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ПОЛИТИЧКИ ГАФОВИПОЛИТИЧКИ ГАФОВИ
ШОУ КОЕ ЌЕ ТРАЕ ПОВЕЌЕ ОД 101 ДЕН

Пишуваат: 
Жаклина МИТЕВСКА  
Кокан СТОЈЧЕВ  

 ЗАСЕНИЈА ШПА   НСКИТЕ СЕРИИ    ЗАСЕНИЈА ШПА  

Навреди, обвинувања, вадење на 
валканите алишта на површина, 
потсетување на аферите за про-

дажба на државното земјиште, ста но-
вите на Груевски, аферата "Бачило", ре-
лативно младиот состав на Кабинетот 
на Груевски, лево-десната ориентација 
на владината коалиција, прашањето да-
ли вмровците потекнуваат од кому-
нистите или од социјалистите... беа са-
мо дел од декорот на собраниската 
седница на која се избираше новата 
македонска Влада. Театарската прет-
става се претвори во читање колумни, 
иако беше договорено собраниската 
седница да заврши истиот ден кога и 
почна, но расправата продолжи да се 
одвива и во текот на наредниот ден, 
затоа што беше прекршен џентл мен-
скиот договор - дил да нема реплики на 
реплики.

За политичарите беа виновни дури и 

"Секој си има свое бачило", Борис Кон дарко.
"Доста со душегрижништво, а за Ба дин тер, вие немате 

врска кој е и што е  тоа", Мендух Тачи.
"До скоро мислев дека ние Македонците сме народ кој 

најмногу се јаде меѓу себе, меѓутоа имав прилика да 
научам дека науката открила дека ајкулите почнуваат 
да се јадат уште во утробата на мајката", Љубисав Ива-
нов-Ѕинго.

"Дали ако Груевски увезе 2 милиона Ја понци, ќе има -
ме успешна Влада", прашаа опозиционерите.

новинарите, демек седмата сила им го 
нарушила политичкиот комодитет, кој 
го отсликува сегашниот состав на ма-
кедонското Собрание. 

"Свесен за присутниот хендикеп по 
изборниот пораз некој можеби диску-
сијата ќе ја сфати како задоцнета, не по-
требна, свесен за нечујноста на медиу-
мите, за успесите на СДСМ, која трае, ка-
ко и за јавната поддршка на пред ло-
жената Влада, сепак јас не мислам така 
како што во 2002 година говореше гос-
подинот Милошоски, цитирам:

'Затоа, жал ми е за оние политичари 
кои сè уште не научија колку е големо 
влијанието на медиумите во политиката. 
Важно е да се пишува и да се зборува 
без прекин сè додека народот не под-
заборави кои сте биле и што сте на пра-
виле. Идејата е на народот уште еднаш 
износените опинци да му се продадат 
како нови. Цел е доаѓањето на власт. Ка-
ко и да е, во овие претизборни денови 
границата меѓу медиумите и политиката 
е многу тенка. Сè повеќе новинари чи-

тателот го третираат како празноглава 
кукла чија мисла може лесно да се об-
ликува со кратка терапија од добро-
спакувани полувистини. Затоа е пре-
порачливо да се сомневате додека чи-
тате или слушате вести. Читајте полека, 
препрочитувајте и размислувајте до де-
ка читате, а на новинарите кои ги ко-
ристат овие стари трикови не верувајте 
им повеќе од тоа што им верувате на 
своите комшики кога ве озборуваат'. 

Почитувани граѓани, како што гос-

подинот Милошоски ја напишал својата 
колумна, слушајте полека, препро чи-
тајте ја денешната програма на Владата, 
понудата на личностите и размислете 
дали така беше во кампањата, дали така 
се зборуваше, дали некој ги применил 
методите во колумната, дали можеби 
политичката партија на која й припаѓа 
господинот Милошоски го употреби 
овој рецепт. Затоа во воздух лебди пра-
шањето зошто нема јавна дебата, по-
лемика, зошто нема критика или е со-
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 ЗАСЕНИЈА ШПА   НСКИТЕ СЕРИИ   НСКИТЕ СЕРИИ   

