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Транскрипт од говорот на Претседателот на СДСМ и 
Претседателот на Владата на РСМ, Димитар Ковачевски 

 

Настан: Национална трибина „Силно и одлучно кон иднината“, Спортски 
центар „Борис Трајковски“, Скопје, 17 декември 2022 година 

 

Добро вечер Македонијо, 

Добро вечер драги сопартијки и сопартијци, 

Почитувани членови на раководството на СДСМ, СДММ и Форумот на жени, 

Почитуван Џакомо Филибек, 

Ценети граѓани на Република Северна Македонија, дома и во дијаспората, 

 

Од срце ви благодарам за вашето присуство!!!  

Искрено ви благодарам за оваа огромна енергија, за оваа чиста поддршка, за вашата солидарност, 
активност, за вашата чесна, целосна и бескомпромисна посветеност и преданост кон СДСМ. 

И за нашата заедничка мисија и света обврска - да работиме, работиме и работиме за нашата држава! 

Вечерва сме сите тука, во огромен број, за да ја потврдиме, да ја зацврстиме нашата обврска кон 
граѓаните, да ја зајакнеме нашата одговорност за подобра и посилна држава! 

Вечерва сме масовно тука, за да дадеме отчет за сработеното во оваа година и најважно од сѐ, јавно 
и јасно, силно и одлучно, да најавиме, што повеќе, подобро и посилно ќе направиме во следната 
година. 

 

Драги пријатели, 

Нашиот масовен собир го одбележува и мојот едногодишен мандат како Претседател на СДСМ, 
заедно со новото централно и локални раководства. 

И тогаш, и во сите мои настапи, дома и во странство, така и сега, ќе бидам истиот. Како што ветив, 
како што работам! 

Ќе зборувам искрено, директно, без калкулации, без флоскули, како човек, и со разум, но и со многу 
емоции! Поинаку не знам, ниту сакам! 

Ја започнав оваа година, ја започнавме со вас, другарки и другари, во многу сложени и тешки услови! 

Се нафатив, ме избравте, преземав обврска да го водам СДСМ по поразот на локалните избори! И 
денес, иако не морам, сакам да повторам! Ја започнавме годината со јасна визија и обврска. 
Одлучивме да се менуваме, да бидеме подобри и поуспешни, не за себе, туку за граѓаните и државата! 

 

Знаеме дека мораме да бидеме многу поуспешни во својата работа, во својата ефикасност, во 
решавањето на проблемите и предизвиците, во борбата против криминалот и корупцијата, во 
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создавањето на подобра економија, во зголемувањето на нашата безбедност и воведувањето ред и 
поредок во државата! 

 

Од првиот момент, ниту јас, ниту моите колешки и колеги, не застанавме на тој пат ниту еднаш! 
Посветено, чесно и целосно се внесовме во спроведувањето на нашите обврски и ветувања! 

 

Единствено по принципот ветено-спроведено, кажано-извршено! 

 

И сето тоа, во услови на најголема безбедносна, енергетска и економска криза во Европа по Втората 
светска војна во изминативе децении!  

 

И ниту еднаш, во било која прилика, дома или во странство, не ја користевме кризата како алиби, 
како оправдување во нашата работа! 

 

Напротив! Сосема спротивно, влеговме директно во огнот, на сите стари, но и на нови фронтови, дома 
и надвор, со единствена цел - како подобро, поефикасно и побрзо да испорачаме решенија, мерки, 
одржливи политики за подобра сегашност и иднина! 

Успешно се справуваме со енергетската криза! Нашите граѓани имаат целосно и непречено 
снабдување со електрична и топлинска енергија, по најниски цени во регионот и Европа! Сериозно го 
одржавме, и најважно од се, го зголемивме домашното производство на електрична енергија. Нашите 
граѓани во континуитет добиваат најниска цена за нафтените деривати! 

Особено сум горд што конечно, по децении стоење во место, не само што ја започнавме, туку 
интензивно, секојдневно и динамично ја остваруваме енергетската трансформација на државата! 

Јас би рекол енергетската револуција! Во историјата на нашата татковина се нема случено во 10 
кратки месеци да имаме инсталирани енергетски капацитети од 141 мегавати, и тоа 98 мегавати 
фотоволтаици, 37 мегавати ветер, 6 мегавати мали хидроелектрани и биогас.  

