето нема да
има афинитет кон домашна,
приготвена храна. Во менито
мора да има месо, риба, јајца,
овошје, зеленчук.
Течење нос, слевање слуз
во долните дишни патишта,
отежнато дишење, бронхи
тис, посета на лекари, ин
халации, антибиотици, па
www.republika.mk

пробиотици, средства за зго
лемување на имунитет. И са
мо што заздравило детето,
следното одење во градина
повторно истата песна. Каде
е грешката?
СМУГРЕСКА: До две години слу
зот од нос до бронхот и бронхио
лата е ист. Кај поголемите често
имаме мрсулави деца. Тие деца
долго време имаат зелен секрет
од носот, меѓутоа никогаш ни
што не покажуваат интензивно
на белите дробови. Најдобро е
детето до две и пол или три го
дини да не оди во градинка. Да
има домашна нега. Денес ретко
се користат бабите, порано ба
бите ги чуваа внучињата. Денес
децата заминуваат во градинка
на осум-девет месеци.

Во ова море
од понуди на
суплементи
забораваме
да се вратиме
на чистото ри
бино масло,
кое ги содржи
витамините А
и Д, обичниот
витамин Ц
(ако децата не
пијат цедени
сокови) и на
Б-комплексот

Секоја година се форсира не
кој нов суплемент за подобру
вање на имунитетот кај децата.
Колку е добро да се користат
тие и кој сѐ смее да ги употребу
ва како додаток во исхраната?
СМУГРЕСКА: И јас во практика
често препишувам додатоци во
исхраната, најчесто за да ја сми
рам мајката. Во основата на сите
суплементи е бета-глуканот, кој
учествува во подигнувањето на
имунитетот. Секој производител
смета дека неговиот суплемент
е најдобар. Родителот сам треба
да забележи што најдобро му
одговара на неговото дете. Јас
ги препорачувам сирупите што
содржат повеќе витамини и ми
нерали и кои може да ги кори
стат секое утро. Важно е да се
спомне дека овие додатоци се
пијат од октомври до април. Но,
во ова море од понуди на суп
лементи забораваме да се вра
тиме на чистото рибино масло,
кое ги содржи витамините А и
Д, обичниот витамин Ц (ако де
цата не пијат цедени сокови) и
на Б-комплексот. Тоа е комплекс
на Б-витамини кои се важни за
растот и за развојот на детето.
Б-комплекс се дава три недели.
Родителите често грешат кога
ќе почнат да даваат витамини и
тоа го прават во текот на цела
та зима. Тогаш е можно детето
од хиповитаминоза да западне
во хипервитаминоза, што, исто
така, не е добро.

петок, 30 септември 2016 година
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Фестивалот „Охридско лето“ има нов селектор за музичка програма

Ѓорѓи Цуцковски:

Немам чувство дека работам, туку
дека го живеам својот животен сон
Не заостануваме зад светската сцена. Сето
она што ѝ е достапно на светската музич
ка и уметничка јавност, ние, Македонската
опера и балет, Македонската филхармо
нија, „Охридско лето“, сите како институ
ции од културата, го даваме својот макси
мум и мислам дека македонската публика
е вистински задоволна, вели Цуцковски

П

рвенецот на Операта при Македонската
опера и балет, Ѓорѓи Цуцковски, е новиот
музички селектор на фестивалот „Охрид
ско лето“. Тој доаѓа на местото на Гордана Јоси
фова-Неделковска, која десет години успешно
ја водеше оваа функција.

Цуцковски дипломираше на Факултетот за му
зичка уметност во Скопје со натпросечна оценка
(cum laude), во класата на професорката Билјана
Јакимовска. Тој е и стипендист на Фондацијата
„Музички театар” од Виена и уште од втората
факултетска година станал солист во Македон
ската опера и балет. Се вработува во МОБ, каде
што, како што вели, му се понудила шанса да се
стекне со големо сценско и оперско искуство, а
подоцна станува и уметнички директор на оваа
институција. Досега настапувал во Австрија, Ита
лија, Германија, Швајцарија, Србија, Албанија...

Пишува | Невена Поповска
Фото | Александар Ивановски

Вие сте новиот селектор за
музичка програма на Фестива
лот „Охридско лето“. Што прет
ставува за Вас овој избор? Дали
е нов предизвик?
Цуцковски: Пред сѐ ми
претставува особена чест и за
доволство да бидам музички
селектор на еден од најрено
мираните музички фестивали,
Фестивалот „Охридско лето“.
Истовремено ми годи новата
позиција, но морам да истакнам
дека се чувствувам навистина
одговорен за на нашата, но и
на туристичката и на музич
ката јавност да им овозможиме
врвен квалитет на уметнички
збиднувања, да го задржиме
нивото што го има Фестивалот
навистина долги години и, се
разбира, да дадеме сопствен
придонес и да овозможиме што
поголемо збогатување на про
грамата за во иднина. Морам да
истакнам дека моет о искуство
како уметнички директор на
Македонската опера и балет, т.е.
на Македонската опера ми овоз
можува некои поголеми едука
ции од типот на менаџирање и
на управување со уметници и со
ресурси, така што мислам дека
имам добра основа за натамо

шен развој и дека навистина ќе
придонесам за уште поголема
афирмација на овој фестивал.

�
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Каква програма да очекува
ме за следното издание на Фе
стивалот? Има ли веќе некои
договорени настапи? Доаѓаат
ли ѕвезди во Охрид?
Цуцковски: Морам да истак
нам дека речиси осумдесет про
центи од програмата за следната
сезона на „Охридско лето“ е ве
ќе завршена и на македонската
публика, но и на пошироката
музичка и уметничка јавноста,
можам да ѝ гарантирам спекта
куларен фестивал, спектакулар
но отворање, спектакуларно
затворање... Сѐ уште сме во пре
говори со голем број уметници,
знаете уметниците се зафате
на музичка фела, но како Ѓорѓи
Цуцковски ќе се трудам да дадам
еден личен печат на фестивалот,
можеби во збогатување на про
грамата затоа што сметам дека
фестивалот треба да ги опфаќа
широките народни маси, а тоа
значи да дојдат најреномирани
те репродуктивни уметници од
областа на класичната музика,
меѓутоа да има малку пошироки
жанрови за сите љубители на
�

Ние сме
држава со
ограничени
ресурси, но
морам да
истакнам дека
за една вака
мала држава
имаме нави
стина спекта
куларни умет
нички настани
и македон
ската публика
има можност
многу често
да ги гледа
најголемите
светски музич
ки уметнички
ѕвезди
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музиката и на уметноста. Тука
спаѓаат џезот, ориент класиката,
така што ќе се потрудам за секој
што барем малку сака музика, да
има можност да купи билет и да
посети некој од нашите настани.

