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Странци во
Македонија

Вовед
Отворено писмо

Госпоѓо Јанева, СЈО го
дискредитиравте вие,
а не „Република“

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Госпоѓо Катица Јанева,

Како главен уредник на недел
никот „Република“ чувствувам
потреба да ви одговорам на
соопштениет о во кое го обви
нувате медиумот дека „објавил
тврдења со кои се правел обид
за дискредитација на СЈО“.

На почетокот сакам да ви ука
жам вината за нарушување на
авторитетот да не ја барате во
неделникот, туку во вашиот
минат труд како специјална
обвинителка и во вашите со
работници од СЈО, и тоа иск
лучиво поради непрофесио
налното и необјективното
извршување на функциите кои
ви се доверени во еден исклу
чително чувствителен период
за државата со единствена цел
– расчистување на кризата, а
не водење хајка против една
политичка партија. Тоа ќе ви
го образложам во продолже
ние преку примери.
Од друга страна, нашиот ме
диум не е единствениот што
веќе подолг период ви забеле
жува на тенденциозноста при
водењето на истрагите. На
злоупотреби на институција
та со која раководите укажа и
еврокомесарот за проширува
ње Јоханес Хан при неговата
последна посета, а притоа не
видовме дека испративте де
мант до неговата канцеларија
или дека го обвинивте за „обид
за дискредитација“.
Но, да се вратиме на вашето
писмо и да одиме по ред.
4
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Во вашата реакција ги деман
тирате тврдењата што се од
несуваат на наводен план меѓу
СЈО и СДСМ, но не и делот од
текстот во продолжение на
таа реченица, во кој се вели
дека СЈО е сооч
 ено со вистин
ски дебакл во работењето, со
бројни афери и скандали кои
се врзуваат со СЈО и во поглед
на непотизмот, финансиското
работење на институцијата и,
најважно, бруталното прече
корување на овластувањата и
кршењето на законите... Отту
ка ми се наметнува дилемата
зошто во вашата реакција ви
било поважно да ги заштитите
планот и авторитетот на СДСМ
од угледот и професион
 ално
ста на Специјалното јавно об
винителство? Првото логично
објаснување ми е дека не ги
негирате овие тврдења. Второ
то објаснување ми е дека сооп
штението ви го пишувал некој
од СДСМ, кој повеќе се грижел
во реакцијата да го заштити
нивниот план отколку вашиот
авторитет.  

Не помалку зачудувачки е тоа
што во вашиот „демант“ вооп
што не ги демантирате објаве
ните предистражни постапки,
туку, напротив, велите дека со
тоа што сме ги објавиле може
да се нанесат штетни последи
ци во постапките:

Појаснуваме дека во текстот
на неделникот Република беа
објавени податоци за наводно
работење на ова Јавно обвини
телство во повеќе предистраж
ни постапки. Ваквите наводи
www.republika.mk

ние не сме во можност ниту
да ги потврдиме, ниту да ги
демантираме. Укажуваме дека
предистражните постапки се
тајни и она што е предмет на
предистражна постапка треба
да им биде единствено познато
на полицијата и обвинителс
твото.
Според тоа, одговорноста е
на страната на сите оние кои
неовластено даваат податоци
за предистражни постапки,
особено што објавувањето на
податоци за предистражни по
стапки може да нанесе штетни
последици како од аспект на
уништување на докази и доку
ментација, така и од аспект на
ризик по безбедноста на инвол
вираните лица во постапките.
Госпоѓа Јанева, од каде наед
наш толкава вознемиреност
кај вас за нарушената тајност
на предметите? Дали досега се
загриживте за безбедноста на
инволвираните во постапките
и за штетите по предметите
кога опозициските медиуми
и членови на СДСМ ви ги наја
вуваат случаите неколку дена,
па и недели, пред официјално
да ги соопштите?

Во овој контекст би сакал да ви
наведам само неколку примери:

На 12 октомври Петре Шилегов
се закани дека СДСМ ќе го осло
бодел „партискиот музеј“, а на
18 октомври опозициските ме
диуми, повикувајќи се на нив
ни „неофицијални информа
ции“, најавија дека двете нови

истраги на СЈО ќе се однесуваат
на „Сончев град“ и на изград
бата на „Музејот на ВМРО“ (кој
патем, за ваша информација, се
вика „Музеј на македонската
борба“). Опозициските меди
уми дури се пофалија дека и
имињата на овие предмети ќе
почнувале на буквата Т“. Вие
воопшто не се пожаливте на
нарушување на тајноста на по
стапката, ниту на загрозување
нечија безбедност. Напротив,
два дена подоцна, пред праз
никот 23 Октомври – Денот на
македонската револуционер
на борба, вашите помошнички
официјално ги потврдија ин
формациите.
На 16 август годинава, градона
чалникот на општина Центар,
Андреј Жерновски, им соопшти
на медиумите дека ќе биде по
викан како сведок во случајот
за инцидентите во Општината

од јуни 2013 година. Ваков слу
чај најавуваа опозициските ме
диуми уште од 14 август, а вие
официјално го презентиравте
по повеќе од еден месец, поточ
но на 15 септември. Очигледно
за целиот тој период воопшто
не ви пречеше нарушувањето
на тајноста и во овој случај.

На 21 април годинава најави
вте отворање истрага за слу
чајот „Космос“. Но, зачудувачки
беше тоа што деталите за слу
чајот прв ги обзнани коорди
наторот на советничката гру
па на СДСМ во Општина Гази
Баба непосредно пред вашата
прес-конференција. Тој дури го
искористи настанот јавно да се
закани на „инволвирано лице“
во случајот. Отворањето истра
га за „Космос“ континуирано
беше најавувано речиси два
месеци порано, уште од март,
преку опозициските медиуми
кои најавувајќи ја „агендата на
www.republika.mk

Јанева“ знаеј а дека ќе барате
и притвор! Очигледно и тука
не се потресовте ниту за тај
носта на постапката, ниту за
штетите на инволвираните,
ниту за нивната безбедност
бидејќи не видовме ниту
една ваша реакција до ме
диумите. Напротив, во сите
овие случаи остававте впе
чаток во јавноста дека сте
совршено синхронизирани
со опозицијата и со медиу
мите под нејзина контрола.

петок, 28 октомври 2016 година
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Вовед
поврзани со вашето работење.
Оттука ме изненадува фактот
што досега не почувствувавте
потреба да одговорите на десе
тиците прашања кои јавно ви
ги поставувам уште од самиот
почеток на вашето работење.
Се надевам дека нема да ме
обвините за психичко возне
мирување ако уште еднаш ви
ги повторам истите и притоа
додадам некои нови:

Практиката со најавување и со
нарачување, а потоа и со ва
ше испорачување случаи, трае
од самиот почеток на вашата
работа. Така беше и на 4 фе
вруари кога Зоран Заев јавно
побара од вас да испорачате
резултати, а неколку дена
подоцна, на 12 февруари, вие
на прес-конференција го наја
вивте првиот случај „Титаник“.  
Вакви примери има уште мно
гу, госпоѓо Јанева, но ќе ви ги
презентирам во некоја друга
пригода. Тоа што сакам да ви
го укажам сега е дека загубениот
авторитет на СЈО и огромната
недоверба во неговата работа
кај граѓаните е токму поради
вашата непрофесионалност, а

6
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не поради „Република“. Во сите
досегашни случаи покажавте
дека вашата грижа за тајно
ста на постапките е неискрена,
па оттука и одговорноста за
штетните последици е ваша и
на никој друг. Во врска со сите
претходно наведени примери,
исто така, сакам да ви нагласам
уште еден момент, кој, можеби,
не сте го забележале - ниту еден
од текстовите на опозициските
медиум
 и во кои беа најавувани
вашите активности и во кои беа
објавувани детали од истрагите
не беше потпишан од авторите.
Госпоѓа Јанева, со вашето пис
мо докажавте само дека вни
мателно ја читате „Републи
ка“, особено текстовите што се

www.republika.mk

Сакајќи да ме убедите во ваша
та објективност и стручност,
госпоѓа Јанева, ве замолувам да
ми одговорите кога ќе побарате
од Зоран Заев да ви ги предаде
преостанатите 500.000 разго
вори кои самиот тврдеше дека
ги поседува? Можете ли без из
вршен претрес да гарантирате
дека Заев кај себе не чува копии
од разговорите што ви ги пре
даде? Сте го прашале ли кому сѐ
му поделил копии (освен на Ча
ушот)? Кој ќе одговара за неза
конското објавување снимки до
ден-денес – вие или Зоран Заев?
Зошто ниту еднаш досега не ги
потврдивте или демантиравте
шпекулациите на Заев дека се
прислушувани 20.000 граѓани?
Кога планирате да ги информи
рате прислушуваните граѓани
дека била загрозена нивната
приватност? Колку добро бевте
запознаени со случајот „Пуч“
кога се согласивте со пуштање
од притвор на Верушевски? (Да
ви помогнам за ова прашање:

до прислушувани разговори во
УБК за кои немате надлежност?
Кога ќе кажете колку плата зе
мате? Кој сѐ е на вашиот платен
список? Кога ќе кажете како сте
ги потрошиле народните пари?
Што е за вас непотизам? Од кого
баравте ургенции да ве пушти
низ капија во МВР? (Внимавајте,
дваесет минути претходно реко
вте дека немате ниту еден број
на политичар во мобилниот!)

четири дена претходно баравте
одложување на рочиштето  „за
да ги разгледате сите докази од
предметот“.)

Во врска со пречекорувањето
на овластувањата и кршењето
на законите, објаснете ми, дали
лишување од слобода во вре

метраење од еден и пол час е
законски или не? Според кои
стандарди и закони вие давате
наредба на ваш истражител да
следи и снима лице осомниче
но во ваш предмет? Зошто ви
беше потребна асистенција од
вооружени „алфи“? Зошто ба
равте судски налог за пристап

www.republika.mk

Госпоѓо Јанева, со намера
заедно да ги отфрлиме сите
обиди за дискредитација на
вашата стручност и објектив
ност, но и да дадеме придонес
во заштитата на авторитетот
и угледот на институцијата,
јавно ве канам да гостувате на
интервју на кое како ваш добар
домаќин ви ветувам дека нема
да ви вршам мобинг, а истовре
мено се обврзувам дека ќе ги
применам и новите професио
нални стандарди кои ги намет
на МТВ и дека ќе ви дозволам
да ги читате одговорите. �

петок, 28 октомври 2016 година

7

интервју

МИТКО ЧАВКОВ, ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ

СДСМ формираше предизборна параполиција
Сакам да ја информирам македонската јавност дека во
иднина не исклучувам незаконски ангажман на партиски
војници кои се распоредени во единицата „Алфи“ и да
посочам на опасноста и ризиците по функционирањето
на македонската полиција преку 140-те партиски војници
кои се незаконски распоредени, од првиот до последни
от, вели директорот на Бирото за јавна безбедност,
Митко Чавков
Разговараше | Ненад Мирчевски
Фото | Александар Ивановски
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Да расчистиме околу ноќта
кога СЈО изврши упад во МВР,
поточно во зградата на УБК.
Што точно бараше Катица Ја
нева? Дали бараше конкрет
ни информации во врска со
прислушуваните разговори
кои ѝ ги предаде Зоран Заев
или инсистираше да ѝ бидат
дадени сите снимки вклучу
вајќи ги и предметите што сѐ
уште се во тек?
ЧАВКОВ: Сѐ до упадот на Катица
Јанева во Управата за безбедност
и контраразузнавање дента ко
га остана до доцна по полноќ се
воздржував од коментирање на
работата на Специјалното јавно
обвинителство иако, како и за
обичните граѓани, дотолку по
веќе и за мене, беа очигледни
нејзините постапки со кои оста
ваше впечаток на некомпетент
ност, субјективност и пристрас
ност во работењето. Со жалење
морам да констатирам дека та
квиот впечаток за мене не бе
ше никакво изненадување, од
самиот почеток, независно што
беше избрана во Собранието со
претходен потпис од лидерите
на четирите политички партии,
воопшто не бев оптимист дека
таа со нејзиното искуство од
обвинителство со надлеж
ност за гонење полесни
кривични дела ќе може
да се носи со, можеби,
најодговорната и нај
осетлива функција во
периодот на политич
ка криза, функција ко
ја требаше да обезбе
ди и да гарантира
објективно, не
пристрасно и
темелно
�

истражување на сите сомнежи
што наводно произлегуваат од
содржините на незаконски стек
натите разговори објавени од
опозицијата.

Покрај многуте случаи на очиг
ледно прејудицирање вина, на
стапот на Катица Јанева во МВР,
за жал, беше само уште една од
многуте постапки со кои, по не
знам кој пат, потврди дека со неј
зиниот личен и професионален
интегритет не може да биде га
ранција за објективно и непри
страсно раководење со Специ
јалното јавно обвинителство.
  
Со нејзиниот настап во МВР
за обезбедување документи и
компјутерски податоци од УБК,
иако со судска наредба, покажа
незнаење и неподготвеност, со
што направи огромна штета на
Министерството за внатрешни
работи и на Управата за безбед
ност и контраразузнавање, но, за
жал, штета и на институцијата со
која раководи. Никој во МВР не ја
довел во прашање соработката
со СЈО, никогаш немало опструк
ција за нејзините барања, напро
тив бројни се случаите кога на
нејзините барања се одговарало
на дневна основа со самото при
мање на барањето и тоа не може
да го спори затоа што за тоа има
факти. Театралниот упад во УБК
беше последица на незнаење и
неподготвеност за спроведува
ње на судската наредба, незна
ење за објективните и технички
пречки за реализација на дел од
судската наредба. Меѓутоа, врв
на тенденциозноста, на несе
риозноста и неодговорното од
несување беше формирањето
комисија од Оливер Спасовски,
која требаше, меѓу другото, да
изврши влез во компјутерски
систем и експортирање компју
терски податоци на надворешен
носач на податоци, од уред кој не
го администрира УБК и особено
барањето за асистенција, кое са
мо по себе е незаконско и врз ос

нова на кое на незаконски начин
и надвор од сите процедури беа
ангажирани припадници на еди
ницата „Алфи“, за што јавноста
беше информирана. Со таквиот
чин, губитници се СЈО, МВР и, во
крајна линија, губитник е Репуб
лика Македонија.

На крајот, кога сфатија дека на
вистина има објективни преч
ки за постапувањето за дел од
наредбата, за да ги оправдаат
своите неразумни постапки,
одлучија да ја продолжат дра
мата со физичко присуство на
претставници од СЈО и распоред
за дежурство за неколку дена
во просториите на Управата за
безбедност и контраразузнава
ње. Но, морам да бидам објекти
вен, веројатно кога ги увиде и
сопствените грешки и за да ја
амортизира оваа драма, Оливер
Спасовски доцна ноќта, по два
дена драма, се сретна во МВР
со Катица Јанева и со нејзиниот
тим, ги убеди дека е нецелисход
но и непотребно нивното физич
ко присуство, за што даде изјава
пред медиумите потенцирајќи
дека е недоразбирање.

Зошто ѝ требале разговори
за кои не е надлежна и која е
вистинската причина за упа
дот според Вас?
ЧАВКОВ: Сосема е друго праша
њето што во судската наредба
побарале да бидат опфатени и
податоци од примена на посебни
истражни мерки до 31.12.2015
година, период кој прво не е
предмет на интерес на СЈО во
согласност со надлежностите и,
второ, податоци за мерки кои,
всушност, се актуелни и траат
во моментот. Кога им беше по
сочен тој факт, самите се отка
жаа од барање податоци за тој
период, така што нивното ре
терирање уште еднаш потврди
дека се работи за елементарно
незнаењ
 е, дека не биле подго
твени или многу им се брзало, па
направиле привид за тие окол
�
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ности или, пак, нивната намера
беше да создадат перцепција во
јавноста дека УБК ја опструира
работата на СЈО.
Дел од јавноста се сомне
ва дека меѓу разговорите до
кои сакала да дојде Јанева
се и тие што се поврзани со
настаните кои претходеа на
„Диво Насеље“. Дали судскиот
налог ѝ обезбедува пристап и
до чувствителни информации
од ваков тип?
ЧАВКОВ: Не би сакал да пре
јудицирам зошто со наредбата
побарала и податоци за примена
на посебни истражни мерки и од
актуелни случаи за организиран
криминал и тероризам, односно
дали воопшто имале некаква
намера. Независно од тоа за што
се работи, само направија штета
на  МВР и, особено, на СЈО како
институција која е потребно до
крај да го заврши својот мандат.
�

Покрај мно
гуте случаи
на очигледно
прејудици
рање вина,
настапот на
Катица Јанева
во МВР, за
жал, беше
само уште
една од мно
гуте постапки
со кои, по не
знам кој пат,
потврди дека
со нејзиниот
личен и про
фесионален
интегритет не
може да биде
гаранција за
објективно и
непристрасно
раководење
со Специјал
ното јавно
обвинител
ство

Откриено ли е кој стои зад
ангажирањето на поранешни
те припадници на „алфите“ и
која била нивната задача? За
што требало да ги искористат
автоматските пушки?
ЧАВКОВ: Спомнав дека самото
ангажирање на неколку тима од
единицата „Алфи“, не само што е
незаконски, туку во конкретни
от случај е надвор од здравиот
разум и опасно со можности за
непредвидливи последици за
тоа што нивниот командант, до
неодамна истражител во СЈО,
барал да бидат вооружени со
автоматски пушки. Со сигур
ност знаеме дека нивниот ко
мандант и началникот на СВР
Скопје, исто така до неодамна
истражител во СЈО, не само што
биле во тек туку не нашле за
целисходно да ме информираат
мене како директор на Бирото
за јавна безбедност. По мојата
реакција кон началникот на
СВР Скопје, истите така обле
чени со тренерки веднаш беа
повлечени. За тоа, се разбира,
�
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интервју

ќе има одговорност, но морам
да ја искористам оваа пригода
за да ја информирам македон
ската јавност дека во иднина не
исклучувам незаконски ангаж
ман на партиски војници кои се
распоредени во единицата „Ал
фи“ и да посочам на опасноста и
ризиците по функционирањето
на македонската полиција пре
ку околу 140 партиски војници
кои се распоредени незакон
ски, од првиот до последниот.
За среќа, сепак, тоа е мала бројка
наспроти околу 9.000 професи
оналци и каква штета и да на
прават, сепак имаме изградено
институционални и системски
капацитети кои оваа мала група
партиски војници не можат да
ги доведат во прашање. Сепак,
морам да подвлечам дека само
то незаконско распоредување и
незаконитоста во нивното рабо
тење ќе остави длабоки лузни
по системот, среќната околност
се, ќе повторам, изградените си
стемски капацитети кои многу
пати се потврдени во минатото
и сами по себе претставуваат
брана пред тенденциите за гру
бо кршење на законски вграде
ните стандарди.
10
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Колку беше сериозна ситу
ацијата таа ноќ? Колку фа
леше работите да излезат од
контрола?
ЧАВКОВ: Знаете дека имаше
реакции за моето појавување
во Управата за безбедност и
контраразузнавање, се појавив
затоа што беа инволвирани при
падници на Бирото за јавна без
бедност, особено припадници на
дел од единицата „Алфи“ и мо
јата реакција за повлекување на
специјалците во тренерки, кои
во тој момент дејствуваа како
параполиција, беше клучна во
попречувањето на ескалацијата.
Катица Јанева, наместо да ми би
де благодарна за мојот придонес
во намалувањето на тензиите
кои тие ги предизвикаа, безоб
зирно ја лажеше јавноста дека
има опструкции, а врвот на ла
гите беше нејзината изјава дека
ме избркала од просториите на
Управата за безбедност и кон
траразузнавање, што апсолутно
не кореспондира со вистината,
но и тоа зборува за нејзиниот ли
чен и професионален интегри
тет. На крај граѓаните на Репуб
лика Македонија ќе го донесат
објективниот суд за постапките
�
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на сите нас како носители на од
говорни функции.

