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Странци во
Македонија

Вовед
Бабановски, помина времето кога
се плашевме од удбашките закани
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

за ликвидација до нашиот колумнист
Никола Србов. Очигледно, овој мрачен
лик од уште помрачното македонско
минато сѐ уште мисли дека живее во
времето во кое заканите, ликвидаци
ите и изживувањата со неистомисле
ниците беа негово секојдневие.

За потсетување, Бабановски придру
жуван од уште еден човек, во среда
та попладне упадна во просториите
на „Република“ и испрати закани по
животот на Србов со зборовите: „По
изборите на 12 декември, кажете му
на Србов дека ќе заврши на Дрисла“.
Бабановски, инаку лустриран како
поранешен функционер на тајните
служби, веројатно реагира на наслов
ниот текст на 218. број на неделникот
„Република“, со наслов „Мрачни ли
кови за мрачни сценарија“.

Во однос на овој очигледно добро
испланиран инцидент, како главен
и одговорен уредник на неделникот
„Република“ сакам да го известам
дотичниот господин дека случајот
е пријавен во полициската станица
„Центар“, каде што е регистриран, а
известени се и сите релевантни нови
нарски организации и претставници
на дипломатскиот кор во Македонија.

Е

дна недела по објавувањето на
текстот во неделникот „Репуб
лика“ со наслов „Мрачни ли
кови за мрачни сценарија“, во кој
се анализира ударната тупаница во
црната кампања на СДСМ составена
од поранешни припадници на тајната
полиција и шефови на УДБА и притоа
се потсетува на нивните удбашки ме
тоди при справување со неис томисле
ниците, се појави еден од споменатите,
поранешниот удбаш Иван Бабановски,
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за да го потврди секој напишан збор
од колумната на Никола Србов.

Некогашниот шеф на Третиот оддел
на Службата за државна безбедност
(поранешна УДБА), одговорен за уни
штувањето на многу човечки судбини
во 80-тите и во 90-тите години на ми
натиот век, минатата недела се обиде
повторно да ги употреби удбашките
вештини вршејќи упад во редакцијата
на „Република“ за да испрати закана
www.republika.mk

имале моќ да си поигрувате со човеч
ки животи и судбини, денес бидете
уверен дека не можете да се повикате
ниту на моќта на Заев ниту на моќта
на чадорот за да ги правите истите
злодела. Едноставно, ниту некој ви
се плаши ниту некој може да ве спаси!
Нека не ве залажува никој од ова поли
тичко-криминално друштво дека на
12 декември ќе се случи нешто што ќе
ви даде можност и сила да го испрати
те Србов или кој било друг во „Дрисла“.
Напротив, на 12 декември ти и твојата
банда ќе завршите на буништето од
историјата, заедно со сето ваше ѓубре
што го создадовте во изминатиот пер
иод. Да не те лаже ѓаволот ниту сега,
ниту на 12 декември, повторно да се
приближиш до нашата редакција. Се
пак, ако моите зборови не можат да
те премислат, те советувам следната
порака до Србов или до кој било но
винар или соработник на „Република“
да не ја испраќаш на таков кукавички
начин преку колешки. Те охрабрувам
да бидеш маж и да ме побараш мене
како уредник или некој друг одгово
рен во медиумот за директно да ни ја
пренесеш заканата. Те уверувам дека
ќе бидеш соодветно пречекан и уште
посоодветно испратен.

Како Србов го вознемири Бабановски?
Во колумната од минатиот број со наслов „Мрачни ликови за мрачни
сценарија“ нашиот колумнист Никола Србов анализира дека сегашната
ударна тупаница на СДСМ е составена од стари кадри од Службата за
државна безбедност и поранешни шефови на ДБК. Србов потсетува
дека „овие кадри во претходниот систем и во деведесеттите години
на минатиот век беа носители на идејата за уништување на сè што
значи ВМРО, а денес се последен бедем на СДСМ за одбрана на оваа
седумдецениска мисија“.
Тој воедно нагласува дека „во македонската левица, која има полна
уста „демократија“, 90 проценти од луѓето што ја водат кампањата на
СДСМ се лустрирани“.
Во делот од колумната посветен на Бабановски, Србов пишува:

Иван Бабамовски, кој веќе две години активно учествува во создавањето
на кризата во македонското општество, својата кариера како операти
вец на УДБ ја почнува со обработка на илегални групи во СР Македонија,
кои носеле предзнак ВМРО, па така, една од жртвите на Бабамовски е
Борислав Градишки, предводникот на организацијата „Бунт“. Доколку
мислите дека обработка на илегални групи била „логична“ за тој пери
од и дека преку неа се чувал интегритетот на Федерацијата, можеби ќе
ве разубеди фактот дека во богатата кариера на Иван Бабамовски како
жртви ги наоѓаме и Анте Поповски и Гане Тодоровски, кои Бабамов
ски ги обработувал преку „Славјан“ – Славко Јаневски. Бабамовски бил
активно вклучен и во обработката на македонскиот дисидент Драган
Богдановски, кој ја предводел ДООМ, а подоцна се јавува како еден од
основачите на ВМРО-ДПМНЕ. �

#УрбанФраер
Новиот Audi Q2.

Во исто време, од мое лично име и во
име на неделникот „Република“, са
кам да му го порачам следново:

Господине Бабановски,

Помина времето во кое вие и вашите
соработници го плашевте, мачевте и
ликвидиравте секој неис томисленик,
противник на тогашниот систем, акти
вист за слободна и независна Македо
нија. Помина времето во кое мрачните
ликови како вас ги реализираа вакви
те мрачни сценарија и се извлекуваа
од одговорност. За разлика од тогаш,
кога благодарение на службата сте

Audi Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4, 1000 Скопје
Тел. 02 26 26 266 | Факс: 02 26 26 466
www.audi.mk
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Нарачаните скандали не проаѓаат

Кострукциите од фабриката за афери со тежок дефект
Случајот со министерот Диме Спасов уште еднаш докажа
дека во опозицијата има многу болни умови, кои со опасни
игри очајно се обидуваат да се дограбат до власт, но и дека
истите тие ги живеат своите пет минути благодарение на
опозициски пера, кои се во тесна врска со СДСМ и со Сорос.
Фабрикуваниот скандал воопшто не е нешто ново од кујната
на Павел Шатев, токму затоа треба да се анализира како дел
од низата опасни лаги произведени оттаму со цел уривање на
државните институции, хајка против раководството на ВМРОДПМНЕ и насилно освојување на власта
Пишува | Ненад Мирчевски

К

онструираната афера за Спасов не е ниту прва ниту последна што била
произведена од фабриката за афери на СДСМ, но од неа многу добро може
да се види до каде стигнало лудилото на Заев и до кое дно паднале овие
медиуми. Всушност, опозициските новинари, кои сè уште меѓу себе милуваат
да се нарекуваат „професионалци“, всушност, многу одамна скапо ја продадоа
професијата и својот кредибилитет, па така денес можеме да ги видиме како
до пладне изигруваат катран-новинари оцрнувајќи ги сите неистомисленици
и противници на налогодавците, а попладне се трансформираат во вараки
на-новинари со задача по секоја цена да се обели образот на нивниот лидер
Заев и на неговите најблиски соработници. Успешните разоткривања на овие
конструирани скандали влијаат за драстично намалување на и така слабата
доверба и на СДСМ и на самите опозициски медиуми, кои мака мачат да ги
оправдаат милионите евра од странските грантови.

 АФЕРА „ДИМЕ СПАСОВ“
Во однос на случајот со Спасов, не
би сакал да трошам време на ана
лизирање на настанот со оглед на
јасноста на видеоснимката што подо
цна беше објавена. Ако некој, сепак,
има дилеми што точно се случило,
му препорачувам да ја погледне. За
волја на вистината, не би можел да
им забележам многу на опозициските
медиуми за интересот за случајот,
иако уште од самиот почеток секој
искусен новинар лесно можеше да
насети дека нешто не е во ред со при
казната за Оливер Спасовски. Сепак,
тоа што никој, дури ни почетник не
можеше да си дозволи е да ја прекине
приказната во моментот кога дожи
веа целосен пресврт. Срамно е за секој
новинар да прекине со истражување
приказна што ексклузивно ја отво
рил, без разлика дали му се допаѓа
крајниот епилог или не. Токму по
ради ова нејасно е зошто Соросовите
6
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медиумски „професионалци“ не поба
раа одговори од Спасовски за лагите
изнесени на прес-конференцијата,
непосредно пред да бидат објавени
снимките. Сакајќи да им помогнам
во истражувањето им препорачувам
да бараат одговор на неколку пра
шања: Спасовски нагласи дека „биле
констатирани оштетени делови на

www.republika.mk

шање - зошто ги лажел? А, потоа да
го прашаат и дали поднел кривична
пријава против насилниците?

„туарегот“, но не кажа ниту збор за
оштетување на „пасатот“. Дали слу
чајно или намерно пропушти да каже
дека не била предизвикана штета на
возилото на напаѓачите, како што и
се гледа од видеото? Дури и да имале
штета, а немале, зошто луѓето во во
зилото воопшто решиле да го бркаат
Спасов и да се пресметаат со него? Да
ги потсетам, одговорот на Спасовски
беше: Тие се движат по него затоа
што тој бега и тие одат по него за да...
дојдат во момент кога ќе застанат,
бидејќи тие не знаат кој е внатре. Тоа
е околност што е утврдена. Сметам
дека работите се повеќе од чисти.
Ниту Спасовски, ниту опозициските
медиумски труби не успеаја да смис
лат некој пологичен одговор на ова
прашање (ако ова може да се смета
за логично).

Во исто време, Спасовски јасно и глас
но ќе каже „Насилниците не удирале
по возилото “, а потоа и дека „ако не
кој со лупање по возилото се обидува
да ве загрози, тогаш има кривична
пријава“. Од видеото јасно се гледа
дека техничкиот министер лаже. Ме
диумите што ексклузивно ја тераа
приказната на Спасовски, прво треба
да му постават едно едноставно пра

Секој нормален новинар и медиум по
ваков пресврт на ексклузивната при
казна треба да ѝ се извини на публика
та за лажното информирање, да му се
извини на Спасов за нанесената штета.
Но, место извинување, новинарите од
фабриката за афери на СДСМ се вадат
од кашата со навреди кон новинарите
што не ја следат нивната агенда.

Оваа тактика за дрско манипулирање
на јавноста е веќе видена десетици
пати во последните две години. За сите
„професионалци“ од Соросовите меди
уми, кои сакаат да знаат зошто веќе
никој не им верува на ваквите кон
струкции и зошто никој не се лепи на
нивните шпекулации, ќе ги набројам
само поголемите скандали во кои ис
тите тие учествуваа, а притоа се китеа
и со награди.

 ЛАЖНИ ЛИЧНИ КАРТИ
Точно една година подоцна, истиот
медиум извади нова афера, овој пат
за 30.000 лажни лични карти, кои,
наводно, ВМРО-ДПМНЕ требало да
ги користи за нова победа на избо
ри. Се разбира, и овој пат медиумот
се повикуваше на информациите
добиени од анонимен извор. Но,
место претходно да ги провери и
изворот и тврдењата, „Фокус“ реши
да ги презентира како апсолутна
вистина со што директно ја лаже
ше целата јавност. На ист начин
постапија и сите други опозициски
медиуми. И двете афери – за фалси
фикуваните пасоши и за лажните
лични карти беа злоупотребување
за потребите на Заев, односно ар
гумент плус за негирањето на из

 ФАБРИКА ЗА ПАСОШИ
Прв голем „скандал“ што го из
вадија опозициските медиуми,
а подоцна се покажа како дел од
фабриката за афери на СДСМ, беше
случајот со „фабриката за пасоши“.
Два месеца пред почетокот на кри
зата, во ноември 2014 година, „Фо
кус“ на својата насловна страница
борните резултати од 2014 година.
Приказната беше жестоко трети
рана од опозициските медиуми сè
до декември лани, кога МВР от
кри дека лажните пасоши и лични
карти всушност се изработени во
„фабриката за афери“ на Чаушот,
близок соработник на Заев. Да се
потсетиме, во неговиот дом, покрај
доказите дека оттаму потекнуваат
аферите на „Фокус“, беа најдени
70.000 прислушувани разговори
и фалсификувани документи со
кои требало да се конструираат
афери за високи функционери на
ВМРО-ДПМНЕ. Од целата лажна
приказна, на професионалците од
„Фокус“ им остана само наградата,
која верувам дека гордо ја чуваат
на ѕид како потсетник за нивните
исклучителни новинарски оства
рувања. Новинарите „професио
налци“, кои во меѓувреме ги плукаа
другите новинари и медиуми што
ги доведуваа во прашање издр
жаноста на приказната поради
недостиг на сериозни аргументи,
подоцна ја криеја главата в песок
со надеж дека брзо ќе се заборави
скандалот.
www.republika.mk

објави дека има докази добиени
од анонимен граѓанин, кои потвр
дуваат дека ВМРО-ДПМНЕ прави
фалсификувани документи, кои
подоцна биле злоупотребувани за
изборни кражби. Ваквите сериозни
тврдења беа поткрепени само со
сомнителна видеоснимка, која ни
од далеку не го потврдуваше тоа
што го тврдеше медиумот. Недос
тигот од аргументи и од докази
за ваквите обвинувања не беше
посочен од ниту еден опозициски
„професионален“ новинар. Напро
тив, тезите на „Фокус“ беа безус
ловно прифатени и пренесувани
како апсолутна вистина! Да биде
нивниот срам уште поголем, во
март минатата година, во екот
на бомбите на Заев, сакајќи да се
зголеми вредноста на лажната
приказна, авторот дури ја доби
наградата „Никола Младенов“ за
„истражувачка сторија“.

 ДИВО НАСЕЉЕ
Еден од посериозните случаи во
кои непрофесионалното известу
вање на опозициските медиуми
можеше да предизвика сериозни
општествени последици, дури и
граѓанска војна, беше во врска со
настаните во Диво Насеље на 9 и
на 10 мај 2015 година. Во текот на
овие два дена изброив осум големи
лаги на порталите и на телевизиите
на СДСМ и на Сорос од кои се гледа
нивната тенденциозност и намера
за разгорување на судирот. Која од
која поскандалозна. Прво пишуваа
дека специјалците раниле дете, по
тоа дека се убиени дете и мајка, па
терористите се претставуваа како
обични граѓани, облечени во тре
нерки и во патики, потоа тврдеа
дека судирите се прошириле и во
Арачиново и во Тетово, дека има
петок, 11 ноември 2016 година
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терористичка група во Зајас, дека
упадот во Гошинце, всушност, бил
„режиран случај“, дека тајната по
лиција соработувала со терорис
тичката група, како и дека ДУИ ќе ја
напушти владата поради настаните
во Куманово. Сите овие тврдења се
покажаа како лажни, а медиумите
на СДСМ и на Сорос за ниту една не
почувствуваа потреба да им се изви
нат на граѓаните за паниката што
ја предизвикаа и за лажните ин
формации. Нека им служи на чест!

Паралелно со насилните протести
на опозицијата, на јужната граница
полицијата се соочуваше со сериоз
на безбедносна опасност предизви
кана од големиот бран бегалци. Во
април годинава, десетици илјади
бегалци беа организирани и од
повеќе центри и организации да
извршат обид за насилно влегу
вање на македонска територија.
Во интервенцијата на полицијата
за одбрана на мирот на граѓаните
и на територијалниот интегри
тет на државата беа повредени
десетици полицајци, но опозици
ските медиуми место да застанат
зад интересите на државата и на
граѓаните, објавуваа лажни вести за
случувањата на границата. Така, со
нивните тенденциозни и невисти
нити медиумски приказни креираа
слика во јавноста дека државата се
однесува нехумано со бегалците, а
дека полицијата врши агресија врз
нив. Во исто време, истите тие ја

 500.000 ФАНТОМИ

убедуваа македонската јавност дека
Македонија мора да прими стотици
илјади бегалци со што државата, прак
тично, ќе се претвореше во еден голем
бегалски камп. Македонските безбед
носни сили го издржаа предизвикот,
бегалците се повлекоа, а притисокот
од меѓународниот фактор за изградба
на бегалски кампови драстично се
намали. Остана само срамот на овие
опозициски новинари и аналитичари,
кои тврдеа дека немаме друг избор,
освен да ги примиме бегалците дома.

 ПРИСЛУШУВАНИ РАЗГОВОРИ
ИНТЕРВЈУТО НА ЗАЕВ ОД ИЗРАЕЛ
При посетата на Заев на Изра
ел, телевизијата „Телма“ објави
интервју со лидерот на опози
цијата во кое тој тврдеше дека
на средбата со вицепремиерот на
Израел, Силван Шалом разгова
рал за неговите „бомби“ и за до
нацијата за Македонија. Неколку
дена подоцна следуваше демант
од кабинетот на Шалом во кој се
потенцираше „на средбата не се
разговараше за какви било без
бедносни или финансиски пра
шања“. Се разбира, во овој случај,
ниту новинарот ниту медиумот
не можат да бидат виновни за
изнесените тврдења на соговор
никот, но во никој случај не може
да се оправда варакина-новинар
ството на „Телма“ и на другите
опозициски медиуми, кои место
да го прашаат Заев зошто лаже,
се фрлија во одбрана на сканда
лот. За таа цел, по веќе познатата
шема, беа навредувни и напаѓани
сите новинари и медиуми што го
осудија дипломатскиот скандал
на Заев, кој со својот несериозен
однос ги загрози пријателските
односи со оваа земја.
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Фактот дека за медиумите на Со
рос и на СДСМ е многу поважно
да ги бранат лагите на Заев, от
колку да трагаат по вистината
може да се поткрепи со безброј
примери. Сепак, најиндикатив
ни се тие што се поврзани со
неговите тези за прислушува
ните разговори. Прво панично
го криеја изворот, лажејќи дека
разговорите ги снимале „пет по
лициски службеници“, па потоа
извадија теза дека прислушувале
„50 до сто лица и тоа во смени,
во две згради“. Беспоговорно ја
бранеа и лагата на Заев дека не
се познава со Верушевски, сè до
дека Заев самиот не призна дека
разговорите ги добил од него.
Опозициските медиуми до денес
ја бранат последната теза на Заев
дека Груевски сам се снимал, иако
има признание и еден куп докази
што ги потврдуваат начинот на
прислушување и соработниците
на Верушевски. Немаат проблеми
ниту со прифаќањето на паушал
ната бројка на Заев за прислушу
вани 20.000 граѓани. Неверојатно
е како сите овие „професионал
ци“, истражувачи, добитници на
www.republika.mk

Во одбрана на алибито на Заев за бегство од
избори (двапати по ред), опозициските меди
уми многу жестоко го напаѓаа избирачкиот
список тврдејќи дека е полн со фантоми што
биле користени за изборни нерегуларности од
страна на власта. За таа цел „професионалните“
новинари секојдневно ја бомбардираа јавнос
та со сензационалистички наслови од типот:
„156.000 фантомски гласачи ги нема во ниту
една база“, „Спорни 495.258 гласачи“, „Половина
милион спорни гласачи пронајдени во вкрсте
ната проверка на ДИК“ . Во исто време никој
не се осмели да ги праша ниту првите луѓе
во СДСМ, ниту претседателот на ДИК јасно и
гласно да кажат дали има докази за барем еден
фантом! По цела година проверки ДИК излезе
со конечен став дека во списокот нема фантоми,
а бројката на гласачи сега е поголема за 3.000 во
однос на оспоруваниот список. Фантомите ги
снема, срамот на варакина-новинарите остана!

