СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ИСКРА

Број 56
30.09.2015

електронски информативно политички магазин

25 ГОДИНИ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА НЕМА ВРЕМЕ ЗА ЧЕКАЊЕ!

На 28 септември 1990 година во Скопје се одржа основачкото Собрание на
Социјалистичката партија на Македонија. По неколку месечни дискусии по
предложените документи, дотогашниот Социјалистички сојуз на работниот
народ на Македонија, се трансформира и прераснува во нов политички
самостоен субјект - СПМ. Присутните 306 делегати и стотина гости усвоија
Политичка програма и Статут на новата политичка партија

Беше најоригиналниот слоган употребуван во време на основањето
на партијата и во нејзините активности за првите парламентарни
избори.

ОСНОВАЧИ
Во согласност со тогашниот Закон за општествени организации и
здруженија на граѓани, како основачи на новиот политички субјект
беа определени тогашните членови на Републичката конференција
на ССРНМ: Киро Поповски, Методи Петровски, Надежда Герасимова,
Петар Митев, Димче Савевски, Дијана Спасеска, Љупчо Стефковски,
Сејфедин Сулејмани, Славка Арсова и Музафер Демири.
ПОЗДРАВИ
Основачкото собрание на Социјалистичката партија на Македонија го
поздравија д р. Павле Богетиќ, член на Претседателството на Сојузната
конференција на ССРНЈ, Мирослав Марковиќ, член на Претседателството
на Социјалистичката партија на Србија, Јово Кецмановиќ, член на
Претседателството на Социјалистичкиот демократски сојуз на Босна и
Херцеговина, потоа Фаик Абди, претседател на Партијата за целосна
еманципација на Ромите, Џевад Гулиоски во име на Републичката
заедница на културно
научните манифестации на Македонските
муслимани, Осман Земовски, потпретседател на Здружението на
Еѓипќаните и Марија Воденска, во име на Републичкото здружение на
децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија.
Во плодната дискусија учествуваа и Ѓорѓи Гиров, делегат од Штип, Пеце
Стефановски, делегат од Битола, Васил Калески, делегат од Охрид, Ќазим
Бехми, делегат од Гостивар, Доне Димовски, делегат од Штип, Фиданчо
Стоев, делегат од Скопје, Блаже Подгорски, делегат од Крива Паланка, Јован
Ампов од село Чифлик, кочанско, Назми Арифи, претседател на Здружението
на Еѓипќаните во Југославија, Ристо Аврамовски и Боге Сотировски од Скопје
и Димче Савевски, од Сојузот на здружението на борците на Македонија.
СТАРО НОВО РАКОВОДСТВО
Тргнувајќи од фактот дека Социјалистичката партија на Македонија ги
продолжува позитивните традиции на ССРНМ, заради поврзаност на
најголем дел од членството со тие традиции, Изборното собрание донесе
Одлука за привремено користење на двојното име на новата партија
- Социјалистички сојуз - Социјалистичка партија на Македонија во
изборните активности за првите повеќепартиски парламентарни избори
во Македонија. Со посебна одлука за дејствување на организациите
и органите во преодниот период од шест месеци остануваат во
дотогашниот состав, што беше избран врз основа на статутот на ССРНМ.
Така, новото раководство на новоформираната СПМ го сочинуваа:
Претседателство: Киро Поповски, Зејнел Беговиќ, Станчо Андонов,
Елица Апостоловска, Есад Бајрами, Надежда Герасимовска, Трендафил
Ивановски, Цветанка Илиева, Анка Камчева, Нијази Лимановски, Ѓорѓи
Лумбуровски, Петар Митев, Стојмен Михајловски, Богољуб Новаковски,
Тосум Пахуми, Кирил Ристовски, Димче Савевски, Коста Секуловски,
Дијана Спасовска, Трпко Спасовсски, Љупчо Стефковски, Цветко
Цветковски, Елвана Гефити, Панде Колемишевски и Тихомир Илиевски.
Надзорниот одбор го сочинуваа Вите Исјановски, Гехије Адеми,
Боро Димков, Иван Кузмановски и Драги Серафимовски.
За претседател беше избран Киро Поповски, а Зејнел Беговиќ за секретар.
Со овие состави Партијата работеше до првиот конгрес на СПМ,
следната година.

СПМ СЕКОГАШ СО НАРОДОТ, СЕКОГАШ ЗА НАРОДОТ!
Беше најчест и најавтентичен слоган што го отсликуваше
дејствувањето од Народен фронт, преку Социјалистички сојуз, па
до Социјалистичка Партија.

СПМ испрати честитка до СИРИЗА
ПРОДОЛЖУВАМЕ СО ЦИПРАС
Партијата на Алексис Ципрас СИРИЗА убедливо
ги освои гласовите на Грците и со освоени 154
пратенички места повторно е на чело на грчката
влада (заедно со малкуте, но значајни гласови на
помалиот коалициски партнер „Независни Грци“).
Претседателот на СПМ Љубисав Иванов Ѕинго на
повторно избраниот премиер на Грција му испрати
поздравна честитка, во која, меѓу другото,
нагласува дека „сме уверени дека патот што го
зацртавме за градење на меѓусебна доверба ќе
продолжи да се реализира за доброто на нашите
држави. Убедени сме, продолжува претседателот
Иванов, дека искрената соработка на нашите
две партии ќе придонесе во остварувањето на
мерките за градење на довербата и за јакнење на
односите меѓу нашите држави како добри соседи
и пријатели...“
Поради економските проблеми со кои се
соочува земјата, и во наредниот период не се
очекува приоритет во грчката владина агенда
на ангажмани да биде дваесетгодишниот спор
што Грција го има со уставното име на нашата
земја и што претставува пречка за наши успешни
евроинтеграции. Бидејќи и во новата влада на
Ципрас министер за надворешни работи останува
поранешниот министер Никос Коѕиас (кој со
остварените контакти со македонскиот министер
за надворешни работи Поповски на средба во
Будимпешта и со посетата на Скопје го скрши
мразот на замрзнатите меѓудржавни контакти),
останува да се надеваме дека успешно ќе продолжи
соработката со новата влада на Грција. На тоа не
наведува и фактот што годинава одбележуваме 20
години од воспоставувањето дипломатски односи
меѓу нашите две земји, па тоа, како и другите
бројни меѓународни средби што се очекуваат во
наредниов период, може да бидат ветувачки и
надежни за нови ветрови во македонско грчките
односи и во наоѓањето на позитивни решенија.
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