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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Б и с е р иБ и с е р и
Законодавниот дом личи 

на третокласен панаѓур каде 
се употребува уличен 
жаргон, се заборава 
македонскиот литературен 
јазик, кој треба и мора да се 
слушне макар и во најслаба 
форма, а конструкцијата на 
реченицата како да е 
направена од 
првоодделенец (со респект 
кон неговото познавање на 
подметот и прирокот). 
Културата и бонтонот се 
сведени на трка за 
навредливи зборови. 
Седници со 
дисквалификациони 
тонови. Погрдни зборови и 
во ходниците. 
Омаловажувања и за 
новинарите...  

"

ДОБРО Е ШТО СÈ УШТЕ С        АМО ЗБОРУВААТ, ШТО АКО СЕ СЕТАТ ДА СЕ...? ДОБРО Е ШТО СÈ УШТЕ С   

БАНДИТ

 КОКИ ОСЕЌА

ШЕМО

МАЗОХИСТИ

јавувам толку пати колку ќе го нару-
шувате дигнитетот на Собранието. Вие 
почитуван потпретседателе не осеќате 
потреба, кога некој во Собранието Ви 
кажува зборови како ајдук, за луѓе кои 
не се тука, да не ги прекинувате. Не 
осеќате потреба кога наместо реплика 
се врши лична дисквалификација на 
пратениците и да не ин тервенирате. 

Ако сте хенди ке пирани 
денес да ја 

водите 
с е д  н и -
цата, за-

менете го мес- то то со 
др уг потпретседател или пови кај-
те го претседателот... Затоа Ве молам, 
или дајте пауза, или заменете се со гос-
по динот Догани, бидејќи очигледно де-
нес сте хендикепирани да ја водите 
сед- ни  ца та", Мак ра дули за по т-

прет се дате лот Ана-

ста сов ски.
"Немам намера да да-

дам пауза и не се чувствувам хен-
дикепиран", Ана ста совски, НСДП.

"Колешката ја промашила темата за 
која дискутираме денес. Многу се 
из накажа, а ништо не се кажа...", 
Бла го родна Дулиќ, ВМРО-ДПМНЕ, 
за Мери Младеновска, СДСМ. 

"Немате поим за предлогот на 
Груевски, кој за ова Ве информирал во 
телефонски разговор откако се вратил 
од Брисел... Која е цената што НСДП ја 

ќе се судрите со мене и со ДПА 2009 го-
дина. Дотогаш нема да спиете мирно", 
Мен дух Тачи, ДПА. 

"За гласови кра  де ње, се знае кој е во 
др жавата. Ако јас Ве по чи- ту вам, 
го по све тив дел од мо-
јот го вор к о н 

Вас, 
ј а с 

мо жам само 
да конста тирам Вие 

како зборувате за гос по ди-
нот Црвенковски, дека сте заљу-

бени, воодушевени од него и сте оп-
седнати и крајно фрустрирани од него, 
не можејќи да воспоставите ди јалог со 
него, Вие влегувате во една аван тура 
во која го мачите потпрет се дателот на 
Собранието, процедурално да не ин-
тервенира за навредите што ги ка жу-
вате овде во Собранието. Но, изгледа 

тие се. По доб ро да си 
куче, откол ку да си 
мал, па сега што ќе 
рече го спо ди нот Пет-

к о в  с к и , вле гува ме во една де-
валвација на Собра нието како ин сти-
туција. Јас го пофалив господинот 
Имер Селмани и уште твр дам дека тој 
може да биде одличен ви цепремиер, 

одговорен за меѓуетнички односи, ама 
за жал, е лош министер за здравство", 
Јани Макрадули, СДСМ. 

"Почитуван потпретседателе, ќе се 

Почитувани колеги и гра ѓани, 
господинот Макра дули 
е еден мал производ на 

еден крадец или бандит, како 
што е Бранко Црвенковски. Тој 
мисли дека јас ќе полемизирам со 
него, но немам намера да го направам 
ова. Го сподине Црвенковски, среќен 
сум, ис крено Ви го велам ова, не се 
грижам воопшто за мојот рејтинг и на 
ДПА. Глав но, рејтингот на Бранко Цр-
вен ков ски и на Шекерин ска го на ма-
ливте на 2 процента. Вие не-
мате мо рал, Вие сте како Ва-
шиот ко мандант, вашиот кра-
дец на 150.000 кражби на Ал-
бан ците, во име на 2 про-
цента наводно зборувате со премиерот 
на Р Македонија, кој има 30 пати по ве-
ќе рејтинг од Вашиот командант, коман-
дант Коки. Прочитајте во Кичево, Тето-
во, пишува по улиците и е чудно колку 
сте безобразни, кога 
го оценувате Имер 
Сел мани, заборавате 
дека треба да ни од-
говорите на едно пра-
шање: Каде Ви е Владо Димов? Не го да 
го пра шате каде се 30.000.000 ев ра. Во 
Ми нис тер ство то за здрав ство. И на кра-
јот, гос по дине мали Цр венков ски, Вие 
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ДОБРО Е ШТО СÈ УШТЕ С        АМО ЗБОРУВААТ, ШТО АКО СЕ СЕТАТ ДА СЕ...?   АМО ЗБОРУВААТ, ШТО АКО СЕ СЕТАТ ДА СЕ...? 