сема природно мандатарот со леснотија 
да може да каже дека годинава нема 
датум за преговори, ако пак СДСМ збо-
руваше за денови, или природно е на 
27 јули госпоѓицата Јанкуловска да не 
биде претседател на Собранието зошто 
й е потребна на партијата како гене ра-
лен секретар, а по две недели да под-
несе оставка од истото место. Да се 
зборува за некакво фамозно невидено 
образование на кандидатите за ми нис-
три, а всушност според сите критериуми 
во Република Македонија четири кан-
дидати за министри имаат само средна 
стручна подготовка. Ние се надеваме 
дека тука господинот Славески ќе ја 
брани честа на Универзитетот 'Св. Ки-
рил и Методиј'", истакна Јани Макра-
дули од СДСМ, кој му читаше молитва 
на на родот а, исто така, им "попуваше" 
и на новинарите.

вистина? Зошто нервоза? Дали причина 
за нервоза во СДСМ е 'Бачилото', или 
можеби аферата со државното зем јиш-
те". 

Ѓорчев, не дозна како Ма крадули дој -
де до стан со плата од 1.000 евра.

СТОЛЧЕ СО ТРИ НОГАРКИ

На овој негов говор повторно репли-
цираше Макрадули: "Мислев дека гос-
подинот Ѓорчев има желба да биде пра-
теник, но очигледно сака да го замени 
Маневски во Комисијата за спречување 
на корупцијата". 

Во однос на образованието на кан-
дидатите за министри се слушна и една 
ваква реплика од пратеникот Илија Ки-
тановски: 

"Ако високото образование стекнато 
во земјите на ЕУ за господинот Ма кра-

дули и за СДСМ е несоодветно, тогаш 
еве еден предлог до него, неговата пра-
теничка група нека даде иницијатива 
да упатиме нота до земјите на ЕУ дека 
ние како РМ имаме толку високо софис-
тицирано и усогласено високо обра зо-
вание и нема да ги признаваме дипло-
мите од универзитетите кои се во зем-
јите на ЕУ". 

На ова претседателот на Собранието, 
Љубиша Георгиевски, во свој режи сер-
ски стил Шекспировски упадна во реч-
та: "Сите дами овде ќе потврдат дека 
нема ништо поужасно од вчерашната 
мода. Вчерашната мода оставете ја, не-
ма никаков ефект!"

И овој пат несвесно се правеа греш-
ки околу редоследот на пријавените 
дискутанти. Беше помешан редоследот 
меѓу Љубисав Иванов-Ѕинго и Сло бо-
дан Најдовски.

Нему му реплицираше Влатко Ѓор-
чев од ВМРО-ДПМНЕ:

"Овој тип реторика, обвинувања и 
паушални работи, кои беа спомнати ги 
гледавме со години. Македонските гра-
ѓани во изминатите 1.100 дена на вла-
деење на најнеуспешната Влада во ма-
кедонската историја видоа еден куп 
афе ри без разрешница и обвинувања, 
кои беа невтемелени. Значи, целата 
оваа реторика беше присутна и пред 5 
јули, а на 5 јули излегоа македонските 
граѓани и гласаа. ВМРО-ДПМНЕ и наша-
та коалиција победи, тоа беше судот на 
јавноста. А, судот на јавноста за ваквиот 
СДСМ, владејачки и олигархиски, беше 
тоа што доби околу 200.000 гласа од 
500.000 кои ги имаше во 2002 година, 
убедливо најлош резултат. Кога сме кај 
становите, би го прашал претходниот 
дискутант колку станови има, која е нив-
ната вредност, колку пари има позај му-
вано и едноставно на кој начин се стек-
нати? Знаеме дека пратеничката плата 
е околу 1.000 евра. Откако е пратеник, 
Јани Макрадули на кој начин има стек-
нувано имот? Дали од некого има позај-
мено 50.000 евра, дали има стан кој па-
зарно вреди 90.000 евра, а го има про-
ценето на 75.000 за евентуално да се 
плати понизок данок итн.? Дали сè тоа е 

СОБРАНИСКИ  ТЕ БИСЕРИ ГИ   ТЕ БИСЕРИ ГИ   
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ПОЛИТИЧКИ ГАФОВИПОЛИТИЧКИ ГАФОВИ

