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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Во веќе виден стил, со 
однапред смислено сценарио, 
и последната седница на 
законодавниот дом, на која се 
расправаше за распуштање на 
Собранието и за одржување 
предвремени парламентарни 
избори, не помина без 
навреди, меѓусебни 
обвинувања, вулгарности...

Б И С Е Р ИБ И С Е Р И П А Р Л А М Е Н Т А Р Ц И Т Е  Т У Р К А А Т      Ш Е М А  З А  Н О В И  Ч Е Т И Р И  Г О Д И Н И  П А Р Л А М Е Н Т А Р Ц И Т Е  Т У Р К А А Т   

АРСЛАНИАРСЛАНИ

МАКЕДОНСКА БУ ТОМАКЕДОНСКА БУ ТО  

КУКАВИЦАКУКАВИЦА

ЧЕГЕВАРАЧЕГЕВАРА

Вжештена собраниска атмосфера 
која на моменти достигнуваше 
точка на вриење. Собранискиот 

спикер неколку пати ја прекинуваше 
дискусијата, па за среќа ситуацијата во 
законодавниот дом не ескалираше. 
Иако се очекуваше дека како последна 
оваа седница 
ќе биде све че-
на, на род ните 
и з б р а н и ц и 
вообичаено ја покажаа својата со-
браниска (не)култура, и со тоа му кажаа 
на електоратот со кого всушност ќе си 
имаат работа во де но вите кои следу-
ваат. Во македонското Собрание неиз-
оставен дел од прате ничкиот вокабулар 
беа изразите како: касапана, кукавица, 
предавници итн.

Цитатите ги пренесуваме во 
оригинал.

"Премиерот сега нема 
храброст да се соочи со 
нас. Заборави дека во 2006 
како мало дете одеше и се 
закануваше дека нема да 
излезе на избори ако пр ет седателот 
на ДИК не биде од опо зи цијата. Сега, 
ако е џентламен, треба да побара ос-
тавка од претседателот на ДИК", Владо 

Буч ковски, СДСМ.

"Еден господин кој го велевте дека е 
вашиот војвода рече дека изборите кои 
следат ќе бидат касапана за овие наши 
колеги кои безобѕирно сега гласаат ка-
ко вас, заблудени од тоа дека по секоја 
цена мора да имаме распуштање на 
Парламентот... Со Сашо Мијалков, со 
Гордана Јанкуловска, со Михајло Ма-
невски што ги имате се трио фантастико, 
синоним за нечесност, за недоверба", 
Бучковски.

"Дали си ти нормален, свесен ли си 
што зборуваш, се наспа и дојде тука да 
провоцираш и да правиш проблеми! 
Видете како се однесува, направете му 

алкотест!", из-
јави Бучковски 
откако спи ке-
рот Геор ги ев-

ски неколку пати со пре крс тени раце 
неш то му порачуваше.

"Не, не нема ништо. Не е страшно! 
Нема медиуми, на галеријата има само 
една новинарка, камера и фотоапарат", 
Георгиевски, реферираше на мобил-
ниот.

"За вас не се важни гласачите, важни 
се бројачите", Роза Топузова-Каревска, 
ЛДП за ВМРО-ДПМНЕ.

"Дали подготвувате пакистански из-
бори, кој ќе биде македонската Беназир 

Буто? 
Бранете го вие слободно, не 

е далеку денот кога тој полн 
како брод од некоја соседна 
или подалечна земја ќе дава 
по некое интервју како вашиот 

војвода Љубчо, а вие ќе се оградувате 
од него и срам ќе ве фаќа, но ма ке-
донскиот на род ќути, трпи и памти. Ма-
кедонскиот народ ќе излезе на избори 
и ќе гласа онака како што треба, 
не како што го залажувате и за-
мислувате дека ќе биде", Ве рица 
Филипова, СДСМ.

"Претендирате дека сте биле рено-
миран судија, не кажувате за начинот 
на кој работи Парламентот, во кој пра-
тениците кои се пред мене само седат и 
стискаат плаво, зелено, црвено, па на-
скоро се надевам дека нашите ќе сед-
нат овде пред вас. Правите изборен 

фал  сификат во каков вие лично учес-
твувавте во претседателските избори 
на Тито Петковски", Верица Филипова 
й реплицира на Благородна Дулиќ, 
ВМРО-ДПМНЕ.

