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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Парламентарката Мирјана 
Секуловска доживеала 
"просветлување" по 
осумнаесет години. Веројатно 
не била ниту свесна дека исто 
толку години сега веќе 
напразно членувала во леви 
партии. Дури сега сфатила дека 
местото всушност й е во десна 
партија. Арно ама, не сака 
јавно да признае, па во 
јавноста излегува со теза, дека 
во Република Македонија 
немало десни и леви партии! 
Замислете во Република 
Македонија сè си било исто 
само, ете така, од забава луѓето 
членувале во различни партии, 
и најчесто се определувале 
меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. 
Кумови во СДСМ, кумашини во 
ВМРО-ДПМНЕ. Или обратно. 
Сеедно. Секуловска вели дека 
тоа е едно исто.

Кога до еден пратеник ќе 
пристигне понуда која 
навистина тешко ќе може да ја 
одбие, се случува напуштање 
на старото јато и преминување 
во ново. Оваа слика сме ја 
виделе многу пати досега. 
Интересите се исти, желбите, 
исто така, но и плукањето по 
старото гнездо е исто. 
Разликата е во политичката 
партија, пратеникот и секако 
собранискиот состав. Сепак, 
овој пат има нешто малку 
различно. Навидум има мала 
разлика во пеењето на песната 
на нова птичка преселничка. 
Новата птица, која се одѕива на 
името Мирјана Секуловска, 
која ниту помалку ниту повеќе 

пееше, за чудо кое й се 
случило по осумнаесет 
години!?

Би било речиси идеално секое оп-
штество или земја, доколку поста-
пува така како што посочува Џон-

сон. Но, проблемот е што најчесто се 
постапува сосема спротивно од она 
што како завет, закон, или ветување се 
дава. Постојаното скршнување од цел-

кадри, кои најчесто на половина мандат 
забораваат на која политичка опција й  
припаѓаат. Моментната амнезија која ги 
опфаќа, најчесто поради силниот на-
плив на интереси, и во овој собраниски 
состав уште еднаш ја отвори вратата за 
т.н. политичка проституција.

ПРАТЕНИЧКИОТ 
ТРАНСФЕР "ТЕЖИ" 
КОЛКУ НИВНИОТ 

ИНТЕРЕС!
Звучи грубо и непристојно, но тоа е! 

Политичка проституција. Преминува-
њето на одреден народен избраник од 
една во друга политичка партија, и тоа 
за времетраењето на неговиот прате-
нички мандат во политичката лите ра-
тура се нарекува политичка прости ту-
ција. Досега речиси и немаше парла-
ментарен состав, во кој не се случија 
преминувања на пратеници од една во 
друга политичка партија. Имаше и так-
ви кои беа исклучени, па формираа 
нови политички субјекти или, пак, ста-
нуваа независни парламентарци. Но, 
како и да е, не го завршија мандатот ка-
ко пратеници на онаа политичка пар-
тија, со која влегоа во Собранието. При-
чини има повеќе. Сепак, главна, или по-
добро речено јавна, секогаш е една. Од-
носно дека нивниот претседател ги пот-
копал основните темели на кои се др-
жела политичката партија и платформа, 
и токму поради тоа тие морале да ја на-
пуштат истата, да формираат нова или, 
пак, да станат независни пратеници. Но, 
всушност вистинската приказна секо-
гаш е различна. Имено, вистинските 
при чини се и секогаш биле личните 
интереси на пратеникот, кој во својот 
собраниски мандат видел идеално вре-

"Јазикот е само инструмент на на у-
ката, а зборовите се само знаци за идеи-
те. Меѓутоа, тој инструмент по мал ку да 
му се подава на опусто шу ва њето, и тие 
знаци да бидат постојани, како работите 
кои ги опишуваат". 

Самуел Џонсон
"Речник на англискиот јазик"

та, неисполнувањето на ветеното или, 
пак, отстапувањето од примарната ид-
еја се само мал дел од вообичаените 
карактеристики на денешниот маке-
донски политичар. Веќе воопшто не е 
интересно ниту, пак, е вест да се со оп-
шти дека одредена политичка партија, 
или поединец од неа, не го исполнил 
она што го ветил за време на изборната 
еуфорија. Всушност, исто како и секоја 
опозиција, која токму во тие тешки 
опозициони моменти и денови, станува 
свесна за состојбата во која се наоѓа 
обичниот граѓанин. Емитуван филм во 
кој секогаш ние граѓаните прифаќаме 
да учествуваме. Секој пат со надеж дека 
овој пат ќе бидеме подобри и поумни. 
Не тие политичарите, туку ние гра ѓа ни-
те. Со жар прифаќаме да бидеме статис-
ти и во наредниот филм, бидејќи се 
надеваме дека сега сме ги избрале ви-
стинските актери - политичари. Но, по-
пусто, секогаш е исто.

Иако ви е јасно како ден како ќе за-
врши филмот, сепак се обидувате да из-
градите доверба во политичката пар-
тија, или потенцијалниот политичар, 
барем во она што се нарекува основна 
политичка култура на однесување. Се-
како дека не очекувате неговите ин те-
реси да не бидат земени предвид при 
извршувањето на неговата задача, но 
сепак се надевате дека барем ќе остане 
доблесен, и ќе го заврши мандатот со 
истата политичка определба, со која и 
го почнал. Во спротивно, ќе й даде мож-
ност на јавноста одблизу да ги види 
слабостите на денешниот македонски 
политичар, неговата "цврста" припад-
ност кон одредена опција и, се разбира, 
состојбата со неговиот имунолошки сис-
тем, кога се работи за одредени понуди, 
кои нели не можат да се одбијат!?

