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Странци во
Македонија

За потсетување, ВМРО-ДПМНЕ во
парламентот од 2008 година до
2011 година имаше 63 пратеници,
добивајќи ја довербата на тогашни
те предвремени избори од повеќе
од 480.000 македонски граѓани. Ре
чиси идентична поддршка имаше и
на предвремените избори во 2014
година, но тогаш овие гласови обез
бедија „само“ 61 пратеничко место. И
во двата случаи разликата во однос
на опозициската СДСМ изнесуваше
над 200.000 гласови.

Вовед
Народот ќе ѝ стави крај на деструкцијата

Шеесет и трoјца пратеници
за сигурна Македонија

Повторувањето на овие резултати ќе
значат не само потврда на довербата
во политиката на ВМРО-ДПМНЕ, туку и
референдумско „да“ за ставање крај на
кризата и на деструкцијата на СДСМ.

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

П

овикот на лидерот Никола
Груевски до македонскиот
народ за масовна поддршка
на 11 декември, која ќе ѝ донесе
на партијата 63 пратенички места,
и агресивниот старт со теренски
активности на раководството на
ВМРО-ДПМНЕ предизвикаа голе
ма паника кај опозицијата, која сѐ
уште се надева дека, независно од
исходот на изборите, ќе има га
рантирани министерски места во
новата влада со што повторно би
се дограбила до власт без амин од
граѓаните, а сето тоа би ѝ отворило
можност за одржување на кризата
до недоглед.

Во изборна победа искрено веќе
никој не се надева во опозицискиот
блок. Наспроти сите комични јавни
настапи на раководството на СДСМ
во кои се обидуваат да го одржат
моралот кај членството со смешни
најави за некаква „сигурна победа“,
нивната реална цел на претстојните
избори ќе биде да се намали раз
ликата што е можно повеќе за да
може да се опструира формирањето
и функционирањето на новата ле
гално избрана власт. Тоа би значело
нови преговори, нови уцени и нова
штета за државата и за граѓаните,
но и продолжување на политички
от живот на Заев и на Шекеринска,
барем до пролет.

Очекувано и многу провидно, со
оглед на фактот дека опозицијата
нема разработени проекти и раз
војни планови со кои би ги при
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добиле гласачите, во текот на из
борната кампања јазот од 200.000
гласови ќе го надоместува преку
Катица Јанева со засилување на
хајката против раководството на
ВМРО-ДПМНЕ, со лов на албански
те гласови ветувајќи двојазичност
и федерализација, како и со купу
вање на поддршката на Соросовите
платеници гарантирајќи функции
и пратенички места на изборни
те листи. Во исто време, десниот
опозициски блок ќе има задача
да „украде“ што е можно повеќе
вмровски гласови и така некако
опозицијата да се приближат на
минус 100.000 гласови.

Со други зборови, СДСМ нема да оди
на победа, туку ќе игра на карта што
е можно помал пораз за по секоја це
на да влезе во новата влада, која би
била широка или малцинска. Уште
сега Заев со две раце би прифатил
пораз од околу 100.000 гласови за
да може да ги оспори резултатите
и веднаш да бара нови избори. Во
такви услови, дури и да успее нека
ко ВМРО-ДПМНЕ да формира влада
со победничката партија од албан
скиот блок, таа би била сериозно
уценувана за отстапки на штета на
македонскиот народ. На сметка на
тоа, пак, ќе трпат економскиот раз
вој, намалувањето на невработено
ста и подобрувањето на животниот
стандард, а народот ќе продолжи
да живее под силна психоза и под
постојан страв од нови конфликти,
нови терористички напади, нови
насилни протести...
www.republika.mk

За посликовито да се опише сцена
риото кое треба да нѐ воведе во нова
криза, доволно е само да фрлиме око
на постизборните случувања во Цр
на Гора. Минатонеделните избори
во оваа балканска држава, кои исто
така требаше да значат смирување
на политичката криза, доживеаја
огромно фијаско. Уште несоопште
ни резултатите, земјата потона во
уште поголема нестабилност. Пора
ди тесниот резултат, и власта и опо
зицијата се прогласија за победници
обвинувајќи ја спротивната страна
за изборни нерегуларности. Ситуа
цијата не успеа да ја расчисти ниту
црногорската Државна изборна ко
мисија, каде што дојде и до физичка
пресметка меѓу членовите во оби
дот да се објават прелиминарните
резултати од изборите.

мерења на јавното мислење укажу
ваат дека ВМРО-ДПМНЕ не само што
повторно ќе ја добие довербата на
граѓаните за да ја води државата, ту
ку и дека има основа да се надева на
убедлива победа, која би обезбедила
60 и повеќе пратеници. Освојувањето

апсолутно мнозинство не само што
не е невозможно, туку е многу реално,
со оглед на континуитетот во оства
рувањето на ветувањата од страна на
ВМРО ДПМНЕ, но и во акумулираниот
револт од деструктивноста на Заев
и на СДСМ.

Македонскиот народ ќе ја избег
не замката во која западнаа Црно
горците со тоа што на 11 декември
ќе извојува убедлива победа над
креаторите на црното сценарио за
распарчување на Македонија. По
две години измачувања, навреди,
понижувања, уцени, закани, физич
ки напади... конечно доаѓаат петте
минути на граѓаните. Македонските
граѓани жестоко ќе ја казнат анти
државната политика на Заев, а на
целото раководство на СДСМ ќе им
стават јасно до знаење дека нивно
то време одамна истече и дека се
непожелни на политичката сцена.
Колку и да ги негира СДСМ резулта
тите од анкетите, сите досегашни

www.republika.mk
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Широка
коалиција најбрз пат до
долгорочна
нестабилност
Пишува | Горан Мом ироски

Н

ајкарактеристичен при
мер што ја потврдува
тезата за широките
коалиции како смрт за тради
ционалната парламентарна
демократија е Австрија. Во оваа
земја каде што традиционални
те политички ривали социјал
демократите и конзервативци
те од Народната партија често
влегуваат во владина коалиција
доведоа до ситуација оваа от
ворена земја, која е една од во
дечките по бројот на примени
бегалци и емигранти, да добие
претседател краен десничар, а
јавното мислење да стане ради
кално спротивставено на голем
дел од либералната политика. Во
Австрија ваквиот пристап кон
политиката во кој двете најго
леми партии „се безбедни“ од
одење во опозиција придонесе
земјата целосно да отстапи од
традиционалните политички
вредности и да создаде хаос во
политиката.

6

Иако приказната во Германија и
во Италија е поинаква и во овие
две водечки членки на ЕУ голе
мите коалиции не придонесоа
за развој, туку повеќе за стагни
рање на реформите, од проста
причина што ниту една партија
не сака да го преземе товарот за
менување на државата од страв
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дека за тоа ќе биде казнета на
избори. Оваа опасност е голема
и кај партии што владеат сами,
но, сепак, во големите коалиции
многу потешко се донесуваат од
луки поради стравот да се ризи
кува, но и поради поинаквите
гледишта при спроведување на
реформите. Друг проблем што е
евидентен во Германија е падот
на довербата во партиите од го
лемата коалиција и порастот на
рејтингот на радикалната дес
ница. Иако главната причина за
падот на популарноста на ЦДУ/
ЦСУ и на СПД е политиката на
отворени врати, не треба да се
занемарат ниту понекогаш кон
фузните и спротивставени ста
вови за важни прашања како бе
галците, Русија, Блискиот Исток,
трговските договори со САД и со
Канада и други теми. Таканаре
чениот Трет кабинет на Меркел,
формиран во 2013 година меѓу
ЦДУ/ЦСУ и СПД, за три години
загуби повеќе од една третина од
довербата што ја доби при фор
мирањето и сега има помалку
од 59 проценти поддршка, а во
меѓувреме крајно десничарска
та Алтернатива за Германија,
која е формирана пред три го
дини, успеа да дојде до рејтинг
меѓу 12 и 14 проценти. Наивно
е да се верува дека бегалците се
единствена причина за падот
на Меркел и на Габриел и за по
www.republika.mk

Идејата за широка коалиција,
која треба да се формира по
изборите, за која отворено
зборуваат и македонската
опозиција и странските
дипломати, е најбрзиот начин
Македонија да дојде до
долгорочна нестабилност од
која земјата нема да се поврати
со години. Искуствата од други
земји во соседството и во
Европа покажува дека широките
коалиции не се штетни само
за големите политички партии,
туку се штетни и за политичкиот
систем во кој ниедна партија не
може да ја задржи енергијата,
поддршката и моќта да ги
спроведува реформите
демот на Фрауке Петри. Дел од
причините за ваквите трендови
во земја во која од Втората свет
ска војна имаше влади со една
голема и со една мала партија, а
сега со двете најголеми партии,
сигурно можат да се најдат во
безидејноста и во долгорочната
суспензија на критериумите за
формирање влада.

Зошто се пласира
тезата за широка
коалиција

За опозицијата е јасно дека
приказните за широка коали
ција се корисни и добродојде
ни. Широката коалиција, иако
е целосно нефункционална,
освен ако не се работи за сос
тојба на војна или на природна

Странците најголеми поддржувачи на широката коалиција
катастрофа од големи размери,
е корисна и за партиите што
не можат да дојдат на власт.
За СДСМ широката коалиција
е единствена мотивација за
голем дел од членовите, кои
се разочарани од партиските
рејтинзи и од политиката на
својата партија. Тие се свесни
дека СДСМ не може да го побе
ди ВМРО-ДПМНЕ на изборно
соочување, но идејата за широ
ка коалиција ќе им даде енер
гија да ги издржат сите Сцили
и Харибди во периодот до 11
декември со надеж дека, и по
крај поразот, ќе можат да се
дограбат до државна функција.
Кај ВМРО-ДПМНЕ последиците
се сосема спротивни, голем дел
од партиските членови нема да
дадат сè од себе ако знаат дека
без разлика на резултатот од
изборите, голем дел од функ
циите во новата влада ќе им
бидат дадени на поразените
само за да се зачува божемната
стабилност.

Причините зошто меѓународниот
фактор, што и да значи тоа, е најго
лем поддржувач и инспиратор за
влез на двете најголеми македон
ски и на двете најголеми партии на
Албанците, се едноставни. Странци
те сметаат дека притисокот што го
трпи Македонија во спорот за името
ќе може многу полесно да се кана
лизира ако владата ја сочинуваат
четирите најголеми партии, како
што беше случај во 2001 година,
кога Македонија се согласи на Ох
ридскиот рамковен договор, кој од
темел ја промени земјата. Анализи
те и сега се слични. Странците ќе вр
шат притисок на СДСМ да прифати
решение за името дури и ако тоа не
ги задоволува македонските пози
ции, а сигурно е дека притисокот
кон ДУИ и кон ДПА нема да биде
силен затоа што ниту Тачи ниту
Ахмети немаат никаква емоција
кон прашањето за името. Настрана
тоа што досега во неколку навра
ти се покажало дека, сепак, финал
ните одлуки на Тачи и на Ахмети
www.republika.mk

не се донесуваат во Мала Речица
и на тетовскиот плоштад туку во
резиденцијата на амбасадорот на
ЕУ во Црниче и на скопското Кале.

Во таква ситуација, доколку
ВМРО-ДМНЕ нема доволно пра
теници за сама да формира влада
или да побара нови избори, не се
исклучува ни коалиција од СДСМ,
ДУИ и ДПА, кои под патронат на
странците би можеле да влезат во
сценарија за кои, сигурно, ќе бидат
казнети, но тоа ќе биде предоцна за
зачувување на автентичниот маке
донски идентитет.
Веројатно, дел од причините за
барањето на претседателот на
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, за
добивање 63 пратенички мандати
од гласачите лежат во опасноста
без мнозинство во парламентот
ВМРО-ДМНЕ да дојде во ситуација
во која нема да може да ги блокира
сите операции за промена на името
и на националниот идентитет.
петок, 21 октомври 2016 година
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Конечно, избори

актуелно

Почеток на крајот на кризата
Пишува | Наум Стоилковски

А

ирлија избори! Што се однесу
ва до граѓаните, тие уште сега
може да излезат да гласаат. На
граѓаните не им треба предизборен
период. Тие немаат потреба од пери
од за кампања за овие предвремени
избори. Кампањата во Македонија и
онака трае цела година; втора година
со оваа долготрајна политичка криза.

Овој официјален трет предизборен
период нема да донесе никаква проме
на во определбата на граѓаните. Поли
тиката е јасна, намерите се искажани,
ставовите се изградени. За волја на
вистината, овој пат, оваа трета пре
дизборна „мајка“ во земјава, ставот
на гласачот дури е и најјасно офор
мен. Пред граѓаните, од една страна,
е опција која нуди континуитет, а, од
друга страна, се нуди експеримент за
комплетно редефинирање на држа
вата. Тоа редефинирање, јасно и глас
но неколкупати повторено лично од
опозицискиот лидер Зоран Заев, само
ги претвори овие парламентарни из
бори во референдум за тоа во каква
држава сакаат да живеат граѓаните.
И тоа (ќе) е главниот момент на овие
избори. Токму и со таква конотација
претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Ни
кола Груевски, го почна обраќањето
на големиот собир, каде што посочи
дека „по овие две години мислам де
ка на секој од вас му е повеќе од јасно
значењето на овие избори“.
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Дојде времето за избори и дојде
времето да го слушнат гласот на
народот! Гласот кој долго време го
игнорираа! Го потценија! Го исме
ваа! Народот, кој памети, е мудар
и добро знае што е што, што точно
се случуваше и која е крајната цел!
Единаесетти декември е денот кога
нашите граѓани ќе покажат дека
Македонија има политичка зрелост
и капацитет да процени, да оцени,
да награди, но и да казни. Да ги на
гради тие што искрено работат за
татковината, но и да ги казни оние
во чијшто ум не постои искрена мис
ла за Македонија, оние кои со години
мислат и коваат црни планови како
да ја уништуваат државата. Е тоа кај
овој народ не им минува... сите ние
заедно нема да дозволиме филмот
на заевци и верушевци да стане ре
алност - повика Груевски.
петок, 21 октомври 2016 година
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Долгата и болна политичка криза нав
лезе во сите пори на општеството и
затоа моментот на самораспушањето
на Собраниет о, проследен, секако, со
дневнополитички игри од опозицијата,
во јавноста беше дочекан со олесну
вање. Конечно, надвор од рамките за
затворените поддржувачки клубови
на интернет, опозицијата си ја измери
силата пред гласачите.
Тоа што аналитичарите постојано го
нагласуваа, а опозицијата упорно не го
прифаќаше, е дека кризата, на крајот,
мора да има демократско решение - на
избори. Идејата за насилно уривање на
власт, како што посакуваа во опозици
јата, беше осудена од јавноста. Црната
кампања, проследена со насилни про
тести во кои во еден момент настрадаа
дури 40 полицајци, им се удри од глава
на идеолозите за такво сценарио.

Сега опозицијата во овие избори влегу
ва дури и со разнишани темели. Се ур
наа митовите за местење и злоуп
 отреба
на изборните процеси, се урна митот за
медиумските фаворизирања. Се урна и
митот дека СЈО за кратко време „ќе го
затвори ВМРО поради голем криминал“.
Ако на сето тоа се додадат и однесува
њата на актуелните опозициски функ
ционери во двата тест-периоди, со две
те одложувања на изборниот процес, со
нивниот начинот на практикување на
насила добиената власт, врските со кри
миналните структури и злоупотребата
на СЈО и, секако, најавите за менување
на државата во целост лично од лиде
рот Зоран Заев, јавноста ја комплетира
сликата дека опозицијата предводена
од ова раководство го нема потребниот
капацитет за демократија и капацитет
за водење на државата.

Во таква атмосфера СДСМ повторно се
најде во предизборен период. Само што
овој пат Зоран Заев на своите компа
њони не им остави простор за бегство.
Условите што ги поставуваше се испол
нети и тоа самиот го потврди. Неговите
претставници во Собранието гласаа за
избори. Самиот потврди дека Избирач
киот список е чист и дека медиумите
не се виновни за неговите порази. Ме
диумите, тие што Заев си ги прогласи
за непријатели, сега и да сакаат нема
да можат да го сменат односот на гла
сачите кон Заев.

Од аспект, пак, на политичката борба, со идеите за ре
дефинирање на државата со воведување двојазичност и
залагањата СДСМ да се претвори во најголема партија на
Албанците во Македонија, Заев отвори премногу широк
фронт пред СДСМ во овој кус период за кампања да смени
нешто во своја полза. Против себе ги има двете најголеми
партии на Албанците во Македонија, од чијшто изборен
колач сака да земе дел (секако служејќи се и со „бомбите“
кои ги раздели на црниот пазар), како и ВМРО-ДПМНЕ
и коалицијата, кои се носители на тоа што се нарекува
стожер за зачувување на националните интереси, пред
сѐ зачувување на унитарниот карактер на државата и
зачувување на македонскиот народ со неговата култур
на посебност. Со толкав широк фронт во овој кус период
пред предвремените избори СДСМ само може да загуби
дополнително.

Сето тоа го знаат и во СДСМ. Добро ги знаат и анализите
по анкетните резултати кои покажуваат тонење во нови
четири опозициски години. Знаат и дека изборните ре
зултати потоа ќе предизвикаат цепење внатре во опози
цијата и најмногу во СДСМ. Не смее да се заборави и дека
дополнителен проблем потоа ќе бидат локалните избори.
Раководството ќе има многу за објаснување пред членс
твото, кое неминовно ќе бара одговорност. И токму затоа,
наместо кон кампања за изборите, уште од сега раководс
твото на СДСМ спасот го гледа во ново продолжение на
кризата. На тој момент предупреди Груевски.

Опозицијата слушам дека се надевала дека иако изгуби,
значи свесни биле дека ќе изгубат, ќе формирале влада
со останатите партии. Каков лузерски пристап е тоа. И
затоа нивниот лидер ветува двојазичност, брза промена
на името, верувам дека нема ни да преговара човекот,
туку ќе биде „дај што ќе дадеш” и слично. Комплетно
редефинирање на македонската држава. Значи човекот
ветува нова држава, некоја нова Македонија. Инаку, и
за тоа веќе лобирале кај странците. Која е поентата на
изборите ако е тоа така; Победил - изгубил да бидеш
на власт... Јас ќе им порачам на сите што сакаат на не
чесен начин, со интриги, манипулации и замајувања да
дојдат на власт, дека не само што нема да ја остварат
целта, не само што убедливо ќе изгубат на следните
избори, туку, колку повеќе се обидуваат на вакви на
чини, со злоупотреби на институции во партиски цели
да дојдат на власт, толку поголема ќе биде победата на
ВМРО-ДПМНЕ и на Коалицијата за подобра Македонија
- порача Груевски од собирот.

По сиот период што ги надминуваше и виткаше параме
трите на она што означува демократски процес, општа е
волјата за одржување фер и демократски избори. И фер
признаен пораз. Ако од секоја криза треба да се изведе
поука и да се научи лекција, овие избори би требало да
означат и потреба од еден нов опозициски демократски
капацитет кој ќе има сили, конечно, да расчисти со шпи
онските игри. Тоа што и покрај сите сличности јавноста ја
сопре интенцијата да се повтори 2001 година, покажува
дека е време за „слобода и демократија“ во СДСМ.
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анализа
ДЕВАЛВАЦИЈАТА КАКО ПРОВЕРЕН РЕЦЕПТ НА
СДСМ: АКО НЕ ТЕ БИВА, ОБВИНИ ГО ХАН!