"Како јас немам право, со какво пра-
во тврди дека немам право. Јас му прос-
тив на Макрадули за тоа што ми рече 
дека нема да ми даде столче во Со бра-
нието. Вие знаете јас тогаш донесов ед-
но столче со три ногарки, така што го 
заборавив тоа и не сакам да биде тоа 
како причина. Личните дисквали фика-
ции, навреди и измислувања се многу 
непродуктивни. Тоа често пати е ти пич-
но за нас Македонците. До скоро мис-
лев дека ние Македонците сме народ 
кој најмногу се јаде меѓу себе, меѓутоа 
имав прилика да прочитам дека науката 
открила дека ајкулите почнуваат да се 
јадат уште во утробата на мајката. Ајде 
да престанеме, да го измениме тој наш 
обичај и полека да станеме културна 
нација. Навредите, дисквалификациите 
не водат кон ништо", истакна Љубисав 
Иванов-Ѕинго.        

биле докажани во својата работа. 
"Господине мандатар, од ЛДП ја 

имате целосната поддршка во борбата 
против корупцијата. Но, има еден услов 
тоа да го направите во првите 2-3 ме-
сеци. Да ги разрешите сите 'бачила' во 
РМ, сите злоупотреби кои ги направиле 
функционерите од било која политичка 
партија, ги има и од нашата ЛДП, иако 
ниеден од нашите министри не бил 
спом нат во досегашните афери. Но, ние 
од ЛДП ве поддржуваме во рок од три 
месеци сите овие случаи да ги раз ре-
шите. Пробивањето на тој рок значи 
дека се занимавате со политикантство 
и кое ќе биде само игра во наредниот 
период. Овие случаи да имаат краен 
епи лог, некој да одговара. Никој не мо-
же да се крие зад одредена политичка 
партија, не се членовите на ВМРО-ДП МНЕ 
лопови, тоа се поединци, кои беа на 

литет на мандатарот, опозиционерите  
прашаа - треба ли да очекуваат Груев-
ски да купи уште станови за неговата 
мајка. Ако Груевски се бори против 
корупцијата, како може да не знае за 
коруптивното однесување на Дара вел-
ски?

"ВЕСНИЧКА" 

В.Д. претседателката на ВМРО-На род-
на партија, Весна Јаневска, зборуваше 
за составот на владината коалиција, 
при што потенцира дека ВМРО-ДПМНЕ 
направило коалиција со СДСМ.  

"Никој не ви даде право да го пре-
именувате СДСМ во НСДП. Кандидатот 
за министер за одбрана Лазар Еле нов-
ски во август зел книшка од НСДП. Луѓе 
од СДСМ преминуваат во НСДП за да ги 
зачуваат своите позиции, тоа се истите 
оние кои ги прогонуваа вмровците".

Зборувајќи за состојбите во здрав-
ството таа потенцира: "Температурата 
надвор беше 40 степени, а во бол нич ки-
те соби 50 Целзиусови степени, се ше-
таат лебарки, а вода од тушот не мо же 
да се пушти, зашто ќе се поплави по дот". 

Госпоѓа Јаневска се обиде да на-
прави и споредба меѓу македонската и 
словенечката фудбалска репрезен та-
ција. На тоа се огласи Ѕинго, кој не ре-
плицираше, туку се обрати на начин на 
кој не му доликува на сериозен пра те-
ник - Весничка!

"Весничка ги побркала работите. Но, 
й се простува, тука е бруцош, таму е 
професор. Дали е таа против Меркел, 
про тив една плејада политичари на 
Европа, кои се обединуваат во суд бо-
носни денови за да ја спасат државата. 
Тотално ги побркала работите со репре-
зентациите... Во фудбалот нема апар-
хејд, нема раси, вера, политика. Вес нич-
ка, ако те интересира ќе седнеме, ќе 
расчистиме".

"Не ни очекувам да се разбереме со 
господинот Ѕинго, она што јас го збо ру-
вам за фудбалот, се надевам дека ќе ме 
разбере идниот премиер. Зборувам за 
пари, економија и за сè она што значи 
иден просперитет на РМ, а во однос на 
лево-десните коалиции доволно сум 
информирана за Ангела Меркел, но тоа 
се вистински социјалдемократски со-
јузи, а не простете, бивши комунистички 
партии. Ако сакаме таква коалиција, ле-
ва десна, предлагам коалиција да на-
прават ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ", истакна 
Јаневска. 

На обраќањето на Ѕинго кон Јанев-
ска реагираше пратеникот Жерновски, 
кој побара од собранискиот спикер во 
иднина да не дозволува таков начин на 
обраќање.

