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Вовед
Заев на линија со Ндрецај и со Бег Ризај

Tерористите од Диво Насеље
ангажирани за редефинирање
на Македонија
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

И

мајќи ја предвид неодамна проја
вената загриженост на Специјал
ното јавно обвинителство за на
рушувањето на тајноста на постапките
што ги води, пред сѐ поради опасноста
да им се нанесе штета на предметите и
на инволвираните, ја користам можно
ста да ѝ укажам на Катица Јанева дека
минатата недела имаше најмалку два
такви случаи кои верувам дека ќе го
привлечат нејзиниот интерес, а секако
и дека ќе испровоцираат соодветни ре
акции од нејзина страна. Со оглед на тоа
дека досега не сретнав во медиум
 ите
ваков демант, претпоставувам дека до
неа не стигнале интервјуата на потпре
тседателот на СДСМ, Александар Кира
цовски, и на адвокатот на обвинетите
во случајот „Диво Насеље“, Насер Рауфи,
иако се вредни за внимание од повеќе
аспекти, не само поради нивните изја
ви со кои сериозно ја дискредитираат
работата на Јанева и на СЈО.
Имено, потпретседателот на СДСМ,
во улога на портпарол на СЈО, најави
„дека наскоро сериозни предмети на
Специјалното јавно обвинителство ќе
стигнат во рацете на судии во скоп
скиот кривичен суд кои позитивно ќе
одговорат на барањата за мерки про
тив високи функционери во власта“,
а адвокатот Рауфи, пак, на идентичен
начин откри детали од активностите
на СЈО за случајот „Диво Насеље“ (како
и за случајот „Монструм“). Браните
лот на терористите во интервјуто прво
открива дека Јанева работи на пред
метот, потоа дека има информации за
доказите што ги прибавила Јанева, а
истовремено изразува увереност дека
ќе го решела случајот! Покрај сето тоа,
Рауфи открива уште една тајна на СЈО –
една од причините за упадот на Јанева
во УБК (можеби) бил токму овој случај!
Ако Кирацовски директно ја нарушува
тајноста на постапките и упатува зака
ни до функционери од власта, Рауфи
оди чекор натаму и отвора простор за
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сомнеж дека СЈО и одбраната на теро
ристите од Диво Насеље дејствуваат
координирано во овие предмети. А
притоа, Јанева не се ни обидува да ги
отфрли ваквите сомневања. Времето ќе
покаже дали има некаква поврзаност
на тврдењата на Кирацовски со тврде
њата на Рауфи. Сепак, и вака објавените
информации оставаат доволно простор
за сомнеж дека СЈО сериозно се злоу
потребува во предизборната кампања
на СДСМ, но и дека работи на штета на
државата, особено во контекст на реа
лизација на планот за федерализација.

Ако малку подлабоко се анализира ин
тервјуто на Рауфи, лесно може да се
дојде до заклучок дека Катица Јанева
од продолжена рака на СДСМ станува
можеби клучен дел од планот за реде
финирање на државата.
Која би била нејзината улога? Пред сѐ,
да ја потврди (односно да не ја оспори)
неиздржаната теза на Рауфи дека „на
станите во Куманово се организирани
од македонските служби за да ја дефо
кусираат јавноста од бомбите на Заев“.
Со тоа, од една страна, би се прикриле
трагите на вистинските организатори,
а, од друга страна, би се дискредитира
ле безбедносниот систем и актуелната
власт. Во тој контекст, терористите ќе
бидат претставени како жртви, од
www.republika.mk

носно како борци за човекови права, а
бранителите како крвници и агресори.

Сепак, доколку се исполнат најавите
на адвокатот, Јанева мора да биде свес
на и дека во истиот тој момент таа ќе
стане директен учесник во сценариото
за разнебитување на државата. План
кој се провлекува во текот на целата
политичка криза, а јавно се промови
раше непосредно пред, за време и по
случувањата во Куманово!

Сето тоа може да го утврди и Јанева,
многу едноставно, со кратка анализа
на настаните и на политичките наста
пи на одредени политичари и јавни
личности.
Најдобро би било да почне со анализа
на интервјуто на адвокатот Рауфи во
кое тој тврди дека вооружената група
не дошла во Куманово (со „еден тон“
оружје) да војува, туку да испорача
политички барања за нов Охридски
договор!

Тактиката беше да се заземе одре
дена територија, практично тука се
работеше за неколку улици, во Диво
Насеље, каде што ќе се обезбеди те
рен и ќе се дојде до некои преговори
за Охридскиот рамковен договор тврди Рауфи.
�

Во обид да ги претстави како борци
за човекови права, а не како обични
„кучиња на војната“, Рауфи додава:
„Нема докази дека групата била
платена за тоа“.
Првата контрадикторност што про
излегува од тезите на одбраната е
следнава: ако македонските власти ги
ангажирале, а притоа не им дале пари
за да го спроведат сценариото, тогаш
како ги убедиле да дојдат во Кумано
во? Второ, зошто македонската тајна
служба за вакво опасно сценарио би
ангажирала врвни професионалци, ве
терани од боиштата на Балканот и во
Сирија, група која важеше за најопасна
во регионот? Нели е пологично истиот
план да го изведат со послабо обучени,
не толку добро опремени и поев тини
платеници, кои би можеле полесно да
се контролираат? И на крајот, зошто
ВМРО-ДПМНЕ би го отворила праша
њето за „нов Охридски рамковен дого
вор“ кога е свесна дека тоа негативно
би влијаело врз сопствениот рејтинг?
Од друга страна, нели планот за двоја
зичност и редефинирање на државата
се дел од програмската понуда на Зо
ран Заев и на СДСМ? Следејќи го ова
прашање, може да се откријат многу
логични одговори.
За да се обидеме да добиеме повеќе
одговори на оваа тема, ќе се вратиме
на денот кога се случија настаните во
Куманово. Рауфи вели дека „некој ѝ дал
гаранции на групата дека ќе биде во
Македонија додека го објави соопште
нието, а потоа сите безбедно ќе излезат,
исто како што влегле во државата“. Но,
утрото на 9 мај во 4.30 часот почнуваат
борбенидејства. Очигледно, тука пла
нот тргнува во погрешен правец. За
неколку часа терористите почнуваат
да вртат телефони и да бараат помош
за извлекување и од функционери на
ДУИ и од ОБСЕ.
Според сведочењето на Али Ахмети, тој
добил повик за помош во 10.20 часот,
но ги одбил. Педесетина минути прет
ходно, во 9.31 часот, откако очигледно
некој сфатил дека овие луѓе нема да
можат да ја испорачаат нарачката, „дип
ломатски извори“ преку опозицискиот
портал „Либертас“ точно ги идентифи
куваа водачите на терористичката гру
па, но, место за „права на Албанците“, во
текстот ги опишаа како „платеници со
дебели досиеја кои требало да прават
инциденти“:

„Две криминални банди од Косово се
платени и донесени од пред некој ден

ден преку опозициските медиуми, пред
сѐ за наводни цивилни жртви, со што
требаше да се дискредитираат безбед
носните сили.

во Куманово за да прават вооружени
инциденти, за да се шири паника и
страв меѓу жителите на овој град, твр
дат дипломатски извори за „Либертас“.
Едната криминална банда според на
шите извори ја предводеле командант
Нато од УЧК ,поточно извесен Мирсад
Ндрецај од Косово, и Бек Ризвај, човек
близок на влијателен функционер на
ДУИ од Скопје. Оваа група претходно
неколку дена била во Слупчане обиду
вајќи се да придобие жители од селото
да им се приклучат нудејќи им пари,
но наводно никој од селаните не сакал
да им се приклучи. Од пред некој ден
бандата на командант Нато, лица со
дебело криминално досие на Косово,
од оние што ги изнајмиле и ги плати
ле да прават инциденти во куманов
скиот регион, добила задача следна
цел да ѝ бидат стратешки објекти на
градот, меѓу кои се, наводно, и напад
на полициската станица во градот и
на зградата на Општина Куманово“.

Во овој текст (кој подоцна е избришан
од веб-сајтот на „Либертас“) единс
твена сличност со верзијата на Рау
фи е дека групата била ангажирана
од власта! Всушност, вакви текстови
со невистинита или полувистинита
содржина за случувањата во Кумано
во беа објавувани во текот на целиот

За волја на вистината, на 9 мај, додека
траеја борбите во Куманово, беше ис
пратено соопштение за јавноста во кое
се бараше редефинирање на државата
и нов охридски договор, но не од гру
пата на Мирсад Ндрецај и на Бег Ризај
(кои во престрелката со полицијата беа
убиени), туку од извесен командант на
„гардата на Република Илирида“, Хамди
Ндрецај Пантери кој, пак, не учествува
ше во настаните. Ова соопштение по
мина незабележано во јавноста и никој
не го сфати сериозно. А, дека групата
планирала да бара отворање на Рам
ковниот договор тврди и еден од уап
сените, командант Малишева, во писмо
испратено од затворот во Прилеп, а кое
беше објавено во некои албански меди
уми неколку месеци подоцна.

Анализирајќи ги нивните сведоштва,
се наметнуваат прашања кој ги анга
жирал терористите да бараат такво
нешто и дали тие требало да бидат
www.republika.mk
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Вовед
искористени за целосно да се турне
Македонија на колена со цел да биде
принудена да прифати нов рамковен
договор? Одговор на овие прашања
очекувам да даде и истрагата на Ка
тица Јанева.

Сепак, редефинирањето на државата
не се отвори како прашање во Кума
ново, туку во Скопје, и тоа од Бранко
Црвенковски, кој случајно или намер
но се појави во вистински момент во
интервју на „Телма“, пет дена пред на
станите во Куманово:

По девет години елементарна не
погода наречена преродба, на Маке
донија ѝ е неопходно редизајнира
ње, редефинирање на целокупниот
општествено-политички и економ
ски систем. Тоа ќе биде макотрпна
работа, сложена работа. Но, првиот
предуслов за да се создадат шанси
за да почне тој процес е оваа власт
да си замине! Оваа власт не може
да биде дел од решението на поли
тичката криза бидејќи самата власт,
поточно Груевски, е архитектот на
овој систем во државата - ќе рече
Црвенковски во интервјуто.
�
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Дали Црвенковски имал информации
дека групата ќе испорача политички
барања? Зошто по толку време молк,
Папата реши да се појави со ваква теза
токму пред кумановските настани?
Можеби Јанева ќе се осмели да праша
и да ја расчисти дилемата.

Не треба да заборавиме и дека два
наесет дена по Куманово, Зоран Заев
го даде фамозното интервју за косов
ската РТК1, во кое го најави тоа што,
како што вели Рауфи, требало да го
бараат терористите од Диво Насеље:
вети проширување на Охридскиот до
говор, целосна двојазничност, но и
решавање на спорот за името преку
мултиетничност!
Оттука ми се наметнуваат повеќе ди
леми: дали е случајно тоа што Заев и

www.republika.mk

Црвенковски во рок од две недели
излегоа со исти тези за редефинира
ње на државата и тоа токму во екот
на настаните од Куманово? Дали и
пред кого ја свиткаа половината на
штета на македонскиот народ? Дали
е можно нивната визија за иднината
на Македонија случајно да се совпаѓа
со визијата на командант Малишева,
Мирсад Ндрецај, Бег Ризај... однос
но, со нивните налогодавачи во чи
ешто име требало да го испорачаат
барањето за нов охридски договор?
Најпосле, дали е можно сите овие да
биле координирани од исто место?
Можно ли е и Заев и Црвенковски да
биле манипулирани од македонските
безбедносни сили?

Одговори и на овие прашања барам од
Катица Јанева. Очекувам дека барем во
овој случај ќе постапи професионално
и објективно, пред сѐ заради нејзината
обврска да ги штити интересите на др
жавата и на граѓаните, а не на платени
војници и политички безрбетници. Во
спротивно, мора да биде свесна дека
еден ден и таа ќе мора да одговара за
своите постапки и за штетите напра
вени кон државата. �

колумна

Кој ја води кампањата на СДСМ

Мрачни ликови за
мрачни сценарија
Д

ел од овие проверени кадри во
претходниот систем и во деве
десеттите години беа носите
ли на идејата за уништување на сè
што значи ВМРО, а денес се последен
бедем на СДСМ за одбрана на оваа
седумдецениска мисија.

Пишува | Никола Србов

Доколку некој сѐ уште
не увидел кој ја води
кампањата на СДСМ во
пресрет на изборите на
11 декември, ова е одлична
можност да се потсетиме.
Ударната тупаница на
Зоран Заев во оваа
кампања се старите кадри
од Службата за државна
безбедност и поранешни
шефови на ДБК

Слободан Богоевски
шеф на СДБ (УДБА)
1991 г.—1997 г.
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Доколку ова не е доволно да сфатиме
дека нешто не е здраво во македон
ската левица, која има полна уста „де
мократија“, можеби ќе ни отвори очи
фактот дека 90 проценти од луѓето
што ја водат кампањата на СДСМ се
лустрирани. Да го тргнеме настрана
различното толкување на процесот
на лустрација во Р. Македонија и кој
како гледа на тој процес, факт, не
побитен факт, е дека овие луѓе опе
ративно обработувале политички
неистомисленици и ги затворале од
идеолошки побуди.
За да ја сфатиме суштината на про
блемот ќе треба малку да се вратиме
наназад во минатото и како тоа се
одразува на денешната состојба. Тука
станува збор за борбата меѓу двете
струи во македонското ткиво, која
почнала веднаш по создавањето на

Љубомир Д. Фрчкоски
министер за
внатрешни работи
1992 г.—1996 г.

современата македонска држава, но
сега нема да одиме толку далеку.

Иван Бабамовски, кој веќе две години
активно учествува во создавањето на
кризата во македонското општество,
својата кариера како оперативец на
УДБ ја почнува со обработка на иле
гални групи во СР Македонија, кои
носеле предзнак ВМРО, па така, една
од жртвите на Бабамовски е Борислав
Градишки, предводникот на орга
низацијата „Бунт“. Доколку мислите
дека обработка на илегални групи
била „логична“ за тој период и дека
преку неа се чувал интегритетот на
Федерацијата, можеби ќе ве разубе
ди фактот дека во богатата кариера
на Иван Бабамовски како жртви ги
наоѓаме и Анте Поповски и Гане Тодо
ровски, кои Бабамовски ги обработу
вал преку „Славјан“ – Славко Јаневски.
Бабамовски бил активно вклучен и во
обработката на македонскиот диси
дент Драган Богдановски, кој ја пред
водел ДООМ, а подоцна се јавува како
еден од основачите на ВМРО-ДПМНЕ.
Клопчето се одмотува кога на ова ќе
го додадеме Јован Трпеновски, кој
во тој момент бил јавен обвинител

Зоран Верушевски
директор на ДБК
(1997 г.—1998 г.)
директор на УБК
(2002 г.)
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Павле Трајанов
министер за
внатрешни работи
1998 г.—1999 г.

Миле Зечевиќ Осми
директор на УБК
2006 г.—2008 г.

Владимир Пивоваров
шеф на военото
разузнавање
2002 г.—2004 г.

и ги водел случаите со вмровските
групи во Македонија и во емигра
цијата. Денеска токму Трпеновски
го гледаме како еден од најгласните
поддржувачи на Специјалното јав
но обвинителство, кое е создадено
да го изврши решавачкиот удар врз
ВМРО-ДПМНЕ. Од документацијата
врз чијашто основа беше лустриран
Трпеновски наоѓаме дека од позиција
на јавен обвинител на 26.3.1979 годи
на поднел обвинение против лице за,
наводно, националистичко и сепара
тистичко држење. Во обвинението
Трпеновски запишал: „Во периодот
од 1977 година до март 1979 година
постојано истапувал непријателски
кон СФР Југославија. Во КПД ’Идризо
во‘ во спалната соба зборувал дека СР
Македонија не е слободна туку е под
ропство на Србите и на Југославија.
Зборувал дека вистинските Македон
ци се наоѓале во странство и дека за
него вистински раководители биле
некојси Богдановски и Ченто, дека по
стоела македонска емигрантска орга
низација што се бори за ослободување
и за отцепување на СР Македонија
од СФРЈ и дека по излегувањето од
затвор ќе замине во странство и ќе
се вклучи во таа организација во која
членувал и претходно“. Јован Трпенов
ски беше обвинител во случајот со
Драган Богдановски во кој Богданов
ски беше осуден на затворска казна, а
претходно беше киднапиран во Париз
од страна на УДБ.
Веќе во осумдесеттите години во обра
ботката на, тогаш сè уште илегалните,
вмровски групи се вклучува Слободан

Кире Наумов
директор на
Агенцијата за
разузнавање
2006 г.—2007 г.

Богоевски, кој подоцна прераснува во
моќна фигура, која работи од длабока
сенка. Богоевски е еден од осумтемина
што во периодот септември – октом
ври 1989 година, тогаш како партиски
секретари на СКМ во РСВР, ѝ откажаа
послушност на централата во Белград.
Интересно е дека тогашниот шеф на
Секретаријатот Јован Трпеновски,
со кој денес стојат заедно на некак
ви си барикади, донесе решение за
суспендирање на осумтемина: Павле
Трајанов, Слободан Богоевски, Алек
сандар Диневски, Гроздан Цветковски,
Беџет Беџети, Јован Чамински, Станое
Богев и Миле Илиевски. Кариерата
на Слободан Богоевски го доживува
зенитот по осамостојувањето на Ре
публика Македонија. Во март 1991
година е именуван за шеф на СДБ и
на таа функција ќе остане цели шест
години. Евентуалниот поборник за
самостојност на државата ја почнува
најбруталната пресметка со вмровски
от елемент во Р. Македонија, кој тогаш
веќе е легален и уставен, организиран
во политичка партија ВМРО-ДПМНЕ.
По осамостојувањето Гане Тодоровски
и Анте Поповски ја основаат политич
ката партија МААК, додека тогашна
та служба ја продолжува дејноста на
Иван Бабамовски и ги обработува овие
двајца истакнати Македонци. Со цел
да се отстрани политичкиот опонент
на СКМ, тогаш веќе СДСМ, Богоевски
ја креира аферата „Сина птица“ во
која беа уапсени десетици членови
на ВМРО-ДПМНЕ под обвинение за
создавање паравојска или, поточно,
„Заштитен комитет на Македонија“.
Стапицата што му ја постави Богоев
www.republika.mk

Иван Бабановски
шеф на Третиот
оддел во СДБ (УДБА)

ски на ВМРО-ДПМНЕ преку аферата
„Сина птица“, во која осомничен беше
и врвот на партијата, беше само еден
од обидите за растурање на оваа по
литичка партија. Богоевски издавал
решенија за следење на сите повидни
членови на ВМРО-ДПМНЕ, меѓу кои се
и Маноил Јаковлевски и Иван Соколов,
и на тој начин почнала да се создава
аферата „Дувло“, која била вториот
обид за растурање на ВМРО-ДПМНЕ.

Во натамошниот поход на Слобо
дан Богоевски за оцрнување на
ВМРО-ДПМНЕ, која би требало да
биде обвинета како милитантна ор
ганизација, се вклучува Љубомир Фрч
коски. Во тој момент се креира планот
за последниот удар врз политичкиот
противник, предводен од Томислав
Чокревски. Почна следењето на цен
тралниот штаб на ВМРО-ДПМНЕ и
на целото раководство на партијата.
Од апартман во хотелот „Турист“, кој
се наоѓа спроти тогашниот влез на
штабот на ВМРО-ДПМНЕ, Службата за
државна безбедност го почнува сле
дењето од кое подоцна ќе произлезе
аферата „Темел“.
Во 1998 година на политичката сцена
се појавува најблискиот соработник
на Слободан Богоевски, кој бил еден
од „осумтемина“, Павле Трајанов. Во
неодамнешното интервју на телеви
зија „Телма“, Богоевски посочи дека
заедно со своите најблиски соработ
ници свесно го кршеле ембаргото
кон Србија и тоа го правдаше со не
мање ингеренции да се спречи тоа
од нивна страна и дека директивите
петок, 4 ноември 2016 година
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пристигнувале од власта предводена
СДСМ, на чело со Бранко Црвенков
ски. За Павле Трајанов е познато дека
како министер за внатрешни работи
во владата на Љупчо Георгиевски не
извршил дерегистрација на лицата
што биле следени од службата, а со
кои седел на иста маса во Владата. Де
регистрација на врвот на ВМРО-ДПМ
НЕ беше извршена со доаѓањето на
Доста Димовска на чело на МВР, кога
беше донесен и Законот за досиејата
со што требаше да се стави крај на уд
башките кадри и методи на дејству
вање во македонското демократско
плуралистичко општество.

