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Странци во
Македонија

Вовед
Карма ис а бич

Чадорот се скрши, џукелите
се с’снаа по своите
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

К

оалицирањето на Заев со под
земјето во обидот за насилно
преземање на власта беше една
од најсериозните грешки што лидерот на опозицијата ги направи
во овие две години. Уште пострашно беше тоа што никој во неговото
опкружување не го осуди тоа туку,
напротив, со две раце беше прифатено и од раководството и од медиумските платеници на Сорос. Не треба
да си многу мудар за да сфатиш дека
Заевата налудничавост во комбинација со окуражени криминалци не
само што не може да биде од корист
никому, туку може да биде опасна,
и тоа многу! За сите. Дури и за нив
самите. Оттука не беа случајни сите
предупредувања и укажувања дека
Заев си игра со оган, дека ситуацијата многу лесно може да излезе од
контрола, а државата да се претвори
во Див Запад (особено во тој момент
кога Црпнатиот ќе треба да го испорача ветеното, односно кога ќе дојде
времето да се израмнат сметките со
криминалците). Очигледно, некои
од „големите умови“ и „стратези“ во
опозицијата го занемарија моментот
дека овие опасни и валкани игри со
подземјето може да им се удрат од
глава, веројатно убедени во моќта на
„чадорот“ да ги координира и контролира сите сојузници на Заев. Но,
никој од нив не ни сонуваше дека
чадорот ќе се распадне пред Груевски да капитулира и дека дури тогаш
никој нема да може да ги сопре истите тие насилници да ги применат
истите методи на заплашување и
врз нив, па дури и да затропаат на
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нивните врати. Особено не Заев и
Спасовски. За тоа сега се свесни и
самите тие, па поради тоа може деновиве да ги видиме како очајно
бараат заштита од Кале, место од
својот лидер.
Активирањето на подземјето во
заштита на Заев од своите е само
уште една потврда дека работите во
опозицијата сериозно се излезени
од контрола. Ако само неколку дена
претходно можевме да видиме како
гласноговорниците на Заев се ситат
на заканите и на местенките кон
неистомислениците, се восхитуваат
на способностите на подземјето и на
удбашките методи за заплашување
на мрачните ликови што ја водат
кампањата на СДСМ, сега ги гледаме
истите како во хор кукаат, плачат и
молат за помош од истите тие политичко-криминални структури.

За потсетување, истите овие опозициски плачковци ликуваа кога беше
исцениран случајот со сообраќајката
на Диме Спасов. Глумеа лудило по
скандалозната прес-конференција
на техничкиот министер Спасовски целосно игнорирајќи ги сите
аргументи што укажуваа дека станува збор за политичка местенка
изведена со помош на подземјето.
Се восхитуваа на упадот на удбашот
Иван Бабановски во просториите на
„Република“ и на заканите по живот
кон колумнистот Никола Србов. Не
ги ни регистрираа џукелите што го
нападнаа фотографот на „Република“ пред штабот на СДСМ и хулигаwww.republika.mk

ните што ги демолираа просториите
на „Република“ и на „Радио Слободна
Македонија“ за време на насилните
протести... Мува не ги полази кога
оваа „багра рекетарска“, како што
самите ја нарекуваат, се закануваше
дека „куририте ќе ги влечат со коли
по Партизанска додека не им се распаднат телата“... Напротив, во нивните текстови и статуси на „Фејсбук“ сѐ
до неодамна, отворено поттикнуваа
насилства врз неистомислениците,
повикуваа на чистки и на личнови,
со пена во устите зборуваа за крв по
улиците и бараа одмазда...

опозициските редови? Не може или
не сака да ве заштити од рекетарите? Нели затоа СДСМ го постави на
оваа позиција во МВР? Ќе праша ли
некој од „професионалните“ новинари зошто „професионализираната“
полиција на Спасовски не може да
состави две логични реченици за инцидентот на Партизанска? Многу ли
ќе биде ако побарате да го расчисти
случајот? Го интересира ли некој во
опозициските медиуми кој, навистина, стои зад овие инциденти или
и овој пат, како во случајот со Диме
Спасов, ќе се задоволите со лагите
на Спасовски? Можеби и овој пат
Груевски ви е виновен? Па до кога
ќе му дозволувате да ве удира со
вашите дланки?
Од сите ваши оцени и заклучоци
што ги изнесовте деновиве прифаќам само една - полицијата мора
жестоко да одговори на сите закани
и насилства. Само, за разлика од вас,
овој мој став се однесува за двете
засегнати страни и е непроменет од

лична корист на сметка на безбедноста на граѓаните и на државата.
Токму затоа, сигурен сум дека по 11
декември сите ќе можат да бидат
поспокојни, барем од тој безбедносен аспект.

самиот почеток на кризата. Лично
не верувам дека Оливер Спасовски
и неговата параполиција имаат
волја и капацитет да се пресметаат
со подземјето, но убеден сум дека
во МВР има вистински професионалци, кои решително ќе излезат
на крај со сите политичко-криминални структури што сакаат да ја
искористат кризата за остварување

Во меѓувреме, се надевам дека самите
ќе си се преиспитате како паднавте
толку ниско да завршите во друштво
на еден патолошки случај и во опкружување на најголемиот општествен отпадок? На ова прашање јас не
можам да ви дадам одговор, но во тој
контекст можам да ви цитирам порака од „Фејсбук“ на Петре Шилегов од
лани ова време, во која портпаролот
на СДСМ во сосема други околности,
саркастично му се обраќа на еден новинар со зборовите: Карма ис а бич.
Свесен си дека кругот се врти и дека
кој од каде почнал, таму завршува. И
тука веќе ти нема помош!
Се надевам дека во овие зборови ќе
го најдете вистинскиот одговор на
вашите дилеми. �

Сега, кога се распадна чадорчето
и кога е повеќе од очигледно дека
најголемиот дел од нив не само што
останаа со празни раце, туку и дека
го навлекоа гневот на своите омилени криминалци поради јавното
критикување на одлуките на Црпнатиот, наеднаш им текна дека ова
со насилствата било опасна работа,
дека местото на „јаките момци“ било
под земја и дека сето ова морало веднаш да престане. Види, види! Какво
непријатно будење.
Господа опозициски платеници и
опортунисти, кога ќе се расоните и
ќе сфатите дека го живеете кошмарот што им го посакувавте на другите, верувам дека ќе се охрабрите да
си го прашате техничкиот министер
Оливер Спасовски кој го спречува
да ги врати џукелите во кафези? Ќе
преземе ли нешто против „баграта“,
која дури и јавно почна да испраќа
закани до критичарите на Заев од
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интервjу

Борис Змејковски, еден од основачите на ВМРО-ДПМНЕ

точка со интересите на маке
донскиот народ. Може ли, сепак,
ВМРО-ДПМНЕ и во вакви услови
да се одржи како главен заштит
ник на националниот идентитет
и на националните интереси?
ЗМЕЈКОВСКИ: ВМРО-ДПМНЕ има
силна организација. Таа е поста
вена така уште од времето. Има
ме контакт со секоја куќа, со се
кое село... Од тој аспект, имајќи ги
предвид сите случувања наназад,
посебно во последните 10 години,
откако ВМРО-ДПМНЕ ја практикува
власта, секој свесен граѓанин уви
дува огромна разлика меѓу прет
ходниот период и овој денешниот.
Тоа ѝ дава уште поголема сила и
моќ на ВМРО-ДПМНЕ за да се бори
и за национален и за економски
опстанок на државата.

Народот силно
ќе го казни Заев,
за Македонија
се работи
Мислам дека на претстојните избори ќе се стави крај на кризата.
Сакале тие од СДСМ или не. Ќе претрпат сигурен пораз. Потоа
очекувам да направат и реорганизација во нивната партија, да
дојдат, можеби, подобри луѓе на вистинските места. Треба
реално да ја увидат ситуацијата дека само со труд и со добра
програма се излегува на избори и се победува. И само така може
да се практикува власта. Нивните уцени не смеат веќе да се
прифаќаат, вели Змејковски во интервју за „Република“
Разговараше | Ненад Мирчевски
Фото | Александар Иваановски

Б

орис Змејковски, еден од
основачите на ВМРО-ДПМНЕ
и прв генерален секретар на
партијата, по долги години повтор
но активно се враќа во политиката
како кандидат за пратеник во Со
бранието на Република Македони
ја. Змејковски во чијшто дом беше
сместено седиштето на партијата
при нејзиното формирање, во ин
тервју за „Република“ зборува за
неговите мотиви за повторно вра
ќање во парламентот, за очекува
њата од изборите на 11 декември
и за можноста за излез од кризата.
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Господине Змејковски, со годи
ни функциониравте некако во
заднина. Што Ве испровоцира
повторно активно да се вратите
во политиката?
ЗМЕЈКОВСКИ: Гледано од страна, се
чини дека некогаш сум бил далеку
од политиката. Факт е дека човек
што еднаш бил во политиката, тој
никогаш не може да биде настрана.
Сигурно не бев на одредени пар
тиски функции, не бев активен, но
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постојано ја следев политиката и
припаѓав на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е
факт број еден, кој никој не може
да го побие. Одлуката ја донесов
имајќи ја предвид состојбата во ко
ја се најде нашата држава, пред сè,
во последните две години во кои,
на некој начин, стана заложник на
една група луѓе што работат исклу
чително на уривање на државни
от поредок, на дестабилизација на
државата, на ништење на сѐ што е
направено, што е благодат и добро
за сите граѓани во Македонија... Си
гурно дека влијаеја сите тие појави,
но и злоуп
 отребата од политички
те противници дека еве старото
членство било фрлено настрана.
Јас можам да кажам дека во секоја
политичка партија постои недораз
бирање, постојат незадоволни луѓе
и од старите членови и од помлади
те членови, но не е вистина дека це
лосно сме заборавени. Можеби тоа е
една од причините да се активирам
во политиката или, со еден збор, да
го направиме спојот меѓу младите,
каде што е силата и енергијата, со
искусните и со мудрите. Тој спој, си
гурно, ќе се рефлектира во цела пар
тија. Сметам дека вратите на сите
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наши општински комитети ќе би
дат отворени за постарите членови.
Со едно посебно внимание, ќе мора
сите да придонесат за овие избори
бидејќи овие избори се од таков
карактер. Не се работи за тоа дали
јас ќе бидам пратеник, тоа е најмал
ку моја лична желба. Не се работи
за моето пратеничко место или за
партијата ВМРО-ДПМНЕ, туку се
работи за Република Македонија.

Во првиот парламентарен со
став се посветивте на созда
вањето држава и на нејзиното
функционирање како независна
и суверена. Која ќе биде Вашата
задача овој пат, како претстав
ник на народот?
ЗМЕЈКОВСКИ: Тоа беше сосема дру
го време, но ако се направи компа
рација со тоа што се случува сега,
може да се постави прашањето за
суверенитетот на Република Ма
кедонија. Не можам да замислам
политичар од таков тип, како Зоран
Заев, лидер на политичка партија
што сака да се прикаже како ал
тернатива за власта, да излегува
со такви изјави. Ако се потсети
ме, младите не знаат дека истите
проблеми што ги имаме сега сме
ги имале и тогаш, со истите луѓе.

Кога се распаѓаше цела Југославија,
кога се разнебитуваше Балканот,
кога се прекројуваа граници, ние
одвај успеавме да ја истуркаме таа
работа како што треба, како пар
тија и пратеничка група, да ја ос
твариме крајната цел кон која се
стремеа многу генерации пред нас,
Македонија еднаш засекогаш да
стане суверена и самостојна држа
ва. Помладите генерации, можеби,
не го знаат тоа, немале можност да
ги следат тие политички состојби
што се случуваа тогаш и на улици
те и во парламентот подоцна, но
денеска имаме слична слика. Тоа
што тогаш успеавме, денес некој се
труди да го поништи и да направи
ревизија на тоа што сме го оства
риле во македонскиот парламент
како пратеници.

Кои се вашите очекувања од
11 декември? Ќе имаме ли крај
на кризата или ќе продолжиме
да живееме во агонијата што ја
создадоа Заев и СДСМ?
ЗМЕЈКОВСКИ: Во СДСМ ја имаат
увидено реалноста дека партија
та нема програма, нема визија за
иднината на државата. Имајќи го
предвид фактот дека таквата пар
тија веќе не добива поддршка од

граѓаните на Р. Македонија, а тоа
им се случува неколку пати, тие на
секој начин ќе се трудат да бидат
во влада без избори. Сепак, мис
лам дека на претстојните избори
ќе се стави крај на кризата. Сакале
тие или не. Ќе претрпат сигурен
пораз. Потоа очекувам да направат
и реорганизација во својата партија,
да дојдат, можеби, подобри луѓе на
вистинските места. Треба реално
да ја увидат ситуацијата дека само
со труд и со добра програма се из
легува на избори и се победува. И
така може да се практикува власта.
Нивните уцени не смеат веќе да се
прифаќаат. Некои споменуваат ши
роки коалиции. Во тој случај, зошто
ни се избори? Тоа, можеби, е желба
на тројца, четворица, но странците
мораат да знаат - ние во никој случај
не сме и не смееме да дозволиме да
станеме протекторат.

Македонија и партијата ги жи
веат најтешките моменти од
осамостојувањето, односно од
формирањето на ВМРО-ДПМНЕ.
Сведоци сме на сериозни оби
ди за уривање на темелите и
на државата и на партијата за
исполнување одредени цели
што немаат никаква допирна
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Од друга страна, имаме политички
противник што прави коалиции
со некакви групи луѓе, со молери,
бојадисувачи, кои не работат со
политичка програма. Тие немаат
што да им понудат на граѓаните.
Тие, едноставно, влегоа во ста
пицата на некој си чадор. Отту
ка ја почнаа таа дестабилизација
на државата. Предизвикаа хаос.
Со такви насилнички методи врз
институциите на државата не се
доаѓа на власт. Новата влада што
ќе биде конституирана ќе ги стави
работите под контрола бидејќи ќе
има целосен мандат од граѓаните
за да може целосно да се стабили
зираат работите.

Денес, кога повторно е пове
ќе од потребно обединување на
десницата, сè уште сме сведоци
на поделби и на разединетост.
Можно ли е „закопување на се
кирите“ во име на еден повисок
интерес – иднината и опстано
кот на Македонија?
ЗМЕЈКОВСКИ: Не треба само на
зборови да ја сакаме Македони
ја. Делата ја кажуваат вистината.
Можеме само со работа, со труд,
да го докажеме тоа. Така што тие
што реално припаѓаат на десната
страна, прво треба да се праша
ат која доверба ќе ја имаат, која
моќ? Колку ќе бидат влијателни?
Колку ќе можат да помогнат ако
дојде до таков развој на политич
ката сцена? Политиката, пред сè,
е прагма. Но, во нашиот случај не
е само прагмата во прашање, туку
станува збор за нешто посериозно.
Се работи за иднината на Маке
донија. Тоа што некои со векови
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интервjу

се обидуваат да ѝ го направат на
Македонија,сега некој преку ноќ
сака да ѝ го стори.

Можеби е прашање на време, но
мислам дека на сите нив им е ме
стото во матичната партија. Сепак,
во најмала рака очекувам блиска
и добра соработка.

Заев и СДСМ на големо најаву
ваат промена на Уставот со цел
воведување двојазичност на це
лата територија на Македонија,
со што најавуваат проширува
ње на Охридскиот договор, кое
би водело кон федерализација.
Колку е сериозно остварливо
ваквото сценарио?
ЗМЕЈКОВСКИ: Кое било сценарио,
ако добие поддршка од народот,
ако ја изгласа таа политичка опци
ја, односно ако добие мнозинство,
што преостанува? Тие да го реали
зираат сценариото, а другите да
го спречуваат. Сепак, за мене тоа
е неостварливо сценарио бидеј
ќи сметам дека токму таа парти
ја, на чело со Заев, ќе го доживее
најголемото фијаско од самото
формирање. Ќе биде казнета од
македонските граѓани.
Ударната тупаници во опозици
скиот блок ја сочинуваат пора
нешни кадри на тајните служби
и поранешни министри, кои се
дел од едно мрачно минато на
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Македонија, кога беа следени,
угнетувани, па дури и ликвиди
рани тие што се бореа за слобод
на и независна Македонија. До
кога СДСМ ќе може да се потпира
на помошта на овие мрачни ли
кови во борбата за власт?
ЗМЕЈКОВСКИ: За жал, овие ликови
ќе постојат и во иднина. Убеден
сум дека овие луѓе никогаш и не
престанале со следењето на по
литичарите. Тоа се покажа и сега.
Дестабилизацијата што сакаа да ја
предизвикаат сега е одраз на тие
служби, кои и ден-денес се активни.
Ние имаме еден парадокс. Викаме
дека со закон е забрането незакон
ско следење и прислушување, од
друга страна, се формира едно пар
тиско тело, наречено Специјално
обвинителство, надвор од Уставот,
со политичка одлука, кое функцио
нира како партиско тело на СДСМ,
кое не го интересира дали прислу
шувањето е законско, туку работи
само во интерес на една политичка
партија. Никогаш не престанале да
ги користат сите можни методи и
начини и сите мрежи што ги имаат
воспоставено за да ѝ наштетуваат
на државата.

Поранешниот удбаш Слободан
Богоевски Ве обвини Вас и си
те следени вмровци дека не сте
биле никакви жртви на тајни
служби, туку сте имале комплекс
на помала вредност! Неговите
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зборови се следниве: „Тие не се
жртви на тајни служби, туку стану
ва збор за нешто друго. Бесрамно
лажат. Станува збор за личности со
комплекс на мала вредност. Дека
биле важни за македонската ка
уза… Никој од нив не бил жртва.
Гледате… сите се живи и здрави.
Власт се сега“. Како ги коментирате
овие навреди?
ЗМЕЈКОВСКИ: Страшно. Нема што
тука да се коментира. Зар тој ги смета
за жртви само тие што ги ликвидираа
по улици, во сооб
 раќајки, со самоу
биства со три куршуми итн? Или кид
напирањето на Драган Богдановски
кого го донесоа врзан како слон во
кафез преку граница? Да, на овие луѓе
им ги зедоа животите, но и на многу
други им го уништија приватниот
живот, животот на нивните семејства.
Сите беа бележани. До ден-денес тие
генерации имаат последици, немаат
мир. Така што, да се изјави такво не
што е катастрофа за еден човек. На
крајот на краиштата, досиејата што
се кај нив, што ги воделе тие, нивни
те доушници, нивните инспектори,
агенти... тие ги пишуваа. Не ги пишу
вавме ние. Тие се обидуваа да влезат
во семејствата, да направат раздор.
Тоа го прават до ден-денес. Значи тие
не прекинале со тие методи.
Истите овие удбашки структури
денес се обидуваат да го довршат
тоа што го почнаа во деведесетти
те години – целосно уништување
на Македонија и на ВМРО-ДПМНЕ.
Колкава е веројатноста да успеат
во намерата?
ЗМЕЈКОВСКИ: Видете, македонски
от народ е веќе свесен. Младите ге
нерации се свесни. Овој ков луѓе што
цело време се трудат да го минираат
државниот поредок се во изумира
ње. Тие се сѐ помалку и помалку.
Тие ќе работат и понатаму. И ова
е дел од нивната работа - ваквите
интервјуа како на Богоевски. Тоа
е дел од нивното немирување. Но,
тоа е сè помало и помало и ќе дојде
до нивниот крај.

Сметам дека ако лустрацијата се
спроведеше многу порано, од први
от македонски парламент, можеби
немаше да дојде до вакво нешто. Но,
ако и по овие избори, по една голема
победа на демократските сили на че
ло со ВМРО-ДПМНЕ, не се стави крај
на ваквите појави, тогаш веќе се по
ставува прашањето кон каде ќе одат
тие состојби? Јас сум убеден дека тие
работи ќе се надминат.

анализа
ДВЕ ВО ЕДНО:
ПРИТИСОК И ОТВОРАЊЕ ВРАТИ ЗА СЈО

Две во едно. Не се работи за ново
„нескафе“, туку за последниот
емотивен излив на Заев и на СДСМ.
Човекот на една прес-конференција,
на која најави „распуштање на
судството“, си призна две нешта.
Првото е дека јадењето „живи луѓе“
во форма на партиски реваншизам не
му поминало, а второто дека сите тие
судии што ќе ѝ излезат в пресрет на
Јанева и ќе замижат на недостигот
од какви и да е докази ќе бидат благословени и добро наградени по нивното
доаѓање на власт. Арно ама, и судиите
и чистачите знаат дека последното е
ултраапстрактна именка. Изборите
доаѓаат, паниката во СДСМ расте, а
Катица извади само членска книшка и
уплатница, но не и обвинение...

