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НАЦИОНА ЛНАТА ПРИПА ДНОС Т ОС  

СТАРТЕН СОБРА 
НАМЕСТО Р 

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Што е тоа националност? Дали 
слободата на изразување на 
сопствената националност во 

Република Македонија е ограничена? 
Ако судиме според илјадниците пот-

пишани декларации, документи, дого-
вори, и што уште не, а кои говорат за 
слободите и за правата кои ги уживаат 
нашите национални заедници во зем-
јава, веројатно и премногу. Но, доколку 
судиме според последните случувања 
во нашиот највисок законодавен дом, 
кој треба да претставува пример за по-

Стартниот дебакл на 
најновиот состав на 
парламентарниот дом 
остава впечаток дека во 
него седат несериозни 
луѓе, кои попрво би се 
занимавале и би 
дискутирале за сè и 
сешто, отколку да 
развиваат дебата за 
важните државнички 
закони. Дали дел од нив 
се свесни дека токму тие 
треба да бидат 
контролорите на 
работата на Владата или, 
пак, седењето во 
собраниските клупи го 
сфатија како добра 
забава!? Сосема е 
разбирливо 
однесувањето на некои 
пратеници, кои прв пат 
влегуваат во Собранието, 
и кои всушност и не знаат 
дали и кога треба да 
дискутираат, но 
неразбирливо е како се 
однесуваат некои 
народни избраници, кои 
по втор а можеби и по 
трет пат седат на 
собраниските столчиња, 
само во некој друг дел од 
салата.

читување на малцинствата, веројатно 
не. Зошто?  

Затоа што токму таму минатата сед-
мица можевме да видиме како не се по-
читува туѓата национална припад ност, 
и како поради неа една личност може 
да биде изведена на столбот на срамот! 

Станува збор за пратеничката на 
ВМРО-ДПМНЕ, Анита Кипаризоска, која 
поради нејзината влашка национална 
припадност беше ставена на јавен рас-
пит од страна на опозицијата. Неколку 
дена беше главна тема на собраниските 
дебати, кои отидоа дотаму што се гово-
реше дури и за  нејзиното семејно стеб-
ло. "Жешката" тема за која се зафати 
опо зицијата ја доведе Кипаризоска во 
ситуација јавно да ја образложува сво-
јата национална припадност, односно 
да се правда пред целата македонска 
јав ност зошто по националност е Вла-
инка!

Факт е дека Кипаризоска можеби и 
са ма придонесе нејзината "приказна" 
да добие на интензитет бидејќи, како 
што вели опозицијата, таа во последен 
момент се изјаснила за Влаинка. Но, да-
ли поради тоа највисокиот законодавен 
дом треба неколку дена да дискутира 
са мо за тоа, кога пред себе има обврска 
да дебатира за исклучително важни за-
кони, кои Европа, кон која целиме, всуш-

ност ги чека од нас?
Стартниот дебакл на најновиот со-

став на парламентарниот дом остава 
впечаток дека во него седат несериозни 
луѓе, кои попрво би се занимавале и би 
дискутирале за сè и сешто отколку да 
развиваат дебата за важните држав нич-
ки закони. Дали дел од нив се свесни 
дека токму тие треба да бидат контро ло-
ри на работата на Владата на Република 
Македонија или, пак, седењето во со-
браниските клупи го сфатија како добра 
забава!? Сосема е разбирливо однесу-
вањето на некои пратеници, кои прв 
пат влегуваат во Собранието, и кои 
всуш ност и не знаат дали и кога треба 
да дискутираат, но неразбирливо е ка-
ко се однесуваат некои народни избра-
ници, кои по втор а можеби и трет пат 
седат во собраниските столчиња, само 
во некој друг дел од салата. Дали тие сè 
уште не ја сфатиле важноста на соп-
ствената функција која ја извршуваат 
или, пак, сметаат дека ако й припаѓаат 
на опозицијата можат да дискутираат 
буквално за сè. Зарем опозицијата сме-
та дека ова е начинот на кој ќе ја оп стру-
и ра работата на Владата, и тоа токму за 
закон кој е од особена важност за Ре-
публика Македонија? Или, пак, дел од 
нив не се во тек со тоа дека нивниот сè 
уште актуелен претседател на партијата 