Во моментот кога јавноста помисли
дека Македонија, конечно, расчисту
ва со старите структури и сеништа
од минатиот систем, се појави Зоран
Верушевски. Во 2000 година Зоран
Верушевски преку свои кадри во
Службата за државна безбедност го
почна прислушувањето на политич
киот противник ВМРО-ДПМНЕ. При
крајот на 2000 година Бранко Црвен
ковски почна да излегува во јавност
со прислушувани материјали со кои
ја уценуваше тогашната власт предво
дена од ВМРО-ДПМНЕ. Почна аферата
„Големото уво“. Бранко Црвенковски
тогаш изјавуваше дека не верува во
судската власт во Р. Македонија ниту
во Јавното обвинителство. На неколку
прес-конференции Црвенковски поба
ра да се создаде нова институција, која
би ги обработувала случаите што ќе
произлезат од прислушуваните разго
вори. А на една од многуте прес-конфе
ренции на кои читаше делови од при
слушуваните разговори, Црвенковски
истакна дека изворот му предал уште
разговори и дека би сведочел на суд, но
доколку се измени Законот за зашти
тени сведоци и на изворот му се даде
статус на заштитен сведок. Изворот
беше Зоран Верушевски.

Додека македонската јавност беше
забавувана со прислушувани разго
вори, беше извршен нападот над по
лициската станица во Теарце. И покрај
најавите за војна во Македонија, СДСМ
го одвлекуваше вниманието на јавнос
та пуштајќи прислушувани разговори.
Почна престрелката во Танушевци,
по што изби војната во 2001 година,
која заврши со потпишување на Рам
ковниот договор со кој Македонците
станаа само една од многуте етнички
заедници во Македонија, им беше од
земена државотворноста.
10
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Од 2006 година до денес на власт во
Република Македонија е таа линија
против која работеле безбедносните
служби од создавањето на македон
ската држава. Другата струја во ма
кедонското општество, во минатото
наречена пројугословенска, која стои
наспроти промакедонската, денес не
може да се помири со фактот дека во
Македонија цели десет години се на
власт луѓето што тие ги гонеле, за
творале, убивале, чиишто семејства
ги зацрнувале.
Во 2014 година Зоран Заев најави
уривање на ВМРО-ДПМНЕ, која ќе
си замине од власта за три дена. Во
март почна објавувањето на неза
конски прислушуваните разговори
од страна на СДСМ, кои на Заев му
ги доставил Зоран Верушевски. Исто
како и во 2001 година, додека ма
кедонската јавност се забавуваше
со разговорите што ги пласираше
Зоран Заев, во Диво Насеље навлезе
терористичка група, која била сос
тавена од кремот на паравоените
структури на Балканот. Планот бил
оваа група да изврши симултани
напади на неколку државни инсти
туции, да изврши неколку атентати
и киднапирања и, според зборовите
на адвокатот што ја брани групата,
Насер Рауфи, тие требало да објават
коминике со барања преку кои ќе
се надгради Рамковниот договор.
Македонските безбедносни служби
предводени од тогашниот шеф на
УБК, Сашо Мијалков, и министерот
за внатрешни работи, Гордана Јан
куловска, ефективно ја девастираа
терористичката група, при што беше
спречена нова војна во Р. Македонија.
Од последното насилно уривање на
државата преку прислушуваните
разговори се здобивме со параин
ституција, каква што бараше Црвен
ковски во 2001 година, го добивме
Специјалното јавно обвинителство.
СЈО, покрај тоа што е поддржувано
www.republika.mk

од сите личности што се наведени
погоре, почнувајќи од Трпеновски,
па сè до Богоевски, сега преку „ле
гален“ пат се обидува да го зададе
последниот удар на тоа што го гонат
веќе 70 години, на ВМРО. Интересно
е тоа што се обидуваа да ѝ го на
прават службите на ВМРО-ДПМНЕ
преку сите отворени афери, тоа што
им успеа кај ПДП, која се подели на
повеќе помали партии, додека дел
од раководството беше и притво
рено, па така згасна таа партија,
планот беше истото да се случи и
со ВМРО-ДМНЕ.

На оваа структура што ја води кам
пањата на СДСМ се приклучија уште
неколкумина поранешни шефови
на тајната полиција, па така, во пр
вите редови на сите протести во
организација на СДСМ го гледаме
и Миле Зечевиќ, кој е поранешен
директор на УБК во период од 2006
година до 2008 година, а во 2013
година Заев го враќа во СДСМ како
организациски секретар. Во првите
редови на протестите можеме да го
видиме и Владимир Пивоваров, кој е
поранешен шеф на военото разузна
вање од 2002 година до 2004 година.
Поставувањето разузнавачки кадри
во партијата социјалдемократите го
заокружија со подавањето рака на
Кире Наумов, директор на Агенција
та за разузнавање од 2006 година
до 2007 година, кој, пак, атакуваше
на лидерската позиција и беше про
тивкандидат на Заев. Денес, како
награда ја врши функцијата допол
нителен заменик министер во Ми
нистерството за финансии.

Борбата меѓу двете струи во маке
донското ткиво денес го достигнува
зенитот при што едната од нив го
става на коцка постоењето на ма
кедонската држава. Во акцијата за
уништување на ВМРО, всушност, се
урива државата. Зоран Заев, зад кого
стојат сите разузнавачи вклучени
во кампањата на СДСМ, го постави
прашањето што требало да биде
објавено во коминикето во Диво На
сеље, Заев го поставува прашањето
за двојазичност во Република Маке
донија. Идејата за уништување на
Македонија старите разузнавачки
кадри ја спроведуваат преку Зоран
Заев во пресрет на изборите на 11
декември, кои, на некој начин, прет
ставуваат референдум, дали ќе нè
биде или не. �

анализа

Безидејноста без граници

Заев во кампања со
проекти на
ВМРО-ДПМНЕ
Во 2014 година СДСМ настапи со програма во три столба.
Сега, новиот Заев „План за Македонија“ целосно им парира
на тогашните „Промени за нов почеток“. Неинвентивно и
очигледно неефектно, ама едноставно и лесно за препишување, макар што и тогаш два столба беа прекопирани
од претседателските избори од 2013 година кога „независен
кандидат“ им беше губитникот и сегашен носител во првата
изборна единица Стево Пендаровски - Стока. Но, ако тогаш беа
столбовите „Да ја вратиме средната класа“, „Сакаме слобода“
и „Инвестираме во иднината“, сега пандан на тие столбови се
„Надгради ги проектите на ВМРО-ДПМНЕ“, „Катице, аман,
спаси нѐ!“ и „Албанизација“...
Пишува | Љупчо Цветановски
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озицијата на Зоран За
ев на листата на носи
тели на изборни еди
ници разјасни многу дилеми.
Значи (што би рекла Катица
Јанева кога не чита) затоа ли
СДСМ дејствува толку инфан
тилно и без компас? Велат
„една слика – многу зборови“,
а во „еден носител“, пак, ги
има уште повеќе. Ете затоа,
социјалдемократите да ти
држеле прес-конференции
на небитни и смешни теми
и целосно ја копирале про
грамата и само додавале на
проек
 тите на ВМРО-ДПМНЕ.
Изгледот лажел, тие не би
ле мрзливи. Не. Едноставно,
имале мака. Голема мака во
насоката за трошење енер
гија. А, ако се прашувате ка
де исчезнаа парите на пар
тијата и чуму донесоа само
толку малку автобуси на
последниот митинг, наре
чен „марш“, катастрофален

по посетеност, одговорот е
уште поедноставен. Ги по
трошиле спонзорствата на
забрзани курсеви за учење
албански јазик за лидерот.
Ќе му треба и многу повеќе
од тоа, веројатно и некаква
магија, за да допре до гласо
вите на Албанците, но Заев
треба да се соочи со Ахмети
и со Тачи од едната страна,
а од другата, веројатно и по
важната, ќе го чека носител
на листа од ВМРО-ДПМНЕ.
Во превод, Албанците ќе из
бираат меѓу Али, Мендух и
Зоран, а Македонците меѓу
Агим (Зоран и Агим имаат
исто ономастичко значење
– раѓање на денот) и некој,
кој и да е, вистински Маке
донец. Веројатноста за успех,
бил Агим или Зоран станува
сосема небитно, и во двете
битки е еднаква на нула. Но
кога финасиерот или „чадо
рот“ што ве држи во живот,
бара акција, очигледно не е
лесно да речете „НЕ“.

петок, 4 ноември 2016 година
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пред изборите што ги изгубија катастрофално
и не ги признаа. На тие избори, едно од глав
ните ветувања, дадено лично од Шеќеринска,
е дека во првите 100 дена од владеењето ќе
спроведат попис на населението. И, упс, попи
сот го снема. Затоа што сите знаеме зошто не се
ни спроведе. Поради истите тие иселеници на
чиишто семејства сега типува СДСМ, а со попис,
можеби, не би постоел ни Рамковниот договор.
Пиши-бриши, нели. Втората опција зошто се
толку неподготвени и безидејни е, исто така,
едноставна – кога виделе што испланирале
или, поверојатно, што им испланирал некој,
досегашните стратези си заминале без збор.
Останале само ајваните, кои и не знаат поинаку.
Старите волци знаеле што ги чека (настрана
дека по неминовниот пораз нема да им платат
за маката), за разлика од врхушката, која знае,
но се надева дека греши, затоа што, реално, и
нема друга опција…

ВТОР СТОЛБ: „ФРИЗИРАЈ“ ГИ ПРОЕКТИТЕ
НА ВМРО-ДПМНЕ

ДВЕ ОПЦИИ ЗА ИНФАНТИЛНОСТА
НА ПАРТИЈАТА
Објаснувањето за инфантилното дејству
вање на партијата, пак, има две опции.
Првата е дека презафатен со измислува
њето финти како да им се доближи на
Албанците, СДСМ, едноставно, заборави
на Македонците. Учат ли сите во СДСМ
албански како Заев? Тешко, но многу
веројатно е дека сите ресурси на пар
тијата се насочени кон барање начин за
собирање симпатии кај Албанците. Затоа
веројатно и заборавија на едно од основ
ните ветувања од 2014 година, дадено

Истата таа за нив погубна 2014 година СДСМ на
стапи со програма во, исто така, три столба. Ист е
и лидерот. Заевиот нов „План за Македонија“ це
лосно им парира на тогашните „Промени за нов
почеток“. Неинвентивно и очигледно неефектно,
ама едноставно и лесно за препишување, макар
што и тогаш два столба беа прекопирани од
претседателските кога „независен кандидат“ им
беше губитникот и сегашен носител во првата
изборна единица Стево Пендаровски. Познат
како „независен експерт“, кој милува народот
да си го нарекува стока. Е сега, истиот тој лик
од, демек, „граѓанскиот сектор“ ќе треба да му
се спротивстави на Груевски. Повторно бурле
ската „граѓаните против режимот“. Бедотија,
но ако тогаш беа столбовите „Да ја вратиме
средната класа“, „Сакаме слобода“ и „Инвести
раме во иднината“, сега столбови се „Надгради
ги проектите на ВМРО-ДПМНЕ“, „Катице, аман,
спаси нѐ!“ и „Албанизација“. Сегашната кражба
и надградба на проектите на ВМРО-ДПМНЕ би
бил стариот „Да ја вратиме средната класа“.
Албанизацијата, пак, им е современ пандан на
„Инвестираме во иднината“.

Минатиот месец се изнаслушавме како ќе ги
подобрат сите проекти на владејачката партија.
Така, Заев (човек тежок 12 милиони евра, кој
на своите вработени во Струмица им исплаќа
минималец) сериозно се загрижи за сирома
штијата, па лично вети 30 проценти повеќе
субвенции за грло и 20 проценти повеќе за
хектар, кираџиката Радмила ја дигна мини
малната плата, која во нивно време ја немаше,
а истиот тој Заев уште на конгресот соопшти
дека ќе ја засилат социјалната помош, која од
нивното владеење во 2006 година порасна за
цели 70 проценти. Арно ама, СДСМ не заста
на тука. Секоја прес-конференција е насочена
кон проблемот - колку субвенции за пелети

ПАНДОВ: БРАНКОВИОТ УЧЕНИК НА СÈ
ПОНУДЕНО ОД ВМРО-ДПМНЕ, НУДИ ДВОЈНО!
Процената на „Република“ во целост ја потврдува и политичкиот
аналитичар Александар Пандов, кој цени дека ако се суди од
досегашната понуда од изборната кампања на СДСМ можеме
да заклучиме дека ќе ја поделат на три дела.

ПАНДОВ: Првиот е делот во кој Заев се докажува со албанските политички првенци
кој е поголем Албанец во Македонија. За оваа идеја, поддржан и од неговите Соро
сови платеници, најбесрамно лицитира и ќе лицитира со македонските национални
и државни интереси, нудејќи од промена на името и влез во НАТО и во ЕУ за шест
месеци, па преку ротирачки премиер на две години (Албанец - Македонец), двојазич
ност на цела територија на Македонија, до федералицазија на татковината, а сѐ со
надеж дека на тој начин ќе придобие албански гласови. На оваа тема, веќе почнаа
да се наддаваат албанските политички лидери, со уште поголеми барања, но верувам
дека наш Заев сите нив пред крајот на кампањата ќе ги изненади со понуди од типот,
30 проценти застапеност на Албанците во јавната администрација или двојно помали
придонеси на плата ако сте Албанец по род и слично. Во тоа име, верувам, ќе стави
на листа неколку Албанци, кои ќе бидат и на добитни места. И покрај сето ова, на
секого му е јасно дека Заев и СДСМ нема што да бараат кај албанските гласачи, а
верувам дека тоа му е јасно и на Заев. Но, злобата што го води во оваа политичка
борба кај него е посилна и свесно остава вакво кукавичино јајце, кое наредната
влада ќе треба да го решава.
Вториот е, можеби, најзабавниот дел. Тоа е делот во кој Заев се чувствува супере
риорно. Треба да ги употреби сите негови преземени знаења од менторот Бранко
Црвенковски. Па така, во Бранков стил „по еден вработен од секоја фамилија”, Заев
нуди минимални плати од 500 евра, на 140 градинки проектирани од ВМРО, Заев нуди
300 градинки, субвенции за земјоделците од 200 милиони евра или на сѐ направено
и понудено од ВМРО-ДПМНЕ, Заев нуди двојно. На прашање од каде пари за тоа,
одговорот, по правило, секогаш е - од парите за панорамското тркало. Жално е што
црпнатиот муртинец мисли дека македонските граѓани пасат трева или дека секое
утро пиеме по една чашка нафта, па верува дека со лаги може да ја добие нашата
доверба и дека не е одамна прочитан. Системот на детална изборна програма во
која за секој понуден проект имате прецизен датум на почнување и датум на негово
завршување, цена на чинење, задолжена институција што треба да го заврши тој про
ект и, конечно, и најважно, а тоа е на крајот отчет за завршениот проект, е систем на
работа на политичарите, кои македонскиот народ и македонските граѓани го имаат
прифатено како свој. Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ се човекот и партијата што го
воведоа тој систем во Македонија, работат по него и го нудат како начин на работење
за во иднина. Граѓаните знаат и проверено им е и докажано дека тоа што го ветуваат
Груевски и ВМРО ќе биде исполнето. Оттука срамно и смешно е кога го гледаме како
во стилот на политичар од 90-тите, Заев нуди и тресе од ракав на кого што ќе му текне.
Третиот дел од нивната кампања е црната и негативна кампања, во која, морам да
признаам, се најсилни. Во овој дел, покрај СДСМ, со својата структура и секогаш
подготвениот Соросов невладино-медумски корпус војници, веќе повеќе од една
година им се придодадени Катица Јанева и СЈО. Токму „дотичнава“, дефинитивно,
е, а верувам и ќе биде перјаница и ударна тупаница на нивната пропаганда. Свесни
дека во редовите на нивната партија се луѓе што се целосни анонимци, па никој ниту
ги забележува ниту им верува или се веќе докажани манипулатори и лажговци, па
повторно никој не им верува, Соросовиот сектор им е, исто така, истрошен, компро
митриран, корумпиран, а и поради честите навреди дека сме биле глупави, трупови
и овци, во голема мера и омразен, целиот акцент или најголемиот дел на негатив
ната кампања сѐ поагресивно им ја води Катица. Таа неуставна параинституција,
која стана пример за непотизам и во која си вработуваат внуци, братучеди и деца,
карактеристика за нетраспарентност и за трошење наши пари без усул, а притоа не
ни се поднесува ни сметка, „есдесовизација“ до максимум од бургии до кој сѐ не, е
таа СЈО и таа Катица Јанева, кои ние во наредниот период до изборите ќе бидеме
принудени да ги гледаме и слушаме речиси секој ден, со нови и нови прес-конфе
ренции, во кои нормално, по правило, ќе бидат прозивани функционери и членови
на ВМРО-ДПМНЕ и само на ВМРО-ДПМНЕ.
Цврсто сум уверен дека македонските граѓани го знаат сево ова и многу добро го
сфаќаат. Македонците многу добро ја разбираат политиката и знаат кој им нуди
реални проекти и кои се луѓето што ќе ги реализираат тие проекти, а кој им нуди
шарени лаги. Фактурата ќе им биде испорачана вечерта на 11 декември и на СДСМ
и на Сорос и на СЈО...
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анализа
би се добиле од Панорамското
тркало, колку домаќинства би се
гасификувале од Триумфалната
порта, колку градинки имало во
„Скопје 2014“?! За чудо, цело вре
ме споредбите се со проекти што
веќе со години ги спроведува и ги
„измисли“ токму ВМРО-ДПМНЕ.
За пародијата да биде уште пого
лема, споредбата е меѓу два сосе
ма различни проекти на истата
таа ВМРО-ДПМНЕ. Веројатно,
СДСМ и нема со што да спореди
од нивно време, затоа што тогаш
немаше проек
 ти. Ах, да. Имаше.
Приватизација, ТАТ, продажба на
Телеком, територијалната подел
ба во подоцнежното и последно
владеење итн. Дузина проекти
што не се ни за споменување. И
така, ветија сенешто. Но никој не
објасни од каде пари во буџетот
за вакво нешто. Истите тие што
до вчера ги кудеа субвенциите
како гол популизам и „купување
на народот“ сега ветуваат сѐ и се
што. Друга манија и пасија им се
„надуваните бројки“. Се отселиле
640.000 луѓе, а тие се четирипати
помалку, настрана од која наци
оналност, знаете. Попис, нели.
Судбината на „фантомите“ ја зна

ТРЕТ СТОЛБ: КАТИЦА.
И ТОЛКУ...

ете, по нив и државниот долг, па
ветените плати итн. Да, „тик-так,
тик-так“, до изборите има уште
малку време, а македонски гласа
чи на контото на партијата уште
троа помалку.

Третиот столб е наједноста
вен. Во 2014 година се викаше
„Сакаме слобода“. Сега по ново,
место со само мал додаток да
го носи името „Катице, сакаме
слобода“, тој се вика „Катице,
аман, спаси нѐ!“ Прво, вистин
ски спас од „Пуч“, „Поткуп“ и
редица други прекршувања на
законот, а второ спас за партија
та во давањето крилја од Јанева
со измислени предмети за поли
тичките противници за, макар
поднослив пораз во декември.
Девалвацијата на политичките
противници и „непријатели“ и
така е средното име на парти
јата, принцип што го практику
ва цели 25 години. И опстојува.
Проблемот се јави во меѓуна
родната заедница, која посака
Јанева да биде помалку видлива
во предизборието. Штета, нусе
фект што предизвика нервозна
та Јанева да се кара со судии, по
судови. И гревота. Значи, дефин
тивно штета, значи...