Хистерија
против Хан
на „Павел
Шатев“

Пишува | Љупчо Цветановски

С

ѐ тече, ништо не се ме
нува. Овие неколку збо
рови детално го опишу
ваат нелогичното, константно
дејствување на македонската
опозиција. Поточно, на СДСМ.
За жал, ги опишува и кога беа
на власт. Посочената дружина
од „Павел Шатев“, пак, никако да
собере сили да промени нешто.
Барем нешто. Никако. Гарант и
лошата транзиција ја украле од
некоја друга држава. По ефектот
за народот, од Африка, по тој за
нив, од Јужна Америка. Но тие
си ја знаат и чуваат тајната за
преписот. Едно те исто, пее Рам
бо Амадеус, а СДСМ со радост
применува. Па иако го испробале
лекот и увиделе дека само им ја
зголемува зависноста од власт, а
народот го тера на блуење, тие
упорно го користат и го пијат
ли пијат (не мислиме на порт
паролот на партијата). И така
25 години...
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Мат риц ат а на нел ог ичн от о
повторување и вртење во вол
шебниот круг на СДСМ останува
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строго наложена од мрзливоста
и од незнаењето да се направи
нешто ново. За да се стигне до
него, прво треба да ви „текне“
тоа нешто, да се осмисли, потоа
да се организира и на крај да се
спроведе. А тоа бара труд, не го
лем, ама некаков. Затоа, безидеј
ните мрзеливи чеда со сина крв
возљубени во БЦ и водени од
Заев, го патентираа политички
от камиказе метод „копи-пејст“.
Независно колку и да е неупо
треблив, штетен и контрапроду
ктивен, ако не треба да се вложи
ништо и треба само да се иско
пира – тоа е тоа, се користи вед
наш и без одложување. Па нека
е и шарена „револуција“. Фактот
што граѓаните во детали го па
метат претходниот идентичен
и неуспешен чин, не е важен и
е само потврда за потценувач
киот однос кон нив. Така, сега
народот не го прават само сто
ка, златната рипка не влегува
во таа категорија. Не можат ни
да го сместат во трло, им треба
аквариум. А истиот тој народ,
пак, да ти имал голема мана и
да ти немал меморија што трае
три секунди.
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По 15 месеци пауза, жртва на неинвентивната
и мрзлива машинерија на СДСМ, Сорос и
на УСАИД повторно стана Јоханес Хан.
„Стара финта – нова будала“ вели една
улична прикаска, а во овој случај вторите
се повторно од опозицијата. Прикаската,
дефинитивно, е бајата, а актерите во неа се
исти и неталентирани. Лето Господово 2015,
месец јули, се одвиваше истото сиже, дури
и противниците на Хан беа идентични, ама
„сосема“... Во меѓувреме им годеше ставот
на ЕУ, па му го величаа секој збор, а сега
кога дојде и ја „избербати“ професионалноста на Катица, Хан пак стана непријател
број еден. Вторпат за еврокомесарот,
илјадити за касапската глутница
професионалци и јуришници.
Девалвацијата им е средно име...

ЕУ НЕ ГО КАРА ЗАЕВ,
ЕВРОКОМЕСАРОТ ИГРА НА
СВОЈА РАКА?! ГЛУПОСТИ...
Овој пат, по 15 месеци пауза,
жртва на нивната мрзлива ма
шинерија повторно стана евро
комесарот Јоханес Хан. „Стара
финта – нова будала“ вели една
улична прикаска, а во овој случај

второто е повторно опозицијата,
дека прикаската, дефинитивно,
е бајата, а актерите во неа исти
и препознатливи. Лето Господо
во 2015, месец јули, се одвиваше
копираното сиже, дури и про
тивниците на Хан беа исти, ама
„сосема“... Класичниот социјалде
мократско-соросоиден принцип
на девалвација на личноста се
вклучи заедно со црвената свет
лина во седиштето на партијата.
Или прво се вклучи во ФИООМ?
Или, сепак, на еден скопски ам
басадорски рид?! Нејсе, како и да
е, станува збор за класичен од
бранбен метод на СДСМ. Рецепт.
Секогаш кога ќе почувствуваат и
најмала опасност од некого, алар
мот ги буди нивните јуришници,
една те иста глутница медиум
ско-експертски крвопијци, кои
без проблем, и не да Боже совест,
се пуштаат во беспоштеден (не и
бесппатен) крвнички прогон на
определената жртва. Макар бил
и евроамбасадор. Почесто се по
литичари, професори, новинари,
секој што не одговара на измис
лената кауза.

Хан, пак, има чест вторпат да би
де жртва на глутницата. Втора
статива. Првиот пат, пред 15 ме
сеци, ги вознемири со напишано
то на „Твитер“ по преговорите ка
де што го посочи виновникот за
неуспехот. „Многу сум разочаран
од недостигот од одговорност и
од лидерство од страна на некои“,
напиша тогаш еврокомесарот, а
Вајгл го дообјасни. Сите сфатија
дека проблемот, впрочем, како
и секогаш, се вика Зоран Заев, а
тоа страшно ги погоди професи
оналните новинари. Повредени
те суети, а поверојатно и џебови
на „професионалците“ тогаш ги
натераа да му извадат на Хан
петпарачка и смешна афера за
негова вмешаност во бизнис со
ВМРО-ДПМНЕ и со казината „Но
воматик“. Замислете, пред мно
гу години Хан да ти бил член на
управниот одбор на оваа фирма.
Толку „комуњарски“ и под пазу
ви, но во тој момент средствата
на недоветните професионалци
ги оправдуваше токму целта на
перењето на изворот на финанси
ски средства, чадор толку многу
поврзан со лидерот кому му обез
беди и „бомби“, помошници како
Верушевски и што ли уште не. Ар
но ама, тогаш бедотијата од афе

ра на Попетревски, силно поддр
жана и продолжена од Блажевска,
наиде само на потсмев. Залудни
беа напорите на Соросовите чеда
за мултиплицирано лиферува
ње на нивните мисли и текстови.
Ставовите на „неименуваните“
дипломати завршија во ветерот.
Не во етерот. На буниште, затоа
што беа премногу мизерно по
крепени за да ги преземат дури
и нивните истомисленици. Ние
тот беше едноставен и проѕирен
– сакаа да претстават дека еден
еврокомесар на своја рака има
симпатии кон една страна и де
ка си прави што сака. Тогаш, тоа
не беше ставот на ЕУ. Не, Брисел
беше апстрахиран, немаше поим
што прави нивниот еврокомесар
во Македонија и неговиот потег
не беше наложен од врхушката на
ЕУ за дисциплинирање на Заев.
Не. Ама ајде...

ДЕЖАВИ: ГИ ЗДОБОЛИ
КАТИЦА И ХАН ПАК СТАНА
АПАШ
Тогаш, прикаската за Хан исчез
на како и што дојде. Ја снема за
миг, а ниту еден „професиона
лец“ веќе не ги ни спомна пате
тичните инсинуации. Чуму? Па
Хан се „врати“ на вистинскиот
пат. Да, во меѓувреме, ЕУ, најве
ројатно, силно поведена од сво
јот партнер и чадор, го сврти
листот и продолжи со притисок
врз владејачките партии. И та
ка наеднаш, Хан повторно стана
светлината на крајот на тунелот,
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нежната рака на ЕУ, која нѐ води
кон рајот, едноставно – светец.

Ореолот над неговата еврокоме
сарска глава, сепак, имаше кус
рок на траењ
 е. Овој пат, се по
кажа дека професионалците му
одредиле 15-месечна употреба.
Ни помалку, ни повеќе. Свето
ста на кажаното и на стореното
од Хан можеше да помине само
до моментот кога Австриец
 от
повторно удри по социјалдемо
кратите. Овој пат беше и побез
болно, со заштита и лубрикант.
Веројатно поучен од минатото,
Хан сега не искара директно ни
кого, барем не од врхушката. Да,
сега не кажа конкретен лош збор
за Заев. Ниту за Рада. Најмалку
за Шилегов. Сѐ се однесуваше за
сите заедно, воопштено. Но гре
вот на Хан сега беше уште пого
лем, пострашен, небаре масакр
во очите на социјалдемократите.
Верувале или не, но еден евро
комесар се осмели да ја навреди
нивната спасителка (барем се
надеваат дека е), жената во која
се крстат сите, дури и шарени
те атеисти. Тој истиот Хан, кој
пред 15 месеци беше до гуша во
вмровски сребреници од казина
та на „Новоматик“, сега си дозво
лува да ги избербати Каламити
Јанева и нејзините недоветни
чеда и да ја насочи да работи
професионално и непристрас
но!? И додека сите очекуваа тој
да им „даде крилја“ со специја
лен суд и да го зголеми „рокот на
траење“ на СЈО за два-три века,
Хан ги разочара и ги искара об
јективните и непристрасни Ка
тица, Ленче и Фатиме? Неверо
јатно, премногу си дозволи Хан
со зборовите: „Значајно е да се
гарантира дека СЈО може да ра
боти независно, непристрасно,
но, од друга страна, и да биде
професионално. Сметам дека
е значајно тоа да ги искористи
сите можности што ги има и да
се види крајниот резултат, но,
исто така, да не се интервени
ра во тоа што го работи и да не
се злоупотребува“, рече Хан, а
опозициските професионални
мегафони пет дена дообјаснуваа
дека еврокомесарот повторно
забегал, та дека бил двосмис
лен, та дека пак фатил страна
на Груевски, та дека ЕУ не сака
демократија во Македонија, туку
САД се труделе за тоа?!

петок, 21 октомври 2016 година
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анализа

Мане Јаковлевски, еден од основачите на ВМРО-ДПМНЕ

Последното, кажано од еден „не
зависен“ претседателски кан
дидат, кој милува народот да го
нарекува „стока“, а сега е во убе
дувачка мисија кај „шарените“
и ги лаже со пратенички места
за „да победеле“,го дообјасни со
зборовите: „Еврокомесарот Хан
по сопствена вина се дефакто
ризираше и ги загуби креди
билноста и влијанието врз ма
кедонската политика“. И точка.
Така Хан повторно стана крадец
и среброљубец, австриски биз
нисмен што ги продаде македон
ската слобода и правда. Веќе не
е фактор, никаков. Патетика, не
измерна и грда, настрана неин
вентивна. Социјалдемократско
дежави, инфантилен одбранбен
механизам или уште еден одраз
на востановениот Павлов реф
лекс? Па истите добро нафати
рани чеда без размислување се
„прашаа“ каде чул тој за непро
фесионалноста на Катица, во бе
лиот дворец на ВМРО-ДПМНЕ ли,
каде дознал дека СЈО се злоупо
требува? Каде? „Па на улица бре
идиоти, и врапчињата го знаат
тоа“ напиша еден искрен прија

ПРОБЛЕМОТ ДА ТИ БИЛ ВО ИЗБОРИТЕ?
Болката од недавањето амин за специјално одделение во судот, силна желба на СДСМ воста
новена од 1945 година, одекна силно и траурно. Уште подраматично го прифатија карањето
на Катица и пофалбата на медиумите и на ДИК, но длабоко во душата најгрдо ги жегна еден
момент. Хан не спомена никаква шанса за одложување на изборите. Во време кога врхушката
на СДСМ се јуначеше и „перчеше“ по градовите со пораката „носиме промена на 11 декември“,
а длабока во душата преку фацијалната експресија покажуваше „аман, ајде третпат да ги од
ложиме!“, повратникот кон среброљубието Хан не отвори можност за одложување. Никаква.
Настрана тоа, туку им порача на сите да внимаваат и по изборите. Во превод – „немој да ви
текне пак да не ги признавате!“ А тоа боли. По тежок пораз, уште и врзани раце за непризнавање
и за активирање „шарени“ или какви да е постизборни „револуции“. И така Хан доби нов црн
печат во пасошот од СДСМ и стана персона нон грата. Австриецот, кој повторно, замислете, без
никакви консултации од ЕУ дојде и ја избербати опозицијата и спасителката Јанева. Срамота.

интервју

Нема маж што може да
ГО растури ВМРО-ДПМНЕ
Разговараше | Нeнад Мирчевски
Фото | Александар Ивановски

Абе ајде, кој веќе ги купува овие „евтини прикаски“. Заев, пак, стана Тарантино, или барем
посака. Поверојатно Милчин. Но место тој филм, на 11 декември „касапските кучиња“ ќе тре
ба да го извртуваат поразот на „неславните копилиња“, со надеж дека во меѓувреме или „од
самрак до зори“, опозициските професионални стриптизети нема од мака да се разоткријат
и издадат дека се крвопијци, кои во нашиот случај, паралелно со цицањето на црвената теч
ност мораат и да извртуваат за да егзистираат. Поверојатно тоа, сепак, ќе се случи, но овој пат
глоговиот колец ќе има форма на избори. Да. Ќе ги уништат гласови, ама не од подземјето,
туку на ливчиња и во кутии...

тел на социјалните мрежи. И го
„бомбардираа“, веќе нормално
и очекувано, истите социоп
 ати
вмрежени во сказните смислени
на „Павел Шатев“. И констатираа:

„Значи, Хан пак одработува за
власта?“ Да, одработува. Аман
момци, барем смислете нешто
ново, доволно ве плаќаат. Пла
тете да смислат де...
www.vw-komercijalnivozila.com.mk

ШАМПИОНИ
ВО БИЗНИСОТ!

Новите Caddy и Transporter T6 ќе ја направат Вашата работа полесна од било кога! Моќноста на дизел моторите и приспособливоста на
товарниот простор според потребите на Вашиот бизнис, Ви гарантираат беспрекорно завршување на работата.
За понудата да биде уште подобра се погрижи Порше Лизинг, кој овозможи одлични лизинг услови: 15% учество со 5,5% каматна стапка, на
дури 72 рати. Сега е вистински момент да возите автомобили, кои со сигурност ќе Ви овозможат поголема заштеда и сигурност во Вашата
работа.

*Понудата трае до 31.12.2016 година и важи за сите возила од гамата на Volkswagen комерцијални возила.
Порше Скопје
бул. Босна и Херцеговина 4,
1000 Скопје
02-26 26 266 / 02 / 26 26 466
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АБ Ауто
ул. Гоце Делчев бр. 107
2400 Струмица
034 325 443 / 034 325 443

АЛ & ДО Охрид
Св.Еразмо Оровник-Дебарца
6000 Охрид
046 261 599 / 046 262 374
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БИС Ауто
Краварски пат бб
7000 Битола
047 236 314 / 047 231 507

Делукс Ауто
ул. 500 бр.55,
1300 Куманово
031 444 999

www.republika.mk

Колевски
Палмиро Тољати бб
1000 Скопје
02 521 454 / 02 25 21454

Старт
ул. Борис Кидрич 1,
1442 Демир Капија
043/366-207; 366-504

Центрум
Маршал Тито бб
1200 Тетово
044 351 333 / 044 351 335

ВМРО-ДПМНЕ од денот на своето формирање до денес повикува на единство, само
проблемот е во тоа што некому не му одговара нашето единство и цело време се
труди да нѐ испокара. Нивната главна цел е раскарај, па владеј. За македонско на
ционално единство се потребни посветени политичари кои нема како мали деца да
трчаат секој ден по амбасадите и да ги кодошат сопствената држава и народ. Ако
не се меша никој од надвор, од странците, многу брзо ќе стигнеме до целта, а тоа е
македонско национално единство, вели Јаковлевски во интервју за „Република“
www.republika.mk
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интервју
Господине Јаковлевски, како еден
од основачите на ВМРО-ДПМНЕ, сме
тате ли дека партијата во овие 25
години независност успеа да ги ис
полни основните цели за која беше
формирана во 1990 година?
ЈАКОВЛЕВСКИ: Во 1990 година, кога
ја формиравме партијата, главна цел
беше да создадеме самостојна држава
со сопствена армија, полиција, дипло
матија... сите атрибути на една држава.
Денес главна цел е економијата, подо
брување на стандардот на граѓаните,
отворање нови работни места, а со тоа
намалување на невработеноста, зачуву
вање на името и идентитетот на наша
та држава. Има уште многу работи што
треба да се подобрат, меѓутоа со каква
опозиција си имаме работа. Мислам да,
главните нешта што тогаш беа ветени,
денес се исполнети. Меѓу нас веќе ги не
ма идеологот на ВМРО-ДПМНЕ, Драган
Богдановски, Никола Кљусев, Јордан
Мијалков, Костадин Диневски-Динката,
Борис Трајковски и многу други кои го
трасираа патот по кој денес ние чекори
ме во самостојна Македонија и заради
сите нив и заради неродените, мора да
продолжиме да ја доградуваме Македо
нија. Тоа е наша посветеност и долж
ност. Ќе продолжиме и по 11 декември
Македонија да биде успешна приказна
�

14

петок, 21 октомври 2016 година

на Балканот и пошироко во Европа. Тоа
е нашата заложба и ве уверувам дека
во тоа ќе успееме со ВМРО-ДПМНЕ на
чело на идната влада.

Вечен стремеж на ВМРО е постиг
нување македонско национално
единство, но од памтивек до денес
Македонија најмногу страда од сво
ите чеда. Можно ли е Македонците
да го надминат синдромот на самоу
ништување и конечно да се обединат
за најважните национални прашања
или кодошкиот менталитет и пре
давниците на каузата е невозможно
да се искоренат?
ЈАКОВЛЕВСКИ:ВМРО-ДПМНЕ од денот
на своето формирање до денес пови
кува на единство, само проблемот е
во тоа што некому не му одговара на
шето единство и цело време се труди
да нѐ испокара. Нивната главна цел е
раскарај, па владеј. За македонско наци
онално единство се потребни
посветени политича
ри, кои нема ка
ко мали деца
да трчаат
секој ден по
амбасади
те и да ги
кодошат
�
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сопствената држава и народ. Ако не се
меша никој од надвор, од странците,
многу брзо ќе стигнеме до целта, а тоа
е македонско национално единство.

Во Вашиот говор на панел-дискуси
јата организирана од ВМРО-ДПМНЕ
кажавте дека ВМРО-ДПМНЕ не е само
партија, ВМРО-ДПМНЕ е идеол
 огија.
Дали стравувате дека со обидите за
растурање на партијата некој сака
да ја уништи токму идеологијата за
македонскиот непокор?
ЈАКОВЛЕВСКИ:ВМРО е партија произ
лезена од народот и затоа е народна
партија, а народот ја препозна целта де
ка партијата се бори за сите категории
во државата: невработени, социјално
ранливи, пензионери, земјоделци... Не
ма таков роден маж, таков политичар
што може да ја растури ВМРО-ДПМНЕ
иако некој цело време се труди да го
направи тоа. Ако тоа не му успеа на
Љубчо Георгиевски, нема да му успее
на никој друг.
�

ВМРО-ДПМНЕ е бранител на ма
кедонскиот идентитет и таква
ќе остане.

Во истото обраќање, на са
мопрогласените спасувачи им
порачавте да не се играат со
Македонија и со ВМРО-ДПМ
НЕ, да седат подалеку за да не
се изгорат. Сметате ли дека
Заев и СДСМ ќе ја прифатат
заслужената казна од народот
на демократски начин, без на
силни сценарија?
ЈАКОВЛЕВСКИ: ВМРО е пове
ќе од партија, ВМРО е
идеол
 огија, ВМРО е бра
нител - беше и така мо
ра да продолжи. Затоа,
ние, основачите, вете
раните на ВМРО-ДПМ
НЕ порачавме: Прет
седателот Никола да
продолжи храбро да
ги води ВМРО-ДПМНЕ
и Владата во нашата др
жава. А, самопрогласе
ните спасувачи да не се
играат со Македонија и
со ВМРО-ДПМНЕ. „По
далеку од партијата за
да не се изгорите“. Ни
кој не ги повикал да ја
спасуваат ВМРО. Од
1990 година до де
нес, СДСМ само ед
наш беше побед
�

ник на непосредни избори и, освен
интриги, старото раководство не по
кажа никакви квалитети додека беше
на власт. Напротив, оваа партија носи
вина за лошата транзиција во која над
200.000 луѓе останаа без работа, потоа
за дадените македонски државјанства
на 150.000 Косовци во Македонија, со
што се промени етничката структу
ра, за несреќната референца БЈРМ, за
промена на знамето, за лошата тери
торијална поделба и за што ли уште не.
Со своето недржавничко однесување,
тие цело време ја загрозуваа стабил
носта на Македонија.

Денешното раководство на СДСМ по
кажува дека не извлекло поуки од ми
натото. По повеќекратните порази на
локалните, претседателските и на пар
ламентарните избори, наместо да дојде
до промени на политиките кои ги бара
новото време, а тоа значи остварливи
програми кои ќе го приближат до на
родот, тоа сѐ уште се служи со старите
методи на интриги, уцени, закани, зап
лашување на јавноста со војни, немири
и дестабилизација на државата.

Денес, кога СДСМ ја втурна нашата зем
ја во политичка криза, поддржана и
конструирана од надвор, се појавија и
неколку наши бивши политиканти за
да ја „спасуваат“ ВМРО-ДПМНЕ. Неви
дена дрскост или наивност. Поточно
глупост, пуста желба и лични интереси
на поед
 инци за повторно да добијат
некаква висока партиска или државна
функција или, пак, можеби се работи за
ветувања многу поголеми од функција?
На многумина веќе им е јасна нивната
улога во ова сценарио што дома го спро
ведува лидерот на СДСМ, Зоран Заев.
Но, не е јасно од кого тие „спасувачите“
треба да ја спасуваат партијата? Дали
тие ќе ја спасуваат од нас, основачите,
ветераните, од повеќе од 200 илјади
членови, од симпатизерите, од наро
дот кој десет години гласа за ВМРО?
Од кого сакаат да ја спасуваат? Не е
лесно да се седи на страна и да се гледа
како некој секојдневно ја кодоши сопс
твената држава и народ по странските
амбасади, да ја шара нашата држава, да
го уништува тоа што владата на ВМРО
го изгради. Место да си ги средуваат
сопствените партии, цело време се пре
окупирани со нас, демек како требало
ние да ја водиме партијата, а си имаат
сопствени партии.

Знаете што, нашите членови се бесни
зошто толку се толерираат овие ша
рени револуции, тепање полицајци,

оштетување на државните објекти,
трпениет о на нашите членови, пред
сѐ трпението на ветераните на ВМРО,
беше при крај, меѓутоа седевме мирни
поради една и единствена причина: да
не се испотепаме меѓу себе.