Уште на рана возраст стана
вте дел од ансамблот на МОБ,
во меѓувреме полека но си
гурно изодевте долг пат кон
успехот... Стипендист на Фон
дацијата „Музички театар“ од
Виена, солист во МОБ со оди
грани мошне значајни улоги
на матичната сцена, уметнич
ки директор, сега селектор за
музичка програма на Охрид
ско лето... Беше ли тешко да
се постигне сето тоа? Имаше
ли одрекувања? Жалите ли
можеби за нешто?
Цуцковски: Јас немам чув
ство дека работам, туку дека
го живеам својот животен сон.
Значи можам да речам дека ра
ботам хоби, односно нешто што
навистина го сакам. Од најмала
возраст почнав со музичката
едукација и благодарение на
себе, на семејството и на држа
вата која секогаш ми помагаше,
секогаш добивав можност да се
докажувам сѐ повеќе и повеќе.
�

петок, 30 септември 2016 година

37

култура

Досега сте настапувале на
реномирани сцени во Русија,
Германија, Австрија, Итали
ја, Швајцарија, Албанија и во
други земји и имате одлична
соработка со нив. Може ли да
очекуваме некаква соработка
со овие куќи која би резулти
рала со настап на Антички те
атар или во МОБ?
Цуцковски:Да. Веќе идната
година ќе имаме нешто од тој
тип. Нашите лични контакти се
голема предност, јас како сти
пендист на Владата на Австри
ја, потоа со моите интернацио
нални гостувања од Кореја до
�

Напорната работа е составен
дел од нашиот успех, но ние
уметниците сме навикнати на
тоа и, во принцип, мене не ми
претставува никаква тешкотија
да работам и по четиринаесет
или петнаесет часа дневно за
тоа што сето тоа е личен успех,
успех на семејството, на куќата
- Македонската опера и балет, и

Култура

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА
на државата воопшто. Така што
секогаш сум благодарен, секо
гаш одам напред и не сметам
дека треба тука да се застане.
Лично сметам дека треба да
дадам максимум за Фестива
лот „Охридско лето“ и потоа,
ако има некаква друга можност
или некаде каде што, исто така,
можам да придонесам, со задо
волство го прифаќам истото.

Италија, имам голем број кон
такти како со уметници, така
и со агенти на уметници кои
можат да ни помогнат истите
светски уметници да дојдат
во Македонија, но под различ
ни услови. Ние сме држава со
ограничени ресурси, но морам
да истакнам дека за една вака
мала држава имаме навистина
спектакуларни уметнички на
стани и македонската публика
има можност многу често да ги
гледа најголемите светски му
зички уметнички ѕвезди, така
што мислам дека треба да би
деме горди на нашата култура и
на нашите културни збиднува
ња, воопшто. Не заостануваме
зад светската сцена. Сето она
што ѝ е достапно на светската
музичка и уметничка јавност,
ние, Македонската опера и ба
лет, Македонската филхармо
нија, „Охридско лето“, сите како
институции од културата, го
даваме својот максимум и мис
лам дека македонската публика
е вистински задоволна. �

„Споменик“ од Филип Густон

1

„Споменик“ е дело на амери
канскиот сликар Филип Гус
тон, претставник на модер
низмот. Ова слика е насликана
во 1976 година, а денес е дел
од официјалната колекција на
музејот „Тејт“.

Таксим
Анджеј
Сташук

Во триесеттите години на ми
натиот век Густон бил во по
сета на Мексико, каде што се
запознал и се дружел со Фрида
Кало и со Диего Ривера. �

Топ 5

Книжарницата „антолог“
препорачува:

Враќањето

најгледани филма

Дулсе Марија
Кардозо

во САД викендов

Заработка: 34.700.000 $

Седумте величенствени
The magnificent seven

Жанр: вестерн
Режија: Ентони Фигуа
Актери: Дензел Вашингтон,
Крис Прат,
Итан Хоук
Заработка: 21.300.000 $

Штркови
Storks

Жанр: анимација
Режија: Николас Столер,
Даг Свитланд
Актери: Енди Самберг,
Кејти Краун, Келси Грамер
Заработка: 13.500.000 $

Чудото од Хадсон
Sully

3

Жедниот
Абелардо
Кастилјо

Жанр: драма
Режија: Клинт Иствуд
Актери: Том Хенкс,
Арон Екхарт,
Лора Лини

Жанр: комедија
Режија: Шерон Мегвајер
Актери: Рене Зелвегер,
Колин Фирт,
Патрик Демси
Заработка: 4.100.000 $

Сноуден
Snowden

38

петок, 30 септември 2016 година

www.republika.mk

Жанр: драма
Режија: Оливер Стоун
Актери: Џозеф Гордон Луит,
Мелиса Лио, Шајлин Вудли

www.republika.mk

4

Родители и
деца
Емил
Хакл

Заработка: 4.700.000 $

Бебето на Бриџит Џонс
Bridget Jones’s baby

2

5

Препишано од
животот
Александар
Кујунџиски
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бренд концепти

Икони на стилот
зборуваше дека модата не ѝ е особено
битна. Таквиот начин на размислу
вање, во тоа време целосно неприфа
тен, со текот на времето се претвори
во раѓање нов поглед на американски
стил на живот и елеганција.

Интелигентна, револуционерна и независна
Пишува | Сотир Костов

Д

а, токму таква беше Кетрин Хеп
берн: интелигентна во актер
ството, секогаш револуционерна
во облекувањето, предизвикувачка и
интригантна, а нејзиното однесување
отсекогаш беше независно. Таа е пр
вата актерка што се избори за својата
слобода, во однос на големите студија,
режисерите и продуцентите. Овие ка
рактеристики ѝ помогнаа да израсне
во најголема и највпечатлива икона
на стилот. Голем феномен на Холивуд
- актерка, со истенчен нерв за глума и
дива која одбиваше да се потчини на
клишеата, шаблоните, па и на целиот
систем на Холивуд. Беше посебна и
неповторлива во сè што направи на
филмското платно. Инаку, на филмот
дебитираше уште во 1932 година со
комедијата „Сметка за развод“, а потоа
во еден здив до 1943 година сними
повеќе филмови, како што се Мали
жени, Силвија Скарлет, Празник, Фи
ладелфиска приказна, Насила дадил
ка, Театарска кантина, Богата улица,
Жена на годината и Алис Адамс. Иако
во овие филмови била облекувана во
гламурозни креации, таа приватно
преферираше удобна, функционална и
елегантна облека, лежерни, безмалку
машки костими и андроген изглед.
Со улогите во филмовите во кои се
прослави како актерка, создаде нов
тип хероина. Првин беше дочекана
како „отров за публиката”, но со текот
на времето беше прифатена со восхит,
разгорен колку поради нејзината аг
ресивна духовност, толку и поради
нејзината неконвенционална убавина.
Интелектуално доминираше на фил
мското платно, а богами и во животот
не заостануваше во таа доминација.
Со својата оригиналност, но и хари
змата и сјајот што ги поседуваше,
со кои едноставно зрачеше и при
влекуваше, се вивна во највисоките
холивудски ѕвездени врвови, пре
додредени само за најдобрите и за
најголемите. Посебноста беше нејзи
на диференција, специфика. Висока,
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коскеста, со изразени црти на лицето,
кое умее да ги изрази најсуптилните
емоции, таа се прослави особено со
улогите на енергични, еманципирани
и чувствителни жени, дистанцирани
од доблестите и пороците на своите
партнери. Со нејзината неконвенцио
налност помешана со изразената ин
телектуалност освојуваше на прва
топка. Кога размислувам за актерките
како Кетрин Хепберн кои со своето
облекување, актерските вештини
што ги поседуваа и стилот што ги
одликуваше, убеден сум дека тие го
обележаа 20 век - век на совреме
на и екстравагандна мода и век на
впечатливи животни стилови. Во тој
контекст Кетрин е на самиот врв иако
нејзиниот стил е еден вид негација
на холивудското промислување за
изгледот на ѕвездите. Уште во првата
фаза од нејзината кариера, во стил на
вистинска антимодна икона, секогаш

