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Расипан телефон. Владејачката 
ВМРО-ДПМНЕ преку својот порт-
парол му поставува конкретни 

пра шања на својот ривал. Гласного вор-
никот на СДСМ слуша, но и тој прашува. 
Заеднички именител и за двајцата е тоа 
што не одговараат на прашањата, туку 
упорно поставуваат нови. И така до не-
доглед. Секој втор ден нова тура пра-
шања на кои нема одговор. Едно чудо 
прашалници испишани во тетратките 
на новинарите, на кои никој не дава од-
говор. Ти се чини има натпревар за тоа 
кој повеќе прашања ќе постави, или кој 
подолго ќе молчи за на нив да не од го-
вори.

Прашален круг. На тоа се сведуваат 
прес-конференциите на двете најго ле-
ми политички партии во земјава, СДСМ 
и ВМРО-ДПМНЕ, кои очигледно во не-
достиг на сериозни теми за разговор, 
се тркаат кој повеќе прашања ќе му по-
стави на другиот, и тоа такви на кои не-
ма одговор или, пак, што би рекле од 
СДСМ, "прашања кои не заслужуваат 
одговор". Понекогаш помислуваме дека 
за некои прашања навистина и нема од-
говор, како на дел од оние кои ги по-
стави портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ, а 

Што правиме со оној дијалог 
кој трае веќе една година, а 
никако да мрдне од мртва 
точка? Да. Станува збор за 
дијалогот на лидерите на 
четирите најзначајни 
политички партии, кои се 
сретнуваат за да решат 
прашања, а кои треба да се 
најдат во одговорот на 
Европската унија. Но, и овде 
очигледно дека само се 
поставуваат прашања, кои 
никако да најдат заеднички 
одговор. По секоја средба на 
лидерската четворка си 
заминуваме со едно чудо 
неодговорени прашања и 
дилеми, пред сè, за тоа дали 
овие моќни луѓе навистина 
имаат намера да постигнат 
консензус или, пак, и натаму 
секој ќе останува на својот 
почетен став, кој немаат 
намера да го коригираат.

кои често се адресираат на погрешно 
место. На пример, прашањето за тоа 
кол ку станови има "пратеничкиот екс-
перт за сè и сешто - Јани Макрадули". Ни-
ту во сон не ни паѓа на памет да помис-
лиме дека овој самонаречен експерт ќе 
одговори на ова прашање, уште повеќе 
дека ќе даде точен одговор. Но, дефи-
нитивно на јаве очекуваме одговор од 
надлежната институција. 

Мислам дека пресовите на СДСМ и 
не заслужуваат внимание, бидејќи не са-
мо што ја промашуваат адресата, туку и 
темата. Нема да бидам изненадена, ако 
се случи прес-конференција на СДСМ, 
на која ќе се говори за временската 
прог ноза, се разбира, со точно утврден 
виновник, а тоа зошто е токму таква!? 
Или, пак, зошто во зима има снег?

Прашања на кои нема одговор. По-
раки кои се губат некаде по пат. Можеби 
гулабите го менуваат правецот на ле та-
ње. Сеедно! Една година ВМРО-ДПМНЕ 
и СДСМ поставуваат прашања наместо 
да одговараат на оние кои ги поста ву-
ваат граѓаните на Република Маке до ни-
ја. А тие, пак, не можат да дојдат на ред 
да постават прашање, кое нив ги ин те-

ресира. Можеби сакаат некому да му се 
заблагодарат. На некој министер, ди рек-
тор, воопшто на Владата на Република 
Македонија, ама ете и тоа не можат тоа 
да го сторат. За она другото како, на при-
мер, за времето знаат какво беше вче-
ра, но и лесно можат да претпостават 
какво ќе биде утре. 

МРТВАТА ТОЧКА 
БАРА ОТСТАПКИ!?

Но, за сè тоа сите ќе речеме - тоа е 
партиски живот. Каков-таков, тој е! Из-
ворно македонски. Портпаролите на 
две те најмоќни политички партии во 
земјава, најдоа начин како да кому ни-
цираат меѓу себе - преку прашања. Но, 
што правиме со оној дијалог кој трае 
веќе една година, а никако да мрдне од 
мртва точка. Да. Станува збор за ди јало-
гот на лидерите на четирите најзначајни 
политички партии, кои се сретнуваат за 
да решат прашања, кои треба да се нај-
дат во одговорот на Европската унија. 
Но, и овде очигледно дека само се по-
ставуваат прашања, кои никако да нај-
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ќе однапред е позната првата форму-
лација која ќе ја слушнеме - нема кон-
сензус или, пак, уште една неуспешна 
средба. Од таму оправдано се поставува 
прашањето зошто воопшто се сретну-
ваат претседателите на политичките 
пар тии, ако никој не сака да попушти 
или, пак, свесно сака да го минира овој 
процес, со тоа што главен проблем во 
државата ќе стане политичкиот дија-
лог!? Дали политиката во Република Ма-
кедонија се сведе на одржување дија-
лошки монолози во Клубот на пра те-
ниците? Зошто токму овој турнус сред-
би, наречен дијалог, се издигна во др-
жавата на прашање на живот или смрт? 
Кој тоа дозволи економијата да падне 
во сериозен втор план наспроти при-
казната политички дијалог, кој својот 
врв на комуникација го достигна со те-
пачката во Собранието на Република 
Македонија? 