Првиот парламентарец Георгиевски, 
кој сè уште не знае која од пратеничките 
е госпоѓа а која госпоѓица, тивко про-

Слободан Најдовски од ЛДП му по-
рача на Груевски да й одговори "на ма-
кедонската јавност дали е расчистено 
прашањето меѓу ДПА и останатите парт-
нери во коалицијата, односно дали 
ДПА и Џафери отстапуваат од нивниот 
став дека Македонија не може да оп-
стане како унитарна држава". 

Зборуваше и за силното влијание на 
левицата во оваа Влада. 

"Морам да ви кажам за нашата за гри-
женост за доминантната улога на леви-
цата во новата Влада и стравот да не ни 
се врати периодот пред 90-та година. 
Оваа Влада ќе ја раководат луѓето кои 
битно одлучувале пред 90-та година (од 
ми натиот век з.н.), или лично се меј ства-
та на тие луѓе, припадници на тогашните 
најконзервативни струи во РМ". 

Најдовски потенцира и дека "не зре-
лоста" на оваа Влада не е заради мла-
доста на кандидатите за министри, туку 
поради немањето искуство во своето 
ра ботење, при што рече дека има и ис-
клучоци, кои во изминатиов период 

функции. Ако некој се огрешил од За-
конот, ја имате поддршката од ЛДП во 
рок од три месеци тоа да го разрешите, 
доколку тоа не го решите сметам дека 
вие го изгубивте чекорот во борбата 
против корупцијата". 

Иван Анастасовски од НСДП, репли-
цирајќи му на Најдовски, потенцира де-
ка неговата дискусија ја сфатил во два 
правца и дека би бил задоволен ако во 
тоа тој го демантира.

"Според мене, од она што го го во ри-
те можам да заклучам дека најголемиот 
хендикеп на оваа Влада е тоа што по-
крај левата и десната ориентација, ве 
не ма вас како централна Либерално-
демократска партија. Дали тоа што 6 
пати повторивте дека давате поддршка 
во првите сто дена, значи дека петте 
пра теници на ЛДП ќе гласаат за оваа 
Влада. Немојте да критикувате ретро-
градни конзервативни сили, па Вие сте 
политичар и од тој и од овој систем и 
затоа добро говорите на говорницата".

Зборувајќи за моралниот креди би-
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коментира, но доволно за да го слушнат 
сите, дека ќе им се обраќа по име, зош-
то ние не сме Грци да ги менуваме ими-
њата.

ЖРТВА 

Пратеникот Влатко Ѓорчев прочита 
цитати од колумната на пратеникот на 
СДСМ, Есад Рахиќ, која се однесуваше 
на сегашниот амбасадор во Лондон, 
Ѓорѓи Спасов, поранешен амбасадор во 
Софија, ексминистер за правда од ре-
довите на СДСМ и претходен нејзин ге-

сценарио - распаѓање на Југославија'.
'Кој е пиротехничарот од краткиот 

документарец фронтално палење на 
американската Амбасада...'.

Трет цитат упатен на Ѓорѓи Спасов: 
'Кој е штембил мајсторот во нашите ам-
басади, фала на прашање, мислам дека 
беше во Софија, за издавање дозволи 
за дамите и танчерките упатени на пе-
чалба во Поранешната Југословенска 
Република Македонија, што дебело се 
наплатуваше, кој истовремено земаше 
и амбасадорска и министерска плата во 
1997 година, делеше нотарски лиценци, 
промовираше актуелни заменици, јав-

ство, им ги даде на други крајно леви-
чарски партии. Тие прашаа дали новиот 
премиер ја изгубил довербата во гра-
ѓаните кога сака да носи странци за да 
ги решаваат проблемите со корупцијата 
и со организираниот криминал. Му ја 
поздравуваат идејата за отворање Аген-
ција за корупција, но сметаат дека тој 
треба да биде првата жртва. 

"Дали ако Груевски увезе 2 милиона 
Јапонци, ќе имаме успешна Влада?", пра-
шаа опозиционерите.

Во дискусијата имаше и коментар де-
ка и ВМРО и комунистите произлегле 
од социјалистите, односно дека сите 
настанале од комунистите. 

Борис Кондарко рече дека секој 
има свое бачило.