Во некои медиуми беа обја
вени информации дека нео
дамна е спречен обид за до
ставување локатор до еден од
обвинетите во „Диво Насеље“
- уред кој подоцна, најверојат
но, требало да се искористи
при евентуален обид за нив
но ослободување. Имате ли
информации за ваков настан?
ЧАВКОВ: Со ова прашање ја до
пирате вистинската реалност
за актуелни прашања во делот
на националната безбедност
на Република Македонија, но
и прашања поврзани со регио
налната безбедност. Обезбеду
вањето на оваа терористичка
структура во затворите и за
време на судските рочишта
се посебен предизвик за без
бедносните сили кои високо
професионално, како и досега,
се справуваат со различните
предизвици поврзани со нив
ните намери за бегство како и
со нивните очекувања за поддр
шка од надвор за реализирање
на нивните цели – бегство од
правдата. Многу пати досега
�

како и при последното судење
благовремено сме превенирале
и откривале обиди за протура
ње мобилни апарати и сме пре
сретнувале намери за бегство.
Но, и покрај силните удари на
Министерството предизвика
ни со незаконските промени,
како и со кршењето на проце
дурите и стандардите за рабо
та, ја уверувам македонската
јавност дека, како и досега,
нема да дозволиме да ја вов
лечат македонската полиција
да се судри меѓу себе ниту да
се судри со граѓаните, впрочем
тоа веќе го докажавме со висо
ко професионално однесување
при обезбедувањето на такана
речената „Шарена револуција“
кога многу пати бевме понижу
вани и предизвикувани со цел
да не вовлечат во сценарио на
мала група луѓе кои ги злоу
потребија мирните протести
на повеќето.
Може ли МВР да гарантира
дека доказите против Заев и
Верушевски во случајот „Пуч“
ќе бидат безбедни и по презе
мањето на документацијата
и разговорите од СЈО, однос
�

но дека оригиналите нема да
бидат обезвреднети и злоупо
требени?
ЧАВКОВ: Изградените институ
ционални капацитети сами по
себе се гаранција дека доказите
што се обезбедени на законит
начин и со силен интегритет зас
нован на развиени современи
стандарди за полициско рабо
тење,  како и капацитетите на
секторот за борба  против комп
јутерски криминал и компјутер
ска форензика, ниту некој може
да ги доведе во прашање ниту
некој може да ги обезвредни. На
експлицитен начин со научно
фундирани методологии за ра
бота, всушност, овозможуваат
реконструкција на самиот поче
ток од агентурното и субверзив
но дејствување на групата која
ја предводел Верушевски при
злоуп
 отребата на системот за
следење на комуникациите, за
што, впрочем, има и правосилна
пресуда како резултат на спого
дување за вина.

Една од целите на опозици
јата е до 11 декември што е
можно повеќе да ги дискреди
тира реформите спроведени
во МВР во последните десет
години за да ги оправда сите
противзаконски дејствија на
Спасовски со кои сериозно се
загрозува работата на безбед
носниот систем. Која е разли
ката меѓу МВР денес и МВР
пред десет години?
ЧАВКОВ: За да ги објаснам
разликите помеѓу МВР денес
и МВР пред десет години, ве
рувајте нема да бидат доволни
неколку броја на вашиот не
делник. Повеќе пати во спро
тивставувањето на грубите
тенденции за дискредитација
на Министерството, секогаш
сум посочувал на меѓународ
ните показатели и признанија
за капацитетите и достигнува
њата на Министерството. Не
ма повторно да ги набројувам,
само ќе ги издвојам анкетите
за довербата на граѓаните во
полицијата кои во организација
на ОБСЕ се спроведуваат на две
години, како и неодамнешната
анкета од една реномирана нев
ладина организација, според
�
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кои, и покрај двегодишните
интензивни обиди за дискре
дитација на Министерството,
сепак речиси 60 проценти од
граѓаните на Република Маке
донија имаат доверба во маке
донската полиција.

Очекувате ли нови удари врз
безбедносниот систем одна
тре, од структурите на СДСМ
во МВР?
ЧАВКОВ: Секако дека очекувам,
првите обиди за ескалација ги
покажаа преку незаконското
ангажирање на „алфите“, но и
преку незаконските промени на
сите нивоа воопшто, промените
на дисциплинските комисии и
многу други постапки кои ука
жуваат за нечесните намери.
Но, уште еднаш ја уверувам ма
кедонската јавност дека силно
ќе се спротивставам на таквите
тенденции и особено ќе преве
нирам незаконско инволвирање
на вградените партиски акти
висти со незаконските распоре
дувања, во изборниот процес за
што имаме информации од сега.
�

Вие сте еден од професио
налците во МВР што се мета
на силни напади од СЈО и од
СДСМ. Ви најавија кривични
пријави, а ја засилија и црната
кампања против Вас. Ве загри
жуваат ли нивните напади и
закани?
ЧАВКОВ: Прво, воопшто не ме
загрижуваат ни црни кампањи
ни закани со кривични пријави,
останувам силно фокусиран на
одбраната на професионални
те принципи во работењето на
македонската полиција и жесто
ко ќе продолжиме да задаваме
силни удари на полициско-кри
миналните врски кои невешто
се затскриваат зад политиката.
Многу такви примери на орке
стрирани тенденции сум имал
во мојата професионална кари
ера, но тие што работеле со мене
или тие што ме познаваат, знаат
дека нема сила што може да ме
поколеба во напорите за разоб
личување на криминалните вр
ски на криминалното подземје
со припадници на полицијата,
но и врските на криминалното
подземје  со политиката. �
�
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ВТОР КАРТОН ЗА СЈО, СЛЕДУВА ЛИ ИСКЛУЧУВАЊЕ?

анализа

ЧУДЕСНА ОПОЗИЦИЈА:
БОРБА НА ЈАНЕВА
ЗА МЕСТО ПОД
СЕНКАТА

Во светот сите се тепаат за место под сонцето, но не и
во Македонија. Јок. Тука, барем во СДСМ и во филијалите
како СЈО, битката е за сенката. Онаа на чадорот. А, на
Јанева сенката ѝ бега. По Хан, пристигна уште едно
предупредување и барање од ЕУ да „дигне рачна“ со
антивмровштината, бар до избори. Истовремено, ЕУ го
намали изборот на СДСМ. Ќе мора да ги признае изборите
на 11 декември. Уште една причина за панична активација
на услугите на СЈО. Кога Јанева е вашиот единствен избор
или кога немате избор, а изборите доаѓаат...
Пишува | Љупчо Цветановски

Д

али поради нејзината фи
зичка корпулентност или
поради очигледната парти
зираност и непотизам, но за Јанева
има сѐ помалку место под „чадорот.“
Да, уште една ендемска појава во на
шата чудесна опозиција. Во светот
сите се тепаат за место под сонцето,
но не и во Македонија. Тука, дел од
структурите бијат битка за место
под сенката. А таа, посакувана сен
ка, се намалува пропорционално
со глупирањето на обвинителите
и истражителите на алијас Kathy
Jeane, велат истите оние врачеви
кои опозицијата ги консултира за
секое следно дејствување и „дебе
ло“ ги плаќа за услугата, макар и
погрешно срочена. Утната, како и
секогаш. Дузина племенски врачеви
и друиди од типот на Калајџиев, Гр
чев, Тортевски, Бургија итн. Башка,
сите тие сосема случајно вработени
во СЈО. Класика обвиена со прем
ногу совпаѓања и коинциденции,

како и секогаш кога зборуваме за
дејствувањето на СДСМ. Шегата и
тотемот настрана (со ликот на Ти
то, Сталин или Бранко, изберете
самите, а може и трите едно под
друго), но на фактот за очигледно
то „лизнување“ на Катица и јасниот
прекин на дотур на масло со УВ-фа
ктор 500 и изложувањето на сонце
(читај јавност, критика и недостиг
на заштита) на „специјалната“ ука
жуваат двата последователни жол
ти картони од ЕУ.

За голема жал на СДСМ, која со си
от траор, непребол и немузикални
фанфари спонзорирани од Сорос
автентично ја пренесоа „професи
оналците“, „експертите“ и „НВО“
здруженијата, болната низа ја стар
туваше еврокомесарот Јоханес Хан.
Пред само две недели. Да истиот оној
„среброљубец“, кој опозициските
мегафони уште пред една година,
кога и првпат им удри шлаканица,
го обвиненија дека терал бизнис со
ВМРО-ДПМНЕ. Хан, пак, се најде на
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тапет и го загуби ореолот на светец
само затоа што ја стави под праша
ње професионалноста на СЈО. Ав
стриецот се најде во неблагодарна
мисија во која се обиде да го преи
начи мршојадецот и да го научи да
егзистира од овошје и од трева, но
тамам кога јуришниците на СДСМ
помислија дека ја извршиле зада
чата и ја „окаљале“ и девалвирале
до „коска“ жртвата, се појави еден
нов, „дипломатски извор“ од истата
таа ЕУ. Гласник кој ги доразниша
надежите, и онака лажни...

„РЕПУБЛИКА“ ЈА РАЗБУДИ
„МЕЏУНАРОДНАТА“?!

Пораката, која со речник разбир
лив за комунистите и нивните
наследници би гласела „преки
ни паљбу“, лично и персонално
ја испорачаа дипломати на ЕУ.
Команда дадена во ист ден кога
Македонија според еминентни
от „Дуинг бизнис“ се најде меѓу
десетте држави што се најдобри
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анализа
та во поблиското им опкружување.
Внуци, браќа, балдзи, баџанаци,
сестри и братучеди си ја најдоа
среќата во Специјалното обвини
телство, кое му даде ново значење
на кратенката СЈО. Таа сега значи
СЕМЕЈНА ЈАВНОЗГРИЖУВАЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА. Зборуваме за
многу, стотици илјади евра семеј
ни буџети и за вработувања кои
јавно ги призна и самата Јанева.

бизнис-дестинации во светот, а
само еден ден по екстремно по
зитивното интервју на „Форбс“,
на кое му претходеше ласкавата
репортажа на „Вог“,  и ден кога
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ сосема
случајно беше во Лондон.

Истиот ден, недвосмислено,
Брисел во Скопје пренесе дека,
свесни за претстојната победа на
ВМРО-ДПМНЕ, единствено отво
рено прашање за нив е дали акту
елната владејачка гарнитура ќе
се зафатела со ветените реформи
кои требало да ги спроведе со
новата влада. Тоа ќе бил условот
во претстојната нова препорака
за преговори на 9 ноември. Исто
времено, неименуваните дипло
мати урнаа уште една силна на
деж на СДСМ, паралелно давајќи
зелено светло за власта. Да, уште
еден огромен непребол и неуспех
на социјалдемократите. И покрај
толку залагање на партијата на
Заев, Македонија повторно ќе до
бие препорака за преговори, ма
кар и условена. Нејсе што е осма
по ред, но „од кал да е, препорака
да е“, велат еврофилите во РМ.
За жал на многумина или, спо
ред последните анкети, на 8,9%
од популацијата, ставот на Бри
сел е јасен, т.е. меѓународната
задница е убедена во победа
на ВМРО-ДПМНЕ или, подобро
кажано, Европејците се реални
и прагматични. Останува реал
носта да ја прифатат уште во
СДСМ. И во ДОМ, Достоинство,
ДС. Премногу „Д“ во низа, кое
би можело да стане и симбол за
ДИЛЕТАНТИ.

Болната препорака до СДСМ и
со СЈО, иако зборуваме за истото
ткиво со различни кратенки, бе
ше јасна и сурова. Дипломатите
изразија надеж дека „СЈО ќе би
де помалку видливо до избо
рите“, односно дека ќе го намали
интензитетот на планираната
кампања против ВМРО-ДПМНЕ
и за СДСМ, т.е. ќе одржува помал
ку прес-конференции со нови
неиздржани предмети чијашто
цел е руинирање на кредибили
тетот на владејачката партија и
на нејзините челници.
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Интересно, но, хронолошки гле
дано, брифингот на евродиплома
тот во Скопје и јасната порака до
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Катица Јанева за „дигање рачна“
се случуваат само еден ден откако
„Република“ предупреди на пла
нот на СЈО и на СДСМ за 13-16 но
ви фингирани предмети против
ВМРО-ДПМНЕ, со детали за тоа
кој, каде и за што ќе биде обви
нет во драмолетката на неинвен
тивните опозициски стратези и
сценаристи. Неполни 24 часа по
објавата на планот од „Републи
ка“, ЕУ посака СЈО да го намали
бројот на прес-конференции и
случаи до изборите и да биде што
помалу видливо до изборите. Во
САД велат дека „случајноста“ е
начин на дејствување на Бога. Во
Македонија и пошироко, пак, така
дејствуваат агенциите. Не оние за
недвижности...

ДАЛИ СДСМ Е НАДВОР ОД
КОНТРОЛА НА „ЧАДОРОТ“?

Истиот тој дипломат меѓу редови
испрати и една вознемирувачка
порака. По констатацијата за по
требата од помала видливост на
СЈО и Јанева до изборите, тој до
даде: „Иако тоа веќе е тешко и
невозможно?!“ Не се дообјасни,
ниту имаше време да го стори тоа.
На што се должеше оваа речени
ца? Сите знаеме дека СЈО и Јанева
се нивна творба иако, веројатно,
тие не планирале институцијата
да прерасне во завод за вработу
вање извикани и недоделкани
социјалдемократи. Дали прокла
мираниот сомнеж на ЕУ за прекин
на дејствијата на СЈО е знак дека
СДСМ е надвор од контрола на
меѓународната заедница? Зошто
за ЕУ би било невозможно да го
прекине партиското дејствување
на СЈО, освен доколку Заев не е
надвор од контрола и дали, сфа
ќајќи ја безизлезноста и неми
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новноста на поразот, СДСМ се реша
ва на очајнички чекор во битката за
власт во државата која би го спасила
од одговарање пред судската власт?
Тешко веројатно дека партијата му
ја откажала послушноста на чадорот,
но многу веројатно дека повторно ги
послушале српските продавачи на
скапа магла. Па, кога успеаја да им
продадат половина и неуспешна „Ша
рена револуција“ од Босна, зошто да
не им го продадат и обидот за спас
преку Јанева. Веројатно, во контекст
на квазислучаите на СЈО, овој се вика
„Т’спас“ оти сѐ што произлегува од нив
мора да биде на „Т“, нели...

обвинителите и на придружниот
персонал, сега зборуваме за многу
поголема добивка во нивните се
мејства, која би исчезнала доколку
се укине СЈО. Дали преку Уставен
или преку рокот на траење, штетата
по „фамилијарните“ буџети би била
страшна...
Сега, 15 месеци по формирањето,
влогот на СЈО е огромен. Да, во ме
ѓувреме, Јанева и нејзините обви
нители формираа семејна фирма и
си вработија сѐ што беше без рабо

Арно ама, таа си кажа (без да чита?!)
оти нејзиното не било непотизам.
Според ова, излегува дека нововра
ботените не се виновни што им се
роднини и, едноставно, што биле
„избраните“, најдобрите од двесте
илјади невработени во земјава. Бла
годарение на ВМРО-ДПМНЕ, пак,
конкуренцијата им се намали. Пред
10 години стапката на невработе
ност беше 38%, а сега е околу 24%.
Можеби, токму поради ова повол
ност и намалениот круг на канди
дати, Јанева и обвинителите си ги
вработија најблиските. Порано не
ќе можеа, конкуренцијата на невра
ботен кадар беше поголема. Иако,
поконкретниот дел од благодарно
ста за изборот оди кон СДСМ...

СЈО СЕ БОРИ ЗА МЕСТО
ПОД СЕНКАТА?
Целта и на „чадорот“, најверојатно, не беше
ваква. Сигурно, СЈО не беше креирано со
интенција за фирма за вработување родни
ни, декларирани просдсмовски експерти и
криминалци со тапија кои по 10 години пост
мораа да добијат награда за влогот во парти
јата. Можеби целта и не била таква, но никој,
очигледно, немал предвид дека ова е нависти
на „специјална“ организација, создадена за
потребите на партијата со специјални потре
би. Или, како што веројатно би рекла Јанева
на „Еднооки“ (веројатно и на јаве): „Значи,
најспецијална, значи, поспецијална здравје,
значи...“ Како и да е, придонесоа ли семејните
бизнис-релации, проследени со „бруката“ во
јавноста, во одлуката на истиот тој „чадор“,
конечно, да ја лизне и дисциплинира малку
својата „разуздана“ избраничка и ќе се избори
ли таа пак за свое место под сенката?
Ах, да. Кога сме кај изборите. ЕУ неофици
јално соопшти дека му го намали изборот на
СДСМ. Ќе мора да ги признае изборите на
11 декември. Уште една причина за панична
активација на услугите на СЈО. Очигледно, не
е лесно кога Јанева е вашиот единствен избор
или кога немате избор, а изборите доаѓаат...

КРИК ЗА СПАС НА ДОХОДОВНИОТ
СЕМЕЕН БИЗНИС

Другата опција со наглата „работли
вост“ и „воркохолизам“ на СЈО би има
ла чисто практичен, бизнис карактер.
Во време кога Хан и ЕУ-дипломатот
во Скопје ја прескокнаа можноста за
продолжување на „рокот за употреба“
на квазиинституцијата, се обидува
ли Јанева насила да ја наметне по
требата од нејзина егзистенција кај
меѓународната заедница? Откако по
сета дарена доверба, СЈО за 13 месе
ци не сработи ама ништо, сака ли
сега Јанева во последните месеци на
постоењето, со последните сили, да
демонстрира послушност и да по
каже дека може да одработи нешто
„саглам“ за партијата и за „чадорот“?
Така, удри ли СЈО на квантитет, по
ведено од личната самосвест дека
квалитет никогаш и немало во оваа
вонуставна творба.
Во меѓувреме, од формирањето во
2015 година, па досега, влогот на СЈО
е многукратно зголемен. Зборуваме
за повеќекратна финансиска пене
трација на добивката. Ако на почето
кот се работеше за платите на Јанева,
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актуелно
години настапите им се полни со
обвинувања за превработеност
во администрацијата, а државата
пред економски колапс? На смеа
и на шега се коментира дека и
СЈО се пополни. Дали можеби За
ев ќе ги вработува во компании
те на неговиот клан? И, впрочем,
колкава е просечната плата на
работниците во тие фирми, дали
можеби е од 500 до 1.000 евра,
колку што сега, во кампања, „од
ракав“ се ветуваат? Згора на тоа,
зошто Заев и челниците на пар
тијата зборуваат за проекти кои
веќе се воведени и функциони
раат, како, на пример, бесплатен
интернет или автобуски превоз
за студентите, или изградба на
фитнес-центри. Ако ништо по
веќе, токму тие проекти беа на
удар на критики од опозицијата.
Доколку не беше трагичен, овој
обид за привид на нормалност
што го прикажува СДСМ ќе бе
ше смешен.

Кампања без основа

Заев ветува сÈ
за сопствен спас
Да не е трагично, би било смешно. СДСМ се обидува да
ја сокрие „албанизацијата“ и предизборно промовира
проекти кои веќе функционираат. Но, ниту Заев верува
во тоа што го зборува ниту му е грижа што мисли јавноста.
Важно е партиските џокери СЈО и МВР на Спасовски да го
ублажат падот на изборите. Но, по дипломатските насоки
кон СЈО да се притаи до изборите, што ли заевистите
навистина може да предизвикаат за сопствен спас?
Пишува | Наум Стоилковски

Н
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еверојатно е со каква
леснотија првиот соци
јалдемократ сега се оби
дува да прикаже нормалност
во кампањата откако му пукна
балонот уште пред официјал
но да се распушти Собраниет о
и да почне трката по гласови.
СДСМ и Зоран Заев сега мораат
и да глумат пристојност прет
ставувајќи некаков официјален
„План...“, иако на сите однапред
им е јасен резултатот од соочу
вањето со јавноста. Всушност,
ниту на Заев ниту на раководс
твото му е грижа за тоа како
јавноста сега гледа на тоа што
го презентираат во дневните
партиски активности. Главна
та грижа е што во меѓувреме,
во овие изброени денови до
гласањето, ќе сторат главните
адути на СДСМ, СЈО и МВР на
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Спасовски, за колку-толку да
се ублажи падот. Вистинскиот
план е оставен во нивни раце.
Но, сепак, ова е предизборен
период во кој СДСМ мора да по
каже активно учество на терен.
А таму, пак, состојбата е ката
строфална за опозицијата.

