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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Со нетрпение ја очекувам секоја 
недела популарната емисија "Ед-
нооки", за кој знае по кој пат да се 

убедам во ступидноста на нашата по-
литичка елита. Не дека таа не може да се 
забележи веднаш, сепак поинтересна е 
кога се гледа на екран. Илустрираните 
лица на македонските политичари, кои 
на комичен начин ја раскажуваат из ми-
натата седмица, само ја потврдуваат вис-
тината за нашето политичко живеење, и 
капацитетот на нашите политичари. Но, 
и не само тие, туку и други многумина 
т.н. јавни личности, кои секојдневно 
учествуваат во македонскиот театар на 
апсурди, со што си обезбедуваат место 
во секоја епизода на оваа серија. Сите 
тие практично се непресушен извор на 
идеи за авторите на оваа серија, кои си-
гурна сум никогаш не дошле до си туа-
ција да останат без инспирација, уште 
помалку без текст за главните ликови.

Сепак, во една од последните епи зо-
ди на "Еднооки" пратеникот Јани Ма кра-
дули или во серијата познат како Џани, 
се надмина себеси. Имено, Џани занесен 
во својот свет на илузии, смислува како 
да ја урне власта. Кришум напиша гра-
фит со наслов" Вмровци одете си до-
мата", веројатно мислејќи дека власта 
треба сама да си замине. Тоа што гра фи-
тот е граматички погрешно напишан е 
работа на Џани, кој допрва треба да го 
научи македонскиот јазик. Но, што пра-
виме со Јани од светот на реалноста, кој 
исто како и Џани, смета дека власта тре-
ба сама да си замине, но под услов да не-
ма избори!? Дали Јани Макрадули знае 
дека се наоѓа во опозиција? Дали мо-
жеби некаде слушнал дека секаде во све-
тот опозицијата е таа која инсистира на 
вонредни избори? Дали некој му кажал 
дека во ниедна демократска земја, опо-
зицијата не ја моли власта да не рас пи-

Според начинот на кој 
пратениците говорат во 
последен период од 
собраниската говорница, имам 
чувство дека добар дел од нив 
знаат дека наскоро ќе има 
предвремени парламентарни 
избори, што ќе рече, дека ќе им 
заврши мандатот. Тука е и 
проблемот. Половина од нив се 
свесни дека на идната листа 
нема да се најдат, и токму затоа 
го користат секој момент за да 
уживаат во својата функција, 
додека други, пак, по две 
години зимски сон се будат и 
говорат од собраниската 
говорница, со цел да бидат 

забележани како 
активни.

шува избори? Дали без избори може да 
се промени власта? Има ли Јани одговор 
на сите овие прашања или, пак, ќе чека 
во наредната епизода да му одговори 
Џани, иако сиротиот тој сè мора сам да 
решава!?

Не е доволно да напишеш графит де-
ка сакаш да ја промениш власта, треба 
да инсистираш на тоа! Но, очигледно во 
СДСМ не важи ова правило. Џани или 
Јани, сака да дојде на власт, но се плаши 

од избори. Веројатно токму затоа и го ис-
праќа својот папа да дава изјави од ти-
пот дека сега не било време на избори!

ОД СЕКОЕ ДРВО 
ШУПЕЛКА НЕ БИВА!
И покрај противењето на опозицијата, 

веќе и на врапците во државата им е 
јасно дека напролет ќе бидат распишани 

ГРУЕВСКИ СО ПОЗИТИВНИ СИГНАЛИ СЕ ГРУЕВСКИ СО ПОЗИТИВНИ СИГНАЛИ СЕ 
ВРАТИ ОД БРИСЕЛВРАТИ ОД БРИСЕЛ

НСДП ВО ТЕШКА КРИЗАНСДП ВО ТЕШКА КРИЗА

ТЕАТАРОТ ТЕАТАРОТ 
НА АПСУРДИ НА АПСУРДИ 

НАПРОЛЕТ ЌЕ ЈАНАПРОЛЕТ ЌЕ ЈА  
ПОЧНЕ СЕЗОНАТАПОЧНЕ СЕЗОНАТА
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вонредни парламентарни избори. Един-
ствената пречка, која досега како ди ле-
ма се поставуваше, се чини дека е над-
мината. Имено, неодамнешната посета 
на премиерот Никола Груевски на Бри-
сел ја испегла и последната пречка, која 
долго време надвисуваше над Маке до-
нија. Бавниот и лош политички договор, 
кој се влечеше цела година, и кој создаде 
клима за непостоење политички дијалог 
во Република Македонија, полека фати 
сенка пред налетот на желбата нашава 
држава да се најде на списокот земји-
членки на НАТО. Сепак, сè уште имаме 
обврски кои мораме да ги завршиме. 
Проблемот е во тоа што реализацијата 
на истите лежи во непродуктивниот и 
досега најлош парламентарен состав, 
кој никако да види дека Македонија во-
општо нема време за чекање, односно 
дека роковите нè газат, а времето е пре-
кратко за да ги донесеме сите закони, 
кои се неопходни за нашиот влез во 
НАТО.

од зимски сон, и дури сега проговорија 
на парламентарната говорница, со цел 
да бидат забележани како активни. Но, 
оваа ситуација не смее да го поколеба 
претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, и да си 
дозволи да подлегне на задоцнети ак-
тивирања, туку напротив да ги сфати 
како сериозна опомена за составување 
на листата на пратеници, која не смее да 
биде составена од лица кои прв пат се 
соочуваат со демократија и со политика. 
Но, исто така, и лица кои немаат никакви 
ораторски способности. Од секое дрво 
не бива шупелка.