Секој вистински
Македонец
треба со љубов
да ја брани
татковината
Граѓаните што доаѓаат на нашите трибини се многу
загрижени за својата иднина и за иднината на своите деца.
Често можат да се видат и солзи во нивните очи. Емоциите
се присутни и човек не може да биде рамнодушен на сето
тоа. Се надевам дека изборите закажани на 11 декември
2016 година ќе ѝ стават крај на оваа криза, ќе одговорат на
многу поставени прашања за да може Македонија да тргне
по патот на просперитетот и благосостојбата, вели актерот и
активист на ГДОМ, Крсте Јовановски
Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски

14

петок, 4 ноември 2016 година

www.republika.mk

интервjу

Крсте Јовановски, ГДОМ

Jа минавте Македонија неколку пати заедно со ГДОМ,
при што со тридецениското
актерско искуство го чувствувате пулсот на граѓаните. Какво е расположението
на граѓаните? Кои емоции ги
препознавате кај нив?
ЈОВАНОВСКИ: Време е за
крај на кризата, која, навис
тина, предолго трае. Штетите
од оваа криза ги чувствуваме
сите, без разлика на нашата
идеолошка ориентација. Јас
лично мислам дека оваа кри

за е вешто смислено сценарио
за да се дојде на власт по се
која цена. Главните актери на
ова сценарио се изродите од
СДСМ, невладините органи
зации финансирани од Сорос
и од „чадорот“ од надвор. Тие
заедно требаше да направат
судир меѓу Македонците за да
може „оправдано“ да интерве
нира надворешниот фактор.
Точно поради ова граѓаните
што доаѓаат на овие трибини
се многу загрижени за својата
иднина и за иднината на свои
те деца. Често можат да се ви
дат и солзи во нивните очи.
Емоциите се присутни и човек
www.republika.mk

не може да биде рамнодушен
на сето тоа. Во моите настапи
секогаш се трудам да ги најдам
вистинските зборови, кои вле
ваат сигурност, надеж за по
добро утре на нашата држава.
Би сакал дел од медиумите во
целост да ги проследат моите
говори, кои се соопштени со
искрена намера, пред сѐ, ра
ководени од патриотски и од
човечки причини. Моето иску
ство како актер многу ми пома
га во моите настапи. На ниеден
настап досега не сум користел
микрофон бидејќи не сакам да
ме спречува да бидам дел од
граѓаните и да сочувствувам
со нив. Се надевам, дека избо
рите закажани на 11 декември
2016 година ќе ѝ стават крај
на оваа криза, ќе одговорат на
многу поставени прашања за
да може Македонија да тргне
по патот на просперитетот и
на благосостојбата.

петок, 4 ноември 2016 година
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Главниот адут на опозицијата за овие избори, се чини, се
ветувањата за двојазичност
и обидот СДСМ да се претвори во „најголема партија на
Албанците во Македонија“.
Како Вие лично го разбирате
тоа, роден велешанец, „натурализиран“ струмичанец, а
сега скопјанец, како што Ве
носеше кариерата?
ЈОВАНОВСКИ: Главниот адут,
според мене, беа незаконски
здобиените прислушувани
разговори, кои, во основа,
имаа цел да направат пуч и
да ја соборат Владата на РМ.
Доказ за ова е јавно соопште
ната изјава на Зоран Заев
дека оваа Влада ќе падне за
три дена. Бидејќи не се случи
тоа, тие почнаа да ги објаву
ваат незаконски здобиените
телефонски разговори, кои
требаше морално да ги дискре
дитираат и уништат водечките
луѓе на ВМРО – ДПМНЕ. Кога и
тоа не успеа, за што сведочат
рејтинзите, тогаш се вмешаа
странците и го создадоа Пржи
но, каде што, меѓу другото, се
формираше и СЈО, кое требаше
да процесуира обвиненија гра
дени врз основа на незаконски
здобиените прислушувани те
лефонски разговори. Ова до
некаде требаше да ја смири
опозицијата, но обвиненијата
од СЈО беа без факти и аргу
менти и судот ги одби. Тогаш
дојдоа на ред „шарените рево
луционери“, кои требаше да ја
обезличат нашата татковина
со бојадисување и до уништу
вање на сѐ што е македонско, а
посебно спомениците и инсти
туциите. Во недостиг од идеи,
нивниот лидер вети двојазич
ност на целата територија на
РМ. Ова за мене е предавство
на сопствената татковина и
на граѓаните од кои СДСМ без
никаков срам бара гласови за
да дојде на власт. „Човекот’’
што се фалеше дека ќе јаде
живи луѓе и дека ќе брка од
работа сѐ од чистачка, па на
горе, „човекот’’ што лажеше
дека има 500.000 фантомски
гласачи, „човекот’’ што е або
лиран криминалец, фатен како
бара поткуп, „човекот’’ што се
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дистанцираше од „шарените
револуционери’’, а заедно со
нив фрлаше боја врз светите
македонски споменици и ин
ституциите на нашата држава,
„човекот’’ што се сликаше со
терористите во Куманово, „чо
векот’’ што го има за пријател
прислушувачот и монтажер на
незаконски здобиените снима
ни разговори, „човекот’’ што
го има за другар Чаушот, нема
право да бара глас од маке
донските граѓани. Ова, со еден
збор, е перверзија.

Културата е цел на постојани напади од изградбата на
театарот во Скопје, заедно
со целиот проект „Скопје
2014“, за сега да дојдеме и
до директен напад од СЈО
кон Министерството за култура за градбата на Музејот
на македонската борба. Во
демонстрациите настрада
и Театар Комедија, вашиот
втор дом. Што препознавате
во овој континуиран напад
врз институциите на културата?
ЈОВАНОВСКИ: Главниот столб
на постоењето на еден народ
е во неговите традиции и
културни вредности. Проек
тот „Скопје 2014“ ги содржи
сите овие елементи затоа на
падите се и најжестоки таму.
Се прашувам какво „човечко
суштество“ е тоа што го урива,
уништува тоа по што треба да
нѐ препознаваат во светот. Тоа
е исто како да прават фацијал
на хирургија на своето лице со
изглед на изрод – монструм.
Театарот Комедија е еден од
успешните проекти на Минис
терството за култура и како
таков и тој мора да се уништи
и да се фрли в канта за отпа
доци. Со еден збор, треба да
се сатанизира сѐ што е добро и
успешно во оваа држава.
Театарските штици ги „преселивте“ меѓу граѓаните, на
народните собири, заедно со
другите од ГДОМ, каде што
порачувате да не се сатанизира направеното и дека
имаме ум сами да ја решиме
кризата. Имаме ли, нависти-
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ЈОВАНОВСКИ: По изборите
многу работи ќе си дојдат на
свое место доколку „опозиција
та“ ги признае и му честита на
победникот. Тогаш, сите обви
нувања ќе паднат во вода како
што видовме досега дека сѐ
што беше изречено како мотив
за непризнавање на претход
ните избори е неточно, неар
гументирано, невистинито и
лажно. Во контекст на ова, а
со цел да се дознае вистината,
која лидерот на опозицијата
многу често ја употребува,
сакам да го потсетам на вис
тината:

на, ум сами да ја решиме кризата, ако во овие две години
бевме сведоци на повеќе насилни протести, а ништо не
ги премисли двата, условно,
„табори“ на политички определени?
ЈОВАНОВСКИ: ГДОМ, во ос
нова, е здружение за одбрана
на Македонија. Врз основа на
кажаното, мислам дека секој
вистински Македонец со ин
телектуален багаж треба да
ја брани својата татковина со
позитивна енергија и со љубов.
Кога кај нас не би имало из
роди и предавници да нѐ ко
дошат кај странците, сигурен
сум дека можевме сами да си

ја решиме кризата. Мотивите
на изродите се неосновани и
нечовечки, затоа дојдовме до
оваа ситуација. Протестите на
изродите и на предавниците
беа договарани и добро плате
ни во лабораториите на Сорос
и на „чадорот“. Многубројните
снимки на телевизиите све
дочат за тоа, како и со што се
служеа и какви закани упату
ваа на припадниците на МВР,
кои имаа задача да ги чуваат
светите македонски обележја и
институциите без кои не може
да се замисли ни една држа
ва. Тие никогаш не применија
сила за да ги спречат вандали
те во нивниот налет кон нив
ната цел. Нека одговорат што

ќе се случи со нив ако истото
тоа го правеа во демократ
ските земји од старата дама
- Европа. Нашите настапи се
карактеризираат со позитивна
енергија и со љубов. Ова се две
спротивставени идеологии и
вистини што немаат никаква
споредба. Вистината е на стра
на на народот и граѓаните и
вистината и правдата секогаш
победуваат.
Што по изборите? Вие и Вашите колеги - театарски работници, некако политички
се „поделивте“. Се чувствува
ли тоа во работата, во театарот? Можно ли е ладење на
суетите по изборите?
www.republika.mk

• Кој беше против формирање
то македонска држава;
• Кој беше тој што го смени
името на нашата татковина;
• Кој беше тој што го смени
знамето на нашата татко
вина;
• Кој беше тој што ги ограби,
уништи и се збогати од на
шите фабрики;
• Кој беше тој што остави
200.000 илјади работници
на улица;
• Кој беше тој што продаде
повеќе од 150.000 државјан
ства на Албанци од надвор;
• Кој беше тој што направи
срамна територијална по
делба;
• Кој беше тој што му ги даде
прислушуваните разговори
за да може да го сопира раз
војот на нашата татковина
и да ја уценува речиси две
години со голема поддрш
ка на чадорот, кој во свое
то портфолио не знам дали
знае дека има подвлечено
- по употреба да се фрли или
уништи...

Кога ќе одговори на сето на
ведено, точно и прецизно,
тогаш можеме да зборуваме
за вистината за Македонија.
Ако Зоран Заев одговори на
овие прашања, тогаш белки ќе
сфати колку години ќе ѝ треба
ат на нашата татковина за да
тргне по патот на вистината.
... Со почит и бог да е со нас.
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актуелно

ДИК пресече

ците – а тоа е 1.12.2015 година.
Бидејќи не стои зад податоци
те во оваа апликација, освен
тоа што кажува дека тоа се
податоци ажурирани од Заво
дот за статистика, не кажува
дека се нејзини. Значи, ДИК
се вклучува директно во ха
осот – оцени во март Алексан
дар Новаковски, додека Никола
Рилковски искоментира дека се
креир
 а недоверба во Избирач
киот список:

„Фантоми“ нема,
списокот поголем за
3.000 гласачи

– Направи конфузија, еви
дентно е дека направи затоа
што многумина се заинтри
гираа... Со ваквата ситуација
недовербата е порасната - до
даде Рилковски.

Ќе има ли маж или жена од СДСМ што ќе признае дека
сета бламажа со Избирачкиот список беше смислена за
да се засени поразот од 200.000 гласа, а потоа и за да
послужи двапати да се избега од избори и да се одолжи
кризата? Ќе се извини ли Спасовски за молбата до ДИК
да се избришат 138.000 гласачи? Ќе има ли доблест
претседателот на ДИК, Александар Чичаковски, јавно да
каже чие масло беше манипулирањето со објавувањето
на нецелосниот список во март? Едно, сепак, е сигурно,
„фантомското“ поглавје од уништувањето на државата се
затвори со Избирачки список поголем од оспоруваниот
Пишува | Наум Стоилковски

И
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зб ир ачк ио т спис ок
во Македонија брои
1.783.715 гласачи. Оваа
официјална бројка на гласачи
од Државната изборна комисија
ги закопа сите тврдења на СДСМ
и на нејзиниот лидер Зоран За
ев изнесени веднаш по избо
рите во 2014 година, тврдења
со кои ја започнаа најдолгата
политичка криза во државата.
Политичката криза сѐ уште ја
тресе државата и, секако, не се
задржа само на оспорувањето
на изборите поради „фантом
ски гласачи“, но тоа негирање
одигра огромна улога во кре
ирањето слика и недоверба во
наводен недемократски систем
на владеење на ВМРО-ДПМНЕ.
Затоа оваа бројка на гласачи,
која по сите прочистувања со
методологија прифатена и од
СДСМ, а која е за 3.000 гласа
чи поголема од оспоруваниот
список со наводни половина
милион „фантоми“, фрла ново
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светло кон вистината за борба
та за „слобода и за демократија“
на Заев.

За потсетување, Заев не дочека
ниту да почне пребројувањето
на гласачките ливчиња, а обви
ни за изборен грабеж, за недемо
кратски избори, за фалсификат на
изборите и за постоење „фантом
ски гласачи“. ДИК, сепак, пресмета
дека разликата меѓу гласовите за
СДСМ и за ВМРО-ДПМНЕ со коа
лициите била 200.000 гласа. Тоа
беа и 200.000 причини Заев две
години да манипулира со бројката
на „фантоми“. И не само за поразот
во 2014 година, СДСМ потоа вле
зе во негирање на сите изборни
порази во десетината соочувања
со народот и со ВМРО-ДПМНЕ. Из
бирачкиот список сега мина низ
сите филтри на прочистување,
а тоа не можат да го негираат
ниту од СДСМ. Сепак, списокот
двапати беше главна причина за
одложување на изборите, а со тоа
и дополнително продолжување
на кризата.
www.republika.mk

Не можеме да не се навратиме
на сите пребројувања на „фан
томите“ изнесени од СДСМ. На
почетокот на кризата дознавме
дека Заев, кој во кампањата во
2014 година се прогласуваше за
иден премиер, бил свесен дека
СДСМ ќе ги загуби изборите. Јав
носта прво го виде разговорот со
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Ни
кола Груевски, во кој признава
дека и анкетите што ги спро
ведувал СДСМ покажувале де
ка ќе загуби со „7-8 проценти“,
што статистички на терен значи
разлика од околу 150.000 гласа.
Заев потоа во интервју призна
ва дека бил свесен дека го чека
пораз, па почнаа манипулациит е
со евентуална разлика од 20 до
30 илјади гласа.
И тргна возот со лицитирање со
„фантоми“. Радмила Шекеринска,
десната рака на Заев, јавно посочи
на 330.000 „сомнителни гласачи“,
потоа зголеми на 500.000 имиња
од списокот. Заев, пак, настапува
ше со бројка 200-300.000 гласови

кои се вметнувале во кутиите, па
се навраќаше на половина ми
лион, за по неколку брзи мате
матички операции да пресмета
дека „372.000 остануваат спор
ни и сомнителни“. И партискиот
генерален секретар, актуел
 ен
технички министер во МВР, Оли
вер Спасовски, калкулираше со
„фантоми“ и бројката на „реални“
гласачи, која ја заокружуваше на
1.500.000. Сепак, тој одигра не
колку сериозни улоги во „фан
томизирањето“. Прво, заедно со
прв човек на ДИК, Александар
Чичаковски од СДСМ, креираа
атмосфера за „лов на вештерки“
објавувајќи список во „сурова
форма“ од МВР, на јавен увид на
веб-страницата на ДИК, што дури
и претходниците на Чичаковски
го оценија како намерно креи
рање хаос во предизборието за
закажаните, па одложени избори
на 24 април.
- Оваа апликација, ако веќе ја
објавува, требаше да ја објави
веднаш кога ги добиле подато

Спасовски во мај годинава со по
единечни писма од членовите
на ДИК побара да бидат избри
шани повеќе од 138.000 гласачи
- полнолетни граѓани, бидејќи
имале валидни патни исправи,
но немале важечка лична карта.
Комисијата го одби и во коле
ктивно писмо му го објасни Из
борниот законик, во кој пишува
дека „во Избирачкиот список се
запишуваат сите граѓани со на
полнети 18 години живот кои
имаат живеалиште на територи
јата на Република Македонија, а
кои имаат важечка лична карта
или патна исправа“.

Лични карти, како документ, во
оваа криза неколку пати беа во
игра. Не смее да се заборави дека
околу 10.000 граѓани не можеле
да си ги подигнат изработените
документи од МВР затоа што би
ле одземени од СЈО, по наводи од
СДСМ за наводна злоупотреба
во изборни цели. Но, опрема за
производство фалсификувани
лични карти заедно со Избирач
киот список на Општина Центар
и 120 илјади лични податоци на
граѓани, беа најдени и во импро
визираната фабрика на сопарти
ецот на Заев и Спасовски, Захир
Бекири – Чауш. Оттогаш, се чини,
„фалсификувани документи зло
употребени во изборни цели“
исчезна од речникот на СДСМ.
Во целото прочистување на
списокот по мерка на СДСМ,
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мора да се нагласи и циркусот
што го предизвика јавниот увид
на неконзистентни записи во
Избирачкиот список, односно
оние кои по методологијата на
чистење од „фантомите“ тре
баа(т) да спроведат форма на
активна регистрација. Погоде
ни од тоа што се посочени како
„фантоми“, голем број членови,
активисти, јавни поддржувачи
и членови на нивните поширо
ки семејства блиски до СДСМ,
дури и одбиваа(т) да се прија
ват во списокот и да ја исправат
„историската грешка“. Тука по
тсетуваме на „фантомската“ се
стра на Шекеринска, на Мирјана
Најчевска, на Гордан Георгиев,
Јани Макрадули, Благој Ханџи
ски, семејството Цановски, Ерол
Ризаов, Ида Протуѓер... Но, сето
тоа произлезе од методологи
јата прифатена со намера да се
покаже дека нема „фантоми“.

- ДИК со меѓународните екс
перти од ИФЕС создаде и усвои 32 прашања како да се
проверат граѓаните. Некои од
прашањата можеби беа нело
гични, но ги прифативме за
да може да го исцрпиме пра
шањето дека во Македонија
постојат фантомски гласачи
- посочува Субхи Јакупи, член
на ДИК.

Македонија со оспорувањето
на Избирачкиот список мина
многу турбулентен период. И
прочистувањето, но и докажу
вањето дека „фантомите“ беа
само уште една измислица на
СДСМ, сега се само дел од ре
шението за излез од кризата,
а тоа се кредибилни избори со
прочистен Избирачки список.
Сега на СДСМ останува пред из
борите јавно да застане и да ја
враќа довербата на јавноста во
Избирачкиот список по две го
дини негово оспорување. Но, и
да објаснат притоа за оспорува
њето на 200.000 гласа разлика
од 2014 година, за „фантомите“,
напуштањето на парламентот,
оставките, идејата за брише
њето на 138.000 избирачи, па
и што барале Избирачкиот спи
сок и личните податоци на цен
тарци кај Чаушот...
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ИМПЕРИЈА
Пишува | Ацо Станковски

П

омеѓу мајсторите на есна
фите од времето на голе
миот градителски бум во
перио дот на готиката во северо
западна Европа, кружеше една
изрека – „Секоја тула сака да ста
не катедрала“, а оваа мудрост го
карактеризира ренесансниот дух,
кој ќе следува во следните векови
и ќе почне да ја оформува европ
ската цивилизација станувајќи
еден силен културолошки агенс,
еден синхроницитет во градење
то на универзалниот европски
(па и светски светоглед, преку
колонијализмот) карактер, со
ставен од неверојатен мозаик на
народи и менталитети, но овој
пат интегрирани преку христи
јанската вера и новооткриен
 ите
естетски и научни вредност на
антиката, кои сите овие култури
ги споделувале под капата на ил
јадагодишната Римска Империја.
Сега, во тој фасцинантен „чинкве
ченто“, Европа и нејзините најпо
тентни кралства добија невидени
перспективи, шанса да прераснат
во империи.

„Секоја држава сака да стане им
перија, секој војвода – импера
тор“, парафраза за неверојатните
капацитети на политички и осво
јувачки план, кои се создадоа за
неколкуте европски монархии,
пред сѐ, за оние кои имаа разви
ено морепловство, со кое почнаа
да апсорбираат под своја власт
непрегледни колонии на ново
откриен
 ите континенти бла
годарејќи ѝ на технологијата и
истражуваштвото, кои во 15 и 16
20
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век направија чекор, кој дотогаш
Европејците не го беа направиле
во својата пишана историја.

Одеднаш, забревтаната и амби
циозна европска цивилизација
во новите простори се судри со
примитивни заедници, кои како
да дошле од праисторијата.

