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настан на неделата

Вовед
„Планот за Македонија“ на Заев и на Верушевски

Сојуз за распарчување на
Македонија
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

П

о двегодишна тајна врска, Заев
и Верушевски јавно го промовираа сојузот за распад на
Македонија парадирајќи рака под
рака по скопските улици. Пучистите, кои подготвуваа граѓанска војна,
место зад решетки, денес слободно
се шетаат низ центарот на Скопје
како на корзо уживајќи во дебелата
сенка на чадорите. И не само што
се на слобода, туку продолжуваат
да си поигруваат со чувствата на
македонските граѓани претставувајќи се како „народни херои“. Но,
место „ослободители“ зад кои чекори војска од народ, граѓаните во
нив препознаа лажни патриоти и
предавници во друштво на шпиони,
криминалци, исламски радикали,
Соросови платеници и на политички
мртовци. Сепак, во масата имаше и
мал дел партиски војници со испран
мозок, кои беа соодветно одделени
од „елитата“ со тампон-зона. Колку
да се знае каде им е местото!
Толку од долго најавуваниот „историски граѓански марш“ и од сонот за
успешна реализација на сценариото
за насилно уривање на власта! Настанот што требаше да означи почеток
на походот за враќање на власт на
СДСМ, доживеа класично фијаско.
Шлаканицата од сопственото членство е само подготовка за тоа што ги
очекува Заев и неговите сојузници
на 11 декември. Но, ова е огромен
доказ дека дури и членовите на
СДСМ не го одобруваат намерното
уривање на целиот државен апарат,
поткопувањето на економијата, загрозувањето на безбедноста, додворувањето на албанските гласачи со
ветувањата за двојазичност и шу-
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рувањето со платеници, шпиони и
со кодоши за поттикнување крвопролевање меѓу сопствениот народ.
Партиското членство, буквално, го
„измаршира“ својот лидер и му испрати силна порака дека не прифаќа
да биде дел од срамното сценарио за
уништување на државата.
Така, место да прикаже сила, Заев покажа колку многу е погрешна стратегијата на опозицијата и потврди
дека во моментот СДСМ ја управува убедливо најслабото, најнепопуларно и најомразено раководство.
Ужасно лошата позиција не му ја
подобрија ниту српските сеачи на
магла, ниту платените револуционери, ниту исламските радикали. А,
ниту новите коалициски партнери
Павле Трајанов и Лиле Поповска.
Сменетото партиско лого со боите
на „шарената револуција“ сведочи
за само уште една голема грешка
на одговорните за односи со јавноста на социјалдемократите, што ги
потврдува сомневањата дека и партијата, како и целата држава стана
заложник на туѓи интереси, кои во
никој случај не се совпаѓаат ниту
со партиските, ниту со државните.
Експресното менување на двојазичната табла во Чаир на денот на
маршот, пак, ја истакнува лажната
љубовна приказна меѓу лидерот на
опозицијата и албанските гласачи.

Заев за лоша имитација на „Отпорот“,
кој тој, во тоа време, не го прифаќаше само поради лични интереси - за
да не ја загуби градоначалничката
фотелја во Струмица.

Кога сме кај екслидерот Бранко Црвенковски - го виде некој на марш!?
Опозициските медиумски мегафони
го славеа неговото појавување на
партискиот конгрес и го толкуваа
како поддршка за актуелниот лидер. Aко е тоа така, тогаш зошто
Црвенковски не маршираше рака
под рака со Заев и со Верушевски?
И, која беше вистинската причина за појавувањето на конгресот?
Очигледно, ни тој не е толку наивен
за да се нафати да освојува власт
со сценарио за целосен распад на
државата и да влезе во судир со македонскиот народ. Но, веројатно не
е луд и да ја остави партијата на милост и на немилост на Заев.

Заев и Верушевски видоа како
изгледаат 20.000 луѓе – на стадион!

З

оран Заев успеа преку Катица Јанева да го извади
имењакот од затвор (барем засега), но не успеа да му
обезбеди работна виза кај „чадорот“. Сепак, како утеха, му
организираше прошетка низ

скопските улици и му обезбеди билет за историскиот натпревар на младата фудбалска
репрезентација.

Каква иронија. Луѓето што
подготвуваа граѓанска војна,

поттикнуваа крвопролевање
на сопствениот народ и очекуваа распад на држава, сега се
фотографираат од трибините
на „Филип Втори“, замотани
со шалови во национални бои,
и „се радуваат“ на успехот на
Македонија. Патетично до бесвест. Но од трибините барем
можеа со свои очи да се уверат
како мнозинството граѓани го
сфаќаат единството и како искрено се радуваат на нашите
нови херои: Бабунски, Демири,
Марковски, Барди... Можеа да
научат како со скромни ресурси и со тимски дух може да се
дојде до огромен успех. Како
се бори за државното знаме.
Но, и како со труд и со знаење
може да се привлечат овации од
20.000 луѓе. Заев и Верушевски
слушнаа како звучи „Македонија, Македонија“ од грлото на
20.000 Македонци и паднаа во
депресија. Тие со Чаушот и со
Зекири никогаш нема да бидат
национални херои. �

Сепак, со или без Црвенковски, казната за Заев и за неговите сојузници
ќе биде немилосрдна на претстојните избори. Залудни се обидите
да се одложат изборите, или да се
продолжи кризата и по 11 декември
затоа што дури тогаш ниту Груевски,
ниту ВМРО-ДПМНЕ нема да може да
го сопре народот.

Сè на сè, евтиниот обид за глумење
општа граѓанска мобилизација заврши многу полошо дури и од „Отпорот“ на Бранко Црвенковски, кој со
сиот свој багаж во 2011 година успеа
да собере барем двојно повеќе луѓе.
Бранковистите веднаш го нападнаа
www.republika.mk
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интервју

Елена Гошева, претседателка на Уставен суд

До крај ќе ги штитам Уставот и националните интереси
Не гледам демократија во вулгарностите изречени за Судот
и за одредени судии, ниту во боењето на објектот на Судот.
Со тоа не можат да воспостават контрола над Судот, како
што одредени центри на политички интереси недвосмисле
но практикуваат контрола над размислувањето на своите
активисти, со информации кои се сомнителни, вели Гошева
во интервју за „Република“
Разговараше | Ненад Мирчевски
Фото | Александар Ивановски

Госпоѓа Гошева, на крајот на ме
сецов Ви истекува мандатот како
претседателка на Уставниот суд. Во
текот на Вашето претседателствува
ње бевте изложени на силни лични
напади од опозицијата, опозициски
те медиуми и одредени активисти,
но во исто време не излезе ниту една
афера или скандал што ќе остави
црна дамка на работењето на оваа
институција. Како Вие ја цените Ва
шата работа? Успеавте ли соодветно
да се справите со нападите и да ги
зачувате авторитетот и интегрите
тот на судот?
ГОШЕВА: Јас би почнала со една од
основните норми во Уставот на Ре
публика Македонија, според која во
Република Македонија суверенитетот
произлегува од граѓаните и им припаѓа
на граѓаните. Граѓаните на Република
Македонија ја остваруваат власта преку
демократски избрани претставници
по пат на референдум и други облици
на непосредно изјаснување. Уставниот
суд е орган на Републиката кој ги шти
ти уставноста и законитоста. Судиите
на овој Суд ги избира Собраниет о на
Република Македонија, кој е највисоки
от претставнички орган на граѓаните
и носител на законодавната власт на
Републиката. Со оглед на тоа што пра
тениците во Собранието се избрани од
граѓаните, не е спорно дека уставните
судии својот легитимитет го црпат од
институција која е основа на демокра
тијата во една држава и тоа никој не
смее да го попречува, негира, руши или
да издава своја нова „демократија“ по
сопствен избор и некое свое размислу
вање кое нема врска со демократијата.
Јас веќе имам истакнато дека во пра
�
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ктикувањето на демократските прин
ципи и на темелните вредности на
уставниот поредок на Република Ма
кедонија, мора да се има предвид дека
никој како поединец или група нема
ексклузивно право за себе и за своите
интереси да профитира политички,
спротивно на уставните вредности на
државата, со недемократски методи
и средства. Политичкиот натпревар
мора да е со демократски средства. Јас
како претседателка на Уставниот суд во
изминатите три години, додека траеше
мојот мандат, поминав под континуи
ран притисок на обиди за дискредити
рање на Судот и поединечно на мене и
на судиите, но сето тоа потекнува од
политичките дејствувања во ова криз
но време на општественото живеење,
а не од самото работење на Судот или
од персоналниот состав.
Имавте среќа или несреќа да го
поминете мандатот во едни бурни
времиња кога државата и Уставот се
на удар од разни домашни и стран
ски центри на моќ. Кога би го знаеле
тоа пред да стапите на функцијата,
дали повторно би се нафатиле да го
водите судот?
ГОШЕВА: Имајќи ја предвид реал
носта што ни се случува во државата,
лично сметам дека доколку не при
фатев или се повлечев од вршењето
на функцијата, тоа би било охрабру
вање на деструктивните страсти на
тие што веќе подолг период се обиду
ваат да ги урнат уставните гаранции
на слободите и правата и темелните
вредности на уставниот поредок во
Република Македонија, а тоа, наводно,
го прават во име на демократијата, но
тоа не е вистина и, всушност, е далеку
од демократијата која не е цел за нив,
туку, напротив, се работи за борба за
�
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политичка превласт. Јас, и покрај сѐ
што видов, доживеав и поминав како
претседателка на Судот, во ниеден мо
мент не помислив дека згрешив што
ја прифатив функцијата. Во текот на
моето работење имав поддршка од дел
од персоналот во Судот, судиски и адми
нистративен, првенствено од генерал
ната секретарка, г-ѓа Оливера Фили
повска, која е од редот на повозрасната
генерација правници со оперативен
стручен капацитет и големо професи
онално искуство, за што сум благодар
на, а нашите мандати во вршењето на
функциите временски се совпаднаа.
Искрено, не можам да не укажам на
тоа дека оркестрираното политичко
дејствување, кое е интензивирано во
последните неколку години, носи еле
менти на негирање генерално на сите
институции во државата, вклучително
и на Уставниот суд, па овој амбиент обо
ен со политика се обидуваат да влезе
и меѓу судиите и администрацијата,
внатре во Судот, но јас, сѐ додека сум
дел од него, ќе се борам за доминација
на уставното право, вршење на устав
ните надлежности, заштита на уставно
гарантираните национални интереси,
а не партиско-политички амбиции на
надворешни и внатрешни елементи во
државата или во Судот.

Која Ви е најтешката одлука што сте
морале да ја донесете? Има ли нешто
за што нема да се гордеете дека се
случило во времето на Вашето пре
тседателствување со Судот?
ГОШЕВА: Со донесувањето на Уста
вот на Република Македонија во 1991
година и неговиот граѓански концепт
на општествено–политичкото живе
ење со темелните вредности на една
демократска држава, Република Ма
кедонија се соочи со многу настани
кои дадоа свој печат во меморијата и
работењето на Уставниот суд, во пос
ледните 25 години. Не можам да не
помислам дека и во минатиот, пора
нешен перио д со друг состав на судии,
Уставниот суд имал тешки моменти и
знаел дека со своите одлуки го пробива
патот кон зацврстување на оваа млада
демократија во нашата држава, кога
требало да се издигне некое прашање
над некои востановени, назадни, ретро
градни елементи, за да не се повлече
државата во пропаѓање и системско
�
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рушење. Секако, денес имаме период
на нови фази и форми на ретроградни
елементи, со нов метод насочен кон
инсталирање во мисловниот процес
и капацитет на граѓаните некакви
сомнителни и противуставни идеи
под закрила на остварување слобода
и демократија. А, всушност, не е тоа.
Можам да Ви кажам дека беше тешко
кога Уставниот суд ја поништи одлука
та за распуштање на Собранието на Ре
публика Македонија (Службен весник
на Република Македонија, број 9/2016
и 33/2016), а претходно се изјасни дека
не е надлежен да ја оценува уставноста
на првата одлука објавена во „Службен
весник на Република Македонија“ број
9/2016 година. Меѓутоа, Судот ги следи
општествено–политичките движења и
не може да дозволи тешки последици
по државниот интерес во кризен поли
тички момент кога се бараше интер
венција од страна на Уставниот суд за
да ја отстрани одлуката од правниот
поредок со цел да продолжи наоѓањето
политички решенија во договарањето
на политичките партии со помош на
претставници од меѓународната заед
ница. Судот и друг пат имал исклучи
телни моменти кога одлучил „еднаш
и никогаш веќе на таков начин“, а тоа
е одлуката за предметот „Окта“, во кој
интервенирал во склучен билатерален
договор, а тоа не е негова надлежност.
Уставниот суд неколку пати измина
тиот период беше втурнат во цента
рот на вниманието на јавноста пора
ди одредени политички одлуки што
беа донесени во екот на најголемата
политичка криза во историјата на
независна Македонија. Дали Судот
носеше политички одлуки или стро
го го штитеше Уставот?
ГОШЕВА: На ова прашање јас би дода
ла, а дали во Македонија досега имало
криза со толкав интензитет? Дојдено
е време кога се извадени на теренот
на политиката многу работи, а тоа е
поврзано со општественото живеењ
 е
на овој народ во државата. Сега секој
во „салонските“ дружења на интеле
ктуалците, во домовите на граѓаните,
по улиците, пензионерите, кабинетите
на професорите и на функцион
 ерите,
во политичките центри зборува за по
литика, за политичките лидери, кој
за кого бил итн. поради што во ваков
амбиент Уставниот суд е предмет на
опсервација и тема и на оние што не
маат познавања за неговата надлеж
ност и улога. Од Судот се бара, преку
протести или медиумски повикувања,
да одлучува и за тоа што треба и за
�
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тоа што нема надлежност, дури и му
се порачува како треба да одлучува.

Меѓутоа, Уставниот суд не прави екс
перименти, има своја уставно–судска
практика на работење, анализите се
темелни од уставно–правен аспект, има
соработка и со други уставни судови,
ја следи и работата и практиката на
тие судови, има обука за примена на
Европската конвенција за човекови
слободи и права. Оттука нема да изд
војам посебни одлуки на Уставниот
суд. Сите негови одлуки се објавени
на официјалната веб-страница на Су
дот и се достапни за јавноста во целост.

Само, сепак, ќе укажам на тоа дека
при интервенцијата на Судот со уки
нувањето на Законот за изменување
и дополнување на Законот за помилу
вање, кој беше донесен во 2009 годи
на, Судот одлучуваше според своите
надлежности во Уставот, тој отстрани
од правниот поредок законски измени
и дополнувања за кои оцени дека не се
уставни, а фактите покажаа дека уште
во 2009 година и други стручни лица
од правото сметале дека тие се неу
ставни, па оттука протестите во врска
со овој предмет немаат основа во пра
вото, туку во политиката на дејствува
ње на партиите и одредени граѓански
здруженија кои имаат континуирано
негаторско дејствување кон сѐ што не
се совпаѓа со нивните интереси. Устав
ниот суд, како во минатото, така и сега,
ја штити уставноста и законитоста во
рамки на своите уставни надлежности
и не е ниту политички орган, ниту е
дел од организацијата на државната
власт (законодавна, извршна и судска).
Во овој контекст би укажала и на едно
интересно прашање, а тоа е дека сед
ниците на Уставниот суд се јавни, тие
се секогаш посетени првенствено од
претставници на медиумите, и лажно
се прикажува дека Судот со овој состав
на судии се затворил за јавноста, тоа не
е точно, факт е дека Судот работи транс
парентно како и во минатото.

Вие како претседателка, но и оста
натите судии, бевте изложени на
силни јавни притисоци и од такана
речените „шарени револуционери“,
но и од одредени политичари за да
донесете одлуки по желба на една
или друга политичка опција. Имаше
ли и други видови притисоци за кои
јавноста не знае и од кого?
ГОШЕВА: Точно е дека во текот на овие
неколку години во рамките на такана
�
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речената „Шарена револуција“ имаше
силни јавни притисоци упатени кон
Судот, поточно кон судиите што својот
мандат го имаат добиено во последни
те 4-5 години со избор од Собранието
чиешто мнозинство е од актуелната
власт, па оттука автоматски тие беа не
гативно обележани. Но, тоа е политика,
чисто политичко опсервирање. Произ
легува дека носителите на протестите
и одредени политичари или припад
ници на политички партии работат
на негирање и отстранување на сѐ што
не ѝ помага на „Шарената револуција“,
но Уставниот суд не може да има ка
дар на судии и да одлучува како што
сакаат тие „револуционери“. Нивните
желби не се одраз на демократското
сфаќање на општествено–политички
от живот во државата, туку се одраз на
политички страсти за остварување на
некои нивни интереси. Од Уставниот
суд не можат да очекуваат да работи
по чија било порачка, ниту по нивна,
ниту Судот ќе донесува одлуки какви
што тие порачуваат на своите протести,
медиуми, барања до Судот итн. Доколку
е обратно, тоа би бил институционален
пад на Судот и голем удар на една млада
демократска држава. Морам да истак
нам дека во текот на мојот мандат како
претседателка на Судот се соочив со
исклучително тежок период на работе
ње, но не дозволив Судот да се наруши

стручно, организациски и функционал
но, без оглед што мислат некои други, а
им порачувам дека можеби тоа некој и
го посакуваше, но не го доживеа, ниту
ќе се дозволи тоа во иднина бидејќи Су
дот треба да го остават надвор од поли
тиката. Притисоците кон мене лично,
а и кон дел од судиите, беа различни,
понекогаш со отворено омаловажу
вање, понекогаш со лични и семејни
навреди, но тоа е политички фолклор
со кој особено се занимаваат актерите
кои во тие рамки имаат маркетиншки
интересни цели со политичка основа,
а Уставниот суд им бил во програмата
на опфатот за напаѓање, ништо друго.
Во една пригода веќе укажав дека
идејното и политичкото самопромо
вирање на одредени личности на ште
та на институционалниот интегритет
на Судот е начин, и ништо друго, тие
индивидуалци да дојдат до израз дека
имаат квалитети многу повисоки од
сегашниот „некомпетентен“ статус на
Уставниот суд, наспроти стварноста
дека со маркетингот за себе сакаат
да го свртат вниманието на јавноста
со метод на омаловажување на Судот.
Меѓутоа, јас како претседателка со
мојот тим за работа цврсто го држев
континуитетот на повеќедецениското
кормило на заштита на уставноста и
законитоста, а прашањето е каде тие

поединци го загубиле својот компас,
па им треба некој друг да го негираат
за себе да се издигнат и каде е нивни
от оригинален квалитет. Зошто Судот
им е аргумент за да бидат видени и
чуени и да се истакнат? Зошто не го
сторат тоа без него, во сферата на про
фесијата, емпиријата и делата? Јас, во
рамките на ова мое размислување,
заклучив дека тие, очигледно, го не
маат потребниот капацитет.
Опозицијата Ве притиска веќе
подолго време да се изјасните за
уставноста на СЈО, но во исто време
и Ви наметнува одлука заканувајќи
дека ќе организира масовни проте
сти доколку го прогласите Специ
јалното обвинителство за неустав
но.  Од друга страна, пак, голем дел
од јавноста бара укинување на оваа
институција сметајќи дека е про
тивуставна. Како гледате на овие
слободни толкувања на Уставот?
ГОШЕВА: Овој конкретен предмет е
во Судот и се разгледува и проучува од
тимот што го работи, пред да се стави
на дневен ред на разгледување и од
лучување. Секој посложен предмет, па
и овој, од Судот има длабоко сериозен
пристап на работа и анализа, како што
правел Судот во повеќедецениското
работење. За да донесе квалитетна и
уставно–судски издржана одлука, Су
�
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дот мора да прибави и истражи разни
факти и уставно–судска практика. Се
работи за Закон кој треба да се процени
дали е во согласност со Уставот. Не се
проценува дали тој е во согласност со
интересите на тие што се закануваат, се
противат и му кажуваат на Судот каква
одлука да донесе. Се проценува устав
носта, а не се проценува желботеката.
Во рамки на ова прашање нема да вле
гувам во отворена анализа на устав
носта или неуставноста на Законот, и
покрај тоа што имам свој личен устав
но-правен осврт по ова прашање, кое
го гледам од аспект на претседателка
и судијка на Уставниот суд, како и долг
работен век во Обвинителството. По
однос на тоа дека некои даваат сло
бодни толкувања на Уставот, сакам
само да укажам на тоа дека единс
твен орган во државата што има над
лежност да врши интерпретација
на уставните норми е Уставниот суд.
Исто така, овој Суд ги почитува одлу
ките на Судот во Стразбур бидејќи, без
оглед што мислиме ние, тој е единс
твено надлежен да ги толкува и ин
терпретира одредбите од Европската
конвенција за човековите слободи и
права. Зошто го давам ова како пара
лела? Затоа што треба да се почитува
институционалната поставеност на
надлежности, не може лице што про
петок, 14 октомври 2016 година
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тестира да бара Уставен суд да донесе
одлука каква тој испорачува, како што
не може нашата држава да го негира
одлучувањето на Судот во Стразбур
затоа што сме решиле „слободно“ да
толкуваме норми.