Позната ситуација и неколку пати ви-
дена во македонското Собрание. Место 
од каде се "црпат" лабилните политички 

ТРАНСФЕРИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ТРАНСФЕРИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ 
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ПРИФАЌА ДА БИДЕ ПРИФАЌА ДА БИДЕ 
КОНТЕЈНЕР ЗА ОТПАДОКОТ КОНТЕЈНЕР ЗА ОТПАДОКОТ 

ОД НСДП И ОД СДСМ?ОД НСДП И ОД СДСМ?
ме и место за нивна реализација. Шан-
сите да се реализираат стануваат уште 
поголеми доколку народниот избраник 
му припаѓа на опозициониот блок, или 
во Собранието дошол од редовите на 
мала политичка партија, која е ситен 
коалиционен партнер на власта. Не го-
вата партија е незначајна во поли тич-
киот мозаик на Владата, но затоа, пак, 
неговиот глас во Собранието е десет 
пати позначаен од оној на неговите ко-
леги од владејачката партија. И кога кар-
тите ќе се наместат токму вака, односно 
кога до еден ваков пратеник ќе при стиг-
не понуда која навистина тешко ќе мо-
же да ја одбие, се случува напуштање на 
старото јато и преминување во но во.

Оваа слика сме ја виделе многу пати 
досега. Интересите се исти, желбите, 
исто така, како што е исто и плукањето 
по старото гнездо. Разликата е во поли-
тичката партија, пратеникот и секако со-
бранискиот состав. Сè друго е исто. Се-
пак, овој пат има нешто малку различно. 
Навидум има мала разлика во пеењето 
на песната на нова птичка преселничка. 
Новата птица, која се одѕива на името 
Мирјана Секуловска, инаку сега веќе 
поранешна ударна тупаница на прет-
седателот на НСДП, Тито Петковски, во 
Охрид, по сè изгледа почнува да вмет-
нува нови тонови во познатата песна за 
бегалците во Собранието. Познатиот 
рефрен дека лидерот ги напуштил ос-
новните темелни вредности, итн... ги 
слуш навме и од неа, но разликата е во 
останатите строфи од песната на овој 
"славеј", кој ниту помалку ниту повеќе 
пееше за чудо кое й се случило по осум-
наесет години!?

КУМОВИ ВО СДСМ, 
КУМАШИНИ ВО 
ВМРО-ДПМНЕ!?

Чуда се случуваат, но не и во поли ти-
ката. Барем не во нашава. Довчерашната 
пратеничка на НСДП, и актуелната ѕвез-
да во македонското Собрание, Мирјана 
Секуловска, веќе седмица и повеќе ја 
забавува јавноста со нејзината "мака", 
пластично елаборирајќи ги проблемите 
кои ги имала со својата поранешна пар-
тија. Не штедејќи на зборови, оваа "на-
па тена" пратеничка, на јавноста й об-
јасни дека како целосен демократ, таа 
никако не можела да се снајде во пар-
тија, која била контролирана од некол-
ку лица, блиски на претседателот на 
партијата, Тито Петковски!? Токму затоа 
одлучила да премине во ВМРО-ДПМНЕ, 
бидејќи видела, со други зборови по-
чувствувала, поголема слобода, но и 
енер гија дека навистина некој нешто 
сака да направи со државата.

Госпоѓата Секуловска е сосема во 
пра во кога вели дека некој (претпо ста-
вувам мисли на премиерот) сака да 
направи нешто корисно за оваа држава. 
Добро е да се понудиш како пратеник 
да помогнеш нештата да бидат уште по-
добри. Сепак, во нејзиниот случај има 
едно сепак, кое нè тера да се запрашаме 
каде ли до вчера живеела оваа госпоѓа? 
Нели е тоа онаа иста Мирјана Секулов-
ска од Охрид, која пред да се формира 
новата социјалдемократска партија, 
дол ги години беше ревносен член на 
СДСМ? Партијата која беше и сè уште е 
контролирана од еден човек!? Истата 

онаа партија, која долги години ги во-
спитуваше своите членови да го мразат 
и да го потценуваат ВМРО-ДПМНЕ!? То-
гаш што ли се случило со оваа соци јал-
демократка?

Се чини дека оваа парламентарка до-
живеала некакво просветлување по 
осум наесет години, и веројатно не била 
ниту свесна дека исто толку години сега 
веќе напразно членувала во лева пар-
тија. Неа "чудото" й се случило токму се-
га кога е пратеник, и токму затоа дури 
сега сфатила дека местото всушност й е 
во десна партија. Арно ама, не сака јав-
но да признае, па во јавноста излегува 
со теза дека во Република Македонија 
немало десни и леви партии! Замислете, 
во Република Македонија сè си било 
исто, само ете така, од забава луѓето чле-
нувале во различни партии, и најчесто 
се определувале меѓу ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ. Кумови во СДСМ, кумашини во 
ВМРО-ДПМНЕ. Или обратно. Сеедно. Се-
ку ловска вели дека тоа е едно исто.

Не ни е познато од кои причини 
одамна станала член на СДСМ. Делумно 
ни е јасно од кои причини го облекла 
дресот на НСДП, но кристално чисто е 
зошто оваа парламентарка оди во 
ВМРО-ДПМНЕ! И тоа е нејзин избор. Но, 
недозволиви се нејзините изјави дека 
во Република Македонија не постојат 
леви и десни партии, бидејќи со оваа 
нејзина ступидна констатација, Секу-
ловска навреди бројни членови на 
ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ, кои за раз ли-
ка од некои, на овие две партии станале 
членови исклучително од идеолошки 
причини. Исти такви какви што очи-
гледно Секуловска нема!?