Истото важи и за СДСМ, која про дол-
жува да се дави во сопствениот низок 
рејтинг и неконкурентност, што остава 
впечаток за партија која не може да 
истера избори ниту во месна заедница, 
а не на ниво на цела држава. Но, тоа ре-
ално е така кога со партијата раководат 
лица од типот на Јани Макрадули, Весна 
Бендевска...

КОЗМЕТИЧКИ 
ПРОМЕНИ ВО 

ПАНДОРИНАТА 
КУТИЈА!

Откритието или, пак, местенката со 
дипломата на државниот секретар во 
Министерството за одбрана, Лилјана 
Стериовска, која доаѓа од редовите на 
НСДП, инаку коалиционен партнер на 
владејачката ВМРО-ДПМНЕ, сериозно ја 
отвори вратата за низа шпекулации по-
врзани за односите меѓу овие две пар-
тии. Речиси на сите сосема им беше јас-
но дека ВМРО-ДПМНЕ како десна, и 
НСДП, како лева партија (барем така се 
декларираат), тешко ќе можат да сора-
ботуваат. Сепак, во име на изборните ре-
зултати од петти јули, лидерите на две те 
партии се обидоа да седнат на маса за да 
ги утврдат приоритетите, кои би биле 
поврзани исклучително за Република 
Македонија. Но!? Тоа некаде во некоја 
демократска земја, во која партиските 
интереси се во втор план, наспроти др-
жавните. Кај нас редот е обратен. Токму 
затоа претседателот на НСДП, Тито Пет-
ковски, сериозно се сомнева во договор 
на релација СДСМ-ВМРО-ДПМНЕ, на пом-
нувајќи дека се создава некоја загадочна 
коалиција. Тоа го темели на фактот дека 
кривичната пријава за Стериовска, дош-
ла како резултат на пратеничко пра ша-
ње поставено од страна на СДСМ. Ова 
прашање со државната секретарка за 
одбрана, веројатно ќе ја отвори Пан до-

рината кутија, од која јавноста ќе има 
можност, се разбира, неофицијално да 
слушне многу деликатни моменти од 
функционирањето на двете партии. Мо-
жеби и за некои чудни односи на функ-
ционери од самите партии!?

Но, што се случува со ДПА? Риго роз-
ниот чекор на кој се одлучи претсе да-
телот на оваа партија, Мендух Тачи, во 
обид да ги бајпасира своите јадни пет 
проценти рејтинг, како што минува вре-
мето се чини преминуваат во обична 
фарса, пред сè, поради фактот што про-
мените ги прави премногу бавно, но и 
поради неофицијалните информации, 
кои говорат дека во оваа чистка ќе на-
страдаат ситните играчи наспроти круп-
ните ѕверки. Имено, токму тие кои по 
редот на нештата би требало да ја сносат 
најголемата вина, оваа авантура на Тачи 
ќе ја завршат со ротации во минис тер-
ските места, што на долг пат не ја менува 
бројката од пет проценти просечен реј-
тинг на ДПА, додека на краток пат го-
вори за козметичка промена, од која ќе 
настрадаат некои небитни директор-
чиња.

РАДА ГО НАПУШТА КОРМИЛОТО!?

Неофицијалната, но веќе сосема из-
весна најава за предвремени избори 
сериозно го потресе претседателот на 
Република Македонија, Бранко Цр вен-
ковски, кој буквално ја користи секоја 

шанса на јавноста да й соопшти дека из-
бори не ни се потребни. Но, зошто Цр вен-
ковски толку многу се плаши од из бо ри?

Се разбира, одговорот е во неговата 
партија СДСМ, на која сè уште е прет-
седател, а која и натаму тоне во соп-
ствениот хаос кој, пак, говори за из бо-
рен неуспех. Свесен за овој непобитен 
факт, односно дека неговата СДСМ, со 
оваа екипа на раководство не само што 
ќе ги изгуби изборите, туку ќе оствари 
срамен резултат, веќе неофицијално на-
јавил промени во врвот во партијата, во 
која во моментов најзагрозено се чув-
ствува лидерката Радмила Шеке ринска.

Веројатно токму затоа пратениците 
тактизираат и одолговлекуваат. Според 
начинот на кој во последниов период 
говорат на собраниската говорница, 
имам чувство дека добар дел од нив 
знаат дека наскоро ќе има предвремени 
парламентарни избори, што ќе рече, 
дека наскоро ќе им заврши мандатот. 
Тука е проблемот. Половина од нив се 
свесни дека нема да се најдат на идната 
партиска листа за парламентраци, и ток-
му затоа го користат секој момент за да 
уживаат во својата функција, која несом-
нено им носи многу бенефити. Други, 
пак, како по две години да се разбудија 

КОГО ЛИ ЌЕ КОГО ЛИ ЌЕ 
РЕКОНСТРУИРА ТАЧИ?РЕКОНСТРУИРА ТАЧИ?

ШЕКЕРИНСКА ЈА ЗАВРШУВА ШЕКЕРИНСКА ЈА ЗАВРШУВА 
КАРИЕРАТА НА ЛИДЕР!?КАРИЕРАТА НА ЛИДЕР!?


