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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ УДРИ, УДРИ, УД   УДРИ, УДРИ, УД РИ МУЈООО...!
Вејсели окрка тупаница в грб, Теута 

ќе ја задавеле, на новинарот Ду-
лови му залепиле една, а спикерот 

Георгиевски се разиграл како панто-
мимичар и ќе тера комедија од целата 
трагедија. Што дочекавме? Им се сме-
евме на Тајванците кога се плескаа во 
нивното Собрание, се подбивавме со 
Жириновски кога во руската Дума ис-
тури бокал вода врз главата на свој 
колега на самата парламентарна го-
ворница, правевме вицови кога со бра-

На 10 ноември 2007 година Македонија треба да добие еден од 
најважните извештаи од Европската комисија во Брисел. Едни 
најавуваа позитивни, други негативни критики за нашето 
демократско живеење, трети прогнозираа само препораки што да 
доработуваме. И додека се токмевме барем последните триесеттина 
дена, колку што останаа до датумот, да се соберат силите и да го 
поправиме имиџот на државата пред европските дипломати, ни се 
случи најголемиот срам во досегашната парламентарна 
демократија. Полуписмените орди и банди ја осквернавија кревката 
и привидна македонска кроткост, умереност, демократичност, ни го 
урнаа достоинството. Дефинитивно во овие 17 години македонска 
самостојност владеат само мафии, криминалци, погани усти, 
политички деликвенти, нарко босови, шверцери, терористи, 
хохштаплерски кадри со минимален коефициент на интелектуално 
ниво. Нека не се чуди после власта македонска, и поранешна и 
сегашна, зошто младината ни бега по светот. Бега од ваквите 
"водачи" кои секојдневно ја силуваат државата, кои со закани и 
терор им ги исполнуваат задачите на претпоставените големци, бега 
од типови кои ја злоупотребуваат политиката за да остварат 
криминални и теснопартиски идеи. Чинот во и пред Собранието е 
најгрубата шлаканица удрена досега во македонскиот плурализам. 
Виновни се сите. Без исклучок. И ДПА, и ДУИ, и СДСМ, и ВМРО-ДПМНЕ, 
и ПДП. Овие групации му го згорчија животот и на Македонецот и на 
Албанецот и на другите малцинства кои живеат на овие простори. 
Префрлувањето на топката од едната на другата страна, кога е во 
прашање одговорноста за инцидентите, нема никакво оправдување. 
Некој ќе треба сериозно да одговара за овие валканици. Нема само 
морал, нема само етика, овде треба да "паднат" крупни глави. На 
потег се Груевски и Јанкуловска. 

ниското обезбедување во српскиот 
Пар ламент на клоци го изнесуваа Ше-
шељ од салата... И ние коњи за трка сме 
имале. Сега по ништо не заостануваме 
зад нив. Тие барем физички се пре сме-
туваа и правеа пародии. Кај нас оруж-
јето, како по обичај, ја има пресудната 
улога. Како што велат - еднаш арамија, 
засекогаш арамија... еднаш ороспија, 
цел живот ороспија... еднаш екстремист, 
цел век тоа ќе си останеш. 

ВИСТИНСКИТЕ МОТИВИ 
ЗА СОБРАНИСКИОТ 

ХАОС
Вечерните тепачки пред Собранието 

ставија капак на целата работа. Ор-
ганизирани партиски хулигански банди 
се обидоа да ја завршат незавршената 

РАФИЗ АЛИТИ СЕ ПОТСЕТИ НА РАФИЗ АЛИТИ СЕ ПОТСЕТИ НА 
"СТАРИТЕ ДОБРИ ВРЕМИЊА" "СТАРИТЕ ДОБРИ ВРЕМИЊА" 
ОД 2001ОД 2001

"Јас само ги кажав моите аргументи 
за Изборниот законик. Меѓутоа, пра те-
ниците на ДУИ дофрлуваа разни ко-
ментари на ниско ниво, кои не може да 

ги употребува еден 
уличар, а не пратеник, 
по што претседателот 
ја прекина седницата. 
Кога јас тргнав кон 
моето место од по за-
ди ме удри Садула Ду-
раку. Да не беше обез-
бедувањето мислам 
дека сите десет-два-
нае  сет колку ги имаше 
од ДУИ ќе ми се на-
фрлеа". 

Абдулади Вејсели

"Гос по ди-
нот Тачи ми 
се обрати ме-
не со по грд-
ни збо ро ви, 
к а ж у  в а ј ќ и 
дека ние мо-
ра да се диме 
до крајот на 
с е д   н и ц а т а , 
ина ку сите ќе 
би деме лик-
ви ди ра ни и 
де ка прва на 
тој список сум 
би ла ток му 
јас".