Исто така, не гледам демократија во
вулгарностите изречени за Судот и за
одредени судии, ниту во боењ
 ето на
објектот на Судот. Не можат со тоа да
воспостават контрола над Судот, како
што одредени центри на политички
интереси недвосмислено практику
ваат контрола над размислувањето на
своите активисти, со информации кои
се сомнителни. Но, тука сме веќе на те
ренот на надворешните општествени
случувања со кои ќе се занимаваат со
проучување социолозите, политиколо
зите, институциите на научна основа,
и јас овде не би се впуштала во какви
било анализи на настаните кои ја тре
сат земјата овие две години.

Зошто Уставниот суд не се произне
се по ова прашање досега?
ГОШЕВА: Судот ќе одлучува за сите, а
не само за овој предмет, кога ќе биде
подготвен со својата стручна анализа
по предметите. Тензиит е за конкретни
от предмет што ме прашувате се произ
вод на субјектите што имаат зацртано
политички активности и затоа сакаат
да го забрзаат ова прашање, а исходот
на одлуката отворено го бараат.
�
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Уставниот суд не е институционален
суд. Уставниот суд работи по поднесе
ни иницијативи или кога сам ќе оцени
да одлучува по некој пропис. Оттука,
роковите во Деловникот на Уставни
от суд на Република Македонија се
за начинот на кој ќе работи Судот со
предметите, но тоа не се процесни
рокови поради кои овој Суд е должен
пред јавноста да исфрла одлука, туку
аналитиката е основа на одлуките
на Судот, таа треба да е квалитетна и
уставно основана. Сепак, Судот во го
лем дел работи ажурно и нема многу
заостанати предмети во подолг рок.

На СЈО му е доверена многу важна
улога за решавање на кризата, но, за
жал, специјалната обвинителка си
дозволува да излегува од рамките на
својот мандат и да води политичка
кампања. Како ги цените настапите
на Катица Јанева во кои го негира
легитимитетот на државните органи
и институции?
ГОШЕВА: Забележавме сите во земја
ва како јавно изречениот збор може
да предизвика загриженост за креди
билитетот и за компетентноста на тој
што го кажал, а не за тој кон кого го
кажал. Специјалното јавно обвини
телство во државава се родило многу
подоцна од сите институции во неа
�

и мудро би било да се покаже почит
кон државата, нејзините граѓани и
институции. Но, секој што смета дека е
неприкосновено над нив, прави голем
експеримент што со текот на времето
ќе го покаже резултатот.

Јас нема да зборувам ниту за Специ
јалното јавно обвинителство ниту за
неговиот персонален состав, само да се
има предвид дека до неодамна тие не
беа во анатомијата на институциите во
државата, ниту правно, ниту фактички,
а за уставната основа ќе се цени во рам
ките на конкретниот предмет.
Верувате ли во моралниот и во про
фесионалниот капацитет на судиите
во Уставниот суд? Ќе можат ли да го
издржат притисокот и да не подлег
нат на уцените и заканите?
ГОШЕВА: Верувам и во моралниот и во
професионалниот капацитет на сите су
дии во Уставниот суд. Сметам дека секој
што се нафатил да ја врши функцијата
на уставен судија, имал предвид дека
тоа е одговорна функција и дека пра
шањата што ги разгледува и одлучува
се постојано во неговите мисли, а тоа
со сигурност го тврдам бидејќи кон
тактираме и разговараме меѓусебно.
Никакви закани и притисоци нема да
успеат кај судиите, да попуштаат и да го
загубат компасот на професионалното
и стручно работење, тоа Ви го тврдам.
Уставниот суд стои на здрави основи.
�

Што би му порачале на Вашиот нас
ледник? Кои се најголемите предиз
вици со кои ќе мора да се соочи?
ГОШЕВА: Новиот претседател на
Уставниот суд ќе продолжи да
раководи со Судот најпрофесио
нално затоа што раководењето
и не може да се замисли поинаку.
Битно е што тој, секако, ќе ја има
поддршката од најголемиот дел
од кадарот во Судот, и најважно
е да го поврзе континуитетот на
работење со новиот генерален
секретар, кој е многу важна фи
гура во оперативното, стручното
и во функцион
 алното работење
на Судот. На новиот претседател
би му посакала успешна работа
и не се сомневам дека Судот ќе
продолжи со своето успешно ра
ботење и во иднина. Не постојат
прашања и предизвици што се
нерешливи, само да го остават
Судот надвор од политика
та и од притисоците, тоа е
мојата порака. �
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анализа

ДВОЈАЗИЧНОСТА ВОЗВРАЌА: АГИМ ЗАЕВ КАЗНЕТ ЗА ФЛЕРТОТ СО ЉУЛЕТА?

Mаршот на пучистите
Со децении ѝ го прават тоа на државата, а сега го злоупотребија и народното
востание од НОБ. Нормално, декларираните наследници на Комунистичката
партија, освен седиштето на партијата, во наследство добија и лоша навика,
која една деценија е само желба за владеење. Сега со Сорос го осквернавија
и 11 Oктомври, но залудно. По правило, и така влетуваат од една во друга
лоша процена, чин што стана партиска навика и класика. Грда зависност,
нешто слично како бегањето од избори. Така, место сила, СДСМ повторно
јавно демонстрираше ред слабости. Ораторски, актерски, квантитативни,
антинационални, организациски, пучистички итн...
Пишува | Љупчо Цветановски

П

ротестот што точно два
месеца пред изборите тре
баше да има улога на ве
тер во едра за партијата, заврши
патетично. Траеше бедни два и
пол часа, од кои половина време
одеа од СЈО до парламентот, кој,
сосема случајно, и тие и Катица
не го признаваат. Бројот, пак, беше
примерен за коалицискиот парт
нер од „десницата“, ДС на Павле
Трајанов или за „центристички
от“ ДОМ на Лиле Поповска, но за
СДСМ неколку илјади на протест
се повеќе од дебакл. Настрана
вработените во Соросовите фи
лијали, во празник, без дожд и со
автобуси од цела Македонија. Што
стана со скопјаните? Ај што не со
бра народ, но и тие што ги „довле
че“ заработија и „златна малинка“
за глума. Требаше да глумат гра
ѓани, а и од дронот на ТВ „Нова“
од се гледаше дека се заколнати
„комуњари“. Едноставно и логич
но, но на самозамислените чеда
со сина крв не им лежи да бидат
обични граѓани. Ич. Под чест им е.
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Ете, затоа беа малку, дека се избра
ни да владеат, а за тоа малкумина
се родени. Па во извртената форма
на неповторливиот Гане Тодоров
ски, сигурно си се тешеле: „Колку
сме, толку сме, ама комунисти со
сина крв доста сме!“ Врхушката и
нивните јуришници, сопартијците
ги нарекуваат „граѓани“ од сосема
други, исто така, елитистички по
буди. За нив, само нивните социјал
демократи се „граѓани“, другите се
селани, стока, немиени... Не залудно
лидерот Заев изјави: „Маршираме
за враќање на државата во рацете
на граѓаните!“

БЕДНАТА СОДРЖИНА ЈА ЗАСЕНИ
УШТЕ ПОБЕДНИОТ БРОЈ

Во меѓувреме најдоа куп причи
ни за фијаското. Стари, изветвени
прикаски дека власта ги притиска
ла административците да не одат,
де проблем било лошото време,
иако поверојатно имало добра тур
ска серија во терминот. Баталете
го бројот, за содржината и за пора
ките што произлегоа од „маршот“
и тие неколку илјади партијци
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беа многу. Тоа беше и главниот
проблем на протестот, предводен
од пучистите Заев и Верушевски.
Одгласот од пораките го немаше,
поради тоа што говорниците и не
се помачиле многу. Или немаа што
да кажат? Поверојатно, толку ги
бидува. Едно те исто, како нуме
рата на Рамбо Амадеус, не смениле
ниту запирка во говорите од пен
зионираната Шарена „револуција“.
Можеби, пак, играат на картата де
ка поворувањето е мајка на знае
њето, како прикаската со режимот,
затворот, одговорноста. Можеби
repetitio est mater studiorum пали
кај нивното членство, но за дру
гите, на чиишто гласови типуваат,
празните зборови отидоа во ветер,
па уште истата вечер никој не мо
жеше да се сети на каква и да е по
ента од говорите. Да, oосвен дека
ќе победеле, нешто што и така сите
го сметаат за добар виц, настрана
стар цели 10 години...

НАСМЕАНИТЕ ПУЧИСТИ
ВО ОФАНЗИВА

И пак се виде дека Заев не може да
биде Бранко. Неговиот ментор и
гуру, без проблем, на последниот
ваков собир собра трипати пове
ќе партијци. Но, Заев, сепак, успеа
да го засени. Со еден, единствен
потег. Стори нешто што ни БЦ не
би можел. Така насмеан од уво до
уво, Заев без срам и перде застана
рамо до рамо со соработникот и
имењак Верушевски и така Зора
ните го изодеа маршот. Лидер на
партија и „вечниот“ прислушувач
Верушевски. Да, ова беше маршот

на пучистите. Првообвинетиот и
четвртообвинетиот во мегаафе
рата „Пуч“ се најдоа еден до друг
и маршираа против противникот,
кого токму ова време пред три го
дини безуспешно го уценуваа за
власт со објавување незаконски
здобиени прислушувани матери
јали. Првообвинетиот ги „набави“,
четвртообвинетиот ги злоупо
треби, но, за нивна жал, „бомбите“
се покажаа како петарди.
Арно ама, денешната насмевка
на лицата не беше поради уве
реноста дека ќе победат на из
бори. Најсреќни беа пред СЈО,
изразувајќи ја длабоката бла
годарност кон чадорот и Катица
Јанева затоа што ги зеде под свое
и ги спаси. Па ете така слободни,
благодарение на неа, можеа и
да се поклонат пред нејзиното
светилиште. Таа и не знае зошто
е Заев обвинет во „Пуч“, за Веру
шевски и да не правиме муабет,
но тоа не е проблем - како што
направи на МТВ, ќе си прочита. Е,

можеби, Јанева сосема погрешно
ја разбрала поговорката „Глупа
виот памети, паметниот запи
шува“, но нејзиното име тежнее
да остане запишано со златни
букви во ходникот на СДСМ. За
Заев и за Верушевски таа одамна
е светица. Изненади само еден
момент, Верушевски не се качи
на сцена и не одржа говор?! Ве
ројатно, така рекол „чадорот“...

ЉУЛЕТА ГО „ЗЕЗНА“ ЗАЕВ,
ИЛИ БЕШЕ АГИМ?

„Граѓаните покажаа, гласот по
бедува! За правичен живот на
Љулета, на Сања, на Ирена во
Македонија. За достоинствен
живот на Васко во Македонија”.

Со овие зборови почна обраќа
њето на Заев. И сосема случај
но, поведен од стравот од пораз
на избори, Зоран повторно се
трансформираше во Агим. Проб
лемот е што Агим и Зоран значат
почеток на денот, а лидерот е на
крај на кариерата, но изборот на
имињата во неговиот театрален
говор кажа сѐ. Прво и основно,

иако патетично лошо и демек
поетски склопено (најверојат
но од Васиљ) Заев ѝ се обрати
на Љулета, а продолжи со Са
ња, Ирена, Васко... Додворување
видливо од авион, исто како и
националистичкиот декор со
албанските знамиња, кои ста
наа синоним за протестите на
СДСМ, каде и да се. Истовремено,
изјавите на партијците покажаа
дека Заев сериозно работел на
перење мозоци. Огромен дел од
прашаните се согласуваат со ли
деровата најава за двојазичност
на голема врата во Македонија.
Штета што единствена голема
пречка за ова се изборите и што
мораат да победат за да се оби
дат да го остварат науменото.
Можеби ќе ги освести одѕивот на
партијците од Кичево и од Стру
га? Поради орото со Албанците и
лицемерниот пазар и играњето
со националните интереси, ден
та СДСМ не успеа да наполни ни
по еден автобус од овие градови,
кои сѐ уште ги лекуваат лузни
те од територијалната поделба
на Бучковски. Шлаканица дојде
и од другите градови, особено
од Велес, каде што останаа мно
гу празни автобуси. Да, поради
флертот со Љулета, не дојдоа
Сања, Ирена и Васко. А Љулета
и натаму политички ќе си ги ми
лува Али или Мендух...

ДВЕ ФИЈАСКА ВО НИЗА
ЗА ОТРЕЗНУВАЊЕ

Уште пред трогателната пресконференција на Заев и „граѓан
ските“ активисти, кои и натаму
ја навредуваат интелигенцијата
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анализа
на народот, лидерот, на „Телма“, си
најави дека нема да се откажат од
протести. Речено-сторено. Само
еден ден по феноменалното ин
тервју, тој го спроведе кажаното
и најави ни помалку ни повеќе,
туку марш за слобода. Арно ама,
ни по една недела најав
 и никој
не го разбра сериозно, а малку
мина дојдоа да го видат како со
Верушевски маршира за слобода.
Фракциите во партијата, очиглед
но, му го свртеа грбот. Бадијала Цр
венковски се појави на Конгресот,
иако ниетот му беше да ја спаси
партијата, а не спасителот. Дури
и Ивор Мицковски прокоменти
ра дека тесна олигархија ги води
граѓаните во пропаст и додаде:
„Честит 11 Октомври Македонијо,
и понатаму маршираш кон сопс
твената пропаст“.
Не им се погоди ни денот. Прво,
пратениците во ПССЕ со убедлива
разлика го изгласаа Јован Илиев
ски за судија во Стразбур, контра
опозициски возљубената Наташа
Габер-Дамјановска, за што Најчев
ска ги обвини „режимски“ настро
ените Европејци, за веднаш потоа

колумна
младата фудбалска селекција со
историски успех да се пласира на
Европското првенство во Полска.
А на СДСМ ѝ пречат убави вести
што носат радост за нацијата, осо
бено кога тие се во жалост, втор
пат по ред. Во рок од две недели,
две фијаска го потресоа СДСМ. Пр
виот протест на шарените за под
дршка на СЈО беше чиста утка, со
бројки многу помали и од маршот
за слобода на пучистите. И тогаш

автобусите стапија на сцена, но
не помогнаа во реинкарнацијата
и во констатацијата на клиничка
смрт на Шарената „револуција“.
И со стотината автобуси за мар
шот, СДСМ не излезе од калта.
Ги обвинуваат ли вработените
од ПОЦ на Жерновски дека не
лепеле доволно плакати за рек
лама и ќе одат ли на „трета мајка“
или им дојде умот? Поверојатно,
ќе одат...

Со кого се среќава лидерот на СДСМ?

Кој, всушност, е
во изолација?

МАРШ! АМА ЗА СДСМ...

Пишува |
Горан Мом ироски

Како и секогаш, иако не сакајќи, од СДСМ ја погодија поентата. Да, тие орга
низираа марш. И го добија. Добија јасно „марш!“ од граѓаните со кои насила
се китат. Посетеноста и бедната атмосфера покажаа што мислат вистинските
граѓани за политиката на партијата, а не тие партијци лошо маскирани во нив.
Јасно и недвосмислено, граѓаните им го кажаа својот став за двојазичноста,
федерализацијата, реваншизмот што се најавува, неколкугодишната наметната
криза и ред други глупости со кои СДСМ го обремени секојдневието на Маке
донецот. Го погодија и мотото „Борбата продолжува, гласот победува“. Сосема
точно и добро промислено. Нивната борба за враќање на власт продолжува,
тоа е сигурно, и тие нема да се откажат од тоа ни по поразот на 11 декември.
Другиот дел од мотото е уште поточен. Сосема прецизно си кажаа. Да, гласот
и дефинитивно ќе победи, тој секогаш победува, но и овој пат не за нив, а вр
хушката многу добро го знае овој факт. Болна, тажна вистина...

У

чеството на претставни
ците на ВМРО-ДПМНЕ
во меѓународните ин
ституции и организации како
владини делегати, бездруго, не
може да се препише како успех
на власта затоа што се работи
за редовни средби на админи
страцијата со меѓународните
партнери на државата. Можеби
за посебен дипломатски успех
не може да се прикажат и посе
тата и средбите што врвот на
ВМРО-ДПМНЕ ги имаше во САД
минатата недела, а кои опози
циските медиуми ги прикажаа
како резултат на платено ло
бирање на најголемата маке
донска партија.

Една од главните тези на македонската опозиција во
обидот да претстави дека владата на ВМРО-ДПМНЕ „само
што не е падната“ е мантрата која почна во 2008 година, а
која вели дека Груевски и неговата партија се во длабока
меѓународна изолација. И во времето на Црвенковски и во
времето на Заев многумина преку приказните за наводната
изолација сакаа да прикажат дека светот, особено Европска
та унија, ставила крст на ВМРО-ДПМНЕ и прашање на ден е
кога партијата ќе се распадне под притисок на странскиот
фактор. Проста анализа на реалните збиднувања ќе
покаже дека со оваа теза, всушност, се покрива целосното
утнување на опозицијата во надворешната политика

14

петок, 14 октомври 2016 година

www.republika.mk

www.republika.mk

Сепак, неспорен е фактот дека
во услови на „изолација“, како
што тврдат од „Павел Шатев“,
македонските владини прет
ставници имаат далеку пого
лем број средби и контакти од
своите опозициски политички
ривали. Без разлика дали се ра
боти за средби со сестрински
десничарски партии во Европа
или, пак, со други претставни
ци на институции и органи
зации, неспоредлива е актив
носта меѓу двата македонски
политички блока во странство.
Се сеќавате ли на некоја средба
што лидерот на СДСМ, Зоран
Заев, ја имал со претседател
на левичарска владејачка или
некоја друга важна партија во
Европа. Можете ли да се сетите
на посета на некој висок стран
ски претставник, премиер, ва
жен министер или друг висок
функционер на СДСМ. Тука не

петок, 14 октомври 2016 година
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колумна
логично би било да се сретне
со лидерот на албанските со
цијалдемократи Еди Рама, кој
е и премиер на Албанија, или
со некој од косовските поли
тичари што тврдат дека се со
цијалдемократи.