Kако се отвори
Заев: прикаска
за Катица и за
реваншизмот
Пишува | Љупчо Цветановски

П

ритисокот си го прави сво
ето. Истиот лидер, кој сопс
твените „бомби“ помпезно
ги најавуваше секое утро со статус
на „Фејсбук“ - „тик-так, тик-так“,
под тежината на новото „тик-так,
тик-так“, кое сега го означува приб
лижувањето на дебаклот на 11 де
кември, почна да пука по шевовите.
Соочени со реалноста на резултати
те, колку и да се силат и да го лажат
членството дека ќе победат, преку
секој чекор ја откриваат паниката
во редовите. Да, изборите немило
срдно наближуваат, а Катица успеа
да извади само членска книшка и
уплатница од СДСМ, но не и обви
нение за ВМРО-ДПМНЕ.
Стаорците се први во напуштањето
на бродот што тоне. Во СДСМ, пак,
тие се последни. Сѐ додека има на
деж, каква и да е, тие ќе бидат на
бродот што ја чува нивната слобода.
Бродот, можеби, и ќе потоне, и тоа
благодарение на нив, но кај нашите
штетници останува надежта дека на
турбулентната површина, можеби,
ќе ги одржи чадорот. За нивна жал,
времињата брзо се менуваат, па та
ка во секое време може и да дувне,
па чадорот и дадилката под него да
одлетаат како во прикаската за Ме
ри Попинс. Многу е веројатно Мери,
предизвикана од новата светска ге
ополитичка ситуација и разочарана
од недоветните штитеници, кои и
покрај сиот труд, мака и стотици из
нудени шанси, не научиле ништо,
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едноставно, да си летне со чадорот.
Голема е веројатноста прикаската
да е точна, ликовите воопшто не се
измислени, само во Македонија Ме
ри не се вика Мери. Иако, веројатно,
добро би ѝ одговарале стиховите
на „Рок агресори“, во кои тие за неа
составија една добра панк-нумера.

Смешен притисок за отворање
на вратите за Јанева

Така, потресени од блиската иднина,
СДСМ и лидерот со еден потег извр
шија директен притисок и најавија
ШББКББ (што би било кога би било)
ако некогаш победат на избори. Но
никој не ја слушна првата порака на
интервјуто на „24 вести“, делумно
поради нивниот рејтинг,но и поради
глупоста на стратегот за односи со
јавноста, кој му намести интервју за
време на изборите во САД. Настрана
што и така никој не го сфаќа сериоз
но, нели. Така, Заев си го кажа своето,
но никој не го слушна, а одекот кај
„професионалците“ го немаше затоа
што сите тажеа по Клинтон и плукаа
по Трамп. Во тоа фамозно и безлично
интервју, лидерот си кажа дека ќе
правеле ремонт во судството: „Ќе
ја растресеме Македонија од гла
вечки наопачки, ќе го распуштиме
судството и ќе има реизбор!“
Заев си кажа, реагираа саде дватри Соросови портали и толку. Упс!
Неговите стратези сфатија дека ја
утнаа работата, па направија ре
приза на кажаното. Чекаа два дена
да спласне еуфоријата од победата
петок, 18 ноември 2016 година
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анализа
Заев им „пушти вода”
на судиите, но наиде на
потсмев

на Трамп и нервозата во нивните
редови, па си направија прес-кон
ференција на идентична тема. Сега,
засилен со Павле Богоевски, Пенда
ровски и со дузина други „независ
ни“ експерти и „граѓански“ акти
висти зад него, Заев си го прочита
составеното. Овој пат не беше ни
толку поетичен, очигледно Васиљ му
е лут што не е на листа, па некој друг
се мачел да ја состави половинката
страница од кажаното.
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И пак, како расипана плоча, лиде
рот си повтори дека ќе ги сменел
судиите во државата. Веројатно од
пустата желба да ги смени тие во
„Пуч“ и во „Поткуп“, но и за да му
врати на тој од „Глобал“ од кого го
спаси Црвенковски со аболицијата.
Многу разбирливо што сака да ги
смени, кој не би сакал кога за првиот
случај има признание, а за втори
от видеоматеријал во кој го бара
поткупот. Но првиот мотив не е и
толку едноставен. Во него се меша
ат и многу други желби и пориви.
Да, ова е еден од тие случаи во кои
притисокот раѓа притисок. Првиот,
од доближувањето на изборите, го
создаде вториот кон судството. За да
ѝ излезе в пресрет на Катица Јанева,
Заев јавно им се закани на судиите
дека ќе ги сменел. Арно што тоа нема
да се случи, поради едноставниот
факт што нема да победи, но закана
си е закана. А „дотичната“ требаше
петок, 18 ноември 2016 година

да ѝ помогне на неговата Катица Ја
нева. Не е проблем да си нарача што
да работи таа, ова јасно се покажа
при изјавата во Капиштец и испол
нувањето на Катица, која со брзина
на светлината стори сѐ што побара
тој. Проблемот не е во нарачката,
туку во нејзината одржливост. А,
за жал на авторите, сите тие случаи
траат колку меур
 и од сапуница. За
нивниот кус рок на употреба, пак,
највиновен е судот, кој постојано ги
одбива неоснованите, целосно неар
гументирани обвиненија на СЈО, кои
во себе немаат ниту „Д“ од доказ и
се случаи само за опозициските пор
тали и „експерти“. Очигледно е дека
инсинуациите или, поточно, разго
ворите од „бомбите“ не се доволни
за да се докаже нешто, нивната веро
достојност е уште еден проблем, а за
контекстот и вадењето од него и да
не зборуваме. Така, судството стана
најголемиот проблем на Заев и на
Јанева, вклучително и врхушката на
партијата, која по неминовниот по
раз ќе мора да преземе одговорност
за глупостите од минатото. Тие и ќе
заминат, но зад себе ќе остават руи
нирана партија со уништен имиџ, кој
каков-таков успеваа да го одржуваат
Заевите претходници. Сега ќе оста
нат само урнатини и многу, многу
омраза. Затоа, подобро би било, ме
сто судството, Заев да ја распушти
партијата или да направи реизбор
во неа. За нивно добро, нели.
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Во меѓувреме, поведено од после
диците од поразот на 11 декември,
раководството си создаде одлична
отстапница во партијата со канди
дирање еден куп послушници и но
ви ликови, на чиешто создавање и
кариера им кумуваа токму Заев и
Шеќеринска. Но тоа е само отстап
ница за во иднина. За сегашноста,
им треба каква било шанса за да ги
заштити од самите себеси, партијата
и од психичкиот притисок. Затоа,
повторно шансата се гледа во Ка
тица, а таа „врзана“ од судот, кој, за
мислете, не дозволува дилетанти и
аматери да си играат со правосудни
от систем. Пречката се вика судии,
па затоа лидерот јавно и јасно им
се закани дека ќе ги смени сите, но
не и тие што ќе одиграат по нивно.
Да, од пуста надеж, Заев им пушти
вода. Со зборовите „И сега има по
единци во судството што храбро
ја бранат правдата, за што знаеме
дека трпат последици – ним им
порачувам да не се грижат. Нив
ната жртва денес, ќе биде нивна
предност по 11 декември“. Не слу
чајно, во соопштението го згрешија
токму зборот „ПРАВДАТА“, затоа што
и тие не веруваат дека со тоа ќе ја
заштитат ПРАВДАТА.

Како и да е, ќе беше исто доколку
кажеше и „Тие поед
 инци што ќе
ја услужат Катица нема да бидат
заборавени! Нивната жртва де
нес, ќе биде нивна предност по 11
декември!“ Односно, нив ги чека
унапредување, а може и да се најдат
на листите на СДСМ за пратеници
во иднина, или, пак, да ги вработат
во СЈО или во некоја друга партиска
филијала. Вистинскиот проблем не е
во тоа што СЈО има уште малку време
од мандатот, а тепачката за листи
те се виде минатата недела, туку во
тоа што судиите многу добро знаат
дека Заев нема да победи. Така овие
закани исчезнаа во ветер, а освен
силен потсмев, предизвикаа и ин
стант потсетување на „Среќна нова
1996“, кога за само еден ден СДСМ,
без опозиција во Собранието, избра
неверојатни 600 судии. Да, 600 су
дии на една седница. Тоа беше пред
само две децении, а судиите не одат
во пензија на 40 години, така што
најголемиот дел од нив сѐ уште ра

ботат во судството. Е сега, истиот
тој „демократски“ СДСМ, загрижен
за судството (само со друг, поради
кален и пообвинет лидер), најави
нова целосна смена на судиите и
распуштање на судството само за
да одоброволат судија да замижи
на немањето докази и да потврди
некој од случаите на СЈО што се ка
ко меур од сапуница. За глупоста да
биде поголема, партијата со жел
ба да стане „извршна“ власт, сега
најави дека ќе ја менува судската
власт во државата?! Нека ја сменат
и законодавната, кога оди – оди.
Некој тука сериозно забошотувал
на часовите по политички систем...

Кокошката сонила просо,
Заев реваншизам

Заев и партијата, не сакајќи, се
отворија и на друго поле. И си се
потврдија себеси и дејствувањата
во минатото, како и фактот дека
ништо не е случајно во животот.
Уште помалку во политиката. Со
една непотребна, неефектна и
проста прес-конференција си го
покажаа вистинското лице и на

мерите за ШББКББ кога би дошле
на власт. Јасно си укажаа на сиот
реваншизам, кој за многу години
отсега т.е. по нивната победа, треба
да го очекува овој народ. Главниот
предуслов дотогаш ќе биде СДСМ
да постои како партија, секако, ако
не биде прегазен од вистински ле
вичари. Вака, партијата што од ле
вица има само пет-шест левучари
во своите редови, со најавата за
целосна „перестројка“ во судството
призна дека зборовите на нивниот
лидер од пред шест години во Ва
ландово, со кои најави дека ќе јадат
живи луѓе и ќе менуваат од чистач
до министер, се реален кошмар за
Македонецот, а негов вистински,
неостварен сон. „Велат вие сте ме
ки луѓе, вие заборавате, велат ќе
одмине времето и ќе бидете пак
исти, ве знаеме, да им кажете,
исто така, беше Заев, апсениот
Заев, живи луѓе има да јадеме по
тоа!“ Така зборуваше лидерот, не и
Заратустра. Настрана што негови
те беседи, гледано според личниот
рејтинг и рејтингот на партијата,
допреа само до малкуте „натсоци
јалдемократи“, исфрустрирани ли
кови, кои искрено веруваат дека се
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дел од некаква суперелитистичка
раса, комунистички чеда со сина
крв, предодредени да владеат.

Заев се отвори уште повеќе во прет
ходното, незабележано интервју,
каде што најави и дека сите инсти
туции што се корективи на власта,
Државниот завод за ревизија, анти
корупциската комисија, антимоно
полската позиција, антидискрими
наторската ќе ги воделе независни
стручњаци за да ја чувале Македо
нија од СДСМ?! И така, наместениот
„лажен експерт“ со кој ја заметку
вале јавноста дека ги разбираат
и граѓаните, ќе биде волк што ќе
го чува „стадото“ од волците (што
би рекол Пендаровски)?! Среќа за
сите е што овде се работи за овци
во волчешка кожа. Реваншизмот е
дамнешна желба на лидерот и на
тие околу него, но за да дојдете до
него треба да исполните неколку
услови. Првиот и основниот е да
победите на избори, затоа што не
бива поинаку. До создавањето на
условите за такво нешто, пак, ли
дерот и врхушката ќе бидат само
грдо политичко минато. Секако, ако
воопшто постои и партијата...

петок, 18 ноември 2016 година
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актуелно
Сѐ на сѐ, „планот“ на
СДСМ во овие избори не
е ништо поразличен од
решенијата и визијата за
Македонија. Истата
програма, сега наречена
„План“, во 2014 година
им донесе 200.000 гласа
помалку од ВМРО-ДПМНЕ.
„Планот“ е веќе виден
лош филм. Затоа и не
треба да се чудат ако на
тој ист лош филм,
надополнет со сите
воведи во меѓувреме,
граѓаните исто им
одговораат. Дури и со
поголема разлика

Администрација

СДСМ ветува сѐ што ВМРО-ДПМНЕ остварилa

Заев се фали со проектите на Груевски

Н

е е грдо лицето на Македоне
цот. Грди се лагата и лицето
на лажливецот. А, токму на
лагата се потпираат Зоран Заев и не
говите избраници во надеж за спас
на опозициската кожичка. Како што
наближува официјалниот почеток на
кампањата така на виделина изле
гува лагата за тоа дека Заев и СДСМ
вистински посакувале избори. Ако се
земе предвид како и со што опозици
јата официјално влегува во кампања,
ќе се види колку Заев и тие околу
него се надевале дека „чадорот“ и
„повисоките од надвор“ ќе им донесат
власт без политичко одмерување на
силите. Нормално, сета надеж беше
насочена во тоа дека со личната ала
тка наречена СЈО ќе нема противник
во ВМРО-ДПМНЕ, а ниските удари во
партијата ќе „лизгаа“ без членството
видливо да забележи. Згора на сѐ,
уште и ќе немаше потреба сега да
се преправаат за постоење некаква
нова платформа и програма со која
се трча низ државата.
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Доколку некој навистина се подго
твува цела година за избори, имај
ќи ги предвид и двете одложувања
петок, 18 ноември 2016 година

за април и за јуни, па и згора на тоа
и толкавиот притисок за избори од
опозицијата чијшто предводник се
смета дека е Заев, не може да се ве
туваат наводни проекти кои или се
остварени и функционираат, или се
косат со основната логика. Всушност,
сѐ укажува на тоа дека тоа се истите
идеи кои еднаш се викаа „Решени
ја за Македонија“, па „Визија за Ма
кедонија“, а сега се викаат „План за
Македонија“.

Млади

Заев лично вети, а тоа остана реги
стрирано и со видеоз апис, дека на
младите, односно студентите ќе им
овозможел интернет и можност бесп
латно да патуваат, како и низа други
мерки. Тој зборувал со младите за
студентски град, со сали и ресторани,
но и „воведувањето на бесплатниот
интернет во студентските домови,
како и студентската картичка за ко
ристењето на јавните услуги, како
што е и превозот од самите студенти“,
вели Заев. Тоа го темелел на личните
сознанија кога тој бил млад и му било
тешко да студира во Скопје.

www.republika.mk

Но, Заев не сака да признае дека
концептот за помош на младите и
на студентите, онака како тој го за
мислува, веќе функционира. Уште
во 2010 година почна проектот за
бесплатен интернет за секој студент
во студентските домови во сите гра
дови во земјата. Досега студентите
не добија само превоз, туку и разни
други бенефиции - бесплатен превоз
со воз, авобуски превоз, бесплатен
влез во театрите и кината низ цела
Македонија. Заев може да зборува
за студентски град, додека се рено
вираат студентските домови. За сту
дентите е намалена партиципацијата
на факултетите, а се отворија и нови
универзитети, факултети и диспер
зирани студии. За идеите дека СДСМ
ќе стипендирала млади кои сакале
да се дообразуваат, само треба да се
спомнат апликациите за над 7000
стипендии по различни програми
во ресорното министерство.
Очигледно дека во СДСМ се надева
ат оти младоста значи и неискуство
со нивното владеење. Опозицијата
им нуди и потпомогнато отворање
фирми за млади, за тие да останеле во

Македонија, како и концепти за рабо
та за секој студент. СДСМ го нарекува
„Младинска гаранција“, за младите
полесно да најдат работа по завршу
вање на образованието. Односно за
„помагање од страна на државата за
нивното тренирање или практично
подготвување за влегување во ра
бота“. Истото тоа функционира од
2014 година; мерката се нарекува
„Практиканство“, во исто време ва
жат и стимулациите за вработување
на младите. Само во првите четири
дена од примената, во март 2014 го
дина, 68 компании поднеле барање
за вработување лица до 29 години,
поттикнати од стимулацијата со пла
тени социјални придонеси за нив. Со
мерката за самовработување се доде
луваат неповратни средства кои може
да достигнат и до 5.600 евра. Можеби
навистина во СДСМ не слушнале за
оваа мерка, па настапуваат со идеја за
„неповратни средства за почнување
сопствен бизнис од младите“. Притоа,
дури и старт ап центрите во кои на
овие фирми ќе им се нуди бесплатни
услуги, како сместување и сметко
водство, функционираат десетина
години под името „Инкубатори“.

Колкава е довербата во она што го
зборуваат Заев и СДСМ, покажува
и видеото во кое лично Заев се де
мантира самиот себеси. Добро, тоа
не е ништо ново. Но, зар има очеку
вања дека сега треба да се верува
оти никој нема да биде „отстранет“
од администрацијата ако се споре
ди со хит-поем
 ата „Беше Заев, апсе
ниот Заев, живи луѓе има да јадеме
после тоа“. „Новиот концепт значи и
намалување и кастрење целосно на
администрацијата, од една страна ќе
значи отворање на нашите работни
места, за нашите луѓе“, вели Заев во
познатото видео. Искрено ли верува
дека администрацијата ќе „легне“ на
неговите убедувања додека истовре
мено зборува за „пренатрупаната
државна администрација“, „профе
сионализација“, реизбор на сите су
дии, ревизии на вработувања по сите
нивоа? Со каква леснотија Шилегов
во гостиварско најавува илјадници
нови работни места и зголемена пла
та, за укинување на радиодифузната
такса или намалување на сметките,
преку фамозните даночни рефор
ми со „поврат на 15% од платениот
ДДВ“, што на крај го пресметуваат
како „13. плата“.

Една мала математика. Доколку ДДВ
е 18 проценти, тие 15 проценти на
1000 денари изнесуваат 27 денари.
Статистички, во август просечната
плата била 22.000 денари, па тогаш
тој „поврат“ месечно е околу 590 де
нари, односно нешто над 7.000 де
нари на годишно ниво. Како ли само
во СДСМ пресметале 30.000 денари?
Дури и повратот да е од две просеч
ни плати, тоа е помалку од половина
од она што го ветува СДСМ. Врз тоа,
просечната плата и да е 30.000 де
нари, како ветуваат, пак се тоа око
лу 19.500 денари поврат на ДДВ од
двајца вработени во семејството. Но,
математиката никогаш не им била
силна страна на социјалдемократи
те. Особено што од рака не им тргна
ветувањето за по еден вработен во
секое семејство, а сега е надградено
со двајца вработени со примања од
по 30.000 денари.
Само за потсетување, тоа што маке
донските работници го добија од вла
ста на ВМРО-ДПМНЕ се колективниот
договор и гаранцијата за минимална
плата. Притоа, со драстична промена
на условите за водење бизнис, приз
наени од релевантните меѓународни
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институции, во Македонија влезе и
влегува огромен странски капитал,
во форма на СДИ, отворени се нови
работни места, а невработеноста е
намалена од 38 проценти во 2005
година, на 24 проценти годинава.
Имајќи ги предвид 200.000 работ
ници од околу 600 фабрики кои во
транзицијата беа оставени на улица,
мала е веројатноста некој реално да
загризе на ветувањата на СДСМ. Но,
нејсе, опозицијата сега мора да мами
со ветувања за вработувања, пока
чени плати, секако пензии (а може
и ќе ги вратат осумте проценти на
пензионерите) или даночни мерки
за да „останеле парите кај граѓаните“.

Во контекст на парите, реални се и
прашањата што ги поставува јавно
ста, по сите обвинувања дека држа
вата е презадолжена. Од каде сега
Заев најавува нови кредити и тоа од
поскапите, а се ветуваат зголемени
плати и трошоци? Потребно ли е да се
влегува во анализа на ветувањата за
„евтина“ тарифа на струјата по „бон
бона бизнисот“ за продажба на ЕСМ?
Или за големото фајде од тоа што
платите на функционерите ќе биле
на увид? На увид и сега е платата на
Катица Јанева, ама таа ги скри трошо
ците и од Собранието и од јавноста.