До крајот на овој мандат, ние ќе имаме над 300 мегавати инсталиран капацитет, практично половина 
од годишното производство на РЕК Битола, или пак ако веќе споредуваме, тоа е неколку пати 
поголем инсталиран капацитет од сите досегашни инвестиции изминатите три децении. 

Е тоа е успех, така се сака својата држава! 

* 

Во услови на глобална и тотална криза, како вистински социјалдемократи, како чесни и вистински 
патриоти за својот народ, ние успеавме рекордно да ја зголемиме минималната плата! Денеска 
можеме гордо да констатираме дека го исполнивме и го надминавме нашето изборно ветување за 
висината на просечната плата! 

Конечно трудот на работниците достоинствено се вреднува! 

Рекордно, двапати оваа година, ги зголемивме пензиите на сите пензионери и дополнително 
финансиски ги помогнавме во нивните енергетски и животни потреби! 
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Во една календарска година, вкупното зголемување на пензиите ќе биде 16%, што досега се нема 
случено. И тоа во година која не е изборна.  

Обезбедивме и најголем пакет антикризни мерки, споредено со земјите во регионот, за поддршка на 
најранливите категории на граѓани и поддршка на ликвидноста на компаниите во износ од 760 
милиони евра. 

Инвестициите во домашната економија од реномираните странски компании се зголемија, и за само 
10 месеци се отворија нови, подобро платени, над 2000 работни места. 

Снабдувањето со храна во ниту еден момент не беше загрозено. Многу поважно, на вистински начин 
го иновиравме системот за поддршка на вистинските земјоделци за да ја оствариме нашата цел - 
целосно да ги покриеме нашите национални потреби за храна од домашно производство, по пониски 
цени и со повисок квалитет. 

Инвестициите во инфраструктурата интензивно продолжија! Конечно ќе го завршиме автопатот 
Кичево-Охрид, без ниту едно понатамошно одлагање, како во минатото. Експресниот пат до Прилеп 
се гради, и конечно вистински започнаа работите на патното и железничкото поврзување со Бугарија! 
Реконструкцијата на магистралните патишта се интензивира, како што не застана и поддршката за 
изградба на локалните патишта!  

 

Почитувани граѓани, почитувани сопартијци, 

Особено сум горд што успеавме, конечно, после толку години, по 17 години, да ги започнеме 
преговорите за полноправно членство во Европската Унија! 

Сосема сум свесен дека ова прашање создаде многу реакции, емоции, поделени ставови и мислења. 
И тоа е сѐ уште така! 

Не беше лесно да се донесат одлуките. Но јас не се криев, ниту седев на страна. Лидерството значи 
да се обезбеди иднината и да се преземе одговорност. Често зборувам јас за тоа тешко чувство кое 
верувам многумина го имале. После се што се изнаслушавме во текот на летото, целата хистерија 
која беше направена, тоа чувство го имавте и вие во оваа сала и голем дел од граѓаните. Истото 
чувство го имав и јас. Тоа беше чувство како со нож некој да ви го сече стомакот. 

Но, јас немав право на дилема, на лично мислење или дневни емоции. Јас имав само обврска, многу 
тешка обврска, да го креираме најмалку болниот компромис, за да ја спроведеме зацртаната 
стратешка цел на државата од пред 30 години! 

Да! Заедно со мојот тим, имавме јасна цел! Не мислејќи на својот рејтинг, не плашејќи се од црната 
домашна и надворешна кампања, без разлика на сите домашни и странски минати и сегашни 
противници, да ја исполниме светата мисија! 

Целосно, цврсто и силно да го заштитиме вековниот македонски историски и културен идентитет, 
засебност, традиција и јазик. Засекогаш и насекаде! И во исто време брзо да се движиме во 
Европската Унија! 

Многумина во тие моменти, ми велеа откажи се, дигни раце, не ти треба ова! ЕУ не нѐ сака! 

Е драги мои, првпат пред сите ќе го кажам тоа што го знаат моите најблиски соработници! 