се сметаат европските и аме
риканските пратеници (Хан,
Нуланд, Хајндл, Кукан, Вајлг,
Ховит и други) кои со Заев и
со претставници на опозици
јата се среќаваат во контекст
на решавање на политичката
криза. За реален дипломатски
успех не можат да се прикажат
ниту средбите со претставни
ците на „чадорот“, кои, сепак,
имаат свои интереси што мно
гу често не се исти со офици
јалните државни интереси на
нивните земји.

Една од ретките средби што
Заев ја имал последните годи
ни со странски лидер беше таа
пред две години со бугарскиот
премиер Бојко Борисов, по која
првиот човек на владејачката
партија ГЕРБ остро ја нападна
владата на Груевски. Но, пое
ните за СДСМ изостанаа затоа
што македонските граѓани не
ги заборавиле заканите и бло
кадите во Брисел на човекот со
кого Заев пријателски, речиси
партнерски, разговараше во
Софија. Далеку од тоа дека Заев
треба да се кара со македон
ските соседи, но не треба да
смета на внатрешни политич
ки поени затоа што некој што
ѝ ставил вето на Македонија е
на негова страна.

Ако се тргне од тоа што јавно
може да се прочита од парти
ските соопштенија и од меди
умите, СДСМ е во многу подла
бока меѓународна изолација од
ВМРО-ДПМНЕ од која, според
опозицијата, уште од 2009 го
дина „се откажале странците
и ѝ следува неминовен пад“.
Освен ако раководството на
СДСМ нема тајни средби со
странски претставници, нив
ното досие во оваа област е
речиси празно.
Во ситуација кога Заев тврди
дека СДСМ сигурно ќе победи
на 11 декември, најлогично
е во седиштето на партијата,
наместо српски ПР стратези,
да има врвулица од странски
партиски шефови, министри,
па дури и премиери кои ќе ја
искористат можноста пред „го
лемата победа“ на 11 декември
да го обезбедат партнерството
со „новата влада“ за која За
ев е толку сигурен дека ќе ја
води по изборите. Но, нив ги
нема ни за лек. Ги нема ниту
сестринските социјалдемо
кратски и воопшто левичарски
партии да дојдат и да им дадат
поддршка на своите идеоло
шки браќа и сестри.
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Простата логика вели дека си
те тие, за разлика од Заев кому
не му требаат анкети за да ви
ди кој ќе победи во декември,
точно знаат дека СДСМ има
минимална, теоретска шанса
за победа и затоа не сакаат да
се мешаат во македонските
работи. Истата логика вели
дека странците точно знаат
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кој ќе победи во декември и
затоа не сакаат да ѝ даваат јав
на поддршка на страната што
ќе загуби. Ниту една сериозна
држава ниту една партија нема
да си дозволи јавно да агити
ра за политички субјект што
нема шанси за победа, а уште
помалку би влегле во каков
било конфликт со партијата
што убедливо е најпопуларна
и со која и во иднина ќе треба
да се соработува. Особено не
во ситуац
 ија кога Македонија
сѐ уште е една од критичните
точки на таканаречената бал
канска рута.

Брисел е далеку, Балканот
уште подалечен

Ако заморот на ЕУ со проши
рувањето и со хаосот поради
бегалската криза може да му
даде некакво алиби на Заев
за слабите контакти со Бри
сел, останува отворено праша
www.republika.mk

њето зошто тој не замине во
Србија, Косово, Албанија или
повторно во Бугарија. Грција
објективно не може да биде
дел од листата, прво затоа што
Заев таму, и покрај симпатии
те што ги ужива, не е третиран
како фактор што може да ги
спроведе грчките интереси.
Објективно, Заев има алиби за
невоспоставување јавни кон
такти со Грција затоа што за
труените односи со јужниот
сосед даваат помал простор за
политички маневар на која би
ло политичка партија. Сепак,
треба да се спомне дека шефот
на дипломатијата Никола По
поски и во крајно напнатата
атмосфера минатиот декем
ври ја посети Атина, а во Скоп
је двапати го пречека својот
грчки колега Никос Коѕијас.
Кога се работи за Косово и за
Албанија, Заев нема ни „а“ од
алиби. Откако тој јавно се за
ложи за двојазичност на цела
та територија на Македонија,

Може ли израелската лекција да ја објасни позицијата на СДСМ?
Уште полоша од софиската посета во политичка смисла за Заев беше
приказната со посетата на Израел во октомври 2015 година, каде што
лидерот на СДСМ беше дипломатски торпедиран од една од најмоќните
земји на светот. Откако Заев изјави дека на средбите со домаќините било
разговарано за внатрешната состојба во Македонија, тој доби демант од
вицепремиерот и министер за внатрешни работи на Израел, Силван Ша
лом, кој негираше дека темите на разговор со Заев биле внатрешните пра
шања на земјата или, пак, бомбите на Заев. По ова од Тел Авив пристигна
уште еден демант. Израелскиот вицепремиер појасни дека со Заев имал
само кратка и куртоазна средба на која не се разговарало за финансиски
и безбедносни прашања, како што претходно изјави лидерот на СДСМ.

Едно од прашањата што Заев треба да си ги постави кога сака да ја ана
лизира состојбата во која се наоѓ а неговата партија е темата санкции.
Како се случи од наводните санкции за ВМРО–ДПМНЕ, кои според ме
диумите на СДСМ беа готова работа пред половина година, Груевски да
почне серија посети, првин во Берлин, а сега и во Вашингтон?

Особено е важна посетата на Германија, каде што тој, и покрај тврде
њата на СДСМ дека Берлин се откажал од него, за три дена се сретна
со триесетина влијателни претставници од политичкиот и од бизнис
секторот, од кои слушнавме изјави со поддршка кои ни оддалеку не
ја потврдуваат тезата за изолација на најголемата македонска поли
тичка партија.
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аКТУЕЛНО

Што се воведува: Балансираност или цензура?

Дресирање на
медиумите
Медиумите не се казнуваат поради известувањето. Тие се дре
сираат. Ако „некои прашања не заслужуваа одговор“, сега „не
штата не заслужуваат прашање“. Павловиот рефлекс треба да
ги доведе сите да чекаат зелена светлина од скопското Кале,
за известувања „полека и позитивно“. Но не за изборите, туку
за сѐ што ќе застане во заштита на државноста и на македон
ската посебност. По медиумското минирање на референдумот
против прекројувањето на Кичево и на Струга, се подготвува ли
сега терен за идно минирање на референдум за името?
Пишува | Наум Стоилковски

С

амо полека и позитивно. Ова
би требало да биде „најмалиот
заеднички содржател“ по сите
казни, препораки, предупредувања,
укажувања кон медиумите, кои грешат
со самото тоа што постојат. Односно,
што негуваат новинари-уредници што
имаат критички став кон дејствување
то на опозицијата, ставовите на чич
ко Сем преку устата на опозицискиот
лидер, како и вонбрачното недоносче
на силуваниот правен систем - СЈО на
Катица Јанева.
Ако уште во зачеток на Договорот
од Пржино прво се креваше врева
за балансирано известување во пре
дизборниот период, полека се пре
мина кон пробле
ми за избор на
членовите на
ад хок телото
за казни, па
со надмоќта
по број од три
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на два се почна со казнување на ме
диумите. Казнети се медиуми што
ги доведуваат под прашање реше
нијата на СДСМ како гласноговорник
на волјата од објектот на скопското
Кале. Затоа, без никаков одговор на
прашањето „зошто“ беа посочувани
опасни дејствувања како пишување
текст на екранот, прашања опасни по
здравје на опозициски претставник
на дебата, па слушање шеретска ин
тонација во најава за вести. Следува
ат и казни за прашања за работата на
Катица Јанева и на СЈО. Заштитата за
Катица Јанева и за СЈО дојде дотаму,
што секое секое легитимно праша
ње во медиумите за работата или
за однесувањето на Јанева или на
кој било член на СЈО се подигна на
степен на богохулење.

ги доведат уредниците до степен на
дресираност по принципот на Пав
ловиот рефлекс, па лесно да бидат
приклучени на копчето на чичко Сем.
Копчето е веќе подготвено, има име
и презиме и го раководи телото за
казнување медиуми. Жиците до него
се сместени во ад хок телото за ме
диуми. А таму не ги гледаат вести
те; убаво си образложија дека „сите
вести им се исти“!? Нема потреба да
гледаат затоа што и не се поставени
да гледаат, туку да слушаат! И слу
шаат, беспрекорно.

Зар сето ова сега, со работата око
лу медиумите, од глупоста наречена
балансирано пропорционално изве
стување за партиите, до заштитата
на Јанева, потсетува на периодот од
2001 година и на притисокот за про
порционалниот одговор од воору
жените сили кон терористите. И то
гаш прво се бараше пропорционален
одговор од државните сили против
терористичките групи; па следува
ше смена на термините, терористите
станаа борци, за наскоро да бидат
дообјаснети како борци за човекови
права. Сето тоа заврши така што и
по 15 години, официјално, никој не
споменува што, всушност, ѝ се случи
на Македонија таа година и сето тоа
се става во рамката „конфликтот во
2001 година“. Не се споменува, но се
памети дека чичко Сем во периодот
што следуваше потоа терористите/
борци ги преоблече уште еднаш, во
политичари и благодарение на СДСМ
им одвои дополнителни територии
во Струшко и во Кичевско за попол
нување на веќе исцртаната албанска
територија. Некои прашања, како што
порачуваа преку контролираните ме
диуми, тогаш не заслужуваа одговор.

А зошто сега на чичко Сем му е важно
да се казнуваат медиуми во Македо
нија што не мора да направат чуда
за да бидат казнети? Зошто сега на
ваков дрзок начин се дисциплини
раат и дресираат медиумите во пре
дизборниот период во Македонија?
Што е тоа кон што се подготвува ме
диумскиот терен?

Тоа што чичко Сем навреме го увидел
во Македонија е дека телевизиите со
најголемо влијание ја држат страната
за зачувување на највисокиот нацио
нален интерес, борбата за зачувува
ње на името на државата, македон
ската посебност преку народ, јазик,
култура. И токму тие медиуми за Заев
се главни политички непријатели, а
за чичко Сем емитуваат „дисбаланс“.
Токму во тие медиум
 и не минува лес
но тезата за двојазичност, за нарушу
вање на унитарноста на државата, за
менување на името на државата, на
родот, јазикот. И поткрепено со факти,
откако и по 25 години полето „народ“
за Македонија во регистарот на ООН е
празно, а партнерските организации
се слепи за пресудата од Хаг.

Ако се оди според искуството, треба
да се очекува дека ќе следува казна
ако телевизиите работат на праша
њето што, навистина, би донела во
државата двојазичноста што јава на
грбот на СДСМ. Според математи
ките на казнувачот, уредниците би
се размислиле дали да ѝ објаснат на
јавноста дека двојазичноста е една
од фазите кон федерализацијата на
државата. Па и дали е време за ви
стинска анализа за платформата на
амбасадорскиот тандем Бејли - Пјат
во Скопје и во Атина; првиот познат
по периодот на демонстрациите на
„Таксим“ во Турција, а вториот по ми
сијата во Украина и разговорите во
кои Викторија Нуланд му порачува
„за*би ги ЕУ“?
Дали е тоа клучниот момент за кој
се подготвува медиумскиот терен во
Македонија? Не за изборите, не за СЈО,
туку за моментот кога од скопското
Кале ќе се нарача „Само позитивно“
за чекорите кон демакедонизаци
ја на Македонија? „Само позитивно“
за промена на името на државата и
за бришењето на придавката „ма

кедонски“ за јазик и за народ. Исто
како во времето на отстапувањето
на Струга и на Кичево, кога преку
медиумите беше миниран референ
думот за територијалната поделба. Се
подготвува ли со време терен за да
се минира неизбежниот референдум
за менување на името, во обланда
наречена „решение за евроатлант
ски интеграции“? „Само позитивно и
напред со придобивките“, би гласела
препораката, без никаква критика
или анализа.
Ако чичко Сем добро го утврдил мо
ментот за влијанието на медиуми
те, многу лошо ја пресметал коле
ктивната меморија. Најавување на
вестите под реден број или 25-ми
нутен молк во емисија воопшто не
се наивни избрзани реакции, туку
сигнал дека не може да се скрие што
се готви во заднина. Откако „некои
прашања не заслужуваа одговор“,
овој молк гласно ја испраќа пора
ката дека „некои одговори не заслу
жуваат прашања“. Со време, додека
медиумите воопшто се дозволени
во Македонија! �

Ваквиот исход од телото со изра
стокот и не беше неоч
 екуван, а ќе
следуваат и сѐ почудно образложени
казни и препораки. Казните треба да
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За три дена најавени три инвестиции

Невработеноста опаѓа како
никогаш досега
Во Гевгелија, Кавадарци, Штип, а сега и во Велес се бара
работник повеќе. Во овие градови невработеноста за
десетина години е преполовена, што говори дека владината
политика за зголемување на вработеноста дава плод.
Еден од посериозните удари врз невработеноста се случи
последниве денови, кога за само три дена се најавени три
странски инвестиции, кои би требало да отворат повеќе од
2.600 работни места
Пишува | Александрија Стевковска

Растечкото темпо на влез на странски
инвеститори во земјава ја намали невработеноста до историски најниското
ниво, но не се застанува тука. Борбата
за отворање нови работи места продолжува, што создаде ситуација во
некои градови во Македонија да не
може да се најде кадар соодветен за
некои работни позиции. Во Гевгелија,
Кавадарци, Штип, а сега и во Велес се
бара работник повеќе. Во овие градови невработеноста за десетина години е преполовена, што говори дека
владината политика за зголемување
на вработеноста вродува со плод. Отворањето нови и проширувањето на
постојните производствени капацитети и рестартирањето на рудниците
создадоа услови за нови вработувања
со кои повторно заживуваат градовите
и цели региони. Еден од посериозните
удари врз невработеноста се случи последниве денови, кога за само три дена
се најавени три странски инвестиции,
кои би требало да отворат повеќе од
2.600 работни места.
Зборот е одржан. По договорот за
инвестирање со „СТС Текстил“, почетокот на работа на „Костал“, инвестицијата на „Цераметал“ е
трета инвестиција за три
�
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дена и нови повеќе од 2.600 работни
места. Задачата на политичарите
е да создаваат и придонесуваат за
напредокот, затоа што Македонија
се сака со дела. Нашата цел е силна економија за силна Македонија.
Продолжуваме! – напиша лидерот
на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски на
својот профил на „Фејсбук“ поздравувајќи ги новите инвестиции.
Нови 1.000 работни места ќе бидат
отворени со инвестицијата на германската компанија „СТС Текстајлс“, која ќе
отвори фабрика за производство на
технички и на индустриски текстил
во Велес.

Фабриката ќе биде сместена во просториите на поранешната фабрика
„Нонча Камишева“ позната како поранешната „Свилара“. Во почетокот
ќе бидат вработени 50 лица, а во следните пет години се планира да бидат
ангажирани до 1.000 лица. Првичната
инвестиција се проценува на околу четири милиони евра, а во следните пет
години ќе бидат инвестирани до седум
милиони евра. Сопственикот на „СТС
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Текстајл“ планира со производство во
Македонија да почне веќе за една до
две недели, а целата производство ќе
биде извезувано во Германија, Франција, Италија и во Полска.

Во исто време стартува и инвестицијата на германски „Костал“. Станува збор
за водечки извозник на технолошко
напредни и иновативни производи
во автомобилска индустрија, а ќе произведува електронски и електромеханички производи, кои ќе се вградуваат
во познати и луксузни автомобили во
светот како „мерцедес“, „БМВ“, „ауди“,
„порше“. Во првата фаза „Костал“
почнува со работа во приспособен
објект, кој е дел од поранешното „Емо
Охрид“, со планови да се проширува и
на други делови од истиот комплекс.
Во согласност со бизнис-планот компанијата по одреден период ќе се прошири и во нов гринфилд-објект во ТИРЗ
„Струга“ со што плановите се бројката
на вработени да надмине 1.000. И покрај новиот објект во зоната, капацитетите во приспособениот објект на
ЕМО ќе продолжат да работат паралелно. Во наредните два месеца планот е
во него да бидат вработени околу 100
луѓе и оваа бројка постепено ќе расте
до планираните 1.000 вработувања.
Ова ќе значи сигурна егзистенција не
само за луѓето во Охрид и во Охридско,
туку и можност за вработување на жителите од Дебарца, Струга.
Третата нова инвестиција најавена
деновиве, која треба да апсорбира 600 директни вработувања, ќе
се реализира од страна на грчката
компанија „Цераметал“ во Битола.
Капацитетот ќе биде лоциран во индустриската зона „Жабени“, каде што
ќе се произведуваат метални производи, конструкции и материјали за

заварување што се применуваат во
енергетскиот и во градежниот сектор. Инвестицијата се проценува на
12 милиони евра, а во првата фаза
пет милиони евра. Земјиште на кое
ќе изгради хала во две фази во кои
ќе се вработат вкупно 600 луѓе. Во
првата фаза 150, а другите во втората
фаза. Дополнително на ова ќе има и
индиректни работни места.
Благодарение на добрата економска
политика од година во година стапката на невработенот паѓа.

Стапката на невработеност бележи континуиран пад од 2005
година до денес. Со стимулативни
мерки дојдовме до 24 проценти невработеност. Не постои ниту една
држава во светот, која успеала за
14 процентни поени да ја намали
стапката на невработеност во периодот во кој успеа Македонија.
А тоа не се случува само од себе.
Беше потребно да се спроведе голема комплементарна политика, од
подобрување на бизнис-климата,
намалување на даноците, градење
институции што ќе се соочуваат со
инвеститорите, градење соработка
со локалната самоуправа. Многу е
важна соработката со градоначалниците бидејќи секоја инвестиција
се спроведува на територијата на
општините.Очекувам за една или
две години невработеноста да падне до 22 отсто, а во 2018 година
дури и под 20 отсто. На тој начин
веќе ќе станеме држава во која сѐ
потешко ќе се наоѓа работна сила.
Во овој момент во некои градови
веќе постои таква динамика, како
во Гевгелија, Кавадарци, Штип,
каде што невработеноста опаѓа на
општествено прифатливи нивоа вели вицепремиерот за економски
прашања, Владимир Пешевски.
�

Дека во изминатиот период се забележува континуирано намалување
на невработеноста во Република Македонија, покажуваат и последните
објавени податоци на Државниот
завод за статистика од Анкетата за
работна сила, според која во вториот
квартал од 2016 година стапката на
невработеност изнесува 24,0 отсто.
Според Агенцијата за вработување
на Република Македонија, со состојба
на 30.9.2016 година се евидентирани
199.146 невработени од кои 103.646
активни баратели на работа и 95.500

други лица што бараат работа, односно
пасивни баратели на работа. За разлика од оваа бројка на невработени на
крајот на минатиот месец, на крајот
на 2006 година, односно со состојба
на 31.12.2006 година, во Агенцијата
за вработување биле евидентирани
366.551 невработени лица.

