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МАКЕДОНЦИ ЈА ПОГ
"Македонија досега има изгубено многу, останат е само овој мал простор македонска земја која сакаме, можеме и мораме да ја зачуваме. Тоа е
заветот од претходните, тоа е она што треба да им го оставиме на идните генерации. Идеите за двојазично Скопје, покриени со изјави за
политичка толеранција, поткрепени со други причини дека со тоа ќе
се подобрат и онака нарушените меѓуетнички односи, претставуваат
еден вид провокација", се вели во соопштението од вработените во
Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" – Скопје.
Пишуваат:
Жаклина МИТЕВСКА
Кокан СТОЈЧЕВ

П

рашањето за идната територијална организација на локалната самоуправа во државава очекувано предизвика остри
реакции во македонската јавност, но
и пошироко. Всушност, решенијата
за двојазично Скопје, за припојување на селските општини кон Струга,
и опстанокот на Кичево во сегашните
граници до 2008 година, македонските граѓани ги дочекаа на нож, особено претставниците на засегнатите
општини. Сите коментари се сведуваа на тоа дека коалиционите партне-

ри во власта СДСМ, ДУИ и
ЛДП, наместо компромис направиле меѓусебен чист политички пазар, извршиле предавство на националните
интереси поради лични причини - само да опстанат на
власт подолго време - и покрај очигледното незадоволство на народот кон нив. Наспроти сите критики и стравувања за иднината на земјата, претседателот Бранко
Црвенковски беше доволно
смел да каже дека Владата
донела храбра и тешка одлука: "Во Македонија не се случи ниту нечиј пораз, ниту нечие предавство".
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Премиерот Хари Костов, се
дрзна Албанците да ги спореди со Англичаните, изјавувајќи:
"Ако во Скопје живеат 20 отсто
Англичани и ако англискиот
беше втор службен јазик, дали
тогаш ќе имаше проблем".

КАН НА НОЖ

РЕБАА МАКЕДОНИЈА
Знае ли Хари каква е употребата на англискиот јазик на
нашава планета или, пак, има
намера албанскиот да го прогласи за светски јазик!?
Иако оние од власта потенцираат дека со овој чекор

евроинтеграциите ќе ни бидат
на "дофат", по сè изгледа македонските граѓани оправдано реагираат затоа што стануваат сè посвесни за тоа дека
во блиска иднина не само што
ќе нè нема во Европа, туку и на

картата на Старата дама ќе ја
нема Македонија!
Македонското прашање е:
"Од каде произлегува правото
еден - двајца, пет-шест, лица
во РМ да си играат со судбината на 2 милиона граѓани во
државава?!".
Македонскиот одговор е:
"Сами си го зедоа тоа право за
да ја запечатат судбината на
оваа земја".
Граѓаните се на потег, имаат намера токму поради ова
да го постават прашањето за
нивната кривична одговорност. Во историјата тие веќе
се наоѓаат на списокот на
оние кои се откажуваат од татковината.

СЛЕПА ВЛАСТ
Претседателот на МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА, Ѓорѓија Џорџ Атанасоски, во соопштението испратено до медиумите, вели:
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- "Следејќи го развојот на
настаните од осамостојувањето на Република Македонија
сè до денес, се прашуваме
какви сè манипулации уште
ќе ни се сервираат од властите, кои во текот на сите
изминати 14 години ја кроеја
политиката на нашава држава.
Почнувајќи од манипулациите
со знамето, името, а сега и со
уривањето на концептот на
Македонија, од мултиетничка
да стане двоетничка држава,
се прашуваме какви уште
предавства нè очекуваат".
- "Се покажа - додава господинот Атанасоски - дека
владината коалиција со тоа
што до себе ги стави, и во
клучните ресурси ги вклучи
терористите со кои народот
војуваше, денес има можност
заедно со нив таа да прави и
нови територијални решенија
(поделби), што е чин на предавство, со прогноза која ветува уништување на Р Македонија и на македонскиот на-
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род. На оваа Влада й го поставуваме прашањето: Во чија
функција таа е ставена, со што
е поткупена, штом останува и
глува и слепа пред сопствениот народ и сопствената
држава? Дали нејзиниот следен чекор ќе биде продавањето на името? Дали тие од
власта се запрашале што потоа? Зарем во желбата да го
излажат својот народ успеваат да се излажат и сами себе?"
Токму поради тоа апелот
на МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА
гласи: "Нека се преслуша секој што ќе вмеша прсти во
кроењето на судбината на
оваа страдалничка Македонија и никогаш да не заборави дека Македонецот секогаш и секаде ќе се бори за да
ги зачува суверенитетот и територијалниот интегритет
на државата, било тие да се
загрозени од надворешен
или од внатрешен непријател".
Оваа партија се приклучува
и ја поддржува иницијативата
за распишување референдум
за изјаснување на граѓаните
за територијалната поделба, а