На сите им реков! Може да успееме! Да бидеме Македонци, и како такви да седиме на големата маса 
во Брисел! Кој не мисли дека тоа е возможно, нека се тргне на страна! Јас одлуката ја донесов, 
бидејќи знам дека таа е најдобра за државата и за нашите сегашни и идни поколенија! 
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* 

Бидејќи, знаев и знам дека историја не се препишува, историја не се зема, јазик не се брише или 
укинува, традиција не се измислува, преиначува или корегира! Велев и велам, па зарем со документи, 
со изјави, со пресови или настапи на маргинални еднократни политиканти, мислиме дека некој може 
да загрози нешто што е создавано со векови? 

И јас знам дека нема да биде лесно на тој пат. Ќе има потешкотии на тој пат, болни реформи, тешки 
одлуки. Но на крајот на секој тежок пат е големата награда, а големата награда е полноправно 
членство во ЕУ на нашата држава. 

Седнати на големата маса, заедно со сите земји членки на ЕУ, рамноправни во големото европско 
семејство.  

Кој можеше да претпостави дека во една година ќе биде признаена Македонската православна 
црква, дека македонскиот јазик ќе е потврден во ЕУ со договорот за ФРОНТЕКС, прв документ каде 
имаме ставено наш потпис заедно со останатите 27 земји членки на ЕУ, на македонски јазик, без 
никакви појаснувања, додавки и фусноти. Чист македонски јазик, во ЕУ. 

Кој можеше да претпостави дека тој договор ќе биде потпишан од сите земји членки и истовремено 
одобрен и од Грција и од Бугарија 

Кој можеше да препостави дека во Грција ќе се регистрира Центар за македонски јазик. 

Дека нашата медиумска информативна агенција ќе отвори своја канцеларија во Софија? 

Е тоа се придобивките од државничките одлуки. 

И затоа сега, пред Вас, како што тоа го правев и со германскиот канцелар Шолц, со Францускиот 
Претседател Макрон, со Претседателката Фон дер Лејен, со сите мои европски и евро-атлански 
колеги, ќе повторам! 

Македонскиот јазик, историја и традиција се загарантирани и сигурни! Тие се нашиот темел на 
европската куќа, но и темел во европската куќа. Како дел од историјата и традицијата на Европа. 

Бидете сигурни, бидете спокојни и бидете горди! 

Македонското име, македонскиот јазик е конечно обезбеден и никој повеќе, ама баш никој, нема и не 
смее да го оспорува! 

* 

Направивме голем успех за државата! Ако претходно успеавме со полноправното членство во НАТО, 
ние, СДСМ со поддршка на граѓаните, до крај ќе го истераме нашето полноправно членство во 
Европската Унија! Бидете убедени во тоа! 

Најважно од се, драги мои, е што успеавме да создадеме искрени пријатели во светот, кои сакаат 
целосно да ни помогнат! И во регионот, заедно со Претседателот Вучиќ и Премиерот Рама, со кои 
секојдневно си помагаме и ги намалуваме нашите проблеми, а ги зголемуваме перспективите на 
Отворениот Балкан. 

И во Европа, со сите наши пријатели во Европската Комисија и европски престолнини! И со нашиот 
стратешки партнер, Соединетите Американски Држави! 

Во лошо време, во криза, без пријатели, човек не може сам. 

Сам не може да направи ништо! 
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Токму затоа, не престанав со мојот тим, да ги зацврстуваме  постоечките и да создаваме нови 
пријателства! Денес, за нас се говори со пиетет, за нас се говори на рамноправен начин, како со 
партнер! 

Е тоа е успех!  

Да ги поврзете и заштитите со мудар и разумен пристап - и историјата, и сегашноста и иднината! 

И денес, како и секогаш во историјата, ние сме повторно на вистинската страна! 

 

Почитувани сопартијци, 

Сѐ ова за една година, не е лесно! Не е едноставно! Ова не го кажувам за да се жалиме, туку да 
проговориме и за ризиците и за противниците! 

Воопшто не ми е проблем да се борам за државата и граѓаните во сите странски метрополи, пред 
било кој странски Претседател и Премиер. Бидејќи, ја имаме силата на аргументите, силата на 
вистината! 

Но, многу е трагично, залудно и бесполезно да водите квази дебати и борби со политички противници 
какви што ги имаме во државава! 

Човек веќе не знае што се тие? За што се залагаат? Кога ја говорат вистината? Колку им тежи зборот? 
Дали воопшто имаат образ, достоинство, било какви вредности и принципи? 