Намалувањето на невработеноста,
односно падот на стапката на невработеност укажува на позитивните
ефекти од реализацијата на политиката за вработување, насочена кон
отворање нови работни места, позитивните ефектите што ги даваат
новокреираните работни места од
страна на странските инвеститори,
но и креираните работни места од
страна на домашните компании,
како и зголемената соработка меѓу
странските и домашните компании,
која дополнително ја поттикнува
потребата од нова работна сила сметаат од АВРМ.
�

Одговорните од Агенцијата нагласуваат дека значително влијание
на намалување на невработеноста
имаат и активните програми и мерки
за вработување што ги реализира
Агенцијата за вработување на Република Македонија, во соработка
со Министерството за труд и за соwww.republika.mk

цијална политика, а со поддршка на
Владата на Република Македонија.

Во изминатиот период, поточно во
периодот од 2007 година од кога се
спроведуваат годишните оперативни планови за активни програми и
мерки за вработување, реализирани
се повеќе од 40.000 вработувања. Во
однос на побаруваните занимања
на пазарот на трудот, домашните и
странските работодавци побаруваат
работници за вршење работни задачи од различни занимања и соодветен степен на образование, зависно
од дејноста на работодавецот и тоа
машински инженери, електроинженери, програмери, информатичари,
инженери на софтвер, градежни инженери, графички дизајнери, економисти, сметководители, правници,
машински техничари, градежни
техничари, машински техничари
за одржување опрема, работници
за едноставни работи на производствена линија и многу други занимања - велат од АВРМ.
�

Оттаму во наредниот период очекуваат нови инвестиции од страна на
странски компании, како и проширување на капацитетите на постојните
компании, што значи отворање нови
работни места и нови вработувања. �
петок, 14 октомври 2016 година
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Рекоа, не порекоа
Никола
Груевски

Ивор
Мицковски

Го гледам маршот и
се чудам, сѐ е ископирано од маршевите во 2009 и 2010
година. Се вртиме во круг, со лошо копирање
на парадигмите од двата екстрема на спектрумот, за каде да стигнеме?! Не станува збор за
континуитет, ниту за нов пат, туку за лошо
имитирање на нешто што веќе било, и да во
2011 година дало резултати. Но, денес, требаше сѐ тоа да се уништи, некои требаа да
станат лидери на отпорот за да станат отпораши. Тогаш борбата не им одговараше. Која
мизерија сме ние од народ.

Љубиша
Арсиќ
Како што младите
репрезентативци
Албанци пееја „Бисер балкански“ опиени од победата, сега е редно Македонците
во тимот да научат една албанска и да им ја
отпеат. Оти само така се игра за Македонија.

Мирјана
Најчевска
Советот на Европа
е составен од група
многу поткупливи
луѓе кои немаат
појма од човекови права. И јас дефинитивно
немам верба во овој суд. Немам верба дека
е составен од луѓе кои можат да судат врз
основа на ЕКЧП. Срамна и бедна одлука на
Советот на Европа која ќе има далекусежни
последици не само врз Македонија туку врз
секој иден случај кој ќе дојде пред судот, а кој
ќе биде решен со мито.
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11 Октомври e историскиот континуитет
на вековната идеја на
нашиот народ за борба
за слободна и самостојна Република Македонија.
Оддавајќи почит на партизаните од Народноослободителната борба, оддаваме почит и кон сите
наши предци кои со своето дело покажаа како
се бори, како се сака и како посветено се работи
за Македонија. Празниците како денешниот се
одлична можност да се потсетиме на минатото,
но и да погледнеме кон иднината. Наша заедничка цел е подобра и поуспешна Република
Македонија, и токму затоа е потребно обединети
да продолжиме да чекориме кон оваа цел.

Зоран Верушевски
Потекло: стружанец
Вера: криминалец
Професија: државен
непријател, а прв прија
тел во нужда де на
Црвенковски де на Заев

З

а Зоран Верушевски
се знае многу малку,
иако за што и да се фа
тел, добро сме чувствува
ле сите по ред. Во кратки
те забелешки за неговиот
претпрофесионален живот
пишува дека потекнува од
Струга и дека докторирал
на Факултетот за безбед
ност во Скопје. Веројатно
овој докторат му ја отвора
професионалната врата – а
таа води директно кон под
земјето. Иронично, но него
виот професионален ангаж
ман се врзува за уривање
на безбедносниот систем
на Македонија, создавање
кризи, неразјаснети убис
тва, сеење страв, влевање
страв во коските, дури и на
оние чијашто сенка е.
Тврдат дека не го познаваат,
дури и оние кои многу до
бро го познаваат. Лани во
интервју Црвенковски твр
деше дека од зорт го позна
вал, демек морал службено
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Тони
Михајловски

да соработува со него, но
знаеше дека е голем експерт.

Јас го знам него, сум сора
ботувал по службена лини
ја, мислам дека се работи
за добар професионалец,
за голем експерт, стрчњак,
којшто никогаш не бил ин
волвиран во партиски или
политички води – рече Цр
венковски во „Топ тема“ на 4
мај 2015 година.
�

Со истото тврдење, како
првиот така вториот, се ча
талеше и Заев. И тој да не
остане покусо од папата, не
го познавал „господинот Ве
рушевски“.

Но, за помалку од еден месец
се поправи дека се знаат од
видување, па од седење на
иста маса, па се присети и
дека можеби некогаш пиел
е
кафе, за на крајот да излезе
дека многу добро се позна
ваат, заемно се почитуваат
и рака си подаваат. Валкана,

секако. Заев толку многу не
го познаваше Верушевски
што призна дека му среду
вал за виза, па и дека комп
јутер му купил, а ќе му купел
и кола за да избега, неважно
дали од сопствениот или од
џебот на партијата. Така им
помага Заев на тие што ќе се
одважат за доброто на Маке
донија. А досега, само двајца
се одважија за мајка Маке
донија – насилникот Веру
шевски и радикалот Зекири.
Зоран Верушевски, зачетник
на криминалната лоза Веру
шевски, е „Големото уво“ на
Црвенковски и „Вистината
за Македонија“ на Заев. Тој е
криминалецот кому слобода
му обезбеди патриотскиот
потпис на Катица Јанева:
Слобода за Веруш, „Пуч“ за
Македонија.

Овој подземен моќник, реке
тар во милост на сличниот
Заев, беше знаменосецот на
срамната единаесеттоок том

вриска парада на СДСМ. Рамо
до рамо со Зоран Заев, прегр
нати со паролата „Заедно сме
посилни“, ѝ се поклонија на
Големата Мајка под новите
прозорци на новите просто
рии на СЈО, онаму каде што
го чува благото на двајца
та Зорани, па маршираа по
„Партизански одреди“ до
Собранието на Македонија.
Помилуваниот фатен до або
лираниот, со којзнае колкав
број интимни разговори на
граѓаните на Македонија во
ракавите, им вети на заслепе
ните посветла иднина, па со
одважениот Зекири замина
на „Филип Втори“ да навива
за Македонија. Лицемерие до
очај, неразделни до ќелија.

Зоран Верушевски е првоо
сомничен во случајот „Пуч“
во којшто се товари за шпи
онажа и за насилство спрема
високи државни функционе
ри, а Зоран Заев е четвртоо
сомничен во истиот случај.
� (Р.Р.)

Спремен сум да направам сѐ да ја одбранам
својата земја. Не дај
боже и за она најлошото. Но, ве уверувам, најмоќен ќе бидам на 11
декември и нема бегање овој пат. Нема оправдувања. Нема никакво алиби да дојде предвид
бидејќи на 11 декември со нашиот глас ќе им
кажеме дека оваа земја Македонија ја наследивме
од нашите дедовци, но секако им ја должиме на
оние кои доаѓаат после нас. Јас сакам моите деца
и внуци да се раѓаат и да живеат во независна
Република Македонија.

Давид
Бабунски
Нема ништо поубаво во
животот да видиш како
еден сон кој си го имал
како мал станува реалност. Сакам да се заблагодарам на цела Македонија
за сѐ што направи за нас и воедно да апелирам - никогаш повеќе да не го слушам македонскиот човек
со менталитет како размислува негативно. На ЕП
ќе одиме да направиме што подобар резултат!
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Голема Албанија и Тројанскиот коњ
Пишува | Никола Србов

П

о заклучоците донесени
на Париската мировна
конференција, на која се
исцртуваше светската мапа по
крајот на Втората светска војна,
луѓето веруваа дека границите
на државите се конечни и дека
не е возможно нивно ново прекројување, изоставувајќи го од
ова разединувањето и обединувањето на одделни федерации и
сојузи. Дел од научната јавност
посочила дека тоа е незапирлив
процес, а по 70 години станавме
сведоци на тоа што го говорела
науката.

Јавноста треба да знае, а образовниот систем да нагласи некои факти што се есенцијални
за нашето поднебје, со тоа ќе
бидеме посвесни за нашето
постоење и повеќе ќе го почитуваме тоа што го имаме,
а идните генерации ќе бидат
поподготвени. Тука би набројал
само неколку од нив:
Војните не се само дел од
минатото, тие се одигруваат
и денес, ќе се одигруваат и во
иднина;
ние временски и просторно
не сме далеку од нив;
граници се менуваат и изникнуваат нови држави во XXl
век, ќе изникнуваат и во иднина;
антагонизмот од Студената
војна не е завршен и гледаме
некоја втора студена војна, или
првата не ни завршила, историјата ќе каже;
доколку имало две балкански
војни тоа не значи дека не може
да има уште две;
24
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Европа е во мир 70 години
и нема гаранција дека ќе биде
уште толку во т.н. римски мир;
човекот сѐ уште го нема пронајдено идеалното општествено
уредување и во иднина ќе гледаме нови концепти и системи
на општествено уредување. Едноставно, треба да сме свесни
дека ништо не почнува од нас и
не завршува со нас.
За разлика од некои потривијални точки на светската мапа, тука
на Балканскиот Полуостров
нештата се менуваат на дневна
основа, секако, некој емисар од
Запад надмено би констатирал
„прости Балканци“ без да знае
дека на овие простори секој
еден потег има своја причина
длабоко во историјата. За да се
исполнат сите големодржавнички соништа на балканските народи би требало полуостровов
да го триплираме, но повторно
нема да бидат сите задоволни,
едноставно, половина од поривот за големи држави доаѓа
од потребата за ресурси и за
територии, другата половина
припаѓа на потребата да му се
зграби нешто на соседот и да се
покаже супериорност.

Од појавувањето на Призрен
ската лига, па сè до ден денешен кај Албанците опстојува
големодржавничкиот сон наречен „Голема Албанија“. Кај
секоја држава и народ постојат
тенденции за територијално
проширување, но истото мора
во себе да има барем минимум
историска оправданост, но кога
таа изостанува, на сила стапува
„политичката оправданост“ и
„неопходност“. Во првата мапа
на која се исцртани границите
на „Голема Албанија“ од Македонија се вклучени градовите Гостивар, Тетово и Дебар.
Неоправданоста на таа мапа
е во тоа што во тој период во
Тетово и во Гостивар од сите
граѓани најмалобројни биле
токму Албанците, кои немаат
ни свои топоними за овие простори. Но мапата била водилка
за териториите, кои преку висок наталитет треба да бидат
албанизирани во иднина. Во
претходните децении на овие
територии, посочени од Призренската лига, доминантно
стана албанското население,
што значи успеале во својата
стратегија во однос на демографската слика, им остана

И додека голем дел од македонските граѓани тврдат дека
ова се еден куп глупости, заговори и политикантство,
радикалниот елемент кај Албанците издаде нова мапа. Во
новата мапа веќе не станува
збор за Тетово, Гостивар и за
Дебар, тие се ставени во делот
на завршени работи, сега во
мапата се вклучени повеќе од
50 проценти од територијата
на Република Македонија. Сега
цел се градовите: Струга, Охрид, Кичево, Битола, Прилеп,
Велес, Крушево, Ресен, Куманово, во таа мапа е вклучен македонскиот амбар – Пелагонија
и најголемите водни ресурси
на Република Македонија со
двете езера Охридско Езеро и
Преспанско Езеро. Круната на
сето ова треба да биде Скопје
- главниот град на Република
Македонија, кој заедно со целата негова околија е вклучен
во мапата на „Голема Албанија“.
Комфорот што го чувствуваат
жителите на Општините Центар, Карпош, Кисела Вода и на
Аеродром мислејќи дека тие се
сигурни во својот дом, е привиден. Доколку еден жител на
Капиштец ја погледне мапата
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на проектот „Голема Албанија“,
својот „сигурен“ дом ќе си го најде од таа страна на границата.

На крајот не е важно што бараат и за што се залагаат Албанците, да речеме дека тоа
е нивно право и сакаат да заграбат што повеќе територии,
на крајот од денот, треба да се
прашаме што правиме ние за
да ја зачуваме нашата држава,
односно што прават поединци,
кои преку ноќ овозможуваат
сонот за „Голема Албанија“ да
биде комплетиран. Проблемот
се појавува кога тој што врши
опсада ќе најде своја продолжена рака меѓу тие на кои е направена опсада, рака што ќе му ја
отклучи вратата однатре, што
е пострашно и од Троја.

само да го материјализираат
планот. Создавањето на Република Косово ги подгреа
радикалните струи кај Албанците, кои помислија дека сега
е моментот за остварување на
сонот. Албанците го користат
моментот и зграбуваат колку
што можат, како ќе ја водат политиката и како ќе се постават
останува на нив.

Албанците при кроењето на
првичната мапа се повикувале
на Косовскиот вилает. Проблемот во приказната им се појавува кога на пописните документи правени од османлиите ќе
увидат дека на тие простори
не биле мнозинство. Уште поголем проблем им се појавува
доколку апетитите одат во обратен правец, тоа, всушност,
и се случи, Србија, исто така,
се повикуваше на Скопскиот
вилает при својот мегаломански големодржавнички сон, кој
заврши со губење територии.

колумна
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Претседателот на СДСМ,
Зоран Заев,
кој има полоша улога и
од Тројански
коњ, во своето
додворување
кон Албанците
ја става на
распродажба
цела територија на
Република
Македонија

Претседателот на СДСМ, Зоран
Заев, кој има полоша улога и од
Тројански коњ, во своето додворување кон Албанците ја става
на распродажба цела територија
на Република Македонија. Албанецот што сака да учи музичко,
како што вели Заев, може да го
оствари тоа право во средини
каде што повеќе од 25 проценти од населението се Албанци,
тоа го добивме од Рамковниот
договор, притоа не се осврнува
на фактот дека во тие средини
Македонецот наидува на опструкции да се обраќа во административните установи на
македонски јазик. Зоран Заев
целејќи на албанските гласови
ја растури половина партија што
ја раководи, неговиот замислен
концепт за граѓански партии во
овој момент не е возможен по
ниту еден параметар, но што
знаат радикални левичари што
е созревање и искуство, тие сметаат дека сѐ почнува од нив и со
самото тоа одат во пропаст каде
што ја влечат и државата.
При поделбата на Македонија во
1913 година повод, темел и оправданост на таа поделба соседите наоѓаа кај дел од Македонците, кои решиле да станат Срби,
односно Бугари и Грци. Денес
политиката што ја спроведува
СДСМ ги претставува темелот
и оправданоста за идната федерализација на Македонија. �
петок, 14 октомври 2016 година
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БАРОКИЗАЦИЈА

Пишува | Ацо Станковски

Б

арокизација е една од недоветните измислици на
современата изгубена, и интелектуално, и морал
но, и тотално пропадната македонска опозиција.
Со овој термин – „барокизација“ - интелектуалните
трабанти, сместени во лукративните структури на раз
норазните платенички агентури, кои под плаштот на
НВО- комплексот се намножија како гадинки во гнасен
и запуштен простор на нивната идеополитичка авто
номија, освоена со подмолни, криминални стратегии
и, секако, со парите добиени како плата за нивната
субверзивна и предавничка работа против сопствената
држава и народ, значи, со овој подбивнички неологи
зам, втерувачите на неолибарилистичката тиранија
во светот и кај нас го опишуваат ретроградниот и
анахрон пристап во архитектурата, со кој е вообличен
веќе епохално контроверзниот проект, „Скопје 2014“. За
овие непријатни и неуки, но крајно агресивни фигури,
излезени од калта на опозициската голгота, „бароки
зација“ означува нешто безвредно во естетска смисла,
кич, неактуелност и застареност.

Несвесни за глупостите и за лагите што ги изнесу
ваат кога дебатираат околу оваа проблематика на
општествениот градителски дизајн, тие завлегува
ат во јаросни екстреми, кои повеќе личат, а и тоа се,
на политикантска пропаганда отколку на искрена
и достоинствено втемелена критика во однос на
актуелните состојби во македонската култура нас
проти европската и светската историја на уметност,
и, сходно на тоа, на архитектурата.

За овие псевдоинтелектуалци, поникнати со целата
своја девијантност и исфрустрираност во едно крајно
аутистичко и провинцијано милје во рамките на својата
криминално-политичка, партиска догматичност, тер
минот „барокизација“, исто како и пред тоа, оној прет
ходно означен како „антиквизација“, е само пејоратив,
кој треба да ги означи речиси сите творечки напори на
владејачките структури и оние на нив лојални творци
во системот како безвредни и тривијални, преџвакани
и здодевни креации, нешто што треба да не постои во
ниедна варијанта зашто, наводно, не соодветствувале
со современата реалност и, со самото тоа, го нагрдувале
лицето на градот и ја брукале и деградирале достоинс
твеноста на македонската култура.
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Овие зборови – мантри, но крајно негативни и злона
мерни, со кои опозициските јуришници на опозици
ската квазиинтелектуалност атакуваат на секој обид
за подобрување на севкупниот културен живот во
Македонија, само ги легитимираат нивните ужасни
карактери, а уште повеќе од тоа го истакнуваат нив
ното ноторно незнаење и игнорантност по прашањата
на виталните аспекти на европската и на светската
цивилизација.
Инаку, никогаш не би си дозволиле вака да се брука
ат на јавната сцена и да оставаат бројни сведоштва
за својата приученост и недоученост зад себе, но и
огромни количества злоба и омраза, кои, впрочем, се
и главниот лајтмотив на нивната празна и пропадната
општествена критика, а за онаа, уметничката, и да не
говорам – тука се потполно загубени.