Секогаш носеше панталони, дури и
во време кога жените што ги носеа
немаа пристап на многу места. Црна
кошула, бела кошула, бели панталони
и црвени чорапи засекогаш останаа
константа на нејзиното облекување
низ целиот нејзин живот. Таа е најза
служна што машките костуми станаа
составен дел на женската гардероба.
Често ги носеше и ги промовираше
во јавниот живот во 40-тите години
од 20 век, период кога жените ис
клучиво носеа здолништа и фустани.
Покажа дека и тој вид „машка“’ гар
дероба може истовремено да биде
удобна и за жените, практична, но и
гламурозна. Во тоа време нејзиниот
стил беше револуционерен, а покасно
стана и инспирација за трендовите
што на модните писти се искачија
дури во 70-тите години од минатиот
век. Исклучителниот, ослободувач
ки став кон облекувањето подоцна
беше инспирација за генерации и
генерации жени и зачетник на ле
жерна, удобна класика инспирирана
од машка гардероба и машки стил.
Нејзиниот впечатлив јавен изглед
го почитуваа и костимографите од
нејзините подоцнежни филмови, до

пуштајќи ѝ да се облекува како што
се облекува во приватниот живот.
Без разлика што на тоа не му даваше
голема важност, таа беше свесна за
своето големо влијание врз модата
во тоа време. Жестока и независна,
Кетрин Хепберн своевремено изјави
дека секогаш кога ќе ги слушне мажи
те дека сакаат да ги гледаат жените
облечени во здолниште, им вели тие
да се обидат да го облечат. Нејзината
бескомпромисност влијаеше врз цели
генерации модни дизајнери. Тоа го
потврдуваат и Келвин Клајн и Ралф
Лорен, кои не еднаш искажале дека
Кетрин Хепберн е голема инспира
ција во нивната работа. Во позре
лите години нејзините хероини од
филмовите беа подеднакво цврсти,
упорни и бескомпромисни. Поседу
ваа мудрост на зрели години, која на
искричавите каприци од младоста им
даваше посакувана благородност и
благост пред која безмалку сè се топи.
Во таква светлина останаа ликови
те во филмовите Лето, Човекот што
правеше дожд, Ненадејно минатото
лето, Погоди кој доаѓа на вечера (за
кој е добитничка на „Оскар“), Зимата
на еден лав (добитничка на „Оскар“) и
Летниковец (добитничка на „Оскар“).
Трите добиени оскари сведочат дека
Кетрин Хепберн беше голема актерка
обожавана од пуб
ликата, а цене
та од филм
ската фела
и критика.

Модата како бренд
Што е мода? Дали е тоа нешто што е шик,
тренд и модерно или, пак, тоа е стил, гла
мур, елеганција и добар севкупен изглед.
Не е лесно да се објасни и дефинира модата.
Големата модна икона Коко Шанел за модата
вели дека не е нешто што постои само во
изгледот. Според неа, модата е во небото, на
улиците, поврзана е со идеи, начинот на жи
веење и случувањата. Коко Шанел за жената
вели дека таа секогаш треба да биде отмена
и убава. Отменоста подразбира да изградите
свој стил, кој ќе зрачи од вас, од секое ваше
движење и од насмевката што ја имате. Со
ставата треба да се испраќа порака дека сте
префинета, умерена и задоволна дама. До
колку имате фустан со минималистички де
тали и крој кој лежерно ја прати линијата на
вашето тело, не нагласувајќи ниту еден дел
посебно, тогаш вашата надворешност е израз
на внатрешниот дух што го поседувате и што
ве прави убава. Познатиот моден креатор Ив

Сан Лоран, исто така, му дава предност на
стилот, за кој вели дека е траен, додека мода
та е непостојана и бледнее. Тоа го потврдува
и Ричард Хофстатдер кога констатира дека
вчерашната експериментална авангарда е
денешен шик, а утрешно клише. Модните
креатори се тие што ја создаваат мо
дата, елегантните и убави мане
кенки преку модните писти
ја презентираат, а ѕвездите
од музичката естрада, фил
мската уметност, врвните
спортисти и светскиот
џет-сет – како икони на
стилот - ја воспоставу
ваат и одржуваат. Една
таква импресивна и не
повторлива икона на
стилот е незаборавна
та Кетрин Хепберн. �
www.republika.mk
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Го пропатував целиот свет, но се вљубив во Македонија
Јас ја сакам Македонија, овде најмногу ми се допаѓаат храната,
луѓето, енергијата, пријателите, кои ги имам многу. Македонија е
мала, ама има луѓе со големо срце, вели за „Република“ Кубанката
Јасмин Лопзез Ривера, која во земјава живее и работи веќе две
години. Како музички уметник работела во Азија, во земји во Европа,
дошла во Македонија со договор од три месеци, заминала за
Малезија, но решила да се врати овде. Тука, како што вели таа, има
свое семејство, овде ја запознала и својата љубов, нејзиниот сон е
преку музиката да допре до срцето на луѓето, учи за македонската
традиција, вера и култура, Македонија ја сака и ја чувствува како своја
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Кога првпат се сретна со Македонија?
Ривера: Во Македонија сум две години,
а првпат дојдов во април 2014 година.
�

Има ли во Македонија нешто што те
потсетува на Куба?
Ривера: Имаме многу сличности, но и
работи во кои во целост се разликуваме
и како народ како земја. Кога дојдов
во Македонија наидов на иста топлина
и љубов во семејството како и кај нас.
Важноста на фамилијата, почитта кон
повозрасните, која овде е многу значајна,
е исто толку важна и во Куба. Сепак,
кога станува збор за традиционални
забави, во Куба тие се организираат со
сема поинаку. Тука се прават поделени
забави, што, искрено, многу ме изнена
ди, бидејќи кај нас каква и музика да се
пушти, луѓето, едноставно, стануваат
и танцуваат. Ваков начин на забава не
е природен за ниеден Кубанец. Овде е
потребно секоја вечер да има забави со
различна музика, за да дојдат тие луѓе
што ја слушаат и да се забавуваат. Од
друга страна, пак, начинот на кој луѓето
се дружат овде со пријателите е сосема
ист, исто така големо значање се дава и
на тоа дека си одвоил време за да поми
неш со другарот. Близината со пријате
лите и овде и во мојата земја е иста, на
�
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пример: и ти и пријателот имате само
уште по пет денари в џеб, но велите: „ти
имаш пет, јас имам пет, одиме на забава“.
Тоа е таа енергија што ме држи овде,
македонскиот народ со својата подадена
рака, навистина, остава впечаток дека
овде може секој странец да остене и да
живее засекогаш.
Исто така, морам да истакнам дека овде,
навистина, бев пријатно изненадена
од традиционалниот начин на органи
зирањето свадби. Во Куба не е така, на
венчавката не ѝ се придава толку големо
значење. Тука е сосема поинаку. Прво
времето што е потребно за организи
рање на една свадба, па венчавањето в
црква, кое, навистина, е нешто прекрас
но. Овде свадбите се социјален настан,
кој има големо значење. Тука сведоците
на венчавката се сметаат за фамилија.
Јас лично ја имав честа покрај мојот парт
нер да бидам кума на една македонска
свадба, не знаев ништо за тоа колку е
важна мојата улога на свадбата. Цере
монијата во црквата, музичарите свиреа
за мене, седев на маса со младоженците,
вниманието што го добивав од луѓето,
се прашував што е ова? И не само свад
бата, и потоа, ти стануваш дел од таа
фамилија, на некој начин тоа е голема
одговорност. За мене ова беше една од
работите што, навистина, ми значеле во
животот. Јас, можеби, сум и единствената
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дом, туку и својата душа. Овде имам и
другарка, која ја сакам како сестра.

Ти си социолог по професија, но музиката е твоја определба, танцуваш,
свириш на неколку кубански инструменти, пееш, која е твојата оцена, ти
се допаѓа ли македонската музика?
Ривера: Да, вие имате многу убава
музика, јас уживам кога слушам стара
македонска песна, едноставно, отпушта,
имате убави ора, и овде луѓето, навис
тина, многу убаво пеат. Знам да играм
и неколку македонски ора, старото ма
кедонско оро „Пајдушко“, имате големо
музичко богатство во вашата земја.
�

или една од неколкуте Латинскоамери
канци што ја имале честа да кумуваат на
македонска свадба.