Земјоделство

Земјоделците се цел на СДСМ; не са
мо како големо гласачко тело, туку
и како гласачи кои тие ги загубија
поради лошата политика кон цели
от сектор за производство на храна.
Само за споредба, земјоделците се
сеќаваат на времињата на нивните
големи протести, на тутунарите, на
лозарите, на сите што имаа проблем
со неисплатен откуп, со нелојална
конкуренција. Кога земјоделството
беше занемарено, токму ВМРО-ДПМНЕ подаде рака во форма на субвен
ции и зафати за помагање и ставање
ред во тој сектор. Помошта не е само
во субвенции, туку и во распределба
на обработливи површини, набавка
на механизација, стручна помош,
квалитетен семенски материјал, откуп, помош за пласман на странски
пазари, здружување... Сега СДСМ се
појавува пред земјоделците со идеја
за субвенции! И тоа субвенции кои
земјоделците ќе ги добивале кога ќе
им било потребно.
И повторно, ова што сега го ветува
Заев, функционира од 2014 година
и се вика „Календар на субвенции“.
петок, 18 ноември 2016 година
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актуелно
И тоа уште од првите 100 дена
по изборите таа година, профунк
ционира календарот за ефикасна
исплата според потребите на зем
јоделците. Но, се работеше и на
вложување во инфраструктурата
на селата, патна инфраструктура,
водоснабдителни и канализаци
ски системи, модернизација на
производството. Тоа што Заев од
Могила порача дека ќе работи во
„селото коешто досега е напуште
но, иселено“, да ги врати децата во
руралните средини, но и „младите
да бидат доволно храбри да стапат
во брак, да чекаат деца“, не само
што функционира, туку и наиде на
голем потсмев кај членството на
СДСМ. Се работи за проектот „Од
град во село, за нов почеток“, со кој
се нудат бенефиции и поддршка за
куќа, бесплатно земјоделско зем
јиште, како и 18 месеци месечна
субвенција за почеток на животот
во село.
Секако не смее да се заборави ниту
на финансиските стимулации за
брак и за новороденчиња кои дел
од руралните општини ги нудат
за новите семејства на младите.
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Или државната помош за многу
детни семејства. Анализирајќи ги
руралните средини, не може да се
занемарат ниту оние зафати за
отворање аптеки, подвижни апте
ки или, пак, проектот „Рурален до
ктор“, кои се дел од здравствените
реформи кои се направија и во кои
се вложија огромни средства.

Здравство, полиција,
култура

Без намера нашироко да се навле
гува во реформите во здравството,
се чини многу погрешен е момен
тот кога власта на ВМРО-ДПМНЕ
влегува во огромни инвестициски
зафати во овој сегмент, но не са
мо како инфраструктура туку и
во обука на кадарот, па и во пот
помогната бременост, намалени
цени на лековите, редовно над
градена позитивна листа... СДСМ
да влегува во кампања со „план“
за да се задржеле лекарите и ме
дицинскиот персонал во јавното
здравство. Притоа, со оценка дека
граѓаните не можеле да си доз
волат болничко лекување, дека
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немало лекови во болниците, па „и
од тоа дали има или нема доволно
лекари“. Чиниш, планот го опи
шува владеењето на министерот
Владо Димов од СДСМ.

Секако, во анализата на понудата
на СДСМ не може да не се спомнат
настапите на генералниот секре
тар на СДСМ во улога на министер
во МВР, дека планот содржи соз
давање модерна полиција, додека
токму ова време сведочи за та
кво модернистичкото однесување.
Или за правна држава, за одбло
кирана препорака за ЕУ, за семеен
социјален работник „близок до
граѓаните“ или, пак, за културното
наследство во Охрид.

Сѐ на сѐ, приод на СДСМ во овие
избори, тргајќи ги на страна „чадо
рот“ и СЈО, не е ништо поразличен
од изборите во 2014 година. Тогаш
загубија со 200.000 гласови разли
ка. Тоа е се веќе виден лош филм.
Затоа и не треба да се чудат ако
на тој ист лош филм, надополнет
со сите воведи во меѓувреме, гра
ѓаните исто им одговорат. Дури и
со поголема разлика.

Трамп со нова политика за Балканот

Ќе се бришат ли
линиит е на огнот?
Со сопруга Словенка, блиска семејна пријателка Србинка,
шеф на кабинет со грчко потекло, новиот американски пре
тседател ќе има дополнителни причини за промена на аме
риканската политика на Балканот. Примарните причини се
зајакнување на нарушеното американско влијание во регио
нот и одговор на сѐ посилните руски финансиски и политички
проекти на Балканот. Не помалку важен е и стравот од нова
масивна бегалска криза која не е проблем за САД, но е проб
лем за нивните стратешки партнери во Европа од кои, што и
да се случи, дури ни Трамп не може да се откаже
Пишува | Горан Мом ироски

А

ко се следат предизборните ве
тувања на новиот американски
претседател, Доналд Трамп,
Балканот го очекува период на сми
рување на тензиите откако пред две
години државниот секретар Џон Ке
ри најави дека низ регионот минува
линија на огнот, односно линија на
која се разграничуваат интересите
на САД и на Русија.

Неколку месеци подоцна почнаа
проблемите што директно ги најав и
Вашингтон. Оттогаш досега се случија
кумановските настани во Македонија,
српската влада објави дека се спречени
неколку обиди за атентат на премиерот,
се интензивираа немирите во Косово,
радикалите во Приштина почнаа со
територијални барања од Подгорица,
Република Српска почна со засилена
националистичка реторика во однос на
Сараево, а кризата во Молдавија завр
ши со избор на проруски претседател.
Заминувањето на прозападниот Мило
Ѓукановиќ по кризата во Црна Гора и из
борот на промосковски претседател во
Бугарија само ги потврдија американ
ските анализи според кои регион
 от го
очекуваат нови премрежиња. Или, пак,
ги потврдија тезите дека Вашингтон
самиот бил директно инволвиран во
настаните што се случуваат.
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Ако Трамп истрае во своите предиз
борни намери, најголем дел од нефор
малните и формалните експоненти на
различни американски политички и
бизнис интереси би можеле да се пов
лечат или привремено да ги запрат
своите црни и полулегални операции
на Балканот. Причини за тоа има пове
ќе. Трамп смета дека Америка треба да
се сврти кон себе, кон своите проблеми,
особено сега кога е длабоко поделена и
ранлива. Доколку навистина го воведе
изолационизмот како главен принцип
во американската политика, колку и
да е тој невозможен во ситуација ко
га САД имаат директно влијание врз
најголем дел од глобалните процеси и
практично е „гостин-уредник“ во огро
мен број држави, на Балканот може да
почне нова ера.

Сепак, за да се случи тоа, потребно е
да се исполнат низа други предуслови.
Прво, Русија ќе мора да се повлече од
своите планови за поголемо присуство
во регионот и со тоа да го олабави при
тисокот врз Трамп, кој од јастребите
во Вашингтон ќе биде обвинет дека
се откажува од стратегиските пози
ции во Европа. Другата важна прет
поставка за релаксирање на односи
те во регионот е да дојде до договор
меѓу најмоќните европски држави за
www.republika.mk

нивната улога откако САД би ги нама
лиле своите активности. Се разбира
дека кога се зборува за намалување
на присуството на САД на Балканот,
тоа не значи некакво повлекување,
туку само намалување на притисокот
при спроведување на своите интереси
во регионот особено на оние што не
се директно поврзани со пари или со
енергетски извори.

Сѐ уште е нејасно дали Трамп ќе се
откаже и од стратегијата според која
внатрешната стабилност на најмоќ
ната земја на светот се брани во Ирак,
Иран, Саудиска Арабија, Катар, Азер
бејџан и секаде каде што постојат се
риозни енергетски извори. Логично
е да се очекува дека луѓето зад оваа
енергетска стратегија нема да му доз
волат на Трамп да се откаже од влија
нието на САД на новите и на старите
нафтоводи и гасоводи. Балканот како
извор на енергенти не е атрактивен,
но долгорочно или среднорочно би
можел да стане важна алка во некол
ку енергетски проекти кои би носеле
енергенти кон Европа и затоа реално
не може да се очекува линијата на ог
нот да стане линија на стабилноста,
освен ако Трамп и Путин директно не
се договорат за соработка наместо но
ва поделба на интересни сфери.

Една од причините зошто дел од бал
канските аналитичари се оптимисти
дека Трамп ќе го остави на мир реги
онот се шесте трилиони долари што
САД ги користат за финансирање
проекти низ светот, а кои, според но
виот претседател, се трипати повеќе
од доволни за Америка повторно да
стане голема.
Она што по изборот на Доналд Трамп
е извесно тоа е стравот кај дел од
балканските земји. За разлика од
претежно муслиманските Косово и

Албанија и делумно Црна Гора, каде
што неговата победа беше доживе
ана како катастрофа, останатите се
израдуваа на можноста од редефи
нирање на американската политика
на Балканот. Србија се надева дека
со Трамп ќе може да продолжи да
кокетира и со Брисел и со Москва,
Македонија се надева дека ќе може
да преговара за „Јужен тек“ и за из
градба на руски енергетски проекти
без страв дека „криминални банди од
Косово“ можат да влезат во земјата во
обид да прават нов Охридски дого

вор, Црна Гора се надева дека нема да
биде ставена во ситуација да избира
меѓу руските пари и бродовите на
НАТО во Которскиот Залив.

Најголема надеж за смирување на
тензиите има кај Бугарија, која со
години е во криза, пред сѐ, поради
судирот меѓу проруските и проаме
риканските сили, што беше причина
за откажување на неколку големи
енергетски проекти, како нуклеарна
та централа „Белене“ и нафтоводот
„Бургас – Александруполис“.

Македонија меѓу надеж и страв
По изборот на Американецот со грчко
потекло Рајнс Прибус за шеф на каби
нетот на претседателот, Грција е уве
рена дека ќе продолжи поддршката од
Белата куќа, која во последните осум
години беше обезбедена преку еден
од најблиските луѓе на Барак Обама,
Алекс Јанопулис.
Објективно, Македонија ќе има тешка
задача како индивидуален пример
да очекува некакви драматични по
зитивни промени во односот со САД.
Поддршката на македонската заедни
ца за време на изборната кампања и

велешките компјутерџии што ја под
држаа кампањата на Трамп не може
да биде доволно доколку Прибус, под
притисок на грчката дијаспора со која
е во постојан контакт, добие дозвола
да ги уредува односите меѓу Грција
и Македонија.
Се разбира за ова прашање е важно
и кој ќе биде државен секретар иако
имињата што сега се во оптек не да
ваат надеж дека Македонија може да
добие значителна помош во надмину
вање на проблемот со јужниот сосед.
Неколкуте имиња што беа активни
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во времето на Буш Помладиот и кои
имаат пријателски односи со Маке
донија засега не се меѓу кандидатите
за високи позиции во институциите.

Едно од сценаријата кое може да би
де во исто време и добро и лошо е
ако Трамп реши да ги затвори сите
отворени проблеми кај земјите што
се сметаат за пријателски на САД. Во
таков случај доколку по секоја цена
мораме да го надминеме проблемот
со Грција, не е исклучено да добиеме
решение кое нема да биде поддржано
од македонските граѓани. �
петок, 18 ноември 2016 година
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Заев во кампања
со барањата од
„Диво Насеље“ и
со проектите на
ВМРО-ДПМНЕ

Пишува | Никола Србов

Н

е се менува политиката
кај социјалдемократите,
блиската историја вели
дека досега немаат победено
на ниту едни избори на легален и на легитимен начин. Во
изминатите 25 години СДСМ добивал избори или со преземање
на власта преку изгласување
недоверба кон партијата што
имала мнозинство пратеници
во Собранието, или благодарение на бојкотот на изборите од
страна на ВМРО–ДПМНЕ, како
што беше во 1994 година, или
со делење 150.000 државјанства
на Албанци од Косово кои требаше да гласаат за кандидатот
предложен од СДСМ, или преку
монтирана војна во државата и
преземање на власта со уцена на
својот народ.
Изминатите денови Заев, покрај тоа што на Македонците
им кажа дека се грди, а тие му
одговорија дека се „грди“, но гор-
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ди, на јавноста експлицитно ѝ
одгатна зошто се случи „Диво
Насеље“. Во една од телевизиите каде што лидерот на СДСМ
беше поканет на дебата, еден од
неговите соговорници го праша дали ќе се случеше „Диво
Насеље“ доколку ВМРО-ДПМНЕ
поднесеше оставка за три дена
по објавувањето на бомбите,
како што очекувале во СДСМ,
Заев одговори дека доколку поднела оставка, немаше да се случи
„Диво насеље“. Овој одговор е
признание за тоа зошто се случи
„Диво Насеље“ и кој стоеше зад
тоа. Значи, случувањата во „Диво
Насеље“ зависеле директно од
давањето оставка на Владата.
А, кој бараше оставка? Сигурно ВМРО- ДПМНЕ не си бараше
оставка сама на себе, оставка
бараше СДСМ и тука е признанието. Доколку нема оставка, ќе
има пукање, ќе биде војна, како
што разговараа во еден разговор блиските соработници на
Заев, а кој имавме можност да го
видиме сите, оставка немаше и
следуваше пукање кое требаше
да прерасне во нова војна во Република Македонија.

Планот да се извршат симултано неколку напади во кумановскиот регион, по што требало
да се покрене војна, исто како
што беше симултаниот напад на
полициската станица во Теарце
и на возот Скопје-Кичево, по што
следуваше Танушевци и почна
војната во 2001 година, беше
спречен од безбедносните сили
www.republika.mk

те во 2008 година изјавуваше
дека ќе ја внесе Македонија во
НАТО и во ЕУ за две недели, и
исто како и денес со ветувањето
за 30.000 денари плата, и тогаш
Шекеринска не кажа како ќе го
направи тоа.

на Република Македонија, кои
пожртвувано ја спасија државата
од нова војна и од поделба.

Доколку земеме предвид што сѐ
нуди Рамковниот договор и фактот дека е спроведено речиси сѐ
од него, следни барања, бидејќи
веќе нема што да се бара, би биле
физичка поделба на државата,
нејзина федерализација како
стадиум пред поделба.
Поврзаноста помеѓу Заев и настаните во Куманово ни го надополнува уште еден сегмент
од неговата политика во послед-

ниот период. Си го поставувам
прашањето дали Заев и неговите најблиски соработници ги
ставаат на маса барањата што
биле содржани во коминикето
на групата во „Диво Насеље“, која
требала да го објави по извршувањето на нападите. Дали двојазичноста, која ја бара Заев, била
дел од барањата во коминикето?
Дали ударните пропагандисти
на СДСМ преку текстовите насловени како „Ајде да зборуваме за федерација, зошто да не?!“,
всушност, ни ја соопштуваат
содржината на коминикето од
„Диво Насеље“

Федерализацијата на Република Македонија била есенцијата
во кризата која ја создаде Заев и
истата трае веќе две години. Откако пропадна планот со „Диво
Насеље“, кампањата се сврте
во друг правец, Заев почна да
бара поддршка од Албанците
во државата, додека кај Македонците почна да нуди нереални проекти или проекти што
веќе се спроведени од Владата
предводена од ВМРО-ДПМНЕ.
Токму фактот дека СДСМ нема
смислено ниту еден проект
за водење на кампањата пред
престојните парламентарни
избори е доволен индикатор
дека тие полагал надеж во насилното преземање на власта
во државата.

Токму поради тоа денес СДСМ,
на чело со Зоран Заев, стои многу слабо и на другиот дел од
кампањата, оној конструктивниот. Ги слушаме деновиве како
ветуваат дека секој вработен ќе
зема по 30.000 денари плата,
притоа не нудат план како ќе
го овозможат тоа. Исто така,
Црвенковски го ветуваше она
познатото „по еден вработен
во секоја фамилија“ кога ние не
го разбравме човекот, а убаво
си кажа, таму каде што имаше
вработени двајца во фамилија,
едниот леташе од работа, ветено - сторено, еден вработен во
фамилија, а другите дома. Исто
такво ветување нудеше Радмила Шекеринска кога на избори-
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Од СДСМ ветуваат дека младите по дипломирањето ќе добивале работа, а државата ќе им
давала по 5.000 евра помош за
да покренат свој бизнис. Ова
е толку вулгарно што оди до
граница да си го правиш глупав сопствениот народ, онака,
арогантно да му викаш во лице
дека е глуп. Зошто? Моментално државата има стратегија за
вработување млади лица, веќе
неколку години Владата преку
проектите „Македонија вработува“ и слично дава неповратни средства за започнување
приватен бизнис. Последните
резултати од работата на Владата велат дека само во Скопје
невработеноста е намалена за
49 проценти или во бројки од
2006 година до денес само во
Скопје се вработени повеќе од
41.000 граѓани. Ова е пораз за
СДСМ, пораз бидејќи наместо
да се стремат да ги надминат
овие бројки, тие решиле да нѐ
убедуваат дека тие не се точни,
решиле да нѐ прават глупави
при мозок, решиле да ни ја
навредуваат интелегенцијата.
На наредните избори народот ќе
одлучува, а од она што е приложено, евидентно е дека изборот
нема да му биде тежок. �
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колумна

Сурово будење

(RUDE AWAKENING)

Пишува | Ацо Станковски

Н

а 8 ноември многумина се разбудија во една нова
политичка реалност, но еден огромен дел од нив таа
нова политичка енергија што изби со победата на
претседателскиот кандидат Доналд Трамп ја дочекаа како
будење на јаве, всушност, како едно шокантно расонување
од хипнотичкиот сон што го сонуваат со децении, а кој
еве, конечно престана, го снема како меур од сапуница,
оставајќи ги разбудените да се соземат од шокот.
Но тешко е да се соземеш од вакво сурово будење по толку
долг и длабок сон, кој при своето траење непоматено и
невознемирувано од ситните и небитни бунтовници од
третиот свет и локалните, веќе папсани пролетери (white
trash), ништожници и мизерници, слабаци и очајници помножени со нула (Нуланд) да бидат во состојба да соберат
таква сила со која ќе изнудат толку радикална промена што
никој од американската политичка елита од Вашингтон Д.Ц.
не можеше да поверува, па така дојдоа во состојба на ужасно соочување со новата стварност, која никако не можеше
повторно да се врати во сонот на поволната и доминантна
состојба на нивната волја за моќ.

И тие беа осудени на соочување со нешто што никако не
го беа планирале за себе и за светот.

Овие елитни владетели, кои 30 години го дизајнираа светот
по своите визии и принципи, сега веќе немаат ниту сила,
ниту механизми да го прават тоа. Новиот претседател Доналд Трамп и неговото сенародно движење му стави точка
на овој веќе перверзен филм, кој требаше да трае следните
векови, па и цел милениум, ако треба – сѐ до крајот на времето, ако такво нешто воопшто и може да има – шеговитo
би се бодреле самите себе, доколку некој би ги прашал,
до кога би траел нивниот концепт на владеење, нивниот
неолиберализам?
И токму тие мудрости, кои со потсмешливост ги негираа,
референции од традициите на добрата книга, сега им се
удираат од глава како тешки работнички чекани и како
20
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остри селски српови, со кои кокетираа во своите псевдоидеолошки дискурси сакајќи да го оживеат комунизмот, но
како еден вид Франкенштајн, кој ќе го користат по светот
како чудовиште за застрашување, рекет и послушност.
Но чудовиштево псевдокомунистичко, овој биоробот на
либералниот капитализам, како што тоа обично бива,
се разбуди од хипнозата на неговите дизајнери и, место
да продолжи да ги дроби сувереноста, слободата, мирот,
економијата и културата на народите од светот и на населението во САД, сега се сврте кон сопствените творци.
А тие во ниеден случај не го очекуваа тоа. Нивната самоувереност и суетност им ја разводнија интуицијата,
чувството за реалност и библиската аксиома, дека ништо
на овој свет не трае вечно, освен Божјата мудрост, која, за
волја на вистината, овие лордови на беспоговорната власт,
никогаш и не ја земале за релевантна, туку се исмевале
со неа, се ставале над било која вистина, се акцептирале
себеси за интактни божества.
И, што сега? Каде со пропаднатите проекти? Што со својата
гревовна тежина? Како, сега, пред лицето на народот, пред
совеста на светот?
Злосторствата што ги направи оваа булимента до вчера,
незаменливи лидери на новиот светски поредок, се безбројни, немерливи и ужасни. Како сега ќе се проголта сето
тоа, а да се остане жив? А ќе треба и тоа како да се голта
зашто народите бараат правда и слобода и сѐ додека овие
властоалчни рептилоиди се на сцената, ќе нема мир и
хармонија, ниту во САД, ниту, пак, во светот.