Изгледа нивните воспитувачи, предци и ментори не
успеале подобро да ги едуцираат, но, најпосле, што да се
очекува од бедниот светоглед на оваа дружина убијци
и крадци. Зошто сета оваа злоба кај курентните опози
циски структури, кои во минатото владееја повеќе од
половина век со македонската општествена хиерар
хија, произлегува од отсуството на покајание (макар
и во фројдистички, психоаналитички контекст, како
чисто рационално самосоочување) и една потполна
затвореност за моралното преиспитување за владе
ењето на сопствената политичка и идеолошка кауза.
Затоа нема увид и преум
 ување. Нема самокритика и
прочистување, туку злобата и омразата остануваат
како неизлечива болест со целата самобендисаност и
суетност, кои со времето што минува се воспоставиле
како еден вид култ во пеколните лавиринти на оваа, ве
ќе историски верификувана заедница на криминогени
генерации практиканти на пропаднатите утопии, на
дистопиите, што насилно ги провлекуваат во својата
опоганета и искривена свест, како надеж за ново пре
земање на власта, нешто за што нема никаква шанса
ако се праша волјата на македонскиот народ.
Инаку, за разлика од нивните пространства, испол
нети со грдотијата и едноличноста на архитектон
скиот функционалистички брутализам, амбиент кој
покренува на суицидални тенденции, разиграноста
на класичните структури во постмодерната архите
ктонска визија додава малку хуманост и инвенција во
убиениот урбан простор на промашените градители на
историски пропаднатата тоталитаристичка дружина,
наречена „Комуњарец“.

А што се однесува до периодот на барокот, кој ги из
недри најгенијалните ремек- дела во историјата на
европската историја на уметност, дела чииш
 то автори
се титани на креативноста, како Караваџо, Рубенс, Халс,
Рембранд, Вермер, Веласкез и Гоја во сликарството,
Бернини во архитектурата или Шекспир, Молијер
или Сервантес во книжевноста, е само еден тотално
непознат универзум за овие жалосни игноранти и
затапени мизерници на маалските хистерии и злоби.
Губитници, кои со својата ментална магла не се достој
ни да партиципираат, ниту во општествениот, а ниту,
пак, во културниот живот на македонската држава. �
петок, 14 октомври 2016 година
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Писма, документи и сведоштва
„Црните страници на УДБА“ е сведоштво за
едно време, бурно време. Период во кој била
супресирана каква било мисла што излегувала
надвор од „дозволеното“ мислење на
номенклатурата на власт. Дали се работело
за политичко несогласување на лево, или за тоа
како се практикувала тогашната идеологија
на КПЈ или, многу почесто за чиста македонска
промисла, сеедно, сите биле цел. И најголем дел
од нив имале формирани досиеја од тајната
југословенска/македонска полиција. Од тие
досиеја подоцна се ваделе материјали за
прогон, кој завршувал со политичка, а често
и со физичка ликвидација. Воопшто не било
благопријатно да се биде неистомисленик

Фељтон: Црните страници на УДБА

Том II - Информбиро
З
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аписници, извештаи, службени белешки, информации, своерачни изјави,
карактеристики, решенија… содржат
досиејата на 11 Македонци, неистомисленици по линија на Советскиот Сојуз (информбировци), кои завршиле на Голи Оток, во
Хрватска, поради нивното поинакво размислување од тогашната власт и поради
нивното инсистирање да не се заборави на
Македонците од Пиринска Македонија и од
Егејска Македонија. Голготите на Александар Алексијев, Богдан Божиновски, Богоја
Фотев, Живко Брашнаров, Душан Михајловски, Ѓорѓи Жежов, Ристо Јанакиевски, Јонче
Фотев, Јордан Лазревски, Крсто Битовски и
Лазо Соколов се опишани на 1036 страници
во вториот том од едицијата „Црните страници на УДБА“, насловен како „Информбиро“,
каде што преку документи и сведоштва е
претставен периодот во кој е потиснувана
каква било мисла што е ненаклонета на номенклатурата на власт, но и начинот на кој
биле третирани овие луѓе. Во многу документи, се забележува желбата да се афирмира
македонското прашање во целост, но и да се
поведе сметка за политиката на Југославија
кон овие соседни земји.
петок, 14 октомври 2016 година

Во анализата направена во досието на Лазо Соколов од
страна да државните служби, како едно од лицата што
биле неистомисленици по линија на Советскиот Сојуз,
тој е опишан на следниов начин:

„Лазо Соколов при изведувањето на непријателската
дејност бил бојкотиран. Набргу по прекинот на бојкотот се активирал и поради покажаните резултати бил
фален пред Центарот. Член на павилјонскиот актив
станал во октомври 1950 година. Во јануари 1951
година, пак, се зачленил во одборот за агитација и
за пропаганда во павилјонот. Во јули истата година е
пратен на работа во Бреза, каде што, покрај физичката
работа, работел и како член на одборот на павилјонот,
а извесно време бил и референт. Долго време го менувал референтот и работел во теоретскиот сектор.
Во октомври 1952 година станал член на одборот на
Центарот – го раководел теоретскиот сектор.

www.republika.mk

Од доаѓањето на работното место, ја задржал линијата на постојани активности на сите сектори од
работењето. Особени резултати покажал на полето на агитацијата и на пропагандата каде што со
својата работа придонел за темелно разјаснување
на актуелните политички прашања и успевал целата
работа да ја подигне на поголемо квалитативно ниво.
Во политичкиот живот на колективот учествувал
како еден од тие на кои во секој случај можело да се
потпрат. Отворено и без резерва го изнесува своето
мислење, во случаи кога треба да ја покаже својата
одлучност за несогласувањата кон непријателот, се
држи одмерено и правилно“.

www.republika.mk
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Писма, документи и сведоштва
Фотев Благој бил обвинет за нарушување на
јавниот ред мир и бил следен затоа што водел
разговори со лица што ѝ штетат на политиката на државата, а со своите ставови влијаел
на размислувања дека постои бирократизам.

Уште едно досие, кое покажува дека државната безбедност се претворила во политички
механизам што го контролира секој чекор на
општеството. Тајната полиција, буквално, дишела во домот на
секој поединец, а слободните ставови и мислења, залагања за
правата на Македонците, се сметале за најголем непријател
на власта.

Крсто Битовски, професор на Институтот по историја
отворено го напаѓал државното раководство дека не води
правилна политика во спорот со Пиринска Македонија и со
Егејска Македонија, се залагал за подобар животен стандард
во Југославија, односно ја напаѓал власта дека не води сметка
за населението, води политика по диктат на западните сили
и неправилно политички се поставува кон СССР. Доволно е
да се погледнат досиејата за да се сфати дека ваквиот глас
воопшто не ѝ одговарал на власта во Југославија, поради
што најголем број од лицата за кои се воделе досиеја биле
цел на прогон, ликвидација или завршувале в затвор.

Државната безбедност си дозволува слободното контролирање на телефонот на лицето Јанакиевски Ристо,
адвокат, каде што, според досието, јасно се гледа дека
му се прислушувани двата телефонски броја. Мерката
е наложено да се применува сѐ додека има потреба за
нејзино користење. Ова покажува дека Службата за
државна безбедност применувала узурпирање на уставните и на законските права на граѓаните.
Како што е познато, затворот на Голи Оток е отворен токму поради информбировците. Подоцна,
досиејата на затворените
на Голи Оток се распределени по републиките, но
во Македонија никогаш
не стигнале. Се поставува прашањето, зошто не
дошле и ако се уништени,
кој ги уништил?

Во соработка со Државен архив на
Република Македонија
Стручен консултант: Д-р Филип Петровски
30
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свет

Факти за втората претседателска дебата во САД
Доналд Трамп
имаше подобра
вечер отколку што се
очекуваше. Хилари
Клинтон пропушти
неколку можности
да се одбрани
и да го нападне
противникот. Втората
претседателска
дебата што се
одржа во неделата
навечер ја обележаа
контрадикторни
изјави, жестоки
обвинувања, многу
лаги и моменти на
вистинска искреност
(на самиот крај)

Клинтон беше подобра
во сценските техники
Додека Трамп природно знае
како да се обраќа кон народот,
Клинтон знае да ги придобие
гласачите неверојатно добро. Од
нејзините изрази додека сериозно и фокусирано го слушаше
Трамп како зборува, до нејзиното чекорење и пристап кон
гласачите што поставуваа прашања, Клинтон добро владееше
со просторијата и со камерите.
Таа, исто така, ги користеше движењата за да испрати порака.
Клинтон, забележително, не се
ракуваше со противникот (како
познат бактериофоб, Трамп можеби е благодарен за тоа). Таа
намерно неколку пати помина
во непосредна близина пред
Трамп. Движењата на Клинтон
беа како еден вид тивка контратактика на гласните прекини на
Трамп во првата дебата.

Секс во (политичкиот)
мозок

О

пшто земено, се чини
дека Трамп се поврати
по еден од најлошите
тридневни периоди во историјата на модерната кампања.
Десетина високи функционери
на Републиканската партија ја
повлекоа својата поддршка за
Трамп за време на викендот откако во петокот беше објавено
видео во кое Трамп прави сексистички забелешки за жените. Но,
Клинтон не успеа да го зададе
завршниот удар на кој се надеваа
нејзините поддржувачи.

32

Прашањето е дали настапот
на Трамп на Универзитетот
„Вашингтон“ во Сент Луис е
доволен за да ја сврти наопаку
неговата кампања? Имаше подобрување од првата дебата, но тоа
не кажува многу. За да ја победи
Клинтон во ноември, Трамп ќе
треба да ја прошири базата на
поддршка, но нема некоја голема
петок, 14 октомври 2016 година

причина за да се верува дека тој
го остварил тоа во втората дебата. Додека и двете кампањи чекаат да излезат новите анкети,
еве неколку факти за дебатата
во Сент Луис.

Трамп се подобрил

Во втората дебата, кандидатот
на републиканците беше како
спротивниот близнак од првата дебата. Во соочувањето број
еден Доналд Трамп ги преплива првите 15-20 минути, но потоа, дури и републиканците се
согласуваат, се сопна и го помина
остатокот од ноќта во бура од
привидна агитација. Но, во втората рунда во Сент Луис, Трамп
значително беше подобрен. И
тоа подобрување почна околу
20. минута од дебатата.
Откако Клинтон го нападна
Трамп дека е неподобен за прет-
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седателската функција (осврнувајќи се на озогласеното видео),
тој одговори: „Тоа се само зборови, луѓе. Тоа се само зборови. И
тие исти зборови ги слушам со
години наназад“. Тоа беше Трамп
во сопствената кожа правејќи
нешто ново во дебатите: вртејќи
го нападот на Клинтон во удар
против неа како бесмислена
долгогодишна политичарка.
Трамп помалку се бранеше. Во
текот на дебатата тој покажа
повеќе контрола отколку во
првата. И повеќе дисциплина.
Околу 53. минута очигледно исфрустрираниот Трамп побара
повеќе време од модераторката
Марта Радац. „Може ли да одговорам на ова, ве молам?“ Тоа не
кажува дека беше беспрекорен.
Тој, сепак, на моменти се вознемируваше, беше дефанзивен и
повремено кажуваше љубопитни фрази. Но, се подобрил.

Трамп „отиде таму“ во неделата навечер. Но, дали го направи тоа? Во текот на викендот
Трамп го појасни неговиот план
да ги изнесе неверствата на Бил
Клинтон во втората дебата иако
многумина од неговата партија
сметаа дека стратегијата ќе заврши лошо. Помалку од два часа
пред дебатата, Трамп одржа изненадувачка прес-конференција
со неколку жени кои тврдат дека
Бил Клинтон сексуално ги нападнал во минатото.
Во дебатата Трамп не потроши
многу време во напаѓање на Бил
Клинтон. „Не постои никој во
историјата на политиката на
оваа нација што толку ги навредил жените", изјави Трамп,
додека поранешниот претседател го гледаше, мртов ладен, од
местото во публиката каде што
седеа Клинтонови. Трамп додаде
дека Хилари Клинтон злокобно
ги нападнала истите тие жени.
Тоа беше извонреден момент
без преседан во американска-

та политика: претседателски
кандидат, неодамна фатен на
снимка како користи вулгарни
коментари за жените, обвинува
поранешен претседател за злоупотреба на жените.

Но, Трамп не продолжи натаму,
како што навести дека би можел,
да ја напаѓа брачната историја
на Клинтонови. Место тоа, тој
потроши значителен дел од првите 30 минути од дебатата во
одбрана на коментарите што ги
даде во видеото што „Вашингтон пост“ го објави минатиот
петок. И тој не изгледаше добро.
Кога Андерсон Купер, еден од
модераторите, го праша Трамп
дали сфаќа дека дејствијата што
ги опишал во видеото од 2005
година - бакнување и допирање
на жените без нивна согласност
- укажуваат на сексуален напад,
Трамп не се согласи и рече дека
станувало збор само за машки
приказни од гардеробата.
- Имам голема почит за жените. Никој не ги почитува жените повеќе од мене - додаде
Трамп. Тој може да продолжи
да ги повторува тие зборови, но
само затоа што тој ќе ги каже, не
значи дека тоа е точно. Како што
рече Клинтон: „Мислам дека тоа
му е јасно на секој што го слушнал видеото и тоа претставува
токму тоа што е Трамп“. Трамп
треба да ја подобри својата поддршка кај жените. Во спротивно,
тој нема да победи на изборите.
Тој не успеа да го стори тоа во
оваа дебата.

Пропуштените
можности на Клинтон

Имаше многу материјал што
можеше да се употреби. По првата претседателска дебата во
јавноста беше објавено дека Доналд Трамп пријавил загуби во
износ од 916 милиони долари во
даночна пријава од 1995 година
и евентуално не плаќал федерален данок на доход во следните
18 години. Потоа, видеото на кое
се гледа како Трамп користи вулгарни изрази за жените и викенд
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во кој десетина републикански
лидери ја повлекоа поддршката
за кандидатот на нивната партија.

Иако го имаше сето тоа во рака,
Клинтон имаше изненадувачки
конзервативен пристап во дебатата. Клинтон не посвети многу
време на даночните пријави на
Трамп, за разлика од првата дебата кога го повика Трамп да ги
објави и даде моќен аргумент за
сите причини зошто тој, можеби,
ги крие деталите за неговото деловно досие. Таа ги критикуваше
коментарите на Трамп во видеото што излезе во јавноста, но не
го напаѓаше со ист интензитет
како во последните моменти од
првата дебата. Исто така, Клинтон само го спомна фактот дека
избраните лидери на неговата
партија го напуштаат.
Клинтон дозволи неколку напади на Трамп против неа да останат неодговорени. Таа се извини,
уште еднаш, за нејзината одлука
да користи приватен сервер за
електронска пошта. Но, Трамп
постојано ја критикуваше за
бришењето на илјадниците пораки, а Клинтон не даде некој
особено ефикасен одговор. Таа,
исто така, се бореше да го оправда коментарот што го дала
во платен говор пред директори
од Волстрит дека политичарите
треба да имаат јавни и приватни
позиции на прашањата. Коментарот се појави во ризницата
документи што беа објавени во
петокот.
На дебатата, Клинтон рече дека
коментарот е спомнување на
Абрахам Линколн и неговата
способност вешто да ги заврши
работите. Но, аналогијата беше
неуспешна и Трамп веднаш ја
обвини: „Таа лаже, а сега за тоа
го обвинува покојниот Абрахам
Линколн". Клинтон имаше можност да испорача завршен удар,
но не ја искористи.

Извор: „Пи-Би-Си“
Превод: Ана Цветаноска

петок, 14 октомври 2016 година
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ДОЦЕНТ Д-Р СЦИ. МАРИНА КРСТЕВСКА-КОНСТАНТИНОВА,

ПЕДИЈАТАР ЕНДОКРИНОЛОГ ПРИ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

здравjе

Секој сантиметар е важен
за здравјето на детето

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

В

исината на телото е показател на целото здравје.
Затоа е многу важно да се
следи растот и развојот на децата. Децата имаат кратко време
да растат, а цел живот живеат
со резултатите. Најмалку двапати годишно треба да се мерат
децата и нивната висина да се
спореди со кривата на растот.
Ова го советува доцент д-р сци.
Марина Крстевска-Константинова, педијатар ендокринолог
од Универзитетската клиника за
детски болести во Скопје. Професорката Константинова објасни
дека постојат разни знаци, кои
може да се препознаат дали некое дете заостанува во растот.
Нарушувањето на растот успешно се лекува ако се открие рано.
– Има решение ако навреме
се постави дијагноза. Се постигнуваат одлични резултати
ако се почне со терапија уште
во рана фаза, односно во рана
возраст на детето. Не смее да
има пауза во терапијата, а не
смее да има и промени во хормонот за раст што го прима
пациентот. Сантиметрите не
се бројки туку зборуваат за
здравјето на детето – вели д-р
Крстевска - Константинова.
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Кои се знаците по кои може да
се препознае дали некое дете
заостанува во растот?
КРСТЕВСКА-КОНСТАНТИНОВА:
Децата најчесто се раѓаат со вообичаена телесна тежина. Две
третини од децата што се раѓаат
со помала родилна тежина нормално го надоместуваат својот
раст во текот на првите три години. Но, една третина од децата заостанува и тие би требало
редовно да се следат, односно
да се следи нивната височина и,
евентуално, ако заостанува на
петок, 14 октомври 2016 година

кривата на растот, да се испратат
на нашето одделение за натамошен третман.

Дали се лекува нарушувањето
на растот?
КРСТЕВСКА-КОНСТАНТИНОВА:
Нарушувањето на растот се лекува во зависност од причината. Постојат повеќе причини. Кај
женските деца посебно инсистираме рано да се открие бидејќи
може да биде хромозомопатија,
значи може да станува збор за
Турнеров синдром, кој се карактеризира со недостиг во растот
и со немање (отсуство) пубертет.
Значи не настанува пубертетот.
Такви случаи има и во Македонија и затоа инсистираме посебно внимание да им се посвети на
женските деца и ако се открие, да
се испратат кај нас за следење.
Проблемите со растот кај машките деца повеќе се појавува за
време на пубертетот затоа што
имаме конституционално заостанување во растот и во развојот
и тие се пониски од девојчињата,
но потоа најчесто добиваме позитивна фамилијарна анамнеза
дека и таткото или некој роднина
заостанувал во растот за време на
пубертетот така што очекуваме
тие деца подоцна да надоместат
со својот раст. Ако има потреба
ги лекуваме, ама не со хормон
за раст, туку со хормонот тестостерон со кој правиме една
иницијација, го „поттурнуваме“
пубертетот за детето да почне
да расте нормално и тоа во многу
случаи добро функционира.
Велите дека сантиметрите не
се бројки, туку зборуваат за
здравјето на детето. Кога најрано може да се открие дека некое дете заостанува во растот?
КРСТЕВСКА-КОНСТАНТИНОВА:
Многу е важно уште од раѓање
децата да се следат во тежина и
во должина. Апелирам до матичните педијатри и до лекарите од
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Морам повторно да апелирам
до матичните лекари –
сантиметрите не се само
височина, тоа не е козметички
проблем, хормонот за
растeње има многу дејства
на метаболизмот како што се
влијание на централниот нервен
систем, кардиоваскуларниот
систем, исто така го подобрува
лачењето на тироидните
хормони, вели д-р КрстевскаКонстантинова

Има
решение
ако навреме
се постави
дијагноза.
Се
постигнуваат
одлични
резултати
ако се
почне со
терапија
уште во
рана фаза,
односно
во рана
возраст на
детето

семејна медицина редовно да ги
контролираат и мерат децата за
ако постои проблем, порано да
се открие. Сите студии покажуваат дека колку што порано ќе
се открие проблемот со растот,
ние порано го дијагностицираме
и порано може да го лекуваме.
Со пораното лекување добивме
многу подобри резултати и тоа е
докажано во практиката. За жал,
ние децата ги добивме подоцна.
Родителите може да забележат и
да апелираат дека децата им се
најниски во одделението, детето
јаде послабо, послабо напредува,
ако носи иста облека неколку
години и ако не се менува бројот
на чевлите често, тогаш треба да
бидат загрижени. Најдобар показател е ако детето е има висина
како децата што се помали од
него, ако личи на помало дете
отколку што има вистинска хронолошка возраст.
Има ли официјална бројка
на децата во Македонија што
имаат проблеми со растот?
КРСТЕВСКА-КОНСТАНТИНОВА:
Во Македонија нема регистар за
бројот на деца што имаат про-

блеми со растот. Некои студии
што сме ги правеле во Македонија покажуваат дека, генерално,
како држава имаме проблем со
растот на децата. Нашите студии
велат дека значителен број децата имаат низок раст.