Ти беше ли тешко да почнеш да живееш овде?
Ривера: Од почетокот моите пријатели
ми помагаа многу, посебно за јазикот.
Знаете, иако сум овде две години, сѐ
уште има работи со кои не можам да
се снајдам, начинот на кои функциони
раат нештата, потребните дозволи и
документи. Во очите на македонското
општество јас повеќе не сум странец и
поради тоа морам да ги следам и почи
тувам правилата. Моите пријатели ми
помагаат околу сето тоа. Овде јас имам
свое семејство, луѓе што ме прифатија
како да ми се родители. Тие ме научија
на сите основни работи, кои треба да
ги знам за да живеам во земјава. Имам
„баба“ што и денес ме поправа кога ќе
погрешам некој збор на македонски, тоа
семејство е навистина значајно за мене,
не ми ја отворија само вратата на својот
�

Веќе кажа дека не се чувствуваш
како странец овде, но и дека со секој
изминат ден учиш нешто ново за Македонија, што е тоа што најмногу те
интересира?
Ривера: Јас бев една недела во женскиот
манастир „Свети Ѓорги“ во Рајчица, таму
спиев, тоа го направив со цел да ја почув
ствувам верата низ вашите верувања,
постев повеќе од 20 дена. Јас мислам дека
кога си во земја толку далеку од својата,
треба да се потрудиш да ја научиш, за да
ги разбереш луѓето околу себе, така ќе
живееш во хармонија со нив и земјата
ќе ја прифатиш како своја.
�

ние никогаш не би го консумирале на
тој начин. Ние на секој можен начин
комбинираме сол и шеќер, тоа тука не
се прави. Традиционална храна кај нас
е ориз и грав зготвени заедно. Тука оваа
комбинација досега ја немам сретнато.
Кога би те посетиле пријателите од
Куба , каде би ги однеле прво?
Ривера: Во Охрид, во кубанско кафуле,
но и да бидат дел од македонска забава
со ваша музика. Би сакала да ги однесам и
во сите ресторани каде што се служи тра
диционална храна, а ако имам можност
да ги прошетам и во другите градови на
земјата бидејќи јас имам настапувано во
многу градови во Македонија, но Гевге
лија и Прилеп најмногу ми се допаѓаат, а
желба ми е да отидам во Битола.
�

Пријатели, семејство, љубов, кумство, дали се тоа работите што те држат овде?
Ривера: Комбинација од сѐ што спо
менавте, но јас мислам дека тоа што ме
држи овде е сонот да направам нешто
со што ќе ги направам луѓето среќни
пренесувајќи им дел од мојата култура.
Сакам да ги делам со нив музиката, песна
та, танцот. Исто така, и помислата дека
�

Спомена дека овде најмногу ти се допаѓа храната, дали е поинаква од Куба?
Ривера: Комбинациите што ги правите
овде со храна се, навистина, поинакви
отколку кај нас. Во Куба речиси секој ден
во неделата се јаде ориз, во Куба никако
не се пие јогурт без шеќер, додека овде
е традиција да се пие јогурт со бурек,

секој ден се будите среќни и знаете дека
сѐ ќе биде во ред е многу важна за мојот
престој овде бидејќи јас во Македонија
го пронајдов својот мир. Во Куба е сосема
поинаку, сега во Куба се случува социјал
но-политичко превирање и не се знае во
која насока ќе се движат работите. Не се
знае дали ќе ѝ се случи економски колапс
на земјата. Затоа, ако веќе нешто такво
ја снајде мојата земја, преферирам тоа да
го дознаам од вести, гледајќи го од тука.

Овде заедно со твојот партнер имаш
училиште за социјални танци, кажи
ми нешто повеќе за тоа?
Ривера: Преку нашите часови ние би
сакале да им покажеме на луѓето како
можат да уживаат на сите забави, но во
латински стил. Да можат да се движат,
да бидат дел од било која забава, а не
да се само набљудувачи како што овде
најчесто се случува. Ова е малку пои
наков ритам од македонската музика,
но е многу поедноставен. Сакаме да им
покажеме на луѓето како да ја пронајдат
музиката во себе, природно да заиграат,
без да се срамат. Програмата е во четири
нивоа, сабор кубано е последното ниво
каде што се учи музикалност, се учи да
се свири на инструменти, но суштината е
да научиш да следиш ритам за да можеш
да танцуваш на секаков вид музика.
�

Кои се твоите планови за во иднина?
Ривера: Зависи од многу работи и при
ватни, но и професионални. Но, Маке
донија ја ставам пред секој друг можен
избор. Сум работела во Русија, Малезија,
Сингапур, бев извесен период и во Србија.
Сум го пропатувала цел свет, но остану
вам тука. �
�

�
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Викенд или одмор, изборот
нека биде Венеција
Некогаш достапна само за оние со подлабок џеб,
денес вистинска хит-дестинација за викенд
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

В

енеција, градот на љубовта, градот
на каналите или, како што многу
мина ја нарекуваат, градот-чудо,
може да биде и ваш избор за убаво по
минат викенд исполнет со спомени.
Венеција е главен град на регионот
Венето и провинцијата Венеција во
североисточна Италија. Изградена е на
118 мали острови во устието на реката
Бренте во Венецијанскиот Залив. По
зната е и како град на каналите. Повеќе
од илјада години Венеција била главен
град на Венецијанската Република. Гра
дот бил основан во 569 година кога
група бегалци, за да се спасат од инва
зијата на Лонгобардите, се населиле
во крајбрежната област.
Ако се одлучите да патувате со воз,
добро е да се знае дека до градот има
и железничка пруга, а со автомобил до
таму може да стигнете и преку автопа
тот кој води преку големиот „лагунски
мост“. На островот Лидо се наоѓа и ае
родромот „Марко Поло“. Венеција има
над 170 канали по кои пловат гондоли,
чамци, мали параброди и моторни бро
дови. Најголем е Големиот канал на кој
се наоѓа познатиот мост „Ријалто“, а
околу 380 помали и поголеми мостови
служат за премин преку каналот. Вене
ција има многу познати архитектон
ски и уметнички споменици: Дуждо
ва палата, црквата „Свети Марко“ и
деведесет други цркви, богати музеи,
уметнички галерии, познатата Акаде
мија на уметностите, опсерваторија и
други научни и културни установи. Во
Венеција се одржуваат и познатиот
Венециски филмски фестивал, Бие
налето, Театарски фестивал.
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Најзначајните економски средства на
градот произлегуваат од туризмот.
Венеција има околу 270.000 жители
(според извршениот попис нa 30 ап
рил 2009 година). Името потекнува
од древните народи Венети кои го на
селиле регионот во 10 век пр.н.е. Во
Венеција не пропуштајте да се напиете
топло чоколадо, кое е најпопуларно,
а може да уживате и во вкусовите на
морската храна подготвена од позна
тите венециски кујни. Најголем број
гости во Венеција, секако, има за време
на одржувањето на познатиот карне
вал, но за него ќе треба да ја почекате
новата година.
Неколкудневна посета на Венеција,
почнувајќи од октомври, нудат и до
машните туристички агенции. А, па
тувањето со нив, вклучувајќи ги сите
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потребни такси, сместување и влезни
ци, ќе ве чини околу 200 евра за пет
дневен аранжман во кој влегуваат и
деновите поминати во пат со автобус.
Доколку, пак, се одлучите да патувате
во приватна режија, тогаш тоа може
да биде многу лесно. Нискобуџетните
авиокомпании нудат директна врска со
Венеција, и тоа нема да ве чини повеќе
од 50 евра, а патувањето со авион може
да ве чини и поевтино доколку прет
ходно го закупите вашиот билет. Секој
ден во Венеција доаѓаат околу 50.000
туристи. Годишно низ овој прекрасен
град поминуваат по 18 милиони луѓе.
Важно е да знаете дека низ градот се
оди само пеш бидејки автомобилите се
забранети. Благодарение на неодамна
промовираните летови за Венеција, сѐ
повеќе Македонци ја избираат оваа
дестинација за викенд или за одмор. �
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ТРЕНД

Модели на чанти што ќе ја одбележат есента
Необични модели
на чанти со украсен
колан претставуваат
уште едно враќање на
тренд од минатото,
но оваа сезона доаѓа
во освежено издание.
Шарен вез, разни
метални копчиња и
детали ќе ги освежат
овие чанти и ќе ги
направат поурбани.