Нема сериозна политичка пар
тија, да не зборуваме за главна
опозициска партија, која секојд
невно не ја мери својата пози
ционираност на терен. Практи
ка е резултатите од таквите
анкети, пак, да се користат и
во политички маркетинг. Но,
како и во досегашното искуство
со СДСМ во опозиција, таквиот
приод изостанува. Но, тоа не
значи дека нема мерење на јав
ното мислење или дека СДСМ
не спроведува анкети.  Нив ги
има, но не се ниту приближно
во корист на опозицијата за да
www.republika.mk

може со нивно објавување да
се предизвика маркетиншки
ефект. Затоа тие анкети се кри
јат дури и од поширокиот круг
од партиското раководство.
Но, и без анкети има многу
показатели дека работата на
терен, меѓу граѓаните е пора
зителна за планот на Заеви.
Прво, заевистите привидно се
обидуваат да избегаат од чи
ста црна кампања. Второ, во
тој обид за „позитивен при
од“ вештачки се прикажува
постоење партиска изборна
програма. Третиот показател,
пак, е најсимптоматичен. Ка
ко со нож пресечено, од кам
пањата ги снема флоскулите
за СДСМ - најголема партија
на Албанците, воведувањето
на албанскиот јазик насекаде
во Македонија, а како во земја
да пропадна и најновата ѕвез

да на СДСМ и маркетиншки
двигател за престројување
кон „СДСМ албанска“, доско
рашниот главен декор на Заев,
„независниот“ новинар Муха
мед Зекири.

Нив ги заменија ветувања пред
граѓаните за економски зафа
ти кои не само што немаат
економски разработена стра
тегија, туку и потсетуваат на
некои минати предизборни
памфлети кои го предизвикаа
најголемите порази на парти
јата на избори. Нема повозра
сен гласач кому ветувањето за
вработување на секој дипло
миран студент не го потсетува
на познатото старо ветување
од СДСМ за „барем еден врабо
тен од секое семејство“. Сосема
се легитимни и прашањата во
јавноста, а каде тоа СДСМ ќе
ги вработува луѓето, ако десет

На што се должи оваа игра на
сенки која сега ја играат зае
вистите? Неспорно, на експло
зијата од незадоволство што ја
предизвика неговата изјава, а
потоа и потврда (за секој случај,
заради неброен
 ите демантира
ња на Заев од Заев) за воведу
вања втор официјален јазик на
територија на целата држава,
како недвосмисленото кокети
рање со албанските гласачи во
Македонија. Вистинскиот „план“
на теренот го задава ударот и со
наоѓ ање кредибилни партнери
за изборно коалицирање. Едно е
јасно, Заев тоа што веројатно го
ветил мораше и да го испорача
таму од каде што добиваше под
дршка во сета долготрајност на
кризата. Но, и неговите ментори
и самиот тој направи погреш
на проценка за однесувањето
и безрезервната поддршка од
гласачите Македонци заради
нивното „незадоволство од ре
жимот“. Ако СДСМ декларатив
но ги негира сите анализи за
можни натамошни последици
од таквото ветување, кои водат
до федерализација на државата,
тие тези имаат силна поткрепа
уште од СМС пораките на Заев
до лидерот на ДПА, Мендух Та
чи, па до изјавата на лидерот
www.republika.mk

на албанската дијаспора Муса
Љамалари. За потсетување, во
пораките до Тачи, Заев јасно и
недвосмислено посочува де
ка од „повисоките надвор од
Македонија“ е подготвуван за
„воспоставување соработка со
тројката која ќе има големи
придобивки во иднина, а тоа
сте вие (Тачи, н.з), Харадинај и
Бериша“. Љамалари, пак, отво
рено призна дека имал средби
со Заев со кого разговарале за
федерализација, за што, како
вели Љамалари, сите знаат де
ка тој се залага.

Тоа што сега е извесно за СДСМ
е дека одговорот на албани
зацијата на државата ќе биде
јасен на изборите и тие се го
тови уште пред да се случат. Ка
тастрофалниот пораз за Заев и
неговиот тим потоа ќе мора да
го објаснат пред сопартијците,
кои веќе му ја „одмеруваат ко
жата“. А причини за тоа, покрај
албанизацијата на партијата и
концептот на државата, се и по
делбата на пратенички места
и функции и со „улична гери
ла“, но и со „резервираните“ по
желба на Бранко Црвенковски.
Заевистите сега осмислуваат и
изведуваат акција за сопствен
спас. Затоа изборните ветува
ња и нема потреба да имаат ви
стински разработена поткре
па. Важно е само да се извлече
некој глас повеќе и да избегне
најголем пораз во историјата,
кој неминовно ќе предизвика
преврат и чистка во партијата.

Сите надежи за опстојување на
партиското раководство сега
ги гледаат во џокерите СЈО и
МВР. Но, ако насоките од дип
ломатите кон СЈО се тоа да се
притаи до изборите, што сѐ на
вистина може да предизвикаат
заевистите за сопствен спас?
Цената за таков предизвик е
висока. Часовникот отчукува, а
времето за изборите како пре
сек на кризата несопирливо
наближува. Македонија во си
от овој кризен перио
 д покажа
трпение, зрелост и чувство за
државност. Својата цврстина,
несомнено, ќе ја покаже и сега
кога е најмногу потребна.

петок, 28 октомври 2016 година

17

колумна

ЗОШТО НИ Е ПОТРЕБНА СТАБИЛНА ВЛАДА?

Македонија пред избори, регионот пред хаос
Свртена кон себе и кон своите детски болести, Македо
нија веќе неколку години по ред ги игнорира дестабили
зирачките регионални процеси и глобални трендови кои
силно може да влијаат врз неа во блиска иднина. Можно
ста за негативни последици врз Македонија не може да
биде целосно исклучена доколку најновите предвремени
избори минат во мирна атмосфера и кроток процес на
составување стабилна влада, но ќе биде драстично зго
лемена доколку земјата по 11 декември, место во мирен
период, влезе во нова криза, улична демократија и тензии
Пишува | Горан Мом ироски
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зјавата на албанскиот пре
миер Еди Рама кој пред
десетина дена објави де
ка целта на неговата држава ни
когаш не била Голема Албанија и
дека идеите за големи држави во
регионот припаѓаат на минатото е
само една светла точка во мракот
кој полека го прекрива регионот.
Зборовите на Рама во интервјуто
за „Ал Џазира“ даваат простор за
оптимизам дека Балканот ги на
учил своите лекции, но ни одда
леку не нудат гаранции дека сите
големодржавни духови се трајно
затворени во националните ши
шиња. Лидерот на албанските со
цијалисти е политичар, а на такви
те по дефиниција не може да им се
верува целосно, особено ако пред
само една и пол година изјавиле
дека ако „Албанците и Косовците
не се обединат преку Европа, тоа
ќе го сторат на класичен начин“.
Откако Рама во април лани по
оваа изјава доби „по носот“ од
Брисел и од Вашингтон, тој ја сме
ни реториката и почна да шири
пријателство со Белград и да ги
напаѓа сопствените ставови за
унификација на Албанија и на Ко
сово, но никого не може да убеди
дека една од желбите му е да биде
премиер на сите албански терито
рии за кои зборуваше и неговиот
претходник Сали Бериша и низа
косовски раководители.

За жал, албанско-косовските со
битија не се единствените што
можат да предизвикаат бура во
регионот и со тоа драматично да
го отежнат патот до стабилиза
ција на Македонија.
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Бугарија и Грција не
седат со скрстени раце

Македонија не е остров
Во услови кога има огромен број
врски меѓу сите земји во регио
нот, не постои начин Македонија
да го продолжи својот пат кон
економски развој ако во соседс
твото се случуваат разузнавачки,
воени и политички игри врз кои
ние најмалку имаме влијание.
А, такви игри има премногу. Меѓу
нив е обидот на дел од косов
ските парламентарни партии да
создадат конфликт со Црна Гора
тврдејќи дека демаркацијата на
границата меѓу двете земји е на
правена на штета на Косово. На
сите им е јасно дека никој во При
штина не очекуваше навистина
да се земе дел од територијата на
Црна Гора, туку да се види со ка
ков капацитет за насилни акции
располага екстремниот дел од
косовската политика кој утре ќе
биде употребен во Македонија,
Србија или каде и да е потребно.

Промената на имињата на улици
те во Белград, со што за сметка
на руски генерали беше избри
шан Гоце Делчев од историјата
на главниот град на Србија, не
мора да значи дека постои висо
ко ниво анимозитет меѓу двата
соседа, но дава јасна претстава
дека во односите со северниот
сосед не смееме да сметаме на
никаков друг фактор освен на
национални или домашни инте
реси. Односите со Србија засега
може да се оценат како пријател
ски и блиски, но никого не треба
да изненади доколку тие нагло
се променат ако, на пример, Ма
кедонија застане зад Косово во
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функционална влада раководена
со силно мнозинство коешто има
заедничка цел, целосно стабили
зирање на државата. Влада во
која различни партии ќе имаат
различни стратегиски, политич
ки и внатрешни цели ќе биде,
можеби, најлошата варијанта.

некое идно гласање во ОН или до
колку официјален Белград ги заста
пува руските интереси во контекст
на Македонија, која по никоја цена
не смее да излезе од групата земји
во блиски односи со ЕУ и со НАТО.

Како ова сценарио на хаосот функ
ционира во реалноста може да се
види од последните искричења на
релација Подгорица - Белград кога
црногорските власти уапсија српски
граѓани што сакале да создадат тен
зии во Црна Гора, а во исто време и
српските служби откриле десетина
луѓе што го следеле црногорскиот
премиер Мило Ѓукановиќ. Збору
вајќи за случајот, српскиот премиер
Александар Вучиќ се пожали дека
во неговата земја се забележани

засилени активности на странски
разузнавачки служби „и од Запад и
од Исток“. Наводно биле забележани
случаи на давање безбедносни ма
теријали од српски разузнавачи на
странски амбасади, но Вучиќ одби
да даде детали.

Иако Македонија не е директно ин
волвирана во овие настани, јасно
е дека не е целосно заштитена во
иднина од слични инциденти. Лан
ската погибел на осум македонски
полициски специјалци е најдобриот
пример колку е државата ранлива за
напади од соседството кога и самата
се наоѓа во политички или економ
ски хаос. Од тие причини на Македо
нија на 11 декември ѝ се потребни
чисти избори и брзо формирање

Како влијае домашната неста
билност на аспирациите на со
седите кон Македонија уште
подобро може да се види од од
несувањето на Грција и на Буга
рија во овие две години. И ако за
Владата на Грција дури можеме
да кажеме дека барем јавно се
залага за добрососедство со Бу
гарија, работата е драматично
полоша. Земјата што прва нѐ
призна под уставно име, во мо
ментите на кумановската криза
во мај лани најави трансфер на
воени единици на границата со
Македонија иако немаше ника
ква закана на граничната лини
ја. Целта во тој случај беше не
колкустрана, но во ниеден случај
не беше пријателски насочена
кон Македонија. Софија, прво, се
обиде да претстави пред светот
дека Македонија е пред војна,
второ, дека Бугарија има отворе
ни аспирации доколку земјата се
распаѓа и, трето, се обиде да из
врши директен удар врз сликата
на Македонија како дестинација
за странски инвестиции. За жал,
во последното делумно успеа за
тоа што мал број бизнисмени би
инвестирале во земја на чиишто
граници се поставени бугарски
или какви било тенкови.
Посебна приказна е поставува
њето спомен-плоча во чест на за
гинатите војници од бугарската
армија во Првата светска војна
кај Кајмакчалан. Речиси неверо
јатно е бугарските воени разуз
навачки служби да не знаат и да
не спречат упад на свои војници
на туѓа територија со цел поста
вување спомен-плоча. Напротив,
пологично е бугарските воени и
политички власти да одобриле
ваква провокација со цел која
само на нив им е позната. Цел
која по кој знае кој пат не оди
во правец на развивање добри
односи со своите соседи.
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Во овој контекст треба да се
спомне и грчкиот претседател
Прокопис Павлопулос. Иако за
многумина набљудувачи се ра
боти за недостиг од други теми
кои може да ги експлоатира во
грчката јавност, не е мал бро
јот на тие што тврдат дека не
говото постојано спомнување
на Македонија е дел од добро
подготвено сценарио на грчките
воени безбедносни фактори кои
преку него наметнуваат своја
радикална агенда и со тоа ги по
ткопуваат плановите за топење
на мразот меѓу Скопје и Атина, за
што барем официјално се залага
владата на Ципрас.

Нов бегалски бран

Покрај овие политичко-марке
тиншки игри со кои Македонија
е соочена од независноста, ста
билноста на новата влада ќе има
уште една важна задача во случај
на целосно пропаѓање на дого
ворот ЕУ - Турција со кој се бло
кираа бегалците на патот кон
Европа. Нефункционална влада
што ќе има дилеми меѓу зачуву
вање на национ
 алната безбед
ност и либерално толкување на
меѓународните правила за пра
вата на економските емигран
ти, кои не ги почитуваат ниту
најголемите и најдемократски
држави во ЕУ, ќе предизвика ха
ос од кој тешко ќе можеме да се
извлечеме.

Русија - САД

Уште една причина зошто Маке
донија во јануари треба да добие
влада што ќе има целосна кон
трола врз ситуацијата без мож
ности за уцени од кој било фа
ктор се и глобалните игри меѓу
суперсилите. Западните служби
веќе информираа дека Русија се
обидува да пенетрира подлабо
ко во Србија и особено има влија
ние врз состојбите во Република
Српска која, доколку се одлучи
за референдум за отцепување
од Босна и Херцеговина, може
да предизвика нова балканска
војна. Верижната реакција од
ваквиот развој на настаните не
може да ја одмине Македонија и
поради својата близина и поради
предолгата политичка криза и
ранливоста на земјата.

петок, 28 октомври 2016 година

19

економија

Десетти во свет, петти во Европа

Македонија во клубот на најуспешните економии
Заземањето високи позиции на листите што ги оформуваат
меѓународните финансиски институции влева доверба кај
странските инвеститори и претставува водечки императив
при изборот на земја за инвестирање. А, Македонија е пред
сите останати земји во регионот. Инвеститори доаѓаат и сѐ
повеќе ќе доаѓаат, ја намалуваат невработеноста, го креваат
стандардот, со што се заокружува кругот на успехот

Романија (36), Бугарија (39), Хр
ватска (43), Србија (47), Црна Го
ра (51), Албанија (58), Косово
(60), Грција (61), Турција (69) и
Босна и Херцеговина (81).

Пишува | Александрија Стевковска
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акедонија се најде во клу
бот на најуспешните еко
номии. Десеттото место
во светот и петтото во Европа во
однос на леснотијата за водење
бизнис значат големо призна
ние за напорите на државата за
економски напредок, дури и во
време на политичка криза. Пра
вилната економска политика на
Владата опфаќа низа мерки и
инструменти што се спроведоа
изминатите години и кои сега го
даваат резултатот, валоризиран
преку високите меѓународни
рангирања. Тие, пак, повратно
уште повеќе ја подобруваат сли
ката за државата како посакува
на инвестициска дестинација.
Заземањето високи позиции
на листите што ги оформува
ат меѓународните финансиски
институции влева доверба кај
странските инвеститори и прет
ставува водечки императив при
изборот на земја за инвестира
ње. А, Македонија е пред сите
останати земји во регион
 от. Ин
веститори доаѓ аат и сѐ повеќе ќе
доаѓаат, ја намалуваат неврабо
теноста, го креваат стандардот,
со што се заокружува кругот на
успехот. Ова, практично, ги по
тврдува сите претходни анализи
и тврдења, вклучително и анке
тата на Владата кај странските
инвеститори, која покажа висок
степен на задоволство од воде
њето бизнис во земјава и про
мовирање на земјата како добра
бизнис-дестинација кај другите
инвеститори. За експертите ви
сокото рангирање на Македо
нија во „Дуинг бизнис“ за 2017
година е очекувано.  
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Рангирањето доаѓа од во
дечката светска финансиска
организација. Само по себе
тоа ја зголемува вредноста на
оценката (рејтингот) за Репуб
лика Македонија. Толку висо
кото место на ранг-листата е
своевидно признание за пер
манентните и суштински ре
форми кои Владата на РМ ги
вршеше во изминатите десе
тина години, со што создаде
деловна клима која е благопри
јатна за дејствување и на стран
ските и на домашните инвести
тори. Тоа, пак, од своја страна,
значи силна порака за идните
инвеститори за користење на
постојните поволности за отво
рање и водење бизнис во земја
ва, што на соодветен начин ќе
им помогне за остварување на
нивните инвестициски и прет
приемачки цели. Повратно за
македонската економија ќе
значи многу солидна подлога
за скоро тргнување по пате
ката на траен и одржлив сто
пански развој - вели професорот
Томе Неновски.
�

Во земјава
се создаваат
услови во
кои е лесно
да се води
бизнис, да се
произведува
и остварува
профит, да
се биде ино
вативен, што
резултира со
континуирано
намалување
на неврабо
теноста во
земјава

Трудот на Владата за создавање
поволен економски амбиент во
целост е валоризиран.  
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Во земјава се создаваат услови
во кои е лесно да се води бизнис,
да се произведува и остварува
профит, да се биде иновативен,
што резултира со континуирано
намалување на невработеноста
во земјава. Македонија е подо
бро рангирана од 25 земји-член
ки на ЕУ и во глобални рамки е
во друштво на Нов Зеланд, Син
гапур, Данска, Хонг Конг, Репуб
лика Кореја, Норвешка, Велика
Британија, САД, Шведска. За тоа
колку е направено на планот на
подобрувањето на бизнис-кли
мата сведочи податокот дека
Македонија пред 10 години во
овој извештај била рангирана
на 94. место.

Најдоброрангирана еконо
мија во регионот е Македо
нија, на 10. место во светот.
Благодарение на спроведе
ните реформи, сега на еден
претприемач во Македонија
му се потреби само два дена
за да почне бизнис, што е зна
чително помалку во однос на
регион
 алниот просек од 10
дена – наведува Светска банка.
�

Земјите од регионот се далеку
зад Македонија: Словенија (30),

Македонија во извештајот на
Светска банка бележи импре
сивни резултати. Во делот на
започнување со бизнис е на 4.
место во светот, кај градежни
те дозволи е на 11. позиција, 29.
кај снабдување со електрична
енергија, 48. кај регистрацијата
на имот, 16. во делот на добива
ње кредит, на високо 13. место
во делот на заштитата на мал
цинските инвеститори, деветти
сме кај плаќањето даноци, 27.
во надворешната трговија, 36.
во спроведување на договорите
на дело, а 32. во решавање на
инсолвентноста.
Навистина малку работи мо
жат да се најдат каде што сме
во првите 10 во светот, а тоа е
една од поважните работи за
тоа што оваа работа е предус
лов за отворање нови работни
места, а со тоа и зголемување
на стандардот на населението.
Тоа ќе биде одлична препорака
за многу инвеститори во светот
да дојдат во Македонија и за
оние кои досега слушнале, но
немале многу информации –
смета лидерот на ВМРО-ДПМНЕ,
Никола Груевски.
�

погледнеме регионално, Ма
кедонија е најдобрата држава
во регионот на Европа и Сред
на Азија. Тоа е постигнато со
многу активно поттикнување
реформи, што Македонија ги
продолжува од година во го
дина - изјави Салтане.
Салтане вели дека Македонија
особено се истакнува во отстра
нување на проблемите поврзани
со бирократијата.