До која возраст се зема терапијата?
КРСТЕВСКА-КОНСТАНТИНОВА:
Ние ги лекуваме децата со хормонот за раст додека растат, а тоа
е до 14-15 години. Таа терапија
трае подолго, ако проблемот се
открие на три или четири години.
Има критериуми – колку сантиметри годишно треба да порасне
за да ја продолжиме терапијата.
Исто така, го гледаме зреењето на
коските преку рендгенографија
на левата дланка, која ни кажува
дали е прекинат растот. Со тоа
решаваме дали да ја прекинеме
терапијата или не.

Кои се причините за низок
раст?
КРСТЕВСКА-КОНСТАНТИНОВА:
Има индикации за кои се користи
хормонот за раст. Најчести индикации се Турнеров синдром кај

женски деца, потоа недостиг од
хормон за раст, хипопититуитаризам, потоа деца родени со мала
тежина за гестациска возраст,
хронична бубрежна инсуфициенција. Има деца со идиопатски
низок раст, кај нив не се знае
причината за појавата на низок
раст. Во поново време многу лаборатории во светот работат на
наоѓање на гените што се одговорни за нискиот раст. Имаме лаборатории што работат по еден
ген затоа што е многу скапо испитувањето на сите гени бидејќи
повеќе гени се во прашање, така
што може да се открие дека станува збор за еден вид генетско
нарушување. Има деца што се
со фамилијарен низок раст, така
што кај нив се обидуваме со една
проба, со хормон за раст да го подобриме нивниот раст, не тоа не
е многу успешно. Тие генетски
се предодредени да бидат ниски.
Има ли разлики меѓу растењето
кај момчињата и кај девојчињата, посебно во пубертетот?
КРСТЕВСКА-КОНСТАНТИНОВА:
Не постојат разлики. Тие кога се
на терапија со хормон за раст,
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Во поново
време многу
лаборатории
во светот
работат на
наоѓање
на гените
што се
одговорни
за нискиот
раст

растат исто, значи растат добро.
Има и деца што не реагираат
многу добро на терапијата и тогаш мора да ги исклучиме. Некои
студии покажаа дека дозата на
хормонот за раст може и да се
зголеми за време на пубертетот
затоа што детето забрзано расте
и се издолжува. Овие деца живеат нормално, со таа разлика што
секојдневно мора да ја примаат
терапијата. Тоа е многу важно,
бидејќи секое пропуштање на
терапијата доведува до помалку
сантиметри и до непотребно
трошење на материјални средства. Успешното давање терапија
значи и успех во растот. Морам
повторно да апелирам до матичните лекари – сантиметрите не
се само височина, дека тоа не
е козметички проблем, хормонот за раст има многу дејства
на метаболизмот како што се
влијание на централниот нервен систем, кардиоваскуларниот
систем, исто така го подобрува
лачењето на тироидните хормони. Значи, не се само сантиметрите во прашање, туку станува
збор за општиот метаболизам
кај децата.

петок, 14 октомври 2016 година
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култура

Интервју: Ненад Георгиевски | Фестивалот „Скопје синема сити“ го донесе документарниот филм за Леонард Коен во Скопје

правев и документарни филмо
ви од таа продукција. Работев
и на документарниот филм за
Бајага, кој беше триделен теле
визиски документарен филм,
кој потоа одеше на фестивали,
се прикажуваше во кината итн.

Најчесто одам по потешкиот пат до изворот!
Разговараше | Невена Поповска
Фото | Дејан Станчевски

В

о Кинотека на Македонија
се одржа второто издание
на филмскиот фестивал за
музички документарни фил
мови „Скопје синема сити“, кој
презентира разновидна и богата
музичка програма на докумен
тарни филмови. Фестивалот се

отвори со филмот за Леонард
Коен „Јас сум твојот човек“, ка
ко посвета за него, со што про
должи традицијата почната со
минатогодишното отворање со
филмовите за Дејвид Боуви. Раз
говаравме со организаторот на
фестивалот, Ненад Георгиевски.

Заврши второто издание на
фестивалот на музички доку
ментарни филмови „Скопје
синема сити“. Колку филмови
беа прикажани за овие чети
ри дена? Задоволни ли сте од
посетеноста? Има ли публика
за овие филмови?
Георгиевски: Се разбира дека
има интерес и публика, но како
за секоја работа и за кој било фе
стивал, генерално, луѓето одат
на тоа што им е попознато, па
потоа на тоа што им е помал
ку познато. Така што поголема
беше посетеноста на филмови
те што имаа наслови што им
беа блиски и им беа попозна
ти, отколку на другите. Според
моето мислење, тоа е нормално.
Фестивалот си има таков кон
цепт да си носи имиња, наслови
на музички документарни фил
мови посветени на познати му
зички ѕвезди помешани со тие
помалку афирмираните за да се
внесат нови содржини.

гледаа тоа што ги предизвикува
како име, содржина... Различни
документарни филмови при
паѓаат на различни жанрови,
така што не може да се бара од
луѓето никаква кохезивност.
Фестивалот е наменет за цела
та публика, за сите и секој може
да си се најде во ова. Леонард
Коен беше полн погодок за ова
издание, за в година ќе подго
твиме нешто друго.

�

Леонард Коен беше
полн погодок за ова
издание, за в година
ќе подготвиме нешто
друго. Како органи
затор првенствено се
трудам содржините
и темите да бидат
интересни, да бидат
блиски до гледачите,
вели Георгиевски
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Рековте публиката повеќе ре
агира на попознатите музич
ки имиња. Фестивалот беше
отворен со филмот посветен
на Леонард Коен. Дали тие што
ќе видат филм за Дејвид Боуви
или за Коен потоа доаѓаат и на
филмовите за помалку позна
ти музички ѕвезди?
Георгиевски: Македонската
публика, дефинитивно, сака да
ги посетува овие настани. Ние
како организатори забележав
ме дека одреден дел од публи
ката доаѓаше на сите проекции,
додека некои повремено го по
сетуваа фестивалот, поточно го
�

Како долгогодишен музички
новинар и критичар кажете ни
што, всушност, претставуваат
музичките документарни фил
мови? Сте имале ли, можеби,
можност да присуствувате на
некое снимање...?
Георгиевски: Документарни
те филмови ја имаат улогата на
еден друг вид новинарство, но
некако допираат подлабоко, на
еден поевидентен начин, чеп
нуваат и обработуваат некакви
теми, без разлика дали се му
зички или се со друга тематика,
како воени, етнолошки, еднаш
присуствував на фестивал за
документарни подводни фил
мови... Има и планинарски доку
ментарни филмови. Сите тие се
обраќаат на одредена публика,
со одреден интерес. Музичките
филмови, пред сѐ, имаат промо
тивна намена. Дали обработува
ат некаква тема или нечија био
графија, тие имаат промотивна,
едукативна и, пред сѐ, забавна
функција. Што се однесува на
вториот дел од прашањето, во
периодот кога работев за „Теле
визија Војводина“, покрај сни
мањето куси прилози и емисии,
�
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Од ова искуство што го имате,
покрај за Бајага, сте работе
ле и документарен филм за
Кирил Џајковски... сакаат ли
музичките ѕвезди да бидат
снимени на ваков начин? Со
работуваат ли?
Георгиевски: Зависи, ако веќе
го снимаат, тоа значи дека са
каат да промовираат нешто, да
покажат, да дообјаснат бидејќи,
без разлика на нивната популар
ност, филмот служи за нивната
популарност така што секако де
ка соработуваат, но зависи и од
тоа кој го прави филмот.
�

Документар
ните филмо
ви ја имаат
улогата на
еден друг вид
новинарство,
но некако
допираат
подлабо
ко, на еден
поевиден
тен начин,
чепнуваат и
обработуваат
некакви теми,
без разли
ка дали се
музички или
се со друга
тематика...

Во рамките на фестивалот
беше промовирана и книгата
„Музика и муабети“. Што содр
жи таа? Каде ќе може да се на
бави? Ја има ли во продажба?
Георгиевски: Тоа е колекција
на мои музички интервјуа, кои
ги работев во изминативе го
дини. Насловот на книгата го
смисли мојата сопруга, морам
да ја пофалам, бидејќи јас имав
ставено друг работен наслов, кој
беше на англиски јазик, но таа
сугерираше дека овој наслов е
поубав бидејќи сугерира на су
штината. Книгата содржи разни
интервјуа, а тоа е, всушност, и
срцевината на фестивалот, нели
разговори со луѓе, дружење со
музичари, со љубители на му
зиката, има промотивна наме
на, со тоа што секогаш, барем во
моите мисли, се останати како
поопфатни и кои би опстоиле и
надвор од контекстот на меди
умите за кои биле правени. На
пример, да се надоврзам на прет
ходното прашање, интервјуто со
Кирил Џајковски е извадено од
документарниот филм што го
правев за него во 2007 година.
Тоа се интервјуа што се распр
скани по континенти бидејќи
насекаде сум ги објавувал и ко
хезивноста на сето тоа постоеше
само во мојата глава. Бадијала се
синопсиси и сето тоа кога доде
ка не се види на едно место не
може да се разбере целовитоста,
�
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длабочината, содржините на сето тоа
што го замислив. И сега, по долго вре
ме, стигнавме до книга.

Колку време ја подготвувавте кни
гата?
Георгиевски: Долго време работев
на тоа. Работевме со Мишко Грбевски,
колега новинар, со кој брзавме, речиси
трчавме, да завршиме навреме и избо
рот што го направивме е огледало на
времето кога го работевме проек
 тот.
Пред две-три години работевме едно,
пред тоа друго и еве ова сега пред про
моцијата. Некои работи се зачувани, а
некои се поинтересни и се задржани
во целина.

потешкиот пат за да ги набавам и да
стигнам до изворот.

По првите две изданија... што да
очекуваме за следното издание на
„Скопје синема сити“? Имате ли не
кои идеи од сега?
Георгиевски: Знаете како велат
„Ако делото не му е интересно на
авторот, нема да му биде ниту на чи
тателот“....Но, од идеја до реал
 изација
патот е долг, но и не значи дека ќе се
реализира токму на тој начин. Како
организатор првенствено се трудам

Скапи ли се?
Георгиевски: Зависи. Првенствено
овие филмови не се наменети за мал
пазар како што е Македонија, особено
затоа што ние не можеме да одгово
риме на нивните барања како што
може да им одговорат, на пример, во
Сан Антонио, во Њујорк или Лондон,
во Париз...Но, тоа што можеме да го
донесеме ќе го донесеме, тоа што не
може - ќе остане за друг пат.
�

�

�
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

содржините да бидат интересни и те
мите да бидат блиски до гледачите.
Сигурно, повторно ќе има комбинација
на познато и на непознато, но, секако,
ќе биде интересно, дури и за тие што
би заталкале на таква проекција како
гледачи.

Тешко ли е да се донесат филмови
за ваков музички фестивал? Како
доаѓате до нив?
Георгиевски: Како што споменав,
книгата „Музика и муабети“ е срце
вината на сето ова. Во неа се сите
мои контакти што сум ги остварил
во изминативе петнаесет години,
почнувајќи од издавачки куќи, ди
стрибутери итн. и најчесто одам по
�

Во оваа насока да проговориме
и во поглед на финансиската под
дршка. Имате ли некаква финан
сиска поддршка за фестивалот,
за откуп на филмовите, простор,
организација...
Георгиевски: Последниве две го
дини немаме некаква соработка со
институциите, единствено редовно
соработуваме со Кинотека на Маке
донија, што не значи дека ќе остане
така. Можеби ќе се отворат некои вра
ти, а, можеби, и не, но тоа не е пречка
да се реализираат овие работи. �
�

„Џовани Арнолфини и неговата жена“ од Јан ван Ејк
Холандскиот сликар
Јан ван Ејк е автор на
портретот на „Џовани
Арнолфини и неговата
жена“, а сликата е уште
позната и како „Свадбата на Арнолфини“ или
„Двојниот портрет на
Арнолфини“.

1

Се спушта
самрак врз
скалила стари
Александар
Чудаков

Ова дело е насликано во
1434 година. Сликата е
откупена од Националната галерија на Лондон во 1842 година. �

Топ 5

Книжарницата „антолог“
препорачува:

Обвинета:
Вјера Гран

најгледани филма

во САД викендов

Агата
Тушињска
Заработка: 24.700.000 $

Девојката од возот
The girl on the train

Жанр: трилер
Режија: Тејт Тајлор
Актери: Емили Блант,
Хали Бенет,
Ребека Фергусон
Заработка: 15.000.000 $

Домот на необични деца
на госпоѓица Перегрин
Miss Peregrine’s home for
peculiar children

Жанр: авантура
Режија: Тим Бартон
Актери: Еве Грин,
Семјуел Л. Џексон,
Аса Батерфилд
Заработка: 11.800.000 $

Дипвотер Хоризонт
Deepwater horizon

3

Бавната смрт
на Лусијана Б.
Гилјермо
Мартинес

Жанр: акција
Режија: Питер Берг
Актери: Курт Расел,
Марк Валберг,
Даглас М. Грифин

Жанр: вестерн
Режија: Ентони Фигуа
Актери: Дензел Вашингтон,
Крис Прат,
Итан Хоук
Заработка: 8.500.000 $

Штркови
Storks

38

петок, 14 октомври 2016 година

www.republika.mk

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

www.republika.mk

4

Трач

Елин
Хилдербранд

Заработка: 9.200.000 $

Седумте величенствени
The magnificent seven

2

5

Кој сака да биде
космонаут?
Александар
Кујунџиски
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бренд концепти | Икони на стилот

таткото на поп-артот
Пишува | Сотир Костов

Н

иту еден уметник во американ
ската историја не бил познат,
ценет, сакан и влијателен ка
ко Енди Ворхол. Тој е типичен „лав
маркс“ на американски начин. Умет
ник е само едно од неговите звања
бидејќи тој, исто така, беше издавач
на магазини, музички промотор, ре
жисер, сликар, колекционер, култу
рен критичар, дизајнер и што ли
уште не... Без разлика на изборот на
медиумите, делата на Енди Ворхол,
главно, беа шокантни (и сè уште
се), навредувачки, провокатив
ни, генијални и многу влијателни
врз јавното мислење. Влијанието
беше на начин на кој не успеала
дотогаш ниту една културна фигу
ра во современа Америка. И покрај
ширината и обемот на неговата
уметност, главната преокупација
на Ворхол беше тој самиот. Успеа
од себе да направи непроценлива
марка, еден вид културен бренд
со најмоќни обележја. Прифа
ќајќи го парадоксот, тој само
свесно создаде слика која
истовремено беше неиз
мерно софистицирана и
неверојатно наивна, во
еден дел дебитантска, а
во друг дел критичар
на општеството. Тој со
пасивност го контро
лираше, а со срамежли
вост го предизвикуваше
вниманието.
Инспирација за своит е слики,
филмови, публикации и ди
зајни Ворхол црпеше од по
пуларната култура, главно од
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претставите кои толку беа присутни
во секојдневиет о на луѓето, што тие
ризикуваа да не ги сфатат нивната
специфична убавина и сила. Додека
многу набљудувачи инсистираа на
оценката дека напорите на Ворхол,
иако погодни, се тривијални и про
вокативни, сепак критичарите го
препознаа и го почитуваа неговиот
единствен талент и ја прифатија не
говата јасна порака. Ворхол му даде
на дизајнот статус на икона. Тој го
натера гледачот да не ги цени само
естетски примамливите композиции
на боја, форма и линија, туку и сте
пенот до кој дизајнот стана дел од
колективната свест. Ворхол имаше
вистински квалитет на гениј: способ
ност да ги спои спротивностите. Во
неговите трудови очигледното пре
оѓа во мистериозно, а бизарното во
нормално. Сите овие контрадиктор
ности вткаени во неговата уметност
никаде не беа толку многу изразени
колку во неговата јавна личност. Со
својата платинеста перика, бези
зразно лице, андрогени манири и
смртничко бледило, тој истовреме
но изгледаше и сензитивно и грубо,
ангелски и ѓаволски, збунето и бри
лијантно. Токму затоа неговите сора
ботници, кои уживаа во енигмата на
неговата личност, му го дадоа прека
рот Дрела, што е комбинација од збо
ровите Dracula (Дракула) и Cinderella
(Пепелашка). Исто така, многу често
го викаа и „Сфинга без тајни”.

Ворхол е познат по тоа што ја поддр
жувал и помагал кариерата на „Велвет
андерграунд“ (Velvet Underground),
успешна рок-група која го лансирала
панк–стилот, кој подоцна го разви
ле Мик Џегер, Дејвид Боуви и Дејвид
Бирн. Инаку, тој е автор на логото на
„Ролинг стоунс“ – исплазен јазик од
уста, јазикот на Мик Џегер. Доколку
на тоа ги додадеме познатите авто
портрети на Ворхол од 1986 година,
портретите на Мик Џегер од 1973 (се
наоѓаат во Музејот за модерна умет
ност во Техеран), портретот на Херман
Хес од 1984 година, оригиналната нас
ловна страница на албумот на „Ролинг
стоунс“ од 1971 година со патент и
фармерки, насловните страници на
албумите на Квин и на Дијана Рос од
1982 година и генијалната банана
од насловната страница на албумот
на „Велвет андерграунд“ од 1967 го
дина, ќе сфатиме дека тој е водечки
моден илустратор, поточно најафир
миран дизајнер на комерцијалната
илустрација во светот на тоа време.

Постојана тема на уметноста на Вор
хол беше расчекорот меѓу јавниот и
приватниот живот. Всушност, тој по
стојано ги сликаше познатите лично
сти (наведените) кои беа симбол на
тој расцеп, чиишто приватни животи
беа во расчекор со нивната слава и
со сликата приспособена за јавноста.
Ворхол себеси се претвори во шифра,
впивач кој отворено и непрекинато
ги следеше приливот и одливот на
американскиот живот. Сепак, можеби
најимпресивни се неговите автопор
трети. Автопортретите, кои традици
онално во историјата на западната
уметност го претставуваат субјектот
кој се открива самиот себе, во рацете
на Ворхол се свртени против самиот
него. Во неговите автопортрети тој
истовремено го открива и го сокрива
идентитетот, при што се користи со
камуфлирање со цел да создаде слика
на сопственото самозатворање (selfcloseting). Всушност, тој е соодветен
тотем за човек кој создаде марка од
бивајќи да говори јавно. Тој се смееше
кога стана најмногу цитиран умет
ник во светот. Во некоја смисла тоа е
и парадоксално бидејќи во голем број
пригоди неговиот омилен речник се
состоел од „вау”, „ух”, „ееј”, „супер”, „ауч”
поради што привидно тој изгледаше
како пасивен набљудувач. Сепак, не
говите епиграми помогнаа да се де
финира новата ера во американската
www.republika.mk

култура. Тој секогаш беше креативен
катализатор за луѓето околу себе, а
пред сè неуморен работник и генија
лен уметник со неизмерна енергија.
Вистински воркохолик.