С

екоја сезона диктира поинакви правила.
Во морето додатоци може да одбираме
меѓу природни и раскошни материјали
за чанти, како што е кожата или кадифето, со
оригинални детали и необични форми.

Оваа есен може да уживаме во практичните го
леми чанти изработени од квалитетна кожа, која
е украсена со прецизен вез во силни, впечатливи
бои, но и во мали, модерни чанти.

Чанти од кадифе
Раскошното кадифе
веќе е најавено како
главен материјал за
есен и зима 2016 го
дина. Комбинацијата
на овој материјал со
синџири се смета за
многу елегантен и кла
сичен модел, кој секоја
жена треба да го има
во својата колекција.

Чанта од превртена кожа со реси
Бохо стилот уште има многу големо влијание
во светот на додатоците, а тоа го покажу
ва и импресивната серија чанти со реси. За
поотмен изглед одберете модел во средна
големина и со потемна нијанса.

Ранец

Мала чанта за на рамо
Оваа класична чанта сезонава беше сериозен извор на ин
спирација за дизајнерите и доаѓа во разни облици и вели
чини, што можеше да се забележи на главните модни ревии
есенва. Мека кожа, украсни детали и минимализам, тоа се
карактеристиките што го красат овој модел на чанта.
46
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Ранците
дожи
веаја
голема
популар
ност во
минатата
сезона,
а есенва
доаѓаат
со нови
детали.

Пишува | А. М. Б.

Чанта со
украсен колан

Оваа есен може да уживаме
во практичните големи чанти
изработени од квалитетна кожа,
која е украсена со прецизен вез
во силни, впечатливи бои, но и во
мали, модерни чанти

Чанти без патент
Овие чанти ќе бидат актуелни
и оваа есен, но сега се поинте
ресни помалите. На пример,
„Прада“ во својата колекција
претстави модел со леопард
ски дезен. Оваа чанта се смета
за една од најпосакуваните
модели за новата сезона.

Чанти со вез
Овие весели чанти се украсени
со цвеќе, пеперуги и со разни
додатоци од свилен брокат,
апликации и вез. Одлично ќе
ве развеселат во мрачните ес
енски денови.

Чанта од змиска кожа
Овие чанти се доказ дека не
кои работи стануваат многу
диви сезонава. Од класични
те, неутрални комбинации
до тие со лак и со малку
повпечатливи бои, чантите од
змиска кожа се шик и, што е
најважно, може да се носат во
секаква пригода.
www.republika.mk
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наука и технологија

Првите такси-возила
без возач ќе се движат
низ улиците на Сингапур
Би повикале ли такси ако знаете дека ќе дојде празно возило, кое
во него нема ниту возач? Светските компании што се занимаваат
со иновации и ги развиваат технологиите за автономни возила
веќе подолго време се обидуваат да ги усовршат такси-возилата
што ќе возат сами, без возач, а во оваа трка засега водечката
позиција ја имаат Сингапурците

К

омпанијата „Њутономи“
од Сингапур неодам
на покани група луѓе
бесплатно да ја преземат нив
ната апликација и да ја имаат
привилегијата меѓу првите да

се возат во роботакси во за
падниот кварт на Сингапур,
познат како место каде што
има голем број фирми што раз
виваат висока технологија. Со
овој потег и тест-возењата што

биле достапни само за помал број
луѓе, компанијата сака да собере
теренски информации пред да ја
лансира услугата, која се планира
да биде достапна за граѓаните
во таа држава најдоцна до 2018
година.
- Ова е момент во историјата
што ќе го смени начинот на
изградба на нашите градови
и тоа како гледаме на нашата
средина - изјави минатиот месец
пред тестирањата директорот на
Њутономи, Даг Паркер.

Пробните возења биле извр
шени со електричното вози
ло „мицубиши и-миев“ и „рено
зое“ со инженер зад воланот за
да го контролира системот, но
и за да ја преземе контролата
доколку е потребно.
Овие автомобили функцио
нираат така што секое возило
има шест „лидари“ (систем за
детекција, кој користи радар
управуван со ласери) од кој
еден се наоѓа на покривот на
возилото и постојано се врти.
Исто така, секое од такси-авто
мобилите има и по две каме
ри на ветробранското стакло,
кои ќе ги скенираат пречките
на патот и ќе ги регистрира
ат промените на семафорите,
како и сообраќајната сигнали
зација.

Паркер, чијашто компанија ра
боти на овој проект во партнер
ство со владата на Сингапур, се
надева дека во градот-држава
најмногу за две години ќе има
барем 100 комерцијални так
си-возила што ќе даваат услуги
без возачи.

И „Убер“ ќе воведе
такси-превоз без возачи
Популарната американска транспортна компанија „Убер“ веќе од пред
неколку години работи во истата насока, на усовршување на автономни
возила што ќе пренесуваат патници без присуство на возач.
Новата технологија тие ја тестираат во Питсбург, во центарот за напредни
технологии и, за почеток, автономните автомобили базирани на моделот
„форд фјужн“, сепак, ќе имаат тест-возачи што би ја презeле контролата
во непредвидени ситуации. „Убер“ сака да го стигне „Гугл“ на полето на
автономни автомобили и се надева дека наскоро нивните возила ќе се пуштат
во сообраќај, но не сакаат да се врзат за некоја временска рамка за тоа кога
би почнале да превезуваат патници.
За што побрзо да стигне до возилата што ќе сообраќаат без возачи, „Убер“
ја купил и стартап компанијата „Ото“, која работи на самостојни автомобили
за 600 милиони долари. Тие веќе подолго време тестирале и ги развивале
овие системи, па јавноста во САД со нетрпение го следи нивниот напредок
и ја очекува револуцијата во такси-превозот.

„Њутономи“ е една од неколкуте
компании што се натпревару
ваат во развојот на возила без
возач. Шведскиот производител
„волво АБ“ соопшти дека пот
пиша договор со „Убер“ вреден
300 милиони долари за развој
на таков автомобил.
Израелскиот производител на
софтвер „Мобилај НВ“ најави
дека нивното возило, кое го раз
виваат со компанијата „Делфи
аутомотив“, ќе почне да се про
изведува во 2019, година а „Форд
мотор“ својот автомобил без во
зач го најави за 2021 година.
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„Њутономи“ е првата приватна
компанија што добила дозвола
да ги тестира своите автоматски
www.republika.mk

управувани возила на улиците на
Сингапур.