Еден од најеклатантните
примери за спрегата на опо
зициските новинари, СДСМ
и на СЈО е интервјуто на
специјалната обвинителка
Катица Јанева за МРТ. Скан
далозното интервју изработено под сите новинарски стандарди
ги прикажа во вистинска светлина и капацитетите на првите
луѓе на СЈО и на информативната редакција на МРТ. Комплет
ната неспособност на Јанева да остави впечаток на сериозен и
авторитетен обвинител се маскираше со однапред одговорени
прашања, кои обвинителката ги читаше, а потоа и со дополни
телна обработка на материјалот со сечење и лепење инсерти.
Опозициските медиуми не изустија ниту збор за скандалозното
интервју, но затоа фрлаа со дрва и со камења по „Република“
затоа што го објави немонтираниот материјал од интервјуто
од кој јасно се гледа интенцијата на авторот на интервјуто да
ја манипулира јавноста со прикривање на интелектуалната и
професионална неспособност на Јанева. „Професионалните“
новинари, кои постојано бараат поголем професионализам во
македонското новинарство, повторно ги погазија основните
новинарски стандарди и се фрлија во белење на образот на
Јанева тврдејќи дека „обвинителката не морала да биде добар
оратор, доволно било само да биде добра во судница“. Истите
варакина-новинари воопшто не го коментираа скандалозното
непознавање на правната терминологија на Јанева, која како
носител на таква висока функција мора да ја познава во сон.
Оттука ќе биде многу интересно да го следиме новото самопо
нижување на опозициските новинари, кое ќе почне во истиот
момент штом Катица ќе стапне в судница. Шоуто продолжува!

награди, ја користат бројката како
апсолутна вистина, а никој од нив
не смогна сила да побара од Јане
ва да ја потврди. Никој од нив не
застана ниту во одбрана на права
та на овие луѓе. Никој од нив не се
осмелува да праша каде се другите
петстотини илјади разговори што
Заев тврдеше дека ги има, а Катица
дека не ги добила. Никој од нив не
се интересира уште колку илјади
разговори се чуваат под душеци
како кај Чаушот? Никој од нив не
се заинтересира да истражува како
разговорите на Чаушот излегуваат
во јавност? Тука може да се набројат
уште десетици прашања, но во не
која следна пригода...
www.republika.mk
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Сорос и платениците го киднапираа СДСМ

Социјалдемократите
останаа без партија
Пишува | Наум Стоилковски

Се приватизираше СДСМ, констатираат социјалдемократите, откако и по јавниот револт и оставки
во партијата, со 600 наспроти еден, делегатите на
конгресот ги одобрија пратеничките листи. Доцнат
ли освестувањата во партијата дека Заев ги истера
сите и си го подели СДСМ со Сорос? Сега е прашање
колку пратенички групи од овие листи ќе се оформат
во идниот парламент, но и за чии интереси ќе
работат- за државните или за Сорос?

www.republika.mk

З

оран Заев не ја подготвува пар
тијата за избори, туку за сопс
твено политичко опстојување.
Изборните листи што ги предложи, и
очекувано му поминаа на партискиот
конгрес, тоа најотворено го покажу
ваат. Всушност, Заев откако ја презеде
партијата е во перманентна чистка на
сите кадри за кои тој и тие околу не
го мислат дека може да им наштетат,
па и да го тргнат Заев од комплетно
то преземање на некогаш моќниот
петок, 11 ноември 2016 година
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играч на политичката сцена.
Ако првичното отстранување
на кадрите на Црвенковски,
што само по себе е небулоза
затоа што и тој и Шекеринска
се деца на „папата“, сите заме
ни од Грчева и Буралиева до
Сугаревски и Кире Наум
 ов на
изборните листи се само на
доврзување на „раскинување
то“ со Макрадули, Ивановски,
Петров, Георгиев, Грковска,
Бендевска, Минчев, Станковиќ,
Николов, Ристова Астеруд...
Чистката што ја спроведува
ат Заев и неговиот клан заедно
со СОРОС воопшто не е наивна
и случајна. Ако сето тоа на по
четокот се прикриваше во об
ландата на нов почеток со нови
лица, како ли досега ги гледаа
и прифаќаа Зечевиќ, Верушев
ски, Пендаровски, Спасовски...

Точно е дека со смената на
Бранко Црвенковски СДСМ
требаше да отвори нов, совре
мен пат за партијата да опста
не на македонската политичка
сцена. Но, уште со изборот на
Зоран Заев и на Радмила Ше
керинска на новооформеното
место во хиерархијата, рабо
тата почна да застранува во
уште подлабока внатрепарти
ска криза, која се пресели и на
севкупниот политички живот
во земјата. Секако, почна со тоа
што Заев и кланот се подредија
под СОРОС, а сега ја отстапија
партијата. Како почеток на
кулминација на таа состојба,
во некои идни анализи, веро
јатно ќе биде земен моментот
на претставувањето на прате
ничките листи за вонредните
парламентарни избори 2016
година, кои и покрај огромното
незадоволство кај членството,
помина со 600 гласови „за“ и
со само еден делегатски глас
„против“!?
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Незадоволството во партијата
што го предизвикаа овие листи
ги надминуваат и револтот по
конгресот на кој Заев беше из
бран за лидер на партијата, како
и несогласувањата по составот
на „анонимните“ за изборите
во 2014 година. Дури звучни
партиски имиња јавно оцену
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на раководството? Дали овие
„послушници“ ќе се премостат
кон новиот „центар на моќ“
или повторно поткрепата ќе
ја бараат во СОРОС? Колку пра
тенички групи може ќе изро
ди оваа Коалицијата на СДСМ
со „граѓаните“? Која ли тогаш
група ќе се залага за социјал
демократските вредности на
„државотворната партија“, ка
ко милуваат да се наречат, а
која за соросовите двојазични
интереси? Воопшто, ќе има ли
од нив пратеничка група што
ќе се грижи за државните, уни
тарни интереси, или тоа вооп
што нема да им е на агендата?
ваат дека со самото тоа што
сега го нема првиот партиски
претставник во парламентот,
координаторот на пратенич
ката група Сугаревски, се ис
праќа многу лош сигнал. Суга
ревски навреден го напуштил
Конгресот, а Софија Куновска
си поднесе оставка од парти
ската функција. Бил револтиран
дури и Едмонд Адеми, чијашто
„светост“ ја засени „независни
от“ новинар Мухамед Зекири.
Како неверојатно и невозможно
се толкува и изостанувањето на
Кире Наумов од 120 имиња со
кои партијата ќе настапи пред
граѓаните, а во моментов, од
партиска гледна точка, тој е
иден министер. Доколку ли
стите и се „граѓански“ зошто
ја нема Лидија Димова, која не
само што пред пратеничкиот
мандат водеше НВО, туку и ја
возеше бојата за протестите, а
ја има(ше) Лилјана Поповска?
Ако Заев се обидува да продаде
приказна дека сите тие ќе има
ат удел потоа, зошто тогаш на
листите ги „вдоми“ Спасовски,
Фросина Ременски, како и Ше
ќеринска, па и себеси? Од друга
страна, и покрај сè, ако, нави
стина, се убедени во победата,
зошто тогаш ова јавно мани
фестирана нервоза и на тие на
листите и тие што отпаднаа?
Неуспехот на СДСМ под Заев
и Шеќеринска, кој се очекува
во декември, како последен
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во низата на сите изборни цик
луси, веќе нема да може да се
затскрива зад „режимот“ и „фан
томите“, па Заев и неговиот клан
преминаа на друга стратегија да се отстранат сите што може
да бидат евентуален проблем и
да бараат одговорност од Заев и
СОРОС за загубените избори. Но
и да застанат спроти некои нови
обиди на Заев иот соросов клан
за дестабилизации, напуштања
на парламентот и други форми
за наново отворање на кризата
во земјата. На сегашните „новите
момци“ пораката им е испрате
на со протерувањето на Грчева
и на Буралиев а од претходниот
состав, како и на Роза Топузова
– Каревска од сателитот ЛДП.
Место нив, Заев присвоената

партија ја продаде на т.н. Невла
дин сектор на Сорос, што, всуш
ност, и нема некаква разлика. И
досега се знаеше дека спрегата
СДСМ со парите од СОРОС сто
еше зад разни пленуми и про
тестни здруженија, кои требаше
да глумат „граѓанство“. Па,како
поинаку од таа калакурница беа
избрани „шарениот“ Павле Бого
евски, семејно врзан со парти
ските активисти Огнен Јаневски
и Марин Бабиќ, или, пак, Ивана
Туфегџиќ „шарен“ член на СДСМ
со корени во судството, кое Заев
посакува да го гради од почеток.
Секако дека тие не се „црпнати“
по принципот на Заев, туку дека
внимателно се избрани заради
нивниот послушничко-револу
ционерен карактер.

Додека истакнати партиски
лица како Каролина Ристова
Астеруд и други поддржува
чи на СДСМ се фокусираат на
имиња од листите, Ивор Миц
ковски, колумнист, социјалде
мократ по убедување, конста
тираше „Затворени партиски
листи и независни интелекту
алци!? А, ОК, партија решава
кој е независен интелектуа
лец“. Тој потоа отворено збору
ва дека на овие избори против
ници на Заев и „негова опсесија
се претходниците (во СДСМ,
н.з.) и сите што имале шанса
да работат со нив. Се разбира,
покрај личниот исклучок и тој
на вечната потпретседателка
и нејзиниот клан, кои секогаш
се млади и нови лица. Затоа
и ги задуши листите со свое
кандидирање, или кандиди
рања на скоревци, кои немаат
врска од политика. Ама имаат
врска од послушност“- пишува
Мицковски, кој подолго време
констатира дека Заев ја прива
тизира СДСМ.
Но, што може да се очекува од
овој состав откако ќе поми
не низ филтерот на избори и
ќе се влезе во парламентот?
Што ако тие ја откажат пос
лушноста кон Заев и почнат
своја политика контролирана
од соросовиот апарат? Што до
колку СДСМ и тргне во нормал
ни стапки во овој пратенички
мандат, со барање на смена
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За ваквата состојба одамна
се предупредува од јавноста,
токму повикувајќи се на ука
жувањата, пред сè, од „скоп
ското крило“ на СДСМ, додека
партиските кујни го отфрлаа
како политичка игра од вла
ста. Оттука, дури и револтира
актуелната јавна изненаденост
и разочараност на „ангажира
ната прооп
 озициска јавност“
од потегот на Заев. Не може да
се рече дека припадниците на
таа јавност се толкави поли
тички аналфабети за да не ги
препознаат идните чекори на
Заев. Или пак дека толкава би
ла заслепеноста од вербата во
настапите на Заев со ветувања
та за „враќање на слободата и
демократијата“, односно дека
тој лик има капацитет со себе
да носи вистински демократ
ски промени кои би ги спро
вел? Дотолку повеќе, што ако
навистина ликови како Заев,
заедно со Шеќеринска, Пенда
ровски или партискиот гласно
говорникот Петре Шилегов се
дограбат до власт? Колкаво би
било нивното разочарување од
евентуалните тогашни „листи“
од Заевистите - што за чистка
и јадење, што за нивна замена,
на национално ниво? Веројат
но половина членство од СДСМ
и поголем дел од медиумски
експонираните поддржувачи
би биле подготвени и за подра
стични чекори предизвикани
од разочарувањето. Сепак, спо
ред предложените листи, тоа е
тешко остварливо.

петок, 11 ноември 2016 година
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Го знаете вицот за двете
јагниња што се прашуваат: „Дали
веруваш во живот по Курбанбајрам?“ Новата верзија во СДСМ
е „Дали веруваш во партија по 11
декември?“ Но, врхушката не ја
дели загриженоста на членството
за партијата, таа е загрижена за
себе. Неминовноста на поразот
повлекува и одговорност.
Раководството се плаши за
својата егзистенција. И политичка
и таа на слобода. Затоа, свесно
за поразот, си смисли и оства
ри одлична отстапница. Нов куп
послушници од листите за прате
ници, новопечени социјалдемо
крати што ќе „јадат живи луѓе“ во
одбрана на своите творци. Високо
на менито на новиот пратенички
состав котирале токму старите
социјалдемократи...
Пишува | Љупчо Цветановски

П

оведени од, само за нив, „успеш
ната“ транзиција од 90-тите
години на минатиот век, која
создаде грст моќници со „минимална“
колатерална штета од стотици илјади
граѓани без работа, СДСМ, очигледно, се
враќа кон корените. Но, овој пат, чира
ците Заев и Шеќеринска рецептот не го
употребија на мајсторот Црвенковски за
урнисување на државата и на нејзини
от имот. Јок. Не се на власт, па, за нивна
жал, таа можност им е скратена. Тука и
Катица не може да им помогне. Па удрија
по партијата. И си ја приватизираа. Во
косопствеништво со Сорос, се разбира...

Фатени во тесно и со скратени ресурси
и овластувања, раководството го иско
ристи наученото, па, преку испробаната
формула, во двегодишна транзиција си
ја приватизираше партијата. Фактот ги
растревожи старите „комуњари“, но нив
ната реакција е задоцнета и предизви
кана од лични побуди. Побудата се вика
пратеничко место, кое не го добија, а
чијшто недостиг ги свести дека лидерот
подготвувал пуч и во партијата?! Еурека!
Па зар, по сѐ што се случи досега, дотич
ните се посомневаа во неговите пучи
стички квалитети? Нивниот бестрашен

УРБАНА СКАЗНА: КАКО ЗАЕВ И РАДА
СИ ПРИВАТИЗИРАА ЕДНА ПАРТИЈА

Пуч во СДСМ
за спас од
последиците
по 11 декември
лидер требаше одамна да ги увери
своите „неверни Томи“ дека ролјата
одлично му прилега. Добро, за волја на
вистината, првиот пат акцијата и не
му беше баш успешна и за пофалба, но
ако човекот учи додека е жив, зошто
да не го прави тоа и Заев? Сетете се
само на „прогресот“ во интервјуата...

ПРЕМОЛЧЕНОТО ОДОБРУВАЊЕ НА
СТАРИТЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ
ГО СОЗДАДЕ ПАРТИСКИОТ
ФРАНКЕНШТАЈН

Од друга страна - за разлика од првиот
пат, противникот за спроведување пуч
му е многу полесен и попознат, а за
знаењето на слабостите, мрзливоста
и за немањето политички рефлекси и
идеи на ослабените елитистички при
падници на сопствената партија со си
на крв и да не зборуваме. Сепак, проце
сот не е од вчера, ниту беше невидлив
за членството и за извиканите соци
јалдемократи. Арно ама, на Заев и на
Рада сѐ им беше простено и дозволено

www.republika.mk

само за да ја исполнат основната пре
миса на своето постоење – да го урнат
Груевски. Уште поарно, ама партијата
и тогашните „извикани“ слободно
можат да го преземат името на ан
тихеројот на Британката Мери Шели.
Социјалдемократите, исто како и д-р
Виктор Франкенштајн, сами го созда
доа своето чудовиште, кое сега им ги
уништува животот, идеалите и парти
јата. Ах, да, и пратеничката кариера.
Другата, очигледна сличност е што
поранешното раководство на СДСМ
и д-р Франкенштајн споделуваа иста
цел. И нашите инвентивни познај
ници од „Павел Шатев“ и научникот
сакаа преку создавањето чудовиште
да ѝ дадат живот на мртва материја.
Во првиот случај на мртва партија, во
вториот на мртво човечко ткиво. Во
првиот случај им требаа „бомби“ за да
оживее, во вториот „струја“. И ликот
на Шели и антијунаците, возљубени
во БЦ, употребија различно ткиво.
Д-р Франкенштајн своет о чудовиште
го склопи од повеќе мртви тела, а кај
тогашната СДСМ во крпеницата се
петок, 11 ноември 2016 година
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вмешаа ткива од Сорос, разни ча
дори, „невладини“ организации и
дузина издишани квазиинтеле
ктуалци. Едноставно, сите што
немаа попаметна работа, а исто
времено мораа да им прикажат на
финансиерите или одговорните
дека, демек, работат нешто Не
случајно, првото излезе невешто
чудовиште од 2,5 метри, а второ
то неразбирлива, елитистичка
и аналитичка творба. Како што
бива во народните преданија, кои
тие не ги читаат затоа што тоа е
литература за „стока“, од многуте
мајки испадна килаво дете, или
килава партија.

Идентично како и во делото
на Мери Шели, и нашето по
ранешно сино, а сега шарено
чудовиште се сврти кон тво
рецот. Создаден да го уништи
ВМРО-ДПМНЕ, социјалдемо
кратскиот Франкенштајн ја до
тепа сопствената партија. На
страна рејтингот. Веќе одамна
Заев и Шеќеринска целосно го
сменија начинот на дејствување
и имиџот на СДСМ. Од, демек,
европски и демократски настро
ена, макар елитистичка „напра
вија“, сега имаме јуришничка по
пулистичка проалбанска партија
облагородена со ред криминоге
ни елементи и членови. Чудно,
но елитизмот е единствен пиреј
во партијата што ги преживеа
промените...

ЗАЕВ РЕЦЕПТ: КАКО ДА СЕ
ОСЛОБОДИТЕ ОД НЕПОСЛУШ
НИТЕ ПАРИСКИ ЧЕДА?
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Последен проблем што ја нару
шуваше удобноста и комодите
тот на врхушката беа старите,
познати и признати социјалде
мократи. Да, тие што го вложија
животот во партијата и макотрп
но работеа на претходниот имиџ,
макар бил и лажен. Труд, кој за
ова раководство се покажа како
грев. За потсетување, смената во
СДСМ не е од вчера. Стартот на
перестројката и спроведување
то на планот за создавање јадро
од послушници беше означен со
доаѓањето на Заев и на Шекерин
ска и со листите за пратеници
на изборите во 2014 година. Ре
зултатот на настапот со „обно
вената“ партија го знаеме сите,
а поттурнувањето на тие што ја
петок, 11 ноември 2016 година

ната Куновска. Чуму не ги задово
лија бараните квалитети од Заев?
Едноставно, очигледно, во нив
имало премалку омраза и уште
помалку послушност. Избрани
ците, пак, како калапени – мразат
ли мразат, сите послушни и воде
ни од парадоксалната премиса
„кој повеќе мрази, поуспешно му
се радува на животот во парти
јата“. Шегата пред социјалните
кооперации (затоа што мрежите
се покажаа како антисоцијални)
е дека СДСМ има среќа што Џин
Роденбери, авторот на „Ѕвезде
ни патеки“, е починат во 1991
година (истата кога без победа
првпат дојдоа на власт?!), зашто,
во спротивно, би ги тужел за це
лосно преземање и копирање на
неговите Борги. Суштества што
водени од сопствената идеја за
некаква си нивна перфекција
асимилираат сѐ што мисли по
инаку. И живеат во „колектив“.
Или беше Пленум...