За жал, како многупати во постарата и поновата историја, се соочуваме со луѓе и структури кои не ја 
сакаат својата држава, кои се радуваат кога има криза, кои посакуваат туѓа несреќа за да ја создадат 
својата среќа. 

За нашите политички противници, само две работи се важни - првата е фотелјата, втората се парите. 

За нив ништо друго не постои.  

 

И денес, кога ние повикуваме на национално и државно единство, од другата страна се соочуваме со 
гол, евтин и опасен популизам кој е базиран на национализам, лажен патриотизам и примитивизам.  

 

Дали станува збор за лев или десен популизам, резултатот е ист. Исти се. Во секое време нудат широк 
избор на лесни и лажни одговори на тешките прашања. Но, никако не сакаат да помогнат да се решат. 

 

И едните и другите ги спојува пристапот на создавање на внатрешни и надворешни непријатели. А 
демек, тие биле народот. И ниту еднаш не понудија аргументи, рационални причини, логика. Но затоа, 
секој ден сејат само лаги, стравови, црнила - за да го остварат својот интерес. 

 

И не треба да ги анализирате премногу, и едните и другите, и наводно леви, и наводно десни – личат 
како јајце на јајце. Имаат лошо однесување. Се обидуваат да печалат поени со пцовки, со закани, со 
влечење по улици и бришење подови. 

Профитираат од навреди, кон противникот, кон сите кои ја говорат вистината особено кон жените. 
Создаваат политички капитал со тоа што со противниците започнуваат борба за живот и смрт. 
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Се тркаат како популисти, а паметиме кога беа или сега кога на локално ниво се власт, како преку 
ноќ стануваат автократи, деспоти и криминалци. 

 

Постојано создаваат кризи. Кога се опозиција доволно е на граѓаните да им понудат лаги и омраза. 
Кога се власт – мора и нешто повеќе. Е за тоа не ги бива. Погледнете го само примерот на Скопје и 
сѐ ќе ви биде јасно. За само една година, направија пепел, комплетно го блокираа животот и развојот 
во градот. И повторно, прават кризи, растурања, блокади. Впрочем, само тоа и го знаат најдобро, 
покрај криминалот. 

Сѐ што е демократска институција, дебата, контрола, аргументи го сметаат за свој најголем 
непријател, а бидејќи немаат ниту знаење, ниту аргументи – го користат народот како свој штит, па 
противниците ги прогласуваат за непријатели на народот.  

Со нив и сличните клонови, Македонија беше заробена држава. Ни требаа години, да се вратиме во 
групата демократски држави. 

 

Затоа, едно потсетување: 

Демократскиот дефицит и заробената држава имаат име и презиме и тоа е ВМРО ДПМНЕ. 

Како што и враќањето на демократијата во нашата татковина има име и презиме: тоа е СДСМ. 

 

И затоа четирите големи букви на нашата држава биле, се и ќе бидат 

С Д С М 

СОЦИЈАЛ ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА! 

* 

 

 

На нашиот европски пат почитувани граѓани има сериозна закана а тоа е Левица. Уште поопасна 
затоа што целосно го има земено во заложништво Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ. Го имаат 
земено во заложништво затоа што е слаб, нема став, нема визија, нема одлучност. 

Тие веруваат дека колку е полошо за земјата - толку е подобро за нив.   

Нивната цел е да запалат оган, за да мислат луѓето дека им е топло, а при тоа да не забележат дека 
горат токму нивните чевли. 

Овие пиромански политики се реална закана за земјата, за сегашните и идни генерации, закана да се 
попречи европскиот пат, а државата да се врати во неизвесност и изолација, во внатрешни поделби 
на народот.  

 

Ако тоа се случи, ќе станете со лажно чувство на гордост наутро, но навечер ќе си легнете гладни и 
сами, непризнаени и осамени. Тоа ние нема да го дозволиме. 
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И повторно, решенијата лежат кај нас. Во СДСМ и во сите други прогресивни сили, наши коалициони 
партнери, присутни вечерва со нас, кои ги поздравувам, кои мора повторно да бидат мнозинство. Кои 
повторно мора да бидат гласни, јасни и силни. 

А за тоа сме одговорни ние. Никој друг. Не смееме да правиме грешки, не смееме да бидеме 
неефикасни, не смееме да ги заборавиме ветувањата.  