воедно нејзините членови им
се придружуваат и на протестите, порачувајќи й на Владата: "Доколку и овој пат не ги
испочитува желбите, потребите и барањата на македонскиот народ, таа да си даде
оставка".

АНТИИСТОРИСКИ
ДОГОВОР
ТРЕТИОТ ПАТ се огласи.
Лидерот на ДЕМОКРАТСКА
АЛТЕРНАТИВА, Васил Тупурковски, констатира:
- "Договорот на СДСМ,
ДУИ и ЛДП, е непромислен
гест на властодршци, коишто
одамна не ја почитуваат волјата на граѓаните. Пос ледиците од нивниот договор за
т.н. територијална организација, всушност ќе бидат потенцијално крајно опасни за
целовитоста и унитарноста
на Р Македонија. Власта, наоѓајќи се на маргините на
историските тенденции во
Европа и на Балканот, без капацитет да ги решава крупните проблеми и застојот во
економскиот, социјалниот,

демократскиот и безбедносниот развој на земјата, а инаку криминогена во своите
врвови, станува крајно штетна за виталните државни
интереси. Таа со својот антидржавен проект, ширум ги
отвора вратите за притисоци
врз територијалниот интегритет на РМ, во време во кое,
преку независноста на Косово, на Балканот ќе дојде до
крупни геополитички промени. Но, тоа не е сè. Оваа власт
- додава Тупурковски - особено елитите на СДСМ и ЛДП,
во однос на виталните национални интереси на македонскиот народ, всушност се
обидува да ни наметне и
антиисториски договор. Секој граѓанин треба да биде
свесен за тешките последици
од понудените законски решенија. Иако мора да бидеме
крајно внимателни во однос
на другите етнички заедници
со коишто живееме во заедничка држава, оти заедничкиот живот треба да го прифатиме како наша судбина,
не смееме да дозволиме
предложената територијална
организација да стане реал-
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ност. Незадоволството и
отпорот на граѓаните, а особено на Македонците, убеден сум овој пат достига потребна критична маса за суштински промени и за вистински ангажман во решавањето
на системската, економската
и социјалната криза во земјата".
- "Македонија и македонскиот народ – истакна Павле
Трајанов, лидерот на ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ - по кој знае
кој пат се наоѓа пред поделба
која овој пат ја подготвува
претседателот на државата и
Владата на РМ. Ми се чини
дека ова е последната поделба, затоа што ова е крај
на вековните стремежи на
македонските револуционери, борци од НОБ и бранители на македонската кауза,
за суверена Македонија. За
да ја спречиме територијалната поделба, долго време ја
информираме македонската
и светската јавност, дека ова
е чин на велепредавство. Ѕидот кој Бранко Црвенковски
го подига, наскоро ќе падне
и ќе го 'затрупа' македонскиот народ. Тоа ли се крај-

КАН НА НОЖ

НÈ МЕСТАТ
"Не сакам да зборувам за целата
приказна за територијалната поделба,
но се задржувам на завршниот удар.
Тие нè местат. Тие не ги почитуваат
правилата. Меѓу нас има луѓе кои
ќе прифатат не двојазичност, туку
тројазичност, четворојазичност, ако
тоа е направено според правилата. Тие не играат по
правилата, го рушат нашето достоинство. По тоа не
може да имате демократија. Со кои луѓе ќе ја водат
демократијата? Со оние на кои "кичмата" им е скршена,
кои немаат морална вертикала, кои не можат да се
погледнат в лице. Тој гест не можеме да го прифатиме,
ние нема да дозволиме да бидеме местени", изјави
професорот Љубомир Фрчкоски.