Во името на верата, а уште повеќе
во името на профитот, европски
те освојувачи лесно ги истребија
оние домородци кои си ги бранеа
територијата и културата, и за
царуваа со неочекувано големи
ресурси и пространства.
Просто е шокантно како некол
ку европски кралства синхроно
се претвораа во империи, и по
крај нивните меѓусебни судири.
Англија, Шпанија, Португалија,
Франција и Холандија окупираа
така големи простори што добија
географски габарит на империи
– египетската, персиската, маке
донската или, пак, римската.

Некои од овие суперразвивачки
кралства се ширеа територијално
со таков прогрес што и водачот
на Монголците, Џингис-кан, би
им позавидел.
Не наидувајќи на никаков отпор
од луѓето, кои беа толку далеку
од моќта на воената технологија
на европските освојувачи, бе
лиот човек почна да зафаќа сѐ
повеќе и повеќе, а до скоро сло
бодните и сродени со природата
домородци го видоа пеколот на
ропството. Од 15, па до 17 век,
од новите светови доаѓаа огром
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колумна
ни богатства. Главните градови
на овие нови империи, од мали
паланки со големи катедрали,
се претворија во богати мега
лополиси со стотици илјади, па
и милиони луѓе. Во времето на
барокот – културен стил, кој ја
одрази европската супериор
ност и раскош, а кој се прошири
и по колониит е, фертилизирајќи
го светот со култот на бесконеч
ната надеж во светлата иднина,
Европејците од овие империи
почнаа веќе да го моделираат
според своите парадигми пого
лемиот дел од светот.
Тоа беа вистински империи, по
литички и економски системи,
кои контролираа десетици ми
лиони квадратни километри
и стотици милиони жители на
планетава.

Во викторијанска доба, просвет
леното време на кралицата Ви
кторија, Британската Империја
стана толку голема што се созда
де поговорка дека во ова царство
сонцето никогаш не заоѓа.

Во тоа време Британската Импе
рија контролираше територија
поголема од 44 милиони ква
дратни километри, што би било
речиси простор, во кој би можеле
да се сместат две површини на
подоцнежната комунистичка
империја – Советскиот Сојуз,
кој пред падот на режимот на
болшевиците имаше околу 22
милиони квадратни километри
и беше неспоредливо најпро
страната држава во светот. Но,
иако оваа катастрофа на СССР,
кој се распадна пред 25 години,
резултираше и со територијална
дисолуција, Руската Федераци
ја е сѐ уште најголемата по по
вршина држава на светот со 18
милиони квадратни километри.
Денес сме сведоци на постоење
то на само три империи. Оние,
европските колонијални импе
рии во времето на модернизмот
и по двете светски војни отидоа
во минатото. САД, Русија и Кина
се тие три империи, кои денес и
во догледна иднина ќе се борат
за своите интереси и доминација
на светската геостратегиска и
геополитичка шаховска табла.
www.republika.mk

Тоа што идеол
 ошките принци
пи во сите овие држави како да
се поклопуваат низ призмата на
либералниот капитализам, сепак
во нив има големи културни и
менталитетски разлики, толку
автентични и оригинални, што
секоја од овие империи, всушност,
зрачи како цивилизација – кажа
но во духот на Хантингтон.

Империи се појавувале низ цела
та историја на светската сцена, од
оние митолошките, како царс
твото Му или Атлантида, па до
историските, како египетската,
асиро-вавилонската, персиската,
македонската, кинеската, рим
ската, монголската, византиската
(Источното Римско Православ
но Царство), руската, турската,
британската, австро-унгарска
та, француската, шпанската, гер
манската (во времето на Хитлер),
комунистичката (од времето на
Ленин и на Сталин, па сѐ до Горба
чов), американската (либерална
империја, која е сѐ уште најмоќ
ната во светски рамки, но во фаза
на пропаѓање) и јапонската до
пред крајот на Втората светска
војна кога е уништена со атомски
бомби од страна на САД.
Сепак, најпоетска и најопеана
по своето величие и фасцинант
ност е Македонската Империја,
создадена од најголемиот вој
сководец на сите времиња и,
воедно, најхаризматичниот цар
во историјата на човештвото –
Александар Трети Македонски,
наречен уште и Велики.

Таа империја ќе трае цели три
века, и покрај краткиот живот на
царот над царевите – Александар
Велики, кој почина на 33 години
во Вавилон, далеку од својата род
на Македонија. Иако светот толку
многу го слави овој неверојатен
лик, од кој се инспирираа многу
уметници, поети, историчари, но
и најголемите творци во умет
носта на рокенролот, како Џим
Морисон, Роберт Плант или Деј
вид Боуви, зошто ние, Македон
ците, кои сме негови историски
потомци, не би го славеле и не би
покажувале почит кон неговото
историско величие, кое е несом
нено и неспоредливо, дури и во
светски рамки. �
петок, 4 ноември 2016 година
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Инвеститорите од автомобилскиот сектор ја кренаа македонската економија

Вработува повеќе од 15.000 лица,
создава 20 отсто од БДП
Освен отвoрањето многу работни места, овој сектор ја смени целата
структура на побарувачка на квалификувани кадри на пазарот на
труд. Компаниите од автомобилската индустрија веќе имаат проблем
со наоѓање работна сила, поради што почнуваат соработка со
образовните институции на сите нивоа за во иднина и странските
и домашните компании да не губат и време и пари за да ги донесат
квалификациите на вработените на нивото што им е потребно
Пишува | Александрија Стевковска

К

атализатори за автомобили,
седишта, навлаки, воздуш
ни перничиња за автомо
били, електроника, автобуси, се
само дел од производствените
програми на фабриките од ав
томобилската индустрија што
работат во земјава. Македонија
последниве години стана вис
тинска мека на странските ин
веститори од овој сектор, па во
земјава веќе има голем голем
број присутни компании, а се
најавува и влегување нови. Ос
вен отварањето многу работни
места, овој сектор ја смени це
лата структура на побарувачка
на квалификувани кадри на
пазарот на труд. Компаниите
од автомобилската индустрија
веќе имаат проблем со наоѓање
работна сила, поради што почну
ваат соработка со образовните
институции на сите нивоа за
во иднина и странските и до
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машните компании да не губат
и време и пари за да ги донесат
квалификациите на вработени
те на нивото што им е потреб
но. Целта на претставниците на
автомобилската индустрија во
претстојниот период е домаш
ните компании да го зголемат
процентот во репроматеријали,
а со тоа да се зголеми и учеството
во извозот, затоа што овие ком
пании се 100 проценти извозно
ориентирани. Со постигнување
то на оваа цел содржината на
извозот во поголем процент ќе
биде македонска.

Според податоците од Дирек
цијата за технолошки и индус
триски развојни зони, кои во
посебна анализа ги наведува и
Светска банка, вкупните инвес
тиции на овие компании се про
ценети на 235 милиони евра. Во
последните пет години, според
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нив, само автомобилскиот извоз
се зголемил речиси шестпати
и стасал до 1,7 милијарда евра
во 2015 година, што е 20 отсто
од БДП. Производството на ав
томобили и на автомобилски
делови во Македонија расте
најмногу со влезот на странски
те компании што инвестираа во
зоните. „Џонсон мети“, „Џонсон
контролс“, „Ван Хол“, „Дрексел
маер“, „Kромберг и Шуберт“ се
меѓу најактивните странски
компании. Во анализата на
Светска банка стои дека само
„Џонсон мети“ има повеќе од 40
отсто од извозот на странските
компании и речиси 20 отсто од
вкупниот извоз. Во официјал
ната државна статистика нема
податоци за извозот што се од
несува само на автомобилскиот
сектор. Од Дирекцијата сметаат
дека, всушност, станува збор за
вкупниот извоз од зоните, кој
најмногу се поврзува со авто
мобилскиот сектор.

Денеска, ако споредуваме со
ситуацијата од пред неколку
години, имаме значајна разлика во структурата на извозот, но и зголемена додадена
вредност. Сепак, најголем дел
од работата на компаниите во
зоните се концентрирани и се
околу автомобилскиот сектор,
�

како што се катализатори,
електроника, автобуси, воздушни перничиња, навлаки за
седишта. Но, од друга страна,
има и неколку компании што
не се во зоните, а работат за
автомобилската индустрија и
нивниот придонес во извозот,
иако е значајно помал, сепак,
не е занемарлив - вели Мизо.

Инаку, извозот од слободните
зони во 2015 година изнесу
вал 1,5 милијарда евра и е 36
проценти од вкупниот извоз
во земјата, а во 2009 година
извозот бил 22 милиона евра.
Во 2014 година извозот од зо
ните изнесувал 1,170 милијарда
евра. Во прилогот на Светска
банка пишува дека Македонија
има динамичен автомобилски
сектор.

�Во комбинација овие компании од 2011 година создадоа
околу 15.000 работни места,
околу 20 проценти од сите
нови работни места, од кои
една третина се квалификувани и две третини се нискоквалификувани работници.
Иако овој сегмент на директни
странски инвестиции создаде прелевање во транспортот,
логистиката, обработката и
помошните услужни дејности
(вклучувајќи ги и градежните
услуги), кој се проценува во
вредност од 50 милиони евра
во 2014 година, врските со локалната економија остануваат
ограничени - стои во прилогот.
Промените на подобро допрва
треба да дојдат.

Во автомобилскиот сектор
во Македонија веќе имаат инвестирано 20 компании, што е
повисока стапка во однос на
соседните држави. Осумдесет
проценти од компаниите во
слободните економски зони
работат во автомобилската
индустрија и вработуваат повеќе од 13.000 лица во државава и во овој сектор допрва
треба да дојдат новите работи
- смета Штефан Петер, претсе
дател на Советот на странски
инвеститори.
�

Политичката криза во држава
та, според Петер, не влијае врз
автомобилскиот сектор, на што
укажувал и зголемениот промет
во изминатите години. Показател
за тоа, како што рече, е и извозот,
кој во 2015 година изнесуваше
повеќе од 380 милиони евра, што
е 20 проценти повеќе во споредба
со претходната година.
Со странските инвеститори од
автомобилската индустрија
присутни во зоните и надвор
од нив веќе соработуваат повеќе
од 500 домашни фирми, како
снабдувачи со услуги, домашни
материјали, репроматеријали.
Кои сѐ компании од автомобил
ската индустрија работат во Ма
кедонија?

Американската корпорација
„Леар“ официјално почнува со
работа во зоната во Тетово. Ги
гантот од автомобилскиот сектор
„Џонсон контролс“ прави навла
ки за автомобилски седишта
во Штип, а гради фабрика и во
Струмица. Во исто време, во Бу
нарџик со полн капацитет работи
британската компанија „Џонсон
мети“. Компанијата е светски
лидер за производство на ка
тализатори за автомобилската
индустрија и по само неколку го
дини стана најголем извозник од
Македонија. Автомобилски цен
тар стана и Кичево, откако амери
канската КСС, глобален снабдувач
на сигурносни компоненти и сис
теми отвори фабрика во слобод
ната зона за производство на
воздушни перничиња. Во Охрид
работат германските „Костал“ и
„ОДВ електрик“. Електронските и
www.republika.mk

електротехничките производи
на „Костал“ одат за потребите на
„Мерцедес“, БМВ, „Ауди“, „Порше“,
„Форд“. Белгиската „Ван Хол“ во
„Бунарџик 2“ го врати имиџот на
Македонија како голем произво
дител на автобуси. Во Бунарџик
работи и „Кемет“, американска
компанија за производство на
кондензатори за автомобилска
та индустрија, додека во Прилеп
годинава се отвори фабриката
на американската „Гентерм“. Во
Прилеп гради и германската
„Акомпласт“, компанија за про
изводство на пластични делови
за автомобилската индустрија.
Во „Бунарџик“, пак, гради и
американската „Делфај“. Во
Штип се отвори фабиката на
„Техникал текстајлс“, чиишто
производи се користат и во ав
томобилската, авионската и во
електроиндустријата. �
петок, 4 ноември 2016 година
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Рекоа, не порекоа

Во животот како полицаец
Богоевски никогаш не дал
наредба за следење лица кои
се бореле за македонската
кауза. Димовски си замис
лува дека бил следен, Јордан
Мијалков бил удбаш и сле
дел вмровци, а Јаковлевски,
иако е искомплексиран, са
миот нека сфати кој го то
вари за тероризам.

Никола
Груевски
Граѓаните знаат дека ние
нашиот збор го оствару
ваме и дека може да ни
веруваат. Заедно ќе на
правиме многу повеќе. Нашата борба за напредок
во секое поле продолжува. На овие избори граѓаните
ќе одлучуваат помеѓу оние кои даваат лажни и нере
ални ветувања, кои шират манипулации, деструкција
и секој ден се натпреваруваат во тоа која поголема
лага и невистина ќе ја објават, и нам кому граѓаните
може да ни веруваат, кои имаме програма, цел и
принципи до кои се држиме. Но, и минат труд кој
е гаранција дека ќе оствариме многу повеќе. Затоа
нашата визија е патот за напредок. Заедничкиот пат
за нашата Македонија.

Антонио
Милошоски

Елизабета
КанческаМилевска
Сакам да истакнам дека
ова е чисто политички
театар, кој е организи
ран од страна на СДСМ, каде што СЈО се вклучува во
ова политичко дејствување, сè со цел да даде силна
поддршка на СДСМ во овој период сè до изборите
на 11 декември.
24

петок, 4 ноември 2016 година

Час подоцна истиот тој Ди
мовски што си замислува
дека бил фактор, па уште и
следен, ќе објави документ
многу повеќе стварен откол
ку замислен.

Слободан Богоевски

Џандар каро од ракавот
на Верушевски
Роден на:
4 март 1953 година,
со потекло од Вевчани

Специјалното јавно обви
нителство тргна во уште
поотворена кампања про
тив ВМРО- ДПМНЕ. Како
што наближуваат изборите, паниката и стравот на
аболицираниот криминалец Зоран Заев се зголему
ваат. Како што се зголемуваат паниката и стравот,
така раснат барањата од СЈО. Затоа Катица Јанева
изминатиот период почна со засилено темпо да
врши притисоци врз поголем број членови. Вакви
те нејзини обиди имаат една цел, да ги заплашат и
пасивизираат членовите на ВМРО.

Личност на неделата

Хороскоп:
Вешта риба во матни води
Професија:
Чепни овде, чепни онде

П

редизборното лудило
во СДСМ ќе кулмини
ра во сенародна шизо
френија кога во „Топ тема“
Чомовски ќе го викне Бран
ко Црвенковски за да каже:
„На Зајко толку му сече, ама
Верушевски е профи“. Уште
тоа остана, а и само толку му
треба на СДСМ за пораз во
очајна игра. Добро е, тесно
е, двесте илјади се.

Така беше пред две години
– за Заев да загуби достоинс
твено со минимална разлика
од двесте илјади, потребен
му е Бранко. А, додека да дој
де време за џокерот, тој и Ве
рушевски ќе ги вадат слики
те. И не само на телевизија,
туку кој за каде има дарба
– едни за подруми, други за
друмови, трети за камери.
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На минатата недела посебен
печат ѝ остави еден од тре
тиве. Со биографија мрачна
како таа на ѓаволот, длабоко
од темнината исплива неко
гашниот разузнавач Слобо
дан Богоевски. Со блажена
полунасмевка „ништо не
ми можете“, со едвајчуен
глас како на страдалник, и
со прецизен раскажувачки
тон изгнаси кого стигна – и
живи и мртви.
Но, каков авторитет е Сло
бодан Богоевски за тоа да
го прави?

Разузнавач. Сенка. Уво во
секое уво, око во нивните
очи, рака во нашите џебо
ви. Малку полицаец, малку
бизнисмен.

Во неговите последни пет
минути слава изнакажа
што изнакажа, а сѐ се сведе
на планот што требаше да
го спроведува Катица. Но,
изгледа толку се во тесно
што СЈО не е доволно. Затоа,
јуриш кон дното и копај по
мрачните ликови од транзи
цијата. А Богоевски несом
нено е тоа.

„Ако баба лаже, трап не
лаже! Еве дел од докумен
тација на ДБК – Велес од
05.06.1997 година (кога
сум имал 16 години) од кои
јасно се гледа дека моето
тврдење дека сум следен е
точно. Во еден дел во доку
ментот каде што стои и мо
ето име пишува: Оваа група
беше предводена од најек
стремните припадници на
ова партија, ОПФАТЕНИ И
СО МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
НА ДБК по оваа линија на
работа, меѓу кои беа…. Ди
мовски Илија и други лица“.

„Ова е документација од
„Сина птица“ кога Слободан
Богоевски се обидуваше да
ја подели ВМРО-ДПМНЕ со
подметнати наводни црни
тројки кои требале да вр
шат ликвидации и наводен
внес на оружје од странство.
Ова е документ за прислу
шување на Мане Јаковлев
ски. Внимавајте што е ста
вено на линија: „тероризам“,
класичен обид за растурање
на политичкиот опонент“,
напиша историчарот Нико
ла Србов и, секако, покажа
документ.

Во паралелниот живот, жи
вотот на бизнисмен, Богоев
ски никогаш не учествувал
во тежок криминал. Нико
гаш не потврдил дека бил
вклучен како посредник во
корумпирањето и не ги обез
бедил клучните документи
и електронски пораки.
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„Слободан Богоевски, по
ранешен секретар на пора
нешната Служба за државна
безбедност (сега УБК), бил
уапсен утринава поради
малверзација со продажба
на земјиште кај спортска
та сала „Борис Трајковски“
во Скопје, каде што беше
планирано да се изгради
трговски центар на позна
та словенечка компанија.
Кривичните дела за кои се
товари Богоевски се перењ
 е
пари, фалсификување ис
прави и користење исправи
со лажни содржини“, запи
шано е во билтенот на МВР
во април 2013 година.
За 132.000 евра се работи.

„Во сведоштвото дадено
под заклетва и под целосна
кривична одговорност, Бо
гоевски сведочел дека тој ги
договорил првите контакти
околу „зделката“, а иниција
тор бил неговиот пријател,
грчкиот магнат Димитрис
Кондоминас, при што во те
кот на 2005 и 2006 година
било договорено мито за
високи македонски функ
ционери за да ја заштитат
привилегираната позиција
на „Маѓар телеком“. Главна
та цел била, според сведо
чењето, да се спречат ефек
тите од новиот Закон за
електронски комуникации
со кој требаше да се либера
лизира пазарот и да се олес
ни влезот на Македонија во
ЕУ“, стои во официјалниот
документ на тужителот во
случајот „Маѓар телеком“,
Американската комисија за
хартии од вредност.
Богоевски потврди дека
бил вклучен како посред
ник во корумпирањето и
притоа ги обезбедил клуч
ните документи и елек
тронски пораки, а денес
излегува на телевизија да
фрла кал врз политичките
опоненти на Заев.
За бизнис ли се работи овој
пат или за полициски мај
мунлаци, мистер Богоев
ски? � (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа
Владимир
Божиновски
Личности коишто биле
обвинети и осудени за
измами, кражби, крими
нал итн. се разбира дека
секогаш ќе бидат против државата, која ги нашла, ги
фатила и ги ставила во затвор. Мислам дека е многу зна
чајно за самата опозиција да се деатачира, да се оттргне
од такви личности бидејќи си создава проблеми сама
на себе. Тогаш, едноставно граѓаните можат да имаат
избор помеѓу одредена политичка партија којашто нуди
некаква програма, платформа итн. и друга политичка
партија, каде што главните политички претставници
– лицата на таа политичка партија ќе бидат некои
обвинувани и осудувани криминалци.

Виктор
Мизо
Првпат една земја од на
шиот регион и една земја
со големина како Македо
нија успеа да биде директ
но со некои од најразвиените светски држави бидејќи
тука се наоѓаат и Нов Зеланд, Шведска, Америка, Велика
Британија и Јужна Кореја. Перцепцијата за Република
Македонија сега ќе биде поинаква бидејќи секој што
ќе го гледа извештајот ќе ја споредува нашата земја со
останатите најуспешни земји кои се најдоа на врвот на
извештајот „Дуинг бизнис“ на Светска банка.