Преку пробните возења, тех
ничкиот тим на оваа компанија
собрал податоци за карактерис
тиките на софтверот, ефикас
носта на возилото при неговото
движење при изборот на траса
та, како и целосното искуство на
патниците.
Целта на компанијата, како што
во неколку наврати соопштија
нивните челници, е до 2018 годи
на да имаат комплетна такси-ком
панија што ќе помогне бројот
на возила на пренатрупаните
сингапурски улица со помош на
такси-возилата без возачи, да се
намали за една третина.

петок, 30 септември 2016 година
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Подготви | К.Н.К

миленици

Што издава за
луѓето изборот
на домашно
милениче

дом

Топло, вкусно, мирисливо - есен во домот

градина

Големо истражување направено
меѓу корисниците на социјалните
мрежи во САД открива детали за
сопствениците на мачки и на кучиња

Обетка, цвеќето на
нашите прабаби

На емотивен план, студијата открива
дека луѓето што чуваат мачка се експре
сивни и делат поголем опсег од чувства
во статусите, а најчесто се посочуваат
како уморни, здодевни или тажни. За
разлика од нив, луѓето што чуваат куче
почесто изразуваат возбуда или гордост.

Истражувањето покажува дека љуби
телите на кучиња имаат поширок со
цијален круг од љубителите на мачки.
Генерално, меѓу љубителите на мачки
и на кучиња се забележува тренд прија
телите да им се со слични параметри
за животните. Анализата, исто така,
покажува дека повеќето љубители на
кучиња живеат во провинциски области
во кои животните имаат повеќе слобо
да, додека во градовите преовладуваат
љубители на мачки. Разликите меѓу нив
стигнуваат и до нивниот избор на кни
ги, телевизиски емисии и на филмови.

Л

уѓето главно, не ја сака
ат есента. И, донекаде,
оправдано. Првите асо
цијации за есента се мрачни,
ветровити и дождливи утра,
студени ноќи, депресивни де
нови. Но, есента не е секогаш
таква, всушност кај нас и ретко

Луѓето што чуваат мачка обожаваат
фантазија, анимации, додека тие што
чуваат куче љубовни приказни. �

кога таквото време се задржува
подолго од една недела. Есента
може да биде многу убава, ша
рена, мирислива, топла и при
јатна. А, секако, сево ова може
да се доживее во домот.

Луѓето што ја сакаат есента ужи
ваат во топлите костени, сла
ткото грозје, во деликатесите
од тиква, мирисот на дуњите,
вареното вино и во јаболката.
Есента ја сакаат тие што се пре
јадуваат ајвар и тие за кои приго
твувањето зимница е уметност
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спакувана во тегла, а шпајзот му
зеј на вкусови. Есента ја сакаат
децата и големите деца, тие што
можат со часови да шлапкаат по
барите, тие на кои чадорот им е
моден детаљ и тие што уживаат
во звукот на шушкавите лисја
под нозете.
Есента може да биде многу
инспиративна, а вие можете да
го уредите домот така што ќе
внесете есенски детали во се
кое ќоше.

1
2

3
4
5
6

Обетка или фуксија е омилено
цвеќе на нашите прабаби, но оваа
убавица и денес е многу барана и
одгледувана во целиот свет

Уште од прагот нека се
види дека е есен

Направете необични
светилки во златножолти
тонови

Разубавете ја дневната соба
со цветни аранжмани

Славете ги есента и љубо
вта и на трпезата

Тиквите ќе ви помогнат
да го направите просто
рот ведар и разигран. Ова
е добар начин да ги чувате
додека не ги употребите,
место да ги затворите во
темен шпајз
Сувите лисје што шушкаат
под нозете се одлична де
корација, која ја отсликува
вашата креативност

Постојат преку 800 хибридни видови
на фуксијата. Во Македонија, секако,
не можат да се најдат сите видови, но
љубителите на ова цвеќе сигурно мо
жат да најдат барем дваесетина вида
во нашите расадници и цвеќарници.

7
8
9
10
11
12

Бобинки, ореви, суви лисје,
голи гранки - многу причини
да бидете креативни
Есента може да биде и
страсна, а страста слатка,
дозволете си слатки
есенски задоволства

Не фрлајте ги старите рамки
Играјте си со плодовите

Внимателно избрани ткаенини
Освен што е вкусна,
зимницата може да биде и
декоративна. �
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Фуксијата е повеќегодишно и полу
зимзелено растение кое го добило
своето име по човекот со две про
фесии, ботаничар и лекар Леонард
Фукса. Фуксијата ја има како право и
како висечко цвеќе. Со специјална не
га и потстрижување може да се добие
цело стебленце преполно со цветови,
кое повеќе години ќе ја краси вашата
тераса или двор.

Таа цути раскошно од април до крајот
на есента. Висечките видови на фукси
јата, поради својата форма, се познати
и под името „балерина”. Цветовите се
двојни или единечни и ги има како
двобојни и како еднобојни од светлоро
зова до темновиолетова. Во зимските
месеци за ова цвеќе треба да се најде
добро осветлено место на терасата или
во станот, но не директно на сонце.
Кога ќе ја сместите на погодно место,
не е препорачливо да ѝ го менувате ме
стото бидејќи ќе ги отфрли сите пупки
и цветови. Растението треба редовно
да се прихранува. Најдобро е со течни
минерални ѓубрива. �
петок, 30 септември 2016 година
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рекреациjа

Задоволство
на две тркала
Подготви | Бојан Момировски

У

ште од самиот почеток и појавувањето
на велосипедот кон средината на 19 век,
превозот на две тркала станал составен
дел од секојдневниот живот на луѓето. Велосипедизмот нашироко се цени и е прифатлив
како ефективен и ефикасен модел за превоз,
идеален за кратки или средни растојанија од
10 до 15 километри. Придобивките од возење
велосипед се огромни, а како една од нив, секако,
е и фискултурата и рекреацијата.

Според начинот на рекреирање со
велосипед, постојат две основни
поделби. Возење по планински и по
друмски патеки и возење на асфалт.
За таа цел, исто така, производителите
на велосипеди од светските реномирани и познати марки произведуваат
и повеќе типови велосипеди.

Здравиот живот е една од најценетите работи
во светот, а за тоа, секако, помага и рекреативното возење велосипед во слободно време. Сѐ
поголем е бројот на велосипедисти што крстарат
по патиштата и по планините низ Македонија.

Во нашата држава има рекреативци
што ги имаат и двата типа велосипеди,
во зависност од потребата и од намената на предвиденото возење. Сепак,
најчесто по патиштата, планините и
по улиците на градовите, се користат
универзални велосипеди, за двата основни типа рекреација со велосипед.

Сѐ повеќе за време на викендите се
организираат големи тури во кои
учествуваат повеќе стотини
рекреативни возачи на
велосипед.
Задоволството е големо
бидејќи се вози во групи, се раѓаат големи
пријателства, се
живее здраво.
Освен организирани
групи од повеќе школи
за велосипедизам, има и
индивидуалци, кои самоиницијативно го користат
велосипедот како основно
средство за рекреација.
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За жал, во Скопје, а и во другите градови во Македонија, сѐ почесто може
да се слушне за сообраќајна незгода
во која е вклучен велосипед. Тоа е
така затоа што возачите најчесто не
ги земаат предвид велосипедистите
како редовни учесници во сообраќајот.
Сепак, вината не е само кај возачите на
автомобилите, туку секој велосипедист
мора да се движи по обележана велосипедска патека, ако е тоа возможно.
За да се заштитат од незгоди, за велосипедистите е предвидена и целосна
опрема, која, според законот, мора да

се поседува. Основен дел од опремата
е заштитната кацига, која овозможува
целосна заштита на главата од несакани удари или падови. Освен кацигата,
предвидени се и штитници за дланките,
специјални ракавици, штитници за колениците, зглобовите, рамената.
Продавачите на велосипеди, освен
велосипедот, имаат предвидено и продажба на ваков сет заштитна опрема,
која, во зависност од квалитетот, има
и различна цена.

