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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

"ЧЕКАЈЌИ ГО НОВИОТ МЕСИЈА" СДСМ НУДИ "ФАЛСИФИКУВАНА  
ЛИЧНА КАРТА ИЛИ БРОШУРКА"

По промоцијата на бро-
шурката на СДСМ со 
нивните 50 најголеми 

достигнувања, а во исчеку-
вање на следните 50, може 
единствено да се констатира 
дека живееме на Марс или 
оваа партија се обидува да 
до каже дека доаѓа од некоја 
друга планета, бидејќи нив-
ното откритие (топлата вода) 
воопшто не ги надразнува и 
не ги воодушевува рецепто-
рите на јавноста за сензи бил-
ност и политика.

Секој сериозен аналити-
чар би можел да препознае 
дека станува збор за длабока 
криза, која се одразува врз 
функционирањето на СДСМ, 
а кредибилитетот на парти-
јата е доведен во прашање, 
затоа што интелектуалниот 
потенцијал воопшто не е кон-
султиран во однос на конци-
пирањето на изборната пар-
ламентарна програма. Име-
но, кризата со идентитетот 
на партијата е последица на 
многубројните внатрешни 
превирања и грешки во ôд, 
кои не придонесоа за по до-
брување на ситуацијата во 
"Бихачка". Вината треба да ја 
сноси најтесното партиско 
раководство, кое чистејќи си 
го дворот од натрапници и 

кри  за, а по заминувањето на 
ловецот - Тито Петковски, те к-
тонските поместувања го 
еруптираа вулканот од не за-
доволството. Имено, дел од 
партиското членство неза-
доволно од својот статус и 
начин на кој се води СДСМ се 
раздели од "розата", а нив ни-
те поданици, пак, се скрасија 
во удобните амбасадорски 
фотелји. Токму тој изблик на 
немоќ ја одбележува нерво-
зата кај партиското раковод-
ство. Затоа, новите 50 празни 
ветувања не можат да бидат 
силен аргумент или јадец за 
електоратот. Всушност, гла-
сачите нема "за шо да се фа-
нат" сè е "лага или измама". 
Бро шурката може да биде 
адут за компонирање нов 
пар  ламентарен посмртен 
марш, кој сигурно ќе ја ус-
ложни ситуацијата во внатре-
партиската структура.      

"Признавањето на устав-
ното име на Република Маке-
донија од страна на САД, во-
споставувањето дипло мат-
ски односи со 114 земји под 
уставното име, постое њето 
на трите државни и на че-
тирите приватни универ зи-
тети, компјутеризацијата на 
основните и на средните 
училишта", се најзначајните 
откритија или достигнувања 
на СДСМ. 

Според оваа партија, има-
ло и други доблесни потфати, 

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е формиран 
на 20 април 1991 година на 11. Конгрес на СКМ-Партија за 
демократска преобразба (всушност 1 Конгрес на СДСМ), 
на која е променето и името на партијата. 

За 15 години постоење, СДСМ има избрано двајца прет-
седатела. За прв претседател на партијата е избран Бранко 
Црвенковски, кој на оваа функција остана сè до неговиот 
избор за претседател на државата во 2004 година, а на 
негово место, на вонредниот Конгрес на партијата одржан 
во ноември 2004 година, е избран д-р Владо Бучковски.
СДСМ е самостојна политичка партија на слободни и од-
говорни членови, кои дејствуваат заради остварувањето 
на основните партиски начела и цели. Партиски симболи 
се: сино знаме со жолта петокрака на горниот лев агол и 
врз неа положена црвена роза. Вториот Конгрес на СДСМ е 
одржан на 21-22 април 1995 година. Делегатите на Кон-
гресот за претседател на партијата го избраа Бранко Цр-
венковски, а за генерален секретар Љупчо Поповски. За 
потпретседатели на партијата биле избрани д-р Јане Ми-
љовски и д-р Благој Ханџиски. Третиот Конгрес на СДСМ е 
одржан на 6 февруари 1999 година, веднаш по третите 
парламентарни избори одржани во 1998 година. На тој 
Кон грес Бранко Црвенковски повторно е избран за пр ет-

седател на партијата, а д-р Ѓорѓи Спасов за генерален се-
кретар. За потпретседатели на Централниот одбор на пар-
тијата се избрани д-р Владо Бучковски и Радмила Шеке рин-
ска. Четвртиот конгрес на СДСМ е одржан на 8 февруари 
2003 година, веднаш по четвртите парламентарни избори 
во Република Македонија, на кое е избрано и ново рако-
водство на партијата. Бранко Црвенковски и по четврти 
пат е избран за претседател, додека Никола Ќуркчиев е из-
бран за нов генерален секретар на партијата. На првата 
седница на Централниот одбор, одржан на 4 март 2003 го-
дина, избрано е ново претседателство, додека д-р Илинка 
Митрева, д-р Владо Бучковски и Радмила Шекеринска се 
избрани за потпретседатели на ЦО. На четвртиот Конгрес, 
со измени во Статутот се воведени и две нови функции, 
организационен секретар и секретар за меѓународна сора-
ботка на Централниот одбор. На истата седница на ЦО за 
организационен секретар е избран Ацо Ѓурчевски, додека 
подоцна, на функцијата секретар за меѓународна сора бот-
ка е назначена Каролина Ристова, пратеник во Собранието 
на Република Македонија. По изборот на Бранко Црвен-
ковски за претседател на државата, на претседателските 
избори 2004 година, на првиот Вонреден конгрес на СДСМ, 
одржан на 25.11.2004 година, Владо Бучковски е избран за 
нов претседател на партијата.