Одговори на овие прашања нема. 
Веројатно нема ниту да има сè додека 
лидерската четворка сериозно не сфа-
ти дека секој нивен потег се гледа под 
лупа во Европската унија, од која зависи 
нашето влегување во елитното друш-
тво. Млазот препки кои опозицијата го 

ската унија и НАТО. Од друга страна, 
пак, меѓусебните партиски обвинувања 
за тоа кој го закочува дијалогот на ме-
ѓународната заедница й остава слика 
на недораснати политичари, кои ника-
ко не можат да си го средат сопствениот 
дом.

ДЕЛОВНИЧКИ 
ПРЕПКИ СО 
АЛБАНСКИ 
ПРЕДЗНАК

Каде запира дијалогот, или подобро 
речено каде не се разбираме? Ова е 
најчесто поставуваното прашање по се-
која лидерска средба. Последната која, 
исто така, не забележа напредок, ја бој-
котираше лидерот на ДУИ, Али Ах мети, 
со една банална забелешка за дневниот 
ред. Небаре се работи за куќен совет!

Точките за кои со месеци се дебатира 
се Законот за јавно обвинителство, и ле-
гендарниот Деловник за работа на Со-
бранието на Република Македонија. Кај 
првата точка нема напредок. Останува 
отворен начинот на избор на јавните 
обвинители на кои им завршува ман-
датот. Втората, пак, се покажа како ка-
мен на сопнување, во делот кој ја ре-
гулира употребата на албанскиот јазик, 
за кој се чини дека има сериозно раз-
лично мислење. Лидерката на СДСМ, 
Рад мила Шекеринска, виде различно 
тол  кување, односно разминување во 
ставовите на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, но не 
знаеше зошто на средбата го нема неј-
зиниот коалиционен партнер ДУИ. Се-
пак, општиот впечаток од последната 
сред ба е дека владејачката ВМРО-ДПМНЕ 
останува на својот првичен став дека 
албанскиот јазик треба да го користат 
само претседателите на со браниските 
комисии. ДПА, пак, бара на албански ја-
зик да се водат и пленарните собра нис-
ки седници, се разбира, до колку претсе-
дателот на Собранието е од редовите 
на некоја од албанските партии во зем-
јава. Од трета страна, пак, СДСМ не се 
согласува со ништо. За вак вата ситуа-
ција ДПА го обвини СДСМ кој, според 
нив, со месеци го блокира доне сува ње-
то на Деловникот и е против би ло каква 
употреба на албанскиот јазик во Соб-
ранието на Република Маке до нија.

Маѓепсан круг. Бескрајна приказна, 
која "изеде" една година од политичкиот 
живот на партиите. Токму затоа и из-
вештајот, кој набрзо ќе го добиеме од 
Европската унија, ќе ги има токму овие 
забелешки кои, за жал, се издигнаа на 
нај висок приоритет, иако во сите тран-
зициони држави најглавен треба да би-
де и да остане оној кој е врзан со еко-
номијата, која во нашава држава сè уш-
те се наоѓа близу дното, и покрај голе-
мите заложби на економскиот тим на 
премиерот Никола Груевски.

дат заеднички одговор. По секоја сред-
ба на лидерската четворка си зами ну-
ваме со едно чудо неодговорени пра ша-
ња и дилеми, пред сè, за тоа дали овие 
моќни луѓе навистина имаат намера да 
постигнат консензус или, пак, и натаму 
секој ќе останува на својот почетен 
став, кој нема намера да претрпи ко-
рекции. По секоја лидерска средба ве-

испраќа речиси по секоја средба не 
остава впечаток дека набрзо можеме 
да очекуваме сериозен напредок. По ве-
ден од своето опозиционо дејствување 
најверојатно СДСМ помисли дека опо-
зиција значи да се блокираат сите ре-
шенија кои ги предлага Владата, вклу-
чувајќи ги и оние кои се таргет за Ре пуб-
лика Македонија на патот кон Ев роп-
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