ните дострели на државник,
кој не гледа подалеку од
својот двор, не гледа што ќе
се случи по 10 или 50 години
со Македонија. Не знам зошто Црвенковски не сака да
разбере што значи граница
меѓу Македонците и Албанците во Македонија и какви
рефлексии тоа ќе има врз
опс тојувањето на македонската држава. Одговорот е

сосема едноставен и јасен:
Македонскиот народ ќе остане без држава. Во името на
сите Македонци, но и сите
други што живеат во Македонија, во име на сегашните и
идните генерации, треба високо да ја кренеме главата и
сите заедно да извојуваме
'победа' за иднината на Македонија. Или ќе победиме и ќе
го сочуваме заедничкиот

дом, или ќе изгориме во пожарот што го подметна Бранко Црвенковски".
- "Кога го слушнав Предлог- законот за територијална
поделба - потенцира Зоран
Витанов, потпретседател на
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
НА МАКЕДОНИЈА - се почувствував исто онака кога
како дете читав за настаните
на битката на Беласица во
1014 година и ослепувањето
на Самуиловата војска. Со
таа разлика што тогаш тоа го
правеле туѓинци, а сега Р
Македонија ја погребуваат
Македонци. Дека во целата
ситуација стануваше збор за
гол опстанок на власта потврди и изјавата на лидерот
на ЛДП, Ристо Пенов, кој во
четири очи на сите нас ни
кажа дека доколку не се
прифател условот на Ахмети
за поделба на Македонија,
Пенов и неговата партија ќе
паднеле од власт. Затоа, Ристо Пенов одлучил да ви ја
скрои судбината така што
својата фотелја ја плати со
Македонија. Пенов одлучил
дека Македонија не е важна,
туку неговата партија и не-
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говиот шеф Бранко Црвенковски".

ЕТНИЧКО ЧИСТЕЊЕ
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ,
Никола Груевски, во намерата
да го попречи штетниот договор на власта, од пратениците на СДСМ побара да извршат притисок врз своите
водачи, а ако не успеат во тоа
тогаш да си поднесат оставка
и со тоа да го засрамат нивното раководство.
- "Генерално, новата територијална поделба има единствена задача - етничко чистење на териториите од Македонците, а ние, за жал, ќе
бидеме само неми сведоци на
тоа", изјави експремиерот Лубчо Георгиевски.
Со своите потези и проекти, Владата во последно
време, како што коментира и
независниот пратеник Трифун Костовски, ја измести
основната поента на децентрализацијата и ја насочи кон
етноизација на власта во локалните единици, уривајќи го
концептот на Р Македонија
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како мултиетничка држава,
правејќи ја бинационална, со
што директно се нарушуваат
меѓуетничките односи.
- "Целата оваа лакрдија со
компромисот за општините вели Костовски - е само евтина купопродажба на врхушките на коалицијата, која наместо решенија за децентрализација, предлага етнохомогенизација и наместо да ја
штити унитарноста на државата, воведува федерализација".

ГРАЃАНИ ПОЛИТИЧАРИ
Политичарите од власта од
македонскиот блок заборавија дека се родени како граѓани на оваа држава, а не како
политичари. Па, затоа на прашањето како ќе се чувствуваат како граѓани кога таблата
на Скопје ќе биде напишана
двојазично (македонски и
албански), велат: "На граѓаните воопшто не им пречи
нешто што е предвидено, како право, тоа слободно да
може да се оствари во практиката", и додаваат дека со
понудените решенија нема да
се променат ниту територијата, ниту населението.
Но, обичните смртници
докажуваат дека воопшто не
се согласуваат со нивните
сограѓани- политичари. Доказ
за тоа се блокадите, обединувањето на истомислениците
за спас на Македонија, иако
власта, коментира дека протестите се инструментализирани од одредени опозициони партии.
Сепак, во владејачката гарнитура постојат луѓе кои умеат и да размислуваат со своја
глава, но остануваат немоќни
пред своите водачи. Иако,
според Борис Кондарко,
СДСМ, му дозволува слободно да се изјасни само на еден
член на Централниот одбор
на партијата, поточно само на
претставникот од Струга.
Социјалдемократот Тито
Петковски, вели: - "Ако разговорите се водеа отворено и
се настапеше со аргументи, ќе