Затоа големиот дух го испрати рицарот Доналд Трамп за
заедно со своите соборци да го кутнат злото што се накоти
на земјава. И така и би. Дојде војводата Трамп со својата
војска и ја згази мрачната и демонска армада на ужасните
дегенерици што му ја цицаа крвта и на американскиот
народ, и на другите народи по светот, а чијшто плач и
пискот се дигна до небото од многубројните неправди
и беззаконија. И Господ ја чу оваа поплака, овој плач и
јад на угнетените, на обесправените, на силуваните и на
малтретираните, ја чу севишниот целата вистина за тоа
што рептилоидните владетели, кои ги беше толерирал
со децении, го направиле со човештвото.
И праведен гнев го исполни Творецот, а кога ќе се случи
тоа, тогаш тој ги средува работите како што никој не може
да го направи тоа – совршено.
Дојде војводата Трамп и со неколку силни и прецизни
потези го разоружи ѕверот, го кутна во калта гревовна и
го прободе со својот сјаен меч, со „Екскалибур“, кој, еве,
повторно се појави таму каде требаше. Овој пат во САД,
во земјата на која по Божја волја ѝ беше дадена силата да
владее со светот, но каде што моќта, што великиот ја даруваше беше киднапирана од лукавиот и им беше дадена на
неговите опаки и отпаднати чеда. Сега сите тие ќе горат
во пеколниот оган на обезвластеноста, а со нив заедно
и сите нивни слуги, сите тие шарени гадови и лигавци,
кои го загадуваа човештвото насекаде по светот, па и кај
нас. Дојде крајот за сите нив, доколку не се покајат и не
станат луѓе, конечно. �
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економија

Економски ветувања што се исполнуваат

Ќе паднат цените, ќе се
модернизираат патиштата
и железницата
Сите овие ветувања се на добар пат да се реализираат,
со оглед на тоа дека досега сите ветувања се исполнети.
Тоа е и движечката сила на партијата на власт која преку
остварување на зададените цели повторно и повторно
ја добива довербата на граѓаните. Експертите се убеде
ни дека зацртаното се исполнува бидејќи е базирано на
претходни анализи

Н

на партијата на власт која пре
ку остварување на зададените
цели повторно и повторно ја
добива довербата на граѓаните.
Експертите се убедени дека за
цртаното се исполнува бидејќи
е базирано на претходни ана
лизи, истражувања и консулта
ции со граѓаните на кои им се
неопходни за пристоен живот
во државата.

Досега немало утнување
меѓу ветувањата и тоа што е
реализирано. Важно е да се
�
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Ќе ја продолжиме полити
ката на ниски даноци и осло
бодувања од оданочување и
намалување на стапката на
ДДВ од 18 на 5 проценти за
повеќе нови категории про
изводи и услуги, при што по
крај намалувањето за печки
и котли на пелети и на пеле
тите за греење, ќе изврши
ме намалување на ДДВ на 5
проценти на ветеринарните
лекови, на услугите на вете
ринарните друштва. Ќе има
намалување на ДДВ и за влез
на спортски натпревари, за из
најмување спортски објекти,
а ќе има ослободување од ца
рински давачки и ДДВ за спе
цијални такси-возила за пре
воз на лица со инвалидитет
и намалување на акцизата за
„немешани“ биогорива, како и
ослободување од плаќање на
увозни давачки за државјани
на Република Македонија кои
живеат во пограничен појас,
за производи добиени од нив
ните имоти - најав и лидерот на
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.
�
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амалување на цените на
печки и котли на пелети и
на пелетите за греење, по
ниски цени на ветеринарните
услуги и изнајмување спортски
објекти поради намалување на
ДДВ од 18 на 5 проценти, како и
ослободување од царински да
вачки и ДДВ за специјални та
кси-возила за превоз на лица со
инвалидитет и намалување на
акцизата за биогорива се дел од
новите економски ветувања на
владејачката ВМРО-ДПМНЕ. На
нив се надоврзуваат најавите
за модернизација и обнова на
патиштата и на железничкиот
сообраќај. Сите овие ветувања
се на добар пат да се реали
зираат, со оглед на тоа дека
досега сите ветувања
се исполниле. Тоа е и
движечката сила

утврди кои се приоритетите
на граѓаните, како би се ра
ботело на нив, а власта од
директните средби со луѓето
точно може да го дијагности
цира тоа. Потоа се гради стра
тегија и тим кој сето тоа може
да го доведе до крај и успехот
е загарантиран. Што се одне
сува до најновите зацртани
цели, веруваме дека партијата
има капацитет да ги испол
ни. Намалувањето на ДДВ на
одредени стоки и услуги, сека
ко, ќе значи помалку средства
кои ќе влегуваат во буџетот,
но овој кусок, од друга стра
на, ќе се надополни од други
извори, како и од поголемиот
обрт на она што ќе биде пред
мет на намалување – велат еко
номските аналитичари.

Тој најави и целосно обновува
ње на возниот парк на „Маке
донски железници“.
Новата влада ќе работи на
целосна обнова на возниот
парк на „Македонски желез
ници“. Се планира да се наба
�

ват вкупно пет воза, и тоа: 3
нови дизел-моторни возови
и 2 нови електромоторни во
зови, за што ќе инвестираме
22,5 милиони евра. За поефи
касен транспорт на стока и на
патници, а во рамките на про
ектот за обнова на возниот
парк ќе се набават и три нови
електрични локомотиви, за
што ќе инвестираме нови 7
милиони евра - рече Груевски.

Ветувањата во врска со мо
дернизација на железницата
би требало да го заокружат
процесот на обнова кој поч
на неодамна. Се инвестираше
во обнова на возниот парк, се
набавија нови патнички и то
варни возови, се градат нови
и се рехабилитираат постој
ните пруги, се реконструи
раат железничките станици.
Квалитетот на железничкиот
транспорт е подигнат на многу
повисоко ниво од претходно,
а резултатите се веќе видли
ви. Инвестицискиот циклус во
железницата е вреден повеќе
од 600 милиони евра. Според
надлежните, со овој потег же
лезничкиот сообраќај во зем
јава свртува нова страница, а
граѓаните ќе добијат поквали
тетен и поефикасен превоз со
модерни возови. Ваква инве
стиција во железничкиот соо
браќај немало околу 40 години.

Освен инвестирање во желез
ницата се работи и на модер
низација на патиштата. Ќе се
гради и нов експресен пат од
Битола до граничниот премин
„Меџитлија“, како и модерниза
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ција и реконструкција на вле
зовите во Битола.

За сето тоа ќе инвестираме
нови 10 милиони евра, а рабо
тите ќе почнат наредната го
дина и ќе се одвиваат до 2020
година - прецизира Груевски.
�

Освен изградбата на експресни
от пат Штип - Радовиш и рекон
струкцијата на автопатска дел
ница Неготино – Демир Капија,
ќе се изврши и обнова на реги
оналниот пат Струмица – Поп
чево – Белотино – Рич – Конче,
на регионалниот пат Нов Дојран
– Фурка, на регионалниот пат
Гевгелија – Богданци – Фурка,
на регионалниот пат Прилеп –
Боротино, на регионалниот пат
Прилеп – Битола, како и патот
Гевгелија – Смоквица.

Ќе се обноват и регионалните
патишта Струмица – Ново Село,
Неготино – Кавадарци, како и Ро
соман – Кавадарци. Севкупната
проценета инвестиција на овие
патишта е 79 милиони евра.
Во меѓувреме се работи на град
ба на три нови автопатишта, Де
мир Капија – Смоквица, кој треба
да биде готов наредната година,
автопатот Скопје - Штип и авто
патот Кичево - Охрид. При крај е
изградбата на експресниот пат
Велес – Кадрифаково – Штип,
а активно се гради и експрес
ниот пат Градско – Прилеп. Во
последните неколку години се
завршени 404 локални патишта
со должина од околу 750 кило
метри и инвестиција од околу
65 милиони евра. �
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Рекоа, не порекоа
Никола
Груевски
Станете браќа и сестри, станете граѓани
на оваа земја, станете
Македонци, Албанци,
Турци, Срби, Роми, Власи, Бошњаци и сите
останати да покажеме што е Македонија! Да
направиме да се гордеат нашите поколенија
со нас и со нашата улога во историјата за нашата држава.

|

Личност на неделата

|

|

Личност на неделата

|

Рекоа, не порекоа

Фросина Ременски

Малата
министерка
не знае каде е
Владата

Зоран
Заев
Некои викаат еј ало,
пред избори си, ќе
изгубиш македонски гласови. Па, ако
е грдо лицето на Македонецот, што е важно, ќе
дојдат и други избори, ќе дојдат и други политичари. Сега му е мајката да ги отвориме овие теми.

Љубомир
Цуцуловски

Жртва 1: Слепите
Жртва 2: Децата

Александар
Пандов

Жртва 3: Социјалците

Ние Македонците немаме грдо лице, Македонија нема грдо
лице. Грдо е лицето и душата на оние што сакаат да ни го сменат името, да нѐ обезличат,
оние коишто ни најавуваат двојазичност во
државата. Грди се оние коишто сакаат да ни ја
федерализираат државата, коишто сакаат да не
обезличат како граѓани, како народ, како луѓе
коишто си ја сакаме нашата татковина.

Мирка
Велиновска

Ако победеше Хилари Клинтон, ние
овдека, ние два милиони, веќе ќе бевме активирани по планот на
Обама за втора огнена линија и ќе изгоревме,
цел Балкан. А ние први. Сега воздух може да земеме до јануари, да ги истераме нашите избори
и вака или онака, со Трамп или негов заменик,
или што и да смислат како решение, планетата
ќе куртули.
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И

ма ли пилот во авионот,
министерке Ременски?
Знае ли малата министерка кои се потребите и интересите на граѓаните, како
ја контролира работата на
Министерството за труд и
за социјална политика, каде
била и што правела министерката, зашто таму каде
што требало да биде повеќе
ја немало одошто ја имало?
Во десетте месеци министерување, техничката министерка Фросина Ременски не
ги извршувала своите примарни должности - присуство
на владините комисии и на
седниците на Владата на Република Македонија.
Од 88 одржани седници на
комисии, не присуствувала на 60. Во истиот период
биле одржани 65 седници
на Владата на Република
Македонија, но Ташевска-Ременски не присуствувала на повеќе од 50.

И да не помислите дека ѝ ги
негираме ангажманите на
министерката, тамам работа.

www.republika.mk

Била и работела женичката,
се изнаработила. За каузата
на СДСМ. Прес-конференции, кадровски смени, упади,
инспекции, агендата исполнета до минута. Сепак, еве
каде е 21 ноември, почнува
предизборната кампања,
па мора да се наполнат позициите со послушници и
да се работи – за партијата,
секако, за народот, никако.

Посветена на партиската
агенда и пресметки со тие
што ги смета за неподобни
преку, наводно, спроведување на надлежностите
на технички министер, секојдневно делејќи наредби
и опомени во пресрет на
одржувањето на предвремените парламентарни избори, малата министерка го
претвори Министерството
во прес-центар на СДСМ.
Неделава на Ременски во
фокусот ѝ се слепите и децата. Несомнено рамноправен
противник избрала.

� „Техничката министерка
веќе еднаш формира коми-

сија за надзор на финансиското работење на Националниот сојуз на слепи лица
на РМ (НССРМ), која во мај
(кога се претпоставуваше
дека ќе има избори во јуни),
цели три недели доаѓаше
во контрола над НССРМ и,
очигледно, не си ја заврши
добро работата и не достави
никаков извештај бидејќи
изборите се одложија, па ете
повторно сега пред избори
техничката министерка
праќа комисија за надзор во
НССРМ. Но, овој пат доаѓаат
дури и лица што без нејзино
овластување и овластување
на дополнителниот министер сакаат да вршат надзор
над работата“, се жалат слепите лица на политичкото
изживување од министерството на Ременски.
� „Обновата на правата
од социјална и од детска
заштита што се врши еднаш
годишно, место во ноември,
како што е вообичаено, ќе
се спроведе од 19 декември
до 27 јануари 2017 година.
Причина за одложувањето
на обновата се подготвител-

ните активности за претстојните парламентарни избори, период во кој најчесто
се прават злоупотреби и
манипулации со лицата во
социјален ризик“, реши малата министерка.
Ете така работи малата ми
нистерка, како партиски
војник, како водач на разуздана банда.

Само затоа што министерката е партиски војник место
министер слепите лица ќе
трпат изживување од нејзините измислени комисии.
Само затоа што таа нема
контрола во своето министерство, децата и социјалните случаи еден – еден и
пол месец, ќе останат без
право на социјална и на
детска заштита – во зима,
за Нова година.
Така работи малата министерка, газејќи преку најранливите, ги штиклира извршените партиски задачи.
Тажно, но најсуровото допрва доаѓа. � (Р.Р.)

СДСМ, како политичка партија, практично веќе не постои,
освен што постојат неговите членови и симпатизери. Меѓутоа, членството и симпатизерите,
сами по себе, не прават партија бидејќи секоја
политичка партија претставува организирана
институција, со своја структура, со свои јасно
дефинирани програмски цели и која, токму затоа, точно знае што сака. Така, се доаѓа до крајно
парадоксална ситуација: постојат членство и
симпатизери, но не постои она кое се симпатизира и во кое се членува – партијата, односно СДСМ.

Ферид
Мухиќ
Забележавте дека
зборувам за шарените протести, тоа е затоа што го користам
коректниот поим наместо „Шарената револуција“, којшто е во оптек. Имено, во конкретниот
случај, ниту по својата инспирација, ниту по начинот на дејствување, ниту по крајните цели, не
може да се зборува за револуција. Разликите што
постојат меѓу поимите „протести“ и „револуција“
се огромни, поголеми дури и кога мувите би ги
споредувале со орлите.

www.republika.mk
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По пет дена од
протестите против
Трамп и нередот
што го предизвикаа
левичарските групи,
вклучително и тие
што се поврзани со
еден од главните
донатори на Клинтон,
Џорџ Сорос,
републиканците ги
повикаа демократите
да престанат со
нападите и со
критиките

Републиканците ги повикуваат Клинтон и Обама да ги смират
Соросовите „професионални“ демонстранти против Трамп
палки за кршење прозорци од продавници и од автомобили, според
„Асосиетед прес“.

Пет лица беа уапсени во неделата
во Лос Анџелес за вандализам или
за нанесување телесни повреди,
а околу 200 луѓе беа уапсени минатата недела откако не успеаја
да се разотидат по блокирањето
патишта.
Во Оукланд, Калифорнија, 30 демонстранти беа уапсени во средата откако ги боеле зградите со
спреј, кршеле прозорци и фрлале
камења и шишиња по полицајците, објави „Ес-Еф гејт“.

К

елиен Конвеј, менаџерката на кампањата на
новоизбраниот претседател Доналд Трамп, ги повика претседателот Барак Обама,
претседателската кандидатка на
демократите Хилари Клинтон
и сенаторот на Вермонт Берни
Сандерс да го искористат своето
влијание за да ги смират, како
што ги опиша, „професионалните“ агитатори „маскирани како
демонстранти“.
Верувам дека претседателот
на САД, секретарката Клинтон, Берни Сандерс, можеби,
и другите можат да излезат
и да повикаат на смиреност
и на мирна транзиција и да
побараат од своите поддржувачи, кои сега се маскираат
како демонстранти, сигурна
сум дека многумина од нив се
професионалци и платеници,
да му дадат шанса на овој човек за да може земјата да оди
напред - изјави Конвеј за „Фокс
њуз“ во неделата.
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„Пленд парентхуд акшн“ ги охрабри своите поддржувачи минатата
недела да се приклучат на собирите на „Мувон“ преку објавување на
„Фејсбук“ велејќи:
алтернатива побрзаа да организираат протестни маршеви во
поголемите градови на САД неколку часа по претседателската
победа на Трамп во вторникот,
како што направи и организацијата „Мувон“ (MoveOn.org),
која, наводно, е финансирана
од милијардерот Сорос.
Поранешниот градоначалник
на Њујорк Руди Џулијани во
неделата изјави дека неодамна демонстрантите удирале на
неговиот автомобил.
Знам дека и државната секретарка Клинтон и претседателот Обама се многу грациозни
и го почитувам начинот на кој
го поднесоа поразот - изјави
Џулијани за време на неговото
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гостување во емисијата „Дис вик“
на „Еј-Би-Си“.

Но, исто така, би сакал да кажат
нешто во врска со тоа. Бидејќи,
сепак, демонстрантите се поддржувачи на американскиот
претседател Барак Обама и на
Хилари Клинтон, па, можеби,
би можеле да кажат нешто за
тоа. Навистина, тоа не е во ред
да се прави во една демократија
- вели тој.

Подоцна во интервјуто Џулијани
додава:
Не сум сигурен дури ни дека
тие се поддржувачи на Хилари Клинтон и на Барак Обама.
Мислам дека тие луѓе се повеќе
еден вид професионални демонстранти.

Десетици илјади демонстранти
излегоа на улиците во десетина американски градови за да
се оцрни изборот на Трамп под
ознаката #NotMyPresident (ТојНе
ЕМојПретседател), вклучувајќи
ги и протестите пред кулите на
Трамп во Њујорк и во Чикаго.
„Мувон“ ги најави своите 200
активности „Обединети против
омразата“ како „мирни“, но додека повеќето од активностите на
протестот останаа такви, некои
собири беа полни со вандализам
и со насилство.

Еден демонстрант беше убиен
во петокот во Портланд, Орегон,
еден ден откако 26 лица беа
уапсени за намерно предизвикување пожари и за користење

Луѓето се обединуваат низ целата земја за да и се спротивстават на омразата. Приклучете се
вечерва на собирот на „Мувон“
за солидарност и за отпор блиску до вас.

„Пленд парентхуд акшн“ беше
уште еден голем поддржувач на
Клинтон.
Во првиот говор по поразот во
средата Клинтон рече:

Доналд Трамп ќе биде нашиот
претседател. Ние му должиме
отворен ум и шанса да ја води
нашата земја - иако таа конкретно не им се обрати на демонстрантите.
Обама, кој се состана со Трамп брзо
по изборите, во средата ги потсети
гласачите дека сите се на страната
на истиот тим.
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Другите демократи беа помалку попустливи. Лидерот на
демократското малцинство во
Сенатот, Хари Рид, ги разгори
страстите на демонстрантите
во петокот со изјава во која вели
дека изборната победа не го ослободува Трамп од гревовите
што ги извршил против милиони Американци.

Ако е ова време на заздравување, ние прво мора да ја
ставиме одговорноста за заздравување каде што припаѓа: пред нозете на Доналд
Трамп, сексуален предатор,
кој ја подгреа својата кампања
со нетрпеливост и со омраза вели Рид.
Конвеј изјави дека реакцијата ќе
била сосема поинаква доколку
републиканците реагирале на
ист начин во случај на победа
на Клинтон.
Сите знаеме дека ако чевелот беше на другата нога и
ако победеше Хилари Клинтон - тоа што сите медиуми го
очекуваа, и се надеваат - тогаш
знаеме дека ако имаше протести, ако имаше само двајца демонстранти на Доналд Трамп
некаде, луѓето ќе се бунеа што
неговите поддржувачи не ги
прифаќаат изборните резултати - рече Конвеј во емисијата
„Мит д прес“ на „Ен-Би-Си“.

Време е претседателот Обама
и државната секретарка Клинтон да им кажат на демонстрантите „Овој човек е нашиот претседател“, изјави таа.
Извор | „Вашингтон тајмс“
Превод | Ана Цветаноска
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Писма, документи и сведоштва
„Црните страници на УДБА“ е сведоштво за
едно време, бурно време. Период во кој
била супресирана каква било мисла што
излегувала надвор од „дозволеното“ мислење
на номенклатурата на власт. Дали се
работело за политичко несогласување
на лево, или за тоа како се практикувала
тогашната идеологија на КПЈ или, многу
почесто за чиста македонска промисла,
сеедно, сите биле цел. И најголем дел од
нив имале формирани досиеја од тајната
југословенска/македонска полиција. Од тие
досиеја подоцна се ваделе материјали за
прогон, кој завршувал со политичка, а често
и со физичка ликвидација. Воопшто не било
благопријатно да се биде неистомисленик

Фељтон: Црните страници на УДБА

Том VII - Борци за независна и обединета Македонија

С
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едмиот том од едицијата „Црните страници
на УДБА“, насловен како
„Борци за независна и обединета
Македонија“, е поделен во три
дела и опфаќа лични досиеја на
12 лица, поместени на 2.669 страници. Заедничко на сите овие
луѓе е што се залагале за решавање на македонското прашање,
не парцијално, ами во целина,
преку создавање самостојна, обединета и независна Македонија
во нејзините природни граници,
односно тие пред 1913 година.
Тајните служби овие лица најчесто ги поврзувале со линијата
ВМ - ванчомихајловисти, што се
користело како причина за следење и можност за кривично гонење токму под превезот на оваа
линија на работа. Сепак, евидентно е дека овие лица биле основачи или припадници на ВМРО
групи и организации, а со своето
истапување во општеството биле
етикетирани како националисти,
шовинисти и слично.
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2. Левко Џамбазовски - роден 1937 година во Демир Хисар, по занимање работник на административни работи.
Линии на работа од страна на тајните
служби: македонски национализам и
шовинизам. Се јавува како припадник
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1. Дане Поповски - роден 1931 година од Царев Двор. По занимање
земјоделец, осуден 1950 година
на две години затвор поради
непријателска работа по линија
на ванчомихајловизам и заземање раководна улога во таква
група. Во 1956 година е обвинет
за кривично дело непријателска
пропаганда по член 118 од Кривичниот законик, по што е осуден
на петгодишен затвор.