Љубчо
Георгиевски
Моето мислење за Слобо
дан Богоевски е дека е
еден од најмрачните ли
кови на севкупната маке
донска транзиција и мене ми е жал што сега, во ова
време на критика на актуелната власт, која заслужува
и треба да се критикува, им се дава шанса на секакви
луѓе кои просто не заслужуваат ништо друго освен
да бидат игнорирани од времето. Што се однесува на
делот за Кондоминас, сакам да ја потсетам македон
ската јавноста на неколку работи - дека ако некој му е
познаник, да не речам пријател на Кондоминас, тоа е
господинот Слободан Богоевски и, според моја инфор
мација, нивното познанство датира од времето кога
министер беше Фрчковски и онаа фамозна приказна
за доаѓањето на некој грчки генерал кој го криеле овде
во Македонија, а за тоа наплатиле пари.
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Светот во страв и во исчекување

Америка го избира најнепопуларниот претседател во историјата
и со финансиските кругови што
ја водат Америка.

Новата истрага за електрон
ските пораки на Клинтон
нема да заврши до 8 ноември,
но самата информација дека е
можно Клинтон да лажела под
заклетва е доволна за како кула
од карти да се урне предноста
од десетина поени што ја има
ше во однос на својот ривал и
политички непријател.

Пишува | Горан Момироски

Битката меѓу двајцата
претставници на најголемите
американски партии Хилари
Родам Клинтон и Доналд
Трамп, освен што се претвори
во најголемиот срам во
историјата на американската
политика, се заканува да
предизвика сериозни внатрешни
и надворешни реперкусии,
кои можат да доведат до
сериозна меѓународна криза.
Обвинувањата во кои Хилари го
поврзува Трамп со Русија може
да се читаат како порака дека ако
победат демократите заканата од
нов голем конфликт и евентуална
трета светска војна се во доменот
на реалноста
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аките на Хилари, чиишто
соработници и таа самата
беа фатени „ин флагран
ти“ како прават незаконски
и неморални дела, не можат
да ги спасат ни големите „ли
берални“ медиуми во САД и во
Велика Британија (само иди
отите не можат да видат дека
дури и британскиот јавен сер
вис „Би-Би-Си“ под превезот на
неутралноста речиси отворено
влезе во кампањата на страната
на Клинтон).
Се покажа дека еден обичен про
фил на „Твитер“, колку и да е „Ви
киликс“ необична организација,
објавувајќи ги електронските
пораки за кои ФБИ по својата
прва истрага рече дека не се
причина за кривично гонење
на Клинтон, може да им парира
на моќните американски корпо
ративни медиуми како „Си-Ен-
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Ен“, „Еј-Би-Си“, „Њујорк тајмс“ и
сите други големи телевизии
и весници, кои стотина години
наназад го креираат американ
ското јавно мислење.

Се покажа дека премолчување
то на информациите за нова
та истрага на ФБИ за Хилари
Клинтон од страна на меди
умите од таборот на Клинтон
не може да ја спречи амери
канската јавност да сфати дека
нешто не е во ред со првата
жена, која има реални шанси да
стане претседателка на САД. Во
комбинација со информациите
дека семејството Клинтон пре
ку фондацијата „Клинтон гло
бална иницијатива“ добивало
огромни пари од фирми што не
донираат често во добротвор
ни цели и од земји што го под
држуваат ИСИС, истрагата на
ФБИ може да биде пресудна во

изборот за претседател на САД.
На сето тоа треба да се додадат
и вестите за хонорарите за го
ворите на Бил Клинтон, вредни
стотици илјади долари, доби
ени од финансиските могули
на „Волстрит“, што се ветер
во грбот на конзервативните
приврзаниците на Трамп, кои
либерална Америка погрдно
ги нарекува „Red Neck“ или
„црвен тил“.
Ако победи Трамп, отстрану
вањето на Хума Абедин, најблис
ката соработничка на Хилари
од кампањата, еден ден ќе биде
славено како почеток на крајот
на ерата на Клинтонови во аме
риканската политика. Сопругот
на Абедин, ексконгресменот од
Њујорк, Антони Вајвер, немал
никакво право во својот компју
тер да има доверливи и строго
доверливи пораки, кои ги до
бивала или примала Клинтон

во времето кога беше државна
секретарка на САД. Сепак, тоа
се случи и допрва, најверојат
но по изборите, ќе се утврдува
дали за тоа е виновна Абедин,
и, најважното, дали Клинтон и
нејзината соработничка лажеле
под заклетва кога тврделе дека
нема друг компјутер или теле
фон на кој има други електрон
ски пораки.

Повторното отворање на истра
гата од страна на ФБИ, чиишто
истражители во компјутерот на
сопругот на Хума најдоа десети
ци илјади електронски пораки
за кои допрва ќе се утврдува
дали се криминално поврзани
со Клинтон, не значеше само
промена на односот на сили
те во претседателската трка,
туку значеше целосен пораз
на американскиот медиумски
естаблишмент, тесно поврзан
со центрите на политичка моќ
www.republika.mk

Практично, Америка на 8 ноем
ври избира меѓу Клинтон, која
со 30-годишно искуство и низа
скандали зад себе има капаци
тет, но не и морална чистота
да ја води земјата, и политички
неискусниот и контроверзен
шоумен, кој освен во односот со
жените, има проблем и со позна
вањето на реалната политика
во која предизборните говори
што сега ги држи низ Амери
ка се важни колку и ланскиот
снег. Еден негов претходник
своевремено од холивудски ак
тер стана претседател што во
два мандата ја водеше Америка.
Сепак, републиканецот Роналд
Реган, кој по филмската кариера
ја презеде Белата куќа, во свое
време ја имаше поддршката од
својата партија, а бројот на „Бела
Америка“, односно соодносот на
белците и на другите граѓани на
земјата во 1981 година, кога тој
стана претседател, беше сосема
различен од сегашниот.
В среда САД ќе го добијат својот
45. претседател, дали тогаш
ќе слави „корпоративна“ или
„ентертејмент“ Америка зависи
од резервниот контингент на
навреди што за финалето го
имаат штабовите на двајцата
претседателски кандидати. Тоа
што уште сега е сигурно е дека
САД ќе го добијат најнепопу
ларниот претседател во своја
та историја, а со мала „среќа“
можат да го добијат и првиот
кандидат за претседател што
нема да го признае поразот и ќе
побара следбениците да почнат
„револуција“. �
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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 V - Емиграцијата - државен непријател број еден

П

рогонетите Македонци, односно емиграцијата,
се претставени во два дела, на 1671 страни
ца, со 13 досиеја. Петтиот том е доказ дека
не е точно тоа што нѐ учеа оти немаме политичка
емиграција. Истиот докажува дека емиграцијата не
само што дејствувала политички, туку била активно
следена и цел на тајните служби.

Владимир Поповски
- свештеник, со формирано досие во
1978 година, по линија на албанска
емиграција. Емигрант во Австралија.
Ванчо Донев
- родум од с. Куклиш - Струмица,
емигрант во Бразил. Досие фор
мирано во 1960 година. Евиденти
ран од службите како припадник
на следните категории: екстремен
емигрант на Запад, соработник на
странска разузнавачка служба, учес
ник во диверзии, дезертер од ЈНА.

Дел 1
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Бранко Смичков
- досие формирано во
1960 година поради ма
кедонска емиграција.
Припадник на категори
ите екстремен емигрант
на Запад и раководител
(член на раководство) на
емиграциски организа
ции/групи. Заминал во
Белгија, каде што го
воделе како организа
тор на организацијата
„Тодор Александров“ до
1971 година. Дејствувал
од ванчомихајловистич
ки позиции.
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Писма, документи и сведоштва
Стојче Наумов
- псевдоним Торонто, линија на ра
бота: македонски екстремизам и
врховизам. Заведен за обработка
во 1995 година. Од 1989 година со
живеалиште во Торонто, Канада.

Александар Дупешовски
- емигрант во Сиднеј, Австрали
ја, градежен работник. Линија:
македонски екстремизам, заве
ден во обработка во 1996 годи
на, под псевдоним Емигрант.
Повеќе пати назначуван за
претседател на задгранични
от комитет на
ВМРО-ДПМНЕ
и во различни
периоди бла
гајник и пре
тсед ат ел во
црк
 о в н а т а
општина „Св.
Петка“ во Рог
дајл - Сиднеј.

Милан Бакаловски
- работник во Торонто, Канада. Служ
бите го воделе по линија на емигра
ција и македонски национализам и
шовинизам. Се јавува како припад
ник на раководител - организатор
на македонската емиграција, автор
(учесник) во пишување написи во
странски и емиграциски печат, како
и лице што поминало низ логор за
бегалци (Лаврион, Грција).

Стеван Доневски
- инженер, заминал на специ
јализација во Сојузна Републи
ка Германија. Станал член на
ДООМ, а во неговиот ресторан
станал собиралиште за непри
јателски ориентираната еми
грација. Досие формирано во
1976 година, по линија: маке
донска емиграција.

Никола Михајлов
- емигрант во Нов Зеланд, линија на
работа: албанска емиграција. Апсен,
осуден на шест години затвор. Член
на МПО.

Дел 2
Шамбевски Благоја
- битолчанец, емигрант во Минхен,
Германија, откако претходно пре
стојувал во повеќе европски зем
ји, САД и во Канада. Работник без
постојано занимање. Секретар и
потпретседател на ДООМ сѐ до не
говата смрт во 1974 година.

Видојка Боев
а
- по потекло од Охрид, со досие форми
рано во 1961 година, како политички
емигрант. Долгогодишна секретарка
на Ванчо Михајлов. Нејзината фамили
ја ја сметале за бугарофилска.
Пецо Талевски
- вработен во фабрика
за преработка на ме
со, во Сиднеј, Австра
лија, каде што зами
нал во 1985 година.
Заведен во обработка
во 1995 година, по ли
нија на македонски
екстремизам.
30

петок, 4 ноември 2016 година

Нешков Темелко
- бојаџија, родум од Прилеп. Се това
рел за дејствување од ванчомихај
ловистички позиции. Притворуван,
осудуван двапати и одлежал казна
затвор 1948-1955 и 1958-1962.
www.republika.mk

Константин Смичковски
- лекар од Прилеп. Досие фор
мирано во 1947 година, линија
на работа: македонски нацио
нализам и шовинизам. Се нао
ѓал на привремена работа во
Швајцарија. Неговиот брат е
евидентиран како екстремен
емигрант во Белгија.

Во соработка со Државен архив на Република Македонија
Стручен консултант: Д-р Филип Петровски
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ДОЦЕНТ Д-Р КАТЕРИНА СТАВРИЌ,
ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

здравjе

Кај нас многу се користат антибиот ици
со широк спектар, а тоа воопшто не е добро
Една од причините за настанување на
антибактериската резистенција е токму
користењето антибиотици со широк спектар.
Факт е дека, генерално, многу се злоупотребуваат
антибиотиците, и на секундарно и на терцијарно
ниво. И не само во медицината, туку и во ветерината,
земјоделството, вели доцент д-р Ставриќ

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски

Н

а 18 ноември се одбележува Европ
скиот ден за рационална употреба
на антибиотици. На 18 и на 19 ноем
ври Здружението на доктори во примарна
здравствена заштита, респираторна група
заедно со Центарот за семејна медицина
ќе организира втор симпозиум, на кој ќе
се претстават резултатите од истражува
њето за користењето на антибиотиците
во примарната заштита.

Целта е од сите институции што се важни
да произлезат конкретни предлози како
секој од нас во наредниот период да пре
земе нешто за да придонесе во порацио
налното препишување антибиотици. Мора
да го направиме тоа. Тоа ни е должност
бидејќи ја губиме битката со антибиоти
ците. Резистенцијата е голема. Нема нови
антибиотици. Да не дозволиме да дојде
ме во ситуација повторно да ни умираат
пациенти од инфекции. Ова не е проблем
само на Македонија, проблемот е глобален,
вели доцент доктор Катарина Ставриќ од
Центарот за семејна медицина при Меди
цинскиот факултет во Скопје.
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Дали пациентите почнаа да му ве
руваат на лекарот што не препишува
антибиотици? Дали почна да се мену
ва свеста на македонскиот пациент?
СТАВРИЌ: Да, свеста на македонскиот
пациенти почна да се менува. Со истра
жувањето кое го спроведовме видовме
каде лежат проблемите и кај докторите
и кај пациентите. Пациентите му веру
ваат на докторот што не препишува
антибиотици. Истражувањето покажа
дека 4,4 проценти од пациентите вршат
притисок да добија антибиотик. Тоа е
релативно мал процент. Перцепцијата
на докторот е дека кога доаѓа пациент
со респираторни инфекции, бара ан
тибиотик. Но, тоа не е така. Пациентот
бара олеснување на симптомите. Тоа не
значи препишување антибиотик. И кај
докторите треба да ја смениме перцеп
цијата дека кога пациентот влегува во
ординација, не сака веднаш да му биде

препишан антибиотик. Секако,
тоа бара време, да се разговара
со пациентот. Денес, во услови
кога матичните лекари во про
сек имаат седум минути за еден
пациент, тоа е тешкоизводли
во. Очекувањата на пациентите
симптомите на болеста брзо да
исчезнат, се нереални. Тука тре
ба да се работи на едукација на
пациентите. Секоја болест има
свој тек. Температурата по тричетири дена ќе падне, меѓутоа
проблемите со секретот од носот
може да траат и по десетина де
на. Кашлицата може да трае и две
недели. Најчест симптом за што
пациентите доаѓаат во лекар
ските ординации е кашлицата.
Тоа е тоа што ги загрижува. На
пациентите треба да им се об
јасни текот на симптомите, што
да очекуваат.

Во кои случаи се препишува
антибиотик?
СТАВРИЌ: Истражувањето пока
жа дека антибиотиците најмногу
се злоупотребуваат во проблеми
те со грлото. Тоа е најмногу по
ради стравот од стрептокока, таа
да не оштети нешто. Но, само 20
проценти се стрептококни анги
ни. Најчесто предизвикувач е ви
рус. Проблемот кој го воочивме е
што докторите може да постават
дијагноза дали станува збор за
вирус или за инфекција, но тука
се дефицитарни со дополнител
ни дијагностички испитувања
кои може да им помогнат во
поставувањето на дијагнозата.
Резултатите од „брисевите“, кои
се златен стандард, се чекаат по
два-три дена во Скопје. Во пома
лите места се земаат примероци
двапати во неделата. Тоа значи
дека не се практични за примар
но ниво. Брзиот стреп-тест е тој
што може да помогне, но тој не
е на товар на Фондот. Тоа за па
циентите е еден трошок. Вкуп

но 88 проценти од пациентите
со проблеми со грлото примаат
антибиотик, а реално 20-30 про
центи треба да користат антиби
отик. Тука има голем простор да
дејствуваме и антибиотиците да
се препишува рационално. Вто
рата болест за која најмногу се
препишуваат антибиотиците е
бронхитис.

Со години се говори дека ан
тибиотиците се злоупотребу
ваат, пациентите инсистираат
на антибиотик кога се болни.
Што велат бројките од ваши
те истражувања? Се намалува
ли бројот?
СТАВРИЌ: Истражувања велат
дека во Македонија 58 проценти
од болните со респираторни бо
лести се лекуваат со антибиотик.
Далеку сме од скандинавските
земји, каде што тој процент се
движи меѓу пет и седум процен
ти, но, на пример, во Грција тој
процент е 80-90. Студијата што
ја направиме на територија на
цела Македонија, а во која беа
вклучени 100 матични лекари,
ни помогна да ги воочиме поли
њата на кои треба да дејствуваме
во следниот период за да влијае
ме врз намалувањето на бројот
на употреба на антибиотиците.
Треба да се едуцираат лекарите,
но потребна е и специфична еду
кација на пациентите. Тука треба
да се вклучат и институциите,
да се овозможат лабораториски
испитувања, да им се помогне
на докторите. Кај нас многу се
користат антибиотици со ши
рок спектар, а тоа воопшто не
е добро. Една од причините за
настанување на антибактери
ската резистенција е токму кори
стењето антибиотици со широк
спектар. Факт е дека, генерално,
многу се злоупотребуваат анти
биотиците и на секундарно и на
терцијарно ниво. И не само во
www.republika.mk

Со влажните
марам
чиња го
заборавивме
основното
правило за
превенција
од ширење
инфекции,
а тоа е ми
ење раце и
користење
марамче

медицината, туку и во ветери
ната, земјоделството. Не ја зна
еме локалната резистенција на
најчестите предизвикувачи на
респираторни болести во носот
и во грлото.

18 ноември е Европски ден
за рационална употреба на
антибиотици. Како ќе се од
бележи кај нас?
СТАВРИЌ: На 18 и на 19 ноем
ври заедно со Здружението на
доктори во примарна здрав
ствена заштита, респираторна
група планираме да организи
раме втор симпозиум, на кој ќе
се претстават резултатите од
ова истражување. Имаме гости
и од странство. Целта е од си
те институции што се важни да
произлезат конкретни предлози
како секој до нас во наредниот
период да преземе нешто за да
придонесе во порационалното
препишување антибиотици.
Мора да го направиме тоа. Тоа
ни е должност бидејќи ја губи
ме битката со антибиотиците.
Резистенцијата е голема. Нема
нови антибиотици. Да не дозво
лиме да дојдеме во ситуација по
вторно да ни умираат пациенти
од инфекции. Тоа не е проблем
само на Македонија, туку е гло
бален проблем.

Како да се обезбеди високо
квалитетна грижа за здравје
то на пациентите?
СТАВРИЌ: Во основа е превен
цијата. Населението треба да
води сметка да се заштити од
инфекции. Наесен и напролет
инфекциите се најчести. Основно
е миењето раце. Со влажните ма
рамчиња го заборавивме основ
ното правило за превенција од
ширење инфекции, а тоа е миење
раце и користење марамче. Често
да се проветруваат просториите
каде што се престојува и секој
слободен миг да се користи за
прошетка на чист воздух. Забо
равивме да одиме на прошетки
по планини, децата ги носиме во
игротеки и во трговски центри,
каде што има голема концентра
ција на луѓе. Прошетки, здрава
храна, физичка активност – тоа
се начините како да го подобри
ме имунитетот.
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култура
На сцената сте 30 години,
поточно оваа година просла
вувате прекрасен јубилеј - 30
години музичка кариера. Што
е најважно, според Вас, за еден
музичар да успее?
Салгуеиро: Според мене, за
еден музичар да успее на сце
ната, пред сѐ, треба да биде
искрен кон својата музика, да е
свесен дека музиката е најголе
миот предизвик, дека е време
да почнеме да правиме нешто
бидејќи ние доаѓаме од тиши
ната и треба комплетно да се
предадеме себеси на она што
го работиме. Музиката е многу
сериозна работа и треба да се
почитува. Треба да се почиту
ва добрата музика и работата
која треба да ја завршиме, да ги
почитуваме музичарите со кои
настапуваме и секогаш треба
да имаме на ум дека музиката е
многу поголема од секој од нас
кој се занимава со оваа работа.
Сите ние постојано се обидуваме
да постигнеме многу во музика
та. За мене е привилегија и чест
да бидам музичар толку многу
години на сцената и секогаш се
трудам да ја подобрам, да откри
вам нови правци... За мене музи
ката е најголема инспирација и
сакам што сум музичар секој ден
сѐ повеќе и повеќе.
�

Ц

ентарот за култура во Битола по ос
ми пат го организира „Фестивал на
музиката од светот“. Организатори
те ја најавија португалската пејачка Тере
за Салгуеиро, која ќе биде главна музичка
ѕвезда на фестивалот и на 5 октомври ќе
ја отвори манифестацијата.
Португалската музичарка, која досега на
стапувала на сите континенти и во без
Годинава Вие сте главна му
зичка ѕвезда на 8. „Фестивал
на музиката од светот“, кој се
одржува во Битола. Се изне
надивте ли од поканата? Како
течеа преговорите за Вашиот
настап во Битола?
Салгуеиро: Би сакала да истак
нам дека бев многу среќна. Не
бев изненадена од поканата би
дејќи музиката е мојот живот и
јас постојано патувам низ светот
и ја изведувам мојата музика. Но,
сакам да истакнам дека за мене
претставуваше голема радост и
чест што бев поканета повторно
да дојдам во Македонија, каде
што ќе настапам на 5 октомври
во Битола на „Фестивал на му
зика од светот“, заедно со моите
колеги-музичари и да ја претста
вам мојата музика. Преговорите
за мојот настап ги правеа мена
џерите, така што мислам дека не
сум вистинската личност која ќе
ви каже како е договорен наста
пот во Битола.
�

Тереза Салгуеиро - главна ѕвезда на
„Фестивал на музиката од светот“ во Битола

Музиката е
мојот живот
Разговараше | Невена Поповска
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Кога ја добив поканата да
настапам во Македонија, се
заинтересирав и побарав
македонски танци и музика
на интернет, но не можам
да кажам дека ги познавам.
Би сакала да имам можност
да се запознам со традици
јата, културата и со тради
ционалните танци на земја
ва, вели Тереза Салгуеиро

број светски градови, доаѓа во Битола.
Во светот е позната како вокал на „Ма
дредеус“, а настапи и како главен јунак
во филмот на Вим Вендерс „Лисабонска
приказна“. На Акропол настапи со музи
ката на познатиот полски автор Збигнев
Прајснер, но потоа и во Париз, Лондон,
Њујорк... Со Тереза разговаравме за музи
ката, што значи таа за неа, настапите, жи
вотот на музичарите, настапот во Битола...