СТАРТОТ НА РАБОТАТА НА НОВИОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН СТАРТОТ НА РАБОТАТА НА НОВИОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН 
СОСТАВ ПОКАЖА ДЕКА ВО НЕГО СЕДАТ ЛУЃЕ НА КОИ СОСТАВ ПОКАЖА ДЕКА ВО НЕГО СЕДАТ ЛУЃЕ НА КОИ 
ДЕФИНИТИВНО НЕ ИМ Е МЕСТОТО ТАМУ ДЕФИНИТИВНО НЕ ИМ Е МЕСТОТО ТАМУ 
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 НОВНА "ЗАБАВА" ЗА ПРАТЕНИЦИТЕ 

НИСКИ ЦИРКУС 
АСПРАВА

Владо Бучковски, даде пас за доне су ва-
ње на Законот за полиција? 

Веројатно дел од нив не се во "кон-
такт" со претседателот на СДСМ, Владо 
Бучковски, затоа што очигледно му при-
паѓаат на таборот на неговиот против-
кандидат за претстојните избори за ли-
дер на оваа партија, Радмила Шеке рин-
ска, која можеби смета дека Законот за 
полиција треба да се проблематизира!?

БУЧКО И РАДА 
БИТКАТА ЈА 

ПРЕНЕСОА И ВО 
СОБРАНИЕ!

Јасно е дека ситуацијата во опо зи-
ционата СДСМ, како наближува денот 
на изборот на новиот претседател на 
оваа партија, сè повеќе се усложнува и 
веројатно таа допрва ќе ескалира, но 
сепак мора да се признае дека изборот 
токму Законот за полиција да биде нив-

ниот мегдан за препукување, и не е баш 
некаков избор. Пред сè, поради фактот 
што станува збор за Закон за кој сме се 
обврзале пред европската јавност дека 
ќе го донесеме наскоро, но и поради 
фак тот што свесно или, пак, не, во ова 
нив но меѓусебно подметнување се вплет -
кува и ДУИ.

Поделбата на пратеници кои му при-
паѓаат на таборот на Бучковски и оној 
на Шекеринска е премногу видлив во 
Собранието, не само по пратеничките 
столчиња кои ги заземаат во со бра-
ниските клупи, туку и по начинот на кој 
дискутираат за одредени теми. Нивниот 
прв "судар" беше јаловото почнување 
на собраниската дебата за Законот за 
полиција, и толкувањето на правилото 
на Бадентер кое, пак, предизвика ла ви-
на реакции, од кои подебелиот крај го 
извлекоа Кипаризоска, и нејзината вл аш-
ка национална припадност. 

Додека Бучковски на Владата на Гру-
евски й вети безрезервна поддршка на 
овој Закон, таборот на Шекеринска, 
ск ром но и не многу бомбастично, коке-

тираше со пратениците на ДУИ, јасно 
ставајќи му на знаење на Бучковски де-
ка не се со него. А за да се добие оваа 
идеална ситуација за вербален меѓу-
опозиционен дуел се "погрижи" Кипа ри-
зоска, која несмасно го отвори пра ша-
њето на етничките заедници застапени 
во Собранието, и нивното изјаснување 
за личната национална припадност ко-
ја, пак, беше неопходна при опре де лу-
вањето дали овој Закон треба да се до-
несе според Бадентер или, пак, како 
оби чен закон. Дискусиите за нејзината 
национална припадност, односно ре-
шавањето на прашањето дали таа е 
Влаинка или не, беше доволен повод за 
испитување на силите на пратениците 
кои се блиски до Бучковски, и оние дру-
гите кои застанаа зад Шекеринска, а кои 
жестоко реагираа на изјаснувањето на 
пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ. 

Се разбира, оваа ситуација дојде ре-
чиси како измислена за ДУИ. Партијата 
која по безбројните жалопојни писма 
до европските авторитети, и заканите 
за обновување на вооружениот бунт, 
конечно се симнаа од дневниот поли-
тички ред, повторно најде начин да се 
искачи на скалата на приоритети, и тоа 
благодарение на нивниот довчерашен 
коалиционен партнер СДСМ, односно 
дел од него, кој го отвори проблемот со 
националната припадност на една пра-
теничка. Овде тие најдоа начин да го 
проблематизираат толкувањето на пра-
вилото на Бадентер, кое можеше да им 
овозможи враќање на политичката сце-
на или, пак, некакво пазарење. Но, Гру-
евски одлучи да ги послуша експертите, 
кои тврдеа дека за донесувањето на 
овој Закон не е потребно ова правило!