ОТСТАПНИЦА ЗА СПАС
ОД ПОСЛЕДИЦИТЕ ПО
11 ДЕКЕМВРИ
држеа структурата беше поради
двојката што не трпи противре
чење и противаргументи. Тогаш,
„изгореа“ Макрадули, Бендевска,
Петров, Ивановски, Георгиев,
Павловска - Данева, Станковиќ,
Тушева, Савова, Томиќ и др. Нив
ните места радосно ги заземаа
тогаш новите Шилегов, Богоев,
Дескоска. Сега, пак, нелогично
осилена од двегодишните глупи
рања, чудната врхушка реши да
си спроведе целосна перестрој
ка, атавизам од комунистичките
предци. И ако на претходниците
за перестројката им требале пе
толетки, Заев и заменичката ја
стокмија рокадата за само две го
дини. Без пардон, сменија сѐ живо
во партијата, целосно ги „напади
ја“ старите социјалдемократи и
си донесоа свои, проверени чеда.
„Чеда на Македонија“, како што
ги нарече Заев. Сега, изгореа и
„преживеаните“ од претпослед
ниот состав како Николов и Ор
цев. Исклучок и уникат остана
Оливер Спасовски. Не преживеа
ниту „шоферката“ Димова, ниту
борбениот парламентарец Суга
рески. Немаше среќа ни извика
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Не случајно, но, едноставно, и
без трошка гризење на совеста,
минатите две години раководс
твото тераше тивка транзиција
и си ја донесе сината ООЗТ на
работ. Но СДСМ веќе не е парти
ја во „слободен пад“, никако. Во
моментов, СДСМ е во заден план,
а најважни се личните судбини
на неколкумина. Со целото ра
ководство што сега ѝ скока на
глава „засилено“ со своите шаре
ни домашни миленичиња, Соро
сови чеда, квазиинтелектуалци
и зелени далтонисти, партијата
одамна е ничкосана и заглавена
во калта создадена од истите не
колкумина безобразни полити
канти. Тие имаат просто и едно
ставно решение за сѐ – тие што
не можеа да ги вработат во СЈО и
во Сорос, ги ставија на листите.
Саде „граѓанското општество“ и
независни интелектуалци. Така
барем тврдат авторите на најно
вата опозициска бурлеска. Ши
легов и Заев се мачат и земаат
забрзани курсеви по албански
јазик, но истовремено со Шеќе
ринска многу му се радуваат на
новиот состав - откровение. Ова
за нив е одличен состав за пораз
на избори, подобар здравје.

На денот кога во неговата бли
ска општина Василево, поточ
но во село Градошорци, жите
лите го прославуваа „Денот на
празот“, соседниот струмички
градоначалник и другиот дел
од елитистичката врхушка го
славеа „Денот на поразот“. Да,
раководството на истиот ден
6.11.2016 година си направи
одлична отстапница за прет
стојниот пораз на изборите.
Создаде листи на послушници,
предводени од уште поголеми
почитувачи на нивниот лик и
дело, луѓе што по 11 декември
ќе си ја заслужат довербата и
пратеничката плата.
Знаете, по поразот на избори
те, кој доаѓа за помалку од еден
месец, некој ќе треба да поне
се одговорност за него. За жал,
притисокот на странците и тол
ку милуваната „меѓународна“
заедница сега е јасен. Овој пат
нема непризнавање на изборите.
И „шу праиме“ сега? Врхушката
нема да може да се вади на не
булозните фалсикувани избори
како минатиот пат, а тоа значи

(омилениот збор на Катица, но
во поинаква, соодветна коно
тација) дека ќе мора да „паѓаат
глави“. Што мислите, кој ќе мо
ра да ја понесе одговорноста за
новиот дебакл? Веројатно врху
шката на партијата. А таа, сосема
случајно, нели, си даде добитни
пратенички места. Имунитетот е
„приде“. Си обезбедија пратенич
ки плати за следните пет години
(четири и една апанажа) и нов
пратенички состав, кој ќе јаде
„живи луѓе“ за одбрана на истото
тоа раководство, кое ги направи
луѓе. Гастрономско-политички
те познавачи велат дека старите
социјалдемократи котирале ви
соко на нивното мени...

НЕКОМУ ПЛАТА, НЕКОМУ
СЛОБОДА

Овој пат, за дел од челниците, не
е во прашање само политичката
кариера. Ниту бизнисот, колку
тендерите и кириите да биле
слатки за некого. Не. Овој пат во
залог е нешто многу посериоз
но. Овие две-три години, СДСМ
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постојано се „бори“ за измисле
на слобода. Апстрактна именка,
затоа што не може да посочи ре
ален проблем, ниту да реши. За
тоа, ја враќа слободата. За некого,
пак, таа слобода и не е толку ап
страктна именка. Поточно, лиде
рот на СДСМ и натаму се сооч
 ува
со две тешки обвиненија за „Пуч“
и за „Поткуп“. За разлика од поли
тичкиот циркус на Катица Јанева
насочен кон политичките опо
ненти, каде што сѐ се темели на
евентуални разговори извадени
од контекст и на пуста желба за
медиумска сензација без трошка
докази, во првиот случај на лиде
рот на СДСМ имаме конкретно
признание на еден од обвинети
те, а во вториот и видеодокази. Се
бори ли некој во СДСМ, конечно,
навистина, за слобода? А за еден
месец следува изборен пораз, кој
не ќе смеете да не го признаете...
Беља. Да, оваа нова, послушна
пратеничка листа е повеќе од
неопходна. Велат дека составот
бил „освежување“. Дефинитивно.
Одличен освежувач за надежите
на врхушката за политичка и сло
бодна егзистенција...

петок, 11 ноември 2016 година
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ЧАДОРОТ
Пишува | Ацо Станковски

В

о романите на Џон ле Ка
ре или Жорж Сименон, па
и на Агата Кристи, речиси
секогаш имате некоја таинс
твена личност, која обично има
изглед на средовечен англиски
џентлмен со мантил, чииш
 то
ревери се кренати нагоре за да
скријат дел од лицето, а шапка
та го покрива другиот, горниот
дел, додека очите остануваат во
длабока сенка. Неизоставен дел
од неговата мистериозна појава
е и чадорот, што овој господин
постојано го носи со себе.
Обично, овој чадор е собран,
како да е некаков супститут
за бастун или, пак, тоа што тој
чадор стои во таква позици
ја, можеби, сугерира на нешто
друго, на оружје.

Не ретко во шпионските фил
мови ваквиот опскурен гос
подин од чадорот вади долг и
остар меч, кој го забива во сто
макот на својот непријател. По
некогаш чадорот е маскиран
пиштол, од каде што може да
се истрела еден куршум, и тоа
во крајна нужда, кога господи
нот со чадорот е приклештен во
агол. Тогаш таквиот прикриен
револвер може да значи спасо
носна можност за преживува
ње. Понекогаш остриот врв од
чадорот е премачкан со отров и
со него се вршат брзи атентати,
со тоа што случајно ќе се боцне
жртвата. Ваквиот тип оружје се
вика „бугарски чадор“, зашто
со него се служела бугарската
разузнавачка служба.
18
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Обично, во „булевар филмови
те“ од педесеттите години има
вакви типови со чадор. Тука ам
биентот е темен, постојано врне,
а чадорот е отворен. Играта на
светлото и сенката во сцените од
овој тип филмови создава уште
поголем суспенз. Напнатоста
трае, а потенцијалот на таинс
твеноста и непредвидливоста ги
доведуваат гледачите до лудило.
Но, сето тоа е дел од индустри
јата за забава, а само во ретки
случаи станува уметност.

Уметноста е блаженство и веч
ност, недвојбена вистина, која
малкумина ја знаат, а само не
колкумина ја практикуваат.
Уметноста е заштита од океанот
на глупоста и грдотијата, во која
живееме. Не само ние, тука, на
Балканот, туку насекаде по пла
нетава. Зошто животот е бура од
фекалии, а уметноста е чадорот
што нѐ штити од нив?

На симболички план чадорот е
заштитник, а овој контекст може
да се рашири во полно димен
зии. Во воен
 ата терминологија
чадорот е симбол за воена ин
фраструктура или систем од
стратегиски, тактички и военотехнолошки компоненти, кои
вршат заштита на цели држави,
па и континенти.
Во разузнавачката симболика
чадорот е некој моќен фактор,
кој му дава и му гарантира си
гурност на еден шпион или на
цела група шпиони, кои сакаат
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колумна
да ја променат страната на која
ѝ служат. За време на Студената
војна помеѓу САД и СССР, на „пре
безите“ – кои од комунистичкиот
блок бегаа на Запад кај своит е
нови „пријатели“ и газди - обич
но сигурноста им ја гарантирал
некој „чадор“.
Во шпионската литература од
ова време, кога дисидентите
или разузнавачите бегаа пре
ку Берлинскиот ѕид од ДДР кон
БРД без соодветен „чадор“, тие
бегства ќе беа невозможни,
не затоа што бегството преку
најобезбедуваната граница на
светот не беше возможна (не
ма сигурносна бариера, која
човечкиот ум и тело нема да ја
совладаат), туку затоа што без
ваков „пријател – чадор“, бега
лецот тешко би се вклопил во
новиот систем. Сомнежот беше
енормен и секој бегалец од зад
Железната завеса детално го
прегледуваа и испитуваа. Всуш
ност, противникот секогаш мо
жеше да уфрли свои шпиони
во конкурентниот систем под
превезот на дисидентите.
И така, на првиот знак на сом
неж, инфилтрираните агенти од
другата страна или ќе беа ликви
дирани или затворени, а подоцна
разменети за своите агенти, фа
тени од противникот, и тоа обич
но кај веќе легендарниот пункт
на американските окупациски
сили, кај берлинскиот најпознат
премин за размена на шпиони –
„Checkpoint Charlie“.

Тука поминале многу луѓе, на
кои „чадорите“ им откажале
љубов. Затоа, многу тешки мо
менти настапуваат за шпионите
кога ќе ја загубат наклонетоста
на „чадорот“. Тоа не е обична ро
манса со елегичен амбиент во
душата и многу лирска растре
переност во воздухот. Овој рас
кин е проследен со константна
закана по животот, од едната
или, пак, од другата страна.
Таквата егзистенција го носи
претвкусот на пеколот.
Не мал број вака заталкани аген
ти од кариера се најдени убиени
и фрлени во некој ендек или, пак,
изнуркале надуени на површи
www.republika.mk

ната од некој канал. Луѓето се
собираат на кејот и го гледаат
трупот што плови.

Понекогаш, не така често, некои
од овие убиени агенти имале ча
дор во раката. А, понекогаш во
нивното торзо бил зариен чадор.
Ова, секако, не ни кажува многу,
освен што упатува на чадорот –
како на оружје.

Но, тука енигмата расте како
квасец. Зошто со чадор? Што
треба да значи тоа? Дали се ра
боти за ритуално убиство? Или,
пак, можеби, се работи за нека
ква порака? Чадор? Дали чадо
рот е субјект или објект? Дали
чадорот, како средство на зло
сторот, реферира на злосторни
кот и на неговиот идентитет?
Прашањата се нижат во главата
на добриот детектив, кој треба
да го истражи овој случај без
оглед на тоа за која полиција
се работи, за онаа од БРД или
за онаа од ДДР.
Овој истражител (детектив) не
работи од идеолошки побуди,
тој се става себеси во служба на
граѓаните и работи исцело за
нивната заштита, а на ова убис
тво гледа како на криминал, ка
ко на опасно поведение на не
кој – „чадорот“, како на манијак,
кој веќе одзел човечки живот и
како таков станува предмет на
кривичен прогон. Во очите на
добриот детектив, кој се рако
води од цивилниот закон како
од сублимат на традиционални
морални вредности, иницирани
од религијата и верифицира
ни низ емпиријата на животот,
„чадорот“ е само обичен убиец
и ништо повеќе.
Кој е „чадорот“? – Ова е главното
прашање на добриот детектив,
прашање кое е решен да го рас
ветли по секоја цена и да го уапси
„чадорот“, да го тргне убиецот
од улиците.

Овој детектив не се шегува. Тој
ќе испитува и истражува сѐ до
дека не го фати „чадорот“, без
оглед на тоа кој стои зад него.
И ништо не може да го спречи
зашто добриот детектив, всуш
ност, е самиот народ. �
петок, 11 ноември 2016 година
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Македонија ќе стане центар за сервисирање шински возила

Четири нови инвестиции за нови 1.300 работни места
Производство на ранци, сервисирање шински возила, интелектуални и
сервисни услуги, како и проширување на услугите за автомобилската
индустрија се дел од најавените нови инвестиции во државава, кои,
освен што ќе го збогатат портфолието на државава како инвестициска
мека, ќе значат и побарувачка на кадри со поинаква професионална
надградба од досега. Странските инвеститори ги препознаваат
потенцијалите за работење кај нас и се решаваат овде да ги вложат
своите пари, што им носи економска корист и ним и на нас
Пишува | Александрија Стевковска

М

акедонската економија про
должува да расте и покрај сите
инхибирачки фактори на дома
шен и на меѓународен план. Растот
на економијата со себе повлекува и
отворање нови работни места, нешто
што им е најпотребно на граѓаните
бидејќи ја подобрува вработеноста,
а со тоа го крева стандардот. Стран
ските инвеститори ги препознаваат
потенцијалите за работење во држа
вава и се решаваат овде да ги вложат
своите пари, што им носи економска
корист и ним и нам. Последната наја
ва е за четири нови инвестиции од
различни области, кои дополнително
ќе отворат нови 1.300 работни места
со разновидна побарувачка на стру
чен кадар, притоа збогатувајќи го и
портфолиото на македонскиот извоз.
Економските аналитичари сметаат
дека инвеститорите ќе го забрзаат
крвотокот на и така раздвижената
македонска економија.

титори тоа го прават како свој избор. Тие може да ги вложат своите
пари и во која било друга земја,
но ете, сепак, се решаваат за Македонија, што е голем плус за нас.
Значи, сме ја погодиле добитната
комбинација за успех и таа функционира. Многу е важно за секоја
земја да ја најде формулата како да
привлече и задржи инвеститори
преку поволности што на почеток
ќе бидат во корист на странците,
но подоцна носат добробит и за
граѓаните на државата. Очигледно,
владата на Македонија го нашла
вистинскиот начин да привлече и задржи инвеститори.
Важно е од некаде да почне успехот, а добриот
глас потоа сам се
пренесува, па

Домашните инвеститори некако се упатени да вложуваат во земјата во која
живеат, но странските инвес�

ако на почетокот требало многу
за некој да се убеди да инвестира
овде, подоцна, поучени од позитивните искуства на другите инвеститори, странците сами доаѓаат.
Странските инвестиции во земјава,
секако, влијаеја врз раздвижување
на економските текови и намалување на невработеноста, што беше
рак-рана на нашето општество со
години наназад - објаснуваат еко
номските експерти.
Времињата кога се отпуштаа работ
ници и се затвараа фабрики се веќе
минато.
�

Сигурно се сеќавате на времето
кога слушавме само вести дека
се затвораат фабрики, работници се отпуштаат
од работа.Ние дури
и во состојба на
криза го на-

малуваме бројот на невработени и
носиме инвестиции подобрувајќи
ја бизнис-климата.Не е попусто
што Светска банка нѐ прогласи за
држава што е петта во Европа и
десетта во светот според добрата
бизнис-клима и добрите услови
за правење бизнис. Се објави дека
од нас во Европа со подобра бизнис-клима се само Данска, Англија,
Шведска и Норвешка, кои, пак, од
друга страна, имаат многу високи
трошоци за правење бизнис. Е затоа, секој месец имаме најави или
почеток на градба или почеток со
работа на неколку нови инвестиции - порача лидерот на ВМРО-ДПМ
НЕ, Никола Груевски.

Тој најави и четири нови добри вести,
односно четири нови инвестиции од
различни области.

Прва добра вест е дека чешкиот же
лезнички гигант „Локо транс“ плани
ра да отвори регионален логистички
центар во Македонија. Компанијата
со седиште во Брно, Чешка, донесе
стратегиска одлука за инвестирање
во земјава. Во овој момент, компанија
та е во фаза на разгледување опции
за купување земјиште за изградба на
регионален логистички центар, кој
треба да ги опслужува сите соседни
држави. Република Македонија ќе
биде центарот на сите операции на
Балканот на „Локо транс“. Во првата
фаза од инвестицијата оваа компа
нија планира да вработи околу 200
лица, а вкупно планира да вработи
околу 600 работници. Се решиле да
инвестираат во Македонија најмногу
поради местоположбата на земјата,
како и поради коридорите 8 и 10, но
и поврзаноста со соседните земји.
Исто така, во Македонија наишле на
квалификувана работна сила во сек
торот на железничкиот инженеринг,
па затоа и очекуваат што поскоро да
почнат со инвестицијата тука.
Тие планираат да отворат нов погон за одржување шински возила
во Скопје, со кој ќе ги сервисира
активностите поврзани со железнички транспорт на компанијата
�
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во повеќе земји од поширокиот
регион. Се планира инвестиција
во вредност од 20 милиони евра и
се очекува изградбата да почне во
првата половина на 2017 година
и за неполна година да почне со
работа - најави Груевски.
Втората инвестиција што се најавува
е американска компанија, која треба
да отвори канцеларија во Битола со
план да вработи 300 лица.

Тие обезбедуваат техничко-административна поддршка на
осигурителната индустрија, маркетиншки услуги и преку социјалните медиуми и медицинско кодирање на итни центри за грижа
во Америка. Тоа што е предност
е што ќе се вработат млади и добро квалификувани дипломци за
што ќе се обезбеди и професионален тренинг – нагласи лидерот
на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.
�

Тој ја кажа добрата вест и за Крива
Паланка.

Третата најавена инвестиција
е за Крива Паланка. Словенечка
компанија во браунфилд-објект ќе
отвори производство на ранци за
деца, кои ќе ги пласира на европскиот пазар. За почеток ќе почнат
скромно со 50 вработувања со
развојни планови за пораст и за
градба на гринфилд-објект - откри
Груевски.
�

Четвртата најава за нова инвестиција
се однесува на американската компа
нија „Амфенол“, која го проширува
своето производство во Македонија
преку градба на нов погон за авто
мобилски делови во Кочани.