ПРЕМИЕРОТ БУЧКОВСКИ ВО ПРЕДИЗБОРНА ПОСЕТА НА РОСОМАНПРЕМИЕРОТ БУЧКОВСКИ ВО ПРЕДИЗБОРНА ПОСЕТА НА РОСОМАН

од доушници изгуби дра го-
цени моменти, кои можеа да 
се искористат за подобру ва-
ње на рејтингот кај гласач ко-
то тело. 

Во оваа ситуација навидум 
сè е мирно во партијата, но 
им гори под нозете, бидејќи 
одбраниот маркетингшки 
концепт го скрива поразот 
или се обидуваат да се про-
најдат разни начини и "фин-
ти" за да ја минимизираат не-
моќта за соочување со ре-
алноста. Сите досегашни ан-
кети велат дека социјалде-
мократите ја губат битката со 
9 или со 10 проценти, иако 
тие не претставуваат сери о-
зен гарант дека противникот 
ќе го "сомеле" СДСМ. Опо зи-

цијата води само затоа што 
владејачката партија не ус-
пеа да го реализира вете но-
то, кое пред четири години 
на 15 септември го доведе на 
власт. Затоа се отвора мож-
ност за лекцијата од 1998 го-
дина. Но, таа нема да при до-
несе за решавање на основ-
ните егзистенцијални про-
бле ми на граѓаните во Ма ке-
донија. 

НЕРВОЗА КАЈ 
РАКОВОДСТВОТО

"Чекајќи го новиот месија", 
по лидерската разделба со 
Бранко Црвенковски, СДСМ 
потона во уште поголема 
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ГЛАСАЧИТЕ "НЕМА ЗА ШО ДА СЕ 
ФАНАТ" СÈ Е "ЛАГА ИЛИ ИЗМАМА"

Очигледно компасот на СДСМ не работи 
добро, бидејќи да се фалиш со туѓи заслуги 
значи класично крадење на изборната про-
грама. Но, за тоа не може да се одговора, би-
дејќи кражбата на авторски права одамна е 
изумрена работа.

на пример, "целосна реали-
зација на Рамковниот до го-
вор, вратена безбедност на 
државата и сигурноста на 
граѓаните, успешен процес 
на децентрализација, поч на-
та либерализација на виз ни-
от режим итн.".

 Значи, бисер до бисер. Во 
"арогантниот рекламен пот-
фат" на СДСМ никаде не се 
спомнува неговиот партнер 
ДУИ, кој барем треба да го 
сподели колачот за безбед-
носта, бидејќи повеќето од 
"одметниците" беа членови 
или се поддржувачи на ОНА, 
така што учеството во сми-
рувањето на топката треба 
да му се припише и на трез-
вениот "миротворец" Али Ах-
мети. Тоа значи дека бро-
шурката претставува "лажно 
фалсификувана лична карта", 
која нема легитимитет и ле-
галитет.

Во контекст на ова про-
цесот на признавање на Ре-
публика Македонија е дол-
готраен и тој не се одвиваше 
само во периодот од 2002 до 
2006 година. Компјутериза-
ци  јата на училиштата е при-
добивка на трагично заги на-
тиот претседател Борис Трај-
ковски, кој успеа да ги одо-
броволи кинеските власти 
да донираат компјутери. "Ка -
ко резултат на соработката 
на Трајковски со кинеската 
Влада, македонските учили ш-
та уште во текот на него ви от 
мандат, добија донација од 
2.000 компјутери, кои дол го 
време стоеја по магацини, 
бидејќи Владата немаше па-
ри тие да ги поврзе на без-
жичен Интернет. УСАИД пла-
ти Интернет за две години, а 
Он.нет обезбеди мрежно по-
врзување. На барање на оваа 
Влада, а врз основа на прет-
ходно воспоставената сора-
ботка со Кина, во Македонија 
пристигнаа уште 3.300 ком-
пјутери", коментираат од 
УСАИД. И високото образо ва-
ние е ставено во политичкиот 
барабан на СДСМ.

"Високо образование со 
три државни и четири при-
ватни универзитети, 1.500 но-
ви места за студентите во сту-

дентските домови и примени 
200 нови асистенти на др-
жавните факултети" се дел 
од значајните достигнувања 
напишани во брошурката на 
партијата. 