Ги повикавте сите во Македонија
и во дијаспората на 11 декември да
излезат масовно на гласање и да го
дадат својот глас за, како што вели
те, гарантот за успешна Македонија
- ВМРО-ДПМНЕ. Сметате ли дека овие
избори имаат посебно значење?
ЈАКОВЛЕВСКИ: Ги повикав сите во
Македонија, и нашите браќа и сестри
во дијаспората, на 11 декември да из
лезат масовно на гласање, да го дадат
својот глас за гарантот за успешна
Македонија - ВМРО-ДПМНЕ, а вечерта
сите на плоштадите во Македонија и
во дијаспората да ја прославиме де
сеттата победа за Македонија. Сите
граѓани во Македонија и дијаспората
веќе ја препознаа ангажираноста на
партијата дека работи на подобру
вање на стандардите во Македонија.
Исклучително е важно да продолжат
овие ангажмани на раководството на
партијата и воопшто Владата на РМ да
продолжи да работи за Македонија.
Ако во 1990 година главна задача бе
ше самостојна држава, денес главна
цел е да се градат патишта, желез
ници, болници, игралишта... што и
се гледа - работите одат на подобро
иако во тешки услови. Убеден сум, тоа
може да се реализира само и единстве
но со Никола Груевски на чело. Тој е
гарантот за успешна Македонија, тој
е човек од збор, ветува и исполнува.
Затоа, убеден сум дека претседателот
Груевски со коалицијата предводена
од ВМРО-ДПМНЕ на изборите на 11
декември ќе биде награден од гласа
чите како никогаш досега.
�

Во име на ВМРО-ДПМНЕ во послед
но време се обидуваат да зборуваат
и неколкумина поранешни члено
ви на партијата, кои, пак, отворено
влегоа во сојуз со Зоран Заев и со
СДСМ. Истите тие на претстојните
избори најавуваат некаков десен
опозициски блок. Може ли во нив
да се препознае искреност кога збо
руваат за идеалите на ВМРО или,
пак, во нивното дејствување се крие
нешто друго?
ЈАКОВЛЕВСКИ: Ако биле влезени во
ВМРО заради идеологијата, немаше
да ја напуштат партијата. Тие, најверо
јатно, ја згрешиле партијата или не се
исполнети нивните лични амбиции и
�
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затоа си бараат нови друштва, однос
но ќе прават коалиција со тој што им е
поблизок до нивната идеологија.

И покрај моите настапи во кои сум
го спомнувал Љубчо Георгиевски во
негативна конотација, но за точно
определени прашања, од оваа дистан
ца, не оспорувајќи го значењето на
неговата личност кога говориме за
периодот на борбата за осамостојува
њето на Македонија, ја користам оваа
пригода за јавно да го повикам да се
врати таму каде што му е местото. А
познавајќи го, не се сомневам дека ќе
наседне на провокациите на немаке
донските елементи во нашата земја
и разнебитувањето на сѐ во коешто
заедно сме се колнеле - Македонија
на Македонците.

Кои се поуките што ВМРО-ДПМНЕ
и Македонија ќе треба да ги извле
чат по завршувањето на оваа криза?
ЈАКОВЛЕВСКИ: Денес, кога имаме своја
македонска држава, да не ги правиме
истите грешки од минатото, да не се
делиме, да се бориме за македонското
национално единство, да ја продолжи
ме идеологијата на ВМРО, идеологијата
која ја споделувавме во деведесеттите
години на минатиот век, идеологијата
за која илјадници Македонци го дале
својот живот. Македонското нацио
нално единство е потребно како леб
насушен во овие, би рекол, турбулент
ни времиња кога се случуваат крупни
промени во светот. Груевски, најпосве
тениот политичар кој работи за Маке
донија, на овие избори заслужено ќе ја
добие довербата од народот. Добиен
 ата
доверба истовремено е и обврска, да се
продолжи со реализирање на ветеното,
всушност тоа е тоа што Никола Груев
ски цело време го исполнува, ветеното
да се реализира. Да се работи за Маке
донија е одговорност, одговорност на
илјадници кои се бореле, а голем дел
го дале животот за Македонија, тоа е
одговорност и кон идните наши по
коленија. Партиите се формираат да
работаат во интерес за Македонија, а
не за свој личен интерес. Кој се нафа
тил да води политика, секогаш треба
на прво место да го гледа интересот
на граѓаните и на Македонија, а не
личниот интерес, кој е заморен - нека
крши глава, надвор од политиката.
Македонија и овој пат ќе излезе од
кризата, но многу посилна и пообе
динета, предводена од ВМРО ДПМНЕ.
�

На сите, Македонија треба да ни биде
над сѐ! �
петок, 21 октомври 2016 година
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Странските инвеститори задоволни од бизнис-климата

Кој еднаш вложил во земјава, би го повторил тоа
Повеќе од 50 отсто од странските инвеститори ги имаат
проширено инвестициите во земјава, а 80 проценти
предвидуваат отворање нови линии за производство. Toa
што е добро за компаниите што работат овде, може да биде
добро и за тие што размислуваат за вложување во земјава
донија со цел да се слушне нивната
оцена, да се детектираат можности
те за подобрување на натамошната
политика и мерки, но и за да се ис
користат искуствата на присутните
странски компании во претстојните
преговори и дијалози со потенцијал
ните нови инвеститори.

Пишува | Александрија Стевковска

С

о подобра понуда на квалифи
кувана работна сила и со пого
лема соработка со домашните
компании во смисла на понуда на
поквалитетни производи и услу
ги, странските инвеститори многу
полесно и во поголем обем ќе вло
жуваат во земјава. Ова го покажала
анкетата на владата спроведена кај
странските инвеститори присутни во
Македонија. Истражувањето покажа
ло висок степен на задоволство кај
странските компании што работат
на наша територија, од политиката,
бизнис-климата, условите за работа,
но дава и насоки за подобрување на
можностите за работа.Странските
вложувачи како најповолни ги посо
чуваат ниските трошоци, проактив
носта на владините институции, како
и географската локација на земјата,
односно лесниот пристап до европ
скиот пазар. Анкетата е спроведена
изминатите три недели, а со неа се
опфатени 30 странски инвеститори
во Македонија од автомобилската,
преработувачката индустрија и од
други сектори.
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Резултатите покажуваат дека 96 от
сто од анкетираните фирми се задо
волни од инвестициската клима, 82
процента сметаат дека е одлична или
многу добра, а 86 отсто повторно би
ја избрале Македонија за реализација
на своите инвестиции.

Анкетата е уште една потврда за
добрата бизнис-клима и инвести
циска клима во Македонија, како
и за вистинската насока во која се
движи владината политика. Сепак,
постои голем простор за напредок
поради што продолжуваат напори
те за постигнување уште подобри
резултати - истакна вицепремиерот
Владимир Пешевски најавувајќи креи
рање нов сет-мерки во оваа сфера.
�

Според анкетата, повеќе од 50 отсто
од странските инвеститори ги имаат
проширено инвестициите во земјава,
а 80 проценти предвидуваат отворање
нови линии за производство. Тоа што
е добро за компаниите што работат
овде, може да биде добро и за тие што
размислуваат за вложување во земјава.
Се работи за светски големи ком
пании, кои доколку се незадоволни,
�
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немаат пречка производството да го
преселат во друга земја, но најголем
дел од нив повторно би вложиле во
земјава. Посебно радува фактот што
голем дел од анкетираните компа
нии би ја препорачале Македонија
како добра инвестициска дестина
ција кај своите партнери, што е и
една од нашите цели. На овој начин,
странските инвеститори во Македо
нија стануваат нејзини промотори
и поради нивниот пренесен збор и
други компании ќе покажат интерес
за инвестирање во земјава – нагла
сува Пешевски.

Директорот на Дирекцијата за тех
нолошко-индустриски развојни зони
Виктор Мизо се надоврза со податокот
дека 68 отсто од странските инвести
тори во Македонија се задоволни од
владината поддршка, односно сметаат
дека таа е одлична или многу добра,
додека две третини или 75 отсто од
компаниите што имале какви било
проблеми се задоволни од одличната
ефикасност на државните институции.
Анкетата е спроведена како дел од
континуираниот дијалог на владата
со странските инвеститори во Маке

Инаку оваа владина анкета е свое
видна потврда на последното ис
тражување спроведено од Советот
на странски инвеститори при Сто
панската комора на Македонија. И тоа
покажа дека странските инвеститори
се задоволни од деловното работење
во Македонија и 84 отсто од нив пов
торно би инвестирале тука доколку
имаат можност за тоа.

ности, 72 отсто не очекуваат никакви
промени во реализацијата на своите
бизнис-планови, а 20 отсто очекува
ат подобрување. Дури 84 проценти
од странските инвеститори сметаат
дека членството на Македонија во ЕУ
значително ќе го подобри деловниот

амбиент поради што, земјава треба
да посвети повеќе внимание на ова
прашање. Во Советот на странски ин
веститори членуваат 118 странски
компании од 30 држави, кои врабо
туваат повеќе од 50 илјади луѓе во
Македонија. Со странските инвести
тори место суровини и полупроизво
ди, Македонија денеска извезува и
опрема, машини, автобуси. Воведу
вањето нови технологии ѝ помага
на целата економија, а соработката
со домашните компании од ден на
ден е сѐ поголема. Во моментов 500
македонски фирми им се кооперанти
и снабдувачи на странските фабрики,
а склучените зделки се бројат во по
веќе од 50 милиони евра. �

Доказ дека ова не се празни збо
рови е одлуката на „Ван Хол“ да ја
отвори втората производствена
линија, како и најавата на „Џонсон
контролс“ да изгради уште една
фабрика во Струмица – објави во
таа пригода претседателот на Сове
тот Штефан Петер.Сепак, странските
инвеститори оцениле дека одолжу
вањето на политичката криза во
земјава ќе има долгорочни после
дици врз македонското стопанство.
�

Можно е странските компании да
ги одложат плановите за инвести
рање, што е очекувана реакција.
Но, ако политичкото опкружување
се стабилизира побрзо, тогаш не
само што ќе привлече нови ин
вестиции, туку ќе им помогне и на
сегашните, постојните, да ги про
шират своите деловни активности
– нагласува Петер.
�

Според истражувањето, 68 проценти
од компаниите успеале да ги испол
нат планираните деловни актив
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Рекоа, не порекоа

Личност на неделата
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Никола
Груевски
Почнуваме силно на те
рен, како никогаш досега.
Ќе пробаме да допреме до
секој еден граѓанин, до се
кое едно семејство за да ја пренесеме нашата порака,
да ве погледнеме во очи и да ви кажеме кои се нашите
планови и идеи како да го направиме вашиот живот
подобар, како да ја направиме нашата татковина
попросперитетна и подобро место за живеење. Ние ја
имаме таа обврска и никој не може да ја сака нашата
татковина повеќе од нас самите кои тука живееме.

Никола
Тодоров

Никола Димитров

Народот ќе си дојде по
своето на 11 декември. На
родот ќе го порази СДСМ и
неговата политика на дес
трукција и политика на креирање кризи и одржување
на таа криза многу долг период. Криза во која многу
изгубија и граѓаните и државата, и поради сите овие
причини, како и поради тоа што граѓаните му веруваат
на ВМРО-ДПМНЕ, ќе победиме на 11 декември. На тој
начин ќе заврши кризата и ќе може да се фокусираме
на реалните проблеми и потреби на граѓаните, на
реализација на она што го имаме ветено во нашата
програма која ќе биде обемна, прецизна, со конкретни
рокови, проекти и носители.

Трајко
Вељановски
Во согласност со прави
лата на претставничката
демократија, мандатот
повторно му го враќаме
назад на народот кој, впрочем, е единствениот, врхо
вен и најлегитимен авторитет да суди, да оценува и
да одлучува која политичка опција треба да ја добие
честа, но и обврската да ја води нашата држава. Во
меѓувреме, Република Македонија ќе влезе во еден
сложен период на засилена активност на политичките
партии, кој, искрено верувам, дека ќе помине во една
зрела, достоинствена и одмерена атмосфера чијшто
врв ќе бидат изборите на 11 декември кога ќе треба
во еден празничен изборен дух да бидат избрани на
родните претставници кои ќе го сочинуваат следниот,
деветти состав на македонскиот законодавен дом.
18
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Манекенот од
Холандија
Роден во:
1972 година
Занимање:
дипломат од пелени
Омилено цвеќе:
сончоглед

Д

ојде ли време за избори,
ете ти го манекенот од
Холандија. За него из
борите се своевидна модна
недела. Уште од удобноста
на холандската фотелја ќе
испрати колумничка-две,
една да му се објави во пор
тал, друга во весник, па потоа
ќе слета на „Александар Ве
лики“ уфирцан, исштиркан,
веќе бендисан кај топтема
шите. Ќе му дадат терминдва, за кусур никој нема да
му земе, изборите ќе дојдат
и ќе поминат, а народот не
ни забележал дека Никола
Димитров бил во Македони
ја. За нејзино добро, секако.
Од созревањето Никола Ди
митров е во политиката, но
не созреа со годините.

www.republika.mk

„Бранко му беше и сè уште
му е идол, пороци слични,
стабилност со Бранко иста,
држење до збор во мртва
трка со Бранко кој е по
шарлатан и кој побрзо ќе
те излаже, е тоа е Никола
Димитров. И тој е еден од
тие што ја молзеше парти
јата, а сега лажно се прет
ставува дека бил вмровец“,
напиша во една пригода ла
ни во март Мане Јаковлевски,
испровоциран од колумната
„Ново сонце на слободата“ на
поранешниот заменик-мини
стер за надворешни работи
и поранешен амбасадор на
Македонија во САД и во Хо
ландија. Тогаш Димитров го
започна своето беседење со
зборовите „ВМРО е преголем
симбол за Македонија за да
дозволиме да се претвори во
срам за државата. Сите ние,
граѓаните на Република Ма
кедонија, сме ВМРО“.
И тогаш неговото сонце
на слободата го огреа - од
страната на розата. Ги соб
ра симпатиите по кои беше
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тргнат и како сончогледот
ја смени страната. Денес
овој голем вмровец се враќа
на политичката сцена за да
се бори против ВМРО. Толку
од сериозноста.

„Се вратив во мојата татко
вина поради „мерките“ на
Владата. Мерки што созда
доа еден вистински нов ег
зодус на сопствениот народ,
претворајќи ја сиромашната
држава во слуга на богатата
партија, а граѓаните во фе
удални поданици. Способ
ни млади луѓе си ја бараат
среќата по светот, работат
и создаваат за други држа
ви, и ретко кој се врти на
зад за да фрли макар еден
поглед. Најголемиот проект
на режимот – узурпација до
укинување на државата за
лични цели – е болест што
се чувствуваше одамна, но
се потврди како со рендгенснимка преку објавените
разговори со што, всушност,
започна лекувањето. Проект
што од нашата Македонија
направи земја на неказниво
ста и безнадежноста.
Си најдов работа и почнав
да пуштам корен и да си ја
барам среќата во Холандија.
Но, нема лична среќа кога
татковината лежи на земја“.
Човекот кој не се ни обидел
да ја најде личната среќа во
Македонија, кој од првите
години на полнолетството
благодарение на диплома
тијата живее во белиот свет
во сдсмовски манир, со скапа
облека доаѓа да го потапка
рамото на „напатениот Маке
донец“ со раката на која бле
ска уште поскап часовник.

„Дојде време да се стави ра
ка во огинот. Во нормални
времиња, никогаш немаше
да се нафатам да бидам по
литичар“, види му го акалот,
крој му ја капата. Ова го ка
жува човек кој целиот живот
го минал во политиката. Но,
покрај сѐ не треба да зачудува
збрканоста зашто таа доаѓа
од страната на розата. Како
да се удрени со тупаницата,
и Димитров и неговиот ду
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ховен водач од Муртино, се
однесуваат малку како сакам
кажам, не знам речам. Сигур
но утре и тој ќе биде несфа
тен, сакал друго да каже, ама
му излетало. А и не е битно.

Димитров, кој формално ѝ
се врати на политиката и не
мисли да се враќа во Холан
дија, барем некое време, ка
ко што вели, иако дојден за
избори, смета дека треба да
се почека уште две години
за да се направи вистинска
политичка промена во Ма
кедонија бидејќи она што е
потребно за фер и регулар
ни избори сè уште не постои.

„Дали би ни помогнало ако
имаме дополнителни две го
дини? Дали тоа ќе помогне
да имаме подобар изборен
систем, подобро судство?
Дали ќе имаме подобри
гаранции дека нема да се
злоупотребува државниот
апарат, дека нема да се да
ваат поголеми пензии пред
избори, дека нема да има
притисоци врз државните
службеници? Лично не сум
убеден дека ќе биде подо
бро така. Напротив мислам
дека треба да ги извлечеме
малите победи на Пржино,
како оваа за новата влада
со кадри на СДСМ, без оглед
колку се опструира нивно
то учество. Бидејќи каде
ќе се движи бродот зависи
од кормиларот, но зависи
исто така и од морнарите
и од брановите. Ние треба
да го разбрануваме морето“,
порача Димитров и се наме
сти за селфи со радикалната
тупаница Зекири. Толку од
патриотските намери.
Изборите и лидерите ќе фр
лат дебела сенка врз бледата
фигура, која повеќе може да
се нарече шетачка отколку
политичка, на Никола Дими
тров, тој ќе продефилира во
почетокот вака срамежливо,
пред крајот многу посамоуве
рено, по пистите, порталите
и телевизиите, ќе потпали
некои стари огнови, ќе раз
буди лажни надежи, ќе си се
спакува и ќе ѝ се врати на
среќата во Холандија. � (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа
Антонио
Милошоски
Овој пат нема да до
пуштиме на кој било
да даде какви било из
говори за бегање од из
борите или за наоѓање изговори за непризнавање
на изборниот резултат. Бидејќи се работи за Ма
кедонија, за државниот интерес, за потребите на
граѓаните кои сакаат инвестиции, нови проекти,
патишта, образование, а не сакаат шпионирање
и тргување со националните интереси.

Илија
Димовски
Овие избори ќе бидат
избори на кои ќе се
бориме да ја зачуваме
Република Македонија
онаква каква што ни ја оставиле генерациите кои
се бореле и загинале за неа. Уставното уредување
на Република Македонија е такво за какво што
мнозинството од македонскиот народ застана
ле. Сакаме да упатиме јасна порака, не сакаме
да прифатиме никакви идеи за двојазичност,
за редефинирање на Р. Македонија, никакви
калкулирања со уставното име на Република
Македонија и националниот идентитет, со ја
зикот и со она што сме, Македонци.

Никола
Попоски
Сметаме дека овој е
вистинскиот момент да
заврши кризата и да се
посветиме на најважна
та задача која претстои пред нас. Мислам дека со
оваа порака, со распишување на изборите, сме
во клучен момент во кој граѓаните најдобро ќе
можат да оценат што сакаат, дали сакаат проекти,
инвестиции, напредок за државата и заштита на
националните интереси и конечно да ставиме крај
на сите оние кои сакаа на база на шпекулации или
на нанесување штета надвор, да постигнат резул
тат кој би бил негативен за Македонија.
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Милчин го воскреснува „ванчомихајловизмот“ со удбашки манипулации
риска личност, во случајов со
Ванчо Михајлов, која досега не
е обработена од македонската
историографија и не се испи
шани, ниту историографски
обработени, нејзините темни,
односно светли страни (и по
крај тоа што историографија
та не познава страни), како
пресудува кого ќе оквалифи
кува како „ванчомихајловист“
во негативен контекст, и зо
што во негативен, односно по
зитивен контекст кога ликот
не е обработен?
 Зошто досега не е напишан
ниту еден научен труд за ли
кот и за делото на Ванчо Ми
хајлов?
 Дали неистражувањето на
оваа личност од македонска
та историја било во полза на
властите и на безбедносните
служби за да можат во матно
да ги ловат своите неистомис
леници сѐ до 1998 година?

Пишува | Никола Србов

С

ите знаеме дека Милчин не
е некој приучен лик, кој чул,
но не разбрал, знаеме дека
станува збор за интелектуалец со
долг стаж, но, исто така, знаеме и
дека манипулира со своите напи
си. Тенденцијата на Милчин е да
ја воскресне етикетата „ванчоми
хајловисти“, која беше користена
од 1945 година до 1998 година од
страна на службите за државна
безбедност, преку кои ја десетку
ваа македонската интелегенција.