„Амфенол“ веќе има две фабрики
и три погони во Кочани. Градбата
на третата фабрика и четврт погон треба да заврши во средината
на 2017 година и да отвори нови
директни 400 работни места. Со
сите нивни фабрики „Амфенол“ ќе
достигне 2.500 нови вработувања
- рече Груевски. �
�
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Рекоа, не порекоа

Личност на неделата

|

Таа влада (СДСМ и ДУИ),
која се однесуваше како
да се феудалци, го уби во
поим граѓанското. Нас, од
Граѓанското движење, нѐ нарекуваа националисти,
вмровци, што ли уште не – Милчин лично им раскажу
ваше на моите странски колеги дека сум се продала,
дека сме правеле влада во сенка, а јас ќе сум била
министер за одбрана. Потоа, кога ја изгубија власта,
безброј пати се обидуваа да го кренат тој ист народ,
да го мобилизираат и активираат за граѓанска пар
тиципација. Не им успеваше. Политичката култура и
традиции се негуваат, од генерација во генерација,
а граѓаните не се на копче, па час од нив да правиш
поданици и послушници, час – бунтовници. Сега, во
светлина на оваа предисторија, пак гласно се прашувам
каква е таа „Коалиција со граѓаните“?

Мирјана
Најчевска
Јас нема да гласам за лис
та на која се наоѓа Ферид
Мухиќ. И не припаѓам
на никаква коалиција на
граѓани која застанала зад Ферид Мухиќ. За принци
пите се работи. Ќе гласам за промена, а не за замена.
22
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Лиле Поповска

Стана Лиле за да
седне Миле
Родена на:
24 мај 1956 година во Прилеп

Билјана
Ванковска

Личност на неделата

сега поединечни реакции, во
кои се проблематизира мо
јата добитна позиција на ко
алициските листи“, пишува
во соопштението до меди
умите ќерката на академик
сомнителен Блаже Ристов
ски, силниот политички фа
ктор во Македонија.

Никола
Тодоров
Се сеќавате на изјавата
на Заев во 2014 година
дека не е на листите на
СДСМ затоа што ќе бил
премиер, сега го гледаме
на листите, со тоа Заев ни призна на сите дека кри
зата во 2014 година, којашто ја креираше, му била
претходно договорена и знаел дека нема да влезе во
парламентот. Како ја договорил и зашто ја договорил
треба да претпоставиме и со кого, но очигледно е дека
целото ова сценарио му било претходно договорено.
Од друга страна, тоа многу говори за него затоа што
практично ги пуштил низ вода тогашните пратеници.
Таков човек којшто ги пушта низ вода сопствените
луѓе како може народот на државата да му верува
дека ќе направи добро за сите граѓани во државата.
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Образование:
Технолошко-металуршки
факултет во Скопје
Во политиката:
органски непожелна

П

рво Ферид Мухиќ, па
Лиле Поповска – глав
но тука запнаа листите
на Заев. Ниту најголемите
поддржувачи на политика
та на СДСМ не можат слепо
да се прегазат себеси и да
ги заборават километрите
што ги изодеа по улиците во
Скопје и во Македонија од
април годинава кога ѝ даваа
значење и масовност на пла
теничката револуција и да
му кажат браво (освен Геро)
на Заев за составот на, како
што рече самиот, „победнич
ките листи“.
Откако во јавноста се појави
ја имињата на лицата кои ќе
се најдат на изборните листи
на СДСМ во шесте изборни
единици, светот веќе не е
ист. Барем нашиов.

Ден недела, 21. конгрес на
СДСМ Шарена, мавта Заев
со листите, „победнички
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листи“, „авангардни“, а на
нив едно добитно место
резервирано за зелената
Лиле. Онаа која навидум
ненаметливо, сосема зеле
но и невино се вплетка во
политиката, секако, од стра
ната на власта. Потоа, исто
така, ненаметливо вирееше
од црвената страна, па пре
мина на сината. Ниту власт
виде корист од неа, ниту
забележа дека ја нема. Но,
опозицијата силно забележа
дека ја има.
Лиле Поповска не наиде на
топло добредојде и тоа во
општо не ѝ се допадна.

„Сега, непосредно пред
парламентарните избори,
е време за единство и за
искрена посветеност на бор
бата за демократизација на
земјата. Во тоа име, ДОМ се
откажа од намерата за само
стоен настап и прифати да
биде дел од опозиционата
коал
 иција што ја предводи
СДСМ. Нашето излегување
од Владата пред речиси две
години беше поздравено од
јавноста и нотирано во из
вештајот на Европската ко
мисија како важен пресвр
тен момент во политичката
криза. Затоа изненадуваат

Забележаа сите извисени,
прелажани, избркани, сите
кои го градеа СДСМ, а завр
шија како градежен смет. За
бележаа и оние кои се мрз
неа, се печеа, свиркаа, викаа,
фрлаа, боеја, а Лиле зелена
само ја смени нијансата.

� Јас не сакам функција по
секоја цена, ниту да пос
лужам за сеење семе на
раздор во демократската
опозиција. На Македонија
ѝ претстои голема битка
и потребни сме си сите,
независно од етничкото,
верското и политичкото
потекло. Затоа одлучив да
се откажам од добитната
позиција на пратеничките
листи за да покажам што
ми е приоритет. Уште де
нес ќе му предложам на Из
вршниот одбор, а потоа и
на Централниот одбор на
ДОМ, да ја прифати мојата
одлука и моето образло
жение. За ова ќе го изве
стиме, секако, СДСМ како
коалициски партнер.Јас,
секако, ќе се борам со по
деднаква страст од друга
позиција, која сега се смета
за недобитна, но од сите
нас зависи крајниот исход.
Ќе ги повикам членовите и
симпатизерите на ДОМ да
го сторат истото зашто си
те ние споделуваме желба
за позитивни промени во
Македонија - рече Поповска
на прес-конференцијата што
ја организира во своја чест.
И, навистина, цела ноќ се
плукаше, се викаше, шок
и неверување, и на првиот
ден од новата недела Лиле
храбро излезе, покажа ве
личина, и човечка и поли
тичка, како голем политич
ки фактор, и даде оставка.
Ситуација совршена за ко
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ментарот на Кили. Оној ле
гендарниот, малку вулгарен,
многу прецизен.

А потврда дека коментарот
на Кили не е излишен, и не
само тоа, туку е пожелен, се
наоѓа во реченицата која не
ја пренесоа медиумите кои
го поддржаа изборот на Заев,
опозициските. Зашто, сепак,
освен Заев, рака на Лиле ѝ
подаде и Павле. Шарениот:

„Нема да навлегувам во зас
нованоста на критиките за
Лилјана Поповска. Факт е
дека има направено кар
динални грешки во своет о
работење, но истовремено
беше незаменлив пријател
и поддржувач за ЛГБТИ и за
другите маргинализирани
групи. Беше наша прија
телка во Собраниет о, кога
имавме малку други. Затоа,
мојот став би бил пристра
сен. Но, тоа што е за поздра
вување е брзото увидување
на критиките кај добар дел
од јавноста и почитување
на тие критики“.

Она што остана заташка
но, за да не долева масло на
изневерениот опозициски
оган, е тоа дека „ДОМ има од
лични кадри и сигурна сум
дека на тоа место ќе влезе
личност која доследно ќе
се бори за демократските
принципи“, што пристигна
следниот ден на службените
е-пошти на многу редакции:

„Извршниот одбор на ДОМ
на својата вчерашна сед
ница ја поддржа одлуката
на претседателката Лил
јана Поповска да се повле
че од добитното четврто
место во ИЕ 2, а на нејзино
место да биде предложен
друг кандидат од ДОМ, кој
доследно ќе се бори за де
мократските принципи и
зелените политики“.

И, навистина, олкава по
литичка величина немало
никогаш на македонската
сцена. Толку голема што
малкумина ја забележаа оваа
најав а. � (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа
Никола
Груевски
На овие избори секој
носи одлука по два осно
ва. Ова е одлука за себе,
за тоа кој може и знае на
тебе и твоето семејство да ти овозможи подобар
живот и да ти пружи повеќе можности, и реши по
веќе проблеми. За тоа кој има подобра програма со
конкретни мерки, која е реална и нуди решенија
на твоите секојдневни проблеми и за која знаете
дека со сигурност ќе се реализира. Кој ќе работи
попосветено и ќе отвори можности и ти да работиш?
Со кого ти и твоите сте посигурни дека нема да ве
остави на цедило и може да се потпрете на него?
Кој е поработлив и ќе ја движи државата напред? И
од поинаков агол, овие избори се и еден вид друга
одлука. Одлука за Македонија!!! За Македонија која
не потклекнува пред уцени и сценарија.

Али
Ахмети
Можевме да сториме
многу подобро ако не се
соочевме со криза, може
би и планирана и предви
дена од центри кои не сакаат оваа земја да оди напред,
кои не сакаат оваа земја да го заземе заслуженото
место во регионот и Европа, но и во светот. Постојат
егоистични и регресивни сили кои ги интересира
стагнирањето и кочењето на натамошниот развој.

Ивор
Мицковски
Не направија коалиција,
ги промашија сите стра
тегии, не ја обединија
партијата, напротив, на
30 дена пред избори дополнително ја поделија.
Немаат еден рационален аргумент зошто би побе
диле, а камоли што би промениле, но, и покрај тоа,
си дозволуваат да ги омаловажуваат, навредуваат,
замолчуваат тие што не се согласуваат со нив. А
бројот на таквите сѐ повеќе расте. Релативизации
и флоскули, дрскост и ароганција, неспособност и
лаги, тоа е суштината на ова мртво тело на опози
цијата кое преку шминка се обидува да симулира
живот, енергија, промени.
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Доналд Трамп е нов претседател на САД

Америка
повторно
ќе биде
голема

колумна

Страв, дефетизам, недоверба
во односот кон изградените
меѓународни односи, дури и
директни повици за почитување
на основните западни демократски
вредности, што може да биде
доживеано како понижување.
Со овие зборови не се опишува
однесувањето на новиот шеф на
американската држава, туку
однесувањето на светските
лидери кои без дипломатски
ракавици реагираа на изборот
на Доналд Трамп

Пишува | Горан Момироски

И

ако на сите и во Берлин, и
во Париз, и во Лондон и во
Варшава им е јасно дека тоа
што го говореше Трамп во својата
кампања нема да биде спроведено
ниту на ниво од 20 проценти, тоа
не беше доволно за почетни по
зитивни пораки кон човекот кој
ниту е најпопуларен ниту најумен
од сите претходни американски
претседатели, но, во секој случај, е
најхрабар американски лидер. Без
разлика на високото ниво на егзи
биционизам што Трамп го покажа
во кампањата и претходно во „Ре
ални емисии“ на телевизија, тој се
впушти во досега невиден судир со
американскиот политички и биз
нис естаблишмент, граден повеќе
од два века, и на крајот успеа да
го победи.

Да се тврди денеска, кога цели
от западен свет предупредува од
опасностите од неговото владеење,
дека Трамп носи надеж, можеби, е
несоодветно, но за авторот на овој
текст тоа е апсолутна вистина. Да
се тврди тоа за човекот што ги на
вреди Афроамериканците, им се
закани со ѕид на Мексиканците, ги
уплаши муслиманите, ги навреди и
понижи жените звучи како лудост,
но освен тоа што за него гласаа
42 проценти од жените и помал
број од Хиспаноамериканците и од
Афроамериканците, Трамп може
да се пофали дека, сепак, донесе
надеж за неколку други групи гра
ѓани. Пред сѐ, на таканаречената
рурална „бела Америка“, која по
Втората светска војна постојано
е на маргините на американски
те општествени промени. „Белата
Америка“, која сѐ уште е најброен
дел од населението во САД и најго
лем дел од американските гласачи,
постојано ги гледа промените што
се однесуваат на малцинствата, но
ретко кога во последните децении
некој решил да кокетира со неа ка
ко што тоа го стори Трамп.
24
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Да се тврди дека екстремно бо
гатиот Трамп е надеж за сиро
машните Американци е уште
една контроверзија што по ба
лансирана анализа излегува
точна. Дури и неговите илјад
ници долари скапи костуми не
се пречка за надеж кај милиони
Американци дека тој ќе смени
сликата во која, за сметка на ек
стремно богатата високо-средна
и висока класа, тие ќе живеат по
добро, ќе имаат подобра здрав
ствена заштита или подобро
образование за своите деца.

Додека Афроамериканците,
како резултат на законите со
кои се сузбиваше неоправда
ната дискриминација против
нив, систематски стануваа сѐ
поважен дел од американско
то општество, додека Хиспа
ноамериканците без поголеми
проблеми станува американски
државјани, додека жителите на
елитните градски центри до
стигнуваа плати изразени во
милиони долари, сиромашната,
рурална и претежно бела Аме
рика го преживуваше затвора
њето на рудниците и фабрики
те и ја чекаше својата шанса да
каже што мисли и да влијае врз
правецот по кој се движи зем
јата што ја изградиле нивните
предци.

Сите овие луѓе го дочекаа Трамп
со надеж за подобро и тука нема
никаков спор. Исто како што е
случајот со граѓаните на десе
тици земји во светот каде што
САД се воено активни или каде
што имаат сериозна улога во
политичките и во економските
состојби. Сите тие сметаат дека
Трамп е човекот на разум кој ќе
ја пресече традицијата според
која САД имаат задача да одлу
чуваат за светската политика и
за поединечните државни поли
тики секогаш кога за тоа имаат
можност.
www.republika.mk

Да се тврди дека Трамп е носител
на промени е полесно одошто да
се тврди дека промените ќе би
дат позитивни, не само поради
неговата неконвенционална кам
пања, туку и поради суштината
на американската политика. Зем
јата сега е различна од Америка
во времето на инаугурацијата на
Барак Обама. Земјата е различна
од времето на Реган, а да не го
вориме за онаа Америка која се
бореше со идеите на Мартин Лу
тер Кинг или на кланот Кју клус
до пред само неколку децении.
Промените на Трамп може да се
разликуваат од неговите прет
ходници, без разлика дали биле
демократи или републиканци,
според нивниот правец.

Конзервативните идеи за изград
ба на ѕид во Мексико, остриот од
нос кон абортусот и кон истопо
ловите бракови, изолационизмот
и повлекувањето од сите војни во
кои учествува Америка полујав
но се само дел од арсеналот што
Трамп ќе го тестира во реалната
политика.

Трамп, пресметана
прагма или обична
лудост?

Политичкиот маргиналец кој годи
нава не е ни меѓу првите 100 најбо
гати Американци имаше храброст
(многумина велат и лудост) да се
втурне во битка со институцио
налната структура што ја направи
Америка најсилна земја во светот
со најлош глобален имиџ. Бизнис
менот на привремена работа во
политика добро пресмета дека во
процесот на светска доминација
САД дома ги загубија вредностите
врз основа на кои татковците на
нацијата и нивните наследници
ја граделе државата и кокетирајќи
паралелно со принципите на наци
онализам, солидарност, домина
ција на групата ВАСП (White anglo
петок, 11 ноември 2016 година
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Парите и Трамп
Според листите на магазинот „Форбс“, Доналд Трамп
годинава е на 156. место од 400 рангирани најбогати
Американци, што му дава слобода да не прифаќа какви
било финансиски непристојни понуди во замена за
извршни решенија на штета на САД. Минатата година
бил рангиран на 121. место. Во светски рамки сега е
на 324. место меѓу сите милијардери, а во 2015 година
бил 72 најмоќен човек на светот. Пред три години бил
30. најпозната личност на листата од сто најславни
личности. Со други зборови, Трамп има пари, слава
и моќ што може да му овозможат безгрижен пат и
подготовка за втор мандат, во кој навистина ќе може
да се обиде да ја направи Америка голема.
Колку и да звучи неговото мото нереално затоа што
Америка и вака е голема, Трамп има историска шанса
најпрвин да им се извини на сите што ги навреди, а
потоа и да ги промени негативните процеси во САД
и глобално. Македонија во тој контекст не треба да
очекува ништо спектакуларно освен принципиелни
односи полни со почит ување на различните интере
си. Поддршката што Трамп ја доби од Македонците
во САД е добар почеток за однос базиран на почит
и искрено пријателство.

saxon Americans), единство, економска
слобода, па, ако сакате, и креативност,
влезе во Белата куќа. Контроверзниот
Трамп не е чудак, сепак се работи за
пресметан човек кој добро го опипал
пулсот на граѓаните и сфатил дека со
неконвенционална кампања може да
го разбуди духот на народот заспан во
американскиот сон што го продаваат
медиумите.
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Токму медиумите се тие што се најго
леми губитници на овие избори заедно
со кланот Клинтон. Трамп покажа дека
водечките американски медиуми, како
„Њујорк тајмс“ или „Си-Ен-Ен“, ја гу
бат врската со публиката, но и битката
со социјалните медиуми кои никој не
може да ги стави под контрола освен
самите гласачи. „Твитер“ и „Фејсбук“
излегоа победници во битката со ми
лијарди вредните медиуми, чиишто
новинари, како што видовме во еле
ктронските пораки објавени од „Ви
киликс“,ги праќале своите текстови
на проверка во кабинетот на Клинтон.
Нивниот пораз од Трамп може да доне
се и позитивни работи во американски
и во светски рамки, но само доколку
тие сега, наместо да се свртат кон себе
и своите пропусти погодени од суетата,
влезат во војна со Трамп.
петок, 11 ноември 2016 година

Зошто светот е на
страната на Трамп?
Иако голем дел од луѓето
низ светот што во анкетите
покажуваа наклонетост кон
Трамп си играа мајтап и се
ирџиски посакуваа на САД да
им се случи циркус, во таквиот
став има и подлабоки безбед
носни, социјални, економски
и политички причини. Хилари
Клинтон е дел од системот на
Обама, кој како никогаш до
сега по Кубанската ракетна
криза ја врати опасноста од
трета светска војна како реал
на можност во меинстрим ме
диумите низ светот. Огромен
број луѓе низ светот гледаат
позитивно на позитивните
пораки што Трамп му ги упа
туваше на Путин. Уште пове
ќе луѓе со позитивност гледа
ат на планот на Трамп да ги
прекине воен
 ите операции на
САД во кои гинат терористи,
луѓе што направиле геноцид,
но и недолжни цивили. Не е
мал бројот и на тие што им
пречи американската хеге
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монија и кои се надеваат дека
обидот на Трамп да го врати
во игра изолацион
 измот како
надворешнополитички модел
ќе придонесе за намалување
на тензиите во голем дел од
светот.