� Мислам дека Македонија
постигна одлични резултати
на индикаторите кои го ме
рат надминувањето на биро
кратските пречки за бизнис,
на пример во областа на поч
нување на бизнис глобалниот
рејтинг на Македонија е на че
тврто место од 190 држави во
светот. Ако стопанственик ги
има сите потребни докумен
ти, може да почне бизнис за

само два дена, што е одлично
постигнување. Следниот пре
дизвик ќе биде да се продол
жи со реформирањето и да се
постигнат подобри резултати,
и да се пренасочи фокусот на
правните институции. Бидејќи
е потребно подолго време за
да се реформираат судовите,
министерствата, затоа е по
требно можеби да се насочи
повеќе фокус кон владините
институции и судовите за да се
обезбеди дека сѐ е автоматски,
дека е транспарентен процес
и луѓето знаат кои се правила
та и регулативите. Ова би бил
следниот чекор што го гледа
ме како предизвик за држава
та - додава Салтане.
За економскиот успех на Маке
донија пишува и престижниот
„Форбс“, преку интервју со Гру
евски, и клучните поенти се дека
Македонија излегува од политич
ката криза, умешно се справува
со емигрантскиот бран и води
успешна економска политика.

Ние ја намаливме стапката на
невработеност од 38 на 24 про
центи. Сепак, невработеноста
останува проблем. Но, Владата
презема мерки за да ја потпо
могне домашната економија,
да донесе странски капитал
и да создаде поволна бизнисклима во која вработеноста
ќе расте, иако сѐ уште не сме
задоволни со нивото што го
имаме сега. Ниските даноци
се клучен фактор во нашиот
план. Тие ги поттикнуваат ин
вестициските компании да ни
го посветат потребното вни
мание кога размислуваат ка
де да се прошират. Воедно, ги
намалуваме и даноците на до
дадена вредност во некои сек
тори од 18 на 5 проценти. Ова
е само мал дел од мерките што
ги презедовме со цел да ја одр
жиме економијата во услови
на политичка криза. Ниските
даночни стапки се двигателот
на инвестицискиот интерес во
Македонија – вели Груевски во
интервјуто за „Форбс“. �
�

Валентина Салтане од тимот на
Светска банка што го изработу
ва извештајот за водење бизнис
вели дека досега највисокото де
сетто место за Република Маке
донија е одлична вест за земјата
и е резултат на активното спро
ведување реформи со кои им се
олеснува на стопанствениците
да инвестираат и да работат.

Најновото издание на изве
штајот „Дуинг бизнис“ носи
одлични вести за Македонија
бидејќи првпат во историја
та на извештајот Македонија
се приклучи на првите десет
реформатори за бизнис, што
е големо постигнување. Ако
�
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Рекоа, не порекоа

значи или не знаел или
знаел, а се прави дека не
знаел или не ја говори ви
стината или бил игнорант.
Ако бил игнорант, тогаш
не бил соодветен. Имаме
редица, плејада луѓе од
ВМРО-ДПМНЕ кои се воде
ни во времето на Трајанов
- рече Петровски.

Никола
Груевски

Не според кого било,
туку според Светска
банка Македонија е
десетта во делот на најдобра бизнис-клима
при тоа мерејќи ги сите земји во светот. Маке
донија е на петто место во Европа. Четири земји
што се пред нас во Европа се Велика Британија,
Шведска, Норвешка и Данска. Навистина мал
ку работи можат да се најдат каде што сме во
првите 10 во светот, а ова е една од поважните
работи затоа што оваа работа е предуслов за
отворање нови работни места, а со тоа и зголе
мување на стандардот на населениет о.

Марјан
Додовски

Александар
ПандоВ

Анкетите се добро поз
нати на секого. Веру
вам дека на секого во
Македонија му е јасен исходот на изборите. От
тука за мене најголемо прашање е однесувањето
на Заев вечерта на 11, поточно дали ќе се одважи
и ќе му ја честита победата на Груевски и ВМРО
или ќе гледаме реприза од 27 април 2014 година.
Многу се важни и коментарите на гарантите на
Договорот од Пржино.
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Павле Трајанов

Зајачкото срце на
некогашниот министер
Роден на:
25 декември 1952 година во
Долни Радеш, Радовишко

Верувам дека наред
ниот перио
 д ќе биде
ме сведоци на одре
дени раздвижувања, најразлични реакции,
меѓутоа неминовно е ВМРО-НП, она што остана
таму, да биде составен дел на ВМРО-ДПМНЕ.
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Трајанов малку омекна, па
објасни како можело да знае,
а да не знае.

Образование:
Правен факултет
Професија:
поранешен министер за
внатрешни работи

Ш

еес ет и четиригодиш
ниот Павле Трајанов
е невидливо лице,
кое целиот живот по дипло
мирањето го минува во Ми
нистерството за внатрешни
работи вршејќи разни зада
чи на високи одлуки, некои
ризични, некои помалку. Во
јавноста се појави во 1998
година кога стана министер
за внатрешни работи во вла
дата на Љубчо Георгиевски,
а на позицијата остана цела
една година.
Оттогаш е поранешен мини
стер за внатрешни работи и
експерт по многу прашања.

Се труди да не биде забора
вен, чат-пат да се јави како
експерт, чат-пат како поли
тички фактор, но само пос
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ледниов месец двапати му
успеа да се истакне.

Очигледно засегнат од „Цр
ните страници на УДБА“, и
тоа што беше потенцирано
дека имало следење чле
нови на ВМРО-ДПМНЕ и во
времето кога тој беше мини
стер во МВР, Трајанов остро
негира.
� Тоа се халуцинации.
Кога јас станав министер
за внатрешни работи,
веднаш издадов наредба
да прекинат сите вакви
активности и следење ли
ца од политички или иде
олошки причини. Што се
случувало по 2000 година,
не знам, изјави Трајанов за
неколку медиуми.

Веднаш по него, со број на
страница, 8 том, црно на
бело, се јави директорот на
ДАРМ, Филип Петровски.
Тој изнесе своја вистина. И
факти.
� Во осмиот том постојат
документи за дерегистра
ција во негово време ко
га тој бил министер, што

� Процесот на трансфор
мација на СДБ бавно се од
виваше. Тешко беше некои
оперативци да ги разубе
дите дека не се непријате
ли на Македонија тие што
се залагале за независна
Македонија. Можно е не
кои да пишувале извештаи
или да го смениле основот
за обработка, на пример
дека некој подготвува те
рористички акт, работи
за странска служба и сл.
Сепак, со СДБ раководеа
повеќе директори: Зоран
Верушевски, Алексо До
невски и Бојан Бојановски,
додека Лубе Бошковски
беше заменик-директор
на СДБ - вели Трајанов за
„Прес 24“.
А подоцна, во интервју за
„Мактел“ се демантира.

� Знаете, директорите ра
ководат со службите и тие
можат да даваат насоки, но
тоа мора да биде во соглас
ност со законските овла
стувања и особено според
насоките и наредбите кои
ги дава министерот, така
што тие нема да можат да
мрднат без знаење и на
редба на Спасовски.
Се разбраа или не со Петров
ски, приказната тука завр
ши. Но, се отвори нова. Доде
ка Катица Јанева и „алфите“
стојат пред вратата на УБК,
Павле Трајанов го учи Оли
вер Спасовски што да прави.
Додека Спасовски правеше
смени во МВР и на клучни
позиции носеше докажани
криминалци од подземјето,

Трајанов не се одважи да го
искара и да го поучи. Но, му
замери зошто не ги уапсил
Чавков и Андонов, па да мо
же Катица во мир и спокојс
тво, со филџан кафе, чашка
виски, да влезе во Петтата
управа и да се послужи. До
бро, не со тие зборови.

� Министерот за внатреш
ни работи раководи со си
те полициски формации и
има право во секој момент
да даде наредба за дејству
вање. Ако директорот за
јавна безбедност го опстру
ира извршувањето на суд
ската наредба, министерот
Спасовски има овласту
вање, но и обврска да го
уапси. Може да го уапси и
да го држи во полициска
станица 24 часа, додека об
винителите не ги соберат
доказите кои ги бараат во
Управата, а кои се во врска
со нелегалното прислушу
вање и следење на комуни
кациите. Може да го уапси
и заменскиот министер
Андонов, како и сите оста
нати во МВР кои го попре
чуваат извршувањето на
судската наредба. Не знам
што чека Спасовски - вели
Трајанов на прашањето кој
треба да обезбеди непречена
истрага на обвинител.

И во стил на муаб
 етот за
прислушувањето Трајанов
или не знае или знае, а се
прави дека не знае – Спасов
ски многу добро знае што
треба да прави со „алфите“.
Од полициска единица соз
даде банда, ја испрати да ѝ го
чува грбот на Катица, тоа се
батките во тренирките, а за
другото, како што вели сами
от Трајанов, „можеби идејата
е да раководи некој друг со
службата, тој само да слуша
наредби“.
За крај, да не заборавиме,
додека Заев знае како се га
лиме и како се пцуеме, Траја
нов, во некој чуден режим и
во уште почудни околности,
вели „ДБК и понатаму ќе си
биде прислушен центар на
ВМРО-ДПМНЕ“. Што знам,
можеби се плаши... � (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа
Васко
Ефтов
Ве молам да разбере
те една работа – ова
не е инцидент, ова е
систем. Систем на кој се работи долго време и
кој сега се тестира во Македонија. Kатица е само
формата или маската преку која сега дејствува
тој систем. Потоа ќе биде заменета со посоодвет
на маска. Кога ќе дојде време. Но, суштината, на
системот ќе остане нечепната.

Стевчо
Јакимовски

Граѓанската опција за
Македонија поздраву
ва што конечно се гле
да крај на оваа политичка криза во Република
Македонија. Според нашето мислење, по 1992
година, кога се одлучуваше на референдум да
ли ќе се остане во Југославија или ќе бидеме
самостојна и независна држава, ова, исто така,
е многу важен суд што ќе го донесат граѓаните
на Македонија.

Билјана
Ванковска

Сега ми се наметнуваат
неколку нови дилеми:
прво, ако СЈО беше фор
мирано за гонење на дела поврзани со прислу
шуваните разговори (од постар датум), тогаш
дали има генерална надлежност и врз тековната
работа на УБК и другите институции? „Свирка
чот“ Верушевски му ги доставил на Заев сите
разговори, од нив произлегуваат индиции за
тешки кривични дела сторени од високи вла
дини функционери – и тие заслужуваат должна
истрага, гонење и судење. Но, дали Јанева се пла
ши дека таа е предмет на незаконско следење на
нејзините комуникации?
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колумна

Обединета десница одговор на деструктивните сили
Пишува | Никола Србов

В

о контекст на дискусиите
за обединување на десни
цата и оправданоста на
истото се отвора дилемата дали
е тоа воопшто потребно? А кој
подобро би ни дал одговор на
оваа дилема ако не историјата
бидејќи корените на раздорите
и обединувањата се длабоко во
неа. Ќе ви претставам некол
ку аналогии за да сфатите де
ка историјата нѐ учи дури и во
најситните дневнополитички
случувања и предизвици. Ќе за
молам да не бидам погрешно
сфатен во контекст историјаполитика, всушност историја
та не ја гледам како сувопарна
наука која треба да му пренесе
на човека што било и тука да
застане, за мене таа е нешто по
веќе. Научена лекција, здобиено
искуство, навремена информа
ција, како сакате.
Ќе ви го свртам вниманието
кон еден историски факт, а вие
сами донесете заклучок како
треба натаму.
Во предвечерието на Балкански
те војни, Македонската револу
ционерна организација имала
обид да ги збие своите редови
и во налетот на соседните вој
ски да се постави соодветно на
македонските интереси. Во 1911
година во Централниот комитет
на Организацијата бил инкорпо
риран Христо Чернопеев. Две го
дини претходно, во 1909 година
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Чернопеев и Јане Сандански ја
оформиле Народната федера
тивна партија. По измамата од
страна на Младотурците, Черно
пеев се враќа на старите прин
ципи и од тој момент започну
ваат жестоките непријателства
помеѓу Чернопеев и Сандански,
Организацијата влегува во го
лем раздор и поделби кои водат
кон ликвидации. Секој раздор
внатре во ВМРО имал силни
импликации врз македонското
прашање, а раздорот најчесто
бил предизвикуван од надво
решен фактор.

асимилација. Кога се разеди
нивме, добивме сатрапи. Така
вазално подредени ја пропу
штивме големата војна, која на
наша земја го донесе најголеми
от фронт, на тој фронт војувавме
меѓу себе во туѓи војски. Нашата
разединетост и недоразбирање
доведе до меѓусебни ликвида
ции кои однесоа 90 проценти од
интелектуалните сили. Така де
сеткувани влеговме во втората
голема војна. И покрај сите ли
квидации и недоразбирања ги
закопавме секирите. Што добив
ме тогаш? Создадовме држава.
При штотуку создадена држава
ние повторно се разединивме,
почнавме да се кастриме, со тоа
прашањето си го затворивме на
момент. Кога дојде момент да
се раздружува бившата творба,
Македонците се обединија. Се
здобивме со самостојност.

И сега, што има врска ова со
денес?

Пред самиот почеток на војната
Чернопеев му испраќа на Сан
дански неколку писма во кои му
ја опишува целата состојба. Сан
дански во тој период е целосно
изолиран заедно со својата гру
па, познатите Серчани. Чудно,
Чернопеев испраќа писма, а Сан
дански претпоставува кон што
води тоа. Тие писма, всушност, се
подадената рака од Чернопеев,
како човек од Централниот ко
митет, до Јане Сандански и Тане
Николов, да се стави крај на не
пријателствата помеѓу фракци
ите. Било потребно помирување
пред таков клучен момент, пред
војна во која се одлучувала ид
нината на Македонија.

Одговорот на Јане Сандански на
подадената рака е суштината,
одговорот е во вистинско време,
на вистинско место, и да не пре
терам, но ќе кажам, државнички
одговор. На овој предлог Сан
дански одговорил на следниот
начин, парафразирам, неприја
телствата и гревовите не ги за
боравам, но додека трае војната
ги замрзнувам сите непријателс
тва и во неа влегуваме заедно.

Старите соработници ги замрз
нале непријателствата и заедно
влегле во војната, војна за која
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мислеле дека е одлучувачка за
Македонија, војна која е далеку
поважна од нивните недораз
бирања и суети. Кога ќе го пог
леднете исходот само од Првата
балканска војна, ќе видите дека
обединетите сили на Организа
цијата, всушност, ја ослободиле
целата територија на Македони
ја, останатото е политика во која
вина има и нашата поствоена
разединетост.

Денес Македонија повторно се
наоѓа пред големи искушени
ја, на тие искушенија треба да
се има соодветен одговор. Без
разлика на политичките партии,
мнозинството смета дека треба

да го сочуваме тоа што го имаме,
а подоцна ќе се бориме поли
тички. За жал, Сандански беше
убиен три години по обединува
њето. Доколку навистина знае
ме да учиме од минатото, тогаш
нема да се биеме и по денешното
обединување, тоа на Македонија
најмалку ѝ е потребно.
А што вели искуството во однос
на дилемата?

Кога бевме обединети, ја соз
дадовме најмасовната Органи
зација на овие простори која
подоцна прерасна во најмасов
на организација на европски
от континент. Кога не ни беше

наклонета ниту една држава
од големите сили, ние успе
авме да направиме подземна
република, ја направивме би
дејќи бевме обединети. Кога
бевме обединети, го кренавме
востанието кое стана симбол
на нашето постоење и желба за
сопствена држава. Кога бевме
обединети, го држевме отво
рено македонското прашање.
Кога бевме обединети, ѝ прко
севме на Европа исцртувајќи
мапи кои беа против нејзините
интереси во тој период.
Што се случи кога се разединив
ме? Кога се разединивме, бевме
поделени. Бевме подложни на
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Нашето разногласие и брзоп
летост доведе до бојкот на пар
ламентарните избори во 1994
година, така оставивме други
да одлучуваат за нашата земја.
Останавме без име и знаме, ни се
загрози и идентитетот. Таквата
разединетост нѐ доведе на ра
бот на пропаст во 2001 година,
ни беше разобличена државата.
Пред да почне војната, во 2000
година, тогашната владејачка
ВМРО-ДПМНЕ беше потајно
внатре разединета. Среде таа
разединетост се изврши удар
врз службите како увертира на
војната, тогашниот министер
за внатрешни работи не беше
од редовите на ВМРО-ДПМНЕ.
Истите луѓе што тогаш извр
шија удар, истото го прават и
денес, така дојдовме и до „Диво
Насеље“ каде што со жртви беше
спасена државата.
Доколку сето тоа не е причина
за обединување, во тој случај ни
што не сме научиле. А доколку
не почнеме да учиме, тогаш се
доведува во прашање нашето
постоење. �
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Чиста „Си-Ен-Ен“

Пишува | Ацо Станковски

В

о својата чиста форма, те
левизиската компанија
„Си-Ен-Ен“ е екстремно
зло, куќа на сеништата и на
приказите, служители на не
честивиот, корумпирани и су
етни трабанти на центарот на
моќта во САД.

„Си-Ен-Ен“ е рингишпилот
на смртта, подбуцнувачот на
војна, дволичниот трговец со
души, бастионот на неоли
бералната тиранија, која во
својата последна – барокна
фаза почнува да дејствува
очајнички и неодговорно, да
ги уништува сите тие што не
може да ги контролира, да се
однесува параноично и агре
сивно, но и да ги губи свои
те хипнотички способности,
кои го парализираа светот,
и внатрешниот во САД, но и
надворешниот, кој сѐ повеќе и
повеќе гледа на американска
та хегемонија како на опасна
за планетарниот мир и како
на главен агенс за геополи
тичкиот неред во кој сите тие
што пројавуваат колебливост
за прашањата на беспоговор
носта на американската до
минација во светот и веќе се
освестуваат за ноторната ре
алност на мултиполарноста и
кокетираат со новите амбици
озни империи или, подобро –
старо–новите - Русија и Кина,
и се прифаќаат како неприја
тели на „најдобриот од сите
можни светови“ (цинично, па
рафразирајќи го Лајбниц) и,
сходно на нивниот непоимлив
бес – бесот на губитништвото
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и на пропаѓањето, остро и ма
сивно се струполува врз нив
обидувајќи се да ги пеплоса.

Тоа уништување на одреде
ни држави и општества, кои
стојат на патот на американ
ската волја, е веќе долгого
дишна традиција, која трае
повеќе од половина век, а
човештвото е одамна отрп
нато на ова поведение на, до
вчера, единствената суперси
ла во светот.
Веројатно, последниве дветри децении од пропаста на
комунизмот во СССР, а аналог
но на тоа и во другиот дел од
Европа, доминацијата на САД
беше апсолутна и не беше вис
тински предизвикана речиси
од ниедна посериозна земја,
па токму поради овие состој
би, империјата на Америка
нците стана доволна сама за
себе, суетна, инертна, мрзлива
и крута.

Нејзината интелектуална
елита, ориентирана неолибе
ралистички, се обиде во оваа
фаза да го запре „филмот“ со
разни теориски небулози –
„крајот на историјата“ на
Фукојама, а американската
формула за општествено уре
дување и нејзината светска
предоминација да станат
статус кво, кое ќе се потхра
нува со константен доток
на медиумска пропаганда и
технолошки иновации, кои
светот ќе го прават сѐ покон
форен и похедонистички, а
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колумна
неолиберализмот ќе стане
еден вид суперидеологија
или, ако сакате – универзал
на религија за човештвото
што ја населува планетава.
Во овие неможни, а, со само
то тоа, и неприменливи стра
тегии, видно место зазема
ат електронските медиуми,
пред сѐ, телевизиите, како
„Си-Ен-Ен“, кои се обидуваат
психолошки да го затрујат
светот со своите системи на
илузија и со своите подмол
ни инсинуации, со своите
медијалистички инструкции
кон масите, затапените и збу
нети луѓе, робовите на моќ
ната и безмилосна светска
олигархија, која им дозволу
ва (каква великодушност) да
гледаат во кутиите со слики
и тон и да ги сонуваат своите
идиотски сништа, а притоа
да бидат контролирани како
стадо, а не почитувани како
општество и интелигентна
заедница.