Kако дипломиран дизајнер за илу
страции дизајнираше за списанијата
Вог, Гламур, Бергдорг голдман, како
и честитки за „Тифани“, излози за
„Бонвит телер“ и пакувања за „Бон
вит телер“. Тој во галеријата „Стејбл“
во Њујорк постави изложба на слики
од долари, шишенца од „кока-кола“
и конзерви од супа. Со тоа ги поста
ви основите на поп-арт, виден ка
ко уметнички правец на иднината.
По тој настан Ворхол го нарекоа и
папа на поп- и арт-културата. Ина
ку, неговите портрети на познатите
личности, како што се Елвис Присли,
Мерлин Монро, Џејмс Дин, Жаклина
Кенеди, Џими Картер, Лајза Минели
и дизајнерот Халстрон, го оживеа
ја портретирањето како уметничка
форма, додека, пак, неговиот дизајн
(слики на цвеќе со јак колорит, тро
димензионални кутии „брило“, по
ставки на шишенца „кока-кола“, до
ларски банкноти и конзерви од супа)
воспостави нова врска помеѓу висо
ката уметност и светот на модата и на
рекламата. Од тој перио д и започнува
современото брендирање, односно
создавањето на брендовите. �
петок, 14 октомври 2016 година
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Ле Фи Фи: Македонија ни е дом, а Виетнам е родниот крај
Моето
семејство

Професорот и диригент Ле Фи Фи,
кој е од Виетнам, своето семејство
го создал токму овде, во Македони
ја. Првпат дошол во 1989 година, со
својата сегашна сопруга, а од 1993
година живее во Македонија. Вели
дека народот овде и во Виетнам е
сличен. Ле Фи Фи ужива во убавини
те што ги нуди земјата, во храната,
музиката, културата. Охрид, според
професорот, е место што не смее да
го пропушти ниту еден посетител.
Често патува во Виетнам за да ги
посети родителите, но Македонија,
вели, е неговиот дом

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Кога за првпат се запознавте
со Македонија?
Ле Фи Фи: Во 1989 година, кога
бев студент во Московскиот кон
зерваториум „П. И. Чајковски“. Во
студентскиот дом се запознав со
мојата сегашна сопруга Лидија
Добревска и на летниот распуст
таа реши да ме запознае со пре
красната Македонија.
�

Доаѓате од земја што има по
инаква култура и традиција
�

од Македонија. Како успеавте
да се приспособите на живо
тот овде?
Ле Фи Фи: Потекнувам од Ви
етнам, држава со речиси 90
милиони жители, со типична
азиска традиција и култура, но
тоа воопшто не ме спречи да се
приспособам на животот во Ма
кедонија. Вие сте, сепак, луѓе од
Југот, на кои секојдневните на
вики им се слични на виетнам
ските. Менталитетот на двата

народа е сличен, отворен, дру
жељубив, фамилијарен...

Ви помагаат ли Македонци
те кога Ви е потребно? Кое е
Вашето мислење за македон
скиот народ?
Ле Фи Фи: Со оглед на тоа дека
повеќе од 20 години живеам во
Македонија, земја што ја сметам
за свој дом, имам многу роднини
�

Лидија во
Хо Ши МИн
од страна на Лидија, пријатели,
колеги... Сите ни помагаат кога
е потребно, а и ние им помагаме.
Таков е живот тука. Без помош
од своите блиски потешко ќе по
минеш. Според моето мислење,
македонскиот народ душа дава
за друштво, ха ха ха...Пријател
ски е настроен, сака да помог
не, тоа е народ што знае да се
облекува, да јаде вкусно, малку
е нетрудољубив, не размислува
многу за иднината и глобално...

Колку имате слободно време
да патувате низ Македонија?
Ле Фи Фи: Кога имам гости од
странство играм улога на тури
стички водич патувајќи низ Ма
кедонија. Но, со оглед на тоа дека
Македонија има премногу убави
краишта, нормално дека не сум
успеал секаде да поминам. Но,
сепак, се трудам секогаш кога
сум слободен да сум во приро
да, се шетам. Имам и хоби, а тоа
е фотографирање. Најмногу ја
сакам есента, кога лисјето по
жолтуваат - прекрасно е за убави
фотографии.
�

Кое е местото, кое, според
Вашето мислење, мора да го
посети секој што доаѓа во Ма
кедонија?
Ле Фи Фи: Дефинитивно, тоа
е Охрид. Град со почист воздух,
климата е прекрасна и целата
убавина на градот со многу исто
риски локации... Ја сакам охрид
ската кујна, различни видови
риби... да шетам на планина, по
крај езерото, да се возам во кајче,
�

ДМБУЦ
Македонија
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Лидија во
Ханој
www.republika.mk

се восхитувам пред секоја стара
црква... или, едноставно, да одам
на пиво со пржени плашици гле
дајќи зајдисонце... Тоа е Охрид.

Музиката е Вашата профе
сија. Што мислите за македон
ската музика?
Ле Фи Фи: Ја сакам македонска
та изворна и староградска му
зика. Во изворната се чувствува
целата култура, историја на еден
мал народ, кој со векови се борел
за својата слобода. Се чувствува
тагата, болката, страдањата... по
веќе од веселбата. А, за разлика
од неа, староградската е пожива,
се гледа харизмата на народот во
неа. Знам и да пеам многу поз
нати македонски песни.

сум почесто покрај нив. Освен
тоа, секое одење ми е работно,
често ги користам зимскиот и
летниот распуст да имам кон
церти со различни оркестри во
Виетнам. Сето тоа ме прави сре
ќен, помалку носталгичен...

�

Како се снаоѓате со храната?
Ви се допаѓаат ли македонски
те рецепти?
Ле Фи Фи: Јас сум гурман. Са
кам и можам да ги консумирам
сите видови храна. Сакам многу
зеленчук, овошје, разни видо
ви салати, готвени јадења како
мусака, турлитава, грав, пилав,
пити и, нормално, скарата. Сакам
македонска домашна ракија, до
машни вина....
�

Ви недостига ли родната
земја?
Ле Фи Фи:Се разбира дека ми
недостига Виетнам, но, за сре
ќа, последните години поче
сто патувам таму и приватно
и службено. Моите живеат во
Ханој. И двајцата веќе се над
85-годишна возраст, морам да

Кои се Вашите планови, оста
нувате во Македонија?
Ле Фи Фи: Во Македонија сум
од 1993 година, работев во
Македонската филхармонија,
Македонската опера и балет,
а сега работам како професордиригент во ДМБУЦ „Илија Ни
коловски-Луј“. Македонија ни е
дом, а Виетнам е родниот крај.
Морам да сум на двете места.
Во Македонија имам својата
малечка фамилија, син ми има
20 години и студира информа
тика, сопругата Лидија работи
во Македонска филхармонија.
Животот ми е тука, но, сепак,
треба да одвојувам време да
бидам со моите родители во
Виетнам исполнувајќи ја сво
јата одговорноста кон нив по
нашата традиција, се разбира,
кога ќе можам. �
�

Вие сте,
сепак, луѓе
од Југот,
на кои се
којдневните
навики им
се слични
на виетнам
ските. Мен
талитетот на
двата наро
да е сличен,
отворен,
дружељу
бив, фами
лијарен...

�
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Националната виетнамска
филхармонија
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Од шесте манастири, пет се машки, а еден е женски манастир
и дел од нив служат како туристичка атракција

М

етеори значи „карпи во воздухот“ или „горе во небото“, еден
од најголемите православни
комплекси во Грција. Познатата грчка
област Тесалија е чувар на многубројните антички културно-историски
споменици, но сигурно е дека стотици
илјади туристи ја посетуваат, пред сѐ,
поради Метеори. Природата стрпливо,
со милениуми формирала столбови
од карпи, високи и до 550 метри, кои
денеска господарат со Тесалија.
Шесте манастири се изградени на природни столбови од песочен камен, а
се наоѓаат во близина на планината
Пинд во централна Грција.

Околината на овие столбови била
населена уште пред 50.000 години,
а некаде во 9 век, една група монаси
се преселила на древните столбови.
Речиси нереалната сцена на „лебдечки
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камења“ импресионира веднаш откако
првпат ќе се отвори погледот на патот
од Трикала кон Каламбаки. Се чини
дека со врвовите го допираат небото,
па не е чудно што токму овие карпи
монасите ги избрале за молитва и за
тихување

Според историските податоци, првите
подвижници и монаси тука живееле
уште на почетокот на 11 век. Прво на
карпите и во пештерите, а од 14 век
во монашка заедница, која градејќи
го манастирот Големи Метеори, ја оформил свети Атанасиј Метеорски. Во
текот на наредните два века на карпите се основани 24 манастири. Денес
поголемиот дел се во урнатини, но
шестте сочувани се најдобри сведоци
и учат за верата, подвижништвото,
стрпливоста, креативноста… Сочувани
токму такви какви што биле и во времето кога се основани, манастирите на

www.republika.mk

Метеори се под заштита на УНЕСКО.
Освен тоа, територијата на Метеори од
1995 година со грчкиот закон и одлука
на Синодот на Грчката православна
црква е прогласена за „свето место,
непроменливо и неприкосновено“.

Денес од шесте манастири, пет се машки, а еден е женски манастир и дел од
нив служат како туристичка атракција.
Најпознатите од преостанатите шест
манастири, Големи Метеори, е посветен на Преображение Господово. На
највисоката карпа, неговата изградба
ја почнал во 1340 година свети Атанасиј и преподобниот Јоасаф, поранешен крал Јован Урош – последниот
Немањиќ. Тој целото богатство му го
подарил на манастирот, па Големи
Метеори станал најбогат и најмоќен
манастири на Метеори. Во него и денес се сочувани некои од најубавите
фрески во Грција.

На гостите што порано доаѓале во ова
свето место монасите им спуштале

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Меѓу небото и земјата, посетете ги манастирите на Метеори
мрежи и кожени скали, кои посетителите и денес можат да ги видат. А на
прашањето на монасите колку често
ги менуваат мрежите и скалите, кои и
натаму ги користат, тие одговараат:„
Кога Господ ќе дозволи да пукнат“.
Туристите, сепак, до подножјето на
манастирот доаѓаат со автобуси и со
автомобили, а потоа преку 200 скали
ѕидани од 1922 година. Големи Метеори, освен во вторник, отворен е секој
ден од девет до 17 часот.
Овие манастири се многу популарни
во светот, овде е сниман и еден дел од
еден филмовите за Џејмс Бонд.
Ако се решите да ги посетите манастирите, траба да знаете дека агенциите
нудат дводневен аранжман, токму за
претстојниот викенд, односно посета
на Метеори и на Солун. Поаѓањето за
Грција е во раните утрински часови.
Патот води преку граничниот премин
„Богородица“/„Евзони“, со попатни паузи за одмор. Се пристигнува во Солун.
Следува панорамско разгледување

www.republika.mk

на градот: Виa Eгнација, црквата „Св.
Димитрија“, Белата кула, плоштадот
„Aристотелис“ и други знаменитости.
Имате можност и за слободна прошетка. Сместувањата што се нудат се во
хотел во туристичкото место Паралија,
ноќевање со појадок. Наредниот ден
е организирана посетата на Метеори.
Цената за ваквото туристичко доживување агенциски ќе ве чини 2.000
денари по човек. Во неа е вклучен
автобускиот превоз, организација на
патувањето. Но не е вклучено сместување во двокревени или во трикреветни соби во хотел во Пaралија, нa база
едно ноќевање со појадок, кое би ве
чинело 20 евра. Здравственото осигурување и влезниците за Метеори ќе
треба да ги платите дополнително. �
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Совршени за преодно време – миди-фустани со цветни мотиви
Романтични, женствени и нежни.
Фустаните со цветни мотиви ќе
бидат многу актуелни оваа есен

П

реодното време е многу те
шко кога станува збор за
облеката. Утрата се студе
ни, преку ден е топло, а навечер
температурата повторно паѓа.

Затоа миди-фустаните се најдобар
избор за тие денови. Доволно се
долги за да не смрзнете наутро
кога одите на работа или, пак, на
вечер кога ќе останете на пијалак
после работа. Од друга страна, со
вршено се лелеави и проѕирни да
не ви биде топло преку ден.
Оваа есен цветните миди-фустани
се застапени во сите колекции.
Ги има во сите бои и облици. Од
темни и црно-бели цветни дезе
ни, до обоени во нежнорозова или
жолта боја.

Пишува | А. М. Б.

Овие фустани се идеални за ком
бинирање со есенски кратки чиз
ми, но добро изгледаат и во ком
бинација со патики.

Навечер, кога температурата ќе се
спушти, цветниот фустан ќе изгледа
одлично во комбинација со кожена
јакна или со наметка како кимоно. �
46
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наука и технологија
Вселенската сонда
„розета“, која пред
12 години беше
лансирана од страна
на Европската
вселенска агенција,
успешно ја заврши
својата мисија откако
контролирано слета
на кометата 67П/
Чурјумов-Герасименко.
Нејзината задача
беше со помош на
лендерот „филе“ да
влезе во орбитата на
споменатата комета
и да го изучи овој
небесен објект, а со
тие информации да
даде досега невиден
увид на првите
денови од нашиот
Сончев систем. За
оваа долга вселенска
истражувачка мисија
изминативе 12 години
биле потрошени цели
1,4 милијарда евра

Очекувањата на стручњаците се
дека „розета“ веќе им ги испрати
некои од најдобрите податоци
од целата мисија бидејќи леталото користеше повеќе од десет
видови на уреди за да се направат фотографии пред самиот
контакт, како и да се измери
температурата на површината
на кометата, густината на правот, соларните ветрови и полето
на гравитација.

Сондата
„розета“ ја заврши
својата 12-годишна
вселенска одисеја

С

е случи контролиран судир на „розета“ со кометата 67П/Чурјумов-Герасименко, се наведува во соопштението на Европската вселенска
агенција, чиешто седиште е во
Париз.

Можам да потврдам дека ова историско спуштање на „розета“
беше сосема успешно, се вели
во соопштението директорот на
мисијата, Патрик Мартен од ЕСА.
Во март 2004 година, леталото тешко околу три тона беше
лансирано од Земјата заедно со
лендерот „филе“, a со помош на
ракета и користејќи ја гравитациската сила на Земјата и на
Марс патуваше 6,4 милијарди километри низ Сончевиот систем
пред да стигне до кометата 67П/
Чурјумов-Герасименко, на шести
август 2014 година.

Името на леталото било дадено
според Каменот од Розета со кој
научниците во 19 век успеале да
ги дешифрираат древните египетски хиероглифи. Во 2008 година „розета“ испрати на Земјата
снимки од астероидот Штејнс, а
во 2010 година сондата го сними
астероидот Лутеција, пред во
2014 година да стаса до своето
крајно одредиште каде што сѐ
уште е во неговата орбита.
По испраќањето на последните
информации на Земјата, за
што до контролната
база на мисијата во
Дармштад, Германија
се потребни 40 минути,
сигналот на „розета“,
едноставно, ќе исчезне
од контролните табли
и леталото ќе замине
во историјата.

Причината што Европската вселенска агенција стави крај на
својата мисија сега е тоа што,
како и „филе“, и „розета“ снемува соларна енергија затоа што
кометата 67П/Чурјумов-Герасименко се оддалечува од Сонцето.

Крајот на оваа мисија значи дека
сега научниците од Европската
вселенска агенција, конечно, ќе
можат да влезат во крајната
фаза од истражувањето на
целосните податоци собрани од

кометата 67П/Чурјумов-Герасименко.
Тие велат дека уште со децении ќе се занимаваат со податоците што ги собираше
сондата за кометата оддалечена 700 милиони километри од Земјата.

Научниците се надеваат дека тие податоци
ќе им овозможат да дознаат повеќе за кометите, „валканите снежни топки“, кои се
прекриени со мраз и за кои се верува дека
се со непроменет состав од формирањето
на Сончевиот систем пред 4,6 милијарди
години.
Во ЕСА полагаат големи надежи во резултатите што го обезбеди двоецот „розета“
и „филе“, нарекувајќи ја оваа мисија историско случување во истражувањето на
вселената.

Веќе во ноември истата година
„филе“ беше спуштен на површината на кометата, а со своите
десет високотехнолошки уреди,
од камери, рендгентски зраци,
до дупчалка, успеа да собере материјали од кометата и да ја фотографира од повеќе агли, што
и беше главната цел на оваа мисија, која траеше повеќе од една
деценија.
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Возможно е дури „розета“ и да
скршнала од својот курс, како
што се случи и со „филе“ при
слетувањето, и да паднала во
голема јама на површината на
кометата со што не се знае што
ќе најде во внатрешноста.

- Ние, буквално, нуркаме во
непознатото, влегувајќи во
нова зона на науката - изјавил
научниот Лоренс О’Рурк.

Преку заедничката мисија на
„розета“ и на „филе’, според
научниците, тие повеќекратно
го унапредиле нивното познавањето за кометите, кои ги има
милијарди и претставуваат остатоци од самото формирање
на Сончевиот систем.
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Подготви | К.Н.К

миленици

Сибирска Хаска
Хаските се одличен избор за ваше милениче и за домашно куче. Доколку доволно се грижите за вашата сибирска
хаска, тешко е да најдете друго домашно
милениче што ќе ви возврати со толку
голема љубов како нив. Тие се одлични
чувари, знаат да препознаат опасност и
да ве одбранат вас и вашето семејство.
За хаските важи дека се издржливи кучиња, кои имаат многу енергија, која
ги прави одличен пријател за човек со
активен живот. Многу е важно секој ден
да се прошетаат или истрчаат, за да ја
ослободат својата енергија. Во спротивен случај, може да се јави непожелно
однесување како лаење, прекумерно
копање, кинење растенија и предмети.

Хаските сакаат доживотно. Нивната љубов кон вас е над сите други емоции и
нивни приоритет е да ве чуваат. �

Неколку начини
како цвеќето во ваза
да трае подолго

Еден стан
многу стилови
О

вој стан во Украина го
красат разновидни ди
зајнерски идеи кои сло
бодно можете да ги примените
и во својот животен простор.

Овој стан е дом на една сликар
ка и нејзиното семејство. Прое
ктот за уредување на овој про
стор се вика „Шшш...“, а нивото
на креативност го отсликува
нивото на креативност на са
мата сопственичка.

ниот под, кој од хексагонални
плочки се претвора во дрвена
подна облога.

Дневната и кујната се органи
зирани во простор од отворен
тип, во кои доминираат сината

Ако барате начин да го продолжите „рокот на траење“ на букетот цвеќе што сте
ги добиле за годишнина, роденден или,
едноставно, сте го набрале за декорација во просторијата, обидете се со еден
од овие совети за да уживате подолго во
свежиот изглед на вашите цвеќиња

и жолтата боја. Сепак, внима
нието го одвлекува ѕидот из
веден од рециклирана тула,
редена како рибина коска.