Во овој контекст ниту Маке
донија ниту останатите земји
што дадоа огромна поддршка
за Трамп не треба да се наде
ваат на тектонски промени.
Трамп, иако од јануари ќе биде
најмоќен човек на светот, за
сите свои политики ќе треба
да се консултира, а во многу
случаи и да добие зелено свет
ло за промена на американска
та политика, со петнаесетина
федерални агенции и инсти
туции кои секогаш го имаат
најважниот збор во креира
њето на политиката. Пресме
таниот Трамп сигурно нема да
оди против интересите на САД,
особено кога подобро ќе се ин
формира за реалната состојба
на терен, без разлика дали се
работи за ИСИС, Боко харам
или за фундаменталистите на
Балканот.

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

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

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

ЕЛИТ ПЛАЗА - Хотел и бизнис центар Скопје

Тел: +389(0) 2 5514 888

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

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 VI - Уметноста на мета
В
купно 1902 страници,
со 19 досиеја, распо
редени во два дела,
им припаѓаат на уметници
те што не биле поштедени од
работата на тајната служба.
Ристо Шишков, Ѓорѓи Коло
зов, Петре М. Андреевски, Га
не Тодоровски и други.
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1. Ристо Шишков, актер,
роден во Сер, Егејска Ма
кедонија. Воден како ма
кед онс ки нац ио н ал ист,
под псевдонимот Табакера,
кој истапувал на линија на
нац ио н ал ис тичко-шов и
нистичка пропаганда, под
несена кривична пријава
и казнет е за истата. Дере
гистриран е кога починал.
Врз него се вршел огромен
притисок, по што бил склон
кон алкохол. Телефонските
разговори му се прислушу
вани и посебно внимание
обрнавме на истите за да се
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4. Божидар Смаќовски, стружа
нец, по занимање новинар. Из
вршител на усна непријателска
пропаганда. Линија на работа
од тајните служби: внатрешен
непријател. Формирано досие
од 1963 година. Воден како чо
век со анархистичко-ѓиласов
ски погледи кон општествено
то уредување.

разбере барем мал дел од она што
било негово секојдневие. Нему
му се посветени 328 страници од
вториот дел од шестиот том.

2. Aљоша Руси, службеник-уредник
во „Фокус“ и во „Вечер“, извршител
на усна непријателска пропаганда
по основа на анархолиберализам,
отворено досие од 1969 година.
www.republika.mk

3. Анте Поповски, лекар од
Гостивар, исто така заведен
под псевдонимот Лекар. Бил
директор во „Нова Македо
нија“ и во „Вардар филм“,
припадник на граѓанската
десница (анархолиберали
зам), товарен за оправду
вање на националистите и
на либералите.

5. Вукан Диневски, по зани
мање артист, формирано
досие од 1947 година. Ма
нифестирана непријателска
дејност, по школувањето во
СССР од 1947 година. Про
бал да се врати во СССР, за
што бил приведен на сос
лушување.

6. Гане Тодоровски, книжев
ник, припадник на информ
бировска линија и граѓанска
десница. Имал врски со Венко
Марковски.
www.republika.mk
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13. Mиле Неделковски, писател,
воден по линија на граѓанска
десница (анархо либерализам)
и поврзаност со разузнавачка
служба на Бугарија, екстремен
националист. Јавно истапувал
со барање за автономност и не
мешање на политиката во умет
носта, а особено бил екстремен
во истапите по македонското
прашање.

9. Кирил Македонски, компо
зитор. Непријателска дејност:
истапувал на пробугарска ли
нија под влијание на Венко
Марковски, осуден на 2 години.
Припадник на следниве катего
рии: симпатизери, помагачи и
припадници на разни организа
ции и движења на окупаторот.
Автор и учесник во изработка
на памфлети, летоци и кине
ње знамиња, како и бирократ
- етатист.

7. Ѓорѓи Колозов, артист од Кума
ново. Извршител на усна непри
јателска пропаганда, формирано
досие од 1976 година.

10. Михајло Ренџов, правник
од Штип. Дејствување од ван
чомихајловистички позиции,
манифестирана непријател
ска дејност. Истакнувал де
ка Венко Марковски е наш
најголем поет, а рецитирал
и свои творби со национ
 али
стички предиспозиции.

8. Јован Котевски, новинар, се води
како македонски националист, вна
трешен непријател, припадник на
илегална организација и суден за
субверзивно-пропагандна дејност.
Меѓу другото, забележан е како шо
винист, сепаратист и хегемонист.
Мразел сѐ што било српско. Збору
вал за самостојна Македонија бидеј
ќи била расцепкана и во тие услови
не можела да се создаде како таква.
30
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11. Миле Белодедовски, родум
од Берово, живеел во Скоп
је и работел како професор.
Вршел усна непријателска
пропаганда, линија на рабо
та од службите: анархолибе
рализам. Според него, СФРЈ
била нехумано општество по
ради економските разлики и
изразувал незадоволство од
југословенското раководство.

12. Душко Наневски, новинар
родум од Кратово. Манифе
стирана непријателска деј
ност - соработник со Венко
Марковски. Автор на пароли,
летоци, учествувал во кине
ње знамиња. Линија на рабо
та: брикратизам - етатизам
(информбиро).
www.republika.mk

17. Петар Ширил ов, нов ин ар,
линија на работа: македонски
национализам и шовинизам.
Истапувал против државното и
партиското раководство по пра
шањето за Егејска Македонија.

15. Радован Павловски, гостива
рец, поет кој вршел усна непри
јателска пропаганда, поборник
за капитализмот, внатрешен не
пријател. Досие формирано во
1958 година. Го напаѓал општес
твото и перспективата ја гледал
во капитализмот.

18. Родољуб Анастасов, ликовен
уметник, извршител на усна не
пријателска пропаганда против
Југославија, осудуван на 3 години,
досие формирано во 1955 година.

19. Бранко Варошлија, книжевник,
извршител на усна непријателска
пропаганда, внатрешен неприја
тел, досие формирано од служби
те во 1952 година, кога службите
сметаат дека почнал да се солида
ризира со линијата на информби
ро, одобрувајќи ги ставовите на
источните земји.

14. Властимир Николовски, музи
чар, извршител на усна неприја
телска пропаганда. По враќање
то од Ленинград од школување
почнал непријателски да иста
пува, го сметале за поддржувач
на Венко Марковски.

16. Петре Андреевски, книжевник
и книжевен критичар од Демир
Хисар. Досие формирано во 1957
година, по линија на македонски
национализам. Учесник во мла
донационалистичка група, кој
активно работел за обединување
на Македонија. Забележан како ин
телигентен, комуникативен, на
метлив и склон кон алкохол.

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

www.republika.mk
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Д-Р АЛЕКСАНДАР МИТОВ, МАГИСТЕР ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО

здравjе

Правилната исхрана е дел од терапијата за рак на простата

На пациентите што имаат рак
на простата им се препорачува
да употребуваат колку што е можно
повеќе храна од растително потекло,
да го намалат внесувањето масти,
особено заситени, и тоа до минимум,
вели д-р Митов

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски

Д

октор Александар Митов
е магистер по јавно здрав
ство и во интервју за „Ре
публика“ говори како исхраната
ја надополнува терапијата на рак
на простата.
Ноември е месец на машкото
здравје. Ракот на простата е нај
честото малигно заболување кај
мажите. На која возраст мажите
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би требало да почнат да внима
ваат на знаците на оваа болест?
МИТОВ: Како и кај сите малиг
ни болести, во првата фаза нема
многу јасни знаци кои рано се ја
вуваат и кои може да го преду
предат пациентот. Рани знаци на
рак на простата нема. Затоа треба
да се прави ехо-преглед. Посто
јат два начини кои медицински
се препорачани – преку физички
преглед кај уролог и преку тумор
маркери (ПСА) да се утврди дали
евентуално постојат одредени
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процеси кои може да асоцираат
на малигно заболување. Некаде
во 40-тата година од животот е
потребно секој маж да направи
базично или иницијално мере
ње на ПСА. Да се утврди која е
моменталната вредност на ПСА,
за подоцна, кога повторно ќе се
мери, после 10 или 15 години, да
се види дали постои некој тренд,
дали има зголемување или има
стабилна вредност. Сепак, важно
е да се знаат и симптомите. Нема
специфични симптоми кои ќе алу
дираат само на рак на простата.
Во симптоми спаѓаат зголемена
потреба за мокрење, особено на
вечер, проблем со измокрување
то, пациентот има чувство дека
не може да го доврши мокрењето,
болки во карличниот дел, проб
леми со ерекција, со ејакулација.
Сето тоа се неспецифични симп
томи кои би требало да го нате
раат човекот да отиде на лекар и
да направи преглед.
Дали исхраната може да влија
ат врз спречувањето, но и при ле
кувањето на ракот на простата?
МИТОВ: За среќа, многу научни
студии, пред сѐ, епидемиолошки,
покажуваат дека исхраната има
свое дејство и при спречување
то да не дојде до развој на рак на
простата, но и кај терапијата. Од
аспект на спречувањето, најдено
е дека ликопенот, кој го има во
доматите, има многу силно за
штитно дејство. Од друга страна,
пак, најдено е дека храна со многу
висок процент на калциум, како
сирење, заситени масти и слични
видови храна, може да придоне
се да се зголеми ризикот и да се
појави рак на простата. Препора
ките кај пациенти кај кои веќе се
појавил рак на простата се да се
употребува колку што е можно
повеќе храна од растително по
текло, да се намали внесувањето
масти, особено на заситени, и тоа
до минимум. Тука се подразбира
месо, млеко и млечни произво
ди. Исто така, мора да се намали
внесот на рафинирани шеќери и
рафинирано брашно. Сето тоа да
биде поддржано со добар внес на
течности и со редовна физичка
активност.

На што се темелат препора
ките за исхраната кај рак на
простата?
МИТОВ: Многу научни студии
во последните 15-25 години по
кажуваат дека храната има зна
чајно место дури и во терапијата
на рак на простата. Првата сту
дија е правена на тој начин што
е избрана една група пациенти
кај кои се планирало за четири
недели да биде извадена про
стата. Четири недели пред да
им биде извадена простата, биле
ставени на храна доминантно
базирана на растенија, со низок
внес на масти, и три лажици ле
нено семе секој ден. Откако им
била извадена простатата, кај
тие пациенти биле најдени две
работи. Првата е значително на
малување на степенот на про
лиферација на малигни клетки,
односно дошло до забавување на
развојот на малигните клетки. А,
втората покажува зголемување
на стапката на клеточна смрт
кај малигните клетки. Истата
научна студија е повторена на
период од шест месеци, при што
била земена само биопсија, паци
ентите биле на растителна храна
и ленено семе.

Шест месеци по првата биопсија
е направена втора биопсија за
да се види што се случува. Нао
дот повторно бил ист, односно
покажал дека доаѓа до значи
телно намалување на развојот
на малигните клетки. Третата
научна студија е на познатиот
д-р Орниш, кој се смета за еден од
пионерите во областа како хра
ната дејствува во терапијата на
болести. Во истражувањето на
д-р Орниш учествувала група од
93 пациенти со рак на простата.
Половина од нив биле ставени на
растителна исхрана, со редовна
физичка активност и со техники
за релаксација, а другата полови
на била оставена да се храни по
старо. Најдено е дека во првата
група било забавено напредува
њето на туморот до 70 проценти.
Тоа се фрапантни бројки и жално
е што тие не се познати не само
во пошироката јавност, туку и во
стручната јавност.

Како влијае физичката актив
ност врз пациентите со дијаг
ностициран рак на простата?
МИТОВ: Истражувањата покажу
ваат дека физичката активност
дополнително може да го продол
жи векот или дури да ја намали
веројатноста за повторување на
малигната болест. Според „Џон
Хопкинс“, познат универзитет и
болница во САД, кај пациенти со
рак на простата се препорачу
ва барем два и пол часа неделна
физичка активност. Односно пет
дена во неделата по половина час
брзо одење. Многу научни студии
покажуваат дека може да се зго
леми веројатноста за преживу
вањето и да се зголемат шансите
да не се врати болеста и до 50
проценти. Физичката активност
има ефект во хемотеријата би
дејќи активноста води до добра
оксигенација на ткивата. Студија
на „Харвард“ покажува дека со
физичка активност преживува
њето се продолжува. Кај рак на
дојка, простата и рак на дебело
црево дури може да се преполови
веројатноста болеста да се врати
ако има физичка активност од
половина час на ден.

Постојат ли одредени пре
хранбени продукти за кои е
докажано дека помагаат во
терапијата на рак на простата?
МИТОВ: Го спомнав лененото
семе, кое изобилува со лигна
ни. Важно е пациентите да не го
перципираат како семе или вид
храна што се додава во готвење
то. Треба да го перцепираат ка
ко лек во најбуквална смисла на
зборот, кој се дава во дози и кој
треба да се внесува на редовна
основа. Калинката е актуелна во
овој период од годината. Таа има
многу силен антитуморски ефект
и во спречувањето и во проширу
вањето на метастазираните кле
тки. Потоа следуваат зелениот
чај, броколите, зелената зелка.
Природата ни дала многу алтер
нативи како ние природно да по
могнеме во одбранбените меха
низми на нашето тело. Посебна
тема се медицинските печурки
кои многу силно го зајакнуваат
имунитетот.

www.republika.mk

Машкиот ин
фертилитет
има тренд
на пораст.
Погрешна е
перцепци
јата дека
неплодноста
е почеста
кај жените
отколку кај
мажите. Кај
мажите, во
последните
15-20 години
на светско
ниво, преку
низа научни
студии е
утврдено де
ка доаѓа до
опаѓање на
квалитетот
на спермата

Дали има информации за ма
шкиот инфертилитет кај нас?
Колку е чест?
МИТОВ: Машкиот инфертилитет
има тренд на пораст. Погрешна е
перцепцијата дека неплодноста
е почеста кај жените отколку кај
мажите. Кај мажите, во последни
те 15-20 години на светско ниво,
преку низа научни студии е утвр
дено дека доаѓа до опаѓање на
квалитетот на спермата. Водечка
во светот во овие истражувања
е Франција. Истражувањата по
кажале дека во последните 16
години доаѓ а до пад од 32 про
центи на квалитетот на спермата
кај мажите.
Како исхраната е поврзана со
машкиот инфертилитет?
МИТОВ: Нашето тело е напра
вено само да се обновува. Пра
шањето за исхраната е како да
го споредиме телото на човекот
со возило. Ако на возило кое во
зи на бензин му ставате бензин,
може да очекувате дека ќе трае
долго и ќе ве служи. Но, ако му
ставате дизел, или, пак, одвременавреме фрлате и песок, тогаш
е разбирливо дека возилото ќе
страда. Ако го вратите телото
на вистинската исхрана, тогаш
ќе има позитивен ефект. Така и
кај машкиот инфертилитет. Ако
за пет проценти се зголеми вне
сот на заситени масти, бројот
на сперматозоид
 ите паѓа за 38
проценти. Тоа е студија која е на
правена на „Харвард“ и е многу
загрижувачка. Таа покажува дека
машкиот инфертилитет е повр
зан со тоа што јадеме, што пиеме
и дали сме физички активни.
Кои продукти и додатоци во
исхраната се препорачуваат
кај машки инфертилитет?
МИТОВ: Листата е долга. Ашва
ганда, аесцин, кој е присутен во
дивиот костен, треба да се внесу
ва внимателно под медицински
надзор, коензим ку10, ел-карни
тин, црно семе, омега 3, цинк, се
лен, екстракт од остриги. Низата
е долга и добро треба да се на
прави за секој пациент одделно.
И тука се препорачува физичка
активност.
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По Виена, Париз и по Берлин, Марија Павловска живее и твори во градот што никогаш не спие

За да се живее во Њујорк,
треба да се биде дел од Њујорк!
Секој од нас има ракопис.
Мојот ракопис се разликува
од Вашиот, Вашиот не е ист
со на Дејан, Дејан нема ист
ракопис со Јана... итн. Кога
го сочувуваш тоа во твореш
твото, а уметноста е нашиот
ракопис, нашето авторство,
и кога го негуваш тоа твое
видување, тогаш остануваш
свој. Сакам да апелирам до
моите колеги да не потклек
нуваат под економските при
тисоци и да не го напуштаат
сопствениот ракопис, белег
Разговараше | Невена Поповска
Фото | Александар Ивановски

Њујорк и околината. Станува збор за
музејот „Мана контемпорари“ (Мana
Contemporary). Таму има шест ката
галериски простор, каде што се по
ставуваат изложби на врвни авто
ри, има и два ката ателјеа, кои им се
доделуваат на современи уметници
за работа, меѓу кои сум и јас. Јас сум
единствената уметница од овие про
стори, од југоисточна Европа, и најм
лада од сите што успеале да добијат
простор во овој музеј.

М

арија Павловска уште од ма
ли нозе знаела дека ќе биде
уметница. Уште од најраното
детство листовите хартија не биле
доволни за цртање, па се префрли
ла на цртање по ѕидовите во домот,
а оттаму во Средното уметничко
училиште, Факултетот за ликовна
уметност, во класата на професорот
Симон Шемов. Магистрира во Скопје

и уште со првата изложба во Маке
донија е забележана како сликар
ка со автентичен израз. Следуваат
самостојни изложби во рамките на
„Скопско лето“, во Музејот на совре
мена уметност, Музеј на град Скопје,
резистенцијален престој во Виена,
Париз, изложби во Софија, Берлин, а
последните години живее и работи
во Њујорк.

� Велат дека работата на уметни
ците е себична... Дали би се согла
силе со тоа?
Павловска: Нашата работа нависти
на е многу себична. Ве бара комплетно
сам. Јас голем дел од времето минувам
во ателјето и оттаму произлегува го
лемата продуктивност.

на свое место. Така сѐ до денес живеам
на релација Скопје - Њујорк.

