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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ДАЛИ СМЕ ЗБУ   НЕТА НАЦИЈА?ДАЛИ СМЕ ЗБУ 

Дали сте Македонец? Дали збо-
рувате македонски или, пак, го 
говорите јазикот на народот од 

вашата држава, Горна Македонија, од-
носно горномакедонски? А кое е всуш-
ност името на вашата држава? Демо-
крат ска Република Македонија!? Тогаш 
кој е вашиот службен јазик?

Одговорот на сите овие прашања во 
овој момент би бил - Јас сум од Збунета 
Република Македонија, а мојот јазик во 

Дали сте Македонец? Дали 
зборувате македонски или, 
пак, го говорите јазикот на 
народот од вашата држава, 
Горна Македонија, односно 
горномакедонски? А кое е 
всушност името на вашата 
држава? Демократска 
Република Македонија!? 
Тогаш кој е вашиот службен 
јазик?

Одговорот на сите овие 
прашања во овој момент, би 
бил - Јас сум од Збунета 
Република Македонија, а 
мојот јазик во моментов е 
збунет, исто како и половина 
од нацијата, и речиси 
севкупната политичка јавност, 
која ставена како на испит по 
математика, се обидува да 
разреши равенка со засега 
седум непознати имиња!?

Сегашниот пратенички 
состав никако не може да ја 
сфати важноста на моментот 
во кој се наоѓа нашата 
држава, соочена со можноста 
од промена на името на 
државата поради Грција, 
признавањето на Косово, и 
евентуалната економска 
блокада од Србија, доколку го 
признаеме новиот сосед. 
Овие крупни прашања, 
речиси и да не допираат до 
пратениците. Нивните изјави 
врзани за прашањава се само 
изнудени зборови од страна 
на новинарите. Изнудени 
ставови, кои немаат никаква 
тежина, познавање или 
сериозност. Нашиот 

пратенички состав 
живее во сосема 
поинаков свет.

моментов е збунет, исто како и по ло-
вина од нацијата, и речиси севкупната 
политичка јавност, која ставена како на 
испит по математика, се обидува да раз-
реши равенка со засега седум непо-
знати имиња!?

Притисната со рокови, нашата по-
литичка елита, па дури и оние прет-
ставници на политички партии, за кои 
слушате од избори на избори, се оби-
дуваат да го најдат соломонското реше-
ние за равенката, која е поставена пред 
петнаесет години, а чиј одговор ниеден 
"математичар" не може да го најде. 
Помагачи многу, но и советници исто 
толку, а сепак решение нема. Ги нема 
оние "брилијантни" изјави на маке дон-
ските политичари полни со себе, кои 
секогаш имаат одговор на секое пра-
шање, а за оние на кои не сакаат да од-
говараат, велат "некои прашања не за-
служуваат одговор". Арно ама, ова е 
пра шање на кое мораат да имаат од-
говор. Ова е едно од оние прашања, чиј 
одговор не може да заврши како ветер 
во магла или, пак, кое ќе се заборави до 
следната "експертска" тема. Ова е пра-
шање, равенка, загатка, старо петнаесет 
години, кое мора да биде решено токму 
сега. Ете, затоа паника!

Паника, затоа што прв пат толку се-
риозно нашите политички елити, се 
турнати до ѕид, за во краток период да 
дадат одговор на прашање, кое нема да 
го одлучи животот само на сегашните 
генерации, туку и на сите наредни по-
коленија, кои во моментов себеси се 
нарекуваат Македонци. Се бара одго-
вор на прашање, кое ќе ја трасира ид-
нината на оваа држава и овој народ. 
Одговорот треба да го дадат сегашните 
политички фактори во сè уште Репуб-

лика Македонија. Но, тие се плашат. Се 
плашат да одлучат, односно сакаат сво-
јата одговорност да ја поделат со гра-
ѓаните, сè со цел поголемиот дел од 
евентуалната вина да ја префрлат токму 
на нив. Поделбата на одговорноста, се 
нарекува референдум. Највисоко демо-
кратско право, на неговото величество 
граѓанинот! Но, зошто токму сега поли-
тичарите дозволуваат толкава демо-
кратија? Зошто токму сега се сетија да 
го истретираат мислењето на граѓа ни-
нот? Поради стравот од грешка!

ОГАН ГОРИ, 
СОБРАНИЕТО СЕ 

ЧЕШЛА!
Република Македонија, како и многу 

пати досега, повторно се најде на ве-
трометина. На балканска крстосница, 
на која сите патишта се обележани со 
знакот "задолжително". Сите подед нак-
во важни и делумно отворени за соо-
браќај, во кои се нудат перспективи, до-
колку тргнете, или, пак, изолација, до-
колку одлучите да застанете во место. 
НАТО, Европска унија, сериозни па рич-
ни одобрувања од европските фондови, 
визни олеснувања... и што уште не, но 
само ако најдеме компромис за името, 
односно одлучиме да го промениме 
истото!? Сериозна размисла во главата 
на нашиот политичко-државен врв. Се-
риозна размисла и за поголемиот дел 
од пратеничките групи во Собранието, 
на Република Македонија, кои наместо 
да ја сфатат сегашната ситуација во која 
се наоѓа нашава држава, односно да се 
соочат со неа, тие менуваат партиски 

НАЦИЈА ИЗГУБЕНА ВО МАГЛА?НАЦИЈА ИЗГУБЕНА ВО МАГЛА?
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ДАЛИ СМЕ ЗБУ   НЕТА НАЦИЈА?НЕТА НАЦИЈА?