Низ другите простории, во
двете спални соби и во двете
бањи, акцентот, исто така, е
ставен на ѕидните облоги,
но и на елементите што ги
разделуваат просторите. Та
ка, во детската соба еден од
ѕидовите е изведен како учи
лишна табла и на него децата
можат да чкртаат.

Околу една четвртина од чаша газиран
сок ставете во вазата со вода во која
имате цвеќиња. Шеќерот од газираниот
сок ќе направи цвеќето да трае подолго.
Во главната спална соба и во
главната бања доминира еле
гантен црно-бел стил комби
ниран со дрвени површини. �

Секој дел од просторот има пои
наков креативен елемент.

Вашиот свежо набран букет ќе трае подолго ако во вазата со вода додадете
бакарна монета и коцка шеќер. Бакарот
со монетата ќе влијаат како средство за
скиселување, со што ќе се спречи развојот на бактерии. �

Првиот елемент со кој се среќа
вате на самиот влез во станот
се жолтата врата и интерес
петок, 14 октомври 2016 година
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Сите сакаат да го задржат букетот подолго во живот. Затоа измешајте две
лажици оцет со две лажици шеќер, а
потоа измешајте го тоа во водата во
која ќе го ставите букетот. Внимавајте
редовно да ја менувате водата (секој
пат одново додавајќи оцет и шеќер), на
секои неколку дена, со што цвеќето ќе
живее подолго.
Иако, веројатно, никогаш не би рекле
на прв поглед, факт е дека ако на секој
литар вода додадете по една четвртина
лажица избелувач тоа ќе го одржува
цвеќето свежо многу подолго,.

Интересните текстури, сложе
ните обрасци на подните и на
ѕидните облоги и интензив
ните бои го прават просторот
несекојдневен.
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Исто како што може да ја зачува вашата
фризура, спрејот за коса ќе го одржи
цвеќето свежо подолго, барем на изглед.
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рекреациjа

Фитнесот 
како дел од 
секојдневиет о
Подготви |
Бојан Момировски

Ако во минатото фитнесот или бодибилдингот беше поблизок
до машкиот пол, сега веќе бројката е поизедначена, а може да
се каже дека има дури и повеќе од женската популација што
вежбаат фитнес.
Освен правилниот начин на вежбање, многу е важна и исхраната.
Понекогаш се препорачува да се земаат и одредени додатоци
во исхраната кои помагаат за побрзо согорување на мастите и
на штетните материи.

З

дравиот начин на живот е сѐ по
присутен на нашите простори.
Како една, а можеби и најваж
на, активност за здраво тело и за здрав
дух, секако, е фитнесот.
Во минатото салата за вежбање прет
ставуваше место во кое секој што оди
треба да има тело со зголемени и истак
нати мускули. Тоа сега не е така затоа
што, освен кревањето товар, во салите
за вежбање може да се вежба на повеќе
начини сѐ со цел да се
одржува кондицијата,
да се трошат насобра
ните штетни материи и
да се води здрав начин
на живот.
Фитнесот или физичка
та активност во сала за
вежбање денес кај луѓе
то подразбира синоним
за здравје. Фитнесот е
хит на денешницата и

зема сѐ поголем замав со кој многу
луѓе, особено младите, се обидуваат
да внимаваат на своето здравје. Тие
што одат на фитнес во салата добиваат
инструкции од тренер или инструктор
за начинот на вежбање и за начинот
на исхрана. Тоа многупати досега е
докажано од најразлични научници, до
ктори, нутриционисти од целиот свет.
Свеста кај луѓето за здравиот начин
на живот се зголемува од ден на ден.
Сѐ повеќе се внима
ва на здравиот начин
на исхрана, на пра
вилното вежбање и
се искоренуваат ло
шите животни нави
ки. Сведоци сме на
масивно движење
меѓу младата попу
лација, а тоа може
да се нарече и како
фитнес-култура во
Македонија.
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Постојат повеќе типови вежби, во зависност од потребата и од
желбата. Некои посетители одат само да ја намалат телесна
та тежина и со помош на кардиовежби ја постигнуваат целта,
вклучувајќи ја и подобрената работа на организмот и на сите
органи. Постојат и вежби за зголемување на мускулната маса
и со тоа се добива една целина. Инструкторите предвидуваат
дека минималната потреба од вежбање во текот на една неде
ла е три дена, но, секако, доколку постои можност, може да се
вежба и шест пати во неделата со еден ден одмор.
По завршувањето на дневното
вежбање, секој чувствува
дополнителна сила,
свежина и може многу
полесно да ги извршува
сите секојдневни
активности.
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Илчо Георгиевски, претседател на ФФМ

спорт интервjу
зентацијата до 21 година. Селекцијата, едноставно, одушеви со
резултатите и со пласманот на
Европското првенство. Малкумина веруваа дека можеме да
се носиме со Франција, Украина, Исланд, Шкотска бидејќи во
финансиите и во инфраструктурата тешко можеме да се
мериме со сите тие фудбалски
гиганти. Но, изминатата година
направивме многу за развој на
младинскиот фудбал, сите селекции, од 15 до 19 години одиграа рекорден број натпревари,
репрезентацијата до 21 година
и селекцијата во футсал како
никогаш во историјата имаа
позитивни резултати. Сите делиме заслуги и за тие резултати.
Најмладите се нашата најголема
вредност и ќе продолжиме со
проектот за континуирано раководење таленти преку едукација
на тренери и на стручни тимови
за таа цел. Во таа насока, горди
сме на проектот „Фудбалска академија“, долгорочен проект на
национално ниво, кој ќе биде
главен генератор на фудбалери
за националните селекции.

Бидете горди,
го покажавте
патот до
успехот
На големиот државен празник, Денот на востанието
на Македонија, младите фудбалски репрезентативци
до 21 година остварија историски успех, директно се
пласираа на Европското првенство, кое ќе се игра во
Полска в година. Со освоеното прво место во групата
три, нашите фудбалски таленти го направија тоа
што досега не ѝ успеа на ниту една наша фудбалска
селекција и ја направија горда нашата држава. За овој
одличен пласман на нашите младинци, „Република“
разговараше со претседателот на Фудбалската
федерација на Македонија, Илчо Георгиевски

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски
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По успешниот настап на
нашата младинска репрезентација до 21 година на
квалификациите за Европското првенство во Полска
во 2017 година и освоеното
прво место во групата, какво е чувството да се доживее
ваков историски резултат на
национално ниво?
Георгиевски: Среќен сум,
прекрасно е да се видат полни
трибини, одлична атмосфера
и радост по постигнатиот успех. Им честитам на селекторот
Благоја Милевски, стручниот
штаб во репрезентацијата и на
фудбалерите. Оваа репрезентација е пример како може да
се стигне до успех во македонскиот фудбал. Ги заслужуваат
сите пофалби за историскиот
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резултат. Фудбалерите покажаа
дека знаат, можат и посакуваат
победа, видовме дека имаат талент, но и карактер да се носат
со тешки противници и ситуации. Стигнаа таму каде што
им е местото и благодарност
до сите што даваа поддршка. Ја
вративме насмевката на лицата
на навивачите и драго ни е поради тоа. Бидете горди.
По остварениот резултат следува уште поголем предизвик, настап на Европското
првенство. Според Вашето
мислење, какви се нашите
шанси на ова натпреварување?
Георгиевски: Привилегија
за секого е да се биде на големо натпреварување, од домаќинот на репрезентацијата
преку играчите и селекторот.
Ќе сториме сѐ да бидеме кваwww.republika.mk

Оваа
репрезентација
е пример
како може
да се стигне
до успех во
македонскиот
фудбал. Ги
заслужуваат
сите
пофалби за
историскиот
резултат

литетни во Полска на Европското првенство – ФФМ, како
и досега, ќе ги осигури сите услови. Ќе вложиме максимален
труд и напор да го задржиме
нужното заедништво. Пласманот на Европското првенство е
остварување на сонот на оваа
генерација.
Развојот на младите таленти
е важен фактор за иднината
на националниот спорт. Во ситуација кога клубовите низ
светот и државните федерации сѐ повеќе инвестираат
и ќе се заложуваат за своите
младинци, колкава е поддршката за нашите јуниорски тимови?
Георгиевски: Фудбалот е
многу важен фактор во нашето
општество и затоа е исклучително битно што можеме заедно да
се радуваме на успехот на репре-

Сакаме да им помогнеме на
сите, нашата цел е да направиме заеднички напори и вложувања, а сето тоа што се работи во европските фудбалски
центри, мора да се направи и во
Македонија.

Како услов за развој и за подобрување на квалитетот на
домашниот спорт, неопходна
е инфраструктура во која сѐ
повеќе се инвестира. Кои се
плановите на Федерацијата
во оваа насока?
Георгиевски: Фудбалската
федерација на Македонија, со
поддршка од УЕФА и од програмата за развој „Хет-трик“, ја
засили соработката со институциите, а во правец на развој на
фудбалската инфраструктура,
која ја има клучната улога во
развојот на фудбалот во целина.

Наша цел е да помогнеме и
финансиски и логистички за
Штип, Битола, Тетово, Прилеп
и Велес да добијат репрезентативни стадиони, да создадеме

услови за многу повеќе луѓе да
го засакаат фудбалот, да тренираат и да се натпреваруваат во
одлични услови. Проектот мора
да го финализираме заеднички. Се надевам дека општините
вистински ќе ја сфатат важноста на, веројатно, најголемиот
проект во историјата на ФФМ.

Фудбалската академија на
ФФМ се фокусира на развојот
на младите таленти уште од
мали нозе. Според вас, кои ќе
бидат придобивките од работата на оваа академија?
Георгиевски: За нас е многу
значајно што УЕФА ја препознава нашата желба „фудбалскиот живот“ на младите да
го направиме многу подобар.
Со посветеност и со системска
работа „Фудбалската академија“
веќе ги вреднува резултатите
од својата студиска програма,
но наша задача е постојано да
ги развиваме, унапредуваме и
преиспитуваме содржините на
програмата за работа на академијата. Нашата визија е да
ја претставиме Академијата
како водечка институција од
тој вид во Македонија, основана по примерот на многу европски школи, со единствена
желба своите ученици да ги
подготви за времето што доаѓа,
како школа за иднина. Заедно
со Министерството за образование и Агенцијата за млади и
за спорт, поддржани од УЕФА,
мислам дека ќе успееме во таа
намера. Ова е одличен проект.

Со врвните спортски резултати, нови успеси и подобрување на условите за фудбалот
во земјава како постојана цел
кон која се стреми Федерацијата, кои се следните чекори и планови на агендата
на ФФМ?
Георгиевски: Желбата на
ФФМ е заеднички со Владата на
РМ и градовите да ја подобриме спортската инфраструктура.
Низ разговорите со луѓето од
општините низ државата заклучивме дека градовите се
подготвени да ја надградуваме
нашата соработка. Реализираната програма за изградба на
www.republika.mk

Во изминатава
година
Фудбалската
федерација
на Македонија
реализираше
повеќе
развојни
проекти
со цел
унапредување
и развој на
фудбалот во
нашата земја

десет терени со вештачка трева
ни дава за право да веруваме
дека можеме да одиме чекор
понапред во создавањето квалитетна спортска инфраструктура. Општините влегоа во новиот проект за подобрување на
условите на стадионите, а ние,
сигурно, ќе ја поддржиме секоја иницијатива, која ќе значи
поквалитетни услови за фудбалерите и за клубовите. Оттаму,
веќе се реализира програмата
„Хет-трик 4“ на УЕФА за комплетно менување на тревната
подлога на пет стадиони и поставување рефлектори. Тетово
и Битола се веќе завршени. Сигурни сме дека поквалитетните
стадиони, подобрата организација на натпреварувањата и
заедничката одговорност на
сопствениците на стадионите
и на клубовите ќе доведат до
подобро однесување и на фудбалските натпревари.

Во изминатава година Фудбалската федерација на Македонија
реализираше повеќе развојни
проекти со цел унапредување
и развој на фудбалот во нашата
земја како доизградба на најмодерниот фудбалски комплекс
„Куќа на фудбалот“, изградба на
десет терени со вештачка трева
во десет општини во државата
и менување на тревната подлога, обезбедување опрема за одржување и репарација на терените, поставување рефлектори,
обезбедување апарати за медицински тестови за младинските
категории, донација на опрема
за клубовите и за младинските
екипи, осум нови паралелки во
Фудбалската академија, кампања за спречување насилство
и национализам, сеопфатен
регистар за млади фудбалери,
професионални договори за
селекторите во младинските
селекции, повеќе од пет илјади
деца во детската лига, организација на младински развојни
турнири, вклучување на ФФМ
во програмата за развој на
УЕФА, промена во системот на
натпреварување, поддршка на
општинските фудбалски сојузи
и враќање на великаните во македонскиот фудбал.
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ВРЕМЕПЛОВ
� 17 октомври 1878 година
Започнало Кресненското (Македонско) востание за ослободува
ње на Македонија од османлиска
власт и за создавање независна
држава. Околу 400 востаници,
предводени од Димитар Поп
Георгиев-Беровски и војводата
Стојан Карастоилов, го нападна
ле селото Кресна, во долината
на реката Струма во Пиринска
Македонија, каде што се наоѓалa
османлиска касарна. Притоа ја
зазеле касарната и ослободиле
неколку места, каде што била
создадена народна власт. Во
станието било задушено дури
во јуни идната година.

д во г л е д
СДСМ на избори со црна наместо сина
боја од жал за неодржаните избори во
април и во јуни

Телово вика салата,
срцево вика бурек.

С

ДСМ најави дека на изборите во
декември ќе ги промени боите
под кои ќе настапува. Жолта
та ѕвезда наместо на сина боја ќе
се најде на црна заднина со што ќе
се симболизира длабоката жал на
партијата од неодржаните избори
во април и во јуни.
Покрај овој новитет, како што велат
во партијата, со цел уште повеќе да
се нагласи длабокиот траор во СДСМ
поради бегството на власта од избо
ри во април и во јуни, наместо цр
вената ружа, на средина на ѕвездата
ќе има црвена солза.

� 18 октомври 1962 година
По неколкудневни поројни дож
дови се излеала реката Вардар.
Бидејќи не било регулирано ко
ритото, поплавата го зафатила
целиот град, сѐ до насипот во
населбата Пролет. Поплавата
траела три дена, но без човечки
жртви. Предизвикана е голема
материјална штета.

„Вистината е таа и сите граѓа
ни треба да ја знаат: ние сме тие
кои сакаат да одат на избори, но
од немукает не отидовме досега.
Всушност, ние сакавме многу да
има избори и во април и особено
во јуни, но, ете, решивме малку
да се пошегувавме, па одбивме да
се појавиме на изборите со изго
вор дека немало услови за нивно
спроведување“, рече портпаролот
Петре Шилегов.
�

� 20 октомври 1915 година
Роден е македонскиот нацио
нален деец и народен херој на
Македонија Мирче Ацев. Сосе
ма случајно бил уапсен на 19
декември 1942 во Велес, заедно
со Страшо Пинџур. Во Обласна
та полициска управа во Скопје
без судски процес, по петдневно
ѕверско мачење, обајцата биле
убиени од бугарската полиција
на 4 јануари 1943 година.Во чест
на Мирче Ацев, првиот баталјон
на Народноослободителната
војска на Македонија, форми
ран на 18 јули 1943 година, го
носи неговото име.
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На Македонец ако му
дадеш "ветер во грб"
ќе се жали на промаја.

Најголема дилема во
есен: Дали алиштата
надвор на жица се
ладни или водени?

� 17 октомври 1912 година
Почнала Првата балканска
војна. Војната завршила со
примирје на 3 декември иста
та година. Македонскиот народ
зел активно учество во војната
очекувајќи дека ќе се избори
за слобода и за независност.
Но, наместо тоа, сојузниците
ја поделиле Македонија, што
пак било причина за почетокот
на Втората балканска војна.
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Жена се носи на раце.
На глава сама ќе ти
се качи!

„Како што знаете, шегата е здра
ва и смеењ
 ето го продолжува жи
вотот. Е, фактички со нашето бе
гање од избори во април и во јуни
лажејќи дека нема услови и дека
ако излеземе на избори сигурно
�
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ќе победиме, но не сакаме бидеј
ќи не се создадени услови, на што
сите ни се смееја, се жртвувавме
за продолжен живот на граѓани
те - со што веќе и остваривме една
мерка од нашата програма“, додаде
Шилегов.
„СДСМ претерано многу сакаше,
пекаше по избори, патеше за да
се појави и изгуби, но не отиде на
избори за доброто расположение,
смеа и продолжен живот на граѓа
ните. Луѓето мислеа дека ние сме
тие кои бегаат од избори, но ние
плачевме затоа што не се одржаа.
Како знак на оваа длабока патња,
решивме сината боја од логото на
партијата да ја замениме со црна, а
црвената ружа во жолтата ѕвезда
да биде заменета со црвена солза“,
додава тој.

Кога на интервју за
работа ќе ти речат
платата е 15.000 во
првите неколку месеци
обично мислат на
првите 400 месеци.

�

Според него, голема е веројатноста
партијата да го задржи црнилото
во својот амблем и по изборите за
да го отслика расположението на
членовите на СДСМ и по изборите
на 11 декември. �

Кромиди Запад

*** Целта на „Двоглед“ е да се
сврти вниманието на одредени
појави во општеството. Секоја
сличност со вистинските луѓе и
институции е случајна.
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– Ако луѓето ме мразат без
причина, одма им давам
причина.
– Зошто?
– Што знам, ете така ... Добра
душа сакам да помагам!
Жената:
– Зошто е се расфрлено на
подов?
Мажот:
– Гравитација жено,
гравитација!
–
–
–
–

Ај на кафе.
Не можам, на диета сум.
Каква диета?
Финансиска...

петок, 14 октомври 2016 година
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КуJнски тефтер

Медитеранска салата од зеленчук
на скара, со фета и со нане
СостоJки:
# 1 модар патлиџан
# 1 тиквичка
# ½ главица лук
# 2-3 цели печени

црвени пиперки

# Еден грст чери-домати
# Една рака свеж

магдонос

# 1 калап фета

Ќе ви треба и:
# Сол, црн пипер и

маслиново масло
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Подготовка:
# Исечкајте ги модриот патлиџан и тиквичката на еднакви
долги ленти – не многу дебели, но ни не многу тенки.
Доколку имате доволно време, маринирајте ги лентите
со лук, маслиново масло, сол и црн пипер. Запомнете дека
солта го отстранува вишокот вода од модрите патлиџани
пред да ги готвите.
# Исечкајте го и сирењето на коцки, а пиперките на тенки
ленти. Чери-доматите пресечете ги на половина.

# Загрејте ја тавата или скарата и испечете ги лентите тиквички и модар патлиџан. Повремено вртете ги за да се
потпечат убаво од двете страни.
# Лентите од тиквички и од модар патлиџан наредете ги
наизменично на долга чинија и потоа додајте ги лентите пиперки, фетата и доматите. Најпосле, украсете со
свежо нане.
СОВЕТ: Оваа салата претставува одличен оброк, полн со вкусови и со

боја. Тиквичките се едноставни за подготовка, но можат да впијат масло,
па затоа внимавајте да не подготвите многу тешка салата. Ова треба да е
едноставно, лесно јадење со силни вкусови.
www.republika.mk