Стапицата што сака да ја подмет
не Милчин е во ставањето знак
за еднаквост меѓу Тодор Алексан
дров и Ванчо Михајлов, со што
секој што го почитува Алексан
дров, по автоматизам е „ванчо
михајловист“ и треба да оди во
логор. Секој што е приврзаник
на идејата на Македонската ре
волуционерна организација е
приврзаник на Александров, а со
тоа, според Милчин, тој е „ванчо
михајловист“. Значи сѐ што е пред
1945 година е „ванчомихајловис
тичко“. Врвна манипулација за
недоволно информирани луѓе, но
Милчин направил превид околу
информираноста. Почитуваниот
треба да знае дека историја не се
учи, а уште помалку се пишува со
приложување бројки и букви без
нивно толкување. Тоа не е наука.
На самиот почеток сакам да му
поставам неколку прашања на
почитуваниот Милчин со надеж
дека ќе одговори.
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 Како може да се служи со ли
кот и со делото на една исто
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Во последната колумна
почитуваниот
Милчин изнел
фрагменти од
последното
интервју
на Ванчо
Михајлов, но
го пропушта
клучното за
ова интервју,
а тоа е, кој
го направил
интервјуто, по
чија наредба,
за какви цели
и зошто не
било веднаш
објавено во
Македонија?

Сега да преминеме на факти. Во
последната колумна почитува
ниот Милчин изнел фрагменти
од последното интервју на Ванчо
Михајлов, но го пропушта клуч
ното за ова интервју, а тоа е, кој
го направил интервјуто, по чија
наредба, за какви цели и зошто
не било веднаш објавено во Ма
кедонија? Во јануари 1990 година
Ванчо Михајлов на писмено му
испратил одговори на новинарот
Вишински, а подоцна следувала
и средба меѓу нив двајца.

За да не го правам истото што го
прави почитуваниот, јас ќе при
ложам документи. Број на лично
досие 7.860. „Во април 1990 го
дина соработникот ’Стручњак‘
преку бугарскиот архимандрит
во Ватикан, Ѓорѓи Елдаров, и со
гаранција на директорот на Ра
дио Ватикан, остварил средба
со емигрантот Ванчо Михајлов
во неговиот стан во Рим, со кого
разговарале за актуелните на
стани во Југославија и во СР Ма
кедонија...“. Притоа „Стручњак“ на
службениците од СДБ им пренел:
„Со Ванчо Михајлов се сретнав во
Рим, во неговиот апартман, на 7
април 1990 година. На средбата
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беа и Вида Боева и Антон Попов“.
Почитуван Милчин, ова е, всуш
ност, средбата по интервјуто за
кое вие пишувате и манипули
рате. Ваша должност кон читате
лите е да им кажете дека Вишин
ски заминал во Рим со знаење
на безбедносните служби со цел
да се добијат нови сознанија за
„Илегални“ – Ванчо Михајлов, и за
„Центарот на Илегални“ – станот
каде што живеел Ванчо Михајлов,
кој, патем, бил скициран од стра
на на УДБ, која знаела каде стои и
најмалата ваза во станот.

Зошто манипулирате со интер
вју што не е целосно објавено?
Прво, кога во интервјуто е вме
шана службата за државна без
бедност, ќе се согласите и вие,
тоа не било направено со цел да
се информира јавноста за ставо
вите на Ванчо Михајлов, туку за
потребите на службата. Па се по
ставува прашањето, што сакала
да скрие СДБ со необјавувањето
на интервјуто, зар не мислите
дека доколку тоа било во свет
лината на ставовите на Михајлов,
такви какви што ги знаеме, дека
СДБ не би го објавила веднаш и
со тоа да си ја бетонира тезата за
„ванчомихајловизмот“? Кога веќе
сте се нафатиле да пишувате за
една целосно неистражена лич
ност, сте требале барем малку да
прочепкате. А дали вие го имате
прочитано целото интервју? Зо
што не ѝ кажувате на јавноста
дека, цитирам: „Според Ванчо
Михајлов, отворените демократ
ски процеси во Југославија ќе до
веделе до дестабилизација и до
распаѓање на Југославија и ќе се
остварела неговата идеја за обе
динета и независна Македонија“.
Ова е изјава на Вишински во СДБ,
дел од разговорот со Михајлов,
но јас тука не ја прикажувам
целосно со цел да ви докажам
дека преку манипулации можеме
и од Ванчо да направиме првобо
рец, небаре станува збор за Гоце
Делчев, но не е тоа целта на исто
риографијата. Се плашите ли од
ваквите зборови на човекот што
УДБ го чуваше со цел преку него
вото име да уништува илјадни
ци македонски фамилии? Дали

ова се коси со вашите потреби
од неговото име во политички
цели дури и денес, 26 години по
неговата смрт? Околу ставовите
изнесени од страна на Михајлов
во интервјуто, Вишински го изја
вил следново: „Околу прашањето
за обединета и независна Маке
донија во рамки на бугарската
држава или самостојна, тој по
веќе е за самостојна држава“. Оваа
реченица е погреб на митот што
го градела УДБ, оваа реченица е
последниот доказ за сепарати
змот на Ванчо Михајлов, кој се
залагал за независна Македонија
од негови лични побуди. Нацио
налниот момент во неговите
ставови е друго прашање, но вие
сте напишале „толку од автоно
мизмот на Михајлов“ па еве ви

одговор со зборовите на Михајлов пренесени преку Вишински.

Зошто не било објавено интер
вјуто во Македонија? На 20 ап
рил 1990 година службеник на
СДБ контактирал телефонски со
Вида Боева, а во својата белеш
ка службеникот запишал: „Без
да ја прашам, Вида кажа дека
пред извесно време кај нив во
станот дошол Вишински и имал
разговор со Ванчо Михајлов. (...).
На разговорот присуствувала и
Вида и како поинтересно го из
двојува тоа што Ванчо Михајлов
го прашал зошто не го објавил
интервјуто што му го дал. Ви
шински кажал дека се плашел
да го објави и дека ’тоа интервју
е за во архива‘. По заминувањето

на Вишински, В. Михајлов проко
ментирал: ’Сигурно е испратен од
некого, сам не доаѓа‘“.

Овој дел ќе го завршам со пра
шањето: Зошто УДБ се залагала
да ја добие архивата на Ванчо
Михајлов во акцијата „Латина“,
а тоа не го правеле научните
државни институции? Дали се
плашела од тоа што го има во ар
хивата во случај да оди контра
нејзиниот мит и таа да падне во
туѓи раце? „На прашањето на (...)
[соработникот] дали во ковчези
те е архивата на Ванчо Михајлов,
Вида одговорила дека архивата е
добро скриена и не е во станот“.
Толку.

Во своите писанија почитуваниот
пишува за контактите на Тодор
Александров со Советскиот Сојуз,
со што неговата крајна интен
ција е ставајќи го Александров
во некоја идеолошка рамка,
која, наводно, денес се коси со
идеологијата на десницата во
Македонија, на десничариве да
им се одмилел ликот на овој ма
кедонски деец.
Клучното во целава манипула
ција е тоа што Милчин не знае
каков е и каков бил поривот за
обединета Македонија кај маке
донскиот народ. Не сфаќа дека
љубовта кон Македонија и жел
бата за достигнување на крајната
цел не познавала идеологии и
партии, а не познава ни денес,
таа е пред сѐ и над сѐ. Имам впе
чаток дека Милчин не е довол
но информиран за дејноста на
Александров бидејќи и за него
се служи со лесно достапни ин
тервјуа, јас во овој момент само
ќе го надополнам.
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„На 30 декември 1923 година,
Централниот комитет на ВМРО
прави Проект за спогодба со
Советска Русија во кој се наве
дува: ВМРО, која ги претставува
Македонците што се борат за
национално самоопределување,
политичка слобода, самоупра
ва и најголема можна социјална
правда, има цел обединување на
Македонија, распарчена меѓу Бу

петок, 21 октомври 2016 година

21

колумна
гарија, Србија и Грција во 1913 г.
Со Букурешкиот договор за мир
и со Нејскиот во 1919 година,
во една политичка единка, која
подоцна ќе биде рамноправен
член на една балканска федера
ција, или барем во првата своја
етапа – на една југословенска
федерација“. Потпишано лично
од Тодор Александров.

Во еден дел Владимир Милчин
ни го посочува делот за кој ни
самиот тој не сфаќа дека го пра
ви Александров уште поголем.
Милчин ни го одвоил делот од
интервјуто на Александров во
кое тој се согласува Македонија
да влезе во рамки на Југосла
вија со цела нејзина терито
рија како федерална единица
со признаен македонски народ
и со сите права.
Ќе му дадам уште еден бонус
на Милчин:

Пред одржувањето на изборите
во Кралството Југославија, во
кампањата се вклучила и ВМРО
на чело со Александров. Во пис
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мото испратено до Македонците
што се наоѓале под српска оку
пација, во точка 3. Александров
запишал: „Ако српската шови
нистичка власт не дозволи да
се изберат локални водачи, сите
избирачи да ги дадат своите гла
сови на комунистите, под услов
последните да се согласат во прво
време да се борат за федератив
но уредување и за примена на
договорот за малцинствата“. Со
последниот дел од реченицата
Александров ги потсетувал и са
мите комунисти дека треба да
се борат за федерален статус и
за признавање на Македонците.
Почитуван, дали ви е малку
појасна прагматичноста кај ма
кедонските дејци за достигну
вање на целта? Доколку не ви се
разјасни, ќе ви дополнам уште со
неколку факти.

Во 1974 година, во пресрет на
Конгресот на ДООМ, кој требал
да се одржи во Минхен, Драган
Богдановски испратил писмо
до својот близок соработник
од Париз во кое му пишал дека
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Клучното во
целава манипулација е тоа
што Милчин
не знае каков
е и каков бил
поривот за
обединета
Македонија
кај македонскиот народ.
Не сфаќа дека
љубовта кон
Македонија
и желбата за
достигнување
на крајната
цел не познавала идеологии и партии,
а не познава
ни денес, таа
е пред сѐ и
над сѐ

сака во Движењето да внесе
социјалистичка компонента сѐ
со цел да добијат помош од Со
ветскиот Сојуз, или од одредени
кругови во СФРЈ, кои се појавиле
по носењето на Уставот во 1974
година. Замислете, антикомунис
тичката, антидржавната поли
тичка емиграција зборувала за
социјализам, но тоа, почитуван
Милчин, се вика прагматичност
кон постигнување на целта, обе
динета и независна Македонија.
На крајот ќе завршам со збо
ровите на генералот Михајло
Апостолски запишани во не
говите последни сеќавања:
„Додека бев на школување во
Белград, во едно писмо мајка
ми ми пишуваше дека Тодор
Поп Орушов е убиен и дека тие
се во голема жалост. Интерес
но е што цензорите не сфатиле
за кого станува збор бидејќи
беше пишан како Поп Орушов,
а стануваше збор за Тодор Алек
сандров“. Гледате почитуван,
фамилијата на генералот жа
лела за убиството на еден од
најголемите водачи на ВМРО. �

Слонови
Пишува | Ацо Станковски

П

рекрасната новела на Ер
нест Хемингвеј, „Брегови
како бели слонови“, ме
инспирира за едно надреално
патување, поврзано со нашата
политичка сцена. Затоа што
оваа општествена состојба во
Македонија недвојбено содржи
елементи на парадоксалност,
ирационалност, чудовишност,
параноичност и гротескност,
што се неразделиви естетски
фактори на еден фантазмаго
ричен свет, кој повеќе прилега
на сон, отколку на јаве.

Слонот, по себе, е чудесно жи
вотно, повеќе како приказ, от
колку како некое ординарно
суштество од нашето лично
искуство, нешто што лесно би
препознале и соодветно би го
категоризирале. Но овој вчу
довидувачки сурлаџија е како
животински универзум. Него
вите очи гледаат проникливо
во нас, просудуваат и мерат, а
телото му е како планина, но
зете како диреци или стебла
на големи дрвја и, конечно, таа
вџашувачка сурла, таа цевка и
труба, таа рака и нос, воедно.

Велат дека со врвот од сурлата,
која како да е составена од три
прста, може да подигне игла од
мермерен под.
Навистина, слоновите одамна
ја распалиле човечката фанта
зија, но и алчност, посебно кога
се работи за слоновата коска
(неговите бивни), која има ви
сока цена во индустријата за
сувенири и за накит. На овој
24

начин се истребени многу при
мероци и, така, бројот на сло
новите на светско ниво беше
стравотно редуциран.
Потоа почнаа разни проекти за
зачувување на преостанатата
слоновска популација во све
тот. Се создадоа резервати на
површина од стотици квадрат
ни километри, места каде што
овие колосални животни би
го имале својот „Lebensraum“,
а маргините на овој слоновски
азил ги чуваа одреди ренџери
од групите криволовци.

И слоновската популација се
размножи бидејќи во природ
ните услови, какви што беа соз
дадени во тие големи простран
ства заштитени од државата,
слонот нема природен неприја
тел. Ниеден предатор не би се
осмелил да нападне слон, а што
се однесува до младенчињата,
тука стадото многу ревносно
се грижи за нивната сигурност
и, доколку некои посериозни
ѕверови од саваната, како глут
ница лавови, на пример, сакаат
да грабнат некое слонче, тогаш
целото стадо се втурнува кон
нив, при што царот на живот
ните, заедно со неговите леди
и лордови, треба што побрзо
да избега од сцената, инаку ќе
биде здробен од забревтаните
животински тенкови, какви се,
впрочем, слоновите.
Поради оваа сила и големина,
со која најголемиот копнен
цицач на планетава е надарен,
многу народи што живеат во
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колумна
регионите во кои постои сло
нот, создале митови и легенди
за ова восхитувачко животно,
приказни со глорификувачки
контекст, па дури и аспекти на
деификација, како што е напра
вено во хиндуистичката религи
озна традиција со божеството
Ганеш, кое добило слоновска
глава откако Шива му ја отсе
кол неговата оригинална глава.
Кога богот Шива сфатил дека
направил кобна грешка со овој
насилен чин, се зарекол дека на
обезглавениот Ганеш ќе му ја
даде главата на првото суштест
во што ќе се појави на сцената. И,
во тој момент, случајно се поја
вил некој слон, при што Шива
му ја отсекол главата и му ја
насадил на Ганеш. Така, Ганеш
повторно се здобил со глава, но
овој пат слоновска. Инаку, ова
фантазмагорично хиндуистич
ко божество – Ганеш, е божество
што носи среќа и бериќет и чес
то ќе го видите во минијатурна
форма како амајлија, закачена
под ретровизорот на возилата
на индиските таксисти.
Инаку, за разлика од африкан
ските слонови, кои живеат во
дивината, дел од таканарече
ните индиски (азиски) слонови
се припитомени и ставени во
служба на човека. Во Индија,
Бангладеш, Шри Ланка или
Тајланд, слоновите се користат
за разни работи, тоа се живи
машини, кои се вклучени во
транспортниот и во градител
скиот бизнис, но и во туризмот
од најразлични категории, од
прошетки, до лов на тигри. Ова
последното е одамна редуци
рано, па и забрането, но кога
во одреден округ ќе се појави
тигар човекојадец, тогаш др
жавата го осудува овој убиец на
луѓе на смрт и екстерминатор
со сертификат се овластува да
организира лов на овој ѕвер.
Ловот, меѓу другото, подраз
бира и користење слонови,
на чијшто грб се прицврстени
големи кошници, во кои се сме
стуваат гонителите и ловецот.
Во постари времиња ваквите
ловови биле приредувани за
махараџите, а подоцна оваа
традиција ја прифатиле и бри
танските колонијалисти.
www.republika.mk

Слоновите, како ретко кое
животно, доживеале голема
историска промоција, барем
што се однесува до западната
цивилизација.

Прво, се споменуваат по по
вод индиската воена кампања
на Александар Велики, кога
војската на македонскиот цар
се судрила со таа на северно
индискиот владетел Пор, во
која имало и единици соста
вени од слонови – вистински
подвижни тврдини.

Во вториот случај, историјата
нѐ упатува на картагинскиот
владетел Ханибал, кој во својот
обид да го освои Рим, тргнал со
голема војска преку Иберија,
јужна Галија, па форсирајќи ги
Алпите, им се појавил на Римја
ните од север, од каде што, на
водно, најмалку го очекувале.
На ова свое освојувачко пату
вање Ханибал повел и едини
ца составена од слонови, кои
доживувале страшна голгота
при поминувањето на Алпите.
Замислете каква надреална
слика е таа во која колона сло
нови потонува во снег.
Сепак, во циничната англо
саксонска култура на шего
бијство, слонот станал симбол
на тромавост и на глупавост.
Изреката – како слон во пор
целанска продавница, е токму
произлезена од ова безмилосно
хумористично милје.

Но, сето тоа неодоливо нѐ пот
сетува на нашата опозиција,
мислам на изреката – која не
двојбено упатува на целата
тромавост со која таа успеа
да ги измести општествените
хиерархии и хармонии, нарушу
вајќи го поредокот и создавајќи
кризен амбиент, непријатен за
сите. Секако, со сесрдна помош
на таканаречениот „меѓунаро
ден фактор“, во улога на махут
– или дресер на слонови. Сло
нови со издолжени и крајно
нестабилни нозе, како тие што
Салвадор Дали ги наслика како
израз на својата поетизирана
халуцинација, при која немож
ното станува можно, а вообича
еното чудовишно. �
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Заживеаната ирачка армија ја освои
секоја битка против ИД од март 2015
година наваму, истерувајќи ја од 17
градови и од сите области во Анбар,
Дијала и во Салахадин, три од чети
рите главни сунитски провинции
во Ирак. Овој месец, велат извори
од коал
 ицијата, ќе почне битката за
четвртата провинција, Ниневија, ко
ја го опкружува Мосул. Властите во
Багдад предвидуваат дека борците
на ИД ќе ги избричат своите бради,
ќе ги искинат униформите и полека
ќе исчезнат, исто како армијата на
Садам Хусеин кога Америка изврши
инвазија во 2003 година.

Битката
за Мосул
К

ако што армијата на Ирак, под
држана од Америка и од нејзи
ните сојузници, се мобилизира
пред портите на Мосул, вториот по
големина град во Ирак, тој полека
се извлекува од канџите на Ислам
ската држава. Во август ирачката
копнена офанзива ја избрка ИД од
областа Кајара, која се наоѓа на околу
65 километри јужно од Мосул и од
нејзините соседни нафтени извори,
при што самопрогласениот калифат
загуби голем дел од своите приходи.
Платите на џихадистите, повисо
ки од платите на ирачките војници,
драстично се намалија. Нивната на
деж за задржување на индустриска
та база е само сон. Кога си замина од
Кајара, ИД ги запали нафтените из
вори. Уредниот даночен режим
преминува во изнудување на
1,5 милион луѓе што оста
наа под нејзиното владее
ње. За вистинската цена,
секој може да го напушти
градот. Се вели дека дури

и „калифот“, Абу Бакр ал Багдади,
избегал во некое село.

Неговите воени капацитети изгледа
се намалени како и финансиските.
Багдади ги следеше стапките на про
рокот Мухамед во врска со одбраната
на Медина од пагани, копајќи ров
околу Мосул. По бомбардирањето
предводено од Америка од авиони
и од беспилотни летала, ИД почна
да праќа деца наместо странци како
бомбаши-самоубијци. Се верува де
ка 42 од 44 основоположници на ИД
се убиени, а Багдади се бори да им
најде замена. Во градот не
говите луѓе се справу
ваат со бунтовници.
Исто како под ре
жимот на Садам
Хусеин, потчи
нетите на ли

„Тоа ќе биде воена прошетка низ
паркот,“ вели еден ирачки функцио
нер за безбедност. Џихадистите нема
да ризикуваат 4.000 борци во битка
што никогаш не можат да ја добијат,
додава тој.

дерот гледаат шпион
 и насекаде. Им
ги отсекуваат ушите на луѓето што
избегнуваат регрутација. Мобилни
те телефони се забранети, па луѓето
кријат СИМ-картички во векни леб.
Толку се чести упадите по домовите
во раните утрински часови што же
ните носат превез и во кревет, вели
протеран пратеник од Мосул.
Како што се намалува ИД, се чини
дека генералите на коал
 ицијата до
биваат сѐ поголема самодоверба.
Војската на Ирак, која се распадна
по напредување на ИД кон перифе
ријата на Багдад во 2014 година, ја
поврати својата сила благодарение
на американската преквалификација
и снабдување со оружје, вклучувајќи
ги и беспилотните летала и борбени
авиони за зајакнување на воздуш
ните сили.

Останува да се види дали тоа ќе биде
прилично лесна работа. Во последните
неколку средби ИД избра да се повле
че наместо да се бори, можеби само за
да му даде на Ирак лажно чувство на
супериорност. Некои се надеваат дека
борците на ИД ќе прифатат понуда за
безбеден премин до Сирија.

