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

П

о промоцијата на брошурката на СДСМ со
нивните 50 најголеми
достигнувања, а во исчекување на следните 50, може
единствено да се констатира
дека живееме на Марс или
оваа партија се обидува да
докаже дека доаѓа од некоја
друга планета, бидејќи нивното откритие (топлата вода)
воопшто не ги надразнува и
не ги воодушевува рецепторите на јавноста за сензибилност и политика.
Секој сериозен аналитичар би можел да препознае
дека станува збор за длабока
криза, која се одразува врз
функционирањето на СДСМ,
а кредибилитетот на партијата е доведен во прашање,
затоа што интелектуалниот
потенцијал воопшто не е консултиран во однос на конципирањето на изборната парламентарна програма. Имено, кризата со идентитетот
на партијата е последица на
многубројните внатрешни
превирања и грешки во ôд,
кои не придонесоа за подобрување на ситуацијата во
"Бихачка". Вината треба да ја
сноси најтесното партиско
раководство, кое чистејќи си
го дворот од натрапници и
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ПРЕМИЕРОТ БУЧКОВСКИ ВО ПРЕДИЗБОРНА ПОСЕТА НА РОСОМАН

од доушници изгуби драгоцени моменти, кои можеа да
се искористат за подобрување на рејтингот кај гласачкото 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 пронајдат разни начини и "финти" за да ја минимизираат немоќта за соочување со реалноста. Сите досегашни анкети велат дека социјалдемократите ја губат битката со
9 или со 10 проценти, иако
тие не претставуваат сериозен гарант дека противникот
ќе го "сомеле" СДСМ. Опози-

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 претседатела. 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 одговорни 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 Конгресот за претседател на партијата го избраа Бранко Црвенковски, а за генерален секретар Љупчо Поповски. За
потпретседатели на партијата биле избрани д-р Јане Миљовски 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
Конгрес Бранко Црвенковски повторно е избран за прет-

цијата води само затоа што
владејачката партија не успеа да го реализира ветеното, кое пред четири години
на 15 септември го доведе на
власт. Затоа се отвора можност за лекцијата од 1998 година. Но, таа нема да придонесе за решавање на основните егзистенцијални проблеми на граѓаните во Македонија.

НЕРВОЗА КАЈ
РАКОВОДСТВОТО
"Чекајќи го новиот месија",
по лидерската разделба со
Бранко Црвенковски, СДСМ
потона во уште поголема

криза, а по заминувањето на
ловецот - Тито Петковски, тектонските поместувања го
еруптираа вулканот од незадоволството. Имено, дел од
партиското членство незадоволно од својот статус и
начин на кој се води СДСМ се
раздели од "розата", а нивните поданици, пак, се скрасија
во удобните амбасадорски
фотелји. Токму тој изблик на
немоќ ја одбележува нервозата кај партиското раководство. Затоа, новите 50 празни
ветувања не можат да бидат
силен аргумент или јадец за
електоратот. Всушност, гласачите нема "за шо да се фанат" сè е "лага или измама".
Брошурката може да биде
адут за компонирање нов
пар ламентарен посмртен
марш, кој сигурно ќе ја усложни ситуацијата во внатрепартиската структура.
"Признавањето на уставното име на Република Македонија од страна на САД, воспоставувањето дипломатски односи со 114 земји под
уставното име, постоењето
на трите државни и на четирите приватни универзитети, компјутеризацијата на
основните и на средните
училишта", се најзначајните
откритија или достигнувања
на СДСМ.
Според оваа партија, имало и други доблесни потфати,

седател на партијата, а д-р Ѓорѓи Спасов за генерален секретар. За потпретседатели на Централниот одбор на партијата се избрани д-р Владо Бучковски и Радмила Шекеринска. 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 раководство на партијата. Бранко Црвенковски и по четврти
пат е избран за претседател, додека Никола Ќуркчиев е избран за нов генерален секретар на партијата. На првата
седница на Централниот одбор, одржан на 4 март 2003 година, 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 соработка на Централниот одбор. На истата седница на ЦО за
организационен секретар е избран Ацо Ѓурчевски, додека
подоцна, на функцијата секретар за меѓународна соработка е назначена Каролина Ристова, пратеник во Собранието
на Република Македонија. По изборот на Бранко Црвенковски 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.
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ГЛАСАЧИТЕ "НЕМА ЗА ШО ДА СЕ
ФАНАТ" СÈ Е "ЛАГА ИЛИ ИЗМАМА"
на пример, "целосна реализација на Рамковниот договор, вратена безбедност на
државата и сигурноста на
граѓаните, успешен процес
на децентрализација, почната либерализација на визниот режим итн.".
Значи, бисер до бисер. Во
"арогантниот рекламен потфат" на СДСМ никаде не се
спомнува неговиот партнер
ДУИ, кој барем треба да го
сподели колачот за безбедноста, бидејќи повеќето од
"одметниците" беа членови
или се поддржувачи на ОНА,
така што учеството во смирувањето на топката треба
да му се припише и на трезвениот "миротворец" Али Ахмети. Тоа значи дека брошурката претставува "лажно
фалсификувана лична карта",
која нема легитимитет и легалитет.
Во контекст на ова процесот на признавање на Република Македонија е долготраен и тој не се одвиваше
само во периодот од 2002 до
2006 година. Компјутеризацијата на училиштата е придобивка на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски, кој успеа да ги одоброволи кинеските власти
да донираат компјутери. "Како резултат на соработката
на Трајковски со кинеската
Влада, македонските училишта уште во текот на неговиот
мандат, добија донација од
2.000 компјутери, кои долго
време стоеја по магацини,
бидејќи Владата немаше пари тие да ги поврзе на безжичен Интернет. УСАИД плати Интернет за две години, а
Он.нет обезбеди мрежно поврзување. На барање на оваа
Влада, а врз основа на претходно воспоставената соработка со Кина, во Македонија
пристигнаа уште 3.300 компјутери", коментираат од
УСАИД. И високото образование е ставено во политичкиот
барабан на СДСМ.
"Високо образование со
три државни и четири приватни универзитети, 1.500 нови места за студентите во сту-