Ужасно е тоа какво непочиту
вање кон луѓето и гледачите
покажуваат овие медиумски
куќи, каква што е „Си-Ен-Ен“.
Нивото на нивните емисии
и интерпретации е на тол
ку ниско ниво, што веќе ни
најглупавите и најнаивните
луѓе на земјава не веруваат во
нив. Но, упорноста – силата на
глупавите, е секогаш послед
ната опција на очајникот. А
„Си-Ен-Ен“ е вистински скит
ник, поаѓајќи од степенот на
вистината и на непристрас
носта, што се свети обврски на
секое новинарство, што има
душа и достоинство. Овде,
се чини, душите на главните
протагонисти, политичките
коментатори и нивните уре
дници, се одамна продадени
на големиот менаџер на пе
колните беспаќа.

Сите овие јавни личности,
поврзани со политичките
афери во САД и во светот,
што дефилираат на оваа
грозна и отчовечена меди
умски институција, изгледа
ат ужасно, ако успеете да ги
видите на еден длабински
www.republika.mk

начин, продирајќи во сушти
ната на нивната опоганета
личност. Тие повеќе приле
гаат на бездушни марионети
што дејствуваат и говорат
на начин што за нормално,
човечко суштество, надарено
со смисла за вистина и за пра
вда, е монструозен, одвратен
и крајно тенденциозен.

Настрвеноста на оваа банда
непринципиелни пропаган
дисти е толку евидентна
и фалгрантна, што самите
гледачи треба да се срамат
од овие лигави апологети на
неолибералниот тирански ре
жим, кој царува во Вашингтон
ДЦ, откако американската моќ
го загуби својот конкурент на
планетарно ниво – СССР.

Во последната претседа
телска кампања во САД се
видоа сите овие гадости во
медиумската сфера, чијшто
најмаркантен претставник
е токму „Си-Ен-Ен“. Кој воо
пшто би помислил, дека вак
ва нехуманост и опсесивност
ќе се изроди кај оние, кај кои
света задача треба да биде да
ја проследуваат вистината
и да ја бараат правдата. Но,
ништо од сето тоа. Односно,
тука видовме обратни тен
денции, проследени со лук
ративност и со опортунизам,
а ваквиот амбиент само све
дочи за длабоката морална
и општествена криза, во која
влегува темелно нарушената
империја на злото.
Порано, во времето на Реган,
таа злобна империја беше
СССР, но оваа држава исчезна
и САД останаа осамени и таж
ни кандидатки за титулата,
која никако не прозападна со
деструирањето на комунис
тичкото царство – Советскиот
Сојуз. Така, ликот на светски
от злосторник, овој пат се
залепи за лицето на САД, а
медиумите како „Си-Ен-Ен“
беспоговорно го глорифику
ваа овој монструм, за момент
и тие станувајќи страшни и
ужасни, без оглед на нивните
вештачки насмевки и плас
тични лица.  �
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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 IV - Ченто и Доцев на удар
Ч

етвртиот том од едицијата „Цр
ните страници на УДБА“, насловен
како „Ченто и Доцев на удар“, го
сочинуваат две досиеја, на 710 страни
ци – тие на Методија Андонов-Ченто и
на Ѓорѓи Доцев. Од 710 страници, на
333 се поместени и оперативното и суд
ското досие на првиот претседател на
асномска Македонија, а 377 страници
на Доцев, за кого од приложените до
кументи може да се заклучи дека бил
воден од идеологијата за самостојна и
обединета Македонија, по теркот на
основоположниците на Македонската
револуционерна организација.

Методија Андонов Ченто
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Со реден број 45009946 во еви
денцијата на тајната полиција
е запишан и Ченто. Повеќе од
грдо изгледа претседателот
на Президиумот на АСНОМ
во затворска кошула, која со
www.republika.mk

ништо не ја заслужил. Само
то листање на страниците на
неговото досие ги открива
бруталноста, нечовечноста и
уште повеќе злата намера да
се украде и пренасочи исто
рискиот процес на Македонија
по секоја цена. ОЗНА за него
запишала дека се обидел да
пребега преку граница и дека
ширел антинародна пропаган
да. Истиот, според документот
за отворање на евиденцијата,
не се согласувал со политиката
на ФНРЈ, која, според него, не
била во интерес на македон
скиот народ бидејки, според
него, неговото, македонското
обединување не можело да се
случи во неа. Ченто, според овој
документ, бил со мисла да оди
во Париз на мировната конфе
ренција и ако таму не успее, да
се врати во Грција и по пат на
насилство да ја отцепи Народна
Република Македонија од ФНРЈ
и да ја присоедини со Егејска
Македонија.

На 1 август 1946 година, Ченто пред
истражните органи ќе ја даде следна
ва изјава: Изјавувам пред истражната
власт дека во тек на една и пол година,
дури бев претседател на Президиумот,
постојано бев во контакт со народот,
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посебно со тие што се во неволја и
потреба, односно со тие што бараа
помош... Се разбира, монтираниот
процес против Ченто бил мајс
торски правен. Со пријави, изја
ви, искази на разни сведоци. Па,
така пријавата што против него
ја поднел извесен Трајко Цвета
нов Бешовски дава на увид како
се подготвувал крајот на Методија,
а истовремено мошне прецизно
го отсликува менталитетот на
времено, а дава и дополнителни
податоци за врвот на републиката,
односно нивното прегрупирање.
Трајко против Ченто ќе кодоши
дека Тито го излажал Ченто, кој,
всушност, барал повеќе за својот
народ и држава. Самиот Ченто
велел дека го зел македонскиот
петок, 28 октомври 2016 година
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Писма, документи и сведоштва
претставници од Ресен и Битола, како
и од Прилеп. На овој состанок Дане бил
избран за делегат кој пред Обединетите
нации требало да го постави македон
ското прашање. На конгресот, кој би се
одржал на Илинден или непосредно
пред овој празник, би се симболизирала
историјата на движењето и борбите
за слободна, обединета и самостојна
Македонија. Притоа овие луѓе не збору
вале за самостојноста и обединувањето
на Македонија како некаков мит, туку
имале конкретни планови како истото
треба да се оствари.

Секој што се сеќава на Македонија од
седумдесетите години од минатиот век
знае дека вакви ставови биле опасни за
тој што ги имал. Ова е 20 години пред
осамостојувањето на нашата држава.
Овие луѓе биле визионери. Но, нивната
визија не е признаена, а нивната мака
сѐ уште не е позната. Па, дури и сѐ е
правено засекогаш да остане непознато
низ што сѐ минале за Македонија.

народ на душа и имал обврска
да се бори за него: Англија и
Америка да ни ја дадат цела
Македонија со мирно и да
нема војна. А потоа да не нѐ
интересира ако се „збијат“
Англија и Русија. Нели е ова
повеќе од идеал на секој че
сен патриот? Што има анти
државно или непристојно во
идеите на Ченто?

Ѓорѓи Доцев
Ѓорѓи Доцев бил мета на сериозно про
учување на службата. Во мај 1970 година
е донесен предлог да се направи конспи
ративен претрес на неговото работно ме
сто. Конспиративен претрес значи дека
целосно го провериле неговото биро до

Истрагата потоа го соочила
Ченто со неговите кодоши.
За среќа, сочувани се доку
ментите. Сведокот, како што
го нарекле, Трајко Бешовски
од село Полчиште ќе го изја
ви следново: „Кога ќе одам за
Солун, ќе одам при конзулот
англиски и американски за
да направам да одам на ми
ровната конференција. На
то му реков да ќе погреши,
Англија ќе нѐ излаже, треба
да одиме само со Русија. На то
Ченто одговори да таја работа
ќе биди поарна да одиме со
Англија оти само со Англија
и Америка ќе можиме да ги
добиеме и другите две части
од Македонија - Пиринска и
Егејска“.
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Во оваа едиција заинтереси
раните првпат ќе можат да го
видат досието на Ченто, како
и сите документи поврзани со
судскиот процес воден про
тив него, на едно место.
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детал. По предлогот за претрес е
усвоен план. По планот уследила
реализација. А потоа и службена
белешка. Посебно интересни се
заклучоците. Еден од нив вели:
групата на Доцев по трет пат
започнала непријателска актив
ност и се бараат нови членови;
истите се поврзуваат со други
лица осудувани за непријател
ска дејност; и се подготвуваат
таа година да се соберат на
вмровски конгрес. Службата
уредно водела евиденција за
нивните планови, но и за мно
гу настани од минатото. Така,
ако внимателно се чита, може
да се види дека Доцев со својот
соговорник Дане (сокриен иден
титет) се поврзале и барале да
ги пронајдат повторно здравите
сили од источна и западна Ма
кедонија. Доцев заклучил дека
е дојден час од дискусии да се
премине на конкретна работа.
При оваа дискусија се спомену
ва првиот повоен конгрес што
ВМРО требало да го има во 1949
година во Стари Град. Службата,
во фуснота посочува дека таа го
дина се одржал состанок на чле
нови на групата ВМРО „Правда“,

По игра на случајност е откриено дека
во Државниот архив на РМ недостасува
целосно едно досие. Она на Ѓорѓи Доцев.
Тој, за среќа, ја искористил можноста
во 2001 година да земе копија. Не е по
знато зошто досието не е предадено на
чување во архивот. Истото е сведоштво
за едно мачно време. Сепак, неопходно
е да се нагласи дека подвлекувањето
на имињата во досието за разлика од
останатите, кое секој читател ќе го за
бележи, отстапува поради една значајна
причина. Имено, според законот од 2000
година за отворањето на досиејата, ко
дошите мораа да бидат сокриени. Затоа,
во досието на Доцев се подвлечени со
црно, односно се внимателно сокриени.
Редакцијата на Архивот, при подготву
вањето на едицијата, имаше друг ме
тодолошки пристап, кој сакаме да го
потенцираме. Имено, ние не ги покри
вавме соработниците, туку само опера
тивните работници и тоа оние што не
се лустрирани. Сакавме да ја заштити
ме службата, иако и тоа е филозофска
дилема, дали треба да се заштитуваат
оние кои работеа на уништување на
автентичната македонска мисла, идеја и
политичко организирање уште од 1945
година и со тоа претставуваа контину
итет на историското ВМРО. Како и да е,
оперативните работници, од кои добар
дел не се меѓу живите, се сокриени. Со
тоа главното тежиште го поместуваме

кон процесот и големината на злосторот
што е направен, а не и да се пресметуваме
со поединци. Оценки по ова, сепак, ќе тре
ба да дадат јавноста и историската наука.
Зошто е уништено досието на Доцев? Кој
сакал неговата голгота да премине во
заборав? Тоа не се наивни прашања. Да
не го зел во 2000 година, ова досие сега
ќе беше целосно недостапно. Историјата
ќе загубеше значаен извор...

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

„Викиликс“ открива
за нив, добро за неа, лошо за
Шерил и за мене, но во шемата
на нештата тоа е мала навреда
во споредба со другите што
допрва доаѓаат. Подготвен сум
да се жртвувам за доброто на
новиот тим, најважно е што
тоа е навистина во нејзин нај
добар интерес - продолжува тој.

Кампањата на
Клинтон се работи
со пријателски
настроени и
послушни новинари
Документите на „Викиликс“, за кои разузнавачките агенции на
САД велат дека биле украдени од руски државни чинители, вклу
чуваат електронска порака од 8 март 2015 година од Филип Рејнс,
поранешен заменик-помошник државен секретар, до Подеста. До
кументот насловен „Нови начини“ детално ги опишува успешните
напори да се обликуваат вестите со помош на послушни новинари

Н

овиот пакет електрон
ски пораки од шефот на
кампањата на Хилари
Клинтон, Џон Подеста, кои ги
обелодени „Викиликс“, пока
жуваат како еден од нејзините

поранешни најблиски соработ
ници разговара со пријателски
настроени новинари во првите
денови по скандалот со серве
рот за електронска пошта на
демократите.

Најновите откритија на „Вики
ликс“ се слични со електронски
те преписки од портпаролот на
Клинтон, Ник Мерил, кој за по
ранешната новинарка на „По
литико“, Меги Хабермен, (сега
работи за „Њујорк тајмс“) вели
дека е сигурна.
Документите на „Викиликс“, за
кои разузнавачките агенции на
САД велат дека биле украдени од
руски државни чинители, вклу
чуваат електронска порака од
8 март 2015 година од Филип
Рејнс, поранешен заменик-по
мошник државен секретар, до
Подеста. Документот насловен
„Нови начини” детално ги опи
шува успешните напори да се
обликуваат вестите со помош
на послушни новинари.

  Како што веќе дискутирав
ме, сите сме согласни дека
сега е вистинското време да
пласираме приказна со прија
телски новинар во наредните
денови која ќе нѐ прикаже ка
ко потранспарентни додека
ги постигнуваме горенаве
дените цели - вели Мерил на
13 јануари 2015 година во еле
�

ктронската порака до менаџе
рот на кампањата на Клинтон,
Роби Мук, и други.
  За такво нешто, особено кога
ние не ги задеваме другите,
сметаме дека е важно да се оди
со некој што е сигурен и го има
тоа работено во минатото и со
публикација која ќе стигне до
индустриските луѓе за регру
тирачки цели. Имавме многу
добри односи со Меги Хабер
мен од „Политико“ во текот на
�

минатата година. Ѝ порачував
ме вести за нас и никогаш не
нѐ разочарала - вели тој.

Основачот на „Викиликс“, Џули
јан Асанж, вети дека ќе објави
околу 50.000 хакирани еле
ктронски преписки на Подеста.
Досега се објавени околу 25.000
документи. �

Извор | „Вашингтон тајмс“
Превод | Ана Цветаноска

Тоа, можеби, звучи малку
чудно, но мислам дека треба
да се разгледа гестот на нови
от тим со оглед на нивната ле
гитимна загриженост: Ние им
објаснивме на еден или двајца
многу пријателски настроени
и послушни новинари дека
тоа што кампањата на Клин
тон одлучи да го направи на
крајот во однос на тоа што ќе
биде огромно разоткривање
во голема мера се должи на
советите на новиот тим и чув
ството дека таа сѐ кажала, и
добро и лошо - вели Рејнс.
�

По неколку дена неизвесност,
тие понудија свежи совети со
кои тие што ја водат кампања
та на Хилари сесрдно се согла
сија. Знак дека додека тимот на
кампањата сѐ уште се созема,
тие веќе влијаат врз начинот
на кој работиме и покажува
ат дека дури и ако е малку те
шко да се почне, работите ќе
бидат различни овој пат. Добро
�
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ПРОФЕСОР Д-Р ЖОЗЕФ ГЛИГОРОВ, СПЕЦИЈАЛИСТ ОНКОЛОГ ЗА РАК НА ДОЈКА 
ВО БОЛНИЦАТА „ТЕНОН“, УНИВЕРЗИТЕТ „СОРБОНА“

здравjе

Раната дијагностика
нема да го спаси
животот, но може
да го промени

Уште нема доказ дека раната дијагноза го спасува животот,
но, сепак, ќе дојде до ситуации во кои со поблаги терапии
може да се дојде до рана дијагноза на ракот. Така, со помалку
терапии може да се дојде до истите резултати без да се чека
да поминат години, па да се оди на хемотерапија, агресивни
хирургии и агресивни радиотерапии, вели професор Глигоров
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

П

рофесор д-р Жозеф Глигоров
е специјалист онколог за рак
на дојка во АПХП болницата
„Тенон“ во Париз и професор на Уни
верзитетот „Сорбона“ во Париз, Фран
ција. Македонец по потекло, роден
во Париз, каде што се школувал и
работи. Глигоров е претседател на
Асоцијацијата на радијациско-онко
лошки асоцијации на медитерански
те земји (АРОМЕ) и во изминатата
недела во Скопје беше гостин на
меѓународниот настан што го орга
низираше Клиниката за онкологија и
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На секои 29 секунди се дијагностицира нов случај на рак на
дојка во светот. Дали раната
дијагностика може да го спаси
животот?
ГЛИГОРОВ: Може, најверојат
но, да го промени животот. Уште
нема доказ дека раната дијагно
за го спасува животот, но, сепак,
ќе дојде до ситуации во кои со
поблаги терапии може да се
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радиотерапија. Во Скопје се организи
раше првиот заеднички научен соста
нок на АРОМЕ и Европската школа за
онкологија (ЕСО). Глигоров имаше и
предавање на деветтата национална
конференција за рак на дојка, која ја
организираше Здружението за борба
против ракот „Борка - за секој нов
ден“.
Глигоров (49) во интервју за „Репу
блика“ вели дека уште нема доказ
дека раната дијагноза го спасува жи
вотот, но, секако, ќе дојде до ситуации
во кои со поблаги терапии може да
се дојде до рана дијагноза на ракот.

дојде до рана дијагноза. Така,
со помалку терапии може да се
дојде до исти резултати отколку
да се чека да поминат години,
па да се оди на хемотерапии, аг
ресивни хирургии и агресивни
радиотерапии.

Кои се новите предизвици
и терапии во лекувањето на
ракот на дојка?
www.republika.mk

ГЛИГОРОВ: Како и секаде во све
тот, така и во Македонија важат
овие правила. Број еден е орга
низацијата. Важен е квалитетот
на медицинскиот кадар – лека
рите и помошниот персонал.
Број два е едукацијата, а број три
е економијата. За жал, без инвес
тиции во медицинскиот кадар
– лекари, специјалисти, а, исто
така, и за терапии, сето тоа чини
пари, не може да се напредува.
Во медицината, науката е многу
важна. Уште постојат канцери
кои не се лекуваат, за жал, и за
кои треба да се бориме.
Дали онкологијата денес е
една од најважните медицински гранки?
ГЛИГОРОВ: За жал, да. Во за
падните држави канцерот е
најсмртоносна болест и бо
лест број еден од која се умира.
Канцерот им го зеде приматот
на кардиоваскуларните боле
сти. Колегите-кардиолози, пред
сѐ, благодарејќи на терапиите,
хирургијата, стентови и разни

техники, им овозможија на па
циентите да живеат подолго.
Луѓето стареат, а ракот, во
најголемиот број случаи, е бо
лест на повозрасните. Затоа
расте инциденцијата, а со тоа
расте и смртноста.

Колку е ефикасна целната
биолошка терапија во лекувањето на канцерот на дојка?
ГЛИГОРОВ: Под зборот „целна“
се подразбираат многу работи.
Поголемиот дел од терапиите,
како и старите хемотерапии,
се целни терапии затоа што
точно се знаеше каде одиме во
клетките и што сакаме да на
правиме. Новите целни тера
пии се попрецизни затоа што
порано биологијата дошла до
заклучок дека во една тумор
на клетка тоа е рецепторот,
протеинот или ензимот кој е
неопходен за да се продолжи
активноста на туморната клет
ка, така што во неколку видови
карциноми, како што се оние
на дојка, на белиот дроб, на

бубрезите, има многу подобри
резултати ако тие се третираат
со целна терапија. Но, за жал,
тие терапии не дејствуваат
кај сите пациенти. Некој има
бенефит, некој нема. Тие што
имаат придобивки може да
имаат подолг период, а некои
на пократок период. Тоа е една
нова револуција во концепти
рање на терапиите, односно на
лековите. Но, евалуацијата по
кажа дека, освен кај некои хе
матолошки болести каде што
имаме конкретно голем пад на
смртноста, такви податоци сѐ
уште немаме за канцерот.