имавме сојузници. Дури и
опозицијата мораше да биде
вклучена во еден ваков проект, којшто ќе има далекусежни последици за државата.
Не сакам да прејудицирам како ќе гласаат моите колеги,
мојот став ќе го кажам на
седницата кога ќе се расправа
за територијалната поделба,
бидејќи ние на Централен
одбор утврдуваме политички
ставови, а не гледаме закони".
"Мојот став - вели претседавачот на Советот на Општина Добрушево, Благоја Талевски - за она што се случува
во државата е негативен. Тоа
го реков и на состанокот на
Централниот одбор на ЛДП
на кој сум член. Советот на
Општина Добрушево имаше
работна седница на којашто
донесе одлука дека треба да
се поддржат сите протести на
локално и на државно ниво.
Понатаму, советите на општините Добрушево и Тополчани донесоа одлука со којашто бараат формирање на
една заедничка нова општина, која многу добро ќе гравитира на тој терен и ќе претставува една целина во Пелагонија. Поради тоа, одлучија
заедно да организираат протест на патот Битола-Прилеп,
и со тоа да го кажат гласот на
народот дека не се согласуваат со тоа што го одлучила
Владата".

БИЛИНГВИСТИЧКА
ДРЖАВА
- "Власта - вели академик
Никола Кљусев - ја турка двојазичноста преку прилепување на цели етнички состави
кон други, сè со цел да се
создаде ново мнозинство, акт
кој создава тревога и револт.
Сега сме соочени со тоа како
да градиме билингвистичка
држава, која утре ќе премине
во некоја федерација која ќе
ги покаже сите свои трулости
наместо да ги покаже економските, културните и другите вредности кои треба да
произлезат од етничките состојби во локалната заедница.

Но, наместо тоа гледаме само
задоволување на нечии апетити, кои територијалната поделба ја прават исклучително
по етнички критериуми и со
цел воведување двојазичност".
Проф. д-р Благоја Маркоски од Институтот за географија при ПМФ вели дека нелогичностите во сегашниот
Предлог- закон за територијална поделба се во тоа што
се земаат само демографскиот и етничкиот критериум
и дека само поради тоа што
има помалку население се
уништува општината, иако
таа има економски потенцијал. Од друга страна, пак,
се појавува спротивен проблем кај густо населените
територии, односно проблемот со невработеноста, сиромаштијата, недоволно искористување на природниот
потенцијал.
- "Територијалната организација може да остане и во
сегашниве 123 општини и да
не брзаме да ја менуваме,
туку да водиме сметка како да
ги пренесуваме функциите,
целосно или делумно. Онаму
каде што како општински
центар се појавува градот ќе
пренесеме повеќе функции.
Таму каде што нема толку
населени места, да ги пренесеме само оние ингеренции
кои се неминовни, особено
во сферата на комуналната и
економската дејност, а образовниот, здравствениот систем ќе ги организираме во големите центри. Во оптек не
смеат да бидат само Струга,
Скопје, Кичево, туку треба да
се гледа целата територија
зашто спомнувајќи ги само
трите целини Струшко, Кичевско, Скопско, ние ја замајуваме македонската јавност
дека само таму е проблемот.
Го гледам проблемот и во тоа
што низ Источна Македонија
ќе се укинат одредени општини, некои ќе стагнираат во
развојот и ќе имаме неурамнотеженост во населението.
Тоа значи, ќе се уназадуваат
општините и тоа секогаш ќе
биде услов постојано да се
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КАН НА НОЖ
бараат "права", коментира
Маркоски.
Со решенијата за територијалната карта на Скопје,
Кичево и Струга, понудени како единствен можен компромис, владејачката гарнитура коментираат правните експерти - го прекрши Рамковниот договор до тој степен
што сега овој Документ може
да се интерпретира во манир
на политичка злоупотреба и
волја на некоја група.
- "Раздвојувањето на Македонија во локалната самоуправа со етничка линија
може да создаде база, во наредните пет-шест години да
се постави прашање на една
административна самоуправа, или на еден кантон, окрупнување на локалната самоуправа по етничка линија.
Тоа само по себе е федерализација или издвојување,
што значи владиниот предлог
може да биде база за потешки
нарушувања на унитарниот
карактер на државата и нејзината целовитост. Што значи,
ставени сме во тренд на неизвесност, особено во светлината на идното решавање
на прашањето на Косово. На
тој план може да се јави
политички екстремизам, а со
тоа за подолго време Македонија се остава во рамка од
која не й се гарантира стабилноста", истакнува Владо Поповски.