Македонија знам многу малку,
за жал. На пример, знам каде се
наоѓа, се запознав со еден дел
од историјата на земјата. Кога ја
добив поканата да настапам во
Македонија, се заинтересирав и
побарав македонски танци и му
зика на интернет, но не можам
да кажам дека ги познавам. Би
сакала да имам можност да се
запознам со традицијата, култу
рата и со традиционалните тан
ци на земјава. Се надевам дека ќе
видам или ќе слушнам традици
онална македонска музика или
традиционални македонски ора.

Сте ја делеле сцената со Хозе
Карерас, игравте и во филм на
Вим Вендерс, сте настапува
ле во многу европски градо
ви, сте соработувале со многу
звучни имиња од областа на
музиката... Вашата повеќего

Дали порано имавте слушна
то за Македонија и за македон
ската музика? Познавате ли
некои македонски музичари?
Салгуеиро: Всушност, не ги
познавам македонската музи
ка и македонските музичари. За
�
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Култура

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

дишна посветеност на музи
ката кулминира со пишување
на стиховите за Вашите песни
и соработка со музичари кои
сами ги одбирате... Кажете ни
имаше ли моменти кога сака
вте да се откажете?
Салгуеиро: Всушност, имам
настапувано на многу места низ
светот, не само во Европа. Мина
тата недела штотуку се вратив
од Тајван, каде што настапував

со мојот бенд. И сѐ уште многу
патувам... во Северна Америка,
Латинска Америка, Африка. Не
можам точно да набројам, прем
ногу земји сум посетила преку
музиката, и тоа е голема приви
легија. Исто така, привилегија е
тоа што преку музиката запоз
нав прекрасни луѓе, одлични
музичари кои ме поканиле да
настапувам со нив или да ја из
ведувам нивната музика, како
што беше примерот со госпо
динот Збигнев Прајснер, кој ме
покани да ги снимиме албумите
„Silence night“ и „Deams“. Потоа
дојде моето пишување стихови
и музика за моите песни. Нави
стина е задоволство и привиле
гија да се пронајдат музичарите
што настапуваат сега со мене и
кои самата ги одбирав за заед
но да ја развиеме идејата да ѝ
служиме на музиката и да соз
даваме музика. Мислам дека ова
е навистина многу важно. Ова
го правам целиот мој живот изведувам оригинална музика
направена за мене, но не и од ме

не и сега, конечно, правам моја
сопствена музика, и тоа е нешто
навистина специјално. Пишувам
музика за мене од 2012 година
кога бев на турнеја за мојот нов
албум, и тоа е, всушност, реал
носта, секојдневиет о на многу
мина музичари, техничари, про
дуценти кои работат со мене.
Се разбира дека на моменти е
многу тешко, но не размислу
вам да се откажам. Секогаш сум
инспирирана и секогаш сакам
да одам напред, да растам, да
научам повеќе и да се усовршам
со што ќе правам подобра и по
различна музика. Јас секогаш
сонувам за нови музички идеи
кои треба да ги реализирам.
Штотуку завршив со снимање
то на албумот и бев на турнеја,
но веќе имам во главата многу
песни кои ќе ги снимам набргу.
Не размислувам за повлекува
ње, единствено се надевам дека
здравјето ќе ме служи доволно
долго за да можам да пеам и да
создавам музика и стихови уште
долго време. �

„Олимпија“ од Едуар Мане

Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Свршеничката
на Бруно Шулц
„Олимпија“ е слика на францу
скиот сликар Едуар Мане, непо
среден претходник на импре
сионистите. „Олимпија“ првпат
била изложена во 1865 година
во салон во Париз.

Топ 5

Мане најчесто сликал во масло,
и тоа портрети, но една од нај
омилените теми му била сли
кањето природа.Денес сликата
е изложена во музејот „Орсеј“
во Париз. �

Агата
Тушињска

Елиза на
единаесет
години

најгледани филма

во САД викендов

Дојна
Рушти

Заработка: 17.200.000 $

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

Жанр: трилер
Режија: Тајлер Пери
Актери: Тајлер Пери,
Каси Дејвис,
Патрис Ловли
Заработка: 14.900.000 $

Инферно
Inferno

Жанр: акција
Режија: Рон Хауард
Актери: Том Хенкс,
Фелисити Џонс,
Ирфан Кан
Заработка: 9.600.000 $

Џек Ричер: Нема враќање
Jack Reacher:
Never go back

3

Оксфордски
убиства
Гилјермо
Мартинес

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

Жанр: акција
Режија: Гевин О’Конор
Актери: Бен Афлек,
Ана Кендрик,
Џ.К. Симонс
Заработка: 7.100.000 $

Потеклото на злото
Ouija: Origin of Evil
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Жанр: хорор
Режија: Мајк Фланиген
Актери: Елизабет Рејзер,
Лулу Вилсон,
Аналис Басо
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4

Емаус

Алесандро
Барико

Заработка: 8.500.000 $

Сметководител
The accountant

2

5

Ова е моето
последно
молчење
Елена Пренџова и
Оливера Доцевска
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Мери Попова, уредник на културно-уметничката програма на МРТВ

МРТВ не е фирмичка,
соопштението на
ЗАМП е навредливо
ЗАМП се огласи со нејасно соопштение во кое ни дозволува одржување на
фестивалот, со едно емитување, што сметаме дека е многу навредливо!
МРТ не е „фирмичка“, која го продуцира Скопскиот фестивал за да
заработи од продажба на билети, а за такво нешто - ниту баравме дозвола
од нив ниту е потребна, вели Попова
Пишува | Марина Костовска

Д

околку забраната на
Здружението за зашти
та на авторски музички
права (ЗАМП) не биде отпови
кана, на 20 ноември ќе се навр
шат два месецa од штамата на
македонска музика на која се
пикнати в ќош македонските
телевизии и радиостаници. На
20 ноември и 12-годишната
Мартија Станојковиќ ќе наста
пи за Македонија на 14. Детски
избор за песна на „Евровизија“
во Малта.
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Дали нејзиниот настап ќе
биде цензуриран и дали ма
кедонската песна ќе ја има со
одветната промоција на Ма
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кедонската радиотелевизија,
како што налагаат правилата
на Европската радиодифузна
унија (ЕБУ), до овој момент
никој нема одговор.
Уредникот на културно-умет
ничката програма на нацио
налниот сервис Мери Попова
вели дека многу е жално што
овој проект го следи таква дам
ка наречена забрана, а пробле
мите со кои како национална
телевизија се соочуваат по
одлуката на ЗАМП да се сотре
емитувањето на македонска
музика во медиумскиот етер,
нѐ прикажуваат пред светот
како несериозни.
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Како забраната за емитување македонска музика
влијаеше на Македонската
радио-телевизија?
Попова: Како што одминува
времето, имам чувство дека ос
вен јавноста, Македонската ра
дио-телевизија е единствениот
засегнат субјект што по своја
та структура на јавен сервис е
должен да емитува најразлична
програма и да ги афирмира кул
турните вредности на нашето
општество во земјава и во све
тот, вклучително и музичката
програма, која според законот,
треба секојдневно да ја емитува
ме на своите програми, па дури
�

и во услови на војна. Со своите
проекти, кои се често со меѓуна
родна димензија, а поради акту
елната забрана од ЗАМП – преку
МРТ се огледуваат сите наши
внатрешни проблеми, кои сме
там дека треба да останат „дома“.
Зашто, нашите проблеми не го
интересираат никого во светот,
освен што оддаваме впечаток
на несериозност. Од тој аспект,
сметам дека Македонската ра
дио-телевизија требаше да биде
изоставена од забраната.

Колку оваа забрана влијаеше
и врз подготовките и учеството на Мартија за Детскиот избор за песна на „Евровизија“?
Попова: МРТ како долгогo
дишна активна членка на Ев
ропската радиодифузна унија го
потпиша договорот за учество
на Јуниорската „Евровизија“ со
ЕБУ уште во јули годинава. Про
цесот на подготовки и избор на
песна веќе течеше кога во сеп
тември стапи на сила забраната
од ЗАМП за емитување македон
ска музика. Со оглед на фактот
што целиот проект има точно
утврдени правила и термини
за реализација, се обративме до
ЗАМП со писмо во кое бараме да
го разгледаат овој посебен слу
чај од национален интерес и да
направат исклучок, со тоа што
ќе дозволат две емитувања на
песната – прво јавно емитување,
промоција за територија на Р.
Македонија и второ емитување
на самиот директен пренос на
Јуниорската „Евровизија“. Но, 20
ноември се наближува... денот
кога цела Европа ги слави му
зиката и еднаквоста на децата
и нивните права, а сѐ уште нема
одговор од ЗАМП!
�

До каде се подготовките за
настапот? Каква промоција
добија Мартија и Македонија?
�

Попова: И покрај забраната од
ЗАМП, промоцијата на песната
што ќе ја претставува Македо
нија на Јуниорската „Еврови
зија“ ја направи ЕБУ, на својата
официјална интернет-страница,
каде што засега најмногу прегле
дувања и позитивни коментари
има токму нашата песна созда
дена од Александар Масевски,
со видеоспот во реализација на
Александар Ристовски - Принс.
Многу е жално што, можеби, за
првпат Македонија има олку
успешен музички пакет, кој,
од една страна, е толку многу
фален од целата европска јав
ност и од медиумите, а, од друга
страна, го следи дамка со така
наречената забрана за нејзино
емитување, нешто што е сосема
нејасно за 21 век!
Значи ли забраната дека
Детскиот избор за песна на
„Евровизија“ нема да се емитува на МРТВ или, пак, дека
како македонска музика, би
се цензурирал само настапот
на Мартија?
Попова: Според правилата на
ЕБУ, Јуниорската „Евровизија“
мора да се емитува на програ
мите на Македонска телевизија
и на Македонско радио, но, на
вистина, не сакам да верувам
дека настапот на Македонија и
на Мартија ќе биде цензуриран.
Во тој случај, не знам какви ќе
бидат консеквенциите од ЕБУ,
кои, де факто, ќе се одразат врз
сите инволвирани во случајот.
�

Поради забраната на ЗАМП
донесовте одлука годинава
да биде откажан и „Скопски
фестивал“. Постои ли можност
да се промени тоа?
Попова: Неодамна МРТ ја
информираше јавноста за от
кажување на реализацијата и на
одржувањето на годинашното
�
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издание на „Скопскиот фести
вал“ токму поради актуелната
состојба во земјава, произлезена
од забраната за емитување ма
кедонска музика. Македонска
та радио-телевизија, по својата
структура и задача во општест
вото е да продуцира програма
што потоа ќе ја емитува на
своите програми за најширо
киот аудиториум. Во случајот
со „Скопскиот фестивал“, МРТ
секоја година одвојува многу го
лем буџет, за фестивалот да има
таков гламурозен изглед како
што заслужува. Тоа значи дека
треба да се отштетат сите авто
ри и изведувачи на избраните
композиции, оркестар, награди
за најдобрите, да се обезбеди со
одветна сала за одржување на
фестивалот, сценографија, свет
ло, озвучување и уште милион
други детали што се составен
дел од целиот проект. Во сето тоа
вложуваме многу посветеност
и труд, за потоа истите компо
зиции да бидат составен дел од
вкупната редовна ТВ и радиопо
нуда на МРТ, па, ако сакате, и на
сите други радиодифузери во
земјава. Имено, ЗАМП се огласи
со нејасно соопштение во кое ни
дозволува одржување со едно
емитување на фестивалот, кое
го сметаме за многу навредли
во! МРТ не е „фирмичка“ што го
продуцира Скопскиот фестивал
за да заработи од продажба на
билети, а за такво нешто - ниту
баравме дозвола од нив, ниту е
потребна! �

Разговорот со Мери Попова беше направен
пред Министерството за култура да донесе
Решение за запирање извршување на Одлуката
на собранието на ЗАМП со која се забранува
емитување авторски музички дела по пат на
радиодифузно емитување, но и пред ЗАМП
да се изјасни кој е нивниот следен чекор за
ова решение.
петок, 4 ноември 2016 година
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бренд концепти | Икони на стилот

Контроверзна
прва дама на САД
Пишува | Сотир Костов

Н

е постои личност на планетата што
не слушнала за Џеки Кенеди. Како
прва дама, огромен број граѓани на
САД ја респектираа, уште поголем број ја
обожаваа иако некои ја оспоруваа. Има
ше и такви што не покажуваа симпатии
кон неа, а богами некои ѝ беа љубоморни
и ѝ завидуваа. Но, никој никогаш не по
рекнуваше дека таа живее според високи
и посебни стандарди и дека се однесува
според правила што самата ги создава
и наметнува.

Нејзината животна приказна е фасци
нантна во секој поглед. И не е случајно
што модерното време слави отмени,
елегантни, карактерни, слободоумни
и добро облечени жени. А, кралица на
сите нив беше и сè уште е Жаклин Бувие
Кенеди Оназис. Иако кратко престојува
ше во Белата куќа, поради софистици
раниот изглед, милиони жени сакаа да
изгледаат како неа, а нејзиниот начин на
облекување, фризурата, големите очи
ла и бисерите што ги носеше со малите
фустани без ракави и денес се позна
ти како „Џеки О стил“. Едноставно, таа
внесе гламур во Белата куќа, кој беше
препознаен, но и прифатен. Иако мно
гумина ѝ приговараа што ја преферира
француската мода, таа секогаш се обле
куваше според пригодите. На почетокот
најзаслужен за тоа беше познатиот и
легендарен американски креатор Олег
Касиниј. Во него таа пронајде идеален
сојузник со кој несметано започна да го
40
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гради својот сопствен стил. Тој за неа
ексклузивно избираше и дизајнираше
гардероба, иако таа точно знаеше како
сака да изгледа и имаше јасна претстава
што најдобро ѝ стои. Секаде каде и да се
појавеше, привлекуваше големо внима
ние. Најмногу поради тоа што, од една
страна, беше посебна и оригинална, а, од
друга страна, едноставна. Преку денот
носеше панталони и блузи, што беше
практична облека за секоја млада мај
ка, но со однесувањето постигнуваше
да изгледа толку софистицирано, што
сите се чудеа како сето тоа ѝ успева. За
официјални и протоколарни пригоди
Џеки сакаше фустани без ракави или
едноставни, елегантни костими. Во ве
черните часови на официјалните приеми
облекуваше тоалета која ја истакнуваше
нејзината совршена фигура.

Може со право да се констатира дека,
според тоа како се облекуваше, како
се однесуваше, како комуницираше со
јавноста и кој стил го наметна, нејзин
пример и инспирација беше и до кра
јот остана актерката Одри Хепберн,
нејзината безвременска елеганција и
класичниот изглед. Токму поради тој
непобитен факт, таа стана синоним за
оригиналност, елеганција и посебност
на жената. И повеќе од тоа: вистинска
дама, но и најотмена прва дама на САД
на сите времиња. Убава, шармантна и
елегантна. Нежна, чувствителна и миле
ничка на целата нација. Славна, позната
и обожавана. Уникатна икона на стилот
и на убавината. Жена чијшто живот беше
исполнет со љубов, слава, радост, страст,
трагедија и болка. Сакаше и водеше удо
бен и раскошен живот. Живот исполнет
со богатство, гламур, раскош, моќ и вли
јание. Најпрвин беше најмоќна жена на
светот, со Џон Кенеди, а потоа и најбогата
жена на светот, со нафтениот магнат
Оназис. Но, секогаш непосредна во ко
муникациите, со елеганција што зрачи
и стил што освојува. Нејзиното педигре,
став и брак со претседателот на САД,
Џек Кенеди, уште повеќе придонесоа
да стане икона на стилот. Тој статус го
постигна со елегантните костими, пре
красните и предимензионирани очила
за сонце, кои го добија името токму по
неа. Создадениот дамски стил – Џеки
О – беше стил на едноставна елеганција
што жените го прифатија и следеа. Беше
и остана симбол на жена со префинет
вкус и до денес е ненадмината прва дама
во елеганцијата и стилот.

вечерни фустани со мали елегантни
женски чанти и очила за сонце со голе
ми црни рамки. Атрактивно и доследно
го живееше својот стил, без разлика
дали се однесуваше на облекување,
воспитување на децата, односите во
високото американско општество или,
пак, примање ниски удари и неверства
од животниот партнер. Но, знаела и да
врати на ниските удари зададени од
сопругот. Се зборува дека успеала да го
заведе елегантниот Вилијам Холден, би
ла во врска со младиот Марлон Брандо,
а со холивудскиот убавец Ворен Бити
имала страствена афера. Френк Синатра
ѝ бил близок пријател, комуникацијата
со италијанскиот индустријалец Џани
Ањели била полна со предизвици, а пос
ледните години од животот ги помина

Стилот на Џеки опфаќаше едноставни
фустани до колена, елегантни костими,
рамни панталони со т.н. крој „цигара”,
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ла со белгискиот трговец на дијаманти
Морис Темпелсман. Позната е нејзината
изјава дека жените првиот пат се женат
од љубов, вториот за пари, а третиот за
пријателство. Како и да е, впечатокот
што го оставаше секогаш беше контраст
помеѓу, од една страна, ултрасмирено,
вечно насмеано и по малку забавено од
несување, како ненадмината убавица на
ноќта, и силен интелект и независност,
од друга страна. Не беше само општес
твено активна шминкерка која само
се сликаше на забавите и изигруваше
божица, како што некои сакаат да ја
претстават денес, туку и жена со ши
рока лепеза на интереси и познавања,
од интерес за фотографија и сликање,
преку пишување поезија и јавно читање
проза, до работа во хуманитарни ми
сии и институции. Карактерно силна
и секогаш горда со високо подигната
глава. Дама до последен здив, која гор
до и со одважност ги носеше креац
 иите
на многу модни креатори и дизајнери.
За мене најелегантна беше во креа
циите на Коко Шанел и на Живанши.
Денес стилот на Џеки најуспешно и
најсензуално го продолжува модната
и филмска икона Никол Кидман. Џеки
Кенеди беше и остана икона на шар
мот, префинетиот стил и однесување
што освојува. Жените сакале и сѐ уште
сакаат да изгледаат, да се облекуваат и
да се однесуваат како неа.

Како што веќе е изнесено, таа се соочу
ваше со лични трагедии, со политичките
противници на Кенедиеви, со љубовните
и сексуални авантури на неверниот со
пруг, но секогаш, според некое непишано
правило, успеваше сето тоа успешно да
го менаџира, да се издигне над ситу
ацијата на најдобар можен начин, да
биде прифатена и да служи за пример.
Поточно, таа создаде стандарди на кои
секогаш и во секоја пригода се придр
жуваше – стандарди кои и до ден-денес
се почитуваат во светот на модата и во
јавниот живот воопшто. Можеме да зак
лучиме дека во 60-тите години од мина
тиот век Жаклин Бувие Кенеди изврши
големо влијание во светот на модата.
Влегувајќи во Белата куќа како сопруга
на триесет и петтиот претседател на САД
и имајќи само триесет и една година, во
домот на авенијата Пенсилванија 1600
не внесе само младост, туку и свежина,
позитивна енергија, стил и гламур. Та
ка пријатно ги изненади граѓаните на
САД, но и го воодушеви целиот свет. За
секогаш ќе ја паметиме како горда и од
важна сопруга, грижлива и нежна мајка,
отмена прва дама на САД и едноставна и
шармантна икона на стилот. �
петок, 4 ноември 2016 година
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Македонија ја
чувствувам како
родна земја

се вратам во Турција. Ова е градот
во кој живеам.

