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Можеби Собранието е мес -
то кое всушност постои за 
да се каже нешто и потоа за 
тоа да не се сноси никаква 
одговорност? Судејќи спо-
ред тоа како се однесуваат 
пратениците, по сè изгледа, 
може само така и да се пер-
цепира. Во зависност од тоа 
дали се на власт или во опо-
зиција, тие ја менуваат сво-
јата ментална состојба. Кога 
се на власт, тогаш можат да 
видат работи кои никој друг 
не ги гледа и да ви кажат 
дека сè оди во позитивна 
насока, а кога се во опо зи-
ција, пак, постојано се загри-
жени, исплашени, па во од-
редени случаи како што ве-
лат и "вџашени" за судби на-
та на сите нас.

УСПЕШНОСТА НА 
МАГИОНИЧАРСКИОТ 
ТРИК НЕ ЗАВИСИ ОД 
МАГИЈАТА, ТУКУ ОД 
ДИВЕРЗИЈАТА

околку еден обичен ден 
немате што да правите и 
ви е здодевно, слободно 
вклучете го телевизорот 
на собранискиот канал и 
уживајте во претставата 

која ќе ви ја одиграат нашите по ли ти-
чари-актери аматери. 

Ќе слушнете дека Македонија е др-
жава во која сè е розово, дека сè оди во 
позитивна насока, дека некој е ми лио-
нер, дека Лазар Колишевски и Светозар 
Вукмановиќ Темпо се заслужни што сте 
се здобиле со образование, и што уште 
не. Ќе слушнете сè, само она што треба 
- не. 

Или можеби грешам? Можеби јас пра-
вилно не ги разбирам Собранието и 
неговата функција? Можеби тоа е место 
кое всушност постои за да кажете неш то 
и потоа да не сносите никаква одго вор-
ност? Судејќи според тоа како се од-
несуваат пратениците, по сè изгледа, 
може само така и да се перцепира. Во 
зависност од тоа дали се на власт или 
во опозиција, тие ја менуваат својата 
ментална состојба. Кога се на власт, 
тогаш можат да видат работи кои никој 
друг не ги гледа и да ви кажат дека сè 
оди во позитивна насока, а кога се во 
опозиција, пак, постојано се загрижени, 
исплашени, па во одредени случаи како 
што велат и "вџашени" за судбината на 
сите нас. 

Искрено, не би ми пречело да ги 
гледам постојано и да им дозволам да 
ме убедуваат во тоа дека детскиот-мла-
дински парламент е посериозна инсти-
туција од нив, но проблемот е во тоа 
што според Уставот, за жал, тие се оние 
кои носат закони и важни прописи. 

Но, тие очигледно имаат и своја ин-
терпретација на Уставот. Веројатно чи-
тајќи го сфатиле дека Собранието пос-
тои за тие да се обидат да откријат топ ла 
вода и да се обидат да сфатат што е тоа 
што нè кочи сите нас за да почнеме да 
живееме како што му доликува на еден 
народ каков што сме ние. Па, така може 
да се видат бројни дискусии во кои точ но 
и прецизно се посочува проблемот, 
"рак раната" на македонското опш тес-
тво. И? И ништо. Битно болеста е ди-
јагностицирана, а судбината на па ци-
ентот ќе зависи од неговата сила и суд-
бина. Доколку се обидеа да спроведат 
или да решат барем 2 отсто од проб-

лемите кои ги воочија, сигурен сум 
дека немаше да дискутираме на теми 
кои во напредните општества се над-
минати уште во 50-тите години од ми-
натиот век. Воопшто немаше да биде 
спорно дека е потребна профе сиона-
лизација на администрацијата. Наместо 
тоа, кај нас се носи закон во кој се 
предвидува процентуален сооднос на 
партиските и на професионалните кад-
ри! Единствено не знам како таквиот 
закон помина на Уставниот суд, од при-
чина што со таквата норма директно се 
врши дискриминација и фаворизирање, 
што во секој случај е спротивно на на-
шиот Устав. Но, ајде прашајте ги пра те-
ниците што мислат за тоа. Сите до еден, 
како првачиња, од пушка ќе ви речат - 
само професионализам. И кога ќе ги 
пра шате, па зошто тогаш усвоивте так-
ва норма? Е, тогаш ќе направат една 
цела одисеја во која ќе ве убедат дека 
социјално филозофскиот аспект, кој за-
ради историските перипетии постои во 
нашето општество, неминовно намет-
нува такво решение кое, пред сè, прет-
ставува морален чин! Секоја чест, си-
гурен сум дека се способни од истите 
причини да објаснат и зошто сонцето 
изгрева на исток, нормално ако тоа е 
дел од нивната партиска агенда. И до-
дека вие не знаете дали на одговорот 
да се смеете или да плачете, сфаќате 
дека нивниот мандат поминал, вашата 
состојба се влошила, нивната нема ни-
когаш да ја дознаете затоа што имаат 
привилегија да не ги покажат имотните 
листови, а како брз воз, за само еден 
момент, крај вас ќе помине вашата ид-
нина која е креирана од одлуките на 
таквите циркузанти. Токму затоа немој-
те да дозволите диверзиите од типот на 
спектакуларни апсења, спроведувања, 
минирања и слично, кои се забораваат 
по само неколку дена, да ви го оттргнат 
погледот од она што ќе остави по сле-
дици не само врз вас, туку и врз ге не-
рациите кои доаѓаат. Сè ова го велам 
затоа што некако симптоматично се 
пов торува секогаш кога ни се случуваат 
разни спектакли, кои со текот на вре-
мето ги менуваат своите облици, да 
следува нешто многу сериозно кое сите 
нас нè затекнува неподготвени. Не смее-
ме и овој пат да бидеме жртви на 
"оптички варки". Среќно!