Универзитетот "Св. Кирил 
и Методиј" во Скопје е фор-
миран во 1949 година, а Би-
толскиот универзитет "Св. 
Кли мент Охридски" постои 
од 1979 година. Штуловиот 
уни  верзитет е основан во 
2000 година, а тој беше фор-
миран благодарение на доб-
рата соработка меѓу Арбен 
Џафери и Љубчо Георгиев-
ски. Значи, овој прв приватен 
универзитет датира од вре-
мето на ВМРО-ДПМНЕ. До де-
ка, во времето на СДСМ един-
ствено е признат Државниот 
универзитет во Тетово, кој бе-
ше познат како универ зи те-
тот во Мала Речица, чие при-
знавање го следеа контро-
верзни настани, од узур па-
ција на зградите и имотот на 
"Тетово Табак" до дилот со 
ДУИ, бидејќи оваа партија и 
ОНА ја црпеа својата енер ги-
ја од овој универзитет. При-
ватните високообразовни 
институции: Европски уни-
вер зитет, "Американски ко-
леџ" и "Њу Јорк универ зи те-
тот", не се основани со др-
жавен, туку со приватен ка-
питал. "Не ми е јасно како нај-
старите високообразовни 
институции се дел од нај го ле-
мите достигнувања на СДСМ. 
Тие се автономни и работат 
независно од која било по-
литичка гарнитура. Партијата 
не смее да си го припишува 
како успех ниту вработу ва-
њето на 200 нови асистенти, 
зашто тоа е природен про-
цес. Тие се вработени откако 
некои професори се пен зио-

нираа. Дури потребни ни се 
уште нови кадри", изјави про-
ректорот за настава на скоп-
скиот Универзитет, Зоран 
Вел ковски.

КОЈ ЖИВЕЕ ОД 
ИЛУЗИИ?

Очигледно компасот на 
СДСМ не работи добро, би-
дејќи да се фалиш со туѓи за-
слуги зна чи класично кра де-
ње на из борната програма. 
Но, за тоа не може да се од-
говора, би дејќи кражбата на 
авторски права одамна е 
изумрена ра бота. Во маке-
дон  ската поли тика сè е мож-
но, дури и мрт вите да се ста-
ват во функција, така што и 
пировиот пораз може за не-
кој да претставува победа. 
На таа карта игра премиерот 
Бучковски, кој најде време 
да го посети де до си и да ја 
уверува пуб ли ката дека тој 
нема да биде гу битник, би-
дејќи противникот нема да 
биде апсолутен по бедник.

За време на посетата на 
Стенче во Општина Брвени-
ца, лидерот на СДСМ, Владо 
Бучковски изјави дека на 
пр етстојните парламентарни 
из  бори партијата е блиску до 
освојување 40 пратенички 
места.

"Ако сè уште некој гаи илу-
зии дека се победува со 60 
мандати, тогаш ќе го доживее 
она што веројатно му го ка-
жаа оние кои потајно го обле-
коа во портокалово", изјави 
премиерот Бучковски, кој бил 
придружуван од Јани Ма-
крадули, носителот на шес та-
та изборна единица. Спо ред 
Бучковски, Макрадули имал 
амбициозна задача. Тој во 
шес  тата изборна единица 

тре бал да й донесе три ман-
дати на коалицијата "За Ма-
кедонија заедно". При тоа, 
пра теникот Макрадули из ја-
вил дека поради однесу ва-
њето на некои политички 
пар тии, без разлика дали се 
од опозиција или од пози ци ја, 
можеби е намален ин те ре сот 
кај граѓаните за претстој ните 
избори. 

"По анализите кои ги на-
правивме повторно ќе дој-
деме далеку над европскиот 
просек од 60 проценти из-
лезени гласачи. Се надевам 
дека и оние кои овој момент 
се неопределени ќе излезат 
на избори и ќе го дадат сво-
јот глас за онаа партија за ко-
ја сметаат дека треба да ја во-
ди државата во наредниве 4 
години", изјавил носителот 
на шестата изборна единица, 
Јани Макрадули. Бучковски 
пов торно нагласил дека Ма-
кедонија е понапред од Хр-
ватска во спроведувањето 
на НАТО стандардите.

"Знам дека членството во 
НАТО не значи само при ви ле-
гија, туку и обврска. Обврска 
која во овој момент ние ја 
исполнуваме подобро од Хр-
ватска", изјави Бучковски. 

За разлика од Хрватска, 
додал лидерот на СДСМ, Ма-
кедонија имала обезбедено 
2,3 проценти од бруто до-
маш ниот производ за модер-
низација на армијата. 

"Хрватска сега се стреми 
да одвои 2 процента од бру-
то домашниот производ за 
таа намена. Наша среќа е што 
сме помала држава. Ве ро јат-
но затоа успеавме да има ме 
вака модерна армија. Ние 
успеавме да ја модернизи ра-
ме до тој степен што хеликоп-
терите на АРМ се најмодерни 
во делот на Југоисточна Ев-
ропа", заклучил Бучковски, 
надевајќи се дека на род но-
крајна жичка ќе ги фати гла-
сачите. Инаку, целта на него-
вата посета на Стенче била 
да го види родното место на 
неговата мајка, да го посети 
дедо му кого одамна не го 
видел, а воедно со мештаните 
да ја прослави селската сла-
ва Св. Атанасије.