"Груевски е единствениот политичар 
кој дојде на власт без ниедна политичка, 
стручна или било каква дебата на ме-
диумите. Бега како кукавица и овде во 
Парламентот. Само оди кај Јанко да јаде 
бурек на договорени прашања", Борис 
Кондарко, СДСМ.

"Две години земате плата по 1.000 
евра за да се јавите два пати од две 

години за дискусија. Па, на улица не ни 
знаат дека сте пратеник. Тоа е срамота 
за вашата партија и за Парламентот. Ра-
бота на опозицијата е да ја критикува 
власта, а не вие тука да плачете", Кон-
дарко й реплицира на Марија Андо-
новска од ВМРО-ДПМНЕ.

"Почитуван колега Павле Трајанов, 
штета што Никола Груевски кој е ин-
волвиран во скандалот со ОКТА не са-
каше да му дозволи на Собранието да 
има посебна седница за криминалот во 
ОКТА, па да ве споменеме и вас во тој 

контекст, како што се говори наоколу. 
Штета што ова Собрание ќе се распушти 
и нема да ја формира комисијата за лус-
трација, исто како за ОКТА. А, вие сло-
бодно може да се криете на листата на 
ВМРО-ДПМНЕ, не како самостојна пар-
тија затоа што немате шанса да ве из-
берат граѓаните", Кондарко.
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ТРОЈАНСКИ КОЊИ...ТРОЈАНСКИ КОЊИ...

АЛКОТЕСТАЛКОТЕСТ

КАСТРО СО КУСИ КАСТРО СО КУСИ 
ПАНТАЛОНИПАНТАЛОНИ

  ТРИО ФАНТАСТИКОТРИО ФАНТАСТИКО

БУБАШВАБИБУБАШВАБИ

"Изузетно ја почитувам, у осталом 
ние доаѓаме од исти крај, таму се раѓаат 
арслани", Љубисав Иванов Ѕинго й ре-
плицира на Мери Младеновска-Ѓор ѓи-
евска.

"Добив СМС порака хитно треба да 
се јавите во Собранието и да го по-
дигнете материјалот. Некои од колегите 
и колешките кога се сретнавме овде 
викаат ова е вонредна состојба да не 
нападнаа Грците или 
случајно нешто... Јас 
ре ков не дај Боже. Ко-
га го отворам матери-
јалот читам во неколку 
градови се отвараат универзитетски 
центри или нови факултети. И прво што 
реагирав, па нема смисла ако во толку 
населени места има факултети, па сакав 
и за моја Псача да ќарам еден факултет", 
Тито Петковски, НСДП.

"Јосифовски е избран од Собранието 
и само Собранието може да 
го отповика, а не претсе да-
телот на Владата. Тој вика 
само ако премиерот ми каже 
јас ќе се повлечам. И г. Гру-
евски и г. Јосифовски нека си се фатат 
за рака и нека си одат во кафана или 
дома заедно... Минис терот за здравство 
на секои три месеци ни го предлага 
истиот закон за здрав ствено осигу ру-
вање и здравствена за штита и ни со-

општува дека во тие три месеци има 
револуционерни промени откако пола 
ќе му го поништи Уставниот суд, а пр-
аксата ќе му покаже дека дру гата по-
ловина од тој закон не функ ционира, 
тој повторно по три месеци доаѓа со 
истиот закон. И сите други ми нистри се 
ставени во истата каша", Ни кола 
Поповски, СДСМ.

"Господине По пов-
ски, сè уште не ви е 
јасно зошто вашиот 
коалициски пар тнер бара предвремени 
избори. Всуш ност, многу добро сте го 
разбрале, но нешто не ви одговара, и 
сами си ги по кажавте нозете. Рековте 
дека минис те рот за здравство прави 
реформи, мену ва закони секој ден и 
законите се рушат на Уставен суд. Ус-
тавниот суд е ваш, тоа се ваши ко му-

нисти. Рековте дека прет се дателот и 
потпретседателите на Со бранието се 
неспособни да го водат Собранието. Г. 
Никола Поповски кога ќе ве споредам 
со г. Бесим Догани, тоа се бог и ше-
ширџија, вие сте шеширџија", Агим 

Рамадани, ДПА.