Не смееме да дозволиме да гасиме пожари ако може да ги спречиме. 

Немаме право заради сопствената комоција, нечии интереси, мрзеливост или надменост, да 
дозволиме празните популисти, финансирани од странски и домашни криминални пари, да ја вратат 
државата повторно во тунелот без крај, во јамата во која царуваа, за да можат да си го вратат 
криминалниот вилает кој го правеа цела деценија. 

И пак ќе речам, ако знаеме дека тие се проблемот на државата, ако знаеме дека ние сме решението, 
што треба да направиме за да продолжиме напред, на вистинската страна? 

Веднаш ќе одговорам. Кратко и јасно. 

Работа, чесност, ефикасност! 

Уште еднаш! 

Многу работа, врвна чесност и максимална одговорност! За граѓаните! 

И никогаш да не заборавите дека нашите темели се еднаквоста, правдата и солидарноста! 

Нашите вредности и принципи мора целосно да ги спроведеме! 

И во економијата, како што правиме, и во демократскиот систем, како што правиме, и во борбата 
против криминалот и корупцијата, каде што има уште многу што да се прави, каде мора да се сработи 
повеќе. Бидејќи така ветивме, и мора да испорачаме и исполниме. Тоа е приоритет 

Погледнете што се ни се случува, вчерашниот ден беше навистина тежок да се проголта и јас сум 
навистина разочаран. Ден на пораз на правната држава и уште еден доказ за ниската доверба на 
граѓаните во правосудните органи. Судството мора да најде начин да е поефикасно и да сработи 
многу подобро и побрзо, во интерес на правдата, во интерес на граѓаните.  

Но јас секогаш кажувам и вечерва ќе повторам, судството е независно, и јас никогаш нема да се 
мешам во ниту еден судски процес, судницата не е место за решавање политички проблеми. Ако некој 
се плаши од враќање на стариот режим, одговорот ќе биде на изборите. Затоа СДСМ ќе ги вложи сите 
напори да победи на следните избори и да ги спречи учениците на Груевски да се вратат на власт. 

Само така ќе ја вратиме довербата и можноста да направиме подобро општество и поефикасна 
држава заедно со нашите стратешки партнери, САД, и ЕУ, кои како врвен приоритет во своите земји 
го имаат владеењето на правото и борба против криминалот. 

Тие им помагаат на вистинските партнери, а ние СМЕ нивните партнери. 

Нема поголем криминал од тоа што во оваа држава има луѓе политичари и политички партии, кои 
сакаат да го попречат европскиот пат на државата, кои не сакаат државата да изгради врвни 
институции во кои владее правото. 

Нема поголем криминал од оние кои не сакаат Северна Македонија да биде дел од земјите на 
Европската унија во кои владее правото, социјална правда, економски напредок и врвна демократија. 

Најголем криминал е да сака некој да ја врати својата држава назад во 11 години заробеништво. 
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Затоа ние со нашите партнери ќе се избориме да го продолжиме нашиот пат, патот на нашата 
татковина до полноправно членство во ЕУ. 

Јас од тие обврски не бегам. Ниту смеам, ниту можам, ниту сакам. И тоа ќе го барам од сите вас. 

Тие што нашите обврски кон граѓаните ги заборавиле или не ги исполнуваат, одговорно ви велам 
дека ќе им се заблагодариме.   

Ниту имаме можност, ниту смееме, ниту ќе дозволам толеранција кон неефикасност, неспособност, 
нечесност. 

Јавно кажувам. Мора да има ред, знаење и работа. Мора да има дисциплина. 

Немам намера заради малкумина, да загрозиме се што е направено, се што треба да се направи за 
оваа држава и народ и да оставиме простор на популисти и лажни патриоти, кои би продале сѐ, би 
сториле сѐ и би растуриле сѐ за пари и фотељи. 

Јас ќе водам. И ќе барам поголема солидарност, сплотеност, одговорност. Од сите.  

За сите такви има место во СДСМ!  

* 

Ако така работиме, успехот доаѓа. Пред се за државата и граѓаните, и за СДСМ.  

Изборната победа во Маврово и Ростуше и Центар Жупа покажа и докажа дека ако веруваме во себе, 
ако имаме вистинска понуда на решенија и кадри, граѓаните го знаат вистинскиот избор и одговор! 