Но, можеби, џихадистите ќе размис
лат двапати пред да им веруваат на
таквите ветувања, особено ако шиит
ските милиции прво го заземат гра
дот Тел Афар, низ кој би поминувала
рутата за бегство.
Кога ИД се бореше да го задржи Ти
крит пред две години, нејзините околу
400 борци му пружаа отпор на непри
јателот со 25.000 борци повеќе од еден
месец. ИД, вели коал
 ицијата, сега има
десет пати поголем број во Мосул, а
имала и повеќе од две години за да се
подготви. Спротивно на тоа, се чини
дека армиските сили сега се во значи
телно помал број. Околу 7.000 војници
се распоредени околу Мосул, вели еден
извор, иако други проценуваат дека ги
има во двапати или трипати поголем
број, покрај 10.000 сунитски милиции
и американски специјални сили.
Се претпоставува дека патот до Мосул
ќе биде тешко миниран. И покрај уве
рувањата на Абади дека тој е одгово
рен за распоредот, критичарите велат
дека армијата на Ирак маршира според
ритамот на изборите во Америка, во
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потрага по напредок пред денот на
изборите на 8 ноември, со цел да ги
зајакне демократите.

Дури и најпретпазливите очекуваат
источниот брег на Мосул да падне
брзо. Поголемиот дел од неговите
жители одамна избегале. Но, 400.000
жители на стариот град на западната
страна на реката се посиромашни и
имаат помалку средства за да го напу
штат градот. Заедно со изобилството
на класичните исламски споменици,
тие може да станат човечки штито
ви ако ИД одлучи да пружа отпор. Во
пресрет на изборите во Америка, ако
работите тргнат на лошо, демокра
тите може да се соочат со непријатни
споредби со руската опсада на Алепо.
Ирак има изобилство од други воору
жени групи, повеќе од 100.000 мажи,
кои би можеле значително да ги по
добрат шансите на коалицијата. Но,
приливот на курдски или шиитски
милиции ризикува да го отуѓи голе
мото сунитско-арапско население во
Мосул и да ја зголеми можноста тие да
се борат едни со други за да се утврди
редот на градот по ИД.
Ирачката армија ја фаворизира под
дршката од две сунитски нерегулар
ни милиции. За жал, двете се силни
противници. Првата ја предводи
Ател ал Нујаифи, поранешниот гу
вернер на Мосул. Со седиште во Кур
дистан, неговите 5.000 вооружени
лица соработуваат со Пешмерга и
се обучени од Турците.
Втората група доаѓа од јужниот дел на
Мосул и е составена, главно, од племе
www.republika.mk

то Јабоури. Тесно соработува со Абади
и мајсторски успеала да постави свои
луѓе на местото на Нујаифи како гувер
нер на Мосул и неговиот брат како пре
тседател на Парламентот. Доколку се
насоберат повеќе надворешни сили и
во борбата учествува кој стигне, може
да настане вистински хаос, каде што
шиитите ќе се борат против сунитите,
Арапите против Курдите и Ирачаните
против Турците.

Работите веќе се движат кон таа на
сока. Некои членови на парламентот
во Мосул апелираа до шиитските ми
лиции да им помогнат да ги вратат
арапските земји што Курдите насил
но ги зазедоа кога ја истераа ИД на
југ со американска помош. Лидерите
на Пешмерга, од своја страна, пак,
одговорија со ветување дека ќе ги
спречат сите некурдски сили, вклу
чително и ирачката армија, да влезат
во областите што во моментов се под
нивна контрола.

Сомневајќи се на заговор за подел
ба на Ирак, шиитските команданти
ветија дека ќе ги испратат нивни
те војници, не само во Мосул, туку
и во Курдистан. Доколку турските
сили интервенираат во Мосул, но
виот претседател на парламентот
предупредува дека ирачката армија
ќе ги нападне. Истерување на ИД од
градот несомнено ќе донесе радост.
Но, без договор од многуте партии
кои се заинтересирани за иднината
на Мосул, постои опасност дека завр
шувањето на една битка ќе биде само
предвесник за следната. �

Извор | „Економ ист“
Превод | Ана Цветаноска
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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 III - Помалку познати судбини
Т
ретиот том од едиција
та „Црните страници
на УДБА“ содржи лица
со разни профили, прогонува
ни, следени и осудувани по
ради размислување различно
од системот. Насловен е како
„Помалку познати судбини“, а
во него се сместени 20 досиеја
на 790 страници кои покажува
ат како тајната служба ги сле
дела сметајќи ги за луѓе кои
вршат непријателска дејност
кон системот.
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Еден од поинтересните слу
чаи е досието на Владимир
Паунковски, во кое може да се
види дека инсталациите на УД
БА функционирале и во 2000
година, десет години по оса
мостојувањето на државата,
во времето кога министер за
внатрешни работи беше Павле
Трајанов. Досиет о потврдува
дека службите дејствувале по
старите методи и покрај фор
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малното одвојување на Маке
донија од СФРЈ. Паунковски
бил следен поради активности
што ги спроведувал во рамки
те на политички екстремизам
поради што му биле одземени
патните исправи.
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Во документот од 16.02.2000
година, со кој се затвора не
говото досие, се вели дека „по
враќањето на патните исправи
во 1997 година, тој заминува
за Бугарија, а по менувањето
на власта во Македонија, во
почетокот на 1999 година се
враќа во земјата и повторно ги
интензивира неговите актив
ности од позиција политички
екстремизам, и истиот врши
и припреми за регистрација
на таканареченото „Културно
друштво Ванчо Михајлов“.И
покрај погоренаведеното, по
ради протек на подолг вре
менски период, оперативната
обработка „Одрин“ се дереги

стрира, а активностите на Паун
ковски и натаму ќе бидат следе
ни од РУДЕК Охрид во рамките
на безбедносно интересни лица
кои настапуваат од позиции на
политички екстремизам“.
Покрај Паунковски, во третиот
том се претставени уште 19 по
малку познати судбини на про
гонети, следени и осудени лица:
1. Јордан Ампов - индивидуален
земјоделец од Кочани, сместен во
анархолибералисти, вршител на
усна непријателска пропаганда.

2. Слободан Бајрактаровиќ правник, се сметало дека врши
непријателска дејност. Живеел
во Кичево, линија на работа:
анархолиберализам. Регистри
ран за да се има увид во неговата
работа. Работел како началник
на ОНО на СО Кичево. Дереги
стриран кога е префрлен на дру
го работно место.

3. Благоја Станоевски - родум од Прилеп,
живеел во Скопје, правник по професија. Ли
нија на работа: тероризам на македонски ек
стремисти. Заведен во оперативна обработка
на 04.02.1993 година поради сомневање за
вршење злоуп
 отреба на работното место. Ра
ботел како управник на царинарница - Скопје.
4. Јордан Читкушов - усно обвинет за одзема
ње ниви за време на војната и свикуван е на
сослушување во текот на летото 1945 година.
www.republika.mk

5. Димитар Јоновски машински инженер од
Лер ин, изв рш ит ел на
писмена непријателска
пропаганда. Во 1974 го
дина во списанието „Со
временост“ печател свои
творби, кои се оценети ка
ко непријателски, во кои
злонамерно е прикажана
општествено-политичка
та состојба во земјата и
извршен е атак врз брат
ството и единството на
народите на СФРЈ. Покре
ната е кривична постап
ка, за него како автор и
за одговорниот уредник
на списанието - Ѓорѓи По
повски (Сталев Георги).
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Писма, документи и сведоштва
6. Фоти Керамитчиевски - ро
ден во Костур, осудуван како
вршител на усна непријател
ска пропаганда. Формирано
досие во 1956 година, по лини
ја на бирократизам - етатизам.

7. Ѓорѓи Христовски - еконо
мист од Битола. Линија на ра
бота бирократизам - етатизам
(новоекспонирани). Работел
како директор на фабриката за
свилени ткаенини „Илинден“.
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Презел постапка за враќање во
СССР, но бил одбиен.

19. Владимир Паунковски - ро
ден и живее во Охрид. Линии на
работа: тероризам на македон
ски екстремисти. Категории:
лице што поминува граница
со цел вршење непријателска
дејност; македонски екстре
мист; симпатизер, следбеник
или помагач на движењето на
Ванчо Михајлов. Заведен во опе
ративна обработка 1993 година,
под псевдоним Одрин.

14. Михајло Михајлов - роден
во Задар. Објавил статија во спи
санието „La Fierra leteraria“, кое
било доставено до Катедрата за
романска филологија - Скопје.
Во статијата го нападнал вна
трешниот развиток на Југосла
вија и социјализмот воопшто.
Списанието било запленето.
15. Панде Барбаровски - роден
и живее во Струмица. Осуден на
3 години затвор во 1952 година
за дејствување против народна
та власт, вршејќи усна неприја
телска пропаганда. Во затворот,
а и по излегувањето, се поврзу
вал со ВМ елементи поради што
бил интересен за Службата за
државна безбедност.
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18. Томе Васков - од Костур,
живеел во Скопје, работел ка
ко фотограф. На враќање од
Ташкет бил сослушан, но по
доцна му е констатирано не
пријателско држење кон СФРЈ.

13. Панче Манчевски - еко
номист од Велес, окарактери
зиран како анархолибералист,
кој ги одобрувал студентските
настани во 1968 година. Исто
така истапувал на таа линија
со давање погрешни и неточни
толкувања за општествено-по
литичките состојби во земјата.

8. Васил Хаџи Кимов
- библиотекар, роден
во Штип. Осуден на
смрт во 1945 година.
Потоа казната му е
намалена на 20 годи
ни затвор. Третиран
како екстремен емигрант, со
работник на Гестапо, органи
затор на ВМ организација.

9. Иван Кирилов - запишан и
како Иванов Кирил од Кочани.
Досие формирано за македон
ски национализам. Се товарел
за застапување на крајно нега
тивен став за општествено-по
литичкиот систем нагласувај
ќи дека нема работа, особено
меѓу младата интелигенција,
а Комунистичката партија не
води сметка за тоа.

17. Ташко Велјановски - ро
ден во Лерин, живеел во Би
тола, пензионер. Осудуван на 3
години затворска казна. Се во
ди како организатор на канал
за илегален премин на држав
на граница, линија на работа:
внатрешен непријател.

12. Љубе Ванковски - графич
ки работник од Скопје. При
творуван, формирано досие
во 1966 година. Истапувал
вербално непријателски, сме
тан за внатрешен непријател.
Бил осомничен дека е автор
на анонимно писмо, пратено
до Тито.

10. Јован Попов - од Делче
во, директор на фабриката за
фротирско платно „Фротирка“.
Повратник од Бугарија, лице
на антисамоуправни - група
шки позиции.

11. Коста Враготеровски - ро
ден во Лерин. Се јавува во кате
горија вршител на усна непри
јателска пропаганда, линија:
внатрешен непријател. Фор
мирано досие во 1947 година.
Сослушуван во 1966 година.
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16. Милтијад Поп-Нико
ловски - од Лерин, живеел
во Скопје, секретар на „Ма
кедонија табак“. Линија на
внатрешен непријател, но
користен како пријателска
врска на СДБ. Формирано
досие во 1958 година.

20. Павао Вук - Павловиќ - роден
во Хрватска, живеел во Скопје. Ра
ботел како редовен професор на
Филозофски факултет. Формирано
досие во 1956 година. Извршител
на усна непријателска пропаганда.
Со голем број врски во странство.
Непријателско држење бидејќи
во разни контакти и дискусии со
граѓани во земјата и странство
истапувал непријателски, не сог

ласувајќи се со многу мерки на
власта. Го напаѓал работничкото
самоуправување и се произнесу
вал дека нема слобода. Идеолошки
непријател на социјализмот.

Во соработка со Државен архив на Република Македонија
Стручен консултант: Д-р Филип Петровски
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Д-р Светлана Темелковска, специјалист радиолог

при Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија во Скопје

здравjе

Секоја жена постара од 20 години треба да
прави самопреглед на дојките еднаш месечно
Со самопреглед се забележуваат промените на
дојката, како тврдина, црвенило, оток, секрет од дојка
и вовлекување на дел од кожата или пупката

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

Р

акот на дојка е најчесто малиг
но заболување кај жената, но со
рано откривање секоја трета же
на ќе преживее. Во Македонија секоја
година се откриваат нови 750 случаи.
За жал, кај некои жени може да се јави
повторно карцином на дојка, или на
истата или на другата дојка, или да се
јават метастази, односно ракот да се
прошири. Тоа може да се случи по не
колку месеци, по неколку години, и тоа
кај околу 30 отсто од жените со инвази
вен карцином на дојка. Денес во светот
еден од најголемите предизвици во
борбата против ракот е да се открие
кога и зошто се јавуваат метастази или
повторен карцином кај некои жени, ве
ли д-р Светлана Темелковска, специјалист
радиолог при Универзитетската клиника
за радиотерапија и онкологија во Скопје.
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Програмата за скенирање на дојката
функционира повеќе од една година.
Што очекувате од неа?
ТЕМЕЛКОВСКА: Програмата за скенира
ње, односно националната програма за
рана детекција на рак на дојка, се изве
дува од април 2015 година во сите здрав
ствени установи каде што има мамомат.
Илјадници жени се прегледани и неколку
се веќе оперирани на Клиниката за тора
кална хирургија. Термините за следните
месеци веќе се полни, што значи дека же
ните се јавуваат за мамографски преглед.
Многу сум задоволна што одиме напред
на секој начин, што е зголемен број на
жени што учествуваат во програмата,
набавени се нови мамомати во јавни
те здравствени установи и планирана
е едукација на медицинскиот персонал
инволвиран во скенирањето. Очекувам
многу, очекувам дека во следните пет
години може да кажеме дека работиме
во согласност со светските стандарди.
Очекувам младите колеги да се вклучат
во програмата на секој начин за да можат
да работат скенирање, очекувам да про
петок, 21 октомври 2016 година

должи поддршката од Министерството
за здравство и од јавните здравствени
установи бидејќи реалност е дека ракот
на дојка е најчесто малигно заболување
кај жената, дека со рана детекција секоја
трета жена ќе преживее, дека во повеќе
то земји во светот се спроведува ваков
вид програма за рана детекција и дека
Македонија треба да ги следи насоките
и препораките на ЕУ, Велика Британија,
САД, Австралија и други.

Која е најмладата пациентка
во Македонија со рак на дојка?
ТЕМЕЛКОВСКА: Најмладата па
циентка има 18 години, но тоа се
ретки случаи и во светот и кај нас.
Најчеста возраст за заболување
од рак на дојка е на 50-60 години.

И мажите заболуваат од рак на
дојка. Има ли пациенти во Маке
донија на кои им е дијагностици
ран рак на дојка?
ТЕМЕЛКОВСКА: Да, и мажи забо
луваат од рак на дојка и во светот и
во Македонија. Но, е многу поредок
отколку кај жените, односно 1 случај
на 100.000 карциноми може да се
јави кај машката популација (до
дека кај жените 1 од 8 ќе се соочи
со рак на дојка во својот животен
век). Факторите на ризик се слични,
односно најчесто на возраст од 60
години, позитивната семејна анам
неза и дебелината.

Што покажуваат резултатите од „Мој
термин“ за бројот на новооткриени
случаи на рак на дојка?
ТЕМЕЛКОВСКА: Управата за електронско
здравство (Мој термин) има изготвено
софтверска апликација посебно наменета
за скенирањето и еден одличен тим во
управата работи на собирање, следење,
препраќање и електронска евиденција за
жените во програмата за скенирање. До
јуни 2016 година, осум жени се оперирани
во државното јавно здравство.
Дали постојат и други болести на
дојката, освен карциномот, за кои зна
еме помалку?
ТЕМЕЛКОВСКА: Постојат и бенигни
промени на дојката, како што се цисти,
фиброаденоми, хиперплазија, аденоза,
интрадуктални папиломи, мастит, ап
цес и друго. Не мислам дека помалку
знаеме за овие промени, туку жените
доаѓаат на редовни прегледи со упат
во „Мој термин“ токму за контрола на
овие промени.

Постојат неколку дијагностички
процедури за преглед на дојката. Што
опфаќа магнетната резонанција?
ТЕМЕЛКОВСКА: Магнетната резонан
ција користи моќно магнетно поле за
преглед и на дојка и е одличен дополни
телен метод за дијагностика. Се користи
за одредување на промените најдени со
мамографија или со ултразвук, кај же
ни со детектиран рак на една дојка за
одредување на проширеноста на ракот
и евентуалните промени на лимфните
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Во дијагностичката радиологија не
постои еден метод кој заменува друг
и досега, по повеќе од 40-годишно
искуство, истражување и следење,
мамографијата останува единствен
метод со најголема специфичност
за детектирање на ракот на дојка.
Другите методи се користат како
дополнителни методи за дијагно
стика. Мора да спомнам дека, осо
бено во скенирањето, мора да се
користи само мамографска слика со
совршен квалитет, односно совре
мени мамомати и технички добра
мамографија.

жлезди, како и за исклучување
на постоењето повеќе од еден
карцином во истата дојка или
во другата дојка, кај жени кои се
со висок ризик за рак на дојка и
имаат т.н. густи дојки, кај жени со
импланти и за жени на кои им е
одредена хемотерапија и следење
на ефектот од терапијата. Паци
ентката не смее да има некој вид
метал на себе или имплант, како
што е пејсмејкер. При прегледот
се користи и интравенски апли
цирано контрастно средство и
прегледот трае околу 30 минути.
На која возраст жените треба
да почнат со самопреглед на
дојките, а кога со ултразвук?

ТЕМЕЛКОВСКА: Секоја жена
треба да почне со месечен са
мопреглед на возраст од 20 годи
ни и секоја жена треба да прави
месечен самопреглед за да ги
забележи промените на дојката,
како тврдина, црвенило, оток,
секрет од дојка и вовлекување
на дел од кожата или пупката.
Не секоја промена е малигна, но
за секоја промена жената треба
да се јави на лекар, односно кај
радиол
 ог. Што се однесува до ул
тразвучниот преглед, тој најче
сто се користи кај жени помлади
од 40 години, кои сами или нив
ниот матичен лекар забележале
каква било промена на дојката.
Се користи и како дополните

лен метод по мамографијата кај
жени постари од 40 години и кај
жени со т.н. густи дојки.
Дали мамографијата е довол
на за да се спречи појава на
рак на дојка?
ТЕМЕЛКОВСКА: За жал, нема
како да ја спречиме појавата на
рак на дојка, односно нема пре
венција од рак на дојка. Ракот на
дојка е случајна болест, настану
ва поради генетски фактори и
фактори од животната средина.
Тоа што можеме и мораме е да
го откриеме ракот во неговата
рана фаза, кога излекувањето е
најуспешно, односно да ја нама
лиме смртноста од рак на дојка.
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Денес во све
тот еден од
најголемите
предизвици
во борбата
против ракот
е да се открие
кога и зошто
се јавуваат
метастази
или повторен
карцином кај
некои жени

Дали еднаш откриен, дијагно
стициран и излекуван рак на дој
ката може да се повтори?
ТЕМЕЛКОВСКА: За жал, да, кај не
кои жени може да се јави повторно
карцином на дојка, или на истата
или на другата дојка, или да се ја
ват метастази, односно ракот да се
прошири. Тоа може да се случи по
неколку месеци, по неколку години,
и тоа кај околу 30 проценти од жени
те со инвазивен карцином на дојка.
Денес во светот еден од најголемите
предизвици во борбата против ра
кот е да се открие кога и зошто се
јавуваат метастази или повторен
карцином кај некои жени. Во САД,
Велика Британија и во Шведска, како
и во други развиени земји, се вршат
анализи, истражувања на оваа тема
и се прават големи напори за да се
дојде до одговор со цел продолжува
ње на животот на жената.
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Интервју: Александра Мијалкова | Балетски спектакл „Клеопатра“ по повод јубилејот 25 години уметничка дејност

Кога би се родила уште еднаш, повторно би била балерина!
Многу сум среќна и
задоволна од сработеното
досега и кога ќе направам
една ретроспектива на
мојата работа низ годините,
разбирам дека тоа е
период исполнет со многу
одрекувања, напорна работа
и безрезервно вложена
енергија, вели Мијалкова

Разговараше | Невена Поповска
Фото | Александар Ивановски

Ј

убилејот 25 години уметничка дејност на примабалерината
Александра Мијалкова ќе се одбележи со поставувањето на
балетскиот спектакл „Клеопатра“ на сцената на Македонската
опера и балет. Се очекува на сцената да се појават околу 300 умет
ници од Балетот, Оркестарот и Хорот при МОБ, како и мимичари,
циркуски уметници и фолклорни групи... Спектакуларните рачно
изработени костуми се дело на Павош Јураш, кој е дел од интер
националната екипа што работи на овој досега невиден балетски
настан, кој се создава специјално за Македонската опера и балет.
Меѓународниот тим се состои од автори од пет земји: композито
рот Нерија Голдберг (Чепајте) од Литванија напиша прекрасна
музика, а писателката Јана Темиз од Турција создаде ново либрето,
со спектаклот ќе диригира Александр Анисимов од Белорусија, а
балетот го поставува петербуршкиот балетски мајстор со светско
име - Василиј Медведев, заедно со неговиот незаменлив асистент,
кореограф и педагог од Чешка - Станислав Фечо.

