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Враќајќи со иста мерка 
не забележуваме како ста-
ну ваме сè она што сме го 
мра зеле.

ладата работи со пол-
на пареа. Светлата во 
зградата на Владата не 
се гаснат. Сметките за 
електрична енер гија 
сигурно се го ле ми, но 

кој работи, тој има, па сигурно тоа не е 
никаков проблем.

Но, веројатно како и сите други "вор ко-
холици" во светот, така и нашиве за-
бораваат на "внатрешната хигиена". Тука 
не мислам на онаа буквалната хигиена, 
сигурен сум дека за неа имаат време. 
Туку мислам на "чистењето" и на одр жу-
вањето на "хигие на та" во својот состав.

Уште на почетокот са ми от премиер 
истакна дека и тие се луѓе, дека и тие гре-
шат, и дека тој е подготвен да ги прифаќа 
грешките и да презема сè што е во не гова 
моќ за да ги отстрани предизвикувачите 
на грешките, со што би спречил нивно 
повторување. Дали тој тоа и го прави?

Неколку пати досега имаше прилика 
за такво нешто. Очигледниот непотизам 
во некои институции, неостварувањето 
на проектите во земјоделието, сомни тел-
ните продажби, неефикасноста на некои 
од институциите, а секако не смее да се 
заборави и целата збрка и "тарапана" 
која настана во Собранието. Примерите 
не ги конкретизирам во интерес на прос-
торот, но сигурен сум дека сите добро 
знаеме за што станува збор. Сите овие 
ситуации беа одлична можност од збо-
рови да се премине на дело. Но, и покрај 
заложбата, ниедна од нив не беше иско-
ристена. Наместо да ја искористи при ли-
ката да направи оправдана "чистка", пре-
миерот реагираше во стилот на нашите 
центарфори кога пред себе имаат празен 

на вниманието, долго време остана во 
фокусот на јавноста. Јавноста отворено 
од премиерот бара да преземе нешто 
во врска со целиот тој настан. Можеби 
во моментот кога овој текст ќе биде 
објавен целата ситуација ќе биде ра-
светлена и ќе се преземат некои мерки, 
но едно нешто ќе остане како факт. Пре-
миерот цело време се држи себеси на 
безбедно растојание од целиот настан. 
Тоа е онаа група Македонци во чиј ген 
е врежано да се движат по линијата на 
помалиот отпор, да седат отстрана и 
сеирџиски отпосле да поентираат.

Но, сигурен сум дека народот тоа не 
го очекува од него. Оправдувањето дека 
неговите ингеренции не му дозво лу-
ваат да се меша во внатрешните работи 

кога "јарецот" не ќе успее да го реши 
проблемот, на сцената стапува "главниот 
јунак"(меѓу народот попознат како "мла-
дичот") и ги средува лошите момчиња.

До некаде и можам да разберам дека 
секој владетел има желба да го про дол-
жи своето владеење, а нашиот премиер, 
како поранешен спортист сигурно има 
и цел и желба да го сруши сегашниот 
рекорд на владеење, кој го држи прет-
ходно спомнатото "момче". Но, има само 
еден проблем. Сè некако се плашам дека 
ситуацијата во која се наоѓаме како др-
жава, не е многу поволна за уривање 
рекорди. Не само што во моментов кон 
премиерот дува ветер в гради против 
кој тој мора да се бори, туку од север, од 
запад, од југ и од исток дуваат констан-

на Собранието не е воопшто издржано 
од причина што сите ние добро знаеме 
дека доколку тој со својот политички 
ангажман се стави во интерес на 
расветлување на целиот настан, многу 
брзо, потпомогнат од својот авторитет 
и позиција, ќе се разреши целиот слу-
чај. Наместо да го направи тоа, тој ја 
заврте главата на другата страна и ги 
препушти работите да се одвиваат во  
негативна насока. Веројатно тој, или 
некој друг, успеал да согледа каде се 
крие "тајната на успехот" на нашиот 
сегашен претседател. Тој секогаш кога 
има некоја ваква или слична ситуација, 
ќе пушти некој од неговите "жртвени 
јарци" (кои морам да спомнам подоцна 
знаеја и да ја избричат својата брада), и 

гол, ја погоди трибината зад голот. Во 
сите ситуации тој успеваше да го избегне 
своето ветување. Со помош на разни ме-
диумско-пропагандни трикови, а секако 
и од очајната ни опозиција, сите прет-
ходно спомнати примери отидоа многу 
брзо во заборав. Веројатно сите освен 
еден, последниот. Ситуацијата која нас-
тана во Собранието, инцидентите меѓу 
пратениците од албанскиот блок партии, 
и покрај разните обиди за оттргнување 

тни контраветрови, кои во периодот кој 
претстои многу лесно можат да се пре-
творат во ураган со катастрофални по-
следици.

Токму тоа би сакал да го упатам како 
своја сугестија и поента. "Нечистењето", 
кое претходно го споменав, стоењето 
од страна, заслепеноста од суета, поли-
тичкото профитирање на грбот на др-
жавата... се работи кои беа причината 
заради која нашиот народ направи про-
мени. Доколку во скоро време на дело 
не се покаже дека токму во овие сег-
менти сегашната власт се разликува од 
претходните, ни претстои период од кој 
само со чудо ќе се извлечеме. Или мо-
жеби се надеваме дека некој од надвор 
ќе нè спаси?
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