на следниве категории: македонски националист (шовинист,
сепаратист и хегемонист), автор
на повеќе пароли и летоци, организатор и раководител на илегална организација. Осуден на 5
години поради манифестирана
непријателска дејност. Во 1956
година создал младонационалистичка група од средношколци, која имала цел обединување
на трите дела на Македонија во
една самостојна држава.
www.republika.mk

3. Константин Терзиев - роден во
1886 година во Кукуш, Егејска Македонија. Работел како службеник, а
е обвинет дека работи под директна
линија на Ванчо Михајлов. Раководи
и организира вмровски окружни и
месни разграноци на терористичката организација на Ванчо Михајлов.
Службите го воделе поради работи на
непријателска пропаганда, пишување
разни летоци за самостојна Македонија
под закрилата на САД.

петок, 18 ноември 2016 година
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Писма, документи и сведоштва
4. Димитар Велев - роден
1937 година во Драма,
Егејска Македонија, а по
занимање инженер, кој
живее во Скопје. Се јавува
како припадник на категориите: извршител на усна
непријателска пропаганда,
македонски национализам
и шовинизам. Уште од 1974
година испитуван поради
нацоналистичко-сепаратистички истапи за обединување на Македонија.

5. Добре Талески - роден
1963 година во Прилеп. Се
јавува како припадник на
следниве категории: учесник во младонационалистичка група, автор на пароли и летоци, извршител на
усна непријателска пропаганда. Осудуван на две години затвор. Линија на работа
македонски национализам
и шовинизам. Како ученик
во средно индустриско училиште бил опфатен во младонационалистичка група
наречена ТВМОТРО (тајна
внатрешна македонско-одринско-тракиска револуционерна организација)
формирана од С. Илиески
и Д. Јовановски во Прилеп.
Активен учесник во растурање летоци и пароли со
непријателска пропаганда.

Обвинет е како припадник на терористичката организација на ВМРО и осуден
на смрт со стрелање и конфискација на
целиот имот.

6. Киро Мојсовски - роден
во 1949 година во Кичево,
Македонија. По занимање
учител, кој живее во Кичево
и учесник во младонационалистичка група. Линија на
работа: македонски национализам и шовинизам. Манифестирана непријателска
пропаганда уште од 1968 година, каде што учествувал
во младинска националистичка група која имала цел
да се бори за обединување
на трите дела на Македонија и создавање самостојна
држава. Поради тоа, во 1969
година е повикан на разговор за да го предупредат за
своето истапување и однесување.
30

петок, 18 ноември 2016 година

www.republika.mk

9. Спасе Пиличков - роден
1943 година во Скопје - с.Петровец. По занимање лектор
и живее во Скопје. Се јавува
како припадник на следниве категории: учесник во
младо -националистичка
група, која имала за цел
признавање на правата на
Македонците во Пиринска
и Егејска Македонија. Во
1962 година бил викнат на
разговор и биле превземени
мерки против него.

7. Љубомир Илиевски - роден 1940
година во Скопје, с. Горно Лисиче.
Занимање бравар. Се јавува како
припадник на следниве категории:
учесник во младонационалистичка
група. Линија на работа македонски
национализам и шовинизам. Манифестирал непријателска дејност и
уште од 1974 година почнал да истапува националистички. Во колективот „Раде Кончар“, каде што работел,
го викале патриот. Националист кој
бил за обединување на трите дела
на Македонија по пат на вооружена
борба. Во 1977 година бил приведен
и предупреден. Имал контакти со
ванчомихајловистичка емиграција
во Брисел.

8. Славе Васовски - роден 1931 година во с. Теарце - Тетовско, живее
во Скопје. Работел како просветен
работник, а потоа во службата за
државна безбедност каде што и во
1980 година е пензиониран. Работел за обединување на трите дела на
Македонија. Во 1971 година фрлил
експлозивна направа во дворот на
грчкиот конзулат во Скопје. Учесник
во терористичка група која сакала да
постави експлозиви на повеќе локации, ИВЗ, ГГК, ФКЦ, мостот на булеварот „Југославија“ и претставништвото на весникот „Политика“. Осуден на
5 години затвор по кривично дело
здружување поради непријателска
дејност по член 136 од Кривичниот
законик и тероризам по член 125, а
казниво според член 139, став 1 од
Кривичниот законик.

10. Тодор Велков - роден 1928
година во Велес. Работел
како службеник во „Караорман“, живеел во Скопје.
Се јавува како припадник
на следниве категории: раководител - член на повоена
ванчомихајловистичка организација, автор на пароли и
учесник на кинење знамиња.
Судско-административни
мерки: осуден на 6 години
затвор. Линија на работа:
македонски национализам
и шовинизам. Уште во 1946
година како ученик во средно училиште станал член
на националистичка група,
која имала цел создавање
самостојна и обединета Македонија.

11. Васил Марковски - роден во 1939
година Костурско, Егејска Македонија. По занимање правник, живеел
во Скопје. Бил припадник на следниве категории: извршител на непријателска пропаганда, линија на
работа македонски национализам и
шовинизам. Како средношколец бил
вклучен во младонационалистичка
организација, а од 1971 година истапувал по националистичка основа.

12. Митко Анастасовски - роден
1926 година во Костурско, Егејска
Македонија. Работно место - учител, а живеел во Скопје. Се јавувал
како припадник на следниве категории: учесник во младонационалистичка група. Линија на работа
од страна на тајните служби: македонски национализам и шовинизам. Припаѓал на непријателска
организација која имала цел да се
бори за самостојна и обединета
Македонија. Судско -административни мерки кои му се изречени:
осуден на три години затвор.

Во соработка со Државен архив на Република Македонија
Стручен консултант: Д-р Филип Петровски
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Д-р Даниел Петровски, уролог-хирург во Клиничката болница „Аџибадем Систина“

здравjе

Кај младите е сÈ почест тестикуларниот канцер
Во тинејџерска возраст и кај
младата возраст доминираат
проблемите со фертилитет
(плодност), кој е во голем пораст
последните години, воспалителни
заболувања на урогениталниот
тракт (уретрити, епидидимити...),
торзија на тестиси (увртување на
тестисот) - една од најитните
состојби во уролошката
хирургија, како и посебно
сериозните проблеми, како
што е тестикуларниот
канцер - заболување кое
е во голем пораст и на
кое се посветува големо
внимание поради младата
популациска група
што ја зафаќа
(најчесто 20-35 години),
вели д-р Петровски

Разговараше |
Александра М. Бундалевска

М

ажите сѐ почесто самои
ницијативно се јавуваат
на уролог за одредени
заболувања кои се поврзани со
урогениталниот систем, вели
д-р Даниел Петровски, урологхирург во Клиничката болница
„Аџибадем Систина“. Со него раз
говаравме за најчестите болести
поврзани во машкото здравје, а
по повод „Мовембер“, месецот на
машкото здравје.

Дали мажите над 45-годишна
возраст повеќе размислува
ат како да ја задржат косата
отколку да направат преглед
кај уролог?
32
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ПЕТРОВСКИ: Во последните
години почна да се зборува за
машкото здравје, што придоне
се да се подигне свеста. Од мо
ето секојдневно искуство мо
жам да кажам дека сѐ почесто
мажите самоин
 ицијативно се
јавуваат на уролог за одредени
заболувања кои се поврзани со
урогениталниот систем.

Од која возраст мажите по
често треба да одат на прег
лед? Кои болести поврзани
со машкото здравје се најче
сти во Македонија?
ПЕТРОВСКИ: На секоја во
зраст може се јават проблеми
на урогениталниот тракт и за
тоа штом ќе забележат нешто,
www.republika.mk

треба да се јават на преглед.
Најчестите заболувања пора
ди кои мажите бараат преглед
кај уролог зависат од возрасна
та популација за која станува
збор. Ако зборуваме за детска
возраст, секако тоа би биле вро
дени заболувања на урогенита
лен систем, како неспуштени
тестиси, фимоза - стеснување
на отворот на кожата на пени
сот, стеснувања на одводниот
уринарен канал (уретерот), кој
ги спојува бубрегот и мочниот
меур, везикоуретералниот реф
лукс (враќање на урината од
мочниот меур наназад во урете
рот), хипоспадии - дислокација
на отворот на мочниот канал и
многу други.

Во тинејџерска возраст и кај
младата возраст доминира
ат проблемите со фертили
тет (плодност), кој е во голем
пораст последните години,
воспалителни заболувања на
урогениталниот тракт (уре
трити, епидидимити...), тор
зија на тестиси (увртување на
тестисот) - една од најитните
состојби во уролошката хирур
гија, како и посебно сериозните
проблеми, како што е тестику
ларниот канцер - заболување
кое е во голем пораст и на кое
се посветува големо внимание
поради младата популациска
група што ја зафаќа (најчесто
20-35 години), потребата од
мултидисциплинарен пристап
во негово лекување (хирургија,
радиотерапија, хемотерапија),
како и поради потребата за са
мопреглед поради рано откри
вање и дијагностика.
Од 40-тата година почнуваат
проблемите и со простатата,
најчесто бенигна простатич
на хиперплазија, а сè почесто
и карцином на простата. Ске
нирањето за рано откривање
на овие заболувања почнува од
40-тата година. Да не ги забора
виме и состојбите со проблеми
со потенција, карцином на бу
брези и други.

Дали, генерално, мажите во
Македонија се грижат за ма
шкото здравје?
ПЕТРОВСКИ: Генерално, има
напредок и мажите стануваат
свесни за своето здравје. Меѓу
тоа, сметам дека треба уште да
се работи и да се подигне свеста
и посетата на уролог кај мажи
те треба да биде во практика
како посетата на гинеколог кај
жените. Бидејќи секоја болест
која ќе се открие навреме, било
да е карцином или да се работи
за проблеми со неплодноста,
може да се лекува со висок ус
пех. Затоа, моја препорака е ба
рем еднаш годишно мажите да

дојдат кај уролог, без разлика
на возраста, бидејќи ако кај
повозрасната популација се
актуелни болестите на про
стата, меѓу кои и карцином,
кај младата популација, пак,
се актуелни болести на тести
сите, меѓу кои и канцерот на
тестиси кој е карактеристи
чен за оваа возраст.

Колку е чест карциномот
на простата кај нас?
ПЕТРОВСКИ: Повеќе од по
ловина мажи над 60-годишна
возраст се соочуваат со проб
леми на простата. Како што
стареат, мажите сѐ повеќе се
подложни на ова заболување.
Простатата постојано расте
во текот на целиот живот на
мажот. Најчесто простатата не
покажува никакви симптоми
до 40. година. Кај 90 процен
ти од машката популација по
40-тата година се покажуваат
одредени симптоми на зголе
мена простата. Причините не
се познати. Се претпоставу
ва дека голема улога може да
играат хормоните, како што
се тестастеронот, дихидрате
стастеронот (ДХТ) и естроге
нот. Симптомите на зголемена
простата се многу слични со
симптомите што ги дава кар
циномот на простата. Почест
е во високоразвиените земји
во северна Европа и во САД,
поретко во азиските земји. Во
светот секој осми маж има ри
зик од канцер на простата.

Често се зборува за женска
та неполодност, а под тепих
се бутка информацијата за
машкиот инфертилитет. Да
ли има информации за ма
шкиот инфертилитет кај
нас? Колку е чест?
ПЕТРОВСКИ: Машката и жен
ската неплодност се застапе
ни со ист процент. Не е точно
дека ако некоја двојка не мо
же да зачне, причината секо
гаш е жената. Во ист процент
www.republika.mk

Кај 90
проценти
од машката
популација
по 40-тата
година се
покажуваат
одредени
симптоми на
зголемена
простата.
Причините
не се
познати

причина е и мажот. Машкиот
стерилитет (машката неплод
ност) може да биде резултат на
вродени или на стекнати уро
лошки аномалии, инфекции на
гениталниoт тракт, зголемена
скротална температура (вари
коцела), ендокрини нарушу
вања, генетски нарушувања и
имунолошки фактори. Многу
често, кај 60-75 проценти од
случаите на машка неплодност,
причината не е позната. Најче
сто мажите што се испитува
ат поради неплодност се без
претходна историја на проб
леми поврзани со плодноста
и имаат нормални наоди на
физикален преглед и нормал
ни ендокринолошки лабора
ториски тестирања. Анализата
на спермата открива намален
број сперматозоиди, намалена
подвижност и зголемен број
абнормални форми на спер
матозоидите. Овие три нару
шувања кај сперматозоидите
најчесто се јавуваат заедно.
Тоа подразбира дека секој маж
со намален квалитет на спер
мата треба да биде прегледан
од уролог. Прецизирањето на
причините за неплодност, кај
кој било од партнерите, е пре
суден фактор во успешноста од
лекувањето, без разлика да
ли тоа е со лекови, хируршки
или со техники на асистирана
репродукција. Кај мажите тре
ба да се почне со испитувања
за неплодност ако анализата
на спермата е абнормална кај
најмалку два едноподруго ре
зултати.

Дали повозрасните пациен
ти треба да одат на преглед
почесто?
ПЕТРОВСКИ: Кај повозрасни
те е доволно еднаш годишно
да прават преглед поврзан со
простата, во кој спаѓа дигита
лен ректален преглед на про
стата, тумор-маркер ПСА и ЕХО
на урогениталниот тракт.
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култура

Маја Чаначевиќ за репертоарот, детските концерти, новата сала на Филхармонија

Македонска филхармонија
не нарачува музичка
критика и ќе се држи до
високиот квалитет на
изведба по секоја цена!

Се сеќавам дека на
почетокот имаше многу
критичари што коментираа
дали на ваквите концерти
местото им е во програмата
на Филхармонијата, при
тоа морам да кажам дека
тогаш малку се смеевме на
тоа, а сега се смееме уште
повеќе поради нивното
непознавање на музиката и
нивото на изведба, односно
ниското ниво на изведба.
Се смееме иако, можеби,
треба да плачеме затоа што,
за жал, веќе нема никаква
музичка критика, со чест
на ретките исклучоци, а
тоа е погубно за музичката
култура, вели Чаначевиќ
Разговараше | Невена Поповска

Македонската филхармонија во последните десетина
години, покрај т.н. класичен,
железен репертоар, одржува
концерти и со малку поинаква
содржина. Се приклучува кон
светските струи, кон она што
се нарекува мејнстрим и во
Европа. Некои тоа го критикуваа, некои го поддржуваа,
но токму концертите што опфаќаат и поинакви жанрови
се привлечни за пошироката
музичка публика. Оркестарот
неодамна настапи со Јан Гилан, а следуваат и концерт на
француска шансона, концерт
�
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со музика од познати видеоигри
итн... Какво е Вашето размислување
за оваа практика?
Чаначевиќ: Во музиката во последните дваесетина години почнаа нови
трендови, нови струи, кои, пак, неминовно ја погодија и класичната музика. Со напредокот на технологијата и
начинот на живот воопшто почна да се
менува и класичната музика. Се разбира дека тоа не се однесува на начинот
на изведба или, пак, на правилата што
важат во класичната музика, ниту, пак,
смее да се однесува на квалитетот на
она што еден оркестар ќе го презентира. Во таа смисла, отидени сме многу
напред, конкуренцијата е огромна,
начинот на изведба се доведува до
совршенство, просториите во кои се
концертира исто така. Она што, можеби, е новина, а на што сакам да обрнам
внимание е тоа дека многу оркестри
почнаа да излегуваат од рамките на
„конзервативно“ претставување на
класичната музика и почнаа да прават
различни проекти кои ќе бидат прифатливи за пошироката публика. Како
и во сите останати правци во уметноста, така и класичната музика доживеа
некаков вид модернизација. Она што
е многу важно, а ние како институција
му даваме приоритет, е балансот на
ваквите проекти наспроти останатите
концерти во концертната сезона и, се
разбира најважното, нивниот квалитет и ниво. Како што веќе е познато,
во Македонија токму Македонската
филхармонија е пионерот во воведувањето на оваа новина и отворањето
на вратите кон останатите жанрови
и фузии со симфониски оркестар и
многу сме горди на тој факт бидејќи во
последните години (веројатно инспирирани токму од нашиот успех во овој
сегмент) се појавија многу вакви проекти кај нас, но, за жал, не секогаш со
оправдан квалитет и врвни изведби.
Посакувам да е поинаку бидејќи од првиот концерт, кој се случи во сезоната
2007/2008, до денес секој ваков проект на Македонската филхармонија е
направен со огромно внимание, пред
сѐ, внимавајќи на квалитетот на тоа
што ќе се изведува. Се сеќавам дека
на почетокот имаше многу критичари што коментираа дали на ваквите
концерти местото им е во програмата
на Филхармонијата, при тоа морам да
кажам дека тогаш малку се смеевме на
тоа, а сега се смееме уште повеќе поради нивното непознавање на музиката
и нивото на изведба, односно ниското
ниво на изведба. Се смееме иако, мо-

жеби, треба да плачеме затоа што, за
жал, веќе нема никаква музичка критика, со чест на ретките исклучоци, а
тоа е погубно за музичката култура.
Македонска филхармонија не нарачува музичка критика и ќе се држи до високиот квалитет на изведба по секоја
цена, а историјата ќе покаже дали
сме биле во право. Засега публиката
нѐ поддржува и постојано се враќа
на нашите концерти, а тоа, сепак, е
најважно за нас, за уметниците, за
сите вработени во оваа институција.
Ние ќе продолжиме во таа насока, со
нови интересни проекти кои веќе се
во оваа сезона, меѓу кои се и циклусот „Алхемија“, концертот „Париз, те
сакам“ и проектот „Видеоигра“... и, се
разбира, без многу помпа и надуен
маркетинг, а со многу поголем акцент
на врвниот квалитет, продолжуваме
сето она што е ново и атрактивно
во светот, да ѝ го презентираме и на
нашата драга публика.
Неодамна се одржа првиот симфониски концерт за деца во новата сезона, насловен „Суперхерои“. Какви
други изненадувања ѝ подготвувате
на Вашата најмлада публика? Што
ќе може да се проследи во текот на
оваа сезона?
Чаначевиќ: По „Суперхерои“ и суперконцертот што го одржавме, а поради
големиот интерес, одлучивме да не
ги ускратуваме уживањето и радоста
на многу дечиња и да го репризираме истиот концерт на 26 ноември.
Традиционално, пред новогодишните празници одржуваме и соодветен
новогодишен концерт, кој и оваа година ќе ги израдува децата, а верувам и
возрасните. Но, тоа е само почеток на
она што ние би сакале да го направиме
за музичката едукација на најмлади�
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те, кои се нашата најважна публика.
Со преселбата во новиот објект, во
концертната сала, освен редовните
симфониски концерти за најмладите, подготвуваме и многу различни
едукативни проекти, работилници,
различни концерти со цел да се научат
дечињата од нивната најмлада возраст
што, всушност, е класичната музика, да
ја запознаат нејзината ненадмината и
вечна убавина, но и вредност. Преку
игра ќе се обидеме да ги едуцираме
и да се обидеме да ги научиме на вистински вредности кои понатаму, кога
ќе бидат возрасни, ќе можат да им послужат во градење на нивниот вкус и
избор на тоа што ќе слушаат. Сепак,
музиката, а и уметноста воопшто, е
апсолутно неопходна за секојдневното
функционирање на секој човек. Таа е
убавината што го крепи нашиот дух.
Неодамна беше најавено пуштањето во функција на новиот објект на
Македонската филхармонија. До
каде се градежните работи? Дали
пуштањето би се случило околу
Нова година?
Чаначевиќ: Планираме веќе во првото тромесечје од 2017 година да се
вселиме во новиот и долгоочекуван
објект, концертната сала на Македонската филхармонија. Со огромна
радост и возбуда го очекуваме тој историски момент за нас, вработените
во Македонската филхармонија, но и
за сите музички уметници, секако и
за нашата публика. Веќе сите добро
ја знаеме постојната состојба и несоодветното „пребивање“ во објект кој
полека, за жал, умира... Но, сметајќи
дека тоа е минато за нас, веќе и не се
осврнуваме на тоа, туку сега зборуваме и живееме за моментот за кој долги
години сите ние мечтаевме, а тој е
�
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култура
толку блиску и тоа ни дава надеж дека
почнува нова ера и нова историја за
нашата институција, но и за македонската музичка уметност. Очекувањата
се големи, можеби и преголеми, но
знаејќи со каква посветеност и внимание се гради овој објект, верувам
дека нашите очекувања ќе бидат исполнети. Да се настапува во соодветен
акустичен простор (концертна сала)
е огромна радост за секој уметник.
Да се престојува и работи во објект
граден по врвни светски стандарди е
навистина чест и задоволство за секој
вработен во Македонската филхармонија. Верувам дека уметничкиот
и креативен живот во новата сала
ќе донесе многу убава музика и несекојдневни музички доживувања,
како за нас, уметниците, така, уште
повеќе, и за вас, нашата публика и
поддржувачи сиве овие години. Исто
така, се надевам дека ќе успееме на
овој објект да му вдахнеме живот, а
со тоа да го направиме и центар на
урбаното живеење во нашиот град.
Програмата на Македонската
филхармонија за оваа сезона веќе
�

Култура

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА
е позната. Дали се подготвува нешто
посебно за новогодишните и за божикните празници?
Чаначевиќ:Некако станаа традиционални тие настани, што воопшто
не е лошо. Македонската филхармонија секоја година прави концерт
пред новогодишните празници, а од
пред неколку години и божикен концерт. Се обидуваме секогаш, како и за
сите наши концерти во текот на целата концертна сезона, да понудиме
интересна програма и нешто што ќе
биде соодветно за секоја пригода.
Пред Нова година, на 15 декември, ќе
имаме еден навистина фантастичен
настан, и со огромно задоволство ќе
го најавам Душко Гојковиќ и неговиот
ансамбл кој ќе настапи заедно со нашиот оркестар. За оние од помладата
генерација, кои можеби и не знаат
многу за Душко, ќе кажам само дека
се работи за еден од најдобрите
џез-музичари во Европа, а можеби и
во светот од постарата генерација.
Човекот што свирел и настапувал со
Мајлс Дејвис, Дизи Гилеспи, Стен Гетз
и сите оние вистински џез-мајстори,
ќе го видиме во живо во Скопје. Душ-

ко е музичар кој има напишано многу
композиции инспирирани токму од
Македонија и можеби и затоа нам ни
претставува огромна чест што тој ќе
биде наш гостин. Меѓу другите членови на неговиот квартет, ќе настапи
и нашиот фантастичен контрабасист
Мартин Ѓаконовски-Шпато, кој ѝ е
добро познат на нашата публика.
Верувам дека ова ќе биде концерт за
паметење, а и самата средба со една
ваква легенда претставува навистина
уникатен настан.
За Божик, пак, како и претходните години, ќе изведуваме дела од светската
музичка литература кои се на некој
начин поврзани со овој празник, но и
воопшто композиции кои се сметаат
за бисери од класичната музика. Со
оглед на универзалноста на музичкиот
јазик, како и магијата која ја има самата музика, верувам дека публиката ќе
ужива во изборот што ќе го направиме.
„Без зборови“ е нашето мото, а ние
музичарите секогаш сакаме да кажеме дека таму каде што престануваат
зборовите продолжува музиката, која
живее вечно. �

„Златната Мерилин Монро“ на Енди Ворхол
Енди Ворхол (1928-1987) е американски сликар, режисер, издавач и водечка фигура во поп-арт
движењето.

1

Во текот на 70-тите и на 80-тите
години на минатиот век Ворхол,
главно, е познат по неговите масовно произведувани портрети на
поп-иконите како Елвис Присли,
Мерилин Монро, Мао Ѕедунг и
други. Во истиот период тој издава и три книги, од кои најпозната
е „Филозофијата на Енди Ворхол
од А до Б и назад“. �

Топ 5

Книжарницата „антолог“
препорачува:

Габриела,
каранфилче и
цимет
Жорже
Амадо

Слепиот
убиец

најгледани филма

во САД викендов

Маргарет
Атвуд
Заработка: 43.000.000 $

Доктор Стренџ
Doctor Strange

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

Заработка: 35.000.000 $

Тролови
Trolls

Жанр: комедија
Режија: Волт Дорн, Мајк Мичел
Актери: Ана Кендрик,
Џастин Тимберлејк,
Зуеј Дешанел
Заработка: 24.100.000 $

Пристигнување
Arrival

3

Чувари на
општото добро
Петра
Хулова

Жанр: драма
Режија: Денис Вилнев
Актери: Еми Адамс,
Џереми Ринер,
Форест Витакер

Жанр: комедија
Режија: Дејвид И. Талберт
Актери: Кимберли Елис,
Омар Епс,
Дени Гловер
Заработка: 14.800.000 $

Гребенот на спасените
Hacksaw Ridge
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Жанр: драма
Режија: Мел Гибсон
Актери: Ендрју Гарфилд,
Сем Вортајтон,
Лук Брејси

www.republika.mk

4

Јас бев тука
Сас
Хено

Заработка: 15.100.000 $

Божик
Almost Christmas

2

5

Духовна
архива
Лидија
Давидовскa
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СЦЕНА

ЛАЗАР РИСТОВСКИ, АКТЕР

Ако е лесно, сите би можеле да
се занимаваат со уметност
Разговараше | Александра М. Бундалевска

С

рпскиот актер со македонско потекло Лазар Ристовски (63) во измината
недела беше во Скопје, каде што го промовираше филмот „Дневникот на
машиновозачот“ во кој ја толкува главната улога и се јавува во улога на
продуцент. Со филмот, кој е српски кандидат за „Оскар“, се отвори 15. издание на
Фестивалот на европски филм „Синедејс 2016“. Ристовски, освен со „Дневникот
на машиновозачот“, оваа година е актуелен и со хрватскиот филм „Од другата
страна“ на Зринко Огреста каде што ја толкува главната улога и е копродуцент.
Ова е хрватскиот кандидат за „Оскар“. Ристовски ќе ја глуми и главната улога во
историскиот филм на Антонио Митриќески за Цар Самуил, кој треба наскоро
да почне да се снима.
Во интервју за „Република“ Ристовски вели дека улогата во филмот „Дневникот
на машиновозачот“ е, навистина, пишувана специјално за него.
И тоа беше посебен актерски предизвик. Тоа, на прв поглед, личи лесно,
но, всушност, е опасна стапица – вели Ристовски.

�

Секогаш е убаво кога во посета на
Скопје доаѓа драг гостин, посебно
кога го промовира својот најнов
филм. Улогата во филмот на Милош
Радовиќ „Дневникот на машиновозачот“ е пишувана специјално за
Вас. Дали тоа беше товар за Вас или,
пак, беше лесно да се глуми машиновозач?
РИСТОВСКИ: Ви благодарам на убавите зборови за добредојде. Мене
секогаш ми причинува посебно задоволство и возбуда кога доаѓам во Македонија. Моите корени се од овде. Нашиот филм го обиколи половина свет,
па Скопје ми доаѓа како да се враќам
дома. Улогата во филмот „Дневникот
на машиновозачот“, навистина, е пишувана специјално за мене и тоа беше
посебен актерски предизвик. Тоа, на
прв поглед личи лесно, но, всушност,
тоа е опасна стапица. Бидејќи, да се
глумиш себе е невозможно, колку и
да изгледа тоа лесно и едноставно.
Има тука еден феномен, а тоа е кога ќе
се вклучат камерите ништо веќе не е
природно, иако сите токму тогаш сакаат да изгледаат природно. Така што,
да се најде тој компромис е преголема
задача и за режисерот и за актерот, посебно ако улогата е пишувана за него.
�

Дедото на Милош бил машиновозач, а
татко ми, кој по потекло е од Мариово,
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беше железничар. Така што, и нему
и мене тоа опкружување ни е многу
познато. Сепак, во истражувањето откривме многу тајни на занаетот, кои
само машиновозачите ги знаат.
Изјавивте дека е тешко да се газат луѓе, макар тоа било и на филм.
Колку луѓе гази Илија во филмот? И
како живее со тоа?
РИСТОВСКИ: Да. Тешко е на други да
им нанесуваш болка, па било тоа и на
филм. Илија е шампион во прегазување луѓе. Тој е невин убиец, кој зад
себе има повеќе од дваесет прегазувања. Сепак, тој не е виновен, и затоа
може да живее со тоа. Тоа е негова
професија.
�

Филмот „Дневникот на машиновозачот“ е српски кандидат за „Оскар“.
Што очекувате?
РИСТОВСКИ: „Оскар“ не очекувам, но
очекувам да се искористи шансата за
промоција на нашиот филм во светот.
Со тоа што е српски кандидат се чувствуваат последиците. Нашиот филм
го бараат на многу фестивали, заинтересирани се телевизиски канали да го
купат и тоа е веќе доволно. Тоа што е
интересно е тоа што јас и во хрватскиот филм „Од другата страна“ на Зринко
Огреста ја толкувам главната улога и
сум копродуцент на тој филм, кој е,
�
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пак, хрватски кандидат за „Оскар“. Во
таа насока мојот труд и мојата работа
се исплатеа.

Тешко ли е денес да се сними филм
во Србија? Дали е уште потешко да
се сними добар филм?
РИСТОВСКИ: Тешко е да се сними
филм не само во Србија, туку и секаде
во светот. Да се сними добар филм е
уште потешко. Но, тука е предизвикот
во уметноста. Тука лежи таа магија
на создавањето. Бидејќи, ако е лесно,
сите би можеле да се занимаваат со
уметност и тогаш уметноста не би
била тоа што е. Авантура, предизвик
за храбрите. Колку што е уметникот
похрабар, толку резултатот е подобар.
Уметниците се разликуваат по својата
подготвеност да копаат колку што е
можно подлабоко во себе.
�

Вам Ви е доделена главната улога
во историскиот филм за македонскиот Цар Самуил. Кога почнува
снимањето? Дали се радувате?
РИСТОВСКИ: Многу сум среќен што
режисерот Антонио Митриќески ми
ја понуди таа улога. Ми лежат историските улоги, а одговорноста на актерот да игра историски лик е многу
голема. Но, јас сум навикнат на големи
предизвици.
�

Може ли уметноста да го промени
светот во кој живееме?
РИСТОВСКИ: Не може, сигурно, но
може да го смени поединецот. Гледачот во мрачната сала. Може кај него
да предизвика емоција. Ако тој гледач излезе од киносалата макар и
малку поинаков, тогаш мисијата на
уметноста успеала. Уметноста мора
да предизвика емоции. Без емоции и
страст нема уметност.
�

Во младоста се истакнувавте со
бунтовништво, а сега му се посветивте на пишувањето книги. Се
плашите ли од староста и сакате
да оставите нешто трајно зад себе?
РИСТОВСКИ: Јас се надевам дека некои од моите филмови и театарски
улоги ќе останат запаметени. Не многу.
�

Уметноста е авантура, предизвик за храбрите.
Колку што уметникот е похрабар, толку резултатот
е подобар. Уметниците се разликуваат по својата
подготвеност да копаат колку што е можно
подлабоко во себе, вели Ристовски
Две-три. Во нашата работа, без разлика колку улоги имаме, на крајот сите
ве паметат по две-три улоги. Така е и
со најголемите сликари. Никој не се
сеќава на целиот нивни опус кога ќе
се спомене нивното име, туку само на
неколку карактеристични дела. Не
пишувам за да се докажувам. Напротив. Пишувањето е моја вистинска
потреба да го забележам начинот на
кој го набљудувам светот и појавите
во него. Мислам дека понекогаш имам
впечаток дека може да одберам посебна улога за набљудување на тој свет и
оттаму потребата да го забележам тоа.
Во Вашата богата биографија пишува дека сте одиграле повеќе од
четири илјади претстави и дека сте
глумеле во 70 филма. Двапати го
толкувавте ликот на Тито, но често
глумевте и луѓе од работничката
класа. Што е потешко?
РИСТОВСКИ: Не можам да одговорам
што е потешко да се глуми бидејќи
не постои еден одговор на ова прашање. Многу фактори влијаат на
тоа. Некогаш улогата сама се „отвора“, а некогаш не помага ни
златен клуч.
�

Имате двајца синови, Петар и Јован. Што ги научивте?
РИСТОВСКИ: Да бидат
чесни, благородни, работливи и добри луѓе. Сето
тоа што во ова време не
ги учат младите.
�

Дали од ложата на осаменост светот се гледа
подобро?
РИСТОВСКИ: Јас во својата
книга „Едноставни приказни“, која е преведена на
македонски јазик во издание
на „Табернакул“, реков дека осаменоста е ложа од која светот се
гледа подобро. Во мојата нова
книга, која излегува во крајот на
годината, читателите ќе видат
дека од таа ложа саркастично му
се насмевнувам на тој свет. �
�
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бренд концепти | Икони на стилот

икона со убавина на извајана Венера
Пишува | Сотир Костов

Е

дна од најдобрите дефиниции
на поим
 от „модна икона“ вели
дека тоа е личност која успева да
создаде синергија меѓу личноста, те
лото и времето во кое живее. А, кој би
можел да го симболизира тој термин
подобро од Грејс Кели, филмската кра
лица на Холивуд, принцезата од Мона
ко и добитничка на „Оскар“. Нејзината
убавина и стил и денес се инспирација
за многу жени, но и дизајнери. Во ед
на пригода славниот дизајнер Карл
Лагерфелд изјави: „Никој не може да
изгледа како Грејс Кели, таа беше нај
убавата русокоса на своето време“, но
и ќе додаде дека е сигурен ако беше
жива денес, на 80 години, ќе беше не
одолива. Лагерфелд во неа го виде тоа
што многу други ќе го вооч
 ат многу
подоцна кога нејзината филмска ка
риера ќе заврши. Тој ја препозна нејзи
ната природност, но и совршеноста на
женската фигура олицетворена во неа.
Всушност, ја истакнуваше нејзината
неминлива и вонвременска убавина,
при што веруваше дека таква соврше
ност може да старее добро. Може са
мо да се констатира дека преубавото
лице, раскошното тело и кадифениот
глас ѝ беа дадени од бога. Како таква,
беше предодредена да стане ѕвезда.
Сепак, можеби најдобро ја познаваше
Хичкок, кој, всушност, е најзаслужен
што таа стана филмска ѕвезда и икона
на стилот. Таа беше негова муза, за
која тој велеше дека е како вулкан под
снег. Ѝ додели три главни улоги во
неговите филмови, во кои Грејс зрачи
со ледена, аристократска убавина, под
која, сепак, се насетува нешто топло.
Можеби токму тој спој на оган и на лед
е заслужен за тоа што за пет години
филмска кариер
 а таа сними 11 филма,
стана филмска икона, освои „Оскар“,
а нејзината последна животна улога
на принцеза ја промовираше во мит.
Хичкок не само што од неа создаде
филмска ѕвезда, туку во неа најде и
идеална жена, која преку денот е ан
гел, а навечер во спалната се претвора
во огнена и страствена партнерка.
Преку ден беше Артемида, божица на
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ловот, а во ноќта Афродита, божица
на љубовта. По сите нејзини филм
ски улоги, неа ја перципираме преку
нејзината загадочност и способност
да предизвика очекувања и надеж.
Кај Грејс сексуалноста не беше експо

во Европа, таквиот стил го облаго
роди со гламур, чиишто одлики беа
женственост, елеганција, удобност,
луксуз, плус сексапил, романтика и
шик. Ќе се согласите, таа е вистин
ски гламур. Така таа стана една од
првите вистински и најгламурозни
модни икони во светот. Таа беше нај
убава, најелегантна и најграциозна
– принцеза на своето време и на сите
времиња. Никој не беше рамнодушен
кон нејзината убавина. Холивуд, САД,
Европа и целиот свет. Сите се восхи
туваа на нејзините преубави очи, би
стар поглед и на прекрасното лице
со убавина на извајана Венера. Грејс
Кели беше вистинска дама, со добар
вкус. Нејзините ексклузивни фуста
ни изработени од најпознати модни
креатори беа одраз на нејзиниот осо
бен стил и шарм со кој го освои својот
принц, но и армијата обожаватели.
А, токму тоа ѝ треба денес на совре
мената жена. Воопшто не е случајно
што новата мода денес и се враќа на
таа комбинација. Имаше многу светли
моменти во животот и во кариерата,
но два се незаборавни. Првиот е дека
принцезата Грејс од Монако ќе оста
не запаметена по софистицираниот
невестински фустан од тантела што
го носеше на венчавката со принцот
Рение од Монако, а вториот е када
рот од филмот „Прозорец во дворот“
кога на збунетиот Џејмс Стјуард му
соопштува дека ноќта ќе ја помине
со него. Доколку постои момент во
кинематографијата што би можел да
нè увери што значи една жена да биде
елегантна, прекрасна, шик, беспрекор
но облечена и неверојатно секси, тоа,
веројатно, би бил тој кадар од филмот.
Некои велат дека била неверна и раз
вратна бидејќи имаше љубовни врски
со безмалку сите нејзини партнери (со
Гари Купер во „Точно напладне“, со
Клерк Гејбл во „Могамбо“, со Вилијам
Холден во „Мостовите на Токи Ри“, со
Кери Грант во „Фатете го крадецот“,
со Френк Синатра во „Високо општес
тво“), а ѝ ги додаваат и шармерот Мар
лон Брандо, милионерот Хауард Хјуз
и принцот Али Кан. Не, таа никого не
изневери, туку само го бараше вистин
скиот маж. Најголемото неверство го
направи во моментот кога се откажа
од филмот. Стана принцеза, но ја за
губи слободата, го загуби светот во
кој суверено владееше. Кога било да
ја видам на телевизија во некој филм
или документарец, секогаш ми доаѓа
ат зборовите на Кери Грант, „таа носи
мир, ведрина и светлост, и глуми како
што танцува Фред Астер“. �

нирана на лицето, како кај Мерилин
Монро, туку таа ја поседуваше однатре
во својот дух. Како и да е, ретката уба
вина, зачудувачката ладнокрвност
во комбинација со тоа што Хичкок
го нарекуваше сексуална елеганција
ја вивна Грејс Кели во, за многумина,
недофатливиот холивудски пантеон.
Токму затоа Грејс Кели беше филмска
ѕвезда која само ја живееше својата
бајка, но и икона на стилот обожавана
од милиони следбеници. Позната е по
блиската соработка со режисерите
и со костимографите за разработка
на облеката за улогите во филмови
те. Позната е нејзината изјава дека
е важно прво да се виде личноста, а
потоа облеката што ја носи. Непоби
тен факт е дека била свесна за секој
детаљ од својата појава. Нејзиниот
безвременски и елегантен изглед ги
одредуваше трендовите и стилот на
50-тите години од 20 век, а филмо
вите во кои играше станаа и останаа
модни референции на префинетата
ера на суптилниот гламур. Најзаслуж
ни за нејзиниот перфектен изглед
беа модните куќи „Диор“, „Шанел“ и
„Баланцијага“.
Имаше живот и филмска кариера
вредни за пишување роман и снимање
филм. Актерка и принцеза. Зрачеше
со класична убавина, а елеганцијата
ѝ беше посебна, дотогаш невидена
класа. Како актерка, го освои светот
со убавина, а по романсата со прин
цот Рение од Монако стана сакана
и почитувана принцеза. Актерка со
чист американски стил. Кога дојде

Модните детали на иконата Грејс Кели

Грејс Кели е најдобар пример и доказ дека бајките навистина постојат, а
сништата се остваруваат. Без разлика дали глумеше во филм, дали одеше
на едрење или примаше државници како принцеза на Монако, таа воо
душевуваше со свежината на духот и со софистицираниот изглед, кои ги
надополнуваше со бисери, долги здолништа, шапки, ниски чевли. Беше
препознатлива по едноставните џемпери, а чантата на „хермес“ е наречена
по неа. Овие модни додатоци поради неа станаа атрактивни во 50-тите го
дини од минатиот век. Едноставно беше актерка со аристократски манири,
која имаше порцелански тен на лицето. Играјќи главни улоги во филмовите
„Високо општество“, „Како да се фати крадецот“ и „Лебед“, востанови лик
на ладна русокоса со бистар поглед, чијашто потисната и контролирана
сексуалност беше видлива само под површината на нејзината ледена над
ворешност. Ракавиците, најчесто бели, беа нејзиниот најомилен моден
додаток. Ги носеше како актерка во филмовите во кои настапуваше, на
забавите во Холивуд, кога даваше интервјуа и на венчавката со принцот
Рение, кога стана принцеза.