За што ќе се разговара на
првиот заеднички научен
состанок на АРОМЕ и на ЕСО?
ГЛИГОРОВ: Ќе зборуваме за
базична онкологија и кои се
главните параметри во биоло
гијата кои треба да ги знаеме
за да одиме еден чекор напред
кон терапијата, дијагнозата
и оптималната нега кај паци
ентите.
www.republika.mk

Целта на
туморната
клетка е да
живее што
подолго.
Фактички,
целта на
туморната
клетка е да се
адаптира кон
општеството
кое е околу
неа и кое ѝ
овозможува
да живее
подолго

Дали ракот на дојка треба
да биде во категоријата што
може да се излекуваат во 21
век? Односно, дали во 21 век
треба да умираат луѓе од рак
на дојка?
ГЛИГОРОВ: Сега можеби ќе ка
жам некои работи што се попро
вокативни. Целта на туморната
клетка е да живее што подолго.
Фактички, целта на туморна
та клетка е да се адаптира кон
општеството кое е околу неа и
кое ѝ овозможува да живее по
долго. Моето лично мислење е
дека во поголемиот дел од слу
чаите, освен неколку кои имаат
генетска аномалија или типична
аномалија која го предизвикува
ракот во почетокот, станува збор
за адаптација што го прави ра
кот еден чекор напред кон ево
луцијата, за жал. Мислам дека ќе
имаме поголем број пациенти
кои ќе бидат излечени од рак, но
мислам дека во таа битка нема
да бидеме победници. Сите ние
ќе умреме еден ден. Некој од нас
умираат од рак без да знаат.
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култура

Интервју: Весела Честоева | Археолошкиот музеј претстави ексклузивен македонски златен накит во Њујорк

Археол ошкиот музеј е репрезент
што одамна И требаше на
Република Македонија
Археолошкиот музеј на Македонија на своите
посетители, домашни и странски, им го пре
зентира екслузивното археолошко културно
наследство од Република Македонија. На секој
посетител бесплатно му стои на располагање
стручен водич низ поставката, кој дополнител
но може да ги објасни презентираните арте
факти и историските дилеми, вели Честоева
Разговараше | Невена Поповска
Фото | Александар Ивановски

В

о престижната „Gallery MC“ во Ма
кедонскиот културен центар во
Њујорк беше отворена изложбата
„Накитот низ вековите од Република
Македонија“ на НУ Археолошки музеј на
Македонија, која содржи богат ексклузи
вен накит и теракотни фигурини надо
полнети со мултимедијални содржини
преку кои публиката имаше можност да
ја запознае вековната традиција на ма
кедонскиот накит. Некои од присутните

Копии од артефакти на маке
донски златен накит беа при
кажани на изложба во Њујорк,
а велат ако успееш во Њујорк,
си успеал секаде. Кажете ни ка
ко помина претставувањето на
нашето културно богатство во
градот кој никогаш не спие ?
Честоева: Со гордост морам да
истакнам дека изложбата помина
одлично, со големо интересира
ње од посетителите и огромно
задоволство што имаат можност
да видат и да се запознаат со ил
јадници години стари артефакти
откриени со децениските архео
лошки истражувања во нашата
земја, а некои, за жал, првпат да
се запознаат со Република Ма
кедонија, нејзината историја и
денешниот живот. Затоа сметам
дека изложбата во целост успеа
да си ја исполни својата задача и
како културен амбасадор со гор
дост и респект го прикажа наше
то културно богатство. Посебно
сме горди на фактот дека излож
бата целосно успеа да ја обедини
целата македонска дијаспора на
едно место, со македонски посе
тители од Њујорк, Вашингтон,
Њу Џерси, Чикаго и дури од Фло
рида. Она што, сепак, пријатно нѐ
изненади беше и топлиот прием
кој го добивме од посетителите и
бројот на дипломати и реноми
рани светски уметници кои нѐ
удостоија со нивното присуство
и позитивните коментари за из
ложбата и ни отворија можности
за идна соработка. Носител на из
ложбата е НУ Археолошки музеј
на Македонија, поддржан од Ми
нистерството за култура, за што
изразуваме голема благодарност.
�

Бевте дел од Европските де
нови на културно наследство,
Бели ноќи, Конференцијата
посветена на мегалитската
�  
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првпат имаа можност да се запознаат
со македонската историја и традиција,
првпат видоа накит стар илјадници го
дини кој е дел од големите археолошки
истражувања во Македонија во послед
ните 70 години и кои претставуваат
сведоштво за културниот континуитет
и идентитет на македонскиот народ. За
изложбата, но и за останатите активно
сти на Археолошкиот музеј разговараме
со директорката Весела Честоева.

Археолошки
от музеј на
Македонија
до крајот на
годинава ќе
реализира
уште некол
ку значајни
проекти,
како што е
промоција на
Илустратив
ниот водич за
постојаната
музејска
поставка,
ќе ја отвори
Едукативната
работилни
ца во склоп
на Музејот,
со што
докажува
дека посве
тува посебно
внимание на
најмладите и
нивното идно
надограду
вање

опсерваторија „Кокино“ и неј
зината популаризација...Кои
проекти ги предвидувате во
блиска иднина?
Честоева: Од минатата година
и НУ Археолошки музеј на Маке
донија се приклучи на манифе
стацијата Европски денови на
културно наследство.

Во просториите на НУ Архео
лошки музеј на Македонија се
одржаа: „Europa Romana: Посе
та на изложби и предавања за
римските епиграфски спомени
ци и артефакти“, организирано
како бесплатна прошетка на
посетителите низ поставката
со римски артефакти и лапи
дариумот, каде што се преда
ваше за карактеристиките на
римското културно наследство
во Македонија и влијанието
на римската култура врз соз
давањето на новите општес
твени придобивки; „Посета на
библиотеката на Фондацијата
Кирил Трајковски“, сместена
во просториите на НУ Архео
лошки музеј на Македонија, во
која се одржа презентација на
содржината на библиотеката
и проекција на краток филм за
основањето, градењето и функ
цијата на библиотеката во ид
нина. Исто така, учествувавме и
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на манифестацијата „Бела ноќ“,
на која постигнавме импозант
на бројка посетители - за шест
часа, колку што беше отворен
музејот бесплатно во периодот
од 18 до 24, во музејот проше
таа 2.000 посетители, со што
уште еднаш може да се потврди
дека музејот претставува ре
презент што одамна ѝ требаше
на Република Македонија.

Во просториите на НУ Архео
лошки музеј на Македонија се
одржа и меЃународниот  нау
чен симпозиум со наслов „Ко
кино – археолошки и астро
номски аспекти – паралели и
искуства“, под покровителство
на Министерството за култура
на Република Македонија, а во
организација на НУ Археолошки
музеј на Македонија. Настанот
се одржа по повод јубилејните
15 години од почетокот на пр
вите археолошки истражувања
на локалитетот „Татиќев Камен“,
денес познат како археоастро
номски локалитет „Кокино“. За
целите на симпозиумот беше  
поставена и изложба составена
од 26 фотографии, под наслов
„Кокино – мистичен шепот низ
вечноста“ на познатиот умет
нички фотограф Љупчо Илиев
ски, а учествуваа реномирани
астрофизичари: проф д-р Горан
Хенриксон од Универзитет во
Упсала, Шведска, проф д-р Вале
рија Фол од Бугарската акаде
мија на науките, д-р Александар
Булатовиќ од Археолошкиот
институт на Р. Србија, проф д-р
Драги Митревски – од Катедра
та за историја на уметност и
Археологија, на Филозофскиот
факултет, Р. Македонија, како
и проф д-р Олгица Кузманов
ска – од Институтот за физика
при Природно–математичкиот
факултет, Република Македо
нија, заедно со останатите еми
нентни научници од областа на
археологијата, археоастрономи
јата и астрономијата зборуваа
за своите научни опсервации
во овие области и поврзаноста
со Кокино.
Археолошкиот музеј на Македо
нија до крајот на годинава ќе ре
ализира уште неколку значајни
проекти, како што е промоција
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Археолошкиот музеј на Маке
донија е најпосетуваната ин
ституција во земјава. Кажете
ни колку вкупно посетители
има досега, што нуди поста
вката на Музејот и какви тури
има за туристите?
Честоева: Досега Археолошки
от музеј на Македонија го имаат
посетено повеќе од 70.000 посе
тители од земјава и од странство.
�  

Археолошкиот музеј на Маке
донија на своите посетители,

Култура

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

на Илустративниот водич за
постојаната музејска поставка,
ќе ја отвори Едукативната ра
ботилница во склоп на Музејот,
со што докажува дека посветува
посебно внимание на најмлади
те и нивното идно надограду
вање. Во зависност од нивната
возраст, програмите за работата
со децата и презентацијата на
нашето културно богатство се
разликуваат, од моделирање, цр
тање и боење, видеоигри или
специфични предавања.

домашни и странски, им го пре
зентира ексклузивното архео
лошко културно наследство од
Република Македонија здобие
но со децениските археолошки
истражувања во нашата земја.
Нашата постојана археолошка
поставка, во целост, успешно ја

илустрира целокупната истори
ја на нашата земја од најстариот
човечки период, палеолитот до
крајот на османлискиот период.
Поставката, следејќи ги најно
вите трендови во музеологи
јата, е надополнета со бројни
мултимедијални содржини,
восочни фигури на истакнати
историски личности од Македо
нија и слики кои амбиентално
го надополнуваат просторот. На
секој посетител бесплатно му
стои на располагање стручен
водич низ поставката, кој до
полнително може да ги објасни
презентираните артефакти и
историските дилеми. Мора да
истакнеме дека досегашните
реакции од посетителите се
крајно позитивни, што особе
но нѐ радува и ни дава за право
да ги поканиме сите што не го
посетиле Музејот досега, а има
ат можност, да го направат тоа
што поскоро затоа што нашето
културно богатство е наше и
единствено и само тоа нѐ дефи
нира како Македонци. �

„Заспаниот Циганин“
од Анри Русо
„Заспаниот Циганин“
е дело на францускиот
сликар Анри Русо (18441910), кој припаѓал на
постимпресионизмот.
Бил познат и како цари
ник, па уште го викале
и Анри Русо Цариник.
Додека бил жив го ис
мејувале, а подоцна бил
познат како самоук ге
ниј со високи уметнич
ки вредности.

Топ 5

Велел дека нема друг учител
освен природата. Сепак, при
знавал дека примал совети
од двајца академски слика
ри, Феликс Огист Клеман и
Жан Леон Жером. Се смета
за наивен сликар. �

Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Војната нема
женско лице
Светлана
Алексиевич

Убиство во
хотел Босфор

најгледани филма

во САД викендов

Есмахан
Ајкол
Заработка: 28.500.000 $

Бу! Ноќта на
вештерките на Мадеа
Boo! A Madea Halloween

Жанр: трилер
Режија: Тајлер Пери
Актери: Тајлер Пери,
Каси Дејвис,
Патрис Ловли
Заработка: 22.900.000 $

Џек Ричер: Нема враќање
Jack Reacher:
Never go back

Жанр: акција
Режија: Едвард Цвик
Актери: Том Круз,
Алдис Хоџи,
Коби Смолдерс
Заработка: 14.100.000 $

Потеклото на злото
Ouija: Origin of Evil

3

Љубовна
саботажа
Амели
Нотомб

Жанр: хорор
Режија: Мајк Фланиген
Актери: Елизабет Рејзер,
Лулу Вилсон,
Аналис Басо

Жанр: акција
Режија: Гевин О’Конор
Актери: Бен Афлек,
Ана Кендрик,
Џ.К. Симонс
Заработка: 7.200.000 $

Девојката од возот
The girl on the train
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Жанр: трилер
Режија: Тејт Тајлор
Актери: Емили Блант,
Хали Бенет,
Ребека Фергусон

www.republika.mk

4

Приказна за
бојата
Ана
Андроска

Заработка: 13.600.000 $

Сметководител
The accountant

2

5

Штурецот во
саксијата
Драган Ј.
Ристиќ
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ТОМИСЛАВ ЖАЈА, РЕЖИСЕР НА ДОКУМЕНТАРНИОТ ФИЛМ
„СЛОБОДНИ“ ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СПРЕЧЕНОСТ

Т
Снимањето на овој филм
е едно од најубавите
искуства во мојот живот

омислав Жаја е Хрват што режирал
и продуцирал повеќе од 50 докумен
тарни филмови, неколку кратки и
експериментални филмови, две ТВ-адап
тации на театарски претстави и три игра
ни филма. На филмската академија ФАМУ
во Прага ја добил својата магистерска
титула по документарен филм. Скопска
та публика имаше можност да го гледа
долгометражниот документарен филм
„Слободни“, филм за лица со интелектуал
на спреченост. Филмот е прикажуван во
Лос Анџелес, Њујорк, Лисабон, Торонто,
Венеција, Кан, а ја освоил и наградата за
најдобар долгометражен документарен
филм во Венеција, на фестивалот „Арт
хаус“ во Хонгконг, на „Топ Инди филм“ и
многу други.

Во Македонија и во регионот, уште постои
традиционално згрижување на лица со
интелектуална спреченост во институ
ции од затворен тип. Тоа ги прави лицата
целосно гетоизирани и затворени. Тие
што имале среќа и се сместени во локал
ни заедници, најчесто по образованието
остануваат во општествена изолација.
„Слободни“ е документарен филм, кој
преку опсервација, со минимум интер
венции во процесот на документирање,
ги следи своите карактери во период од
две години. Филмот почнува во неколку
институции каде што гледаме и чувству
ваме како е да се биде изолиран и што
значи да ти бидат одземени сите права,
приватност или одлуки за сопствениот
живот. Сите овие луѓе, портретирани во
документарниот филм, го имаат истиот
сон – да бидат слободни. Кога ќе излезат
од институциите, тие почнуваат да се ме
нуваат и тоа токму пред нашите очи. Ние
го набљудуваме нивниот карактер, како се
обидуваат да ги исполнат своите соништа,
но овој пат низ нивната перспектива.

Кој беше Вашиот мотив да го снимите долгометражниот документарен
филм „Слободни“?
ЖАЈА: Овој филм го прикажува процесот
на враќање на овие луѓе во општество
то, на еден начин преку излекување на
општеството. Мојот татко цел живот рабо
теше со лицата со интелектуална спрече
ност, така што јас од детство ги обиколував
институциите со него за време на викен
дите и некако сакав да им помогнам на
тие луѓе. Снимањето на овој филм е едно
од најубавите искуства во мојот живот.
Многу научив од овие луѓе.
�

„Слободни“ е документарен филм, кој преку опсервација, со
минимум интервенции во процесот на документирање, ги следи
своите карактери во период од две години. Филмот почнува
во неколку институции каде што гледаме и чувствуваме како
е да се биде изолиран и што значи да ти бидат одземени сите
права, приватност или одлуки за сопствениот живот
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Лилика Стрезоска
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Дали емотивно се испразнивте додека
го подготвувавте филмот?
ЖАЈА: Мислев дека многу ќе научам за
овие луѓе, но се случи нешто друго – на
учив многу повеќе за себе и за нашето
општество, отколку за нив. Со нив, ед
�

култура
ноставно, се зближив, научив да кому
ницирам и некако сите предрасуди што
ги носев во себе, кои се стари со векови и
кои сите ние ги имаме во себе во врска со
луѓето што се во „лудница“ или во некои
институции успеав да ги надминам со
тек на време. Но, секогаш кога гостувам
некаде со филмот, секојпат учам нешто
ново и доаѓам до нов заклучок. Пред не
кој ден размислував дека не постои про
блем. Постоиме само ние, кои сметаме
дека има проблем. Бидејќи, објективно,
не постои проблем. Ако сметаме дека
има проблем, тоа е проблем за нас, но,
објективно, не значи дека е проблем. Ако
ние велиме дека овие луѓе се проблем
во општеството, тогаш тие се проблем
за нас. Но, ако кажеме дека тие се факт,
а тоа дека во секое општество има од
реден процент на луѓе што имаат ин
телектуални тешкотии, како на пример
аутизам, Даунов синдром или некој друг
вид интелектуална спреченост, тогаш ќе
бидеме свесни дека тие постојат. Мислам
дека на нашето општество му е потребен
редизајн каде што ќе престанеме да ги
затвораме очите пред проблемот. Треба
да престанеме да велиме дека имаме
решение, а тоа е да ги тргнеме од пред
очи овие луѓе и да кажеме дека сме го
решиле проблемот. Прво, според моето
мислење, проблем не постои, туку по
стојат само луѓе со свои потреби, како
што постојат луѓе што накривуваат кога
одат поради тоа што останеле без нога.
Ние постојано се занимаваме со тоа што
овие луѓе не можат. Но, тоа не го правиме
со себе, не се занимаваме со тоа што не
можеме ние, туку со тоа што можеме,
што нѐ усреќува. Тој момент кога ќе се
смени перспективата и кога ќе речеме:
ајде да видиме што можат овие луѓе, што
им е потребно, во тој момент проблемот
престанува да постои.
Дали снимањето вакви филмови ќе
ја смени перспективата на гледањето
на овие луѓе во општеството?
ЖАЈА:Сакав овој филм да стане еден вид
прикaз за сите луѓе, кои не по своја вина
имаат интелектуална спреченост. Од
генерација на генерација се пренесува
мислењето дека овие луѓе не можат да
живеат со нас, интегрирани во општест
вото, туку дека треба да бидат издвоени
настрана и таму да бидат оставени сѐ до
својата смрт. Се надевав дека ќе добиеме
приказ за тие луѓе дека и тие се луѓе
како и ние. Многу сум среќен кога ги
гледам реакциите на луѓето по проек
ција на филмот. Гледаме дека и тие се
човечни, топли како и ние, имаат свои
соништа, желби, потреби и, всушност,
нема никаква разлика меѓу „нив“ и „нас“.
Не постои „ние“ и „тие“ туку сме само
„ние“. Среќен сум бидејќи сфатив дека

овој филм стана тоа што мене ми беше
најважно, а тоа е место за средби. Ние,
конечно, се среќаваме со овие луѓе и
чувствуваме дека стануваме комплетни.
Тој дел од нас што е отфрлен се враќа на
еден начин и одеднаш чувствуваме дека
тие разлики не постојат и се наоѓаме во
мир. Ние имаме право на поддршка, но
тие немаат, бидејќи некој многу одамна
решил така.

Дали нашето општество е општеството на инвалиди?
ЖАЈА: Проблемот не е ниту хрватски,
ниту регионален, туку светски. Ние како
општество сами си го направивме тоа.
Ние си одземавме дел од себе и тој дел
ни недостига. И тоа е јасно кога го гле
даме овој филм. Кога ќе дојдеме на тоа
„место за средба“, како што јас го наре
кувам, се чувствуваме среќни. Кога овие
луѓе ги гледаме во институции, не сме
среќни, туку сме шокирани и сметаме
дека им е направена голема неправда.
Тоа значи дека треба да смениме нешто
�

кај себе – да станеме едно посреќно и
поздраво општество. Општество за сите,
а не само за некои.

На кој нов проект работите?
ЖАЈА: Веќе втора година работам, на
прв поглед, една слична приказна, но,
всушност, поинаква. Работам на нов
документарен филм, а приказната е за
луѓето со најтешки психички болести,
како што се шизофренија, манијакална
депресија, луѓе што слушаат гласови,
кои имаат халуцинации, сето тоа од што
многу се плашиме. Откако биле под клуч
подолго време, затворени, тие се обиду
ваат повторно да воспостават контакт
со своето семејства, да најдат работа и да
продолжат да живеат со својата болест.
Луѓето од кои се плашиме, тешко ќе ги
прифатиме за соседи. А мојот филм се
вика токму така, „Соседи“. Затоа решив
да направам филм во кој непознатото ќе
стане познато. Ќе видиме кои се тие луѓе,
како живеат и што, всушност, се крие зад
тие фантомски дијагнози. �
�

�

www.republika.mk

петок, 28 октомври 2016 година

41

бренд концепти | Икони на стилот

и потврди со актерските перформанси
во филмовите „Седум години верност“
и „Некои тоа го сакаат жешко“, на ре
жисерот Б. Вајлдер.