По изложбите во Виена и во Париз,
повторно Ве повикаа во овие два
града да престојувате и да создава
те. Истото се случи и со Њујорк, каде
што останавте до денеска...
Павловска: Мојата изложба во Њу
јорк се одржа во мај 2007 година и
моето творештво беше забележано
од критиката, уметниците и од га
леристите, така што повторно бев
поканета да се вратам со проект. Ми
беше понудено да дојдам во октом
ври, а таква понуда никој не би про
пуштил, и веднаш почнав соработка
со галеријата. Изминав долг пат. Да
не ви раскажувам колку макотрпно
работев, немав ателје, требаше денот
да се преживее, нов град, не познаваш
никого... Но, кога се сака, сѐ се може,
па така по извесно време успеав да
добијам простор во кој ќе работам и
полека работите почнаа да си доаѓаат
�
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Њујорк во стиховите од песната
на Френк Синатра е „градот што
никогаш не спие и ако успееш во
Њујорк, си успеал секаде“... Се сог
ласувате ли со тоа?
Павловска: Точно како што рековте,
Њујорк е експлозија од информации
секојдневно. Почнувајќи од музика,
театар, Волстрит, метро... искрено да
ви кажам - тоа секој не може да го из
држи. За да живеете во Њујорк, треба
да сте дел од Њујорк, но и да го издр
жите тоа. Видете, има луѓе кои иако
живеат во Њујорк, никогаш не биле во
„Метрополитен“, кои и по 20 години не
го зборуваат англискиот јазик... Во таа
смисла: Јас живеам во Њујорк! Одам
на отворање на изложби во музејот
„Метрополитен“, членка сум на музејот
„Гугенхајм“... со еден збор живеам како
вистински уметник на Њујорк. Да не
ви кажувам колку е скапо да се издр
жи во Њујорк, почнувајќи од место за
живеење, обезбедување галерија за
работа, членства... но, сето тоа е на
правено да биде скапо за да не биде
таму тој што не треба да биде. И морам
да кажам, не е лесно да се снајдете во
таа средина. Секој ден е нова борба,
јас таму немам никаква поддршка, за
сѐ сама се борам.
�

Од 2012 година имате резиденци
јален престој во Њујорк. Што значи
тоа? Како стасавте до него?
Павловска: Во 2012 година апли
цирав и добив резиденција за работа
во еден од најпрестижните музеи во
�

Кажете ни нешто повеќе за Ваше
то ателје во „Мана контемпорари“
(Mana Contemporary).
Павловска: Кога таму ќе добиете
ателје, добивате и приватност да ра
ботите како во свое ателје, меѓутоа
имате и одредени обврски затоа што
сте нивен уметник, со нивна резиден
ција. Просторот е фантастичен, со си
те потребни услови: врамување дела,
пренос и пакување за изложба, секојд
невни предавања од врвни мајстори
на занаетот, куратори. На отворањето
на изложбите на „Мана“ доаѓа целата
светска елита од областа на уметно
ста, така што со отворањето на моет о
ателје во текот на изложбата и моит е
дела имаат можност да бидат видени
�
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Жената што седи со раширени нозе“
на Егон Шиле
Во 1917 година Егон Шиле (18901918), австриски сликар, ја насликал
својата жена Едит Хармс и своето дело
го нарекол „Жената што седи со раширени нозе“.
од таа елита, колекционери, куратори,
а потоа може да следуваат покани за
групни или самостојни изложби.

Специфичниот уметнички израз е
белег на Вашата уметност. Што Ве
провоцира низ кривата и немирна
линија да ги раскажувате приказ
ните што Ве опкружуваат?
Павловска: Наједноставно ќе го ка
жам вака: Секој од нас има ракопис.
Мојот ракопис се разликува од Ваши
от, Вашиот не е ист со на Дејан, Дејан
нема ист ракопис со Јана... итн. Кога
го сочувуваш тоа во творештвото, а
�

уметноста е нашиот ракопис, наше
авторство, и го негуваш тоа твое ви
дување, тогаш остануваш свој. Апели
рам до колегите да не потклекнуваат
под економските притисоци, да не го
напуштаат сопствениот ракопис, бе
лег. Во оној момент кога не треба да
ставам потпис на делото, а ќе се знае
дека е на Марија, ќе знам дека сум
дошла авторски на сцената.

Што е за Вас уметноста, како ја
доживувате?
Павловска:Уметноста е опасна
професија. Уметноста треба да е
�

вистинска. Во уметноста не треба
да има лага, треба да е кажано вре
мето, чувството, она во кое живе
еш, онака како што е. Од неколку
милиони уметници, историјата го
издвојува она што е вистинско во
моментот на творење, зошто со неа
имаме документ на едно време. За
тоа авторот е тој што треба да го
каже тоа вистински: уметник, музи
чар, писател... Уметноста е вистина
и вистината е уметност. Затоа кул
турата на една земја е толку важна
бидејќи од неа имаме документ за
развојот на таа земја. �

1

Домот во кој...
Маријам
Петросјан

Неговите дела се препознатливи по
својот интензитет и по многуте авто
портрети. Неговата работа ја каракте
ризираат извртени форми на телото
и експресивни линии, кои го обележу
ваат како ран претставник на експре
сионизмот. Денес оваа слика се наоѓа
во националната галерија во Прага. �

Топ 5

Книжарницата „антолог“
препорачува:

Седумцрквие

најгледани филма

Милош
Урбан

во САД викендов

Заработка: 85.000.000 $

Доктор Стренџ
Doctor Strange

Жанр: трилер
Режија: Скот Дериксон
Актери: Бенедикт Камбербич,
Рејчел Мекадамс

Заработка: 45.600.000 $

Тролови
Trolls

Жанр: комедија
Режија: Волт Дорн, Мајк Мичел
Актери: Ана Кендрик,
Џастин Тимберлејк,
Зуеј Дешанел
Заработка: 14.800.000 $

Гребенот на спасените
Hacksaw Ridge

3

Добриот
љубовник
Стеинун
Сигурдардотир

Жанр: драма
Режија: Мел Гибсон
Актери: Ендрју Гарфилд,
Сем Вортајтон,
Лук Брејси

Жанр: трилер
Режија: Тајлер Пери
Актери: Тајлер Пери,
Каси Дејвис,
Патрис Ловли
Заработка: 6.300.000 $

Инферно
Inferno
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Жанр: акција
Режија: Рон Хауард
Актери: Том Хенкс,
Фелисити Џонс,
Ирфан Кан

www.republika.mk

4

Срце на
тротоарот
Адријана
Ананиева

ЗЗаработка: 7.800.000 $

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

2

5

Љубавина
Ѓоко
Здравески
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НИНА ДИМИТРОВА-ШМИГЕР И РОЛАНД ШМИГЕР,
АВТОРИ НА „ГОЛЕМИОТ ГЕРМАНСКО-МАКЕДОНСКИ РЕЧНИК“

Двојазичниот
речник го работевме
осумнаесет години
Разговараше Александра М. Бундалевска
|

Н

ина Димитрова-Шмигер и Ро
ланд Шмигер се сопружници и
автори на „Големиот германскомакедонски речник“, кои живеат и ра
ботат во Берлин, Германија. Неодамна
на најголемиот саем на книгата, тој во
Франкфурт, беше промовирано нив
ното дело на кое работеле цели 18
години. Речникот има речиси 4.000
страници и сопружниците Шмигер
почнале да го работат заради сопстве

ни потреби. Роланд работи како толку
вач и преведувач, а и сам обучува идни
толкувачи. Нина предава македонски
јазик на германски дипломати и учес
твува во обуката на толкувачи. Но, по
18 години макотрпна работа, денес
со универзалниот речник може да се
служат ученици и студенти, преве
дувачи и толкувачи, но и научници,
стручни лица од најразлични сфери
и стопанственици.

Кога е објавен „Големиот герман
ско-македонски речник“ и каде мо
же да се купи?
ШМИГЕР: Речникот беше објавен точ
но пред една година во германската
издавачка куќа „Буске”. Тој може да се
нарача директно од издавачот или, пак,
преку разни е-книжарници, како, на
пример, „Амазон”. Меѓутоа, во последно
време има интерес и од македонски
издавачи да организираат дистрибу
ција на речникот во Македонија, така
што се надеваме дека наскоро тој ќе
може да се најде и во книжарниците
во самата земја.

пред сѐ, многу важна работа. Како
вам ви успеа да го сторите тоа? Колку
време работевте на речникот?
ШМИГЕР: На прво место мораме да
прецизираме дека не се работи за тол
ковен речник, туку за двојазичен, гер
манско-македонски речник. Неговата
изработка беше навистина обемна ра
бота и долг, макотрпен труд. Вкупно
работевме на речникот околу 18 го
дини. Проблемот се состоеше, од една
страна, во тоа што бевме само двајца и
имавме и редовни работни обврски, па
работата на речникот можеше да се од
вива само во слободното време. Од дру
га страна, се соочивме со тешкотијата
што сè уште има многу малку стручни
речници за разни сфери на наук
 ата и

�

Составување речник во четири то
ма е голема, обемна, одговорна и,
�
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Работевме буква по буква, од
А до Z, и за секоја заглавна
единица насочено ги баравме
македонските еквиваленти.
Притоа се служевме со многу
бројни учебници, стручни из
данија и енциклопедии. Освен
општиот зборовен фонд,
речникот содржи и стручни
термини од најразлични обла
сти, како, на пример, биологи
ја, хемија, физика, економија,
географија или математика,
велат авторите
на технологијата, така што моравме
да ги бараме соодветните термини
по различни учебници и стручни из
данија. Особено во првите години таа
потрага по најсоодветните македонски
еквиваленти на германските заглавни
единици беше многу бавна и тешка би
дејќи уште не постоеше интернетот со
своите значително олеснети можности
да се дојде до информации.
Живеете во Германија, сопружници
сте, а сте се запознале во Македони
ја. Може ли да ни раскажете од каде
идејата да го составите овој речник?
ШМИГЕР: Роланд е по професија тол
кувач и преведувач, па постојано се со
очуваше со недостигот од пообемни и
квалитетни речници кои, освен секојд
невната лексика, покриваат и стручна
терминологија. Така што, речникот,
пред сѐ, почнавме да го работиме за
сопствени потреби.
�

култура
Кои се вашите планови за во ид
нина?
ШМИГЕР: За во иднина ќе продолжиме
со тековните работни обврски, меѓутоа
нема да се нафатиме со нов поголем
лексикографски проект. Сметаме дека
сега е време други, помлади колеги да
ја преземат таа улога.
�

Можете ли да ни кажете како одеше
процесот на составување на речни
кот? Што содржи тој?
ШМИГЕР: Како појдовен јазичен мате
ријал се водевме по германскиот право
писен речник „Дуден”. Работевме буква
по буква, од А до Z, и за секоја заглавна
единица насочено ги баравме македон
ските еквиваленти. Притоа се служев
ме со многубројни учебници, стручни
изданија и енциклопедии. Освен оп
штиот зборовен фонд, речникот содр
жи и стручни термини од најразлични
области, како, на пример, биологија,
хемија, физика, економија, географија
или математика. Секогаш кога во текот
на преведувачката работа или во сло
бодното време ќе се соочевме со некој
интересен израз, го додававме, така
што речникот постојано се дополнува
ше. Освен тоа, опфатени се и изрази од
различни стилски нивоа, од висок стил
�

до разговорен јазик и сленг, па дури и
вулгаризми. За разлика од повеќето
постојни речници, во нашиот труд за
секоја германска заглавна единица и за
секој македонски еквивалент се даваат
граматички информации. На пример,
конјугациските класи на македонски
те глаголи се означени со шифри кои
препраќаат кон граматички табели на
крајот од четвртиот том на речникот.
За повеќезначните зборови нудиме и
богат материјал од примери за нивната
употреба со различните значења, но и
фразеолошки единици.

Интересно е што тој е составуван во
време пред интернетот. Денешните
генерации тешко би го разбрале тоа.
Каква литература користевте при
составувањето? Дали купувавте или
читавте дополнителна литература?
ШМИГЕР: Не може да се каже дека реч
никот е целосно настанат во време пред
интернетот. Но, барем за првата поло
вина од времето на нашата работа тоа
е вистина или барем бројот и квалите
тот на веб-сајтовите беше уште толку
ограничен што немаше некоја голема
корист од него. Со постепениот развој
на интернетот значително и нам ни се
олеснуваше работата. Купивме огром
�

ни количини стручна литература и ен
циклопедиски изданија од најразлични
сфери како материјал за ексцерпирање.

Речникот неодамна беше промови
ран на најголемиот саем на книгата
во светот, тој во Франкфурт. Што оче
кувате по промоцијата?
ШМИГЕР: Многу ни беше драго што
бевме поканети од македонските изда
вачи да го промовираме нашиот речник
на македонскиот штанд на франкфурт
скиот саем на книгата. Со оглед на тоа
дека речникот е објавен од германска
издавачка куќа, тој засега страда од
недостатокот што тешко може да си
го пробие патот до македонската пуб
лика. А, сепак, сметаме дека повеќето
потенцијални корисници се наоѓаат
во Македонија. Саемот во Франкфурт
првпат ни даде шанса да ја запозна
еме пошироката македонска јавност
со постоењето на нашиот труд. Освен
тоа, македонски издавачи почнаа да
пројавуваат интерес да се договорат
со нашиот издавач за да ја преземат
дистрибуцијата во Македонија. Се на
деваме дека таа замисла ќе успее и дека
наскоро речникот ќе може да се најде
и по книжарниците во Македонија, за
каде е и наменет. �
�

Колку ви помогна тоа што сте со
пружници?
ШМИГЕР: Веројатно не постојат тимо
ви што се во состојба да поминат пове
ќе време заедно од една брачна двојка.
Во кое било време од денот имавме
можност по потреба да се консулти
раме и да размислуваме за решавање
проблеми поврзани со нашиот труд.
�

Кому му е наменет овој речник?
ШМИГЕР: Тој е предвиден за многу ши
рок круг на корисници. Со него може
да се служат ученици и студенти, пре
ведувачи и толкувачи, но и научници,
стручни лица од најразлични сфери
и стопанственици. Ние се трудевме
во речникот да опфаќаме колку што
можеме поширок спектар од јазичен
материјал, така што сметаме дека со
право може да се нарече универзален.
�
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сцена

Жељко Јоксимовиќ

Мојата песна никогаш
не смеете да ја забраните
Тажно е што музиката страда. Бидејќи сите ние сме ја направиле
музиката за народот да ја слуша. Мислам дека тие закони треба да
се решаваат преку институциите, но никако преку ваков радика
лен начин, вели Жељко Јоксимовиќ за забраната на ЗАМП
Пишува | Марина Костовска
Фото | Александар Ивановски

С

о три предновогодишни
концерти на 1, 2 и на 3 де
кември во Македонскиот
народен теат ар почнува големи
от ревијален проект на Жељко
Јоксимовиќ. Старите песни и ре
френи, омилени на поголемиот
дел од балканската публика, во
„Два света“ добиваат нов звук,
нов аранжман, „преоблечени“ во
свинг, џез, латино и во ревијален
карактер.

Поддржан од околу 40 професи
онални музичари на сцената и
во соработка со три диригенти,
српскиот кантавтор и компози
тор ветува интимна атмосфера,
пријатни звуци и новогодишно
чувство кое ќе ве држи долго
време откако ќе си заминете
од концертот.

Toa ќе биде вечер каква до
сега не сме имале на Балка
нот, нешто како концертите
на Мајкл Бубле, да речеме.
Сосема различно од концер
тот на арената „Филип Втори“.
Ова ќе биде нешто со што ќе се
поврземе со публиката, ќе си
направиме муабет. Ваков про
ект заслужува и вакво место,
театарот е совршен за да се
чуе секој музичар, секоја нота.
Групата едноставно ќе дише –
вели Јоксимовиќ.
�

На прашањето зошто токму
оттука тргнува со турнејата, Јо
ксимовиќ одговара затоа што
го чувствува Скопје како своја
сигурна зона.
Скопје ми нуди чувство дека,
едноставно, оваа публика сака
да ме чуе и мене и моите песни.
Едноставно, така чувствував –
вели Јоксимовиќ.
�

Покрај преработката на него
вите песни, кои ќе зафатат 40
проценти од репертоарот, Јокси
мовиќ преработи и песни од не
гови колеги.

Сакав да се песни кои ни на
крај памет не би ви паднало
дека може да бидат изведе
ни во тој стил. На пример,
„Електрични оргазам“, Тозо
вац, „Плави оркестар“, а има
�
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и две македонски песни кои
едвај чекам да ги чуете – вели
пејачот.

Јоксимовиќ е категоричен во
својот став за забраната на бал
канската музика во македонски
от етер. Според него, песната е
сопственост на народот, и ни таа
ни народот не смеат да трпат, а
ваквите проблеми се решаваат
на друго ниво.

Јоксимовиќ вели дека очекува
од публиката да дојде дотерана,
не само од надвор, туку и одна
тре, подготвени за еден ваков
вид ревијална вечер, полна со
евергрин.
Ќе имаме и мала пауза за да
може публиката, а и бендот,
да здивне, да наздрави, да го
впие она што досега го слуш
нала. Ова е вистинското време
за ваков звук - вели Јоксимовиќ.
�

За Јоксимовиќ оваа вечер е по
тврда за тоа дека балканската
музика е квалитетна и може да
се носи со светската.
И другите народи ќе чујат де
ка и ние имаме музика ново
годишни евергрини, за свинг
вечер... Мислам дека сме многу
побогати културно и музички,
нашето наследство е непре
сушно. Само прашање е како
и дали некој ќе влезе во таа
приказна, дали ќе има смелост
и храброст, нерви и време да
го подготви и заврши тоа, да
ли воопшто ќе се осуди. Јас ја
имав таа сила, својата долго
годишна желба и идеја да ја
реализирам и да ја спроведам
на дело – вели Јоксимовиќ.
�
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Скопје ми
нуди чувство
дека, едно
ставно, оваа
публика сака
да ме чуе и
мене и моите
песни. Едно
ставно, така
чувствував

- Тажно е што музиката стра
да. Бидејќи сите ние сме ја на
правиле музиката за народот
да ја слуша. Мислам дека тие
закони треба да се решаваат
преку институциите, но ни
како преку ваков радикален
начин. Јас реков дека немам
проблем мојата музика да се
слуша, јас ја направив за на
родот да ја консумира. Е се
га, да му забраниш на некој
нешто, некоја песна на која
тој ја запознал својата најго
лема љубов... Тој вид емоција
и сеќавање на луѓето не смее
да им се брани. Знам дека си
те можеме да си ги пуштиме
тие песни дома, но зошто да
не ја слушне таа песна одне
каде и да се потсети... Значи,
вие им ја укинувате емоци
јата на луѓето. Тие агенции
се занимаваат со заштита за
нас, авторите, но ако избирам
дали некој ќе ме брани и ќе ја
забрани мојата песна, тогаш
велам дека мојата песна нико
гаш не смеет е да ја забраните
– смета Јоксимовиќ. �
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бренд концепти | Икони на стилот
се легендарни. Од мал црн фустан и
мачешки очила во „Појадок кај Ти
фани“, до долги здолништа со ремен
во „Празник во Рим“. Одри ќе биде
запаметена по големата доза женс
твеност, што просто зрачеше од неа,
и по елегантната облека креирана од
нејзиниот омилен креатор Живанши.

идеал на едноставноста и на елеганцијата
Пишува | Сотир Костов

О

дри Хепберн е обожавана актер
ка, стилска икона, посветена мај
ка, хуманитарка и портпаролка
на сите деца во светот. Секако, таа е
синоним за елеганција, женственост,
нежност и стил. Со едноставен изглед
и скромно однесување ги освои срцата
на милиони луѓе во светот и стана една
од најпознатите и најсаканите дами
од светот на шоу-бизнисот. Имаше сјај
во нејзините очи, позитивна енергија
во нејзината насмевка и нешто ма
гично во нејзината вонвременска и
природна елеганција. Го иновираше
стилот кој предизвика револуција во
конвенционалните идеи за убавина во
Холивуд и во светот. Кратка коса, капри
панталони, машки крој на сакоата, ба
летанки и големи очила за сонце – се
само некои од нејзините придонеси
за модната историја. Сите знаеме де
ка нејзиниот стил не беше наметнат
од стилистите. Во суштина, стилот ѝ
беше одраз на нејзиниот карактер, а
нејзиниот карактер, пак, поседуваше
длабочина од која извираат сите неј
зини вредности.

