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"Доколку политичарот 
говори нешто што за здра-
виот разум на секој човек 
има перфектна логика и е 
издржано, очекувај во на-
редниот период да го на-
прави спротивното".

ДА СЕ ОСТАНЕ 
ДОСЛЕДЕН НА СЕБЕ, 
ТОА Е НАЈДОБАР 
НАЧИН ДА СЕ 
ОСТАНЕ ДОСЛЕДЕН 
НА ДРУГИТЕ!

о долгорочно сле-
дење и анализи ра-
ње на нашата по-
литичка сцена и на 
сите случувања од 

тој дел на нашето секојдневие, ве ро-
јатно изразот кој го избрав за наслов 
најдобро го опишува однесувањето 
на нашите политичари. 

Само едно нешто би можел да из-
влечам како правило, кое секогаш до-
бронамерно би му го посочил на се-
кој кој има намера да стане дел од 
политичката сцена. Упатството би гла-
село: "Доколку политичарот говори 
нешто што за здравиот разум на секој 
човек има перфектна логика и е из-
држано, очекувај во наредниот пери-
од да го направи спротивното". Уште 
ако тој што зборува се обидува суш-
тински да ви објасни зошто го изне-
сува својот став, и ви ја објаснува це-
лата аналогија на својата мисла, би-
дете сигурни дека ова што ви го го-
ворам е точно.

Примери за вакво нешто има мно-
гу. Не би одел многу наназад, иако и 
таму можат да се најдат, но сепак ќе 
се осврнам на најсвежите.

Ќе почнам од мојата омилена и нај-
забавна зграда во Република Маке-
донија - Собранието. 

Неодамна, од страна на СДСМ беше 
поднесена иницијатива за интерпе-
лација на Владата на РМ. Оваа, веќе 
одамна декларирана и потврдена "др-
жавотворна", партија постојано суге-
рираше дека во овој исклучително 
битен период за државата, пред сè, 
ни е потребна политичка стабилност. 
Секако, тие како "државотворни" по-
стојано придонесуваат за таа поли-
тичка стабилност, всушност тоа и го 
направија во 2001 година, во која со 
својот "државотворен" настап и иде-
ал успеаја државава да ја претворат 
во своја царевина. Веројатно тоа е 
нивната дефиниција за државотвор-
ност. Но, сигурен сум дека тие имаат 
сосема логично и патриотско објас-
нување за тоа.

на сите економски и финансиски ин-
тереси на државата, но се плашам 
дека се оди кон тоа од приватниот 
сектор да се создаде државен, кој би 
бил под директна контрола на цен-
тралната власт. 

Ете, и најавата за отворање бес-
платни Интернет-кафулиња е еден 
класичен социјалистичко-популис-
тич ки метод, со кој се создава не ло-
јална конкурентност, која е невоз-
мож но да се победи од страна на 
по стој ните стопанственици од тој 
сектор.

Покрај овие партиски контра дик-
торности, постојат и оние кои се со-
гледуваат на индивидуално ниво. 
Така, да речеме, сегашната лидерка 
на СДСМ, од својата претходна пози-
ција на вицепремиер за европски 
интеграции, трошеше часови и ча со-
ви за да ни објасни дека е потребно 
покорно да ги слушаме упатствата 
кои доаѓаат од ЕУ и да се стремиме 
кон нивно целосно исполнување, а 
сега кога стана предводник на "др-
жавотворците" оди до таму што во 
среде Брисел им предочува на евро-
пратениците дека нема да бидеме 
први кои би влегле во ЕУ без да ги 
ис полнат сите критериуми. Се пра-
шувам каде й беше овој патриотски и 
за мене прифатлив став додека беше 
во позиција да преземе нешто во 
врска со тоа.

Единственото нешто што ми дава 
надеж во целата ситуација е изреката 
дека од секое правило има исклучок. 
Се надевам дека кај нас ќе има повеќе 
исклучоци, бидејќи секој втор изне-
сува ставови за кои сум сигурен дека 
би добил чиста десетка на некој из-
бор за мис. Веројатно тоа би бил и 
најдобриот опис за нашите поли ти-
чари, лица кои се анорексични во 
поглед на знаењето, сè со цел да се 
одржат на високите потпетици. Се 
надевам дека вкусот на нашата сцена 
ќе го следи светскиот тренд и ќе ги 
забрани анорексичните, чисто од ес-
тетски причини.

Од другата страна на СДСМ, се нао-
ѓа ВМРО-ДПМНЕ која, исто така, се 
труди да го одржи трендот на кон-
традикторност, па така декларирајќи 
се како десничарска партија, презема 
мерки со кои државата директно се 
меша и презема дел од приватниот 
сектор. Таквите мерки се гледаат пре-
ку забраната за трговија со секаков 
вид отпадни метали, односно секун-
дарни суровини, што претставува ди-
ректно мешање во една од основните 
стопански гранки, што е карак те рис-
тика на комунистичките партии. Се-
како дека власта е свесна оти не 
може вечно да ја одржува оваа своја 
забрана, од причина што е спротивна 
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