БАРДОВЦИ

МАЛИ

КУЧЕЌУТИ

ЗАЌАРИ

КРАДЕЦ

"Јас лично мислам дека Вие 
прет еравте во Вашата аро-

ганција кон мене. 
Мислам де-

к а 
кога 
ќе водите 
седница следниот 
пат треба да бидете мал-
ку по прет пазли ви. Вие не сте 
тука главниот кој жари и пали, гос-
подине пот претсе да теле. Ние коле-
гијално сме се до говориле и за реп-
лика и за пов торна реплика на човекот 
да му се ово зможи докрај да се ис каже. 

Мислам дека вак вото 
однесување не Ви носи 
добра политичка ка-
риера", Тачи на Анас та-
совски.

"Пола лекар стома то лог сум. Јас и не-
ма што да ви правам што Вие сте не-
среќ  ни. Бидете и натаму несреќни...", 
Тачи.

"Дали има тензија меѓу НСДП и 
ДПА?", новинарско прашање од 
Весна Трпчевска, Канал 5, а Тачи 
одговара: "Ка нал 5, ако имате про-
блем и ви треба помош, одете во 

Бардовци, таму ди рек торот е наш ка-
дар и ќе ви помогнеме!" На реакцијата 
де ка треба да му е срам така не при-
стојно да се однесува, Тачи воз враќа: 
"А како не му се срам на Ка нал 5 Агим 
Красниќи четири дена да би де ударна 
вест!"

Подоцна Тачи изјавува - погрешно 
сум цитиран.

ДПМНЕ апсолутно си ќути... Гос по ди-
нот Петковски за три дена дава 4 из-
јави и на крај бара прошка", Игор Ива-
новски, СДСМ.

"Тоа е матри ца, гос по ди не Ива-
нов ски, и нема бе  га њ е од 

неа, ме ѓутоа има го-
лема штета 

за Ма-
к е  д о -

ни ја... Е, сега 
им е јасно на с и т е 

г р а ѓ а н и зошто го 
на пуш тив СДСМ", П е т  к о в -
ски.

"Би деј ќи не ги 
знам доб ро про-

цедурите, мислам дека 
тре ба да на пра вам реплика на 
гос подинот, не знам, на ал бан-
ски шемо е машко, а шема е жен ско. 
Гос подине Ше ма, по теркот на Цр вен-
ковски, многу го потценувате маке-
донскиот народ. Вие мислите де ка си-
т е 

Македонци се мазо хисти како што сте 
вие. Забо ра ва те де ка на пра вивте Вла-
да и коалиција со една по литичка гру-
пација која... Гос по дине Ше ма, да го 
прашате Бранко Цр венковски кога из-
јави како командант на во ору жените 
сили на Македонија дека на 15 јули ќе 
влегуваме во Кон до во. Зошто не влегол 
во Кондово?", Тачи. 

испо ра ча ла за да гла са за овој пред лог. 
Ту ка сме жи ви и здра  ви, но ако збору-
вате за тран спа- рентност и 
не  ку лис ни ра бо- ти, 
добро е во ин-
терес на јав-
нос та да каже-
те што сте се до го во-
риле и кој е договорот што 
НСДП ќе го заќари од овој предлог на 
гос по динот Тачи да се има уште еден 
минис тер во Владата на РМ", Ма кра-
дули, СДСМ, на Петковски, НСДП.

"Па, тоа е разликата меѓу нас и Вас, 
господине Макрадули. Вие по-
ли тиката ја доживувате 
ка ко лично профи тер-
ство, а ние како потреба 
да се создадат стабилни 
оп штес твени односи... Во Со  б р а -
ние то пратениците на НСДП ќе збо ру-
ваат што треба и што мислат дека е ко-
рисно, а не сешто, по 40-50, по саат вре-
ме", Петковски.

"Не го гледам господинот Тачи да му 
честитам една работа во животот што 
ја кажува дека е точна. Тоа е дека де-
неска и јас самиот се уверив дека Тито 
Петковски сè повеќе личи  на Васил Ту-

пурковски... Господинот Мендух Та-
чи, бидејќи очигледно 

за краток вре-
мен-
с к и 

п е   р и о д г и 
спа  кува, во пози тив- н а 
смис ла за него, и Лека и Агим К р а с -
ни    ќи, сега добива министер плус. ВМРО - 