Доаѓате од земја со поинаква култу
ра и традиција од таа во Македонија.
� Како успеав
 те да се адаптирате на
животот овде?
Аката: Всушност и не е толку различ
но од Турција и од турската култура.
Турците и Македонците споделува
ле иста култура и традиција стотици
години и во денешната секојдневна
рутина, менталитетот, јазикот можете
многу лесно да пронајдете докази за
тоа. Македонија е најдоброто место
во светот во кое можеш да живееш
како Турчин. Бев навистина изненаден
кога научив дека имаме толку мно
гу исти зборови како, пенџер, кајсија,
мердевен, рушвет и сл. Балканскиот
менталитет или навиките се слични
на оваа територија. Поради тоа не ми
требаше долго за да се навикнам на
животот во Скопје. Ми требаше време
да се навикнам на новата позиција и
одговорностите што ги добив.
�

Дали Македонците Ви помагаат
кога Ви е потребно?
Аката: Апсолутно! Тие се главната
причина поради која успеав да се адап
тирам на животот во земјата. Луѓето
што ги познавам се, навистина, отво
рени и секогаш ги чувствувам нив
ните позитивни мисли. Кога и да ми
е потребно, или дури и кога не ми е
потребно или не сфаќам дека ми е по
требно тие секогаш се покрај мене.
Посебно кога велам дека сум од Тур
ција тие се заинтересирани за нашата
култура, турските серии, традицијата,
Истанбул и сѐ друго. Тоа е, навистина,
добро чувство кога сте далеку од дома.
�

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Кога за првпат дојдовте во Ма
кедонија?
Аката: Mојот прв ден во Македонија
беше 8 јануари 2013 година. Првично
дојдов овде за да работам на проект,
�
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кој требаше да трае шест до осум
месеци месеци, но беше потребно
повеќе време и останав во Скопје.
Искрено, многу сум среќен што сум
овде и никогаш не размислувам да
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Јигит Аката е Турчин, кој пред три години за првпат дошол во Маке
донија. Неговата професија е причина да се пресели во Скопје. Вели
дека ужива во животот овде, ја сака македонската храна и му годи
вниманието што го добива од пријателите во Македонија. Јигит е
вљубен во Охрид и вели дека Охридско Езеро е првото во кое пливал.
Дополнителна причина за убавиот живот во Македонија е и љубовта.
Јигит од неодамна е македонски зет

Македонците приватниот живот е на
прво место, а потоа сѐ друго.

Колку имате слободно време за да
патувате низ Македонија?
Аката: Поради мојата професија мно
гу патувам низ Македонија. Тетово,
Гостивар, Охрид, Битола, Кичево, Ге
вгелија, Штип, Струмица, Велес и др.
Речиси сум бил во секој град во Маке
донија. Ја сакам природната убавина
во оваа земја. По пат е како да сте на
терапија додека да стигнете до некој
од градовите. За жал, може да се забе
лежи неправедниот развој во земјата
како што е и во Турција. Истанбул е
центарот на сѐ и затоа стотици илја
ди луѓе доаѓаат од другите градови.
Слично е и во Скопје.
�

и учтиви. Како странец, можеби, имам
поголемо внимание, но, навистина, ова
е моето вистинско чувство за луѓето во
Македонија. Тие се секогаш позитивни
и не сум добил негативен впечаток за
нив. Можам само да кажам дека сакаат
да уживаат во моментите и во живо
тот. Не сум сигурен дали тоа е нешто
позитивно или негативно, но луѓето
во Турција се многу повеќе преоку
пирани со својата работа. Ние, може
би, ќе пропуштиме нешто од животот
или ќе се фокусираме на професијата,
но, како што можев да забележам, за

� Според Вас, кои се најдобрите ме
ста за посета во Македонија?
Аката: Дефинитивно, Охрид. Тоа е
најдобрата дестинација во пролет и

Кое е Вашето мислење за луѓето
во Македонија?
Аката: Тие, навистина, се луѓе што са
каат да помогнат, секогаш позитивни
�

во лето. Никогаш немав пливано во
езеро, додека не отидов во Охрид. Ми
беше малку чудно на почетокот, но
многу ми се допаѓа. Каде што завр
шува шумата, почнува езерото и тоа
е прекрасна глетка.

Ви се допаѓа ли храната и маке
донските рецепти?
Аката: Сакам месо, ќебапче, ајвар,
пинџур, бурек, пита. Затоа качив ки
лограми откако се преселив во Скопје.
Според мене, пекарските производи
се најдобри. Традицијата кон храната
е многу слична со нашата, освен поја
докот. За луѓето во Турција појадокот
е најважен и посебен оброк во текот
на денот. Ги полниме чиниите колку
можеме повеќе и сакаме да имаме
различна храна.
�

Ви недостига ли Вашата земја?
Аката: Ми недостигаат само мое
то семејство и пријателите. Мојата
е земја е таму каде што живеам и
чувствувам дека припаѓам. Во Ма
кедонија ги имам и двете и затоа
чувствувам дека е моја родна земја.
Сепак, и моето семејство ми е слаба
страна. Ми недостигаат многу, а и
јас им недостигам многу. Но, добро
е што со авион ви е потребен само
еден час и не ви е потребна виза така
што лесно можеме да патуваме со
моет о семејство.
�

Кои се Вашите планови, ќе оста
нете ли во Македонија?
Аката: Да, колку што знам и мојата
компанија донесе одлука да останам
во Македонија и јас сум среќен за тоа.
Но, како што споменав претходно, јас
сум Турчин и јас сум фокусиран на
мојата професија. Така што ако мо
јата компанија ми даде друга задача
на друга локација, ќе заминам. Како и
да е, ќе мора прво да ја консултирам
и мојата сопруга. Штотуку се оженив
за Македонка и тоа е дополнителна
причина поради која би сакал да жи
веам во Македонија. �
�
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Барселона – градот со убава архитектура, храна и со убави луѓе

О

ваа сезона градот ќе пулсира
во ритамот на џезот и на хип
хопот, ќе расцути за нови кули
нарски наслади и фудбалски страсти
на „Камп ноу“. Барселона е создадена
за оние што уживаат во убавото. Уба
вата архитектура, храната, убавите
луѓе. Барселона е дефинитивно град
во кој длабоко го вдишувате животот,
а енергијата наелектризирана со ка
талонскиот темперамент од првиот
миг ви се вовлекува под кожа и ве
носи низ лудите предели од градот.
Штом ќе слетате на аеродромот во
Барселона, земете такси, па ако сте
четворица, до центарот на градот ќе
треба да платите околу 30 евра. Тоа
не е скапо бидејки ќе ве донесе точно
пред вратата на вашето сместување.

Музејот на Пикасо, улицата „Ла Рамб
ла“, главниот плоштад „Плаза Ката
луња“, Саграда фамилија, куќите на
Антонио Гауди, Ла Педрера и Каза
Батлјо, стадионот „Камп ноу“, пар
кот „Гуелј“, готскиот кварт, пазарот
„Ла Бокерија“ се местата кои треба
да бидат на вашата листа за посе
та. Овој период, иако не е време за
капење, не заборавајте да уживате
и во убавините на прекрасните пе
сочни плажи.

За да бидете максимално отпуште
ни финансиски, сместувањето може
да си го дозволите преку веб-сајто
ви за резервирање на кои може да
се најде пристоен хотел со две или
три ѕвездички, со вклучен појадок.

Секако, мора да имате предвид дека
нема да биде блиску до центарот, но
ќе биде со прифатлива цена. Исто
така, можете да ги земете предвид
и понудите за изнајмување стан со
две соби и две бањи, кујна со инвен
тар, 10 метри од метрото, на добра
локација. Седум ноќевања за четво
рица чинат 730 евра. Ваква можност
нудат агенциите и договор за ваков
тип аранжман оди преку нив, без
дополнителен контакт со сопстве
никот на станот.
Многу е едноставно да се снајдете
при прошетка низ Барселона затоа
што улиците, главно, се вкрстуваат
под прав агол во насока север-југ и
исток-запад.

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Велат дека есента е најдобрата сезона за посета на
Барселона. Можете храбро да се втурнете кон истра
жување на нејзината фасцинантност, во удобноста на
далеку поповолна температура (меѓу 18 и 24 степени,
дури во ноември) и цени на летовите од околу 70 евра

Метрото е добро организирано и до
аѓа на секои три минути. Картите за
метрото чинат 2 евра и се купуваат
на секоја станица. Сепак, купете си
карта за 10 возења, која чини 8,50
евра и ќе ви трае речиси 5 дена. Но,
во Барселона има и извонреден авто
буски превоз, така што автобуските
станици ќе ги сретнете на секој чекор,
а за нив важат истите билети. На ста
ниците има попис на линиите и мапа
со точка каде сте и имате преглед
каде со која линија ќе стигнете. Ако
ги користите станиците на „Плаза
Каталуња“ и „Плаза Еспања“, ќе се во
зите малку подолго, ама и ќе видите
дел од убавините на градот, што, пак,
е невозможно да го видите возејќи се
во тунел. Ако заталкате, љубезните
домаќини ќе ви помогнат да стигне
те до местото каде што сте наум
 иле.

Ако одите да ја гледате Саграда фами
лија, имате две опции, или да ја гледате
само од надвор или да чекате во ред за
да влезете внатре и да платите за ли
фтот што ќе ве одвезе до една од кули
те за да ја видите Барселона одозгора.
Од Саграда фамилија ви требаат околу
20 минути пешки до Гаудиевата „Ла
Педрера“, каде што треба да платите
влезница 16 евра. За познатата „Каза
Батлјо“, интересна но помала од „Ла
Педрера“, влезницата ќе ве чини 18
евра. Во и околу нив можете да си на
правите прекрасни фотографии.
Всушност, сите куќи на оваа улица се
прекрасни, доволно е само да го крене
те погледот и да уживате во нивните
убавини.
Од „Каза Батлјо“ за петнаесетина мину
ти стигнувате до плоштадот „Каталу
ња“, од каде што влегувате во улицата
„Ла Рамбла“, која води кон морето.
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„Ла Рамбла“ е широка улица со голем
дрворед, во средината е пешачка зона.
На оваа улица ќе слушнете многу свет
ски јазици, меѓу кои и македонски. По
должината на улицата се простираат
штандови со сувенири и разноразни
гастрономски понуди, пантомимичари
и улични забавувачи...
www.republika.mk

Не сте биле во Барселона ако не сте
го посетиле „Камп ноу“. За да гледа
те тренинг на фудбалерите треба да
платите 30 евра.

Вкусната храна, исто така, е многу
убав белег на овој град. Место кое
никако не смеете да пропушите да
го посетите е пазарот „Ла Бокерија“,
кој спаѓа во најпознатите пазари во
светот. Тука се продава сѐ што сте
виделе и што не сте го виделе од
овошје и од зеленчук. Богата понуда
на риби, месо, сувомесни производи,
зачини, сирења, свежи сокови, разни
слатки и џемови...Тука може да се ја
де и да се пие евтино. Во Барселона
нема многу места каде што се нуди
мени на денот како во Мадрид. Наје
втината варијанта почнува од околу
8,5 евра. Сепак, попрепорачливо е да
одвоите малку повеќе пари, однос
но од 15 до 18 евра, ако сакате да се
најадете пообилно.

Во Барселона се познати и вкусните
сендвичи со пршута кои чинат три
евра, а доколку сте љубител на мор
ска храна, пробајте паелја, цената е
околу 16 евра. Секаде има огромен
избор на вина и секаде го точат во
чаши (околу 2 евра). Во Барселона
често се пие и шампањ.
Барселона е град што вреди да се
посети, да се нагледате убавина и да
ја вкусите убавината на храната. �
петок, 4 ноември 2016 година
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ТРЕНД

Оваа сезона дизајнери
те ни подаруваат три во
едно кога станува збор
за капутите: комфор,
ефектен изглед и шик.
Нам ни останува само
да го избереме вистин
скиот модел

К

Пишува | А. М. Б.

Модели на
капути и на
јакни што ќе
доминираат
оваа есен
апутите и јакните што ќе доминираат оваа есен и зима се комфорни,
ефектни и имаат шик изглед. Оваа сезона класичните стилови се
освежени, но има и нови модели, како капути од сомот со качулка.

Боите што ни ги нудат дизајнерите
за оваа есен и зима се силни, впечат
ливи, а моделите се скроени за да
ја следат линијата на телото. Така,
освен капут, ќе ви бидат потребни
само една маиц
 а и фармерки и ќе
бидете шик!
Според видот на материјалот, до
минираат капутите од сомот, ком
бинација од материјали и тие со
нагласена текстура.

Кога е во прашање кројот, на прво
место е изменетата и надополнета
верзија на класичен капут со наг
ласени детали, а боите се пастел
ни и силни, впечатливи. Во тренд е
пачворк, кој ,обично, е составен од
разнобојни парчиња кожа.
Во тренд се капутите со дворедно за
копчување, но и спортски јакни во
комбинација со неколку бои. �
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наука и технологија

Бродови-дронови без екипаж ќе пренесуваат товар преку морињата и океаните
Според многумина, ова е иднината на водниот транспорт
- товарни бродови без екипаж кои ќе бидат контролирани
од копно. Меѓу другите што работат на вакви и слични проекти
е и светски познатата компанија „Ролс ројс“, која веќе ги објави
плановите за нивните дронови-бродови што ќе пренесуваат товар
низ целиот свет контролирани од централна виртуелна палуба од
каде што ќе се извршува и надгледува нивното движење

Г

одинава „Амазон“ ја прет
стави идејата за испорака
на нивните производи со
помош на беспилотни летала
или дронови и, условно кажа
но, најави дека има план да
завладее со воздушниот про
стор, а „Ролс ројс“ не чекаше
многу и најави дека планира
да го стори истото на полето
на поморскиот транспорт. Спо
ред нивните планови, првиот
товарен брод без екипаж би
требало да заплови најдоцна
до 2020 година.

- Тоа ќе се случи. Прашање
то веќе не е дали, туку само
кога ќе се случи - изјавил пот
претседателот на проектот од
„Ролс ројс“ на еден јавен собир
убеден дека реализацијата е
само прашање на време.

Имено, оваа компанија, поз
ната по производство на лу
ксузни автомобили, планира
да произведува автономни то
варни бродови, а на проектот
од самиот почеток работат

48

петок, 4 ноември 2016 година

и инженерите од Технички
от истражувачки центар ВТТ
од Финска. Тие веруваат де
ка бродовите-дронови ќе би
дат пуштени во комерцијална
употреба најдоцна до крајот на
оваа декада.

Како клучен елемент на рево
луционерниот проект, компа
нијата веќе интензивно рабо
ти на развојот на „виртуелна
палуба” која ќе биде лоцирана
во Норвешка и ќе служи како
центар за далечинско управу
вање со бродовите насекаде по
светот. Автономните бродови
ќе можат да се управуваат со
помош на ГПС систем, а со тоа
ќе се овозможи проек
 тирање
на поекономични и побезбед
ни рути. Дополнително, тие ќе
бидат опремени со камери кои
на операторите на виртуелна
та палуба ќе им овозможат пог
лед од 360 степени.

www.republika.mk

лижно една деценија, меѓутоа
напредокот во технологијата
е тоа што ја прави оваа идеја
изводлива денес.

- Автономноста на овие бро
дови нема да значи дека чо
векот целосно ќе биде исфр
лен од сликата за нивното
функционирање. Овие бро
дови ќе бидат набљудувани
и контролирани во секоја ми
нута од нивното патување, но
улогата на човечкиот фактор
ќе биде променета, кој ќе
има поинакви задачи. Кон
цептот на идниот команден
центар, мозокот на целата
операција, е дизајниран спо
ред барањата и искуствата

на операторите кои ќе бидат
задолжени за контрола на
бродовите. Фокусирајќи се
на гледната точка на опера
торот и тоа што тие сметаат
дека е потребно, може да во
ведеме нови значајни улоги
за професионалците кои ќе
бидат вклучени на „виртуел
на палуба“ - вели Еја Касинен,
еден од водечките инженери
на Техничкиот истражувачки
центар ВТТ.

Во шестминутна видеопрезен
тација, која ја објавиле компа
ниите што работат на прое
ктот, виртуелната палуба била
претставена како комуника
циски центар во кој работат
7-14 луѓе и ги контролираат
трасите на бродовите преку
интерактивни паметни екрани
кои ќе можат и да ги препозна
ваат нивните гласови.

Оскар Левандер, директор на
Одделот за поморски инова
ции при „Ролс ројс“, во интервју
за „Фајненшл тајмс“ вели дека
оваа идеја за автономно-дале
чинско управувани каргобро
дови не е нова и постои приб

www.republika.mk

Проценките велат дека денес
околу 90 отсто од глобалната
трговија се одвива со помош на
товарни бродови. Оваа карго
бродска индустрија се проце
нува на 375 милијарди долари
на годишно ниво. Таквиот на
чин на трговија бара голема
логистика, човечки ресурси
и во некои случаи дури и ан
типиратска одбрана, а новиот
концепт на автономни бродо
ви би ја намалил потребата од
човечки труд во процесот на
транспорт. Процените велат
дека околу 45 отсто од опера
тивните трошоци се препишу
ваат токму на трошоците за
екипаж.
Очекувањата од овој проект се
дека иновативните каргобро
дови ќе можат да пренесуваат
повеќе товар, ќе бидат побез
бедни, а трошоците значител
но помали. Очекувањата се де
ка за десетина години ваквите
бродови ќе преовладуваат во
оваа индустрија.
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дом

градина

Детаљ над деталите – тепих
Тепихот е еден од носечките еле
менти на стилот во домот, детаљ
над деталите, а освен тоа тој е нај
практична, сестрана и модерна
опција за прекривање на подот.
Од практична страна, тепихот
овозможува одлична термоизо
лација и звучна изолација, па е
совршено решение за станови во
колективни домови. Од убавата
страна, изборот на тепих игра
голема улога за крајниот изглед
на ентериерот. Затоа треба да се
обрне големо внимание на нијан
сите, дезенот, големината, соста
вот на материјалот...

Кога се работи за нијансите, ди
зајнерите предлагаат контраст
ни бои во однос на ѕидовите и
на мебелот. Доколку сѐ е во ист
тон, просторот може да изгледа
здодевно.

Најдобро е да купите теписи
изработени од волна бидејќи се
најлесни за одржување, но до

колку не можете да си дозволите,
определете се за синтетика.

Во модерниот ентериер тепихот
го покрива целосно подот. Во го
леми соби треба да биде поставен
на 40 сантиметри од ѕидот, а во
мали на 20 сантиметри. Поради
практичност, се препорачува ход
никот целосно да е покриен со
тепих.

Во дневната соба улогата на те
пихот е да го обележи просторот
каде што седат гости. Дизајне
рите советуваат предниот дел
на мебелот да биде поставен на
тепихот, додека задниот може да
е на самиот раб на тепихот.

Винка
Ова растение има сјајни, светлозелени
листови и цветови со 5 ливчиња, кои
може да бидат еднобојни, во сите ни
јанси од бела до виолетова, а понекогаш
имаат и средишен дел во друга боја.
Расте како грмушка, со висина околу
35 сантиметри, и тоа многу брзо. Ако
температурата е под 12 степени Целзи
усови, треба да го чувате на затворено, а
кога ќе се затопли, извадете го надвор.