ЛАГА И
МАНИПУЛАЦИЈА
Со предлогот за новата
територијална поделба на државата не се согласуваат и
Македонците кои живеат надвор од татковината.
- "Ние - вели Лидија Демниева, Македонка која живее
во Србија и Црна Гора - немаме ништо против унапредувањето на малцинските
права, но истите да се однесуваат на сите и секаде, без
преседани и рамки. Значи,
принципи треба да постојат и
ако не постојат, а одредени
договори се прават, тоа не мо23 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 525 / 23.07.2004

же да придонесе за владеење
на правото ниту за напредок
на општествените заедници,
туку се отвора синџир на
акции и реакции. Ако Рамковиот договор е одраз на
нешто што е со сила наметнато
и одраз на проценката на меѓународната заедница и нејзините стратешки интереси
(регионални или глобални
сеедно), а не нешто што се
базира на имплементацијата
на права и стандарди кои
важат секаде, тогаш навистина не знам што уште можеме да очекуваме. Новата
поделба која не значи децентрализација, туку окрупнување и регионализација, со цел
да се дефинираат етнички
граници, е удар на граѓанското
општество. Тоа го видовме на
дело кај босанскиот модел,
косовската мизерија, но експериментите продолжуваат,
се разбира, на задоволство на
оние што ги прават. Дали
некој во Европа може да си
дозволи да не почитува резултат на референдум? Што е
основа на демократијата - правото на граѓанинот или пазарот на елитите?"
Лилјана Ристова (Торонто
– Канада) објаснува: "Уште во
времето на поранешна Југославија сите акции на Албанците беа планирани 'на долги
патеки', во разузнавачките
центри на некои големи сили.
По распадот на земјата дел од
тој план беше и отворањето
на вратите на екстремниот
национализам во Македонија
и во Србија. Лидерите на таа
хистерија го убедуваа македонскиот и српскиот народ
дека тоа ќе му донесе големи
добра, зголемување на териториите, итн. Тоа беше само
лага и манипулација со народот. Веќе се гледа реализирањето на нивните неостварени планови".
Ицо Најдовски (Австралија)
коментира: - "Не е тоа децентрализација, туку обратно, федерализација на Македонија.
Со 'децентрализацијата' не се
подобрува животот на никој
во Македонија. Децентрализацијата не се дефинира и

ПОЛИТИКА

ПРЕДЛОГОТ ЗА НОВАТА ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА Е ДОЧЕ
објаснува со двојазичност на Скопје и присилно откинување на Струга
и Кичево од мајчините прегратки!
Никако!... Ова е само политичка
игра и игнорирање на сите оние
кои ги дале животите за РМ, за денес раскошно во фотелјите да седат
Али Ахмети и Бранко Црвенковски.
Не е доцна, го повикувам македонскиот народ, заедно со сите
доброчестиви народности да ја
бранат Македонија пред Собранието со мирни демонстрации".
Од црковната општина "Св. Кирил и Методи" во Дортмунд, Германија, велат:
- "Таа т.н. децентрализација ја
доживуваме како продолжување
со велепредавствата од страна на
досегашните македонски раководства и претседатели (ние знаеме кој
ги поставува и во чија корист го
вршат предавството). По предавањето на оружјето на Србија, по
промената на името на државата
(ПЈРМ), по промената на знамето,
по воените сценарија во 2001 година и по натамошното велепредавство крунисано со Борис-Бранко-Љубчовиот Рамковен или Срамковен договор, а како последица
од тоа осакатувањето на Уставот и
удар во разградувањето на нацијата
и државата Македонија - ќе следат
уште велепредавства! До постигнување на поставената цел! Но,
македонската суверена држава
сепак ќе остане, кога на народот ќе
му дојде 'нож до коска', ќе се крене
и ќе ги отстрани и казни националните непријатели од 1990 до
сега! Господа велепредавници - повелете продолжете со децентрализацијата, федерализацијата, сепарацијата... Ѓаволот нека ви е на помош".
Спасе Мазенковски од Мала
Преспа посочува дека и Македонците од Албанија се загрижени
поради она што се случува во
нивната матична земја и сакаат Македонија да биде појака, да опстане,
а заедно со неа да опстанат и тие.
- "Како Македонци поединечно
и како Заедница на Македонците
во Албанија - вели нејзиниот претседател Ефтим Митревски - заинтересирани сме што ќе се случува
БЛАГОЈА МАРКОСКИ
СПАСЕ МАЗЕНКОВСКИ
СОТИР МИТРЕВ
ЕФТИМ МИТРЕВСКИ
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понатаму. Меѓутоа, едно порачуваме мора да се почитува волјата
на народот, односно волјата на
Македонците, затоа што постојано
само Македонците попуштаат. А
што би се случило доколку Македонците во Албанија и оние во
руралните подрачја каде што
македонско население е стопроцентно би поставиле вакви прашања (од албанските институции
да добијат право за употреба на
мајчиниот јазик)? Но, ние покажуваме лојалност кон албанската држава, а тоа сакаме да се случува и
во РМ".
Сотир Митрев, (Македонец од
Австралија) вели: "Сите во државата, Македонци, Албанци, Срби,
Роми, Власи, Турци... треба да ги почитуваат законите на РМ. Не сакам
да има разделби, не е важно од која
партија се, треба да се почитуваме,
а не да се рушиме самите еден со
друг. Ќе се согласам со едно, сите да
си ги подадат рацете и да живеат
заедно".