Со Александра Мијалкова поразговаравме за почетоците, ба
летската уметност, упорноста, убавината, но и за тежината на
професијата, како и за одбележувањето на јубилејот.
Годинава одбележувате еден
мошне значаен јубилеј - 25 го
дини уметничка дејност. Кога
ќе се навратите на почетоци
те, колку бргу Ви помина ова
време? Беше ли тешко?
Мијалкова: Од денешна глед
на точка, тоа е навистина долг
период со оглед на тоа дека се
работи за многу тешка профе
сија. Ни самата не сум свесна
колку брзо поминаа годините.
Сепак, можам да кажам дека
сум многу среќна и задоволна
од сработеното досега и кога ќе
направам една ретроспектива
на мојата работа низ годините,
разбирам дека тоа е период ис
полнет со многу одрекувања,
напорна работа и безрезервно
вложена енергија.
�

Да се биде четврт век на
сцената воопшто не е лесна
работа. Помисливте ли во не
кој миг да се откажете?
Мијалкова: Да се биде прва
балерина е предизвик, меѓу
тоа и голема одговорност. Таа
треба да биде пример за добро
однесување, професионалност
�
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и искрена посветеност на ра
ботата. Едноставно, треба да
умее да се носи со сите предиз
вици. Јас секогаш велам дека
патот до врвот е многу полесен
отколку тоа ниво да го одржиш
до крајот на кариерата дослед
но како што му доликува на вр
вен балетски уметник. Во про
цесот на работа се сретнуваш
со навистина тешки моменти
во креирањето, во творењето,
така што психичката состојба
е многу важна, исто колку и
физичката подготвеност. На
вистина имало моменти кога
ми било напорно, меѓутоа
никогаш не сум сакала да се
откажам. Напротив, кога би се
родила уште еднаш, повтор
но би била балерина. Љубовта
кон балетот ми е наследена
од мојата мајка и мислам дека
природните предиспозиции
и талентот за балет ги носам
во гените уште од најмала во
зраст.
Со балетскиот спектакл
„Клеопатра“ ќе се одбележи
ова Ваше празнување... Со
�
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Да се биде
прва балерина е предизвик, меѓутоа
и голема
одговорност.
Таа треба да
биде пример
за добро
однесување,
професионалност и
искрена
посветеност
на работата.
Едноставно,
треба да
умее да се
носи со сите
предизвици

кого соработувавте? За каков
спектакл станува збор?
Мијалкова: Морам да кажам
дека по долго размислување
за одбележувањето на мојот
јубилеј, одлучив дека треба да
работам со екипа која нам ни е
веќе позната. Тоа се истакнати
от кореограф Василиј Медве
дев, еминентен кореограф во
светски рамки. Неговите коре
ографии се изведуваат во „Бољ
шој“, во Националниот театар
на Берлин... и во многу светски
културни центри. На балетски
от спектакл „Клеопатра“ Медве
дев работи заедно со неговиот
асистент Станислав Фечо, како
и со Павел Јураж, кој се грижи за
костимите и за сценографијата.
Идејата за насловот на спекта
клот беше на кореографот Васи
лиј Медведев, кој сметаше дека
токму Клеопатра е улога што ќе
одговара на мојот сензибилитет
како балерина. Станува збор за
голем балетски спектакл или
светска премиера бидејќи ретко
во кој театар во светот е поста
вен овој балет, иако е предизвик
за многу кореографи. Музиката
е на познатата композиторка
од Литванија, Нерија Голдберг,
која специјално ќе ја создаде
за балетот, така што ќе имаме
комплетно ново балетско дело,
односно праизведба.
Дали станува збор за живо
тот на египетската кралица
Клеопатра?
Мијалкова: Да, тоа е тема
та на балетот. Сценариото го
напиша Јана Темис и во него
централен лик, секако, е Клео
патра и се опишуваат настани
од нејзиниот живот. Во претста
вата мои партнери се Василиј
Чичијашвили, кој ја толкува
улогата на Цезар, и Бобан Ко
вачевски, кој ја игра улогата на
Марк Антониј.
�

� Образованието го стекнав
те во Македонија и во Укра
ина. Значи, имате сознанија
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КАТЕРИНА НИКОЛОВСКА, ИЛУСТРАТОРКА НА ЕДИЦИЈАТА „БАЈКИ ОД МАКЕДОНИЈА“
„Свети Кирил и Методиј“, во
склоп на Музичката академија,
отворивме Балетска академија,
така што младите сега имаат
знаење и ќе го пренесат.

Во моментов сте примаба
лерина и носител на мно
губројни високи награди и
признанија... Значи, профе
сионалниот успех сте го по
тврдиле на повеќе полиња.
Што би им порачале на оние
што ги следат Вашите стапки?
Мијалкова:Би им порачала
да си ја сакаат својата про
фесија бидејќи балетската
уметност е една од најубавите
професии која овозможува да
ја изразиш својата индивиду
алност, сензибилитет, креатив
ност и секогаш да се стремиш
кон совршенството, бидејќи
само на тој начин ќе можеш
да напредуваш и да бидеш ус
пешен во кариерата. Успехот е
триумф на упорноста. �
�

за начинот на образование и
за педагошката работа и кај
нас, но и во странство. Дали
може да се направи некаква
паралела во смисла на тоа
дали Вашите помлади ко
леги можат да се стекнат со
соодветно образование без
да заминуваат во странство?

Мијалкова: Точно, јас за
вршив Академија за балет во
Киев со цел да научам и да
осознаам многу повеќе за моја
та професија и мислам дека тоа
многу ми користеше во мојата
работа и во текот на целата ка
риера. Но, пред пет години, ние
во рамките на Универзитетот

Со цртањето на бајките добив можност
да го разбудам детето во мене
Николовска ги илустрираше приказните „Двата цара“,
„Момчето што се скри во златното јаболко“,
„Девојчето и дванаесетте месеци“ и „Вејко Северко“
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

Н

а 21 октомври на Саемот на кни
гата во Франкфурт, Германија,
е предвиден Македонски ден
на литературата за деца и ќе биде
промовирана едицијата „Бајки од
Македонија“. Катарина Николовска
е илустраторката, чиешто идејно
решение беше избрано за најдобро
на јавниот конкурс на Движењето за
поддршка на креативноста „Иво Ла
уренчиќ“ - „Браво сине“! Едицијата е
составена од четири бајки, односно
македонски волшебни приказни,
кои претставуваат дел од
нашата усна традиција.
Овие приказни, собра
ни од Марко Цепенков
и од Танас Вражиновски
се преточени во модерни
сликовници, адаптирани
на модерен јазик и приспо
собени на децата од преду
чилишна возраст. Николовска
ги илустрираше приказните
„Двата цара“, „Момчето што
се скри во златното јаболко“,
„Девојчето и дванаесетте месеци“
и „Вејко Северко“.

паника! Веднаш почнав со план за ра
бота, на почетокот, нормално, ми беше
тешко. Но, бидејќи го работев тоа што
најмногу го сакам, ми стана една слатка
рутина во која уживав. Работењето на
бајките бараше голема посветеност
бидејќи се работи за специфична група
читатели - децата и нивните родители.

Каде ја најдовте инспирацијата за
илустрирање на бајките?
НИКОЛОВСКА: Бајките сами по себе се
инспирација. Нема дете, па и возрасен
што не сака бајки. Тие нè носат во свет
каде што и невозможното изгледа воз
можно и каде што ја оживуваме нашата
имагинација. Со цртањето на бајките
добив можност да го разбудам детето
во мене и сликовито да ја претставам
својата имагинација.
�

Денес кога сѐ ни е достапно и „сѐ
ни е на тацна“ како е возможно да се
задржи детското внимание?
НИКОЛОВСКА: Денес е сè потешко да
се задржи вниманието на децата. Но,
тоа е добро, бидејќи ни дава поттик
�

Не можам да издвојам која ми е
омилена бајка бидејќи, на некој
начин, јас сум дел од нив – вели Ни
коловска во интервју за „Република“.
�

Дали беше лесно да се илустрираат
четирите бајки од Македонија?
НИКОЛОВСКА: Од моментот кога на
прес-конференцијата ги видов моите
илустрации испечатени во огромен
формат, сфатив дека јас сум победникот
на конкурсот „Бајки од Македонија“
што го организираше Движењето за
поддршка на креативноста „Иво Ла
уренчиќ“ - „Браво сине! “. Во исто време,
сфатив дека имам само два месеца за
изработка на четирите бајки и бев во
�
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Бугариска:

На посетителите во Франкфурт
ќе им понудиме поинакво
доживување од Македонија

Кои се Вашите планови за ид
нината?
НИКОЛОВСКА: Еве ќе ви откријам.
Со издавачката куќа „Арс ламина“
подготвуваме нова едиција сликов
ници, односно македонски басни.
Адаптацијата на текстот е на Билја
на Црвенковска, а партнери на про
ектот се „Браво сине!“. Едицијата е
составена од четири басни и ќе биде
издадена во 2017 година.
�

Дали бајките се добра подлога
за децата да ја засакаат книгата
и пишаниот збор? Колку во тоа
помага и илустрацијата?
НИКОЛОВСКА: Кога децата изби
раат книга, илустрацијата е тоа
што прво го забележуваат. Но, ако
приказната е добра, без разлика
на медиумот, на децата ќе им го
привлече вниманието и ќе реаги
раат на неа.
�

повеќе да истражуваме, да експе
риментираме и да бидеме во тек
со новите начини и со совреме
ните медиуми за тоа како да им
го претставиме нашето дело и по
веќе да го задржиме вниманието
на децата.

Која од четирите бајки е Вашата
омилена бајка?
НИКОЛОВСКА: Само една од
бајките ја паметам од детството,
другите ги прочитав за првпат
кога се објави конкурсот. Не мо
жам да издвојам која ми е омиле
на бајка бидејќи, на некој начин,
јас сум дел од нив. Мислам дека
за тоа треба да решат младите
читатели.
�

Кои се Вашите омилени бајки
од детството?
НИКОЛОВСКА: Пораснав со приказ
ните на браќата Грим, тие се безвре
менски и ден-денес се инспирација
за младите автори, а и мене ми се
омилени.
�

Дали се ова Ваши први илустра
ции за книги? Што работите во
моментов?
НИКОЛОВСКА: Автор/илустратор
сум на осум сликовници, и тоа сите
македонски. Моментно последната
на која работам сè уште не е изда
дена и за неа се подготвува цртан
филм, игра и сликовница во диги
тална и во интерактивна верзија
за таблет.

Бајките ќе бидат промовирани
на еден од најголемите саеми за
книга, тој во Франкфурт. Што оче
кувате од промоцијата?
НИКОЛОВСКА: Многу се радувам
што „Бајките од Македонија“ се
преведени на англиски јазик и
ќе бидат претставени надвор од
Македонија - на најголемиот саем
на книгата.
�

Саемот на книгата во Франкфурт е
одлично место за промоција на ма
кедонските сликовници. Очекувам
позитивни реакции од странските
читатели и голема афирмација на
македонските бајки.

�
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Комесари на годинашното претставу
вање на најголемиот европски Саем
на книги во Франкфурт, Германија,
се издавачките куќи „Арс ламина“,
„Култура“ и „Три“ од Асоцијацијата
на македонски издавачи со поддршка
на Министерството за култура. На
македонскиот штанд на саемот од
19 до 23 октомври ќе бидат претста
вени повеќе од 500 вредни книги на
повеќе од 100 македонски автори,
монографии и публикации на повеќе
издавачи и на повеќе институции од
Република Македонија. Пред посети
телите на саемот ќе бидат изложени
и капиталните едиции „130 тома ма
кедонска книжевност“ преведена на
англиски јазик како и „Антологискиот
приказ на едицијата на македонска
книжевност“ на германски јазик, во
издание на НУБ „Св. Климент Охрид
ски“. Бранка Бугариска, директорка
на издавачката куќа „Арс ламина
– публикации“ вели дека годинава
на посетителите во Франкфурт ќе
се обидат да им понудат поинакво
доживување од Македонија.

Како ќе биде претставена маке
донската литература на Саемот на
книгата во Франкфурт?
БУГАРИСКА: Македонската литера
тура ќе биде претставена на маке
донскиот промотивен штанд, сместен
во петтата хала на франкфуртскиот
саем, која традиционално е наменета
за меѓународни учесници. На штандот
ќе бидат претставени 500 наслови од
стотина македонски автори, меѓу кои
и „130 тома македонска книжевност“
преведени на англиски јазик како и
„Антологија на македонската литера
тура“ преведена на германски јазик.
На штандот секој ден ќе има разни
содржини и настани. Првите денови
од саемот се резервирани за билате
рални средби на македонските изда
вачи и автори со нивните странски
партнери и други странски издавачи,
за што штандот предвиде посебни
услови. Македонската книжевност
ќе се претстави и преку трибина, на
која домашните автори ќе говорат за
нивната инспирација, доближување
то на вкусот на современиот светски
читател, искуствата и пробивањето
на меѓународната книжевна сцена,
итн. Како дел од промотивните актив
�

ности, на штандот ќе биде претставен
и најобемниот Голем германско-ма
кедонски речник во четири тома на
авторите Нина Димитрова-Шмигер
и Роланд Шмигер, а еден ден ќе биде
посветен и на претставување на маке
донската литература за деца. Во текот
на сите овие активности, ќе биде про
мовиран и фондот на Министерството
за култура за превод на македонска
литература на странски јазици. Под
готвен е и каталог што претставува
околу триесет македонски автори и
нивното творештво.

Дали е планирано учество на писа
тели на Саемот?
БУГАРИСКА: Оваа година гости пи
сатели на саемот во Франкфурт ќе
бидат академик Влада Урошевиќ,
еден од најзначајните претставници
на македонскиот модернизам: поет,
раскажувач, романсиер, книжевен и
ликовен критичар, есеист, антологи
чар и преведувач, и Гоце Смилевски и
Ненад Јолдевски, како претставници
на помладата генерација македонски
автори, кои се веќе преведувани на по
веќе странски јазици. Гоце Смилевски е
добитник на повеќе европски награди,
кои сведочат за неговиот успех, а мла
диот автор Ненад Јолдевски е добитник
на годинашната награда за литература
на Европската унија. Урошевиќ, Сми
левски и Јолдевски ќе бидат учесници
на трибината и ќе остварат средби со
неколку странски издавачи.
�

Дарко Багески. На настанот се пока
нети издавачки куќи, литературни
агенти и професионалци што учест
вуваат на саемот, а ќе бидат присутни
и претставници од Министерството за
култура на РМ, како и Македонци што
живеат и работат во земјата.
На 21 октомври е закажана про
моцијата на книги за деца „Бајки од
Македонија“. Кој сè ќе биде поканет
од издавачите?
БУГАРИСКА:Сметавме дека е потребно
да ја „освежиме“ понудата на македон
ската книжевност што вообичаено се
претставува пред странските издава
чи на саемските изложби, па посве
тивме посебен дел и на македонската
�

литература за деца. Така во рамките
на Македонскиот ден на литературата
за деца, покрај другите изданија ќе ги
претставиме и сликовниците за деца
од едицијата „Бајки од Македонија“,
адаптирани на модерен јазик, со мо
дерни илустрации и приспособени на
децата од предучилишна возраст. Ги
поканивме сите издавачи на детска
литература, кои се регистрирани како
учесници или посетители на саемот во
Франкфурт. Некои од нив веќе потвр
дија присуство и изразија интерес за
настанот и за македонската литера
тура за деца, па сме оптимисти дека
од овие средби ќе произлезе соработка
со странски издавачи и дека нашите
напори ќе родат плод. �

Дали оваа година ќе има „маке
донски ден“?
БУГАРИСКА: Годинава ќе се обидеме
на посетителите во Франкфурт да им
понудиме поинакво доживување од
Македонија. Популарно наречениот
„македонскиот ден“ ќе се одржи во
сабота, на 22 октомври. Македонска
та книжевност ќе се претстави преку
трибината под мотото „Созвучја“, на
која ќе говорат авторите-гости, како
и претставници од Македонската асо
цијација на издавачи. Инспирирани
од песната „Созвучја“ на Шарл Бодлер
во која во еден стих се вели „...чове
кот низ шума од симболи е патник...“
(„…man passes there through forests of
symbols…”), македонската литература
и култура, а воедно и македонската
издавачка дејност, ќе бидат претставе
ни токму преку специфични симболи.
По трибината, посетителите ќе може
да уживаат и во македонски вина и
деликатеси, како и во традиционална
македонска музика во класичен аран
жман, а во изведба на нашиот гитарист
�
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бренд концепти | Икони на стилот

Д

спортска икона, обожавана од љу
бителите на спортот, а уште повеќе и од
луѓето што немаат многу заедничко со
спортот. Секако, и од младите што сакаат
убав изглед, модерен стил на облекува
ње и уште помодерен стил на живеење.
За нив Бекам е светска модна икона, ме
тросексуалец, трендсетер со посебен
животен стил во повеќе области. Дали и
како можеме да го објасниме феноменот
Бекам? Бекам сигурно само така и одед
наш не стана сето тоа што претставува
денес. Голема спортска и модна икона
се станува со големи потези, системски
и планирано. Неговите менаџери и сти
листи одиграа голема и одлучувачка
улога во сето тоа. Огромна е и улогата на
медиум
 ите. Како на спортските, така и
на истражувачките. Можеби најголема
улога одигра жолтиот печат. Тие нови
нари се креатори на сите информации,
приказни, вистини и невистини, сенза
ции, афери и контроверзии поврзани со
Бекам, неговиот приватен и спортски
живот и монденско однесување кое го
лансираше во светскиот џетсет. Бекам е
идеален прототип на феномен, како што
се брендовите и обожаваните спортски
икони. Сѐ е поврзано со сопствениците
на клубовите за кои тој настапуваше,
за спортските и модни спонзори што
ги рекламираше и за неговата сопруга,
познатата музичка ѕвезда Викторија,
поранешна членка на музичкиот состав
„Спајс грлс“. Во почетокот играше добар
фудбал и беше извонреден фудбалер и
лидер на Манчестер јунајтед. Подоцна,
со тек на времето, како славен фудбалер
продаваше дресови во милионски тира
жи, особено кога играше за Реал Мадрид.
За нив повеќе беше манекен и фотомо
дел отколку фудбалер кој треба да дава
голови. Нив сѐ поретко ги постигнуваше.
Но, производите на спонзорите што ги
рекламираше и понатаму се продаваа
како алва и секој сакаше да ги има и да
мисли дека изгледа како Бекам. Ова по
деднакво се однесува на долната облека
„армани“, спортската опрема „адидас“,
модерните фризури што ги диктираше,
модните парчиња на врвните светски
брендови што ги носи, а да не го забо
равиме и тетовирањето кое стана нави
ка безмалку на сите врвни спортисти и
припадници на светскиот крем, токму по
заслуга на Бекам. Сѐ повеќе се нагласува
ше неговата присутност во медиумите,
убавото лице и згодното тело, додека
фудбалските способности се потиснуваа
во втор план. Допадлливоста ја надвла
деа стручноста, т.е. спортското умеењ
 е.
Пред сѐ убавината на слободните удари
од кои даваше голови на начин што ги

како спортска
икона со
посебен начин
на живот
Пишува | Сотир Костов
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бренд, туку многу повеќе од тоа:
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излудуваше противниците. Неговите
прецизни додавања веќе ги немаше,
а постигнатите голови беа вистинска
реткост. Денес Бекам навистина веќе
не е познат по постигнатите спортски
резултати, туку по високите трансфери,
рекордната заработувачка, однесување
то надвор од теренот, начинот на облеку
вање, физичкиот изглед, тетовирањето
и лакирањето, фотосесиите, насловните
страници на модните списанија и жолти
от печат. Тој повеќе е славна јавна лич
ност отколку успешен спортист. Како
и да е, младите и натаму го обожаваат,
лудуваат по него и се трудат да изгледа
ат како него. Бекам е нивната омилена
спортска и модна икона. Феномен кој се
обожава. Тоа тешко може да се објасни со
факти и рационално. Можат
да помогнат само
емоциите.

Дејвид Бекам како модна икона

Дејвид Бекам. Најголема и неповторлива
модна икона. Повеќе од фудбалер, мане
кен и модел, многу повеќе. Едноставно
човек со стил, препознатлив изглед и
голема харизма. Тоа е оригинален ме
тросексуал
 ец и светска ѕвезда со најјак
сјај. Глобална икона на стилот и бренд
за сите млади од светот. Модерен фраер
кој постојано ги менува стиловите, но
фраер чијшто поединечен аутфит е бес

И Дејвид Бекам како бренд

прекорен. Заштитно лице на кампањата
на Армани со која предизвика големо
и светско внимание. Има префинето
чувство за стил со кој остварува огром
но инспиративно влијание врз мажите
и жените низ целиот свет. Посакуван
фраер со истенчено чувство за стил и
префинетост за облекување и изглед.
Личност, која има огромно инспиратив
но влијание врз мажите низ целиот свет.