Тие избори, но и посветеноста на вистинските социјалдемократски политики, кои на вистински, 
реален, видлив и мерлив начин, покажуваат дека никого не оставивме и нема да оставиме сам, јасно 
го дефинираат вистинскиот пат за понатаму. Би рекол и единствениот пат. Пат за успех и победа, пат 
со искрен пристап, силна енергија, јасни и граѓански политики, мотивираност и цел пред себе. За сите 
граѓани, за цела држава, за успешна Македонија, сега, веднаш и утре! 

Е таков СДСМ го личи, е таков СДСМ и е потребен на државата! За да служи, за да исполни, за да 
реализира победи и успеси на нацијата! 

* 

Почитувани граѓани, 

На крајот на оваа година, сакам искрено да се заблагодарам за вашата поддршка. И за вашите 
критики. И за вашите мислења и предлози. 

Во следната година, продолжуваме уште поинтензивно. Пензиите ќе ги зголемиме два пати. 
Минималната плата повторно ќе порасне, како и просечната плата, а во многу сектори предвидени 
се и дополнителни зголемувања на платите. 

Невработеноста и во услови на криза ќе продолжи да се намалува. Очекуваме нови странски 
инвестиции и нови работни места. 

Цената на електричната енергија за домаќинствата нема да се зголеми, а за малите компании ќе се 
намали. 

Очекуваме намалување на цените на прехранбените производи и зауздана инфлација. 

Конечно идната година, започнува изградба на Коридорот 8, од Тетово до границата со Албанија. 

И конечно започнува изградбата на Коридорот 10Д, патот Прилеп - Битола. 

Планираме и завршување на целокупната гасоводна национална мрежа. 
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Пред нас е стабилна, развојна и фокусирана година. 

Нудам и барам национално обединување за државните и националните приоритети. Подготвен сум 
со сите искрени и добронамерни фактори, на сите нивоа, да разговараме и заеднички да креираме 
решенија. 

Време и место за евтина политика не треба да има, и на такви популисти нема да губиме енергија. 

Сосема сум свесен за последиците од децениските разочарувања, стоење во место, политичките 
препукувања, кризите од надвор и внатре! 

И јас сум човек и граѓанин, кој сака повеќе, подобро, побрзо! Сака да види средена и држава со 
оптимизам и внатрешна позитивна енергија. 

И со таа обврска да успееме, јас живеам и работам од првиот ден како Премиер, бидејќи знам дека 
ја имам лично најголемата обврска и одговорност! 

Но, токму затоа, сакам да повикам на доверба од Вас почитувани граѓани! Да побарам поддршка не 
за едни, за сметка на други! Да побарам поддршка за единствените, заедничките, вистинските 
одлуки! Да побарам поддршка конечно да ги научиме грешките од минатото, и најважно од сѐ, да не 
ги повториме! Да побарам поддршка да не броиме жртви, но да броиме мали, секојдневни победи и 
успеси во секојдневниот живот! 

Дозволете да побарам и во исто време да понудам убеденост дека конечно тргнавме напред, за да 
продолжиме многу побрзо! 

Да понудам стабилност, извесност и чувство за национална гордост и важност! И дома и надвор, 
насекаде! 

Верувајте, ОВА Е НОВО ВРЕМЕ!  

Ова време треба да даде простор и поддршка на знаењето, на чесните и конструктивни граѓани, кои 
бескопромисно си ја сакаат државата. 

Ова е време, шанса конечно да ја средиме државата! 

Ова е време да покажеме дека европската интеграција значи ред и поредок, економски стандард, 
безбедност и здрава животна средина. 

Да покажеме конкретно дека можеме и ние да бидеме држава, во која се признава и наградува 
доброто и чесното, а се казнува лошото и криминалното.  

Да покажеме дека сите сме исти пред Уставот и законите, на дела, не само со зборови. 

Јас имам таква визија, јас имам таква обврска пред себе, пред вас и пред сите граѓани. 

И најважно од сѐ, имам и верба, и волја и оптимизам дека можеме да направиме многу. 

И искрено барам од вас, сите да споделиме заедничка верба и позитивни очекувања за следната 
година. 

Сите да веруваме, како што јас верувам и знам, дека ако напорно се работи; Нема Недостижна Цел.  

Да живее СДСМ, да живеат граѓаните, да живее Европска Македонија! 