Теута Ари фи НЕЕЕ, НЕЕЕ... НЕМА ВРСКАНЕЕЕ, НЕЕЕ... НЕМА ВРСКА
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УДРИ, УДРИ, УД   РИ МУЈООО...!РИ МУЈООО...!

работа од страна на пратениците. Некој 
веројатно ги поведе таму, им даде оруж-
је, ги советуваше да влезат во со бра-
ниското здание и да направат мини др-
жавен удар. Доколку вооружената тол-
па навистина влезеше во законодавниот 
дом, денес Македонија ќе имаше др-
жавни знамиња спуштени на половина 
копје. Дали некогаш повторно ќе се по-
дигнеа со истото достоинство и гордост, 
не може да се претпостави. Во државава 
неспорно имаме ситуација во која по-
литичкото малцинство се става над по-
литичкото мнозинство. Но, тоа го прави 
од причина што во власта гледа опасен 
непријател, кој смртно е заинтересиран 
да ја збрише опозицијата од мапата на 
политичкото општење. Нема тука ни-
какви македонски или албански идеали 
и каузи. Тука има страв од нови апсења, 
тука има голема нервоза за да не се 
слушне ново име на црниот список, кој 
го подготвува МВР за припадници на 
поранешната власт, кои се огрешиле 
пред законот. Навредите, пцовките и 
шлаканиците се последица токму на тој 
страв. Сега можеме да се простиме од 
брзото донесување на составот на Суд-
скиот совет, од консензус за новиот Из-
борен законик. Му турија пепел на по-
зитивниот тон од Европската комисија. 
Сега таа нема да мора многу да се мачи 

и да ги бира формулациите во ноем-
врискиот извештај. Ќе ги каже со многу 
сенс онакви какви што се состојбите, 
без многу да ја интересира какво ќе би-
де расположението кај нашите поли-
тички репрезенти. Тие ќе немаат право 
на реплика. Тие ќе немаат аргументи да 
возвратат. Ќе молчат како п.... под ко шу-
ла и ќе ја манипулираат јавноста дека 
не е така кажано, дека не е опасна ра-

ботата, дека ќе се средат нештата. Со 
гнасниот собраниски чин само уште ед-
наш се потврди одговорот на пра ша ње-
то зошто спаѓаме во т.н. Западен Балкан. 
Сега и Албанија ќе избие пред нас, Ко-
сово ќе нè пристаса... а, ние само про-
гласените лидери во регионот ќе че-
каме следна шанса. Ако некој воопшто 
и ни ја даде. Се разбира, и доколку не се 
дотолчат фраериве до кра.

НЕКОИ ПРИМЕРИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ "ИСТОМИСЛЕНИЦИ"НЕКОИ ПРИМЕРИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ "ИСТОМИСЛЕНИЦИ"

"Наспроти дого воре но то да заврши 
дебатата за Изборниот законик, дека 
требало да збо руваат са мо Ма на сиев-
ски и Шеке ринска, за жал, пози ци јата 
повеќе се трудеше да стигнеме до точ-

ката на носење на 
е в р о п с к и т е 
закони. Про во ка-
цијата што ја за-
почна пр ед некој 
ден Мен дух Тачи, 
денеска са мо во 
режија на Никола 
Груевски, ја извр-
шија Љу би ша Геор-
гиевски и Абду ла-
ди Вејсели". 

Јани Макрадули

"Бараме да одговараат сите што од-
лучија да кренат рака врз пратеничка, 

новинар и врз 
дел од обез бе-
ду ва њето. Ма-
кедонија го до-
пре демо крат-
ското дно и ова 
не е чекор што 
нè приближува 
кон НАТО и ЕУ. 
Претседателот 
на Собранието 
треба да по не-
се одговорност 
за сè што се 
случи тука".

Радмила Шекеринска

"Ова е срамно 
предавство за де-
мократскиот про-
цес во Ма кедо ни-
ја. Шо кантни инци-
денти на насил-
ство, зака нува ње 
и застрашу вање 
се случија во Со-
бранието. Многу 
возне ми рувачки 
се из веш таите де-
ка ме диумите би-
ле спречени да ја 
извршат својата за -
дача, да извес ту-
ваат за инцидентите".

Џилијан Миловановиќ

А, КОАЛИЦИОНИОТ А, КОАЛИЦИОНИОТ 
ПАРТНЕР ГО ОДВРАЌА ПАРТНЕР ГО ОДВРАЌА 
ОД СТАРАТА МАНАОД СТАРАТА МАНА ЗАИГРАА ПОЛИЦИСКИТЕ ПАЛКИ... СО ЗАДОЦНУВАЊЕЗАИГРАА ПОЛИЦИСКИТЕ ПАЛКИ... СО ЗАДОЦНУВАЊЕ