Овој фудбалер со изглед и однесување на манекен секогаш е соодветно и модерно
облечен, намирисан и со негувано лице и шик фризура. Како успешен фудбалер
тој е уште поуспешен деловен човек, кој од своето име направи еден од најус
пешните брендови на денешницата. Иако тој не е многу зборлест и образуван
тип, важи за заводлив русокос женскар, атлетски граден фудбалер кој заработува
баснословна сума пари. Тој едноставно го умее тоа. Со своите екстравагантни
фризури им ги презема насловните страници на модните магазини на многу
манекени и манекенки. Еден е од првите кои во јавноста се појави со лакира
ни нокти на рацете и на нозете, депилирано тело, дијамант во забот и слично.
Дејвид Бекам е одличен фудбалер. Моќта на неговиот бренд не се состои само
од мајсторството во фудбал, кое го покажа за Манчестер јунајтед, Реал Мадрид,
Галакси и за Милан. Неговата моќ се харизмата и стилот. Тој е фудбалер, модна
икона, татко, секс- симбол, една половина од моќна позната двојка. Сепак, Бекам
обожава накит, ги лакира ноктите, ја бои косата и не се плаши да носи саронг.
Брендот Бекам, исто така, поминува добро и на меѓународен план. Тој е херој
во Англија и во Шпанија, а неговиот фотогеничен изглед, различни фризури,
чувство за екстравагантна мода и осет за можности за односи со јавноста, исто
така, го направија многу популарен на друго место, а особено во Азија.
Со негова сопруга Викторија, поранешна членка во легендарната група „Спајс
грлс“, имаат четири прекрасни деца и секогаш наоѓаат време стрпливо да
позираат за светските магазини, да купуваат модерни и скапи работи, по
сетуваат популарни места и да уживаат слушајќи и читајќи трачеви за нив,
нивниот брак и за наводното неверство на Бекам. Секогаш, без исклучок,
Бекам успева да ги надмине кризите во својот приватен и деловно-профе
сионален живот, да се издигне над ситуацијата и натаму да е интересен за
голем број обожаватели. Тоа го можат само вистински големите брендови.
Очигледно, Дејвид Бекам е еден од нив. �
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

До крајот на мојот живот ќе живеам во Македонија
Дојде во Македонија за да го исполни аманетот од баба му, која
пред да почине го замолила барем еднаш да ја види земјата од
која потекнува неговата мајка, но плановите се промениле. Марк
де Јонг веќе трета година живее во Македонија. Овде гради нов
живот, од почеток. Кога ќе го запознаете, тој остава впечаток
дека е, навистина, горд што има македонско потекло. Тој и покрај
белгиското државјанство патува со македонски пасош и ја
претставува Македонија на највисоко ниво. Де Јонг за „Република“
открива дека во Македонија повторно почнал да верува во љубовта

Синот и ќерката
на Марк

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Кога првпат стапнавте на македон
ска територија?
Де Јонг: Дедо ми во 1958 година доаѓа
во Брисел, а по земјотресот во Скопје,
во 1963 година, доаѓа и другиот дел
од семејството, баба ми, мајка ми, тет
ка ми и вујко ми. Тие веќе никогаш не
се вратиле назад, но пред три години,
�

Марк со пријателите
во Охрид

заедно со вујко ми, кој дојде во Скопје
првпат по 50 години, јас првпат стапнав
на македонска територија. Прво дојдов
на неколку дена да ги запознаам род
нините овде и земјата. И, навистина,
ми се допаѓаше. Се вратив повторно
во Белгија и по извесен период решив
пак да ја посетам Македонија и останав
тука. Имав аманет од баба ми еден ден
да се вратам во оваа земја. Роден сум во
Белгија, пораснав со баба ми, дедо ми
и со вујко ми. Тие ме научија да збору
вам македонски, да јадам македонска
храна, преку нив ја запознавав земјата.
Баба ми ми готвеше полнети пиперки,
кокошка со ориз и свински опашки со
зелка, најчесто прилепски специјали
тети бидејќи нејзиното потекло е од
Прилеп. Таа ја всади во мене љубовта
кон готвењето.
Како бевте прифатени на почетокот
од луѓето овде?
Де Јонг: Овде луѓето се многу отво
рени, сакаат да ве запознаат. Но, како
и секаде во светот, и овде има луѓе за
кои важи правилото за природна се
лекција. И полека, како што поминува
времето, добрите остануваат, лошите
се ставаат настрана. Иако, за разлика од
�

Ајвар по рецептот на Марк
Смесата се состои од 70 проценти
црвени пиперки, 15 проценти модар
патлиџан, 15 проценти тиквици, во
неа се става масло (една половина
сончогледово, една половина маслиново), лук, мајчина душичка и жалфија
(свежи). На крај малку оцет и шеќер.
белгискиот народ, тука има повеќе топ
лина, овде на чија врата и да тропнеш,
со насмевка ќе те примаат. Во Белгија
треба неколку денови однапред да се
најавиш за некому да му отидеш на
гости. Овде и кога без најава ќе отидеш
во нечиј дом, масата е секогаш полна,
луѓето се насмеани, тука има срдечност
каква што ја нема никаде на светот.
За белгискиот народ велат дека
ужива во многу храна, има ли големи
разлики во белгиската и во македон
ската кујна?
�

Марк со партнерката и
Никола на Виноскоп
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Де Јонг: Кога зборуваме за храната, мо
рам да истакнам дека и за двете земји
е многу важен квантитетот на храна
та. И во Белгија, како и овде, луѓето
сакаат на масата да има многу јадење.
Додека вкусовите се сосема различни.
Не се употребуваат исти зачини. Тра
диционалната белгиска кујна се готви
на ист начин како македонската, треба
да се вари долго време, се употребува
многу зеленчук. Но Белгијците имаат
други навики, повеќе се готви со вино,
со пиво, таму има и специфични намир
ници што ги нема овде.
Ви недостигаат ли намирниците од
Белгија за да можете еден специја
литет да го направите да биде токму
како што сте го замислиле?
Де Јонг: Искрено да ви кажам, не. Јас со
текот на времето се научив да готвам
токму со намирниците што ги има во
Македонија бидејќи од седумдесет до
деведесет проценти од тоа што ми е по
требно го има овде. Тука, за разлика од
други земји, сѐ уште има многу здраво
овошје и зеленчук, кои не се прскани.
Јас се трудам да ги научам луѓето да
готват на мојот начин.

шести во светот, применувате ли
веќе некои од македонските на
мирници таму?
Де Јонг: Да, најчесто зачините. А сега,
кога бевме во Турција, готвев патка со
вино од Македонија. Мојата кујна се сме
ни откако дојдов во оваа земја. Порано
бев повеќе месар, сега готвам храна со
многу зеленчук.

�

Гурмани ли се Македонците?
Де Јонг: Македонците се големи
гурмани, иако тешко се решаваат да
пробаат храна зготвена на поинаков
начин, но откако ќе вкусат, најчесто
велат: „ Зошто јас не го готвам така“?
Ми бараат рецепти, за подготовка на
храна се советуваат со мене дури и
преку социјалните мрежи. Јас многу
сакам да ги споделувам моето знаење
и искуство со луѓето. Со задоволство
им помагам.
�

� Со Вашите вештини во готвење
то Ве гледаме и на многу меѓуна
родни натпревари, прв во Европа,

Сметате ли дека македонската кујна
е доволно промовирана надвор?
Де Јонг: Македонците одлично ја
познаваат македонската кујна, спе
цијалитетите се уникатни. Но сметам
дека треба повеќе да биде пласирана
и надвор од државата, да ја запознае
светот, но да биде приготвена на со
времен начин.
�

Кога сакате да поминете време
надвор од работните обврски, каде
сакате да се релаксирате?
Де Јонг: Имам две места овде во Ма
кедонија што многу сакам да ги посе
тувам. Го сакам Галичник. Одушевен
сум од тоа место, природата, храната,
многу ми се допаѓаат. Второто место
е Охрид. Овој град го сакам токму во
ова време од годината и преку лето,
�
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бидејќи е малку посвежо. Многу го
сакам езерото, ми изгледа како море,
не можам да кажам дека тоа е езеро.
Кога одите во Белгија на море имате
мал дел пред себе, додека кога сте во
Охрид имате синило пред себе. Многу
е убаво , луѓето се гостопримливи, ми
се допаѓа храната и начинот како се
приготвува пастрмката.

Ја чувствувате ли веќе Македонија
како свој дом?
Де Јонг: Да. Овде сум свој на своето.
Дома сум. Јас решив да останам да
живеам тука. Сега можам да кажам
дека до крајот на мојот живот ќе жи
веам овде. Планирам да изградам и
свое живеалиште во оваа земја. Имам
македонски документи, лична карта,
пасош. Работам тука како професи
онален готвач, снимам емисија. Во
градинките, преку моите рецепти,
помагам децата да здобијат здрави на
вики во исхраната. Овде сум среќен и
исполнет. Во Македонија го пронајдов
својот мир, овде имам време и за ра
бота, но и за социјален живот. Луѓето,
особено децата, навистина реагираат
пријатно кога ќе се сретнеме на улица,
тука почнав повторно да верувам во
љубовта.
�

Вие сте татко на веќе возрасни
ќерка и син, кои сѐ уште живеат
во Белгија. Што мислат тие за ва
шата одлука?
Де Јонг: Знаете како, кога ќе отидете
некаде на одмор, супер ви е, но поми
нува време и сакате да се вратите на
зад. Син ми постојано доаѓа, но поради
обврски повторно се враќа. Ќерка ми
неодамна изрази желба да дојде на
подолго во Македонија. Таа многу сака
деца, па ако, навистина, реши да оста
не, ќе ја вклучам во моите ангажмани
за здрава исхрана на децата. �
�
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година на десниот брег Будим и Обу
да и на левиот брег Пешта. Одлич
ната архитектура и многубројните
паркови каде што можете да ужива
те во сите бои на есента ќе направат
да посакате таа да трае засекогаш.

Б

удимпешта е главен град на
Унгарија и нејзин основен по
литички, културен, трговски,
индустриски и транспортен центар.
Не постои место на светот што ба
рем малку личи на прекрасната Бу
димпешта. Динамичен ноќен живот,
архитектура за восхит, фасцинантна
историја и уште многу возбудливи
работи што ќе ве преплават со ин
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спирација. Будимпешта е еден од
градовите што во секое годишно
време има посебна убавина и прави
да се чувствувате како да сте дошле
на место што никогаш претходно не
сте го виделе.
Будимпешта станал единствен град
што ги зафаќа двата брега на Дунав
со спојувањето од 17 ноември 1873
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Почитувана како една од најубавите
градови на Европа, нејзиното свет
ско наследство ги вклучува двата
брега на Дунав, замокот „Буда“, аве
нијата „Андраши“, „Плоштадот на
хероите“ и метрото „Милениум“, кое
е второ метро по староста во све
тот. Исто така, други значајни точки
во градот се тоа што таму се наоѓа
втората по големина синагога во
светот, како и третиот по големина
парламент во светот.

Будимпешта може да биде вистинско
место за неколкудневно бегство од
работните обврски. Градот е познат
и по своите термални бањи. Тие се
нешто што мора да го посетите, без
разлика дали одите за лекување или
само за забава. Затоа кога одите во
Будимпешта не заборавајте да го
спакувате костимот за капење, си

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Есенско уживање во
прекрасната Будимпешта

Како град на уметноста, Будимпешта ги
има едни од најпознатите музеи. Затоа
не смеете да пропуштите да разгледате
барем неколку од нив, особено
„Унгарската национална галерија”

гурно ќе ви треба. „Плоштадот на
хероите“ е, навистина, местото што
никако не треба да го одминете.
Овој плоштад е лоциран на крајот
од стилската авенија Андраши, каде
што ќе можете да пронајдете и многу
дизајнерски продавници за гардеро
ба, ексклузивни марки, прекрасни
театри и книжарници. Кој бил во
Будимпешта знае и за прекрасно
то езеро што се наоѓа веднаш зад
плоштадот . Тука се наоѓа и една од
најубавите зоолошки градини.
Како град на уметноста Будимпешта
ги има едни од најпознатите музеи.
Затоа не смеете да пропуштите да
разгледате барем неколку од нив,
особено „Унгарската национална
галерија”. Во пролетната сезона, се
одржува познатиот фестивал „Ноќта
на музеите”, тогаш музеите работат
во текот на целата ноќ, па сè до ра
ните утрински часови. За гурманите,
пак, градот го има добро познатиот
унгарски гулаш, кој туристите го

обожаваат. Освен храната, како по
себен симбол тука се истакнува и
виното во кое со задоволство ќе ужи
вате, како и разните слатки ликери.
Халата „Голем маркет“ е вистинско
место за сите љубители на разно
видна храна, вино, ликери, сето тоа
заедно со фолклорната уметност.

Доколку сте од тие што љубат да па
зарат, тогаш ќе ја обожавате Будим
пешта. Освен добропознатите про
давници и бутици во кои можете да
пронајдете сѐ и сешто, одлична вест
за сите е дека во овој град во текот
на целата година се организираат
најразлични панаѓури и настани на
кои можете да си купите интересни
и несекојдневни работи.
Ако се решите да го посетите овој
град, агенциите нудат петдневни
аранжмани, односно од 21 до 25 ок
томври за 109 евра со плаќање на
шест рати. Пристигнување во Бу
димпешта наутро. Разгледување на
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градот: Парламентот, мостот „Мар
гарета“, Кралската палата, Рибар
ските тврдини, црквата „Матијас“,
„Плоштадот на хероите“, операта,
базиликата „Св. Стефан“. Сместу
вање во хотел. Слободно попладне
за одмор и рекреација. Ноќевање. Во
следните денови е вклучен појадок.
Факултативно посета на Виена. По
сета на трговски центри. Вечерните
часови можност за факултативно
ноќно крстарење со брод.
Кога би сакале да искусите едно
ноќно крстарење со брод по Дунав
со локален водич тоа би ве чине
ло околу 15 евра. Разгледување со
локален водич на градот е 10 евра,
факултативна вечера со чардаш е
35 евра. Важно е да знаете и дека
патничкото осигурување го плаќате
од ден по едно евро.
Внимавајте, Будимпешта е заразен
град, штом еднаш го посетите, ќе се
вратите повторно. �
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АТРАКТИВНО

ТРЕНД

Плетените фустани се задолжителни за есен
Фустаните што личат на долг
џемпер се неизоставен дел од
секоја есенска и зимска сезона

Ако одите на забава, овие фустани може
да ги комбинирате со плик-чанта и со
секси чизми. Може да дојдат предвид и
ефектен кожен ремен, тенки црни хула
хопки и високи потпетици.

За деловен изглед плетените фустани
може да ги комбинирате со лакирани чев
ли, чизми, впечатливи ремени. Одберете
фустан во основни бои како, на пример,
црна или сива, бидејќи така во исто вре
ме ќе изгледате класично и атрактивно.

Овие фустани се супер избор и за слоеви
то облекување. Може да носите онолку
парчиња облека колку што сметате де
ка ви е потребно за да се стоплите. Во
дневни пригоди носете го фустанот со
хеланки во впечатливи бои или со рас
кошен дезен, со капут и со кратки чизми.

Овие фустани беа многу модерни во се
думдесеттите години на минатиот век,
но модните дизајнери од лани повторно
ги вратија на модната сцена.
За похрабрите, плетените фустани може
да се комбинираат и со патики. �

П

летените фустани најдобро изг
ледаат во комбинација со чизми.
Оние со големо деколте ќе изгле
даат секси со шал околу вратот и може
да се носат секаде.

Ги има во различни должини, дезени,
бои. Со овие фустани е лесно да се експе
риментира и да се приспособат на при
годата за која се наменети. Плетените
фустани најдобро изгледаат во комби
нација со чизми на потпетица.
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Пишува | А. М. Б.

Овие фустани се за секаква пригода: на
забава, на работа, за на кафе со пријате
лите. Кога ги носите за дневна варијан
та, нема потреба да додавате преголеми
модни детали. Комбинирајте ги со хула
хопки во боја бидејќи тие ќе ја нагласат
вашата женственост.
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наука и технологија
Компаниите што се
занимаваат со иновации
одамна работат на
концепт за автомобил
што ќе се движи на
соларен погон со
кој возењето ќе биде
значително поевтино
отколку со кое било
друго гориво и ќе
биде најнештетно за
животната средина.
Сепак, тоа што е на
сончева енергија не
значи дека автомобилот
не може да биде со стил

Н

еколку кинески компа
нии развиваат спортски
соларен автомобил, кој
се очекува во блиска иднина
да биде пуштен и во комер
цијална употреба, но се чини
најблиску до конечниот произ
вод е „Ханерџи“, најголемата
фирма во светот што произ
ведува тeнки соларни панели.
Во јули годинава тие пред 4.000
посетители во Пекинг јавно
ги презентираа своите нови
четири модели на соларни ав
томобили, а најатрактивниот
спортски автомобил „ханерџи
солар р“ имал и тест-возење
како дел од презентацијата.
Тие своите нови модели на
соларни автомобили ги опи
шуваат како едноставни елек
трични возила прекриени со
најефикасните соларни панели
на пазарот. Според потпретсе
дателот на „Ханерџи“, Гао Ве
имен, возилата се прекриени
со најдобрите панели што ги
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Сончевите зраци како гориво

Соларните
автомобили
сÈ поблиску
до улиците
произведуваат, кои имаат импре
сивен процент на производство на
електрична енергија од 31,6 отсто.
Стандардните панели успеваат околу
15 проценти од примената сончева
енергија да ја претворат во елек
трична, што значи дека тие што ги
има соларниот автомобил на „Ха
нерџи“ се двојно поефикасни.
Според компанијата, ако нивни
от спортски модел „ханерџи солар
р“ е изложен пет до шест часа на
сончева енергија, неговите панели
можат да генерираат од осум до де
сет киловат-часови дневно со кои
автомобилот може да помине 80

километри. Бидејќи панелите
се директно поврзани за авто
мобилот, идејата е тој да може
да се полни додека се вози и
воопшто да нема потреба да се
застанува на станиците за пол
нење на бензинските пумпи.
Со ова, како што велат од „Ха
нерџи“, се елиминира можнос
та автомобилот да остане без
енергија пред да стигне до ста
ница за полнење. Овие возила
се идеални за пократки и за
средни релации и за во гра
дови со нормални временски
услови.

„Со новите возила ја преки
нуваме низата на ограниче
ните соларни автомобили
што не се практични, кои
беа досега презентирани, и
ги лансираме моделите што
се надеваме дека наскоро ќе
бидат комерцијализирани и
дека ќе станат попопуларни“,
се вели во соопштението на
компанијата.

Уште еден соларен автомобил
на кој работи компанија од
Австралија е сѐ поблиску да ја
види светлината на денот. Мо
делот „имортус“ е автомобил
со атрактивен и спортски ди
зајн што се движи на сончева
енергија. „Имортус“ е изум на
стартап-компанијата за елек
трични возила „И-Ве-Икс“, која

работи на автомобилот заедно со
истражувачите од Универзитетот за
технологија „Свинбурн“, во Мелбурн.
Возилото функционира како обич
но електрично возило, но има со
ларни панели на покривот, што му
овозможува значително подолго да
остане на патот. Всушност, можеби
и неограничено.

„Способноста да се движи на сон
чева енергија и да складира енер
гија за подоцнежна употреба му
овозможува на возилото, прак
тично, да се движи бесконечно.
Сѐ додека има сонце и тоа живее“,
се вели на веб-страницата на ком
панијата „ И-Ве-Икс “.

Според спецификациите, „имортус“
би требало да биде способен да дос

тигне брзина од 100 км на час
за помалку од седум секунди.
Со комбинација на акумулатор
и на соларна енергија ќе може
да помине растојание и до 550
километри, со просечна брзина
од 85 километри на час. Сепак,
во зависност од временските
услови, од„ И-Ве-Икс “ велат
дека, теоретски, возилото
би можело само со помош на
сончева енергија да се движи
неограничено и тоа со брзина
од 60 километри на час.
За разлика од првите модели
на соларни автомобили што ѝ
беа презентирани на јавноста и
не изгледаа многу атрактивно,
изгледот на „имортус“ наиде на
позитивни критики кај луѓето
од автоиндустријата. Неговиот
префинет спортски изглед,
едноставно, маѓепсува, но
како за почеток неговите
креатори најавуваат
дека ќе бидат произведени само 100 возила,
со продажна цена за
која се проценува
дека ќе достигне
околу 370.000
американски
долари.
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Петте најотровни
цвеќиња
Љубителите на цвеќето понекогаш не знаат
дека нивното омилено цвеќе може да биде
и отровно, ова се само дел од цвеќињата за
кои градинарите предупредуваат дека се
отровни и можат да ви наштетат

Кала

Место да го собирате отпадот
во кујната - турнете го
Ве мачи отпадот во кујната? Треба да се собере, да се прене
се до кантата за отпадоци, па се исчисти зад него. Наместо
да го правите сево ова, турнете го

С

игурно ќе се согласите
дека еден од најголеми
те проблеми во кујната
е нејзиното чистење и одржу
вање. Собирањето трошки,
отпад од овошје и од зелен
чук и други производи не са
мо што го забавува процесот
на готвење, туку е и вознеми
рувачки. Сепак, постои реше
ние и за овој проблем. Отво
рањето дупка на работната
површина под која директно
ќе биде поставена кантата за
отпадоци е едноставно и мно
гу функционално решение,
пишува „Контемпорист“. �

Лисјата и гранките на овие цвеќиња со
бизарен изглед се отровни. Познати и
како цветови фламинго, оброк од тропски
антуриуми може да предизвика болно
чувство во устата, кое најавува отекување
и пликови. Се менува и гласот, а може да
предизвика и пречки во голтањето.