извади Лилјана Стериовска, поранеш-
ната државна секретарка во Минис-
терството за одбрана, а булдожерот 
олицетворен во пратеничката Мирјана 
Секуловска почна да го урива она што 
остана од оваа некогаш силна партија.

Неумеењето да менаџира политички 
субјект, претседателот на оваа партија, 
Тито Петковски, за две години успеа да 
изгуби речиси половина од својата 
партиска база на теренот, и повеќе од 
половината од пратеничката група во 
Собранието на Република Македонија. 
Синдромот Циле е веќе толку вирусно 
зафатен кај Петковски, што речиси само 
среќа може да ја спаси оваа партија од 
целосно згаснување, кое можеби ќе би-
де неизвесно доколку продолжат рази-
дувањата меѓу луѓето на Тито и оние 
против Тито. Како во времето на кому-
низмот. Или си со нас, или си против 
нас! Значи, падот во партијата се гледа 
и тој не е неизбежен. Проблемот е во 
тоа што истиот тој се чини дека почнува 
да се префрлува и на владино ниво, 
каде партијата на Петковски би можела 
да изгуби и некои министерски места, 
како резултат на намалувањето на бро-
јот на пратеничката група во Собра-
нието или, пак, за возврат да добие не 
толку интересни министерски ресори. 
Прво на удар сигурно дека ќе биде Ми-
нистерството за економија, кое сè уште 
е без прв човек по оставката на Вера 
Рафајловска, но и некои други значајни 
директорски места, кои сè уште се под 
контрола на кадри од НСДП, а за кои 
веќе од поодамна се шпекулира дека 
работат исклучително лошо.

Прочистувањето на списокот на 
функ ционери од НСДП, кој би го на-
правил Груевски, повеќе од јасно е дека 
нема да оди така лесно, пред сè, поради 
веќе воспоставените инсталации на та-
канаречените бизнис партнери меѓу 
НСДП-ВМРО-ДПМНЕ, кои можат да от-
ворат многу афери, чија завршница не 
би одела само на контото на НСДП. Се-
пак, нужно е тие да бидат прочешлани, 
најнапред поради нивната бројка, која 
е значително голема, се разбира, без 
особена заслуга, но и поради фактот 
што веќе од поодамна се шпекулира 
дека токму кадрите на НСДП во земјава, 
менаџираат со значајни државни биз-
ниси или, пак, се дел од тендерските 
фирми кои учествуваат на конкурсите.

дресови, се пазарат за место или за тен-
дер!?

Сегашниот пратенички состав ни ка-
ко не може да ја сфати важноста на мо-
ментот во кој се наоѓа нашата држава, 
соочена со можноста од промена на 
името на државата поради Грција, при-
знавањето на Косово, и евентуалната 
економска блокада од Србија, доколку 
го признаеме новиот сосед. Овие кр-
упни прашања, оставени пред портите 
на Владата, кои мораат да бидат решени 
во најскоро време, а од кои ќе зависи 
иднината на Република Македонија, и 
можеби нејзиното опстојување, речиси 
и да не допираат до пратениците. Нив-
ните изјави врзани за овие прашања, 
дадени во собраниските ходници, се 
само изнудени зборови од страна на 
новинарите. Изнудени ставови, кои не-
маат никаква тежина, познавање или 
сериозност. Нашиот пратенички состав 
живее во сосема поинаков свет. Свет во 
кој НАТО е само собраниски самит, а 
Европската унија, пакет закони за кои 
мораат да гласаат, во одредено време. 
Во меѓувреме тие се занимаваат со сè 
друго, освен со европската или НАТО 
агендата на Република Македонија.

Токму затоа главните теми кои из ми-
нативе неколку седмици го тресат по-
литичкиот и државниот врв во Репуб-
лика Македонија, и секако дел од гра-
ѓаните на оваа земја, не претставуваат 
никаков предизвик за нашите така на-
речени народни избраници. Тие се за-
нимаваат со кворум за седници на кои 
два месеца на дневен ред се наоѓа За-
конот за високо образование, чија за-
вршница сè уште е непозната, односно 
од неодамна пратеничките трансфери, 
односно кој влегува или излегува од 
власта.

НСДП СЕ 
РАЗВЛАСТУВА!?

Во пресрет на решавањето на го-
лемото прашање за Република Маке-
донија, партијата, која пред две години 
се формира во еден здив, се чини како 
комплетно да останува без воздух. Но-
вата социјалдемократска партија на не-
когашниот човек сенка во СДСМ, Тито 
Петковски, почнува да се распаѓа како 
кула од карти. Клучната, односно ѕидар-
ската тула, што би рекле масоните, ја 

ИМА ЛИ ТИТО ИМА ЛИ ТИТО 
ПЕТКОВСКИ ПАРТИЈА?ПЕТКОВСКИ ПАРТИЈА?