КУРБАН ГРАД
- "Во светот интенциите - објаснува Борко Андрев од ТРЕТИОТ ПАТ
- се големите градови да бидат што
помали, на што помала територија
и да бидат концентирани само на
административни работи. Скопје,
што и онака е мегалополис, се зголемува со тоа што му се додаваат
рурални средини кои немаат врска
со граѓанското подрачје".
Со новата територијална поделба Скопје ќе стане речиси двојно
поголемо. Според резултатите од
последниот попис, во Скопје живеат 467.257 граѓани, а со проширувањето ќе се зголеми за 50 000
жители. Новите граници на престолнината ќе се приближат речиси
до границата со Косово и до Тетово.
Многу од населените места кои ќе
бидат во рамките на Скопје се
класични рурални средини кои ниту оддалеку не се блиски на оние во
главниот град. Повеќето од нив не
подлежат на ниту еден урбанистички план, поради што граѓаните
се прашуваат дали тој ќе подлежи
на промени.
- "Во историјата на архитектурата
- вели претседателот на Здружението на архитекти на Град Скопје,
Вангел Божиновски - паметиме

КАН НА НОЖ
10.000 години искуство на
светско ниво, но ваков вид
урбано планирање е непознат
за професијата и за науката
воопшто! Во неодамнешната
историја, македонската архитектура сепак има едно искуство кое како приближно
сличен модел треба да го
паметат и денешните предлагачи, иако меѓу нив очигледно нема компетентен човек кој во една нормална
влада би се осмелил да се согласи со неверојатниот предлог за новата територија на
Скопје! Анализата на стручната јавност во 90-тите години
на минатиот век предизвика
заклучок кој е вграден во сите
плански документи на Македонија од оваа област. Заклучокот значи забрана за натамошно ширење на урбаниот
зафат на Скопје".
Прашање е колку ќе го чини Скопје воведувањето на
двојазичноста? Но, факт е
дека таа ќе ги осиромаши
општинските и градскиот буџет.
- "Никој во моментов не
може да предвиди до каде ќе
оди двојазичноста, но дефинитивно ќе биде товар на
општинскиот буџет. Засега
знаеме само дека двојазичноста ќе се применува во комуникацијата на граѓаните со
администрацијата. Ќе треба и
симултан превод за седниците
на Советот, а тоа чини пари.
Ако во која било општина има
барем еден советник Албанец, ќе мора да се обезбеди
превод", вели Борче Стефановски, градоначалник на
Гази Баба.
- "Скопје со сила станува
двојазично. Овој момент во
историјата ќе биде забележан
како дело на предавничка,
квислиншка политика на
СДСМ. Како Македонец се
чувствувам посрамено. Страшно е што до овој момент
СДСМ нема дефинирано што
значи двојазично Скопје", вели Аце Миленковски, градоначалник на Чаир.
Градоначалниците на скопските општини се сомневаат
дека Градот ќе може непре-

чено да функционира поради
зголемувањето на територијата.
– "Проширувањето на територијата на градот со Кондово
и со Сарај е незаконско.
Скопје има генерален урбанистички план со кој се дефинираат неговите граници.
Нелогично е кон градот да се
припојуваат села и да имаат
исти привилегии како градските населби. Наместо за
потребите на граѓаните, парите на локалната самоуправа ќе се трошат за скапата
двојазичност", вели градоначалничката на Центар, Виолета Аларова.

