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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПОЛИТИЧАРИТЕ ГО  РАЗЕДИНУВААТ И ГО РАЗЈ   

ПАРТИЈА ТРЕБА ДА   

Во изминатиов четири-
наесетгодишен период 
од независноста на на-

шава држава, на македон-
ската политичка сцена се по-
јавија многу политички суб-
јекти, но малку од нив й се 
по светија на одбраната на 
македонската кауза.

Можеби во нивните про-
грами беше предвидено так-
во нешто, но во реалноста 
ка ко да го докажуваа спро-
тивното. На нашиве поли-
тичари битно им беше (а сè 
уште како да им е), како што 
подолго да останат на власт, 
а не како да ја зачуваат соп-
ствената нација. Тие успеаја 
да го разделат народот, а лу-
ѓето наместо според иденти-
тетот да се препознаваат по 
тоа на која политичка партија 
й припаѓаат. Ако по нешто 
сме познати во овие 14 го ди-
ни независност, тоа е по син-
дромот на разединетост. Е, 
ток му таа разединетост им 

Состојбите во оваа др-
жава можат да се 
надминат само ако 
се надмине кри за-
та во идентитетот. 
Кога станува збор 
за нашата кауза, 
си те партии треба 
да имаат иден ти-
чен став, да им се 
спротивстават на 
туѓите пропаганди 
и на сите оние кои 
работат на негира-
ње на сè што е ма-
кедонско во држа-
вата Македонија, 
но и пошироко.

При промовирањето на Демократска об-
нова на Маке донија, Лилјана Поповска ис-
такна: 

"Оваа партија ќе ги има следниве прио-
ритети: владеење на правото подеднакво за 
сите граѓани, економски развој за надми-
нување на сиромаш ти јата и невработеноста, 
со ин тен зивен пораст на бруто до машниот 
производ, со стиму лативна бизнис клима за 
на предок на стопанските су бјек ти, со со-
времено земјоделие со инте гриран пристап 
во про извод ството на храна, соци јал на по-
литика со современи стан  дар ди, со грижа за 
секого во др жавата, со особено вни мание 
кон таканаречените мар  ги на лизирани гру-
пи, не гување на културата како уни верзален 
мост за разбирање, но и како код за наша 
иден тификација во светот, поди г нување на 
об разованието и науката на пи едестал како 
темелник на едно здраво демократско и про-
сперитетно оп штество, со ра ботка и повр зу-
вање со све тот, побрзо инте гри рање во ЕУ и 
во НАТО, водење активна на дворешна поли-
тика.

Напредокот на Македонија можат да го 
донесат само заеднички сите нејзини гра ѓа-
ни, без разлика на нивното вер ско, етничко 
потекло... Зошто нова партија - за на гра ѓа-
ните на РМ да им ја врати надежта, волјата, 
вербата и само до вербата дека работите мо-
жат да тргнат кон подобро, да се постигне 

оди во корист на полити ча-
рите кои успешно манипу ли-
раат со народот. Дури и кога 
во прашање беше угледот на 
државата, ние повторно по-
ли тички се делевме, иако 
тре ба да знаеме дека за Ма-
кедонците единствена пар-
тија е Македонија. За разлика 
од другите, ние не сакаме, не 

вистинска демократска обнова на Маке до-
нија, таа да биде дом на сите кои ја сакаат, 
дом од кој ќе поаѓаме за да ги запознаеме 
другите, но и дом во кој секогаш повторно ќе 
се враќаме, дом во кој ќе живееме задо-
волно и спокојно".

Љубица Рубен, правен консултант, член на 
Иницијативниот одбор на ДОМ, потенцира: 
"Долго време се обидувам да ги придвижам 
реформите во правната држава и да се по-
читува законот, но тоа тешко оди и дефи ни-
тивно важи дека за да се придвижат рефор-
мите во правниот систем, неопходно е да се 
влезе во одредена политичка структура".

Професор Димитар Мирчев изјави: "Ние 
долго време сме во криза... Имаше многу 
оби ди нешто да се направи, да се надмине, 
преку избори, нови коалиции, влади, пар-
тии... Но, досега резултатите беа многу сла-
би. Мислам дека е вре ме на сцената да се 
по јави достојна партија која ќе ги обе дини 
нашите кадровски, интелектуални, научни... 
потен ци јали, која ќе може да понуди плат-
форма за натамошниот ра звој на РМ во ви-
стински насоки, а тоа се насоките на евро-
интеграциите, насоките на просперитетна и 
демократска држава". 

Член на Иницијативниот одбор на ДОМ, 
кој брои 60 чле нови, е и Јасмина Поповска, 
поранешна директорка на Мла динскиот 
културен центар, и поранешен член на ЛДП, 
како и уметници, професори, лекари, биз-
нисмени, луѓе од невла диниот сектор итн. 

ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ЗА МАКЕДОНЦИ 
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   АДУВААТ МАКЕДОНСКОТО ГЛАСАЧКО ТЕЛО

БИДЕ МАКЕДОНИЈА!

може да не знаеме, да ра бо-
тиме за својата кауза. Но, и 
на оние кои тоа го сакаат и го 
можат не им се даде шанса. 
Токму затоа, користејќи ја оваа 
слабост, ни го менуваат име-
то, историјата. Иако не са ка-
ме да си признаеме, се пак 
факт е дека вистинските Ма-
ке донци, оние кои рабо теа, 
работат и ќе продолжат да 
работат за својата кауза, мо-
жеме да ги бараме само на-
двор од Македонија! 

