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Заглавени во сопствените виртуелни светови и само бенди са-
ност, нашите политичари покажаа и докажаа дека не умеат, не 
знаат и не се кадарни да го најдат вистинскиот пат до подобра и 
попросперитетна иднина, а и сегашност.

ИЗГУБЕНИ ВО "РАЈОТ"

ТАКА Е ТОА КОГА ТАКА Е ТОА КОГА 
МАНГУПИТЕ ПРОФИЛИРААТ МАНГУПИТЕ ПРОФИЛИРААТ 
ПАРТИСКИ КАДРИ НА ПАРТИСКИ КАДРИ НА 
КОИ ТЕШКО ИМ ОДИ ДА КОИ ТЕШКО ИМ ОДИ ДА 
РАКОВОДАТ ПАРТИЈА, А РАКОВОДАТ ПАРТИЈА, А 
УТРЕ ТРЕБА ИСТИТЕ ДА ЈА УТРЕ ТРЕБА ИСТИТЕ ДА ЈА 
ВОДАТ ДРЖАВАТА. И СЕ ВОДАТ ДРЖАВАТА. И СЕ 

НЕКОИ ПЛАТФОРМИ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА, НЕКОИ ПЛАТФОРМИ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА, 
ДЕМАГОШКИ ЗАМАЈУВАЊА, А ГРАЃАНИТЕ И НАТАМУ ДЕМАГОШКИ ЗАМАЈУВАЊА, А ГРАЃАНИТЕ И НАТАМУ 
ОСТАНУВААТ ВО СКАПАНИОТ "ОРИЕНТ ЕКСПРЕС".ОСТАНУВААТ ВО СКАПАНИОТ "ОРИЕНТ ЕКСПРЕС".

Дејан Дејан САВОВСКИСАВОВСКИ

оша власт и уште полоша 
опозиција. Вака накусо во 
изминативе години може да 
се опише македонската по-
литичка сцена. Велат за ста-

билна и за просперитетна демократија 
потребни се одговорна власт, силна 
опозиција и политичко зрело гра ѓан-
ство. Кај нас сè уште недостасуваат и 
едното, и другото, и третото. Владите и 
функционерите, партиите и нивните 
приврзоци се натпреваруваа меѓу себе 
која повеќе ќе земе. Заглавени во соп-
ствените виртуелни светови и само бен-
дисаност, нашите политичари покажаа 
и докажаа дека не умеат, не знаат и не 
се кадарни да го најдат вистинскиот пат 
до подобра и попросперитетна иднина, 
а и сегашност. Преголемите ветувања, 
желби, амбиции останаа неисполнети, 
а разочарувањето е сè поголемо. Не-
потизмот, корупцијата и митото станаа 
синоними и симболи за македонската 
транзиција. За разлика од минатите, 
оваа власт сè уште ужива голема под-
дршка кај граѓаните. Но, лека полека 
сите увидуваат дека сè се сведува на 
одлично медиумско презентирање на 
проекти, кои можеби некогаш ќе до не-
сат благодет за сите. Преку цепелини 
нудат рај на небото, а на земјата сè уште 
го доживуваме транзициониот пекол. 
Во прилог на замајувањето на јавноста 
оди и континуирано дисонантната опо-
зиција. Таа го доживува нимбизмот, за 
кој со потсмев го гледаше кај другите. 
Единството со кое толку многу се гор-
дееја социјалдемократите и што беше 
синоним за најконтроверзната партија 
на македонското политичко милје, сега 
замислете, го бараат преку јавни ог-
ласи. 

А, сè почна така "наивно" кога по-
читуваниот просветител и римски прав-
ник ја презеде лидерската позиција, 
несфаќајќи дека од својот претходник 
доби данајски подарок. Можеби денес 
му е сосема јасно дека и не било така 
лесно да се води таква партија. Хазар-
дерското однесување го доведе во си-
туација да прави бесмислени потези за 
да се врати на врвот на партиската пи-
рамида. Сега се сети да ја врати со ци-
јалдемократската идеја во Социјал де-
мократскиот сојуз. Се свести дека ле-
вицата нема таргет група на која треба 
да й се обрати. И како што еден негов 
близок сопартиец, во моменти на ис-
креност, рече дека во времето на СДСМ 

работниците останаа без работа, зем-
јоделците без..., студентите си заминаа 
од државава. И кој е виновен за тоа?! 
Сигурно не е статутот на партијата кој 
не дозволува фракционерско дејству-
вање. Од друга страна, пак, евроин те-
гративката делува мошне несигурно на 
челната позиција на најголемата опо-
зициона партија. Во недостиг на сопс-
твена оригиналност, таа ги повторува 
чекорите на Груевски кога тој се по-

зиционираше во ВМРО-ДПМНЕ. Говори 
за единствен СДСМ, а се обидува свои-
те неистомисленици да ги истурка во 
некоја нова некаква "народна" партија, 
во која би членувале сите оние кои во 
минатото биле вмешани во разно-раз-
ни криминални дејствија. Секојдневно, 
по примерот на вмровците, промовира 
нови лица на конференциите за печат, 
сакајќи да прикаже дека и во нејзината 
партија има млади образовани недо ка-
жани кадри, кои сè уште немале мож-
ност да ги покажат своите капацитети 
на дело. И на неа, како и на Груевски, ќе 
й треба многу време за да ја реформира 
партијата и на наредните парла ментар-

ни избори со новиот лик и новата прог-
рама да успее да ги добие гласовите на 
граѓаните. Плагијат пар екселанс и ниш то 
повеќе. 

Сега нуди решение за отпочнување 
политички дијалог, а самата не може да 
најде начин како да комуницира со не-
истомислениците од својата партија. 
Така е тоа кога мангупите профилираат 
партиски кадри на кои тешко им оди да 
раководат партија, а утре треба истите 
тие да ја водат државата. 

И сè некои платформи за спас на Ма-
кедонија, демагошки замајувања, а гра-
ѓаните и натаму остануваат во ска па-
ниот "Ориент експрес". 

За мозаикот да биде комплетен, свои 
камчиња редат и албанските политички 
партии. ДУИ сè уште не може да се по-
мири со опозиционата улога. И наместо 
да се свртат кон сопствената реор га-
низација или, пак, да ги увидат греш-

ките од слабата игра која ги чинеше 
останување во опозиција, интег ратив-
ците се одлучија да ги блокираат инс-
титуциите на системот. Излегоа од Со-
бранието заедно со нивниот коали ци-
онен партнер ПДП. Доволен аларм за 
меѓународните претставници повторно 
да се обидат да ги седнат на маса на-
шите спасители, кои во наше име пос-
тојано се обидуваат да ни докажат дека 
нешто прават од "пресудно значење". 
Но, ретко кој веќе им верува на доб-
ронамерниците, кои имаат само лу дач-
ка решеност и задоволство само да вла-
деат, повикувајќи се на доброто за гра-
ѓаните. "И по Тито ли Тито".  

"ДО КАДЕ ЌЕ 
СТИГНЕШ СО ОВОЈ 
ПАМЕТ", QUOUS

QUE TANDEM МУ СЕ 
ОБРАТИ ЦИЦЕРОН НА 

КАТАЛИНА