Најдобро е да стои на место каде што
нема да биде изложено на јако сонце.
Во периодот додека расте и цвета, тре
ба да го полевате редовно и обилно. На
секои две недели прехранувајте го со
течно ѓубриво за растенија што цвета
ат. Додека го чувате внатре, залевајте
го поретко и не прехранувајте го. �

Во трпезаријата најдобро е те
пихот да биде доволно голем за
столовите околу масата да стојат
на него со четирите ногалки и да
не го гребат подот.
Некои дизајнери советуваат дека
при уредувањето на ентериерот
најдобро е прво да се почне со
изборот на тепихот, мебелот, за
весите…

Ако, пак, почнете обратно, можно
е да поминат месеци додека да
го најдете идеалниот тепих за
просторот што го уредувате. �
www.republika.mk
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рекреациjа

Ховерборд,

љубов на
прв поглед
Подготви | Бојан Момировски

Н

еколку компании во светот пред две години
почнаа да произведуваат ховерборд. Тоа е
електронска направа или, може да се каже,
играчка која многу потсетува на лебдечкиот скирол
од филмовите „Враќањето во иднината“. Ваквиот
тим забава или рекреација ја посакуваат сите, од
седум до 77 години.

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

Нова приказна во градот

Постојат различни типови ховерборди, во завис
ност од начинот на управување, изгледот, намена
та. Најважно е, како и кај класичните скироли или
скејтборди, балансирањето на телото во однос на
Земјината тежа.
Првите ховерборди биле наменети за разонода, но со
развојот на технологијата и вградувањето електрон
ски делови и моќни батерии денешните ховерборди
почнале да служат и како еден вид рекреација и како
превозно средство.

кои имаа батерија со неверојатна моќност
од 10.000 милиампер–часа, што значи дека
растојанието кое може да се помине е двојно
поголемо. Овие батерии придвижуваат два
електромотори, кои служат за придвижување
на гумите, со големина од седум инчи и се со
моќност поголема од 350 вати. Целиот систем
се полни на адаптер од 42 волти на домашна

По улиците низ нашата земја, а особе
но во Скопје, сѐ повеќе можат да се
забележат млади луѓе што возат вакви
електронски направи, кои, сепак, за по
четок ги користат само како рекреација.
Повеќе фирми почнаа да ги увезуваат во
Македонија, а поради тоа што се многу
атрактивни во овој период, сѐ почесто
можат да се добијат и на наградна игра.

Модерен и луксузен
хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади
Универзалната сала
во Скопје

Во зависност од производителот и од
квалитетот, а тука вклучувајќи ја и га
ранцијата која може и да ја нема или,
пак, да изнесува и повеќе години, цената
е дијаметрално различна, односно се
движи од 200 евра, па до неколку илја
ди. Сѐ додека цената не биде достапна
за македонскиот граѓанин, ваквиот тип
транспорт или забава ретко ќе се гледа
во живо.

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

Тркалата се класични, обложени со гума.
На горниот дел е вграден материјал кој
не дозволува лизгање на стапалото, а
на предниот дел има и ЛЕД-светла кои
овозможуваат осветлување на патот и
со тоа ховербордот може да е користи
и во ноќни услови.

Моќноста на батеријата изнесува повеќе од 4.500 ми
лиампер-часа и работи на 36 волти, што значи дека,
според капацитетот и правилното управување, со едно
полнење може се поминат и повеќе од 25 километри,
односно еден добро обучен и извежбан корисник
може да го користи за извршување на секојдневни
те потреби. Постојат и понови типови ховерборди

мрежа на напојување со електрична енергија
и за тоа е потребно околу еден и пол час.
Брзината со која може да се движи еден човек,
кој треба да има тежина во опсег од 20 до 100
килограми за да функционира целиот систем,
може да изнесува и до 15 километри на час.

www.republika.mk

Најстрого е забрането движење по ко
ловоз, а од дополнителна опрема се
препорачува заштитна кацига, штитници
на лактите и на колената, слично како
опремата за возење ролери и скејтбор
ди. Исто така, се предвидува и користе
ње светлосни уреди за одбележување на
човекот кога се вози ноќе..
петок, 4 ноември 2016 година
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ДАВИД БАБУНСКИ И ЕНИС БАРДИ ЗА ИСТОРИСКИОТ УСПЕХ НА МЛАДИНСКАТА ФУДБАЛСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

спорт интервjу

Енергијата во тимот беше посебна, Полска е шанса за нов успех
Македонската фудбалска репрезен
тација до 21 година успеа да оства
ри историски резултат и директно
да обезбеди пласман на Европското
првенство, кое ќе се игра следната
година во Полска. Младите фудбал
ски таленти во својата квалификаци
ска група го освоија првото место, се
пласираа пред милионскиот состав на
Франција, ја направија нацијата горда
и со својата игра ги собраа симпатиите
на домашната јавност
Разговараше | Горан Зивчевски

З

а овој подвиг на младинците,
која беше нивната тајна форму
ла за успехот и за тоа што оче
куваат од Европското првенство во
Полска 2017, „Република“ разговараше
со репрезентативците до 21 година,
стандардниот првотимец на унгарски
Ујпешт, Енис Барди, и со играчот за
врска на српскиот шампион Црвена
звезда, Давид Бабунски.

Со обезбедувањето пласман на
Европското првенство за фудбале
ри до 21 година во Полска успеавте
да остварите историски успех и на
правивте нешто што досега не ѝ ус
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пеало на ниту една наша фудбалска
репрезентација. Кога ја погледнавте
групата со една Франција пред по
четокот на квалификациите, дали
очекувавте ваков резултат?
Давид Бабунски: Најважни сме ние
и нашиот тим. Тоа, можеби, беше клуч
но за успехот што го постигнавме. Не
се оптоварувавме со другите репре
зентации. Групата беше исклучително
силна, но верувавме во себе, во нашиот
квалитет, а тоа е многу важно да го
имате на своја страна. Ментално бевме
подготвени за секој дуел, па дури и по
поразот од Исланд не ја загубивме гла
вата. Останавме цврсти во намерата
која јасно како тим си ја поставивме
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пред почетокот на квалификациите
- да направиме голем резултат и да
испишеме нова страница во историјата
на македонскиот фудбал. Од првиот
ден победничкиот менталитет беше
присутен во нашата екипа, а тоа само
по себе значи дека размислуваме на
победа без разлика на противниците.

Енис Барди: Во модерниот фудбал не
постојат однапред добиени натпревари.
Секој се бори за себе, за својот рејтинг
и напредок. Енергијата во нашиот тим
беше посебна. Со нетрпение и радост го
чекавме секој нареден повик и натпре
вар на репрезентацијата. Секоја нова
победа ни даваше дополнителна само
доверба и поттик. Секоја коцка во моза

икот на селекторот Милевски добиваше
на тежина на различен натпревар. Но,
сите се боревме и победувавме заедно.
Имавме тешки натпревари, но знаевме
дека можеме да успееме. Драго ни е
што и јавноста го препозна тоа и што
ни даде дополнителен мотив за успех.
Гледајќи наназад на овие квалифи
кации, кои натпревари ви беа најте
шки и дали ова историско спортско
остварување на национално ниво
може да се каже дека е ваш најголем
спортски успех досега?

Давид Бабунски: Мислам дека со
Франција се истрошивме физички, но
добивме психолошка стабилност и са
модоверба. По натпреварот во Скопје и
посебно во Ле Ман ни беше јасно дека
можеме силно до крај за конечна победа
во квалификациите. Иако на послед
ните натпревари и другите репрезен
тации нѐ гледаа со поинакви очи, ние
останавме фокусирани на своето – да
се бориме и да победуваме, да победу
ваме и да се бориме. Успехот со репре
зентацијата на Македонија за мене е
најголемиот успех во мојата кариера.
Енис Барди: Беше тешко по првиот
пораз на гостувањето во Исланд. Загу
бивме, а знаевме дека поразот е од на
шата глава. Не бевме надиграни. Беше
тешко да се издвојува победа против
Украин
 а на домашен терен и на госту
вање во Киев. Со многу труд запишавме

победа против Шкотска во Единбург,
натпревар кој ни ги отвори вратите за
добар пласман и, конечно, последни
те два домашни натпревари. Ја навик
навме јавноста на успех, а најтешко е
да победиш кога сите очекуваат тоа
лесно да го направиш. Наша среќа е
што стручниот штаб нѐ подготвуваше
на најдобар начин за секој натпревар
и навистина изгледаа лесни победи
те против Шкотска и Северна Ирска
во Скопје. Пласманот на Европското
првенство е остварување на еден наш
сон и најголем успех во досегашната
кариера. Но, ние сме спортисти, секо
гаш мора да најдеме начин одново да
ја кренеме „летвичката“ на успехот. Се
га таа е поставена на натпреварите од
Европскиот шампионат.
Која особина ќе ја издвоите како
клучна или што е тоа што го има
овој тим, а што ви помогна да го ос
тварите овој историски резултат?

Давид Бабунски: Почит, скромност,
тимска работа, дисциплина, пријателс
тво, великодушност... можам да набро
јувам и натаму, но најбитно е што ние
се однесуваме како едно семејство. А,
ако ги имате тие вредности на своја
страна, не може да биде лошо. Па, дури
и да загубите некој натпревар.
Енис Барди: Знаеме дека даваме сѐ
од себе на секој дуел, знаеме дека по
читта меѓу нас е исклучителна, а се
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лекторот наметна принципи кои нѐ
направија посилни. Талентот го ста
вивме во функција на екипата. Знаете,
индивидуалниот квалитет може да ви
донесе победа на еден натпревар, но
не може да ви донесе пласман на едно
големо натпреварување. Ние имавме
тим и индивидуални квалитети по
дредени на тимот.

Давид, по историскиот подвиг из
јави дека тој може да биде нешто
многу повеќе од само спортско до
стигнување. Мислиш ли дека ва
квиот успех може да се одрази врз
целото општество?
Давид Бабунски: Се надевам дека
ќе биде така. Навистина ни требаше
ваков резултат, не само на оваа репре
зентација, туку и на јавноста. Заеднич
ки да се израдуваме и да потврдиме
дека имаме квалитет и цврстина да
се бориме со најдобрите. Во фудбалот
е многу тешко да постигнеш ваков
резултат, посебно за мала држава и
федерација како нашата.

Првото место во групата во ква
лификациите донесе уште поголем
предизвик, Европското првенство
во Полска следната година. Кои се
твоите желби и очекувања од овој
меѓународен турнир, кој ќе ги со
бере најталентираните европски
младинци?
Давид Бабунски: Одиме да го осво
име Европското првенство!
петок, 4 ноември 2016 година
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ВРЕМЕПЛОВ

д в о г л е д

� 5 ноември 1492 година
Кристофер Колумбо во својот
дневник запишал дека пронашол „едно вкусно растение од
кое живеат луѓето“. Тоа беше прв
пишан документ во кој се спомнува пченката (царевката).
� 6 ноември 1909 година
Во Куманово е роден Трајко Прокопиев, композитор на класична
музика, диригент и автор на филмска музика. Познат е по употребата
на историски, митолошки и народни мотиви од културната ризница
на македонскиот народ. Починал
на 21 јануари 1979 година.
� 7 ноември 1829 година
Роден е Марко Костов Цепенков, најголемиот собирач на
македонски народни умотворби, кои имаат непроценливо
значење за македонската фолк
лористика, за етнографијата, за
лингвистиката, за националната
историја, за правото и за моралот на Македонците. Тој е
автор на неколку публикации
напишани на македонски јазик.
Целокупната оставина на Марко
Цепенков се чува во Архивниот
институт на Бугарската академија на науките во Софија. Во
современа Македонија неговите
дела првпат биле реиздадени во
1954 година од Блаже Конески
во „Сказни и сторенија“.
� 8 ноември 1878 година
Во Кукуш е роден Димитар Влахов, револуционер, општественик и државник. Бил деец на
МРО, Народната федеративна
партија, Солунската социјалистичка федерација, ВМРО (Автономистичка), ВМРО (Обединета),
Бугарската комунистичка партија, Комитерната и КПЈ. Умрел
во Белград на 7 април 1953 година.
� 8 ноември 1906 година
Во штипско Ново Село е роден
Михајло Апостолски, партизан,
генерал, командант на НОВ и
ПОМ, воен теоретичар, политичар, историчар и народен херој.
Во февруари 1945 година бил
назначен за началник на Врховниот штаб на НОВ. Починал во
Дојран на 7 август 1987 година.
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Амбасадата на Замунда со хумана акција во
предизборието: Ќе им го држиме чадорот на Верушевски
и на Заев на митинзи за да не настинат

А

мбасада на Република Замунда
во Македонија преку официјално
соопштение изјави дека нема да
учествува со своја кандидатска листа
на парламентарните избори закажа
ни за 11 декември, туку дека планира
хумана акција за промоција на европ
ските вредности, која нема никаква
врска со политика.
Во соопштението потпишано од новиот
амбасадор на Замунда во Македонија,
Сарго Нумпси, стои:

„По долг период на интензивно, ис
црпно анализирање и размислување,
одлучивме дека нашата амбасада во
Македонија, сепак, нема да поднесе сво
ја кандидатска листа на изборите за
народни пратеници во декември 2016
година. Амбасадата има предвид дека
најдобро една земја се управува доколку
директно се земе под свое законодав
ната и извршната власт, меѓутоа тоа
не е работата на една амбасада, нели,
океј? Плус, за тоа во Македонија нема
никаква потреба бидејќи како што ни
кажаа колегите амбасадори од запад
ните земји, на листите на некои партии
има топ, бонбона кандидати со широко
срце и добар слух за нашите пријател
ски сугестии и молби“.
�

Тој додава: „Нашето директно учество
на изборите преку листа со кандидати
за пратеници нема да го има, и тоа е
дефинитивно, но тоа не значи дека не
ма да го задржиме правото да правиме
спонтани хумани акции кои никако не
ма да влијаат на демократските процеси
во земјата и на резултатот на изборите.
Што впрочем никогаш не ни било наша
определба, да влијаеме на политичката
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сцена. Пу пу скраја“, рече амбасадорот
Нумпси лесно поплукувајќи и додаде:
„Напротив, ние секогаш сме биле за
интересирани строго за промовирање
на европските вредности, а Европа пра
ќа пораки на хуманост и ја промовира
човечноста. Токму затоа решивме да
спроведеме хумана кампања“.

„Хуманата кампања која Амбасадата
на Замунда ќе ја спроведува за време на
предизборната кампања ќе се вика „По
држи им го чадорот за да не настинат“
и ќе има за цел на митинзите на кои ќе
врне дожд, наши претставници да им
држат чадори над главите на двајца
политичари од Македонија кои случај
но испаднаа да се Заев и Верушевски.
Целта на акцијата е Замунда да покаже
дека се грижи за здравјето и имиџот
на политичарите во Македонија и ќе
стори сѐ за да покаже како треба да се
внимава да не им се наквасат главите и
да настинат, а воедно и да имаат лоши
фризури, па да изгледаат лошо. Плус, до
колку настинат, ќе зборуваат „на нос“ и
тоа дополнително ќе го отежни нивното
праќање политички пораки за време на
митинзите“, објави амбасадорот.
�

Тој посочи дека Заев и Верушевски се
избрани во околности на неверојатна
случајност:

„Наша идеја беше на кој било ЕДЕН
политичар во Македонија да му држиме
чадор на митинзи за да пратиме порака
дека Европа се грижи за здравјето на
Македонците и за здравата политич
ка сцена. Значи, буквално на кој било
политичар, можеше тоа да е кој било
пратеник, министер, директор... Но, за
да е фер, направивме лотарија која се
�
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одржа во мојот кабинет и бев присутен
јас и стариот амбасадор Клошаро Греви
ли. И од сите, ама значи од сите имиња
на политичари од Македонија, мислам
дека беа околу 1760, ете сосема случајно
така испадна да се извлече едно ливче,
кое, всушност, на себе имаше како за
лепено уште едно ливче“, возбудено ја
раскажува адреналинската ситуација
во која се случил овој несекојдневен
случаен лотарија избор на политичари
за под чадорот на замунданците.

„Замислете, тоа беа ливчињата на Зо
ран Заев и на Зоран Верушевски. Како
се залепиле токму тие ливчиња, така
случајно и магично, не знаем
 е, но би
дејќи имавме среќа да се обајцата од
иста партија и да одат на исти митинзи,
одлучивме да го прифатиме овој несе
којдневен резултат бидејќи ќе поми
неме со еден чадор за две глави“, вели
амбасадорот.
�

„Неверојатно е каква среќа имаа овие
двајца господа кои јас лично дури и не
ги ни познавам, дури не ни знаевме ни
кој од нас во амбасадата, не знаеше ни
стариот амбасадор, кои се овие Зорани
кога беа извлечени нивните имиња. Се
чудевме, па после дознавме кои се и со
што конкретно се занимаваат. Фини,
галантни господа. Јас сакам воедно да
им честитам, да им посакам среќа во
кампањата на изборите, нашиот чадор
ќе ги следи без проблем“, вели на кра
јот на својата изјава амбасадорот на
Замунда. �
�

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
# Макало од варени компи
ри и лук – излупете ги и
исечкајте ги компирите и
ставете ги да се варат. До
колку сакате, компирите
можете да ги варите и со
лушпата. Ситно исечкајте
го лукот. Кога компирите
ќе се сварат, добро изгме
чете ги и помешајте ги со
лукот, црвениот пипер,
маслиновото масло и топ
лата вода.

# Лепчиња – овие едноставни
лепчиња се инспирирани
од кујната на Блискиот Ис
ток, каде што се приготву
ваат на превртена загреа
на тава. На работната маса
истурете 3 шолји брашно,
додајте сол и вода и заме
сете тесто. Месете додека
да добиете еднаква смеса.
Нема потреба да го остава
те да стои долго, туку са
мо накратко. Исечете го на
ленти и од нив направете
Подготовка:
кружни форми. Печете на
претходно загреан
 а тава
# Колбаси во црвено вино –
– ги превртуваме кога ќе
ова е шпанско предјадење.
почнат да фаќаат кора од
Од колбасите се ослободу
едната страна.
ваат сите сокови додека ги
варите или печете со црве # Раженчиња од биено сире
но вино. Одберете посилно
ње и модар патлиџан – исеч
вино за вкусот на колбасите
кајте ги сирењето и модри
да не се загуби во зачините.
от патлиџан на помали
За подготовка на овој ре
парчиња и наредете ги на
цепт ние користиме чадени
дрвени стапчиња. Премач
колбаси.
кајте ги со масло и потоа

Мезе за уживање
со пријателите
СостоJки:
Во ова предјадење се вклучени
пет рецепти:
За КОЛБАСИ ВО ЦРВЕНО ВИНО
# 2 големи колбаси
# 1 мало шише црвено вино
За УРМИ ВО СЛАНИНА СО МЕД
# 1 пакување свежи урми
# 8 парчиња сланина
# 2 лажици мед
За МАКАЛО
# 1 голем компир,
# 10 чешниња лук,
# 1 лажица лут црвен пипер,
# 3 лажици топла вода,
# 1 лажица маслиново масло
За ЛЕПЧИЊА
# 3 шолји брашно
# 1 лажица сол,
# 1 шолја вода
За РАЖЕНЧИЊА ОД БИЕНО СИРЕЊЕ И
МОДАР ПАТЛИЏАН
# 300 грама биено сирење,
# половина голем модар патлиџан
Ќе ви треба и: сол, црн пипер и
маслиново масло
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ставете ги да се печат во
# Урми во сланина со мед – ова
тава. Повремено преврту
предјадење, исто така, по
вајте ги и печете ги додека
текнува од Севилја, јужниот
да добијат златна боја.
дел од Шпанија. Исечкајте ја
сланината на ленти и со нив # Бидете креативни во ре
обвиткајте ги урмите и при
дењето на приготвените
качете ги убаво со чепкалки
работи и комбинирајте ги
за заби. Така приготвените
според боите на состојки
урми наредете ги во огноот
те. Ние додаваме зелени и
порен сад и врз нив ставете
црни маслинки во случај
мед, па печете ги околу 20
да недостига храна!
минути на 150 степени.

СОВЕТ: Предјадење без пржени состојки – здраво, забавно и

разнобојно - кое е комбинација од рецепти од различни култу
ри. Овој вид предјадење треба да биде славење на најдоброто
од храната и од културата – можност да пробате нешто ново
со пријателите и со семејството!

www.republika.mk