ЈУЛСКИ МАНИФЕСТ
Во "12 часот и 5 минути",
блок на политички партии,
граѓански здруженија и поединци, кои се спротивставуваат на предлогот на Владата
за донесување на новиот закон за територијална поделба,
се обединија за да ја спасат
Република Македонија. Тие
"СВЕСНИ дека над нашата татковина повторно се надвиснале темни облаци во вид на
длабока економска криза, голема сиромаштија и општа
бесперспективност, ЗАГРИЖЕНИ затоа што се подготвуваат
нови трагични делби на Македонија, ИНСПИРИРАНИ од
вредностите и одлуките на
АСНОМ, духот на Илинден и од
словото на Крушевскиот Манифест", го обзнанија својот
ЈУЛСКИ МАНИФЕСТ.
Во него се вели дека македонското општество е мултиетничко,мултиконфесионално и мултикултурно, што е
огромна предност и богатство.
-"Свесни дека во XXI век
тоа мора да биде демократско
и граѓанско, односно надарено со свест и одговорност за
заедничкиот живот и интереси, Ве повикуваме, сите
заедно и единствени, исправени пред историските предизвици на ова сложено време, несебично да опстоиме на
патот на изградбата на Репуб-

лика Македонија како заедничка демократска и просперитетна татковина. Во име
на таквата Македонија, Ве повикуваме, низ реализацијата
на едно од основните права
на граѓаните, демократски да
одлучуваат за суштинските
прашања преку референдум,
и со своите потписи да ја принудиме Владата да нè почитува нас, граѓаните, како единствени носители на суверенитетот на земјава. Нашиот
отпор и сестрано ангажирање
не се во име на ниту една
партија, ниту на нечии тесни
интереси. Оваа акција ја разбираме како заеднички чин
на сите граѓани, на сите заедници и на сите генерации. Отпорот против поделбата на
Македонија мора да стане
заедничка национална кауза.
Не можеме и не смееме да
дозволиме некој друг во наше
име да донесува одлуки од
далекусежно значење, без да
го слушне нашиот глас. Денес
одлучуваме за опстанокот на
Македонија. Затоа Ве повикуваме да ги заборавите делбите, партиската припадност
и тесните интереси. Во овој
историски момент определете се за МАКЕДОНИЈА".
Претставници на опозиционите партии, како и на здруженијата на граѓани и невладини организации, потпишаа
Декларација со која се спротивставуваат на процесите за
поделба на нашата држава.
- "Раководени од Уставот и
од постојните закони во Ре-
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публика Македонија, целосно почитувајќи го духот на
Рамковниот договор, Европската повелба за локална самоуправа, како и консензуалната определеност на
граѓаните, здруженијата и
опозиционите партии во РМ
се за зачувување на унитарноста, територијалниот интегритет и суверенитет. Загрижени за иднината на нашава земја и вознемирени од
актуелната криза се определивме да го кренеме гласот и
да ја повикаме јавноста да го
проблематизира начинот на
кој се донесуваат одлуките
поврзани со територијалната
организација, која треба да
биде суштински елемент на
демократскиот процес во
РМ, а не инструмент на внатрешни делби и конфронтации. Сметаме дека прашањето за територијалната организација не е само работа
на политиката и на инс титуциите на државата туку,
пред сè, витален интерес на
секој граѓанин на земјава, кој
е активен субјект и гарант на
остварувањето на локалната
демократија".
Покрај потписите на лидерите на Третиот пат, на
ВМРО-ДПМНЕ, на независниот
пратеник Трифун Костовски,
Декларацијата ја поддржаа и
Сенко Велинов, академик Никола Кљусев, академик Божин
Павловски, Борис Трајанов,
проф. д-р Љубомир Фрчкоски,
Благоја Чоревски, Рамадан
Шукри и други.