Беше и остана икона на модниот стил. Денес во САД сѐ уште, меѓу тинејџер
ките, се користи изразот „изглед како Грејс Кели“. Што да кажам за тој изг
лед, а веќе да не е кажано? Дека е едноставен, класичен, а така драматичен.
www.republika.mk
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Во Македонија ја најдов
својата љубов, овде решив да
создадам семејство
Васил Чичијашвили од Грузија, професионален балетан во Македон
ската опера и балет, за „Република“ открива како животот во Македо
нија го скротил неговиот темперамент и го научил да ужива во мирен
и хармоничен живот. Имал многу професионални ангажмани низ
земјите во светот, но поканата професионално, на подолг временски
период да остане во Македонија, како што вели тој, на негово големо
задоволство, го менува неговиот личен живот во целост. Во МОБ ја
запознава својата љубов, балерината Наташа Јосифовска, решава да
стапне на лудиот камен и заедно да создадат семејство

живеам спокојно, за мене најважно
е што има убава храна, убави луѓе,
мирен народ, помирен за разлика
од Грузија. Затоа сакам да сум овде,
земјата е помала, но похармонична,
исто така, и главниот град, Скопје на
мене влијае многу смирувачки, овде
ми е полесно да живеам, за разлика
од големите метрополи.

Кога првпат дојдовте во Македо
нија?
Чичијашвили: Првпат дојдов во
2001 година, ме поканија за претста
вата „Порги и Бес“, тоа беше моето
прво запознавање со Македонија.
Потоа, на мое големо задоволство
добив втора покана да дојдам во Ма
кедонија и тогаш добив и понуда да
останам и потпишав договор. Инаку
претходно, по моето прво гостување
во Македонија, се вратив во Грузија,
од таму бев повикан да работам во
Турција, отидов таму, па се случи да
ја добијам поканата од Македонската
опера и балет и на 12 јануари 2002
година решив да се вратам.
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Ја споменавте храната, кое е Ва
шето омилено македонско јадење?
Чичијашвили: Турлитава, многу ја
сакам. Секако, и ајварот. Оваа година
го правевме и дома. Ракијата, која ни е
слична. Македонските вина се многу
добри, за моја среќа македонската и
грузиската кујна имаат многу слич
ности, па затоа и со задоволство ја
прифатив.
�

Пишува | Кристина Николова Кузмановски
�

Васил со
ќерката

Имавте ли тешкотии за да се адап
тирате на начинот на живот овде?
Чичијашвили: Не, воопшто не
ми беше тешко. Прво бидејќи јас од
десет години живеам сам по интер
нати поради мојата балетска школа.
Поради мојата кариера цел живот па
тувам и сум живеел и во други земји.
Прилично бев навикнат на самостоен
живот. Од 27 години живеам во Ма
кедонија. Кога решив на подолго да
останам овде, навистина, луѓето со
кои го потпишав договорот се по
трудија да се почувствувам колку
што е можно покомотно. Ме примија
топло, со услови доволно добри за
пристоен живот.
�
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Васил со
сопругата
Вие, навистина, зборувате солидно
македонски јазик, беше ли тешко
да се науч
 и?
Чичијашвили: Да го науч ам јазикот
на Македонија не ми беше тешко би
дејќи јас зборувам руски, па јазиците
се многу слични, што за мене беше
олеснителна околност за побрзо да го
научам. Ми беа потребни помалку од
две години за целосно да го совладам,
а во тоа многу ми помогнаа и луѓето од
моето опкружување, комуникацијата
со ансамблот.
�

Рековте дека професионалниот
пат ве водел низ многу земји, но
што е со матичната, како се жи
вее во Грузија, а како овде? Има
ли разлика?
Чичијашвили: Прво би ви кажал
во што сме исти, и Грузијците и Ма
кедонците се мрзлив народ, сакаме
повеќе да уживаме во животот, а по
малку да работиме. Тоа ни е, нависти
на, идентично. Исто така, и желбата
да се јаде многу месо ни е иста. И кај
нас се преферира исхрана со месо.
Инаку, Македонците, за разлика, од
Грузијците, се многу мирен народ.
Ние сме многу темпераментни, по
веќе агресивни. Овде, навистина,
�

Кога барате место за релаксација и
малку одмор за себе, каде најчесто
го поминувате времето?
Чичијашвили: Морам да призна
ам дека моја релаксација е времето
поминато со мојата четиригодишна
ќерка. Обожувам да бидам ангажиран
со неа, откако се роди, таа е приори
�

тет за мене и за мојата сопруга. Затоа
кога размислуваме за одмор внимава
ме тоа да биде местото каде што и неа
ќе ѝ се допаѓа. Но Охрид е многу често
прв на листата како место за одмор.
Минатата година кога брат ми ни
дојде во посета бевме токму во овој
град бидејки имав голема желба да го
види. Бевме и на Галичник. Но Охрид
е како друга држава, архитектура,
природа, духот на градот... Охрид е,
навистина, бисер на Македонија.

Вие сте професионален балетан,
кое е Вашето мислење, талентира
ни ли се Македонците за овој вид
професија?
Чичијашвили: Секој народ има
талентирани луѓе за музика, но има
и такви што се подобри во други об
ласти. Во Грузија, на пример, повеќе
е развиен фолклорот, но балетот, во
зависност од тоа со која земја ќе се
споредиме, на пример Русија, балетот
не е развиен до тој степен, бидејќи
ние оваа професија ја научивме од
нив. Најдобрите балетани во Грузија
прво учеа балет во Русија, па се вра
тија во матичната земја бидејќи во
неа се преферира фолклорот. Истото
се случува и овде, родителите повеќе
ги запишуваат децата на фолклор,
отколку на балет. Морам да истак
нам дека фолклорот на Македонија
и на Грузија е, навистина, различен.
Имаме многу брзи танци, театрални,
агресивни. Преку фолклорот секогаш
се покажува темпераментот на Гру
зиецот, се користат и мечеви за на
сцена. Во Македонија тоа не е така и
фолклорот ви е поведар, со поинаква
динамика и карактер.
�

Се подготвувате за премиер
 а на
балетската претстава „Клеопа
тра“, публиката ќе има можност
да ве види во улога на Цезар, за
оваа претстава е ангажиран целиот
�
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ансамбл на балетот, хорот и на опе
рата. Колку време е потребно за да
се подготви една таква претстава?
Чичијашвили: Секоја претстава
бара свое време за подготовка. Зави
си од тоа од колку чина е претставата,
колку луѓе се ангажирани. За секоја
претстава го даваме својот максимум.
Сега со „Клеопатра“ подготвуваме ју
билеј на Александра Мијалкова и сите
сакаме сѐ да излезе како што треба.
Кои се Вашите планови за во ид
нина, останувате ли тука?
Чичијашвили: Балетот е моја про
фесија, покрај него јас во Македони
ја ја пронајдов својата љубов, овде
решив да создадам семејство. Јас и
мојата сопруга Наташа се запознавме
на сцената на МОБ, и професионално
бевме партнери. Имам многу причи
ни што емотивно и професионално
ме влечат да останам во Македонија.
Во април ќе навршам 42 години, моја
желба е уште четири години активно
да играм, па подоцна, доколку се соз
дадат услови, би сакал моето знаење,
тоа што го учев и играв со години, да
го пренесам како педагог на новите
генерации во Македонија. �
�
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обединување во 1990 година, градот
си го вратил својот статус главен град
на Германија и домаќин на 147 стран
ски амбасади.

Б

ерлин е главен град на Германија
и на една од нејзините шеснаес ет
покраини. Со население од 3,45
милиони жители, Берлин е најголе
миот град во Германија. Тој е втор град
според бројот на жители и осма урбана
област според населеност во Европ
ската унија. Се наоѓ а во североисточна
Германија и е центар на метрополи
тенската област Берлин - Бранденбург.
Во Берлин живеат пет милиони луѓе
од 190 земји. Геог рафски, градот се
наоѓа во европската рамница и затоа
е под влијание на умерената клима.
Околу една третина од територијата
на градот ја сочинуваат шуми, паркови,
градини, реки и езера.

Главниот град на Германија во пос
ледно време е како магнет за туристи.
Поради многубројните споменици и

знаменитости што има да ги понуди
заслужува да го посетите и, верувајте,
нема да зажалите.

Доколку сакате да дознаете нешто
повеќе за историјата на градот, инте
ресен е податокот дека Берлин бил ед
ноподруго главен град на Кралството
Прусија (1701-1918), на Германското
Царство (1871-1918), на Вајмарската
Република (1919-1933) и на Третиот
рајх (1933-1945)[7]. Во текот на 20тите години на минатиот век, Берлин
бил трето градско подрачје по големи
на во светот. По Втората светска војна
градот бил поделен. Источен Берлин
станал главен град на Источна Герма
нија, додека Западен Берлин, со Бер
линскиот ѕид (1961-1989), всушност
бил опкружен од странска земја т.е. од
Источна Германија. По германското

Берлин е светски град на културата,
политиката, медиумите и на науката.
Кога сте во посета на овој град, Бран
денбуршката капија е таа што вреди да
се види, посебно во ноќните часови, ко
га е осветлена во различни бои. Берлин
е познат по своите фестивали, разно
видната архитектура, ноќниот живот,
современата уметност и по високиот
квалитет на живеењ
 е. Либералниот
начин на живеење и модерниот дух на
времето ги привлекува младите луѓе
и уметниците од целиот свет. Ако сте
авантурист искачете се по 285 скалила
на Колоната на победата, на висина од
67 метри, од каде што се протега неве
ројатен поглед кон цел Берлин. Никако
не пропуштајте да си овозможите едно
туристичко уживање во берлинските
паркови, нема да им одолеете, огром
ни, чисти и одлични за рекреација.
Метрополата е дом на светски ре
номирани универзитети, истражу
вачки институти, спортски настани,
оркестри, музеи, а во неа живеат и
многу познати личности. Со своето
урбанои историско наследство, гра
дот ги привлекува и меѓународните
филмски продукции. Берлинската
катедрала со влез од само седум евра
ќе ви презентира неверојатна златна

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Берлин, ваша следна дестинација за патување
Културата во овој град е
беспрекорна, софистици
рана и светска. Не се зачу
дувајте доколку ве поздра
вуваат Германци на улица
или ви посакаат пријатен
ден независно од возраста,
полот или националноста

архитектура на ентериер и привле
чен екстериер од кои ќе останете со
подотворена уста. Меморијалните
плочи за убиените Евреи лоцирани
во центарот, кои се со различна ви
сочина до 4,8 метри, ќе ве направат
да се почувствувате како во лави
ринт. Тука се наоѓа и Берлинската
телевизиска кула висока 368 метри.
Таа е втората градба според височи
ната во Европската унија. Таа била
изградена во 1969 година и може да

се види од повеќето централни об
ласти на Берлин. Градот може да се
набљудува од нејзините платформи
за набљудување, високи 207 метри.
Кулата има и ресторан за туристите
што ја посетуваат. Замислете каква е
глетката од таму. Веднаш до него се
наоѓа црквата „Света Марија“, која ќе
ве остави без зборови со својата неве
ројатна структура изградена во 1292
година, која претрпела многубројни
палења и уривања, но, сепак, одново
и одново била издигнувана. Ако сте
гурмани, љубители на купување и
на забава, тогаш главниот плоштад
во Берлин, Александар плац, ќе ви
даде широк спектар на реномирани
ресторани, „Старбакс“, продавници за
гардероба од познати марки, како и
ноќни клубови од кои нема да сака
те да излезете. Сепак, не заборавајте
до направите и една прошетка низ
Посдамер плац, кој се одликува со

високи објекти, кои вашето око не
може да ги дофати.

Берлин претставува континентален
центар за воздушниот и на железнич
киот сооб
 раќај и е еден од најпосе
туваните туристички центри во ЕУ.
Затоа дозволете си да се загубите
во огромната берлинска главна же
лезничка станица, која личи на цел
град или да го испуштите метрото
до наредната атракција што сакате
да ја посетите во Берлин.

Кога би се решиле за еден викенд по
минат во Берлин, агенциските понуди
со авион чинат 160 евра со вклучен
авионски превоз на релација Скопје –
Берлин - Скопје , аеродромски такси,
сместување во хотел со три ѕвезди.
Вклучен е разглед на градот и посета
на: Меморијалната црква, центарот
„Европа“, Новата национ
 ална галерија,
Филхармонијата, плоштадот „Потс
дам“, центарот „Сони“, плоштадот Але
ксандар плац, Градска куќа, ТВ-кулата,
катедралата, операта, Брандербуршка
та порта, Рајхстагот, остатоците од поз
натиот Берлински ѕид.
Во цената на пакетот не е вклучен
јавен транспорт од аеродром до гра
дот, кој би ве чинел дополнителни три
евра. Трасфер со такси возило од 35
до 45 евра во еден правец за две лица
и приватен трансфер, кој чини 75 по
правец за две лица. Летовите орга
низирани агенциски од овој месец до
март се понеделник и петок.
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Културата во овој град е беспрекор
на, софистицирана и светска. Не за
чудувајте се доколку ве поздравуваат
Германци на улица или ви посакаат
пријатен ден независно од возраста,
полот или националноста. �
петок, 18 ноември 2016 година
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ТРЕНД

Пишува | А. М. Б.

Како да носите
цветен дезен
во есен?
Како што веќе спомнавме, есента ќе биде во
знакот на темните бои и цветните дезени. Затоа
слободно осмелете се да облечете темен фу
стан со цветен дезен во контрастна боја. Нај
добро е да го комбинирате со груби и масивни
чевли или со чизми

Ц

ветниот дезен нѐ потсетува
на доаѓањето на пролетта,
но тој е многу популарен и
во есен. Оваа сезона светските
модни марки, како „миу миу“ и
„гучи“, докажаа дека цветниот
дезен не мора секогаш да биде
поврзан со младите жени и де
војки, туку може да им прилега
и на повозрасните.

Овој дезен секогаш доаѓа во
комбинација со темни детали,

а се забележува и влијанието на
гранџ-стилот, што носи нова воз
буда оваа сезона и нѐ наведува да
го пробаме овој тренд.
Како што веќе спомнавме, есента
ќе биде во знакот на темните бои
и цветните дезени. Затоа осмеле
те се да облечете темен фустан
со цветен дезен во контрастна
боја. Најдобро е да го комбини
рате со груби и масивни чевли
или со чизми.

Со оглед на тоа дека новите
модни трендови налагаат да
се спојува она што е неспоиво,
оваа есен слободно може да го
комбинирате омилениот цве
тен фустан под кој ќе облечете
црна ролка.
Цветните фустани, место со
неутрални чевли, може да ги
комбинирате со ефектни са
лонки во виол
 етова или во
црвена боја.
Освен со чевли, цветната ком
бинација може да ја освежите со
квалитетна чанта. Еден квали
тетен ранец од убава кожа може
да го збогати вашиот стил и да
му даде доза шик.

Кога избирате парчиња облека
со цветен дезен, одберете минифустан затоа што ќе ги открие
вашите нозе. Дополнителен со
вет е да најдете модел со долги
ракави за да можете да играте
со пропорции.
Јакна со цветен дезен е уште ед
но клучно парче облека за оваа
есен. Таа ќе го направи вашиот
стил неформален, така што ќе
ја комбинирате со фармерки
и со маица.

Црн фустан со големи цветови
одлично ќе изгледа со чевли со
сличен дезен. �
46

петок, 18 ноември 2016 година

www.republika.mk

www.republika.mk

петок, 18 ноември 2016 година

47

Сообраќајаници од иднината

наука и технологија

Паметни автопатишта ќе
имаат светлечки ленти
и ќе покажуваат дали
коловозот е влажен

Имено, и познатата компанија
„Сименс“ активно се занимава
и работи на проекти на оваа те
ма и веќе имаат развиено многу
иновативни идеи за економски
и еколошки одржлив „паметен
автопат”. Тие, сепак, развиваат
идеи во малку поинаква насока
со тоа што акцентот го ставаат
на идејни решенија за товарниот
транспорт и нивниот концепт за
негова електрификација се базира
на три клучни компоненти: дизелелектрична хибридна технологи
ја, електрично напојување преку
надземни водови и регенеративно
сопирање и интелигентен панто
граф за пренесување електрична
енергија.

Концептот паметни автопатишта во последните неколку години
полека, но сигурно почнува да добива поголеми размери и сѐ повеќе
амбициозни идеи поврзани со овие проекти стануваат реалност

Х

оландската фирма „Сту
дио росегард“, која не
одамна доби награда за
најдобар концепт од иднината,
во последниве неколку години
изработува идејни решенија за
инфраструктурни проекти за
изведување на овие паметни
коловози. Оваа фирма место
внесување иновативност во
самите возила, своит е идеи ги
насочуваат кон модификација
и подобрување на сигнализа
цијата на патишта.
Имен о, нивн иот конц епт
„смарт хајвејс“ има за цел мо
дернизирање на автопатишта
та со иновативна технологија,
која визуелно би комуници
рала со возачите со помош на
светилки и знаци што се адап
тираат на различни сценарија.
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Концептот се состои од неколку
клучни идеи, како коловозни
ленти обоени со материјал што
свети навечер, а преку ден се
полни, налепници што се поја
вуваат на самиот коловоз кога е
влажен или има појава на мраз,
а исчезнуваат кога е сув, сензо
ри за движење што го вклучува
ат осветлувањето на патиштата
кога се приближуваат возилата.

Всушност, идејата е самиот пат
да му сигнализира на возачот
кога ќе го осветли со светил
ките на автомобилот. Ознака
снегулка или некој друг сим
бол ќе му даде информации на
возачот за условите на патот.
Ова се изведува со помош на
„динамична боја“, која реагира
на различна температура и со
стојби на патот.

www.republika.mk

Секако, целта на овие решени
ја е да се зголеми безбедноста
во сообраќајот и да се намали
потрошувачката на електрич
на енергија, која се троши за
осветлување на патиштата.

- Кога зборуваме за иновации и за
мобилност, чудно е колку сите се фо
кусираат на автомобилите, додека
патиштата се запоставени. Ако авто
мобилите стануваат сѐ попаметни,
такви треба да бидат и патиштата
- вели Холанѓанецот Дан Росегард, сопс
твеникот на „Студио росегард“.

Според него, предноста на иде
јата за паметниот автопат е тоа
што тој не претставува комп
летно нов автопат, туку пакет
од идејни решенија што би се
примениле на веќе постојните
патишта.

За тоа колку сериозно и актив
но се работи на овие проекти
говори и фактот дека првиот
ваков „паметен автопат“ веќе е
отворен и тоа на патот N329 во
централна Холандија, кој минува
низ градот Ос. На оваа сообраќај
ница малку подолга од 100 ки
лометри, линиите на коловозот
светат во темница затоа што се
исцртани со боја/гел што содр
жи фотолуминисцентен прав, кој
се полни преку ден од сончева
та енергија и свети во темница.
Според очекувањата, доколку

денот е сончев, линиите на па
тот би требало без проблем да
светат околу 10 часа во темница.

Целиот тест-период на проектот
на овој автопат го набљудува
британската Агенција за авто
патишта, а главниот фокус е да
се види како ова означување на
патиштата ќе функционира во
текот на зимскиот период, кога
деновите се пократки. Треба да
се земе предвид и колку оваа
специјална боја е отпорна на
оштетување од возилата што
секојдневно ќе минуваат преку
неа и колку долго може да оста
не на патот без корекции.
Ако се покажат како успешни,
паметните патишта во иднина
можат да се прошират и низ дру
ги држави.
www.republika.mk

Системот функционира на тој на
чин што товарните возила со по
мош на приспособлив пантограф
се поврзани со надземните водо
ви. Во случај на прекин на надзем
ниот вод, возилото автоматски се
вклучува на хибридниот погон.
Ова значи дека постои флексибил
ност за користење на товарните
возила како конвенционални, на
патишта каде што нема можност
за поставување надземни водови.

Предностите и придобивките од
ваквиот систем се следниве: си
стемот лесно може да се интегри
ра со постојната инфраструктура,
емисиите на јаглероден моноксид,
јаглероден диоксид, азотен дио
ксид значително би се намалиле,
а употребата на хибридните мо
тори ја намалуваат зависноста
од фосилните горива.
петок, 18 ноември 2016 година
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градина

Подготви | К.Н.К

миленици

Како вашите миленици
да се чувствуваат
удобно кога не сте дома?