ИМА ЛИ НЕДОСЛУХ 
ВО ВЛАДАТА?     

Законот за полиција веројатно ја от-
вори Пандорината кутија. Не само за 
опозицијата, која низ него најде начин 
да каже дека двата табора имаат сосема 
спротивни ставови, и дека жестоко ја 
бијат битката за челната позиција во 
СДСМ, туку и во владината коалиција, 
која непотребно го испроблематизира 
целиот Закон. 

Имено, откако законскиот проект 
при стигна во собраниска процедура, и 
секако откако тој ги помина сите по-
требни комисиски филтри, наеднаш се-
га веќе владејачката ДПА се сети дека 
всушност би сакала да бидат направени 
мали измени во Законот, кои требаа да 
донесат нов полициски центар, чие се-
диште би било во Струга, како и на ма-
лување на годините потребни за да се 
стане началник на полиција. Овие изне-
надувачки барања на ДПА, кои делумно 
се согласуваат со барањата кои ДУИ 
свое времено ги имаше упатено до СДСМ, 

БИТКАТА ЗА ЛИДЕРСКАТА ПОЗИЦИЈА ВО СДСМ СЕ ПРЕФРЛИ БИТКАТА ЗА ЛИДЕРСКАТА ПОЗИЦИЈА ВО СДСМ СЕ ПРЕФРЛИ 
И ВО СОБРАНИЕТО. БУЧКОВСКИ И ШЕКЕРИНСКА СО И ВО СОБРАНИЕТО. БУЧКОВСКИ И ШЕКЕРИНСКА СО 
РАЗЛИЧНИ СТАВОВИ И ГРУПИРАЗЛИЧНИ СТАВОВИ И ГРУПИ
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отворија простор за шпекулации дека 
нешто не функционира во вла ди ната 
коалиција уште на самиот нејзин старт. 
Првичните информации велеа де ка ис-
тапувањето на ДПА со овие ба ра ња,  
всушност е само тест за ДУИ, за тоа 
колку тие остануваат на своите ставови 
кои ги имале додека биле дел од Вла-
дата, па сè до оние шпекулации, кои ја 
наметнаа тезата дека ДПА почнува да ги 
испорачува своите скриени барања до 
Груевски, а со кои би сакале да му се 
додворат на албанскиот електорат. 

И додека координаторите на пра те-
ничките групи на ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, 
Силвана Бонева и Ружди Матоши, ја за-
мајува јавноста за тоа дека наводно не-
каде во Владата се преговара за аман д-
мани ( или, пак, некој навистина ги ин-
формира дека тоа се случува), кои Вла-
дата ќе ги испорача директно на собра-
ниската седница, премиерот Груевски 
одлучи да ја прекине агонијата и јавно 
соопшти -  нема амандмани. 

Дали навистина станувало збор за из-
мени на Законот, допрва ќе слушнеме. 
Доколку навистина е така, тогаш пре-
миерот Никола Груевски успеа да ја до-
бие првата битка во владината коали-
ција, со што јасно и недвосмислено со-
оп шти дека неговиот збор е последен. 
Но, доколку навистина се преговарало, 

тогаш уште на старт се покажа недослух 
меѓу владините партнери, што во ид-
нина значително ќе му ја отежни ра-
ботата, а со тоа и исполнувањето на за-
цртаната програма, за која се обврза 
дека ќе ја исполни.

Владини извори соопштуваат дека 
криза во коалицијата нема. Премногу е 
рано истата да се случи, а она што Гру-
евски го практикува е само еден доказ 

дека сака многу јасно и прецизно да им 
соопшти на своите коалициони пар тне-
ри оти има намера да го задржи својот 
рејтинг од повеќе од 25 отсто, кој досега 
е највисок што го имал некој политичар 
во земјава. Истовремено, потенцирајќи 
дека министрите во Владата треба да 
му одговараат нему, а не на своите по-
литички претседатели, како што беше 
случајот со ДУИ во изминатата Влада.   

ИМА ЛИ КРИЗА ВО ВЛАДИНАТА КОАЛИЦИЈА ИЛИ, ПАК, 
ГРУЕВСКИ САКА САМО ДА ПОКАЖЕ ДЕКА НЕГОВИОТ ЗБОР 
Е ПОСЛЕДЕН?