надминати големината и влијанието
што Одри Хепберн ги има во светот
на модата. Одеднаш и од никаде се
појави во филмот „Празник во Рим“
во улога на принцеза која по секоја
цена сакаше да види каков е живо
тот на обичните смртници. Сепак,
засекогаш остана принцеза.

И ден-денес ја паметиме со малиот
црн фустан и мачешки очила за сонце
во култниот филм „Појадок кај Тифа
ни“. Овој филм, дефинитивно, ја восто
личи како неприкосновена кралица
на стилот. Тоа беше време кога во Хо
ливуд беше во мода стилот на дивите
како Мерилин Монро, Рита Хејворд и
Ава Гарднер. За разлика од другите
славни актерки, таа беше ненамет
лива, свежа и единствена. Со својата
тенка и висока појава им пркосеше на
тогашните стандарди за убавина, а со
својот ненаметлив шик им се спротив
ставуваше на сите модни правила на
тогашната холивудска машинерија. А,
од друга страна гледано, пак, изгледа

Сјајот на оваа софистицирана и нежна
филмска дива не е избледнет ниту
денес, повеќе од две децении по неј
зината смрт. Тенка, елегантна, урам
нотежена. Едноставно, таа е ненад
мината принцеза на стилот. Имаше
однесување на принцеза. Принцеза со
грациозност, префинетост, елеганција
и невин изглед Префинетоста на Одри
имаше зачудувачки природна, едно
ставно одраз на нејзиниот карактер.
Беше и остана најдобар заштитен знак
на модната марка „живанши“. Симбол
на елеганција и шарм, но и неум
 орен
амбасадор на УНИЦЕФ. Денес нејзини
от стил го практикува Гвинет Палтроу.
Едни ја нарекуваа најелегантната же
на на сите времиња, а други велеа дека
трагите што ги остави таа се апсо
лутно присутни насекаде, па таа ќе
се памети како жената со најважен
изглед на 20 век. Поточно, таа е модна
икона на сите времиња. Сè уште не се
42
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ше како лик од филм: чувствителна,
нежна, романтична, но истовремено и
храбра жена. Со невидената женстве
ност и едноставноста на стилот, сите
беа разоружени, но и фасцинирани
до максимум. На почетокот, медиу
мите и модните критичари ја наре
коа модерна на немодерен начин за
потоа со право да биде прогласена
за модна икона на сите времиња. Ги
поседуваше сите нешта за една модна
икона: шарм, невиност и талент. Сека
ко, елеганцијата и стилот беа врв на
сè. Нејзиниот изглед отсекогаш бе
ше проекција на женственост, а не на
отворен и нагласен сексапил. И денес,
кога таа одамна не е меѓу живите, таа
сè уште е модна икона и безмалку сите
од светот на модата се обидуваат да
доловат барем мал дел од нејзиниот
стил, убавина и дух. Како и да гледаме,
колку и да анализираме, таа и по тол
ку време од нејзиното појавување на
филмското платно останува синоним
на женственост и стил, а сите филмо
ви во кои глумеше станаа и сè уште

Кога на 20 јануари 1993 година ја за
губи битката со ракот, за неа тагуваше
целиот свет. На нејзиниот погреб, во
близината на Лозана, во Швајцарија,
каде што ги живееше последните го
дини од животот, покрај членовите
на семејството, беа сите челни луѓе на
УНИЦЕФ, нејзините двајца поранешни
сопрузи и голем број колеги од филм
ската индустрија и од шоу-бизнисот.
Додека Грегори Пек ја рецитираше
нејзината омилена песна „Љубовта ни
когаш не престанува“ од Рабиндранат
Тагоре, на нејзиниот гроб последната
ружа ја положи Ибер Живанши, неј
зиниот најдобар другар. Што повеќе
да се каже за оваа миленичка на љу
бителите на филмот и муза на многу
модни креатори? - Без двоумење без
временска модна икона број еден. На
крајот, таа е муза што инспирира и
привлекува со моќ на магнет.

Актерка - хероина на љубовта
Одеднаш и од никаде се појави во филмот „Празник во Рим“ во улога на прин
цеза која по секоја цена сакаше да види каков е животот на обичните смртници.
Оваа лирска комедија ѝ донесе „Оскар“, но и ја направи една од најпопуларните
актерки во Холивуд. Ликот го толкуваше со дотогаш невиден шарм и, едно
ставно, од нејзината личност сјаеа ведрина и невина радост. Со нив, ведрината
и радоста, како да ја заситуваше потребата од заштита што се бара во љубовта
која истовремено е толку достапна, но, сепак, недофатлива. И нејзините оста
нати ликови, како Сабрина, во истоимениот филм на Б. Вајдлер, Наташа од
„Војна и мир“, на К. Видор, но и оние од филмовите „Смешно лице“ на С. Донен
и „Љубов напладне“ на Б. Вајдлер, секогаш триумфираа во љубовта на саканиот
човек. Слични по темперамент, чувствителност и потреба за љубов се и нејзи
ните ликови во филмовите „Појадок кај Тифани“, на Б. Вајдлер, „Шарада“ на С.
Донед и „Сама во темнината“ на Т. Јанг, во кои таа успева да ја спаси љубовта
што ѝ значеше сѐ во животот. Во сите овие филмски хитови таа беше симбол
на љубовта која победува, па може да се каже дека не само што ја обележи епо
хата во која живееше и глумеше, туку стана и трајно остана мерна единица за
женственост, грациозност, совршен изглед, добрина и хуманост. �
www.republika.mk
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Во Македонија го исполнив својот детски сон, да изградам еколошка куќа
Урсула Хорнер е австриска режисерка, која веќе десет години жи
вее во Скопје, а на македонската публиката ѝ е добро позната би
дејќи ги постави едни од најпосет уваните претстави во МОБ. Нејзи
ната специфичност во режирањето на оперите ја прави, навистина,
уникатна, си игра со ликовите, сценографијата, со костимите, по
што резултатот е динамична поставка на една од најпопуларните
опери во класиката. Покрај професионално исполнет живот, таа
во Македонија го наоѓа и својот животен сопатник, со кого заедно,
како што открива за „Република“, го реализира својот детски сон,
да има своја куќа каде што го наоѓ а спокојот

от јазик не го разбирав, но со текот
на годините научив да зборувам ма
кедонски, иако сѐ уште правам некои
грешки. Не сум посетувала школа за
јазикот. Македонскиот ми е првиот
јазик што го научив преку комуника
ција со луѓе овде. Сѐ што сака човек
да научи, може, треба само да се има
желба. Мене ми беше јасно кога ре
шив да живеам овде дека за најкратко
време треба да го научам јазикот.

Пишува Кристина Николова Кузмановски
� Кога првпат дојдовте во Македо
нија?
Хорнер: Првпат дојдов пред повеќе од
десет години со една организација што
не постои веќе,а се викаше ЦЕЕ музич
ки театар. Организацијата беше како
поддршка на оперска музика во овој
регион. Тогаш ја режирав „Италијанец
од Алжир“, така преку работата ја про
најдов и својата љубов, се вљубив, овде
го најдов мојот сопруг. Во тој период
работите за мене почнаа, навистина,
да се менуваат. Ќерка ми матурираше,
таа е професион
 ална балерина, доби
работа и беше целосно независна. Та
ка што сега можев и јас да размислу
вам да почнам нов живот, така решив
да живеам овде. Мене, навистина, ми
одговараше, бидејќи овде животот е
навистина поевтин, овде со мојата за
штеда можев да си купам стан, додека
во Австрија тие средства можев да ги
планирам само за стан под наем.

Вие сега во Македонија важите за,
навистина, реномирано име во све
тот на операта, колку професијата
беше таа што Ве задржа овде?
�

треба да го потиснуваме тоа, треба да
бидеме свесни дека треба да уживаме
во животот, во моментот, исто како
децата. Овде имам отворени раце да
режирам опера за сите генерации и
тоа, навистина, ме исполнува.

Колку на почетокот Ви беше тешко
да се приспособите на начинот на
живеење овде?
Хорнер: Од почеток имав среќа вед
наш да најдам пријатели, кои и денес
ми се многу добри пријатели. Со нив
и лесно се навикнав на животот овде.
Јас карактерно сум многу комуника
тивна личност. Овде имам тим со кој
размислуваме многу исто и десет годи
ни соработуваме беспрекорно. Моето
спријателување со Македонците не
беше тешко, но со текот на времето
тие што биле вистински пријатели
остануваат, други, како и секаде во
светот, се само познајници.
�

Хорнер: И за мене беше изнена
дувачки на почетокот кога решив
и професионално да продолжам со
режирање опери во Македонија и да
творам во овој оперски свет бидејќи
за мене ова не е само занает, не е само
професија, тоа е, исто така, и голема
љубов, страс кон тоа што сакам да го
работам. Не може да се работи во овој
жанр без таква емоција. Тука видов
дека можам многу да дадам од себе,
во Европа веќе сѐ е видено, додека
тука речиси сѐ што правев беше не
што ново. Овде направив проект за
најмладата публика, за деца од три
до шест години. Јас сакам да работам
со млада публика, ние сите имаме
нешто од детето во себе. Затоа не

Како професионалец, што мислите
за квалитетот на оперските пејачи
во Македонија?
Хорнер: Македонија има многу
музикален народ. Јас имав чест да
работам со една група македонски
професионалци, кои сега се веќе во
Германија и во Австрија. Сѐ уште „жа
лам“ по нив. Но, со секој нов проект,
проби, аудиции со волонтери или во
хорот се издвојуваат изведувачи на
кои претходно си мислел дека нема
да наидеш. Овде има неколкумина,
навистина, успешни оперски пејачи
за кои во иднина многу ќе слушаме.
�

|

Многумина странци знаат да кажат
дека македонскиот јазик не е лесен
за учење, кој е Вашиот став за тоа?
Хорнер: Во првата година јас збору
вав само англиски јазик, македонски
�

Постои ли нешто македонско што
би го издвоиле како единствено?
Хорнер: Дефинитивно, македонска
та ракија. Јас ја обожувам, а и моите
пријатели од Австрија, исто така. На
пример, кај нас има ракија со раз
лични вкусови, но не постои нешто
како што е вкусот на македонската
ракија. Многу ми се допаѓа и маке
донското пиво. Морам да истакнам
дека и ајварот е, навистина, убав,
оваа година првпат го подготвуваме
и дома. Како вегетаријанка, сакам
да кажам дека Македонците се, на
вистина, среќни што сѐ уште имаат

Семејната
куќа
Шиење со
внуката Руби и
мачето Роња

�

Медитација
пред оган
здрав зеленчук, кога го јадеш знаеш
дека не е пластика.

Ги споменавте пријателите што Ви
доаѓ аат од странство, како го мину
вате времето со нив кога се овде?
Хорнер: Иако ретко, тие знаат да
ме посетат. Со нив најмногу сакам
да се дружам во домашна атмосфера,
но и тие, како и јас, многу сакаат да
поминат време во Охрид. Јас тоа го
�

Урсула со
сопругот
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сакам, можеби, бидејќи сум роман
тичар, Охрид е градот каде што сѐ
почна со мојот сопруг, а тие поради
уникатноста, уметничката нишка и
убавината што ја има. Мислам дека
нема човек што го посетил и останал
рамнодушен на овој град.

Малкумина знаат дека Вие сте бо
рец за здрав живот и за еколошка
средина, во Македонија ја изгради
вте и Вашата еколошка куќа, како
дојдовте до оваа идеја?
Хорнер: Јас и мојот сопруг цел живот
претходно живеевме во стан, а од де
ца и двајцата сонуваме да живееме во
куќа. Економски беше изводливо. За
среќа, овој сон ни се исполни и овде го
реализиравме. Јас сум човек што сака
од рециклирани материјал да направи
нешто корисно, сметам дека треба да
се штеди и на електрична енергија,
затоа користиме и соларна, во куќата
дури направивме и свое езерце каде
што имаме пумпа што ја прочистува
водата исто како да е нова. Имаме своја
градина. Во Радишани е мојот рај. �
�
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Моншау, градот-бајка каде што
не сообраќаат возови и автобуси
Моншау е еден од
ретките градови во
Германија што останале
недопрени за време на
Втората светска војна,
па токму затоа се
смета и за најубав
град во овој регион

П

иторескното германско гратче
Моншау е сместено во падините
на планинскиот предел Ајфел,
и тоа само на два километри од бел
гиската граница. Интересен е фактот
дека во ова мало место можете да при
стигнете само со сопствено возило
бидејќи тука нема возови и автобуси.

Историски гледано, гратчето првпат
се споменува во книгите во 1198 го
дини, а било формирано од тогашната
аристократска фамилија Јулича. Тие

го изградиле првиот дворец во ме
стото, кој и до ден-денес е туристичка
атракција. Дворецот неколку пати бил
разурнуван во текот на неговото по
стоење, но бил и обновуван.
Моншау е еден од ретките градови
во Германија што останале недопре
ни за време на Втората светска војна,
па токму затоа се смета и за најубав
град во овој регион. Моншау е сме
стен во планински предел кој пру
жа прекрасни пејзажи и е убав да се

посети во кое било годишно време.
Карактеристични се убавите куќи
кои се сместено вдолж реката Рур.

Целиот град буквално живее од тури
зам, а изобилува со хотели, ресторани,
кафулиња и со продавници за сувени
ри. Виното во ова место е нешто што
не треба да пропуштите да го пробате
иако и храната која се нуди во Моншау
нема да ве остави рамнодушни. Архи
тектурата навистина остава без здив.
Во самиот центар на гратчето се наоѓа
огромна барокна зграда „Роте хаус“. За
посетителите се достапни четири од
осум ката кои, всушност, се прилично
раскошно уредени. А собата што посеб
но се истакнува во целиот комплекс е
првата соба од левата страна кога ќе се
влезе во зградата. Инаку, нема некои
посебни називи ниту историско зна

чење, единствена е само по тоа што
е преполна со слики, а сите слики се
без дрвени рамки, односно рамките
се насликани на ѕидовите околу нив.
Кога ќе стигнете во ова гратче, ќе
се почувствувате како да сте дел од
бајка. Туристите што веќе биле овде,
посакуваат повторно да се вратат.
Иако во текот на своето постоењ
 е
овој град претрпел многубројни гра
бежи и разорувања, успеал да го об
нови својот шарм. Тоа што го прави
ова место посебно се неговите тесни
улички врамени со куќички како од
бајка, погледот на реката Рур и сама
та панорама на градот од блиските
планински врвови.

да најдете ноќевање без појадок во
хотел за 3.329 денари, но и цени кои
почнуваат од 4000 до 5000 илјади
денари по ноќ, вклучувајќи и поја
док. Услугата што се нуди во хоте
лите е на високо ниво, а ако сте во
план повеќе да потрошите, постои и
можност на услуга со сѐ вклучено. �
Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Сметување во Моншау може да нај
дете преку агенција, но поевтина
опција би ви било да извршите ре
зервации преку интернет. Постојат
повеќе понуди на хотели, а цените
им се различни. Односно, сѐ зави
си од тоа колку дена планирате да
останете во хотелот бидејќи нудат
и попуст, но и на која локација од
градот се наоѓа. Во овој град може
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ТРЕНД

Оваа есен е во
мода здолниште
од тексас
Здолништата од тексас може да ги комбинирате
со многу работи, исто како и фармерките

З

долништата од тексас оваа есен се едни
од задолжителните парчиња облека.

Освен што се многу практични, исто како и
фармерките, може да ги носите во различни
комбинации – од оние деловните, со кошула,
елегантна маица, палто и високи потпетици,
преку лежерни комбинации со балетанки и
во спортска комбинација – со патики.

48
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Здолништата од тексас оваа есен може
да се најдат во разни должини и кроеви,
од класични до асиметрични. Особено
се актуелни здолништата во различни
варијанти на должини, форми, нијанси
и дезени. На пример мини-здолништа
со едноредно закопчување, макси-фу
станите од тексас, здолништата на
преклоп.

Здолништата од тексас ги предлагаат
многу дизајнерски имиња, како што се
Фенди и Стела Мекартни. Во 90-тите
години на минатиот век беа многу по
пуларни А-кроевите, чијашто должина
беше под колена, а напред се закопчуваа
по целата должина со метални копчиња.
Оттогаш поминаа 20 години и денес
ова здолниште е реинтерпретирано
на неколку начини. Некои дизајнери
ги украсија со цвеќе или со нитни, а
во широката лепеза на понуди може
да најдете секаква должина – од мини,
преку миди, до макси. �

www.republika.mk

Пишува | А. М. Б.

Затоа, задолжително побарајте здолни
ште од тексас кое ќе ви прилега не само
на вашиот вкус, туку и на облеката и на
чевлите што ги имате.
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наука и технологија

Возачите ќе можат да минат
низ норвешките фјордови преку
подводни тунели

со таквиот тип транспорт. Така,
патувањето од Кристијансанд до
Трондхајм би требало да се скра
ти од 21 часа на 10 часа, што е
намалување на потребното вре
ме за патување за повеќе од 50
проценти.

За да ја минете европската сообраќајница
Е39, која се наоѓа на крајбрежјето на Скан
динавскиот Полуостров, чијшто поголем дел
е во Норвешка, а завршува во Данска, ќе тре
ба со вашето возило дури девет пати да се
качите и да се симнете од траект. Овие 1.300
километри со сигурност се меѓу најтешките
за минување во Европа, а сето тоа се должи
на фјордовите и на теренот за патување во
Норвешка, кој е прилично тежок

П

атувањето од едно до друго место
кои се оддалечени неколку стоти
ни километри, за што на нормален
терен би биле потребни неколку часа, во
Норвешка може да трае и еден цел ден.

Причината за тоа е теренот, кој е пре
криен со фјордови и со водени пречки.
Фјордовите оневозможуваат пробивање
права делница, а лошите услови го отеж
нуваат или оневозможуваат патувањето
со возило на одредени места и ги приси
луваат луѓето да патуваат со траекти,
што одзема многу време за натовару
вање, патување и за истоварарување, а,
секако, и чини повеќе.