"Идната Влада го нема обезбедено 
Бадинтеровиот принцип, со што ќе се 
закочат важни процеси за политичката 
стабилност", забележа социјалдемо кра-
тот Никола Поповски. 

На ова му реплицираше Мендух Тачи 
од ДПА, потенцирајќи "доста со душе-
грижништво, а за Бадинтер, вие немате 
врска кој е и што е тоа".

Досегашниот премиер Владо Буч ков-
ски говорот на Груевски го оцени како 
говор "на директор на агенција за ст-
рански инвестиции", а не како на пре-
миер. Му забележа дека многу малку й  
се посветил на надворешната политика, 
на завршувањето на обврските од Ох-
ридскиот договор и на меѓуетничките 
односи во земјава. 

Надевајќи се дека сè уште ќе биде 
лидер на опозицијата го најави шоуто 
на 101-от ден од новата Влада, а на кок-
те лот во Собранието изјави дека се гу-
би позицијата, но не и главата. 

Пред изборот за премиер Груевски 
уште еднаш им се обрати на пра тени-
ците, оценувајќи дека во дискусиите 
имало добри идеи, но и многу лични 
дисквалификации и навреди. Груевски 
одговори дека обвинителството не на-
шло основа за негова одговорност за 
платежната картичка. За становите се 
повика на ставот на Антикорупциската 
комисија, според која не се огрешил од 
законите непријавувајќи ги становите 
на својот родител. Ги отфрли критиките 
дека релативизирал предизборни еко-
номски ветувања и го подвлече фактот 
дека останал доследен и на ветувањата 
дека во Владата ќе предлага про фесио-
налци, а не само партиски кадри и дека 
ќе донесе и луѓе од странство. Обра-
ќајќи им се на сегашните опозиционери 
искоментира: "Не знаевте за 4 години 
да си ги решите аферите, а нам ни да-
вате 3 месеци". 

Инаку, на вториот ден собраниската 
сед ница ја водеше пратеникот Стојан Ан-
дов. За собранискиот спикер прво се рече 
дека има протоколарни обврски, за потоа 
да се објави дека имал висока температура 
и дека дури примил и ин фузија.  

нерален секретар. 
"Ќе почнам со првиот цитат, реплика 

која се однесува на Ѓорѓи Спасов. 
Што му вели Есад Рахиќ: 'Време е 

јавно да се истражи и обзнани кој ја 
сочинува подземната спрега на која й  
припаѓаш. Време е Жорж (се мисли на  
Спасов) и да се посведочи во тоа, но не 
во колумни, туку во една илустрациона 
легална постапка, која тебе и таквите 
како тебе ќе ги смести на буништето на 
историјата. Време е Жорж да си оди Буч-
ковски затоа што немаше храброст или 
време, нека одлучи самиот, да расчисти 
со инсталациите од твојот состав'. 

Втор цитат за предизвиците кои ќе 
ги има МВР.

'Еве нешто за еден класичен нега ти-
вец, мераклија на глупави споредби и 
филмски жаргони, на пример, кому му е 
познато кој беше задолжен за специ-
јалните ефекти во крими драмата 'го ле-
миот транспорт' за време на ембаргото 
со СРЈ, кој од кај нас е најдобриот при-
јател на Мира Марковиќ во крвавото 

ни правобранители, аплицираше кеш'.
'На крај, Жорж останаа некои нео бра-

ботени теми, како што е, финансирањето 
на партијата во твоето време кога 
знаеше да се потпреш на вистинските 
кадри, но да го оставиме тоа за некоја 
друга пригода. Всушност, Жорж јас и ти 
имавме една многу добра соработка, 
не знам како не се сеќаваш, постојат до-
кументи, полномоштва... на крај затоа 
не удирај по самарите, особено не по 
овој кој имал повеќе газди, туку кажи 
му на нарачателот на прозивката ако е 
маж директно да удри по коњот или 
магарето'", коментираше Ѓорчев. 

Пратениците од опозицијата му за-
бележаа на Груевски за министерот за 
правда, Михајло Маневски, комен ти рај-
ќи дека тој дошол на тоа место благо-
дарение на аферата "државни станови", 
во кои ексантикорупционерот успеал 
да го одбрани Никола Груевски. Зошто 
ВМРО-ДПМНЕ даде толкав акцент на 
еко номскиот развој кога клучните ми-
нистерства, за економија и за зем јо дел-