Цената на еден солиден велосипед со
одлични карактеристики може да биде
од 500 евра, па сѐ до неколку илјади
евра, а заштитната опрема се движи
околу 200 евра.
Во нашата држава се организираат
повеќе рекреативни тури, а најчести
дестинации се планината Водно, обиколницата околу Мавровско Езеро,
патот од Охрид од Свети Наум и многу
други.

ПОЗИТИВНИ РЕАКЦИИ ЗА НАЈАВЕНАТА ДОПОЛНИТЕЛНА ПОМОШ ВО ДОМАШНИОТ СПОРТ

Новите мерки ќе бидат ветер во грб за македонскиот спорт
З

големена финансиска помош за спорт
ските федерации, ангажирање врвни
тренери, финансирање спортови без
своја лига и даночни ослободувања за фирми
што ќе инвестираат во спортот, се последните
најавени мерки, кои ќе помогнат во развојот
на домашниот спорт. По претставувањето на
овие планови, изминатава недела реакциите
на домашната спортска јавност и на спортските
работници беа позитивни. Најавените мерки
ги поздравија од Македонскиот олимписки
комитет, а неколку од домашните спортски
федерации, меѓу кои Атлетската и Фудбалска
та, ги оценија како повеќе од добредојдени.

Генералниот секретар на Македонскиот олим
писки комитет, д-р Сашо Поповски вели дека
овие мерки ќе му дадат ветер во грб на олим
пискиот спорт во земјава и се значаен момент
што треба да ги подобри спортските резултати
на нашите спортисти и на нашите екипи, од
носно национални репрезентации.
Работата на националните спортски федерации, сигурно, ќе биде олеснета, но треба
да бидеме внимателни бидејќи врвниот
спортски резултат не зависи секогаш само
од финансиите.

Спортските работници
изминатава недела на дебатите
и во медиумите кометираа
дека не паметат кога последен
пат биле повлечени вакви
конкретни чекори, кои ќе му
помогнат на домашниот спорт
и ќе му дадат дополнителна
сила да оди напред

Финансискиот менаџмент во спортот е исклучително значајна работа и многу е важно како ќе се трошат тие средства, за што
ќе бидат наменети и за кого, кои ќе бидат
приоритети на спортистите, спортските клубови, националните спортски федерации и,
секако, на Македонскиот олимписки комитет - вели Поповски.
Финансиските средства треба
да се заслужат и приватниот
сектор, сигурно, нема толку
лесно да ги додели овие
финансии токму на тие
федерации на кои

Подготви | Горан Зивчевски
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најмногу им требаат. Дури може да се
случи одредени спортски федерации
или клубови да имаат и многу поголем
буџет од проектираниот, додека тие
клубови или национални спортски
федерации, кои не се „препознатливо
име “, односно не се привлечни за приватниот сектор, да останат без дел од
новопонудениот финансиски колач.
Националните спортски федерации
мора да развијат јасна идеја за нивниот
квалитет и да оформат квалитетна
листа на понуди - додава тој.

За тоа како Македонскиот олимписки
комитет ќе работи во подготовката на
спортистите што ќе нѐ претставуваат на
следните Олимписки игри и во кои спор
тови Македонија би можела да забележи
солиден резултат на игрите, генералниот
секретар вели:
Во овој четиригодишен период што
ќе биде искористен за подготовки, навистина е важно на кој начин ќе биде
темпирана формата на спортистите.
Каратето е веќе олимписки спорт, тука
се и Лука Заложник (коњички спортови) и Петра Матијашевиќ (таеквондо),
ракометарите секогаш се на чекор до
учество на Олимписките игри, а има
и повеќе млади спортисти во кои ќе
вложуваме во овој период, секако во
координација и во консултација со
националните спортски федерации
и со Агенцијата за млади и за спорт,
како и со другите фактори во
спортот. Веруваме дека на
Олимписките игри во Токио
во 2020 година ќе имаме многу
помногубројна делегација,
која со сигурност ќе постигне
многу подобри спортски
резултати.

Како што нагласи и генералниот секретар
на Македонската фудбалската федерација
изминатава недела, оваа дополнителна
поддршка во спортот ќе значи подобру
вање на професионалноста на сите нивоа
и зголемување на квалитетот на спортот.
Според него, едностраната помош само од
државата не е доволна, а оваа финансиска
инјекција од еден и пол милион годишно
значително би влијаела врз состојбата.
И од Атлетската федерација на Македонија
ги поздравија новите мерки за развој и за
помош на спортот во Македонија. Прет
седателот Крсте Серафимовски е уверен
дека во наредниот период овие мерки ќе
дадат резултати и, како што вели, дошле
во вистинско време, кога се потребни про
мени во домашниот спорт.
Ги поздравувам овие мерки од името
на Атлетската федерација. Морам да
кажам дека е време за промени и дека
е време за подобра иднина на спортот,
како и за атлетиката. Доколку се реализираат најавените мерки, предвидувам светла иднина, како за домашниот
спорт, така и, конкретно, за атлетиката
- вели Серафимовски.

Тој додава дека финансиите предвидени
со новите мерки би требало да бидат рас
пределени така што поголема поддршка
би добиле индивидуалните спортови,
бидејќи екипните се поатрактивни и
полесно можат да дојдат со спонзорства.
Според мене, индивидуалните
спортови треба да добијат поголема помош бидејќи екипните
се поатрактивни, полесно
привлекуваат спонзорства и
публика, а на тој начин и полесно доаѓаат до финансии. Поттикнувањето
на компаниите да инвестираат во
спортот со тоа што ќе бидат ослободени од одредени даноци е, исто така,
вистински чекор. Со спроведувањето
и со помошта најавена со овие мерки
за развој на спортот, би можеле на
следните Олимписки игри во Токио во
2020 година да оствариме учество со
норма - завршува Серафимовски.
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Обложувалниците
ќе одвојуваат од
профитот за спортските
федерации
Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ,
Никола Груевски, минатата недела најави четири нови мерки, кои
во голема мера ќе го поттикнат
развојот на домашниот спорт.
По неколкугодишното непрекинато инвестирање на Владата во
спортската инфраструктура, градењето сали, игралишта, врвни
спортски капацитети и реализација на многу други проекти за
подобрување на македонскиот
спорт, последните најавени мерки ќе им помогнат на клубовите и
на спортските федерации.
Приредувачите на игри на среќа
во обложувалниците на месечна
основа ќе треба да одвојуваат
по три проценти од добивката, а
приредувачите на игри на среќа
во клубовите со автомати треба
да одвојуваат по 1,5 процент
од добивката за финансирање
спортски федерации, чиишто
дисциплини се олимписки, како
и за Македонскиот олимписки
комитет.
Со втората мерка се предвидува
компаниите што ќе финансираат
спортски клубови, федерации и
спортисти да бидат ослободени
од дел од данокот на добивка,
што ќе ги мотивира домашните
фирми да вложат во спортот.
Третата предвидува директно
буџетско финансирање спортови што немаат своја лига. За
оваа цел ќе бидат одвојувани до
700.000 евра годишно. Првиот
спорт што ќе биде поддржан е
боксот, а се размислува каратето
за мажи и за жени да биде вториот спорт што ќе биде поддржан.
Со последната мерка се очекува да бидат ангажирани врвни
спортски тренери од странство
во спортските академии, кои ќе
помогнат во градењето на новите
фудбалери, кошаркари, ракометари, тенисери.
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ВРЕМЕПЛОВ
� 1 октомври 1923 година
Во Софија загинал Ефрем Чуч
ков, македонски револуционер,
член и војвода на Македонската
револуционерна организација.
Роден е на 21 ноември 1870 годи
на во Штип, во Отоманската Империја. По Првата светска војна
учествувал активно во обновата
на ВМРО, тој бил втората лич
ност по важност во обновената
организација, по нејзиниот водач
Тодор Александров.
� 3 октомври 1995 година
Врз тогашниот претседател на Ре
публика Македонија, Киро Глигоров, е извршен атентат. Глигоров
имаше тешки повреди на главата,
но го преживеа атентатот. На са
мото место загина неговиот шо
фер Александар Спировски, а
повреден беше телохранителот
на Глигоров, Илчо Теовски
� 4 октомври 1941 година
Во селото Чучер, Скопско, е фор
миран првиот Народноослободи
телен одбор во Македонија, За
прв претседател е избран Петар
Крстев Урдаревски.
� 4 октомври 1957 година
Советскиот Сојуз го лансира во
орбитата околу Земјата првиот
вештачки сателит „Спутник 1“ со
пречник од 58 сантиметри и со
тежина од 83 килограми.
� 6 октомври 1014 година
Во Преспа, од срцев удар почи
нал царот Самуил, средновековен
македонски владетел, кој на пре
минот од X кон XI век формирал
пространо царство, Самуилово,
на територијата на Балканскиот
Полуостров, најголемата ра
нофеудална државна творба
на Балканот. Во негово време
македонската средновековна
држава го достигнала врвот во
својот развој. Водел долга и ис
црпувачка војна со византискиот
император Василиј. Учествувал
во сите позначајни битки и по
ходи против Византија и далеку
ги проширил границите на др
жавата. Ги обединил под своја
власт речиси сите македонски
територии (освен Солун).Починал
во Преспа од срцев удар, потре
сен од морничавата глетка кога
ги видел своите ослепени војници
што му ги испратил Василиј.
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д в о г л е д
Ќе биде ли Катица Јанева носителка
на листа на СДСМ?