И сега, навистина, која е Мерилин Мо
нро? Што симболизира таа? Има ли
таа вредности? И доколку има, кои се
тие? Мерилин Монро е жена-мистери
ја. Таа е најголем и ненадминат секссимбол на 20 век. Светски писатели
беа вљубени во неа (Хенри Милер),
врвни бејзбол играчи ја обожаваа (Џо
ди Маџо), а големи претседатели беа
фасцинирани од неа, но и залудени
по неа (Џон Кенеди). Тоа едноставно
мораше да се случи. Сите ги освоју
ваше и излудуваше до максимум со
непосредноста и природноста на неј
зините воздишки, а со нејзините не
мири и соништа создаваше експлозија

дива во коJа се
среќаваат митот
и стварноста
Пишува | Сотир Костов

П

оминаа 90 години од раѓањето на Ме
рилин Монро, 62 години од нејзината
најпозната култна cцена со лелеавиот
бел фустан над решетките на подземната
железница во Њујорк („Седум години вер
ност“, Били Вјдлер) и 54 години од нејзина
та мистериозна смрт, а таа остана една од
најголемите (ако не и најголема) икони на
планетата. Пред 62 години Мерилин Монро
застана над решетките од метрото во Њу
јорк, влезе во филмската историја и стана
прв вистински секс-симболи во светот.
Како неодолива и неверојатно
привлечна, се покажа фатална
за многу мажи. Нејзините глав
ни адути беа: фигурата, прос
лавената фризура, карминот,
заводливиот поглед и сексапи
лот што просто бликаше од неа.
Мерилин Монро е врвна актерка,
шармантна и заводлива забавувачка,
жена со харизма, која одамна прерас
на во сексапил и еротизам. Уште на
почетокот на својата актерска кариера
во филмот „Џунгла на асфалтот“, филм
на ненадминливиот Џон Хјустон, добива
улога на убава наивка во чијшто изворен
еротизам можеше да се насети харизмата
на идната ѕвезда. Потоа ѝ се случи култниот
филм „Нијагара“, на режисерот Хенри Хатавеј,
во кој таа од широката публика е доживеана
како нова еротска божица, со тенденција да
ги засени и да ги надмине сите останати ри
валки. Тоа и се случи! Таа, со остварувањето
на улогата во „Нијагара“, и со целиот перфор
манс во филмот и по него, го врати култот
на традиционалната заводница – фатална
жена. Сепак, следуваа комедиите „Мајмунска
работа“ и „Мажите повеќе ги сакаат русоко
сите“, на режисерот Х. Хокс, во кои таа пока
жа дека има извонредно чувство за хумор.
Истовремено навести дека умее вешто да
го пародира гламурот на еротските божици,
чијшто симбол беше таа, факт што го докажа
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на восхит кај мажите, а жените сакаа
едноставно да бидат во сè исти како
неа. Платинестата коса, насмевката,
црвените усни и телото беа нејзините
заштитни знаци. Со платинеста коса,
изразените усни со црвен кармин и
сензуалното тело претставуваше оте
лотворение на холивудскиот гламур и
секс-симбол, а тоа е и денес. Со своето
облекување и однесување таа секогаш
ги нагласуваше женственоста и сексу
алноста. Успеваше и сè уште успева да
го маѓепса секој маж на планетата со
својот сексапил и допадливоста која
зрачеше од неа. Девојка која знаеше
како да ја искористи својата сензу
алност и да го овековечи името како
филмска икона. Икона за сензуалност,
женственост и убавина. Секс-симбол
непоматен во славата и педесет и че
тири години по нејзината смрт. Жена

Што можеме да сублимираме за Мерилин Монро?

многу повеќе од секс-симбол. Мери
лин Монро го фасцинираше светот со
својата раскошна фигура, прекрасно
извиткана платинеста коса и хариз
матична личност. Контроверзна, но
храбра жена која не се плашеше да
ја покаже својата женственост. Прва
девојка од насловната страница на
„Плејбој”, која стана икона на стилот за
жените и жена од соништата за мажи
те. Подоцна нејзиниот лик го презеде
Мадона, а своите женски атрибути по
пример на неа често ги истакнуваа и
Рене Зелвегер и Анџелина Џоли. По
дигнатиот бел фустан на Мерлинка
со топол зрак што струи е најсекси
филмска сцена во историјата на ки
нематографијата. Жена-мит, убава
приказна, возбудлива, но и трагична.
Неповторлива. Безвременска икона
што се сака и респектира.

Живот: Животот ѝ беше исполнет со многубројни противречности. Сиромаштија, тешко дет
ство, кариера започната со еротски фотографии, експлозивен успех, вивнување во ѕвездите,
три разводи и на крајот пад.
Сопрузи: Првиот непознат работник од соседството, Џејмс Доерти (девојка која бараше татков
ска заштита), вториот голема ѕвезда на бејзболот, Џо ди Маѓо (филмската дива и спортската
ѕвезда), а третиот познат писател, Артур Милер (секс-бомбата и интелектуалецот).
Љубовници: Ив Монтан, Френк Синатра, Клерк Гејбл, Џон и Роберт Кенеди.
Другите за неа: Беше последна дива, последен скандал и последна грижа на совеста на Хо
ливуд – „пазарот кој фабрикува измислици“, како говореше Бертолд Брехт. Не беше осамена
- едноставно беше сама (Џо Манкијевиќ). Таа е најмоќниот секс-симбол на векот. Исто така,
таа е метафора за драматичното и загубено општество на САД (Ентони Борџес). Тешко дека
можеме да востановиме дали таа е автентична личност или еден од најубавите предмети што
Дипон го смислил (Били Вајдлер). Таа за мене е прозорец во човечката душа и никогаш нема
да можам да ја заборавам (Артур Милер).
Најпознати книги за ММ: Мерилин и јас: сеќавањата на еден фотограф (Лоренс Шилер); Интим
ни детали за Мерилин (Сузан Бернард); Мерлин во светот на модата – долготрајното влијание
на Мерилин Монро (Кристофер Никенс, Џорџ Зено); Мерилин: страст и парадокс (Луис Банер);
Мерилин Монро: последните години (Кит Бадман).
Самата за себе: Што имам навечер на мене кога си легнувам? – Неколку капки од „шанел 5“.
Мислам дека јас сум фантазија, блескав феномен во животот на други луѓе.
Смрт: Безживотно голо тело во креветот во нејзиниот апартман. Полна со средства за смиру
вање, виски и пораз. Мистерија, никогаш докрај откриена дали самата си го одзеде животот
или беше убиена.

Тука јас додавам дека иако за неа велеа
дека е најрадосната девојка на светот,
зад нејзината насмевка се криеше тага.
Славата не ѝ донесе многу среќа бидеј
ќи секогаш тежнееше да се потврди и на
приватен план. Беше депресивна лич
ност иако се трудеше сите да веруваат
дека е многу среќна. Имаше извонреден
талент да ја прикрие својата тага. Но, и
најсексапилната жена на 20 век, како
што ја нарече „Плејбој“, заробена во сво
јата женственост и во заводливоста што
бликаше од неа, како во лудачка кошу
ла, која не ѝ дозволуваше да дише, а на
крајот и ја уби. Дефинитивно, најтажна
дива на светот. Кокетна и сензуална,
но и несигурна и психички лабилна.
www.republika.mk

Никогаш не успеа самата да се засака.
Но, затоа им беше опсесија на мажи
те - харизматичната русокоса која ги
мами нивните воздишки. Ги привлеку
ваше со нејзините раскошни облини, со
мазниот глас и со заводливиот поглед.
Истовремено, будеше завист кај жените,
кои ѝ беа љубоморни, но посакуваа да
изгледаат како неа. Затоа се претвори
во мит кој до денес не успеа да го урне
ниту една друга жена. Беше преубава,
занесна, особена, своја и чудна. Спој на
ранливост, невиност, наивност, сензу
алност – прва дама на холивудскиот
гламур. Икона, суперѕвезда, божица,
па и божица на сексот. Легендата и на
таму живее. �
www.republika.mk
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Во Македонија не се чувствувам како странец
Брачната двојка Маиса и Мажа ал Саман од Сирија, која повеќе
од 20 години живеела во Саудиска Арабија, во потрага по земја за
инвестирање во сопствен бизнис пред три години доаѓа во Македонија
и отвора ресторан за арапска храна. Маиса ал Саман е жената која
преку желбата да има мирен, безбеден и пристоен живот решава да ги
донесе и своите деца во Македонија и тука да ги образува. Нејзината
ќерка е студентка по медицина на Универзитетот „Свети Кирил и
Методиј“, додека двајца синови одат во основно училиште. За постојан
живот во Македонија се одлучува пред една година, за македонскиот
народ вели дека е навистина пријателски наклонет, го сака Берово, но и
убаво приготвеното селско месо. Нејзината иднина, како што открива за
„Република“, е животот токму тука

Со пријателите во
Маврово

Пишува | Кристина Николова Кузмановски
� Кога првпат дојдовте во Македонија?
Ал Саман: Во Македонија првпат
дојдов во 2012 година. Со мојот сопруг
отворивме арапски ресторан. Но, по
ради работните обврски, тој се врати
во Саудиска Арабија, а јас останав да
се грижам за ресторанот. Еден период
патував на релација Судиска Арабија - 
Македонија, но веќе една и пол година
постојано живеам овде.

Која беше причината поради која
ја донесовте таа одлука? Зошто од
сите земји во светот вие решивте
да дојдете и да инвестирате токму
во Македонија?
Ал Саман: Братучед на мојот сопруг,
кој веќе живееше овде, ни даде идеја да
почнеме нов живот тука бидејќи има
убави услови за пристоен живот. Така
�

решивме во Македонија да ги образу
ваме и нашите деца. Ќерка ми, која од
дете сака да биде докторка, студира
на Медицинскиот факултет. Сега во
Македонија живеам со моите три деца
кои веќе ја засакаа земјата многу, се
привикнаа на начинот на живот овде.
А, јас отворив уште еден ресторан.

Како сте прифатени овде? Колку
луѓето се отворени да помогнат на
странец?
Ал Саман: Во Македонија има многу
луѓе што сакаат да помогнат. Ние сме
навистина одлично прифатени, има
ме пријатели и слободното време го
поминуваме со нив. Така јас го учам
и македонскиот јазик иако морам да
признаам дека тешко ми оди. Ми се
допаѓа тоа што овде луѓето не прават
селекција и те прифаќаат како свој.  И
�

Маиса и Мажа ал Саман
со децата
моите деца имаат свои пријатели со
кои поминуваат време заедно, спорту
ваат, живеат хармоничен живот.

Колку во полето на работата бевте
разбрани за тоа што навистина сакате да направите со вашиот ресторан? Кое е вашето мислење, вреден
работник ли е Македонецот?
Ал Саман: Луѓето во Македонија
имаат обичај да ги извршуваат рабо
тите чекор по чекор и со сигурност,
без ризици. Во нашето место се работи
многу побрзо и во донесувањето на
одлуките и во начинот на работа. А,
�

можеби, и тоа е моја мана бидејќи јас сѐ
што работам, го работам многу брзо и
луѓето велат дека е тешко да држат че
кор со мене. Сепак, морам да истакнам
дека трудољубивоста е голема доблест
на македонскиот народ бидејќи сака
да научи нешто ново. Јас, иако имаме
шеф во кујна од нашиот крај, ги учам
македонските вработени како да при
готвуваат арапски рецепти, а тоа не
би го постигнала без нивната волја.
Ја сакаат ли Македонците вашата
храна?
Ал Саман: Да, фалафел сакаат најм
ногу иако дегустираат и други специја
литети. Кога ќе видите дека дошле и
наредниот ден, тогаш сте ја постиг
нале целта.
�

Која е вашата омилена македонска
храна? Што најмногу ви се допаѓа?
Ал Саман: И јас и моето семејство
сакаме да јадеме грав, ќебапи, иако
тука се помали, и селско месо, при
готвено на традиционален начин.  
�

Што најмногу ви се допаѓа овде?
Ал Саман: Иако со мојот сопруг по
веќе од 20 години не живееме во Си
рија, па заради работа се преселивме
во Саудиска Арабија, сличноста со
топлиот дом, хармонијата и фами
лијата како во Сирија јас ја најдов
тука. Во ниедна земја во Европа фа
милијарната поврзаност и значењето
на фамилијата не се толку значајни
како овде. На овие вредности голема
важност се придава и во нашето род
�

но место и тоа е она што навистина
ме држи и ми се допаѓа овде.

Покрај престојот во главниот град,
сте посетиле ли други места од Македонија?
Ал Саман: Да, многу ни се допаѓа
Берово, природата во тој град е уни
катна. Спокојот што го чувствувате
во тоа место е навистина невообича
ено доживување.  Маврово, исто така,
многу ми се допаѓа, со семејството
сакаме да поминуваме време и во Ох
рид, градот има единствена убавина,
а и езерото е посебно привлечно за
моите деца.
�

Дали ја чувствувате Македонија
како свој дом или повторно размислувате да се вратите назад?
Ал Саман: Јас овде не се чувствувам
како странец. Мојот дом е таму каде
што се моите деца, а тие се со мене,
овде во Македонија. Во срцето секо
гаш ќе ми недостига мојот крај, но
мојата иднина засега е животот тука.  
Желбата на мојата ќерка да биде док
торка е мој приоритет, додека не го
заврши факултетот,  ние секако оста
нуваме тука. Ако сѐ биде во ред и на
професионален план, нема да постои
причина зошто да си заминеме. �
�

Маиса со сопругот
во Охрид

На слава кај пријатели
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Мадрид е град каде што сите страсти на Европа се соеди
нуваат на едно место создавајќи го секојдневниот живот
исполнет со музика во душата. На улиците на шпанската
престолнина вешто се мешаат историските и деловните згра
ди, што ѝ дава тон на подеднакво атрактивна дестинација за
љубителите и на историската и современата уметност

О

ва необично искуство ќе го до
живеете ако се прошетате од
„Плаза де Еспања“ до „Плаза де
Кибелес“. Овој град е трета најнаселе
на општина во Европската унија, по
Лондон и Берлин, и неговата градска
област е трета најнаселена во Европ
ската унија, по Париз и Лондон. Освен
главен град на Шпанија, Мадрид е и
седиште на Владата и престолнина на
шпанскиот монарх. Мадрид, исто та
ка, е и политички центар на Шпанија.
Кога сте во овој град, ни
како не пропуштајте да го
видите плоштадот „Пла

за де Еспања“. Вниманието ќе ви го
привлечат два облакодери и статуата
на познатиот шпански писател Ми
гел де Сервантес и неговите култни
ликови Дон Кихот и Санчо Панса. Ма
дридската палата „Реал“, најголемата
западноевропска палата, изградена
во 18 век, е опкружена со градини
што пленат воодушевувачки погледи.  
„Плаца де Кибелес“, пак, носи име
на божицата на плодноста Кибела, а
таму се наоѓа и нејзината фонтана,
позната и како место каде што на
вивачите на Реал Мадрид ги слават
успесите на својот омилен клуб. Во

близина е сместена и фасцинантната
градба „Паласио де Комуникасионес“,
некогашна пошта. Значаен е и музејот
„Прадо“, еден од најдобрите светски
музеи, со изложени дела на бројни
култни уметници, како што се Гоја,
Ел Греко, Веласкез и Рубенс.

За љубителите на модерната умет
ност, меѓу местата кои треба да се
посетат е и музејот „Реин
 а Софија“.
Другите значајни споменици се Ка
тедрала де ла Алмудена, карактери
стична заради измешаните елемен
ти од неоготскиот, неороманскиот
и неокласичниот стил, познатата
порта „Пуерта дел Сол“, која датира
од 15 век и важи за најдинамичното
место во градот, плоштадот „Пла
за де Ориенте“, кулата „Монклоа“,
а за обожавателите на спортот не
изоставни се стадионите „Висенте
Калдерон“ и „Сантијаго Бернабеу“.
Не смее да се изостави и „Плаза Ма
јор“, главниот градски плоштад, из
граден во времето на Хабсбуршката
монархија.

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Есен во величествениот Мадрид

Поради своето економско производс
тво, животниот стандард, како и голе
мината на пазарот, Мадрид се смета за
главен финансиски центар на Пиринеј
скиот Полуостров. Овој град заедно со
Хонгконг бил рангиран на 10. место
меѓу најмоќните градови во светот,
пресметани во топ 20 во 5 од 6 катего
рии. Пред да ја прими својата денешна
форма, овој плоштад бил познат како
место за борби со бикови, јавни егзе
куции, игри и тргувања.
Ако ги посетите „Плаза де Торос де Лас
Вентас“, најголемата арена за борби на
бикови или шоуто на традиционални
от танц фламенко, кој се нуди во про
грамите на многубројни ресторани,
ќе имате можност да бидете дел и од
шпанската специфична традиција, а
кога се работи за забава, Мадрид има
репутација на мека на клубовите и ме
сто каде што забавата трае до раните
утрински часови.

Кога би се одлучиле за едно есенско
доживување на Мадрид во текот на
претстојниот викенд, треба да зна
ете дека агенциски резервираниот
авионски повратен билет на релаци
ја Скопје – Рим – Мадрид чини 527
евра по лице. Во цената е вклучен
еден багаж до 7 килограми плус еден
багаж до 23 килограми и оброк во

авион. А ако патувате Скопје – Истан
бул – Мадрид, тогаш за повратен ави
онски билет ќе треба да платите 560
евра по лице, во цената исто така е
вклучен багаж до 7 килограми плус

еден багаж до 23 килограми и оброк
во авион.

Постои и опција за директен лет до
преубавиот шпански град ако летате
од Софија, за што од својот буџет ќе
треба да издвоите 324 евра по лице,
но оваа цена не вклучува багаж.

Сместување во хотел со три ѕвездич
ки во стандардна соба би ве чине
ло околу 198 евра, додека цените
за хотелски сместување со повеќе
ѕвездички, односно со четири, се дви
жат од 240 до 300 евра. Цените се за
двајца возрасни и не вклучуваат ту
ристичка такса, која се плаќа лично.
Важно е да знаете дека трансферот
од аеродром до хотел и обратно го
плаќате дополнително.
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Мадрид е фасцинантен за ноќен жи
вот и за ноќни клубови. Исто така, по
пуларен е и обичајот на состанување
во паркови или на улици со пријате
лите, каде што заедно пијат алкохол
(ова се нарекува ботелјон - „botellón“,
од „botella“, што значи шише), но ако
сакате да го искусите ова, внимавај
те затоа што во последните години
пиењето на улица се казнува со па
рична казна. Уживајте во убавините
на Мадрид, па, кој знае, можеби ќе
имате среќа да дочекате и концерт
на ваша омилена група токму на еден
од плоштадите во градот. �
петок, 28 октомври 2016 година
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ТРЕНД
Голи раменици
и гол грб

Што ќе носат
невестите
оваа есен?
Пердуви

М

оделите што доаѓаат од светските модни писти може
да се носат во сите годишни времиња.

Необична
текстура
Ако ваш фаво
рит е необ
 ич
ниот надворе
шен изглед на
материјалот,
тогаш побарај
те ги сивкавите
модели бидејќи
везот на тие фу
стани изгледа
впечатливо, но
внимавајте на
кројот кој тре
ба да ја следи
линијата на те
лото. Обидете
се со модел на
сирена, тоа се
како ќе остави
впечаток.

48

петок, 28 октомври 2016 година

www.republika.mk

Долги
ракави
Главно, ракавите се
со тантела, модел
каков што претста
ви Каролина Хере
ра, кој е идеален за
во есен или во зима.
Моделите со долги
ракави имаат иде
ален спој на класи
чен крој и нагласок
со тантела, која
најчесто се користи
при изработка на
свадбениот фустан.

Должина до глужд
Невестинскиот фустан треба
да биде елегантен и тоа нај
лесно се постигнува со полна
должина до подот, но ако не
сте љубител на овие модели,
не значи дека мора да ја за
губите елегантната нота. Из
берете сатен или свила, леле
ав фустан во А-крој, ефектен
детаљ, како, на пример, голи
раменици и еден фантасти
чен пар сандали за играње.

Детали
Големите обетки доминира
ат во светот на накитот, така
што тие може да бидат ваш
посебен детаљ. Ако, нависти
на, сакате нешто поин
 акво,
тогаш побарајте фустан со
детали во друга боја. Вера
Ванг претстави фантастичен
модел со вез од темносиви и
црни кристали и светки.
www.republika.mk

Пишува | А. М. Б.