И сега, токму во момен-
тите, кога останатите кои жи-
веат во оваа држава се обе-
динуваат, и кога во прашање 
се доведува опстанокот на 
македонскиот идентитет, 
повторно ни се случува ис-
тото, со појавата на нови по-
литички субјекти. Македон-
ското гласачкото тело се раз-
воднува. Можеби е добро да 
се разбие монолитноста на 
партискиот свет, но сепак, ко-
га станува збор за нашата 
кау  за, сите партии треба да 
имаат идентичен став, да им 
се спротивстават на туѓите 
пропаганди и на сите оние 
кои работат на негирање на 
сè што е македонско во др-
жавата Македонија, но и по-
широко. Време е нашите по-
литички лидери да се ос вес-
тат, да тргнат по поинаков 
пат од досегашниот, зошто 
во спротивно ќе ги изгубат 
Македонците, а без нив сите 
ние ќе ја немаме и Маке до-
нија. Ако тоа не го направија 
актуелните политички пар-
тии, подобро е ова да биде 
поука за новите кои сега се 
појавуваат. Лилјана Поповска 
и Тито Петковски во наред-
ниот период ќе си ја ис про-
баат среќата и ќе се обидат 
да привлечат што поголем 
број гласачи. Поповска пре-
ку Демократска обнова на 
Ма  кедонија, а Петковски пре-
ку Нова социјалдемократска 
партија, ќе го убедуваат елек-
торатот како во оваа држава 
можат работите да се при-
движат во позитивна насока 
и како нивните партии, се-
која посебно, се токму вис-
тинската шанса за Маке до-
нија да излезе од длабоката 
криза. Но, состојбите можат 
да се поправат само ако се 
надмине кризата во иден ти-
тетот. 

"Нова социјалдемократска партија е со-
здадена за да го изодиме првиот чекор на 
големата идеја - раѓање на надежта и реали-
зација на големиот сон - човекот да биде 
сре ќен. Ако молчиме нема да кажеме ништо, 
но досега многу сме премолчеле. НСДП ќе 
биде партија на граѓани кои ќе го одбранат 
своето достоинство, а не граѓани кои ќе 
бидат послушни на една партија само за да 
го преживеат денот, животот. Нашата реше-
ност е да понудиме надеж, а делата ќе го во-
рат за нас", беше кажано на конвенцијата на 
партијата на Петковски. Пред присутните на 
конвенцијата беа пр ет ставени платформата 
и статутот на пар ти јата. НСДП ќе се залага за 
демократско плу ралистичко и современо 
мултиетничко оп штество во кое ќе владее 
правото, ќе се со здаде општество на бла го-
состобја, ќе се ну дат еднакви можности за 
сите, ќе понудат авторитет со демократија, 
заштита на хенди кепираните.... Тоа ќе биде 
партија од луѓе кои ќе создаваат и за дру-
гите, ќе понуди пра веден живот, нова поли-
тичка клима и нови принципи на решавање 
на проблемите. Ќе се базира врз демо крат-
ски принципи и по читување на индиви дуал-
ните ставови, а ќе им се дозволи да дадат 
свое мислење и лу ѓе то кои  не се членови на 
оваа партија. Пр ед сите избори НСДП ќе 
прави внатрепартиска проверка на струч-
носта на нејзините кан дидати...

Во рамките на промовирањето на пар ти-
јата беа претставени и 18 млади луѓе од раз-
лични сфери, кои зборуваа за тоа дека во 
Ма кедонија може добро да се живее, но ако 

правилно се искористи севкупниот потен-
цијал со кој таа располага. 

Тито Петковски, потенцира: "На 30 ноем-
ври се роди Нова социјалдемократска пар-
тија, нов изгрев на македонскиот политички 
хоризонт. Зад неа стои цврста решеност да 
се изгради просперитетна нова европска 
Ма  кедонија, а за тоа имаме способност, знае-
ње и енергија. Оваа партија ги обединува 
си ромашните, работниците, професорите, 
лекарите, земјоделците, студентите, невра-
бо тените, луѓе од различни ентитети. Во цен-
тарот на партијата е граѓанинот, оној кој бе-
ше, не по негова вина, фрлен  на маргините 
на општеството". Петковски посочи дека не-
говата партија нема да ги заборави и на шин-
ците кои се исе лиле од Македонија, преку 
ефикасно суд ство и правна држава, ќе им 
по   нуди поволна клима за инвестиции. 

"Потребно е тимско работење, нема да се 
наметнува мислењето на партиската елита, 
зошто без внатрешнопартиска демократија 
нема демократизација на политичкото мил-
је", вели Петковски. На политичките конку-
ренти тој им пора ча: Подготвени сме за 
предвремени избори за да го валоризираме 
позитивното мисле ње на ЕУ. 

"Европа бара Македонија да биде нејзин 
партнер, а не слуга. Сè додека живееме бед-
но, НАТО и ЕУ ќе ни измислуваат причини 
са мо да не влеземе во нив... Во НСДП се чес-
ни и способни луѓе, кои зад себе немаат хи-
потеки и петна... ќе ја поддржуваме работата 
на независните синдикати, ќе бидеме по-
блис ку до граѓаните...". 

НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

ТЕ ЕДИНСТВЕНА 