останал ниту еден член на СДСМ, туку
сите членови на партијата, носители
на листи и кандидати за пратеници
се независни претставници на граѓан
скиот сектор. Ексклузивно најави дека
на наредната прес-конференција ќе
претстави уште еден носител, г-ѓата
Радмила Шекеринска, која доаѓа од
бизнис-заедницата, а еден ден по
доцна и Петре Шилегов, адвокат и
колекционер на уметнички слики.
Јанева не одговараше на новинарски
прашања бидејќи не сакала да зборува
на гладно, за да не ѝ се слоши. �

С

пецијалната јавна обвинителка Кати
ца Јанева ќе биде носителка на избор
на листа на СДСМ на парламентар
ните избори доколку успее да ги одложи
до мај в година, а во меѓувреме обезбеди
притвор за тројца поранешни и сегашни
функционери на ВМРО-ДПМНЕ, соопштија
официјални извори од Павел Шатев.

� Разговорите се направени. Ние бевме
одушевени од неутралноста и од независноста на Јанева, па ја поканивме да
стане дел од нашите изборни листи на
кои има десетици и десетици независни
непартиски луѓе. Ете, сите го знаете примерот со поранешниот независен новинар со мал пенис Мухамед Зекири, кој
како награда за својата објективност и
неутралност стана член на највисоките
партиски органи на СДСМ, а за да не му
умрат децата за јадење, беше и вработен
во партијата - изјави претседателот на
СДСМ, Зоран Заев.

Со Јанева Заев првиот контакт го направил
на „Фејсбук“, откако таа ставила статус „Ми
се слоши од вмровците“. Заев коментирал:
„Зар на Катица Јанева смее да ѝ е лошо?
Дојди кај мене во партија на кафе, Катице,
ќе направам да ти е добро“. Како што дозна
ваме, утредента Катица Јанева се сретнала
на кафе со Заев и ги договориле условите
за таа да стане политичар, за што одамна
се амбицирала.
Точно е, значи, разговаравме со претседателот Заев, тој е еден исклучителен човек, и му кажав дека одамна
имам амбиција да бидам политичар
како што, значи, и се виде во Собранието, како се тепав со вмровците, значи,
па тој ми понуди понуда што не се одбива: јас да барам притвори и да подигам
обвиненија за функционери на власта,
сегашни и поранешни, а тој како награда да ме стави на листа - додаде Јанева
�
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Кромиди Запад

на заедничката прес-конференција што
ја имаа со Заев.

Па така, почнувам во изборна единица 4 од четвртата позиција на листата,
значи, на СДСМ на која, значи, сум и со
секои нови три обвиненија ќе се искачувам, значи, на една позиција погоре,
или на две беше? Хм. Значи, а може како
што ми кажа господинот Заев, претседателот, значи и место три обвиненија
да ги замениме, значи, со два притвори
за функционери. Значи, како што може
да пресметаме... значи... со... по... шест
притвори јас ќе бидам на второ... не...
или по четири притвор... не.. а, значи,
по пет обвинен... не, значи ако затворам
многу вмровци ќе бидам на прво, тоа да
се знае, на прво место во четвртата изборна единица значи, што, нели, значи,
и ми е целта, значи - додаде Јанева.
�

По Мухамед Зекири и платениците од ша
рените протести, Јанева е најновото неза
висно тело што влегува во СДСМ директно
на листите за пратеници, меѓу сите други
независни и слободоумни граѓани.

Јас бев воодушевен од независноста на
Јанева. Таа толку независно ги слушаше
сите наши наредби и од пријателите што
ни се, голем поздрав до еден до нив, до
сите амбасадори и до новиот, особено,
што е од Италија. Значи за независноста
на Јанева зборувавме, така? Таа е многу
независна и објективна и како таква
мораше да ѝ се најде, нели, место на
пратеничката листа на СДСМ каде што
сите се независни непартиски луѓе, од
граѓанскиот сектор или од разни други
места, кои се тука да си ја вратиме слободата, демократијата и јас да сум премиер, што е особено важно - додаде Заев.
�

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

Прашања кои ме мачат
- дали може веган да
биде претседател на
месна заедница?

Па што ако си зборам
сама со себе. Па
пораснавме заедно.

Мојата среќна ѕвезда
гарант ја има удрено
метеор.

Ај пробај на платата
да и објасниш колку
трае месецот.

Скопје, место кај што
шоферите са убедени
дека ако доволно
долго и силно свира со
свиркете ќе успеа да се
телепортираа.

Одговарајќи на новинарски прашања
Заев соопшти дека во СДСМ речиси не

www.republika.mk

петок, 30 септември 2016 година

57

КуJнски тефтер

Пилешки џигерчиња
со сос од соја и со лук
СостоJки:
# 500 грама пилешки џигерчиња

# 1 големо чешне лук

# 2 лажици сос од соја

# Сол и црн пипер

# Масло за готвење
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Подготовка:
# Во загреана тава на оган ставете малку масло,
па пилешките џигерчиња да се пржат.
# Откако малку се испржат, исечкајте го лукот и
додајте го, а по него додајте го и сосот од соја.
Добро промешајте и гответе десетина минути
или додека џигерчињата да бидат готови.
# Сервирајте ги декорирани со магдонос, како
предјадење, но може да се послужат и со пире
или варен ориз како главно јадење.
СОВЕТ: Иако едноставен, ова е вкусен начин на
приготвување на пилешките џигерчиња. Ви предла
гаме да го направите вака, а потоа, ако сте распо
ложени за варијации, може да додадете и печурки,
кромид или друг зеленчук!
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