Ако не сте љубител на огромни
кринолини и неудобни корсети,
ова е ваша сезона

Модните трендови
диктираат суптил
ност во обид да
не бидат близу до
традицион
 алните
форми на тешки
венчаници, перду
вите како детаљ не
се нагласени, но на
целиот изглед им
даваат автентич
ност и посебна до
за ефективност.

Можеби ќе по
мислите дека
нема ништо во
моделите без
раменици и отво
рен грб, дека сето
тоа е веќе виде
но, но се лажете.
Грбот е целосно
отворен, но со
тантела, која ја
следи линијата
на телото.

петок, 28 октомври 2016 година
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Модерна соба за тинејџери

Н

а тинејџерите им се по
требни мир и сопствен
простор, но ретко кој има
вишок квадратни метри во ста
нот за да ги усреќите младите
во „критичните години“. Па,
затоа ќе треба да бидете мно
гу креативни.

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

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен
хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади
Универзалната сала
во Скопје
Нуди незаборавен престој на своите гости
со луксузно сместување, извонредна храна
послужена во елитен ресторан

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

Тел: +389(0) 2 5514 888

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

На тинејџерите им е најважно
што мисли друштвото за нив,
па затоа е исклучително важно
собата да биде модерна, да мо
жат да викнат друштво и сите
да мислат дека собата е убава.
Треба да вложите малку, но да
внесете големи промени. Не
треба да купувате целосно нов
мебел затоа што тинејџерската
фаза брзо поминува, па вни
мавајте мебелот да може да се
користи и понатаму.

Одлична идеја која може да го
реши проблемот и целосно да
го измени изгледот на собата е
ѕид со лајсни на кои можат да се
закажуваат работи. Ѕидот треба
да има ребра во кои по желба ќе
се ставаат полици, како оние во
продавница, а полиците можат
да се извадат и на ребрата да се

Со цвеќе прочистете го
воздухот во вашиот дом
Во вашата куќа, без оглед дали е стара или
нова, се таложат отрови. Тие се наоѓаат
во бојата, пластиката, теписите, мебелот,
растворите за чистење и сл. Но, за среќа,
природата има начин како да го реши тоа.
Набавете ги овие пет цвеќиња и прочистете
го воздухот во домот

Фикус

Фикусот е зимзелена билка која потек
нува од Индија. Истражувањата покажаа
дека фикусот е посебно добар за отстра
нување на формалдехидот од воздухот.

Бамбусова палма

обеси нешто друго. Тинејџерите
имаат променливо расположе
ние, па најмногу им одговара и
лесно променлив мебел.

Каучот или креветот треба да
биде класичен за да може да се
вклопи и кога детето ќе стане
студент. Атмосферата се создава
со деталите. Затоа, важен детаљ
е тепихот, кој мора да биде моде
рен. Никако не треба да купувате
скап зашто и онака тешко ќе ја
преживее тинејџерската фаза.
Завесите, исто така, не смеат да
бидат класични, дезенот мора да
биде модерен и во согласност со
вкусот на тинејџерот.
Не заборавајте во консултација
со неговото височество да на
бавите интересен или култен
постер или тапети, кој е најпа
метно да добие почесно место
на вратата. Ѕидови со селотејп
никој не сака. �
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Бамбусовата палма е уште една од клуч
ните билки што го прочистуваат возду
хот. Освен тоа, таа ги брка и инсектите.
Бамбусовата палма ги отстранува бен
зенот, формалдехидот, хлороформот,
јагледорниот моноксид и ксиленот од
воздухот.

Бршлен

Бршленот е зимзелена билка ползавец
која одлично се приспособува на вна
трешните услови. Лесно се одгледува и
не ѝ е потребно многу светлина. Бршле
нот, освен за прочистување на воздухот,
е добар и за отстранување на алерге
ните, како што се мувлата и животин
скиот измет. Од воздухот ги елиминира
јаглеродниот моноксид, формалдехидот
и трихлороетиленот.

Хризантема

Хризантемата е една од најдобрите цве
ќиња за прочистување на воздухот. Таа
технички не е собно цвеќе, но може да
трае и во внатрешни услови до шест неде
ли. Кога ќе се исуши, заменете ја со нова.
На хризантемата ѝ е потребно многу свет
лина, но не директна, како и многу влага.
Го прочистува воздухот од формалдехиди,
ксилен, бензен и амонијак. �
петок, 28 октомври 2016 година
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Во поново време ваков тип рекреација секој љубител или
авантурист може да побара во СЦ „Борис Трајковски“, каде
што под трибините има монтирано карпа со различни тежи
ни. Тука, секако, може да се работи индивидуално или со
еден асистент, а во салата е вработен и инструктор кој ќе
ви помогне да ги совладате првите чекори на спортското
качување на карпа.
Во нашата земја има и 24-метарска карпа, која е монтирана
на кејот на реката Вардар во општината Карпош, и таа е една
од најголемите од ваков вид во Европа. Оваа карпа има еден
вертикален ѕид, два ѕида од страните, кои продолжуваат
преку плафон и завршуваат на нејзината круна. Во моментов на карпата се монтирани повеќе од 20 насоки со различни тежини. Сите заинтересирани може да ја посетат
оваа карпа и да се обидат да се искачуваат во
работните денови од 17 до 20.30 часот.
Ваквиот тип рекреација веќе подразбира и
многубројни натпревари, а од 2004 година
е влезена и во семејството на
олимписките спортови.
Во основната опрема потребна за качување
по карпа влегуваат патики со специјална
гума, безбедносен појас, јажиња, алки,
алатки за осигурување и торбичка
за магнезиум..

рекреациjа
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Ка
Подготви | Бојан Момировски

С

портското качување на карпа е
еден вид рекреација која може
да се практикува преку целата
година затоа што е поделено на два дела,
качување по природни карпи и качување
по вештачки карпи.
Качувањето по природни карпи бара
физички поподготвени луѓе и е тесно
поврзано со алипинизмот. Сепак, точно
се знае до каде е границата и затоа може
и да се одвои од него.
За да се почне со качување по природни
карпи, прво мора да се посетат неколку
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курсеви кои мора да ги изведуваат обу
чени луѓе со сертификат или инструкто
ри. Ваквиот тип качување може да биде
достапен за секој што има желба за тоа
и поседува соодветна опрема. Целта на
спортското качување е да се достигне
максималната тежина, односно да се
совлада некоја карпа во природата која
има максимална тежина во качувањето.
Поради тоа, насоките или правецот на
движење и искачување на карпата имаат
свое име и тежина. Всушност, спортското
качување се одвојува од алпинизмот за да
може љубителите на качувањето по карпа
да го достигнат тежинскиот максимум.
Тежината се обележува со бројки, а до
нив се додава и буква (5а, 8ц...).

www.republika.mk

Ваквата поделба се врши и на вештач
ките карпи, кои, сепак, се попристапни
за љубителите на качувањето бидејќи
на нив може да се тренира преку цела
та година. Луѓето што интензивно тре
нираат качување по карпи велат дека
предизвикот е поголем на отворено,
односно на природна карпа бидејќи таа
носи непредвидливи ситуации и бара
поголема подготвеност, концентрација
и физичка сила.
Вештачките карпи за качување ги има во
Македонија речиси 20 години кога прв
пат една таква карпа беше монтирана во
СРЦ „Кале“ и во салата на Машинскиот
факултет во Скопје.

www.republika.mk
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спорт
Селекторот на сениорската карате ре
презентација во борби, Петар Белисто
јаноски, нагласи дека доколку сите наши
каратисти во Линц го дадат својот макси
мум, може да се надеваме на медали, па
и на повеќе од еден.

МАКЕДОНСКАТА КАРАТЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
НА СВЕТСКОТО ПРВЕНСТВО ВО ЛИНЦ

Македонските каратисти
по нов успех и по
медали во Австрија
Четиринаесет македонски каратисти ги бранат националните
бои на Светското првенство во Линц, Австрија, кое се одржува
од 25 до 30 октомври. Во конкуренција со 1.300 учесници од
целиот свет, нашите спортисти ќе се борат за уште еднаш да
ни донесат успех, достојно да ја претстават земјата и од
Австрија да се вратат со медали
Подготви | Горан Зивчевски

К

аратето е еден од најтро
фејните и најуспешните
спортови во нашата земја,
особено во последните неколку
години за што говорат и самите
резултати. Со големите успеси и
резултати што ги постигнаа Са
шко и Жарко Арсовски, Наташа
Илиевска, Берат Јакупи, Емил
Павлов, Мартин Несторовски,
сестрите Димовски и уште не
колку други веќе неколку пати
ја направија нацијата горда.

- Битно е да се потенцира дека ова
светско првенство, практично, ќе
биде првото големо натпревару
вање откако каратето и офици
јално стана дел од Олимписките
игри, односно беше ставено во
програма за Летните олимписки
игри во Токио во 2020 година. Јас
верувам дека сега конкуренција
та ќе биде многу поголема и мно
гу посилна, но нашите каратисти

Светското првенство во Линц е
првото кое се одржува откако
летово каратето и официјал
но доби статус на олимписки
спорт. За настапот на нашите
репрезентативци, директорот
на Агенцијата за млади и спорт
нагласи дека конкуренцијата
сега ќе биде поголема од кога
било, но, сепак, македонските
каратисти се доволно подго
твени и мотивирани и досега
покажаа дека можат да наста
пат на високо ниво на големите
натпреварувања.
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ќе бидат на нивото на задачата
и, секако, ќе ги оправдаат ква
литетот и реномето што досега
го наметнаа со своите настапи
на меѓународната сцена и веру
вам дека ќе го продолжат трен
дот на достојни претставувања
на нашата држава и освојување
признанија. Токму во таа насока
се и помошта и поддршката што
Карате федерацијата на Македо
нија ги добива од Агенцијата за
млади и спорт, па за учеството на
ова светско првенство во Линц од
АМС се издвоени вкупно 600.000
денари, а досега во 2016 година за
сите меѓународни натпреварува
ња, за функционирањето на наци
оналната спортска федерација и
за стручната работа на тренерите
и селекторите со нашите репре
зентативци се издвоени вкупно
1.830.000 денари - вели директо
рот на АМС, Марјан Спасевски.

- АМС најчесто е почетната
дестинација и крајната де
стинација на нашите спор
тисти и им посакувам на
каратистите достојно да ја
претстават Македонија на
ова светско првенство, да се
вратат со дигнати глави и со
голем број признанија - дода
де Спасевски.
Светското првенство во Ав
стрија ќе ја собере светската

карате елита, а ќе учествуваат
повеќе од 1.300 натпреварува
чи од 118 земји, што е рекордна
бројка во поглед на учеството.

Како што многумина знаат да го на
речат, златното момче на македон
ското карате, Емил Павлов, кој освои
прво место на Европското првенство
во Финска пред две години, пред за
минувањето во Австрија изјави дека
формата и самодовербата се на нај
високо ниво.

- На ова светско првенство ќе на
стапам во категорија до 60 ки
лограми. Можам да кажам дека
формата е на задоволително ниво
и дека напорно се подготвував
ме за ова светско првенство. До
сега ова е најголем настан на кој
ќе учествуваме и можам да кажам
дека е голем предизвик за нас. Ќе
биде тешко да се стигне до голем
резултат, но јас верувам во себе,
самодовербата ми е на високо ни
во и оваа година можам да кажам
дека имав успешна полусезона. Бев
трет на Европското првенство, а
www.republika.mk

- За ова првенство сме одлично подго
твени. Сите репрезентативци што ќе
учествуваат во делот на борби се во
најдобра форма досега и очекувам сите
да го дадат максимумот. Доколку го на
прават тоа, мислам дека ќе стигнеме и
до медал. Досега имаме само еден медал
од Светско првенство, во 2010 година на
Жарко Арсовски, бевме многу блиску
на последното Светско првенство во
Бремен, но верувам дека на ова ќе се
закитиме и со медал, а можеби и со пове
ќе од еден. Ростерот со кој располагаме
ми дава за право да верувам во нив и во
добар резултат - изјави Белистојаноски.

во последните три години имав
успешни настапи на големите
натпреварувања, па се надевам
дека ќе продолжам и во Линц и
ќе го подобрам резултатот од
пред две години во Бремен, каде
што бев петти - изјави Павлов.
www.republika.mk

Единствениот Македонец што има
освоен
 о медал на Светско првенство,
Жарко Арсовски, кој е и капитен на ка
рате репрезентација, за првенството
во Линц истакна дека очекува успех
и дека на нашите каратисти им лежат
големи натпреварувања.

- Ќе настапувам во категорија над 84
килограми и можам да кажам дека
е голема чест за мене како капитен
да ја водам нашата репрезентација
во Австрија. Моментално сите се
наоѓаме во најдобра натпреварувач
ка форма и останува на нас тоа да
го искористиме со добра тактика и
паметна борба успешно да се прет
ставиме на ова светско првенство.
Традицијата кажува дека сме под
готвени за големи натпреварувања
и можам да кажам дека добро ни
одат. Се надевам дека традицијата
и сега ќе продолжи и ќе се вратиме
со одлични резултати од Австрија - 
истакна капитенот Арсовски.
петок, 28 октомври 2016 година
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ВРЕМЕПЛОВ
� 	28 октомври 1947 година
Во Скопје, во кино „Култура“,
филмските работници на Македонија го организираа првиот
филмски преглед. Во него е
прикажан секојдневниот живот
во републиката, активностите на
градежништвото, прославата на
9 септември во Пиринска Македонија и бербата на памукот во
Струмичко. Сниматели беа Трајче
Попов и Благоја Дрнков.
� 	29 октомври 1944 година
Во селото Горно Врановци, Велешко, излезе првиот број на
весникот „Нова Македонија“ на
македонски јазик, орган на Народноослободителниот фронт на
Македонија. Вториот број излезе
во ослободениот град Битола, а од
третиот број излегува во Скопје.
� 	29 октомври 1940 година
Во Ленинград почина Димитрија
Чуповски, македонски национален деец, општественик, револуционер, политичар, дипломат,
публицист, научник, издавач,
историчар, картограф и филолог и еден од најистакнатите
и најдоследни организатори и
афирматори на македонската
национална мисла.
� 	31 октомври 1971 година
Во Кавадарци е роден Сашо
Гешовски, првата жртва од Македонија во воените конфликти
кои избија во 1991 година во
СФРЈ. Тој бил застрелан на 6
мај додека чувал стража во касарната во Сплит за време на демонстрациите на поддржувачите
на независноста на Хрватска.
� 	1 ноември 1995 година
На 95 години во Скопје почина
авторот на првата драма на македонски јазик „Бегалка“, крушевчанецот Васил Иљоски, драмски писател, есеист, критичар, книжевен
историчар и истакнат педагошки
работник. Иљоски бил член на
МАНУ и на ДПМ.
� 	3 ноември 1951 година
Со посебна уредба на Владата
на НР Македонија е формиран
Отсекот за правни науки при
Правно-економскиот факултет
во Скопје. На 1 јули 1956 година, Отсекот за правни науки се
одвоил како посебна високообразовна институција.
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д в о г л е д
Јанева: Не е мобинг ако си го карам внучето,
ја го плаќам, има да ме слуше

„Мобинг во СЈО не постои. Син
дикатот е нелегитимен, а напа
дите се политички“, ова е ставот
на специјалната Катица Јанева по
реакцијата на Синдикатот за право
судни органи УПОЗ, кој на пријава
од непознато лице реагираше по
пријавата дека Катица Јанева вр
ши мобинг врз некои вработени
во Обвинителството.
�

„Значи, знаат синдикалните ли
дери дека Катица ги има и нивни
те разговори и Катица знае како,
значи, тие разговараат со нивни
те внуци, ќерки и роднини“, изјави
специјалната јавна обвинителка
Јанева во врска со обвинувањата на
Синдикатот дека некои од вработе
ните во СЈО се пожалиле на мобинг
од страна на шефицата.
�

„Значи, не може мене некој си
син.. син... ди... катен лидер да ми
каже, значи како јас да разгова
рам со мојот внук од сестра. Зна
чи, јас Катица знам дека детето
ништо не уче, дека го примевме
откако дада ми јаве и ми вети
дека ќе ги заврше сите испити
за година дена само да поработе
малу за пракса да име искуство,
да не е само сировина таква тео
ретска. И саа ако не го искараш,
како ќе уче. Ја си го сакум и коа ќе
го карум, како шо си го сака тетка
своето внуче!“, рече Јанева во сво
ја одбрана во процесот отворен од
Синдикатот по пријава на непознат
сторител, но познат внук.
�
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Тваесет и четири вести, Телмак,
Тлусинфо и Тлибертас побараа став
од експерти и од независни граѓани
како тие ги коментираат брутални
те неосновани напади на Синдика
тот врз најнезависната, најпрофе
сионалната и најдобрата тетка на
светот, Катица Јанева.
Еве дел од тие коментари:

„Не може да биде мобинг кога
тета го кара бато“, ни изјави една
млада сограѓанка која сакаше да
остане анонимна. „Не можум да
ви кажум како са викум оти ќе
речејте дека а бранам Катица оти
ми е тета“, додаде девојчето кое
го сретнавме како излегува од СЈО.
�

„Значи како може СЈО да биде
виновно кога има караница во
фамилија? Зарем е мобинг кога
кумот ќе се скара со кумашинот
за да го натера да си ја заврши
задачата“, потенцираа од невла
дината Транспарентност Бихаќ,
алудирајќи на кумашинската по
врзаност меѓу обвинителот во СЈО
Гаврил Бубевски и адвокатот на
Заев, Филип Медарски.
�

„Секој напад врз СЈО е напад врз
слободата на вработување! Ли
цемерно е Владата да се фали со
отворање нови работни места,
а да се критикува намерата на
СЈО да згрижи најмалку 1.000
лица“, изјавија претставници на
Тшарената револуција најавувајќи
�
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протести доколку биде запрена нај
новата траунфилд инвестиција за
вработување во СЈО на 200 нивни
членови во првата фаза и уште 300
во втората фаза.

Во врска со нападите на Синдика
тот се произнесоа и од независната
граѓанска партија ТСДСМ од каде
што на промоцијата на нивната
програма наречена „11 декември
е новиот 15 септември“ најав
 ија
дека како поддршка на работата на
независната Јанева по 11 декември
ќе вработат по еден член на секое
семејство во СЈО.

Доколку случајно Јанева одбие не
која нарачка за вработување од
СДСМ бидејќи предност ќе добие
некој член на нејзината поширока
фамилија, лидерот на ТСДСМ, Зо
ран Заев, вети дека никој нема да
остане на улица и дека ќе го прими
во партија, потсетувајќи дека Нора
Шаќири, иако извисила за работа во
експозитурата СЈО, веднаш добила
ангажман во централата ТСДСМ.
Иако, како што додаваат доброу
патени извори од партијата, Јанева
не одбила ниту една нарачка на
ТСДСМ досега. �

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

Мексиканска лута супа
со начос
СостоJки:
# 4 големи домати
# 2 лути пиперки
# 1 зелена пиперка
# ½ краставица
# 1 кромид
# 2 раце иситнет начос

Ќе ви треба и:
# сол
# црн пипер
# маслиново масло и
# вода
58
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Подготовка:
# Прво ситно исечкајте го зеленчукот – не мора да бидете
премногу прецизни, меѓутоа, доколку вашите гости ужива
ат во лута храна, оставете го и семето од лутите пиперки!
# Исечканиот зеленчук ставете го во длабоката тава и
пржете го со маслиново масло. Зачинете со сол и со црн
пипер. Потоа, покријте го зеленчукот со вода и оставете
го да се вари. На крај додајте го начосот и оставете го да
врие уште 20 минути.

# Оваа супа не треба да ја блендирате бидејќи вака таа е пре
познатливо крцкава. Ние ја сервираме со парчиња начос од
страната и со неколку парчиња во средината.
СОВЕТ: Слична како и познатата шпанска супа гаспачо, оваа летна
супа од зеленчук се служи топла, но можете да ја послужите и
студена со парчиња варено јајце. Ќе се изненадите колку вашите
пријатели ќе се одушеват од овој едноставен рецепт.
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