В

ашето домашно милениче е дел
од вашето семејство. Уште повеќе, тој е дел од вашата личност. Затоа е сосема природно она
непријатно чувство на вина кога излегувате од дома и го оставате вашиот
пријател сам.

Важни е да знаете дека вашето милениче навистина не ужива кога вие не
сте дома. Вклучените светилки му даваат чувство на вашиот миленик дека
сѐ е нормално, па затоа е и помирен.
Вклучете го и телевизорот.

Кога работи телевизорот, го враќа
нормалното ниво на звук во домот
овозможувајќи му на вашиот миленик
да не се чувствува толку осамено и да
не се фокусира на звуците од надвор
што се страшни за него.
Вашето милениче може да биде само,
но тоа не мора да значи дека е осамено. Секогаш може да внимавате на
него преку систем за надгледување,
кој ќе ви испраќа видеоизвестувања
на вашиот телефон. �

Циклама, симбол
на среќа и на љубов

Ц

Удобно работно
катче во домот
Некои сакаат, а некои мораат
да работат од дома. Некому ра
ботата му дозволува да ужива

склопчен во удобна фотелја со
голема шолја кафе во рака и
лаптоп во скутот, а некому не

му дозволува да ги напушти
столчето и работното биро.

Како и да е, домовите што не
маат работна соба, имаат ра
ботно катче, кое имате слобода
да го уредите според сопстве
ниот стил и вкус.

икламата е повеќегодишно рас
тение – едно од најпопуларните
зимски собни растенија. Цикла
мата најдобро успева во студена про
сторија која не е премногу затоплена.
Во периодот на мирување во времето
на пресадување, потребно е да се по
стави во просторија која не е премногу
топла, но и да не се поставува на места
каде што може да замрзне. Цвета од
почетокот на есента до доцна пролет.
Специфичната убавина на ова растение
особено ја красат листовите во специ
фичен облик, особено облик на срце.
Постојат неколку видови циклама: ни
ски (џуџе), малку поголеми и циклама
со средна и стандардна големина, која
расте до 30 сантиметри висина. Според
одредени верувања, ова цвеќе е симбол
на искреност, длабока љубов, сигурност
и среќа. На местата каде што е поставе
на цикламата нема недоразбирања и
зло, туку, баш напротив, компромис и
разбирање. �

Доколку спаѓате во групата лу
ѓе што веќе работат од својот
дом или планираат да почнат во
блиска иднина, ви нудиме идеи
за уредување на домашното ра
ботно катче, кои вклучуваат раз
лични стилови и дизајни за да
се задоволи сечиј вкус. �
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рекреациjа

Подготви | Бојан Момировски

Спортско стрелаштво
за зголемување на
адреналинот

С

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

о почетокот на зимските месеци
доаѓа и ладното време, дожд
ливите денови, а на повисоки
те планински предели се формира и
снежна покривка. Тоа ги тера дивите
животни да се симнуваат пониско и да
бараат храна, а многу често може да
се сретнат и во атарите на планинските
села, па и во приградските населби. За
тоа често се формираат хајки од ловци
за отстрел на штетните диви животни.
За да се заштитат луѓето од напади на
диви животни во Македонија, најчесто
се зачленуваат во ловни друштва преку
кои полесно можат да се организираат
за добивање дозвола за поседување
ловно оружје, заеднички прошетки по
планинските предели, па и за спортски
натпревари за прецизно пукање.
Ваквите натпревари и тренинзи се ор
ганизираат во текот на целата сезона.
Најчесто искусните ловци и останатите
љубители на спортското стрелаштво се
натпреваруваат и тренираат во дисцип
лината филд таргет.
Можеби најдобар опис на дисциплината
филд таргет е имитација на лов со снај
перска воздушна пушка. Стрелецот со
ваков тип оружје треба да погоди точно
определена површина на целта која е
поставена на далечина од седум до 50
метри. За оваа дисциплина се користи
посебна цел, која паѓа кога ќе се пого
ди на точно определено место. Таа е
слична со оние што ги користат спор
тистите во биатлон. Целта е изработена
од метал кој е доволно силен за да ги
издржи погодоците, без да се оштети и
обично има облик на „штетни“ животни,
како што се стаорец, верверичка, зајак,
дива свиња... или се само во облик на
обична геометриска фигура. Само по
годокот во точно определено поле со
дијаметар 40 милиметри предизвикува
целта да падне, т.е. да легне и со тоа

да означи дека е погодена. Во филд таргет може да
се користи која било воздушна пушка, што оваа дис
циплина, натпреварување и тренинг ја прави мошне
достапна и популарна, токму заради разликата од
другите дисциплини, како, на пример, олимписката
воздушна пушка 10 метри, каде што постојат строги
пропозиции за оружјето и дополнителната опрема.

Стрелањето се изведува на отворен те
рен, што значи дека на погодокот влијаат
многу атмосферски параметри, како што
се брзината на ветрот, влажноста, тем
пературата и ред други. Отстапувањето
од нишанската линија може да изнесува
и до неколку сантиметри што е доволно
да се утне целта. Целта може да биде
поставена на земја, на гранка од дрво,
во воздух, на угорница или на удолница.
Тоа е она поради што оваа дисциплина
можеме да ја наречеме и стрелба со
снајперска воздушна пушка. Разликата
од вообичаената снајперска пушка која
е огнено оружје е само во далечината
на дејствување. Пристапот на стрелецот
е ист. Заради успешно извршување на
наведените операции во оваа дисцип
лината, најчесто се користат телескоп
ски (оптички) нишани кои нудат брзо
определување на растојанието до целта
и параболата на дијаболата поради ат
мосферските влијанија..

Филд таргет, можеби, е најсложената стрелачка дис
циплина со воздушна пушка. Успехот на стрелецот не
зависи само од неговите стрелачки способности и
знаења, туку и од способноста за брзо пресметување
на многу параметри, нешто слично како што може да
се случи и во вистински и реални услови во природата.
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спорт

МАКЕДОНСКИОТ ШАХОВСКИ КЛУБ ОСВОИ ПРВО МЕСТО НА ЕВРОПСКИОТ КУП ВО НОВИ САД

Алкалоид се качи на
врвот на европскиот
клупски шах
Подготви | Горан Зивчевски

Ш

ахистите на македон
скиот првак Алкалоид
го освоија првото место
на овогодишниот, 32. Европски
клупски куп (ЕКК) во Нови Сад,
со што остварија историски ре
зултат. Првпат еден македонски
шаховски клуб да освои медал
на ЕКК, што го прави успехот
уште позначаен. Шахистите на
Алкалоид со пет победи и два
нерешени меча освоија вкуп
но 12 бода и завршија пред
руските клубови Медни Всад
ник (второпласиран) и Легаси
Сквер Москва (третопласиран),
кои имаат ист број бода - 11.
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Европскиот клупски куп како
натпреварување последните
десетина години интензивно
расте во квалитет, а со оглед
на тоа што сите врвни светски
шахисти се вклучени во соста
вите на клубовите, во Нови Сад
настапија 219 велемајстори и
интернацион
 ални мајстори.
Истовремено, и бројот на еки
пи се зголемува, па оваа година

петок, 18 ноември 2016 година

ЕКК собра 62 екипи во машка
и 14 екипи во женска конку
ренција, односно претставници
на 47 шаховски федерации од
Европа.

За овој подвиг, „Република“ раз
говараше со дел од екипата и од
стручниот штаб на тимот, кои
ни открија нешто повеќе за под
готовките, текот на турнирот и
тимскиот дух кој, според нив,
го донел шампионскиот пехар
во Скопје.

Подготовките за самиот
турнир почнаа три-четири
месеци пред натпреварува
њето. Ги анализиравме и спо
редувавме нашите играчи со
играчите од другите тимови,
во однос на тоа кој каков по
единечен успех има, а со тоа
целта ни беше да го постави
ме тимот така што би бил нај
незгоден за противничките
екипи. Бевме компактни со
играчи кои имаат повеќе од
2.700 рејтинг-поени - вели
капитенот на тимот Драгољуб
Јаќимовиќ.
www.republika.mk

На интернационалната еле
ктронска база има партии кои
може да се видат и да се проу
чат, но тоа е едно море од пода
тоци каде треба некој да седне
и да ги гледа партиите на еден
играч. Во шахот не може секој
на која било табла да влезе во
меч. На почеток на турнирот
се распоредуваат играчите и
се прави основен состав, кој,
всушност, е редослед кој на
која табла ќе игра, од првата
до шестата, плус прва и втора
резерва. Резервните играчи
влегуваат со поместување на
горе. Не може да влезе на која
табла сака. Затоа беше многу
битно да се направи добра про
ценка за да може противни
ците да ги распоредат своите
играчи, а според тоа ние да ги
поставиме нашите за да си да
деме најдобри шанси - објасну
ва Лидија Софревска-Андонова,
секретарка на шаховскиот клуб
Алкалоид.

На Европскиот клупски куп кој
годинава се одржа во Нови Сад
за тимот на Алкалоид настапија
по двајца кинески, руски, украин
ски и македонски играчи, и тоа:
Лирен Динг, Јангуи Ју, Дмитри
Андрејкин, Дмитри Јаковенко,
Филип Панчевски, Трајко Недев,
Павел Ељанов и Јури Криворучко.

Лани кога завршивме на пет
тото место, загубивме неколку
партии несреќно. Годинава по
веќе се подготвуваме во стра
тешкиот дел, за тоа како ќе ги

поставиме нашите играчи и
тоа вроди со плод. Сторивме
сѐ што можевме за подгото
вка на играчите - вели Филип
Панчевски, еден од двајцата ма
кедонски шахисти што на купот
одиграа четири партии кои до
несоа три поени.

Европскиот клупски куп се игра
на шест табли, а секоја табла
носи еден поен, половина или
нула поен. Збирот од сите тие
го прави резултатот на мечот, од
6-0 до 3-3, на пример. Екипата
што се покажала како подобра
добива 2 бода, а ако резултатот е
3-3, тогаш се добива по еден бод.

Како што велат од тимот на
Алкалоид, странските игра
чи во екипата биле прилично
изедначени во својот квалитет,
а ги избирале по психичка си
ла, искуство во важни мечеви
и по индивидуални резултати
со конкретни противници од
другите тимови. Според нив,
оваа голема победа била резул
тат на одличниот тимски дух
кој владеел во екипата. Додека
многумина шахисти се грижеле
само за својата табла, членовите
на македонскиот тим постојано
си помагале еден на друг.

Создадовме компатиби
лен тим затоа што
не може да се биде
успешен само со
добри индивидуалци.
Кај многу екипи играчи
те кога ќе завршеа, си
одеа без да се грижат за
тоа што направил со
играчот. Кај нас беше
сосема поинаку
направил соиграчот. Кај нас
беше сосема поинаку. Играчи
те се дружеа, соработуваа, беа
заедно и можам да кажам дека
во нашата екипа најизразен
беше тимскиот дух. Заедно ги
анализиравме противниците,
а сите шахисти даваа мисле
ње за противниците и детали
кои како професион
 алци што
живеат исклучиво од тоа, не
секој би ги споделил - вели Ја
ќимовиќ.

Тимскиот дух најмногу се по
кажал на дело кога за време на
турнирот се разболел Лирен
Динг, па требало неколку игра
чи да настапат неколку пати по
ред со црни фигури, што е
навистина тешко. Сепак,
кога се одржал состанокот
на екипата, сите се согласиле дека треба да се одигра за тимот и дека треба
да се поштеди кинескиот
играч бидејќи ќе му биде
потребен на Алкалоид
за следните кола, што
се покажало како
вистинска
одлука.

Секој резултат на шахистите вли
јае врз нивниот личен рејтинг, кој
е многу важно за секој што профе
сионално се занимава со овој спорт.
Но, овој пат тие го оставија рејтин
гот настрана и со сета сила играа за
тимот - додава Софревска-Андонова.
На свеченоста што ја организираше
клубот по повод овој значаен успех
и презентацијата на пехарот, свое
то задоволство го изрази и Живко
Мукаетов, генералниот директор на
спонзорот на екипата, компанијата
„Алкалоид“, кој најави дека клубот
нема тука да се застане.
Првпат во историјата шаховскиот
клуб Алкалоид е на врвот на Евро
па. Особено ми е драго што оваа
година одбележуваме 80 години по
стоење на компанијата, а 40 годи
ни постоење на шаховскиот клуб.
Некако коцките се совпаднаа, а за
тоа да биде така, дефинитивно, тре
баше многу работа, труд и тимска
посветеност. Можам да ветам дека
компанијата и натаму ќе стои зад
тимот и дека и натаму ќе ги гра
диме и ќе инвестираме во нашите
школи низ Македонија со уште по
голема енергија и со уште поголем
интензитет - истакна Мукаетов.

Како што најавија од клубот, целта во
иднина е да се одбрани оваа титула,
но тоа нема да биде лесно.

Создадовме компатибилен
тим затоа што не може да се
биде успешен само со добри
индивидуалци. Кај многу ти
мови играчите само играа, ко
га ќе завршеа, веднаш си одеа,
без да се грижат за тоа што
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ВРЕМЕПЛОВ
� 18 ноември 1874 година
Во Постол, Егејска Македонија,
е роден Крсте Петков Мисирков,
кодификатор на македонскиот
литературен јазик и правопис,
славист, историчар, етнограф,
аналитичар на национално-по
литичките проблеми, публицист,
собирач и проучувач на македон
ското народно творештво. Тој е
и автор на првото списание на
современ македонски јазик, ос
новоположник и активен учесник
во македонските научно-литера
турни и национално-политички
друштва во Белград, Санкт Петербург, Одеса и во Софија, ра
ководител на ТМОК и личност на
македонскиот 20 век.
� 23 ноември 1944 година
По одлука на АСНОМ, формирана
е Народната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во
Скопје, која била сместена во про
сториите на Централната библио
тека на предвоениот Филозофски
факултет во Скопје, основана во
1920 година како прва универзи
тетска библиотека во Македонија.
Првичниот наследен фонд изне
сувал околу 150.000 единици, а
библиотеката имала 50 читателски
места и дванаесет вработени.
� 23 ноември 1877 година
Во Крушево е роден Никола Јана
киев Карев, социјалист, учесник
во македонското револуционер
но движење, член и раководител
на Македонската револуционерна организација и раководител
(„претседател“) на Крушевската
Република. На чело на Крушев
скиот револуционерен комитет
застанува во јануари 1903 годи
на. Учествува на Смилевскиот
конгрес во мај истата година и
се спротивставува на решение
то за кревање на Илинденското
востание сметајќи дека народот
сè уште не е доволно подготвен
да се крене на востание. Сепак,
по одлуката за кревање востание,
активно учествува во подготовки
те. Спроти востанието, тој, во име
на Штабот, објавува проглас во
кој го повикува народот на во
стание. Ноќта на 2 август 1903
година околу 750 востаници,
предводени од горскиот начал
ник Никола Карев, го нападнале
и го ослободиле Крушево.

56

петок, 18 ноември 2016 година

д в о г л е д
Заев: „Груевски нема да ме победи дома,
сите роднини, освен кучето, ќе гласаат за мене“

З

оран Заев ги негираше шпекулациите дека доживеал напад на
паника кога дознал дека Никола
Груевски тргнува по неговата кожа и
се кандидира во четвртата изборна
единица, каде што домаќин е токму
лидерот на опозицијата.

Иако се очекуваше Груевски и Заев да
ги одмерат силите во неформалната
„премиерска“ изборна единица „еден“
во која досега секогаш се кандидирале
луѓето што сакале да се премиери на
Република Македонија, без исклучок,
Заев по малку неочекувано се повлече
во четвртата изборна единица во која
е и Струмица, нешто што познавачите
го коментираа како бегство на Заев од
можноста да му нанесе директен пораз
на Груевски.
Експертите велат дека Заев избегал во
„четворката“ бидејќи е многу хуман и
добротворен дух, душа од човек, кој не
сака да ги поразува своите противници.
Пријателите на Заев велат дека тој е
толкав пацифист и хипик што би сакал,
ако може, да победи на избори без да
загуби кој било - да победи токму тој.
Или, пак, воопшто да нема избори туку
директно да му е доделена владата на
Заев, а притоа никој да не биде повреден со пораз на избори.
Но, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ,
Никола Груевски, не ги сфати добрите
намери на Заев и му најави лов на
негов терен и „апокалипса: сега“ за
надежите на Заев дека ќе успее и по
овие избори да биде политичарот што
не е поразен од Никола Груевски, за да
може да се одржи на чело на својата
партија.
www.republika.mk

Јавноста се подбиваше со уплашениот
„зајко кокорајко“, кој фати штрафта во
својата изборна единица, во неможност
да се кандидира во друга земја во Европа
или во светот. Меѓутоа, тој негира дека
се повлекол.

не на Македонија и не на Струмица,
сепак значи исконски искрено глобализацијата трендовите констицу...
тициунализацијата на пуш-апот во
своевидно прагматичното фантазмагорие значи дека Зоран Заев ќе биде
премиер на својо дом, во својата куќа
� Не е точно дека јас сум се уплашил од
– решителен е Заев.
соочување со Груевски. Да, вистина е
дека сите премиери досега шо са биле � Знаете...како велат старите, ако не
се кандидирале во првата избро..из- си премиер во својо дом како може
борна единица значи но Заев е првиот да бидеш премиер во туѓио дом, така
шо не се кандидира за премиер во пр- што ете задоволство ми е уште од сега
вата изборна единица туку кај шо сум да ја најавам оваа голема победа на
премиер на градо Струмица шо сум Зоран Заев во домо на Зоран Заев, и
јас Зоран Заев значи интрументално тоа УБЕДЛИВА победа! Ќе ја вратиме
е фригидно важно да се знае исконски демократијата и слободата во домо
дека демократијата и слободата ќе си на Заеви! Нема Груевски да победи
ги вратиме назад а ја сам премиер на во мојата куќа! ЗОКИ, ЗОКИ, ЗОКИ!
градо Струмица па морам тука да се ЗАЕВ, ЗАЕВ, ЗАЕВ! - почна да скандира
кандидирам за да не правам голем храбриот Заев.
трошак со колата натаќе-наваќе да се
возам за Скопје, нема шо там да се кан- Во ваква голема еуфорија во домот на
дидирам не ме знаат човеците малеее, Заеви се чека 11 декември. Експертите
и мислат дека сам струмички сељак велат дека очекуваат голема влезност
шо не сам друже... ја сам Зоран Заев во домот на Заеви на денот на изборите,
црпнат од Муртино за да ја одведе а излезноста ќе ја снема денот по избоМаќедонја во новио век! - изјави Заев. рите. Тие велат дека за очекување е по
изборите Заев да не излегува од дома
� Ако тај господин Груевски мисли
бидејќи ќе биде избран за премиер на
дека сам му се уплашил и дека ќе ме својот дом и нема што многу многу да
победе на домашен терен ја баш да се појавува во јавност, туку треба да се
видам дали е тоа така или се малку фокусира на своите домашни обврски.
зафркнал! Ја нека дојде во мојата куќа
па да видиме дали дома ќе ма победе Експертите, исто така, забележаа дека
со бате, другио бате, дада, чиче, вујна Влатко Васиљ не се најде на листата на
и сета моја фамилија. Едино кучето СДСМ ниту во оваа изборна единица во
може да не гласае за мене од домашни- домот на Заеви. �
те пошо само оно тендер не е земало,
ама сите други ќе си гласат и ГруевКромиди Запад
ски ќе е жестоко поразен во мојата
*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти вниманието на
куќа така да ја сам сигурен дека на
одредени појави во општеството. Секоја сличност
со вистинските луѓе и институции е случајна.
12 декември ќе бидам премиер. Ако

www.republika.mk

петок, 18 ноември 2016 година

57

КуJнски тефтер

пури со „нутела“
СостоJки:
# 500 гр свежи кори
# 100 гр растопен путер
(дополнително, по потреба)
# „нутела“
# хималајска сол
СОВЕТ: Овој рецепт има
само неколку состојки, но
комбинацијата на вкусови е
одлично вклопена – нема да
може да престанете да јадете.
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Подготовка:
# Отворете една кора.
Една кора е една пу
ра. Секоја кора пре
мачкајте ја со растопен путер. Врз секоја
кора намачкајте една
линија „нутела“. За
мотајте ја кората како бурито, премачкајте со
путер и наросете хималајска сол. Внимателно со
солта, сепак станува збор за десерт. Повторете го
ова со сите кори.
# Наредете ги пурите во тавата и печете 10-15
минути на 200 степени, додека не добијат златножолта боја.
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