50

Сепак, инженерите од Норвешка сметаат
дека, конечно, имаат реално решение кое
ќе овозможи далеку побрзо патување низ
ваквите скандинавски природни услови,
а тоа се - подводни тунели што пловат.
петок, 11 ноември 2016 година

Предвидено е тие да бидат пози
ционирани некаде на 20-30 метри
под морската површина, каде што
ќе нема шанса за никаков контакт
со бродовите кои ќе минуваат от
таму. Секој тунел е дизајниран да

Станува збор за тунели кои ќе бидат
изработени од многу квалитетни и
цврсти материјали, но, сепак, ќе би
дат доволно флексибилни за да мо
жат да „пловат“ под вода со помош
на носечки елементи што пливаат
над вода. Тие ќе бидат прикачени за
нив на површината, а низ нив морски
от сообраќај ќе се одвива непречено.
Поставеноста на тунелите под вода ќе
ги направи имуни на многу од надво
решните негативни услови, како снег,
бура и екстремно сончево зрачење, а
трошењето на материјалот ќе биде
сведено на минимум преку одржува
ње постојана температура врз него.
Идејата е овие тунели да влегуваат
во морето на различни позиции, ка
де што обично се патува со траект и
така да го скратат времето на чека
ње брод и сè останато што следува
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има по три сообраќајни летни, две
за патување и една која ќе им ко
ристи на службите за одржување.
Првата ваква структура (на соо
браќајната линија меѓу Опедал и
Лавик) ќе биде направена од две
парчиња тунел долги по 1.200
метри, кои со носечки елементи
што пливаат над вода ќе бидат
одржувани ниско под водната по
вршина. На површината на море
то е предвидено да има големо
растојание помеѓу пловките за да

можат во тие простори непречено
да поминуваат бродови.

Студијата за оправданост за овие
тунели веќе е направена од страна
на Норвешката агенција за јавни
патишта, според која било процене
то дека ова е најефикасниот начин
за да се премостат фјордовите. Во
овие простори растојанието поме
ѓу копното од едната до другата
страна е премногу големо, а водата
премногу длабока за да можат да
се поврзат со класични мостови.
Според инженерите што работат
на овој проект, со оглед на тоа што
решението се работи конкретно
за овој скандинавски регион, ка
де што температурата може да се
спушти значително под нулата,
битно е да се забележи дека какви
било временски услови, ниту, пак,
силни бранови или морски струи,
нема да влијаат на сигурноста на
ова револуционерно подводно со
обраќајно решение.
Освен кратењето на патувањето
на споменатата сообраќајница, со
подводните тунели ќе се овозмо
жи и далеку подобра комуника
ција со местата во Норвешка кои
се тешко пристапни и каде што
во итни ситуации се праќале хе
ликоптери со брза помош за да
ги пренесат луѓето во неволја до
најблиската болница.
петок, 11 ноември 2016 година
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Јогата е еликсир на животот, спознавање
на неискористениот потенцијал, вежба за
справување со секојдневниот стрес, за
мудра и мирна мисла, мевлем на целото
здравје.
Во денешното интензивно и стресно живеење, најдобриот начин за релаксација
на човекот е јогата, со која може да се
отпушти целиот организам и да се зајакне
менталниот склоп на човекот, а, секако,
и телото.
Постојат голем број вежби кои го прочистуваат духот и со тоа да му овозможат на
поединецот да се чувствува релаксирано,
моќно и со голем елан.
Постојат повеќе вида јога, со различни
вежби кои се практикуваат во секакви
средини, но најчесто бараат мир, спокој
и почитување меѓу поединците.
Во последно време во земјава многу често
можеме да сретнеме групи луѓе кои вежбаат јога. Тоа во светот е распространето
многу одамна, а во нашата земја земја сѐ
поголем замав. Јога најчесто се вежба во
група која ја раководи овластен инструктор, а многу често во природата или во
салите за вежбање можеме да сретнеме и
поединци кои сами се обидуваат да дојдат
до посаканите резултати.

Исто така, актуелна е и јогата за трудници,
која им помага на трудниците да одржат
добра психофизичка состојба.

Во нашата земја има повеќе центри и школи за јога кои се посетени од голем број
следбеници.

рекреациjа

Ментална
гимнастика
за секого

Подготви | Бојан Момировски

К

ога сме во стресен период, кога размислуваме
за својата иднина, можностите и решенијата за
животот и за иднината, излез од менталната
криза може да најдеме во јогата, која е комбинација
на медитацијата и на вежби, односно асани.
Јогата е склоп на ментални индивидуални вежби кои за
секој човек значат прочистување на духот, карактерот
и на личноста. Преку јогата човекот дополнително
ги осознава своите можности, своите карактерни
особини, своите физички предиспозиции.
Освен што е гимнастика за духот, јогата претставува
и комплетна вежба за телото. Во минатото една
од главните особини на човекот претставувала
и психолошката подготвеност за сѐ што
го очекува, за сѐ што следува или
претставува предизвик.
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НАЈАВЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА СПОРТОТ
ГИ МОБИЛИЗИРАА БОКСЕРИТЕ

Со формирање
професион ална лига,
боксот ќе се најде
таму каде што му е
местото

спорт

Со предвидените
инвестиции, боксот со
сигурност ќе го качиме
на повисоко ниво.
Боксерските клубови
веќе се мобилизираа и
почнаа да работат со
засилено темпо.
Спортските работници
во боксот добија елан
и изминатиот период
се активираа повеќе
од кога било

Подготви | Горан Зивчевски

П

оголема финансиска по
мош за спортските фе
дерации, ангажирање
врвни тренери, даночни осло
бодувања за фирми кои ќе инве
стираат во спортот и финанси
рање спортови без своја лига се
мерките што неодамна ги најави
Владата, а чијашто цел е да по
могнат во развојот на домаш
ниот спорт, да го кренат барем
едно ниво повисоко и поблиску
до врвни резултати.

Првиот спорт што ќе ги почув
ствува благодатите од последна
та спомната мерка и директно ќе
добие финансиска инјекција ќе
биде боксот. Како спорт кој во
Македонија сѐ уште нема про
фесионална лига, спортските
работници и спортистите кои
се занимаваат со бокс веќе се
мобилизираа и почнаа со актив
ни подготовки за новините во
нивната бранша.
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Претседателот на Боксерската
федерација на Македонија за
најавените мерки вели дека се
нешто што му било потребно на
овој спорт и дека очекува тие да
го зголемат бројот на боксерски
клубови во земјава, но и да го
подигнат боксот на пиедесталот
на кој заслужува да биде.

петок, 11 ноември 2016 година

За големите натпреварувања и за
очекувањата од нашите боксери
за Олимписките игри во Токио во
2020 година, Златков вели дека мо
жеби 2020 година е премногу бргу
затоа што акцент сега ќе треба да
се стави на најмладите. Меѓутоа,
во 2024-2028 година, се чини, ќе
мора да се оправда сѐ на што сега
работат како федерација.

Предвидените мерки и директните
инвестиции за унапредување на
спортот во Македонија, конкрет
но и во боксот, како вистински и
потребен поттик и поддршка ги
оцени и Оливер Станков, претседа
тел и тренер во боксерскиот клуб
Аперкат од Скопје, кој веќе долги
години е активен на домашната
боксерска сцена.

- Најавените мерки за инвести
ции во спортот можам да кажам
дека се навистина потребни и
би ги оценил како нешто што
му беше неопходно на боксот
во Македонија. Јас лично би бил
задоволен половина од тоа што
е предвидено да се реализира
затоа што и тоа би имало одли
чен ефект. Предвидените мерки
и формирањето професионал
на лига, навистина, ќе направат

чудо за боксот во Македонија.
Овој спорт може да се каже дека
стагнира речиси една деценија
во нашата земја, а последни бо
ксери кои забележале резултати
во боксот се Вели Мумин и При
мислав Димовски, од кога поми
на доста време. Со предвидените
инвестиции боксот со сигурност
ќе го качиме на повисоко ниво.
Боксерските клубови веќе се
мобилизираа и почнаа да рабо
тат со засилено темпо, на прив
лекување нови членови од сите
возрасни категории. Спортските
работници во боксот како да до
бија елан и изминатиот период
се активираа повеќе од кога би
ло - вели Станков.
- Уште пред да бидат најавени
вложувањата и мерките за под
дршка на боксот, јас и уште пет
тренери кои работиме во домаш
ните клубови бевме на обука на
АИБА, каде што успешно го ми
навме процесот и се здобивме со
признанија. Со подигнувањето на
нивото на боксот во Македонија,
само еден од плановите за развој
на спортот е да се ангажираат
спортски психолози кои ќе рабо
тат со боксерите и ќе им помогнат
во тренинзите - завршува тој.

За почетоците на македонскиот бокс и за „Златниот гонг“

- Боксот е олимписки спорт кој треба да се разви
ва во оваа држава и да застане таму каде што му
е местото. Според ветувањето, кое со сигурност
ќе биде реализирано, да се формира боксерска
национална лига која ќе оперира од 2017 година,
сигурен сум дека ќе го вратиме боксот на нивото
на кое треба да биде. Со имплементацијата на
мерките очекуваме зголемување на бројот на
боксерските клубови и на боксерите во земјава,
а со квантитетот сигурен сум дека ќе се дојде и
до квалитет - вели Игор Златков, претседател на
Боксерската федерација на Македонија.
- Боксерската ли
га, која ќе започне
да функционира
од следната годи
на, ќе биде офор
мена така што ќе
има осум најква
литетн и клуб а
во првата и уште
осум во втората
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Првиот човек на Боксерската федерација вели дека боксерскиот спорт во нашата
земја ги имал своите први чекори пред повеќе од еден век, а откри нешто повеќе и
за плановите и за организацијата на турнирот „Златен гонг“.

боксерска лига. Критериумот
според кој ќе бидат распоре
дени клубовите ќе биде квали
фикационен турнир на кој сите
клубови што ќе се пријават, ќе
имаат можност да го покажат
својот квалитет и според тоа
да бидат сместени во поква
литетната или во втората лига
- објаснува Златков.

Според најавите на проектот,
финансирањето на лигата ќе се
одвива на тој начин што секој
боксер што ќе победи во натпре
вар, ќе добие 350 евра. Секој по
раз ќе биде награден со 150 евра,
за нерешен резултат боксерот ќе
добие 200 евра. Дополнително
ќе има финансиски средства за
тренерите по 200 евра од нат
превар, како и за судии, деле
гати и лекари, и по 100 евра за
помошниот персонал што ќе
учествува на натпреварот.

Како што информира Златков, во
Македонија моментално има 30
регистрирани боксерски клуба,
од кои 18 се активни. Во нив има
околу 80 регистрирани боксери,
но со најавените мерки овој број
најверојатно ќе порасне.

- Боксот своите почетоци на територијата на Република Македонија ги бележи не
каде од 1903 година. Се смета дека првите боксерски ракавици ги донел доктор
што студирал во Швајцарија, а бил битолчанец. Борбите се одржувале по спорт
ските сали, а натпреварувачи биле напредните студенти кои се враќале од студии,
како и младинците во Македонија што покажувале интерес за овој спорт. Развојот
на боксерскиот спорт во Македонија е поврзан со името на Страхил Андреевски,
кој како печалбар бил во Египет, Сирија, Иран и Либија, каде што се запознал со
боксерската вештина. Тој бележел успеси во своите настапи, а по враќањето во
Македонија почнува со работа на оформување на првите боксерски клубови и со
бирање на боксерските таленти. Ги обучува и им ја пренесува тајната на вештината.
Потоа на нашата територија се појавуваат одлични натпреварувачи.
- „Златен гонг“ сега е турнир од висок ранг, меѓутоа имало моменти кога не бил на
препознатливото највисоко ниво. Тоа врвно ниво ќе биде репер за секое негово
следно издание и „Златен гонг“ ќе биде репрезент за земјата на боксерската мапа,
а боксот како национален спорт ќе ја истакне моќта на нашата нација. На повидок
е и формирање регионална лига на која ќе учествуваат боксери од поранешните
југословенски републики, меѓу кои и Македонија. Темелите на лигата ќе се поста
ват за време на следниот „Златен гонг“, каде што се поканети (а веќе го потврдија
присуството) претставници од регионот - завршува Златков.
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ВРЕМЕПЛОВ

д в о г л е д

� 11 ноември 1944 година
Во центарот на Гостивар албанските балисти стрелале шестмина
македонски патриоти: Киро Ристовски-Дрнц, Васил Пејчиновски,
Баренко Георгиевски, Изре Зафировски, Сократ Павловски и
Павле Петрески.
� 11 ноември 1990 година
Во Социјалистичка Република
Македонија се одржаа првите
слободни повеќепартиски избори.
� 11 ноември 1821 година
Во Москва е роден Фјодор
Михајлович Достоевски, еден
од најголемите руски и светски
писатели, основач на книжевниот реализам.
� 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.
� 12 ноември 1933 година
Хитлеровата Национал-социјалистичка работничка партија дојде на власт во Германија, со што
започнува најмрачното движење
во поновата историја на светот нацизмот, кое доведе до Втората
светска војна.
� 14 ноември 1944 година
Група македонски артисти организирани во полупрофесионалниот ансамбл „Кочо Рацин“
во Битола, на македонски јазик
ја одиграле едночинката „Ѓоре
Магаревски“, од Владо Малески.
Со тоа било означено раѓањето
на Народниот театар во Битола
и раѓањето на драмската уметност во Македонија.
� 16 ноември 1962 година
Скопје го зафати катастрофална поплава.
� 17 ноември 1991 година
Усвоен е Уставот на Република
Македонија, прв по прогласувањето сувереност и самостојност.
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Заев ја смени изјавата:
„Не е точно дека сакав Хилари да победи,
јас сум за Доналт Рамп од прадедо до денес“

З

оран Заев попладнево (9.11.2016
година) ја посети американската
амбасада во Скопје за да ја смени
изјавата што ја даде на самиот ден на
изборите во САД во интервју на ТВ „24
вести“.

Заев на неколку часа пред затворање
на избирачките места во Америка, во
емисијата „24 анализа“ на ТВ „24 вести“
изјави: „ние навиваме за демократите и
се надеваме дека за првпат САД ќе до
бијат жена за претседател“.

’Тртење‘ и да истражи па да завршиш � „Значи ние, Зоран Заев и СДСМ сме
во затвор Хилари“, изјави Заев, кој пред за Рамп од праисторијата, од нашите
амбасадата на САД дојде со руса перика прадедовци до денес и секогаш сме
и со маичка со ликот на Трамп.
биле и секогаш ќе сме за господинот
Долант.. Доналт Рамп бидејќи тој е еден
Тој додаде дека, сепак, за да ги спречи џентлмен и многу јак господин и пора
неточните озборувања дека СДСМ и тој ди што има жена Југословенка, а ние
навивале за Хилари Клинтон и се наде сме како што се знае наследници на
вале на нејзина победа, за секој случај Комунистичката партија што значи да
дошол во американската амбасада за не бевме ние на Меланија Рамп нема
да ги расчисти работите.
ше да има аеродроми кој да ѝ направе
од кои ќе летне за Америка за да се
� „Вака значи, дојдов тука, каде што сме,
сретне со Доналт и тој немаше да биде
јас како лидер на опозицијата во Маке претседател и тој треба тоа да го знае“,
донија за да ја сменам, поточно појаснам изјави Заев.
изјавата што ја дал Зоран Заев синоќа
на телевизија дека навива за Хилари Додаде дека планира инвестициски
Клинтон и сака Хилари да е претседател циклус што ќе ја прослави победата на
на Америка“, рече Заев.
Трамп во Америка.

Откако утрово во траорна атмосфера
помина настанот во хотелот „Алексан
дар палас“ по повод претседателските
избори во Америка, организиран од Ам
басадата на САД во Македонија, Зоран
Заев замина на партиски консултации
во седиштето на СДСМ. Неколку часа � „Тоа не е точно, и да било, веќе не е така.
подоцна тој замина кон Кале во седиште И сакам новиот претседател на Америка
то на Амбасадата во Скопје и таму даде господино Доналт Рамп да биде убеден
изјава за медиуми.
дека јас сум за него, значи Заев е толку за
него што дури и сакав да гласам за него.
� „Видете, значи не е точно дека ние бев
Абе седам дома така синоќе, ги гледам
ме за Хилари Клинтон. Да, имаше една изборите, како луѓето си избират и си
таква изјава дека навиваме за демокра викам „Мале, мале Зоки, вииш како убаво
тите и дека Зоран Заев сакал да има жена си избират луѓето на фер демокрацки из
претседател во Америка, но јас не сум бори“. Абе една милина кога ме опфате.
знаел дека Доналт Рамп не е жена. Значи Па го слушах како говоре човеко Рамп и
јас на Доналт Рамп мислев кога кажав така убаво ми дојде кога кажуваше дека
дека сакам жена да е претседател, а кога ќе ги укине Соросовите невладини значи
кажав дека сме за демократите мислев алал да му е. И како ќе ја промени надво
дека сме за републиканците, бидејќи и решната политика на Америка дека ќе
републиканците се демократи. И навис се фокусира на внатрешната политика,
тина се шокирав кога ме обвинија дека а не на малите земји како нас. Абе солзи
сум за Хилари, таа е лоша и добро е што ми течеја од радос и восхитенос! И морав
загуби. Срам да ти е Хилари! Тоа што си да гласам за него, морав. И излеваф од
го направила со мејловите што е аферата дома, но за жал не беше отворено ниту
ќе видиме со една пријателка, која има едно гласачко место во Струмица, а баш
Специјално јавно обвинителство отворе се прошетав да проверам ако може да
но, да го истраже и да го отворе случајо гласам за господино Рамп“, рече Заев.
www.republika.mk
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„Во Струмица ќе ставејме споменик на
Доналт Рамп, значи или нов ќе напра
вејме, или на тај шо е на некој си... како
се викаше... Гоце Делчев, кој никогаш
не е бил прецедник на Америка, значи
неважен, ќе му ставеме руса перика и
ќе го облечејме подобро и ќе си е саа
на Доналт Рамп, шо. Еми ние, јас Зоран
Заев и СДСМ и Струмица секогаш сме
велејле дека сме за господино Рамп“,
заврши Заев.
�

По изјавата Заев најави дека и на карне
валот во Струмица ќе се маскира во
Доналд Трамп, а неговата сопруга во
Меланија Трамп, за барем на карневалот
во Струмица да се почувствуваат како
победници на избори. �

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

Пилешко со фил од фета
и пире со лук
СостоJки:
# 500 гр пилешки стек
# 250 гр фета
# кора од 2 лимона
# 10 зрна црвен пипер
(или по желба)
# 1 рака ореви
# 1 кг компири
# 6 чешниња лук
# 1 рака зелена боранија
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Подготовка:
# Во секое парче пилешки стек направете џеб. Во сад изме
шајте ја фетата со кората од лимон и додајте ги исечкани
те ореви и црвениот пипер.
# Лукот и компирите ставете ги во зовриена вода и оставе
те ги да се варат 15-20 минути.
# Стековите наполнете ги со смесата и пржете ги од двете
страни по две минути. Потоа префрлете ги во тава за пе
чење и печете ги 15 минути на 200 степени.
# Ставете ја боранијата во вода да проврие, но внимавајте
да не се превари затоа што треба да е малку крцкава. Од
компирите направете пире и послужете.
СОВЕТ: Филот од фета, кора од лимон, ореви и црвен пипер може
да се јаде и непечен, како салата или крем со солено печиво.
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