Мајско цвеќе

Овие виснати цветчиња се целите от
ровни, од врвот до водата во вазата во
која стојат. Мачнина, повраќање, болка
во устата и во стомакот, пролив и грчеви,
како и забавување на срцето и аритмија
се симптомите што се добиваат доколку
се изеде доволна количина.

Хортензија

Хортензијата е прилично популарно
дворско цвеќе, кое може да порасне и
повисоко четири метри. Цветовите, кои
потсетуваат на шеќерна волна, предиз
викуваат болки во стомакот, кои некогаш
се појавуваат неколку часа по консуми
рањето. Обично, пациентите чувствуваат
чешање на кожата, повраќање, слабост
и потење, а поретко кома, конвулзии и
проблеми со циркулацијата.

Волнест напрсток

Ова растение со волшебен изглед расте
до еден метар во висина и има виснати
виолетови, розови или бели цветови,
понекогаш дамчести од внатрешната
страна. Листовите имаат фармацевтска
примена за лекови за срце. Ако се изеде
кој било дел од растението на своја рака
може да предизвика проблеми со срцето,
заедно со мачнина, повраќање, грчеви,
пролив и болки во устата.

Глицинија

Глициниите формираат романтични кас
кади од цветови што висат во сини, розо
ви или бели нијанси. Целото растение е
отровно иако некои велат дека не и цве
товите. Што е сигурно – сигурно е, затоа
што, според повеќе извештаи, јадењето на
ова растение предизвикува тежок случај
на мачнина, повраќање, грчеви и пролив,
толку тежок – што мора да се лекува со
инфузија против дехидрирање и лекови
против повраќање. �
www.republika.mk
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рекреациjа

Аеробик

- забава,
играње или
вежбање

ЕЛИТ ПЛАЗА
Хотел и Бизнис Центар – Скопје
www.eliteplaza.mk

Нова приказна во градот
Лоциран позади
Универзалната сала
во Скопје

Покрај рекреативното спортување или вежбање
во сала, многумина се одлучуваат да се занимаваат со аеробик.

Нуди незаборавен престој на своите гости
со луксузно сместување, извонредна храна
послужена во елитен ресторан

Предноста на аеробикот е што се работи
во група и нема многу простор за ескиви
рање, односно секоја вежба што ја води
инструкторот е строго контролирана и
опфаќа најразлични групи мускули.

Аеробикот е склоп на повеќе вежби и комбинира повеќе
ритмички дисциплини, преку истегнување и тренинг за
сила за да се подобрат или одржуваат флексибилноста,
мускулатурата и кардиоваскуларното здравје.

2 комплетно опремени конференциски и свечени
сали за прослави, деловни простории како и катна гаража
на 5 нивоа во склоп на самиот хотел
За миговите за релаксација и рекреација ЕЛИТ ПЛАЗА
нуди најсовремено опремени Фитнес и спа центар

ЕЛИТ ПЛАЗА - Хотел и бизнис центар Скопје

В

о периодот по летните одмори, па до пролет голем
дел од љубителите на спортувањето се одлучуваат
активностите да ги преселат во салите за вежбање
поради временските услови. Веќе ги нема секојдневните
физички активности на отворено, па спортот и
рекреацијата се одвиваат на затворено.

Подготви | Бојан Момировски

Модерен и луксузен
хотел со 4 ѕвезди

Учесниците во поголеми или помали групи
изведуваат различни движења на музика
кои изгледаат максимално синхронизирано
со цел да се спречат болести или да се одр
жува или подобри физичката подготвеност.
Обичните часови по аеробик се поделени
во различни нивоа, во зависност од ин
тензитетот и од комплексноста. Часовите
по аеробик е препорачливо да траат од
45 минути до еден час, со можност секој
да го изберат нивото на вежбање во за
висност од својата физичка активност. Во
многу сали за вежбање, покрај фитнес, има
и аеробик во присуство на инструктор со
можност учесникот да го одбере интензи
тетот на вежбите. Секој час е наменет за
одредено ниво според искуството што го
имаат рекреативците и според физичката
подготвеност. Инструкторите мора да бидат
сертифицирани и подготвени да им пружат
на учесниците најразлични вежби.

Тел: +389(0) 2 5514 888

| info@eliteplaza.mk | reception@eliteplaza.mk

Постои мислење дека салите за вежба
ње се место каде што се губат килогра
ми и дека аеробикот не го овозможува
тоа. Сепак, според голем број светски
научници, тоа е сосема спротивно би
дејќи примарната цел на фитнесот
или на бодибилдингот како спорт е
губењето масни наслаги, додека ае
робикот е рекреација при која има
голема физичка активност и со сво
јата разновидна програма може да
помогне во обликување на телото и
на мускулите.
Стравот од нагло и брзо зголемување
на мускулите по вежбањето со направи
за вежбање ги насочува учесниците на
аеробик. За да се извршат аеробните
програми, вклучени се тегови до пет
килограми, гуми и најразлични рекви
зити што се делотворни за зголемува
њето на мускулната маса. Секако, во
вежбањето, освен естетскиот, многу е
важен и здравствениот ефект.
Облеката што се препорачува за ае
робик треба да биде лесна, произве
дена од материјал што ја впива потта
и воопшто не треба да претставува
проблем додека се вежба.

Постои голема дилема дали изборот за вежбање да
биде фитнес или аеробик, а според многумина
токму вежбањето во група со музика,
предводена од инструктор, е
поголема предност во однос
на кревањето товар.

Во Македонија сѐ повеќе се отвораат
вакви мултикомплексни центри за
вежбање, особено во есенскиот и
во зимскиот перио д, во кои е
вклучен и аеробикот.

www.republika.mk
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спорт интервjу

БОРЧЕ КОСТОВСКИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНСКАТА
ТАЕКВОНДО ФЕДЕРАЦИЈА

е еден од најголемите спортски
успеси во земјава воопшто.

Сето тоа ни дава право да се
надеваме на олимписка норма
за Токио, а се надеваме дека ќе
направиме добра стратегија со
Агенцијата за млади и спорт и
со Македонскиот олимписки
комитет со која ќе целиме на
стабилни норми.

Македонија станува
сила во таеквондо
на Балканот
Таеквондото последните неколку години станува
сѐ попопуларен спорт и привлекува сѐ повеќе
заинтересирани и во нашата земја. Како возбудлив и
интересен спорт кој во светски рамки ужива голема
почит и во кој домашните претставници бележат сѐ
повеќе успеси на меѓународните турнири, „Република“
разговараше со првиот човек на Македонската
таеквондо федерација, Борче Костовски, за сегашната
состојба во која се наоѓа таеквондото и за иднината
на овој спорт во Македонија
Разговараше |
Горан Зивчевски

Од каде потекнува таеквон
дото како вештина и кажете
ни нешто повеќе за неговата
историја и корени?
Костовски: Корените на
оваа, пред сѐ, борачка вешти
на потекнуваат од Кореја, а
според некои артефакти оваа
техника првпат се забележува
во перио
 дот пред нашата ера.
Низ историјата била позната
и под други имиња, како тек
јон, субак, хваранг сѐ до1965
година кога го добива името
таеквондо, што во слободен
превод значи удар со рака и
со нога и изведување техники
во скок.
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Во моментов важи за еден
од најпопуларните борачки
спортови на планетата со ре
гистрирани над сто милиони
вежбачи.
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Дали луѓето што сакаат да
се занимаваат со таеквондо
треба да поседуваат некои
посебни предиспозиции и ка
ков е досегашниот интерес
во Македонија?
Костовски: Со таек
 вондо, а
и со борачки спорт воопшто,
може да се занимава буквално
секој. Тоа е предноста на овој
вид спортови. Во Македонија
во моментов има регистрира
но 550 активни вежбачи кои
се соединети во 12 клуба, кои
се членови на Македонската
таек
 вондо федерација, со тен
денција оваа бројка да расте.
Кажете ни нешто повеќе
за неопходната опрема во
таеквондото и дали е скап
спорт?
Костовски: Таеквондо не е
скап спорт. Има специфична
опрема, секако тоа е лепеза на
неопходни направи за трени
www.republika.mk

нови на овој борачки спорт во
Македонија, за кратко потоа
помладите генерации да на
прават голем чекор напред и
да го достигнат моменталното
одлично ниво.

рање. Сепак, ова е олимписки
спорт, бара многу од спортистот
и има свои специфичности.

Како комбинација од бор
бена техника, самоодбрана,
спорт, а во некои случаи и
вежба за медитација, која е
придобивката од таеквон
дото?
Костовски: Пред сѐ, имаме
придобивка за нашето физич
ко здравје, а со тоа и ментално
здравје, кое во денешното бр
зо време ни дава можност да
бидеме поспокојни. Таеквондо
е многу динамична вештина,
има перфектен кардиоефект.

Подоцна, на почетокот на 90тите години на минатиот век,
Ацо Анастасов воспоставува ос

Со зголемениот интерес за
таеквондо во Македонија,
сѐ повеќе млади се одлучу
ваат да се запишат и да се
запознаат со овој спорт. На
која возраст се најмладите
кои тренираат таеквондо во
Македонија и во кои возрас
ни категории има најмногу
луѓе што тренираат?
Костовски: Најдобар период
за почеток е 6 години, но нико

Кога може да се каже дека се
направени првите чекори на
овој спорт во Македонија?
Костовски: Првите чекори на
таеквондото во Македонија се
направени некаде при крајот
на седумдесеттите години од
минатиот век кога еден тим од
Хрватска првпат демонстрира
таеквондо во Македонија. Де
монстрацијата предизвикала
одлична реакција кај гледачите
кои до тогаш не виделе ништо
слично.

Таеквондот о е олимписки
спорт со целосна контактна
борба, која е со систем на но
каут и тоа ја прави особено
атрактивна и за гледање.

гаш не е доцна за да се почне.
Во Македонија има буквално
во секоја старосна категорија
вежбачи, особено деца.

Таеквондото е олимписки
спорт. Можеме ли за четири
години да се надеваме дека
на Олимписките игри во То
кио некој наш претставник
ќе се закити со олимписки
медал?
Костовски: Од последното
Балканско првенство, кое се
одржа во Бугарија, Македо
нија се врати со 4 балкански
шампиони, а тоа ни дава пра
во слободно да кажеме дека
стануваме сила на Балканот.
Минатата натпреварувачка
година донесовме 250 меѓу
народни медали, а нашиот
најдобар репрезентативец и
актуелен балкански шампион,
Дејан Георгиевски, освои 12
златни медали на меѓународ
ните турнири.

Македонската таек
 вондо
федерација втора година по
ред го реализира проектот
„Таеквондо за секого“ во со
работка со Агенцијата за
млади и спорт. Кои се целта и
придобивката од овој проект,
како поточно се реализира и
дали преку него досега имате
забележано млади таленти
во овој спорт?
Костовски: Основната цел
на овој проект е да повлечеме
што повеќе млади да вежбаат
таеквондо. Одиме во основни
училишта и го презентираме
таеквондото во прво лице, а
младите најчесто се вооду
шевуваат од вештините. Две
години веќе го реализираме
„Таеквондо за секого“ и ќе про
должиме и во иднина. Праќаме
апел тоа да го прават и другите
федерации бидејќи Македо
нија е расадник на спортски
таленти, особено борачки.

На 15 ноември Дејан Георги
евски, Филип Додевски и Иван
Крстевски, благодарение на
Агенцијата за млади и спорт,
заминуваат на Светско првенс
тво за јуниори во Канада, каде
што се надеваме на медали.
На последното Европско пр
венство за сениори нашата ре
презентативка Петра Мтијаше
виќ освои бронзен медал, што
www.republika.mk
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ВРЕМЕПЛОВ

д в о г л е д
Клучот на истрагата на Јанева
во скопската канализација

� 22 октомври 1917 година
Во Прилеп е роден Борко Лазески, академски сликар. Најпознат
е по фреските и по мозаиците
изведени во Скопје, Кичево, Велес, Мексико Сити итн. Фреската „Илинден 1903“ во холот на
Домот на ЈНА била уништена во
земјотресот, а животното дело
на Лазески, фреската од НОВ,
изгоре во пожарот во „Македонска пошта“. Единствено зачувано
дело, реализирано пред земјотресот во 1954 година е мозаикот
„1903-1941“ на спомен-чешмата
во с. Смилево, Дебарца.
� 23 октомври 1893 година
Во Солун е основана Македонска
револуционерна организација
во куќата на солунскиот книжар
Иван Хаџи Николов. Основоположниците биле: Д-р Христо
Татарчев, Даме Груев, Петар Поп
Aрсов, Иван Хаџи Николов, Антон
Димитров и Христо Батанџиев.
� 25 октомври 1689 година
Австрискиот генерал Енеја
Силвио Пиколомини го запалил
Скопје како дел од контраофанзивата против Отоманската Империја. Во тој период градот бил
зафатен со епидемија на колера.
Пиколомини наредил градот да се
запали за да се сопре епидемијата. Иако градот горел два дена и
до темел изгореле голем број куќи
и дуќани, епидемијата не сопрела.
Дури и самиот тој се заразил од
колера и набрзо починал.
� 26 октомври 1912 година
Грците го освоиле Солун, а Србите Скопје во Првата балканска војна.
� 27 октомври 1947 година
Во Лерин е извршена смртна пресуда врз 13 Македонци од селото
Герман, Леринско, обвинети за
соработка со партизаните.
� 27 октомври 1912 година
Во Битола е роден Стефан Наумов – Стив, македонски комунист, учесник во НОВ, народен
херој на Југославија. На 12 септември 1942 година, кај селото
Болно, Ресенско, во борба против бугарската војска и полиција
се самоубил заедно со неговиот
соборец, народниот херој Мите
Богоевски.
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кандалозни и шокантни инфор
мации пред неколку дена беа об
јавени на порталот „Нова“.

„Специјалното јавно обвинителс
тво во рамки на истрагата за нере
дот пред Општина Центар, ги истра
жува и сендвичите кои им се делеа
на симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ
за време на насилните протести
пред Општина Центар во 2013 го
дина“, напишаа секогаш доброинфор
мираните новинари од порталот.
�

Порталот „Нова“ на јавноста ѝ откри
ва уште детали за овој веројатно нај
голем случај досега во кариерата на
Катица Јанева и СЈО, случајот за сенд
вичите на протестот пред Општина
Центар:

„Сомневањата се дека комбето кое
пристигна пред Општината „воору
жено“ со сендвичи е сопственост на
државна институција, а го возел во
зач, исто така, вработен во таа инсти
туција. Сендвичите, наводно, биле
платени од буџетска сметка од една
позната скопска пекарница“, пишува
ат големите новинарски истражувачки
пера на порталот „Нова“.
�

Двогледот на „Република“ по допре
ниот глас од профондацискиот портал
„Нова“ ги истражи овие индиции и
дојде до многу нови сознанија кои ја
потврдуваат неофицијалната инфор
мација на „новајлиите“ - СЈО навистина
ги истражува сендвичите пред Општи
на Центар и за таа цел има поведено
темелна и детална истрага.

СЈО за да докаже дека сендвичите би
ле купени со државни пари, ќе треба
да влезе во самото дебело црево на
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процесот. За таа цел Јанева и СЈО по
бараа од сите присутни на протестот
пред Општина Центар да приложат
остатоци од фецес со датум од 7 јуни
2013 година по 18 часот, до најдоцна 9
јуни 2013 година во 10 часот, широка
временска рамка во која се претпоста
вува дека и оние со најтврда столица
имале шанса да се олеснат.

„Бараме сите што протестирале
пред Општината на 7 јуни 2013
година да приложат спакуван ва
кумиран фецес во тврда, полутвр
да или течна состојба за да биде
анализиран. Фецесот се надеваме
дека граѓаните си го чуваат во тег
ли или кутии во фрижидер или,
пак, на некое друго место каде што
луѓето архивираат такви остатоци
од себе, во некоја Банка за фецес.
И, значи, бараме фецесот да го при
ложат на адреса на СЈО. Потоа ние
ќе го анализираме фецесот, значи
неговата форма, мирис и ако треба
вкус, од што е составен и дали во
него значи ќе се најдат траги од
компонентите со кои во осомниче
ната пекарница од Скопје се прават
обично, значи, сендвичи. Па, ќе
видиме дали она што ни смрдеше
во овој случај има реална основа
или не“, изјави на прес-конферен
ција денеска Катица Јанева.
�

„Доколку во фецесот на минимум
10 луѓе се пронајдат остатоци од
шунка, кашкавал и леб какви што
користат во осомничената пекар
ница за да ги прават сендвичите,
ќе имаме основано сомнение дека
купените сендвичи со пари од буџе
тот, навистина, биле однесени пред
Општината и употребени за да се
нахранат протестанти. Како и да е,
�
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очекувам да налетаме на многу вал
каници во овој случај“, додаде Јанева.

Веднаш по прес-конференцијата, Ја
нева се облече во своето специјално
дизајнирано нуркачко одело „фока“
и заедно со тим нуркачи-експерти за
мина кон седиштето на ЈП „Водовод
и канализација“ во Скопје, каде што
со судски налог ќе побара да изврши
увид во канализацијата и да се оби
де да пронајде фецесни остатоци од
2013 година, меѓу кои можеби се крие
и големата вистина за мистериозните
сендвичи пред Општина Центар.

„Ќе влеземе во секој тоалет и
колектор само за да дојдеме до вис
тината за сендвичите" најави Кати
ца Јанева навлекувајќи ги гумените
чизми и одело на себе.
�

Доколку во канализациските цевки
бидат лоцирани фецесни остатоци
кои одговараат на сендвичите од поз
натата пекарница, Јанева со тим фо
рензичари и бајачи ќе се обиде да ја
проследи траекторијата на фецесот од
местото на пронаоѓање до ВЦ-шолјите
низ домовите на скопјани.
Јанева и истражителите на СЈО ќе има
ат цел да утврдат дали одредени гом
неници кои би биле пронајдени во
канализацијата или пратени од граѓа
ните навистина некогаш биле сендвич
во рака на протестант. Ако го докажат
тоа, виновникот може да биде осуден
на тврда електрична столица. �

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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КуJнски тефтер

Шкотски ролат со јајце
СостоJки:
# 8 големи колбаси
# 8 јајца
# 150 грама лебни

трошки

Ќе ви треба и:
# сол
# црн пипер
# маслиново масло
СОВЕТ: Овие ролати од јајца се

одлични за на излет. Испечете ги
претходната ноќ и понесете ги со
вас на прошетката во природа. За
вегетаријанска верзија, обидете се
да ги обвиете јајцата со фалафел
пред да ги печете или пржите.
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Подготовка:
# Почнуваме со вадење на месото од колбасите. Ова е, навистина,
голем неред, но нам ни е потребно мекото месо од внатрешноста за
да ги обвиеме јајцата.
# Варете ги јајцата во топла вода најмалку 6 минути, но и неколку
минути повеќе нема да бидат вишок.
# Ставете ги во студена вода и потоа излупете ги.
# Ова е најтешкиот дел. На штицата за сечкање ставете пластична
фолија и намачкајте ја со малку масло пред да ставите една шести
на од месото и убаво да го размесите. Едно од варените јајца ставе
те го на средината од месото и со помош на фолијата почнете да го
обвивате месото околу јајцето. Најверојатно ќе ви остане од месото
на краевите, па затоа овие делови отсечете ги со нож и внимавајте
да ви остане доволно за да можете убаво да го обвиете јајцето со
рацете. Бидете стрпливи, ова е најтешкиот дел.
# Кога ќе бидете задоволни како е обвиено месото околу јајцето,
ролатот ставете го во длабока чинија со две изматени јајца и убаво
потопете го од сите страни.
# За крај ролатот ставете го и во лебните трошки и ставете го
да се пече.
# Доколку сакате врз ролатите можете да ставите и маслиново мас
ло и зачини - месото од колбасите ќе пушти многу маст и сок доде
ка се пече. Печете во рерна на 160 степени 45 минути.
# Ролатите оставете ги да се оладат пред ги послужите и исечете ги
на половина за да се гледа јајцето.
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