Очигледно компасот на СДСМ не работи
добро, бидејќи да се фалиш со туѓи заслуги
значи класично крадење на изборната програма. Но, за тоа не може да се одговора, бидејќи кражбата на авторски права одамна е
изумрена работа.
дентските домови и примени
200 нови асистенти на државните факултети" се дел
од значајните достигнувања
напишани во брошурката на
партијата.
Универзитетот "Св. Кирил
и Методиј" во Скопје е формиран во 1949 година, а Битолскиот универзитет "Св.
Климент Охридски" постои
од 1979 година. Штуловиот
универзитет е основан во
2000 година, а тој беше формиран благодарение на добрата соработка меѓу Арбен
Џафери и Љубчо Георгиевски. Значи, овој прв приватен
универзитет датира од времето на ВМРО-ДПМНЕ. Додека, во времето на СДСМ единствено е признат Државниот
универзитет во Тетово, кој беше познат како универзитетот во Мала Речица, чие признавање го следеа контроверзни настани, од узурпација на зградите и имотот на
"Тетово Табак" до дилот со
ДУИ, бидејќи оваа партија и
ОНА ја црпеа својата енергија од овој универзитет. Приватните високообразовни
институции: Европски универзитет, "Американски колеџ" и "Њу Јорк универзитетот", не се основани со државен, туку со приватен капитал. "Не ми е јасно како најстарите високообразовни
институции се дел од најголемите достигнувања на СДСМ.
Тие се автономни и работат
независно од која било политичка гарнитура. Партијата
не смее да си го припишува
како успех ниту вработувањето на 200 нови асистенти,
зашто тоа е природен процес. Тие се вработени откако
некои професори се пензио-

нираа. Дури потребни ни се
уште нови кадри", изјави проректорот за настава на скопскиот Универзитет, Зоран
Велковски.

КОЈ ЖИВЕЕ ОД
ИЛУЗИИ?
Очигледно компасот на
СДСМ не работи добро, бидејќи да се фалиш со туѓи заслуги значи класично крадење на изборната програма.
Но, за тоа не може да се одговора, бидејќи кражбата на
авторски права одамна е
изумрена работа. Во македонската политика сè е можно, дури и мртвите да се стават во функција, така што и
пировиот пораз може за некој да претставува победа.
На таа карта игра премиерот
Бучковски, кој најде време
да го посети дедо си и да ја
уверува публиката дека тој
нема да биде губитник, бидејќи противникот нема да
биде апсолутен победник.
За време на посетата на
Стенче во Општина Брвеница, лидерот на СДСМ, Владо
Бучковски изјави дека на
претстојните парламентарни
избори партијата е блиску до
освојување 40 пратенички
места.
"Ако сè уште некој гаи илузии дека се победува со 60
мандати, тогаш ќе го доживее
она што веројатно му го кажаа оние кои потајно го облекоа во портокалово", изјави
премиерот Бучковски, кој бил
придружуван од Јани Макрадули, носителот на шестата изборна единица. Според
Бучковски, Макрадули имал
амбициозна задача. Тој во
шес тата изборна единица
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требал да й донесе три мандати на коалицијата "За Македонија заедно". При тоа,
пратеникот Макрадули изјавил дека поради однесувањето на некои политички
партии, без разлика дали се
од опозиција или од позиција,
можеби е намален интересот
кај граѓаните за претстојните
избори.
"По анализите кои ги направивме повторно ќе дојдеме далеку над европскиот
просек од 60 проценти излезени гласачи. Се надевам
дека и оние кои овој момент
се неопределени ќе излезат
на избори и ќе го дадат својот глас за онаа партија за која сметаат дека треба да ја води државата во наредниве 4
години", изјавил носителот
на шестата изборна единица,
Јани Макрадули. Бучковски
повторно нагласил дека Македонија е понапред од Хрватска во спроведувањето
на НАТО стандардите.
"Знам дека членството во
НАТО не значи само привилегија, туку и обврска. Обврска
која во овој момент ние ја
исполнуваме подобро од Хрватска", изјави Бучковски.
За разлика од Хрватска,
додал лидерот на СДСМ, Македонија имала обезбедено
2,3 проценти од бруто домашниот производ за модернизација на армијата.
"Хрватска сега се стреми
да одвои 2 процента од бруто домашниот производ за
таа намена. Наша среќа е што
сме помала држава. Веројатно затоа успеавме да имаме
вака модерна армија. Ние
успеавме да ја модернизираме до тој степен што хеликоптерите на АРМ се најмодерни
во делот на Југоисточна Европа", заклучил Бучковски,
надевајќи се дека на роднокрајна жичка ќе ги фати гласачите. Инаку, целта на неговата 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 слава Св. Атанасије.