"Правите мажи во по-
литиката ако сакаат да со-
општат нешто на своите 

противници од ДУИ, машки застануваат 
на говорницата и викаат на вас од ДУИ 
сакам да ви го кажам ова. Ама мислам 
дека нешто немате храброст да им со-
општите на ДУИ во очи, па ме користите 
како мост, затоа го имате правото и 

продолжете така, меѓутоа мислам дека 
покажувате кукавичност иманентен на 
вашата партија. Вие и вашата партија 
сте најголемите кукавици. Минатата не-
дела му кажавте на Груевски дека е ист 
како Путин, сега му кажувате на Никола 
Поповски од СДСМ дека ист е како Пу-
тин. Прво за мене г. Путин не е ни до-
бар, ни лош за тоа знаат сите граѓани. 

Вие сте во таква тешка политичка кон-
фузија, зошто сте исплашени дека ДУИ 
може да ве поразат повторно", Попов-
ски му реплицира на Рамадани.

"ДУИ се тие кукавиците и тие што се 
со просрпската политика и политиката 

на Путин, а г. Поповски со вас немаме 
ништо. Меѓутоа, ние не сме кукавици и 
затоа излегуваме на избори, ние ќе ги 
победиме и повторно ние ќе бидеме на 
таа страна со многу поголем број на 
пратеници, додека ДУИ ќе биде со еден 
квантум многу помал, ама тоа што си го 
бараат тоа ќе си го добијат", Флора 

Кадриу, ДПА, му реплицира на По пов-
ски.

"Сто чекори напред-двеста во рик-
верц. Најверојатно во кампањата ќе 
одам со слоганот - да живее семејството. 
Го уапсивте Кирил Тодоровски...., ќе го 

праќате да тепа бубашваби во Идри-
зово", Есад Рахиќ, независен.

 
"Мендух Тачи го почитувам, но тој е 

предаден од Груевски, јас не викам 
дека вие сте кукавици, зошто Груевски 
сега ја прифаќа агендата на оние кои ја 
растураат Македонија, тие работат за 
туѓи интереси", Рахиќ й реплицира на 
Флора Кадриу.

"Не сум директор на АД 'Бутел' да се 
занимавам со подземни работи, овде и 
овчари се профилираа во политичари, 
така да има време ќе се профилирам", 
Есад Рахиќ на една реплика дека бил 
добар безбедњак, но дека треба добро 

да се профилира како политичар.

"Со еден збор сака да убие три муви", 
Агим Рамадани за Рахиќ, кој му одго-
вара: 

"Ќе покаже времето кои се тројански 
коњи во Собранието и кој ја продал 
Македонија... Имате само една мала 
погрешка, не ме потценувајте не сакам 

јас со еден удар три муви, јас 
сум малку поголем... вас ви 
треба време да про читате 
кој е Есад Рахиќ, Мурињо, 
Чеге вара за вас".

"Ајде да се преброиме, кој ќе биде 
цар, кој шпион", Валентина Божиновска, 
независен.

"Кукавица беше г. Груевски, ку-
кавица остана. Два дена се дви-
жеше низ со браниските ходници и 
немаше храб рост да влезе во са-
лата и да се обрати пред избраните 
пратеници. Јас одна пред се из ви-
нувам што во следните не колку 
дена ќе чуеме дека тој се одне сува 
како Кастро. Но г. Кастро никогаш 

не настапувал со пишани говори и зна-
ел да одговори на новинарски и поли-
тички прашања. Г. Груевски, по сè из-
гледа, одлучи да биде Кастро, меѓутоа 
во куси панталони", Радмила Шеке рин-
ска, СДСМ.

Мнозинството зема обврска да не 
учествува во дискусија и тоа цело 
мно зинство – ВМРО ДПМНЕ, ДУИ и 
ДПА – изјави Љубиша Георгиевски. 

Следеше аплауз. 
- Не знам што се овие неар ти ку-

лирани однесувања – се огласи Геор-
гиевски.


