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Пишуваат: 
Жаклина МИТЕВСКА
Кокан СТОЈЧЕВ

МАКЕДОНЦИ ЈА ПОГ  
"Македонија досега има изгубено многу, останат е само овој мал простор ма ке-

донска земја која сакаме, можеме и мораме да ја зачуваме. Тоа е 
заветот од претходните, тоа е она што треба да им го оставиме на ид -
ните генерации. Идеите за двојазично Скопје, покриени со изја ви за 
политичка толеранција, поткрепени со други причини дека со тоа ќе 
се подобрат и онака нарушените меѓуетнички односи, прет ставуваат 
еден вид провокација", се вели во соопштението од вра бо тените во 
Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" – Ско пје.

Прашањето за идната тери то-
ријална организација на ло-
калната самоуправа во др жа-

вава очекувано предизвика остри 
ре акции во македонската јавност, но 
и пошироко. Всушност, решенијата 
за двојазично Скопје, за припојува-
ње на селските општини кон Струга, 
и опстанокот на Кичево во сегашните 
граници до 2008 година, ма ке дон с-
ките граѓани ги дочекаа на нож, осо-
бено претставниците на засег на тите 
општини. Сите коментари се сведу-
ваа на тоа дека коалиционите партне-

ри во власта СДСМ, ДУИ и 
ЛДП, на место компромис нап-
рави ле меѓусебен чист по ли-
тички пазар, извршиле пре-
давство на националните 
инте  реси поради лични при-
чи ни - само да опстанат на 
власт подолго време - и пок-
рај очигледното неза довол ст-
во на народот кон нив. Нас-
проти сите крити ки и стра-
вувања за иднината на зем-
јата, претседателот Бран  ко 
Ц р вен ковски беше до вол но 
смел да каже дека Вла да та 
донела храбра и тешка одлу-
ка: "Во Македонија не се слу-
чи ниту нечиј пораз, ниту не-
чие предавство". 

Премиерот Хари Костов, се 
дрзна Албанците да ги спо ре-
ди со Англичаните, изјаву вајќи: 
"Ако во Скопје живеат 20 отсто 
Англичани и ако анг лискиот 
беше втор служ бен јазик, дали 
тогаш ќе има ше проблем". 
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РЕБАА МАКЕДОНИЈА
Знае ли Хари каква е упот-

ребата на англискиот ја зик на 
нашава планета или, пак, има 
намера албанскиот да го прог-
ласи за светски јазик!?

Иако оние од власта по-
тенцираат дека со овој чекор 

евроинтеграциите ќе ни би дат 
на "дофат", по сè изгледа ма-
кедонските граѓани оправ-
дано реагираат затоа што ста-
нуваат сè посвесни за тоа дека 
во блиска иднина не само што 
ќе нè нема во Евро па, туку и на 

картата на Ста ра та дама ќе ја 
нема Ма кедо нија! 

Македонското прашање е: 
"Од каде произлегува правото 
еден - двајца, пет-шест, лица 
во РМ да си играат со суд би-
ната на 2 милиона граѓани во 
државава?!".  

Македонскиот од говор е: 
"Сами си го зедоа тоа право за 
да ја запечатат судбината на 
оваа земја".

Граѓаните се на потег, има-
ат намера токму поради ова 
да го постават прашањето за 
нивната кривична одго вор-
ност. Во историјата тие веќе 
се наоѓаат на списокот на 
оние кои се откажуваат од тат-
ковината.  

СЛЕПА ВЛАСТ

Претседателот на МА КЕ-
ДОН СКА АЛИЈАНСА, Ѓорѓија - 
Џорџ Атанасоски, во сооп ш-
тението испратено до меди у-
мите, вели: 

- "Следејќи го развојот на 
настаните од осамосто ју ва ње-
то на Република Македонија 
сè до денес, се прашуваме 
какви сè манипулации уште 
ќе ни се сервираат од влас-
тите, кои во текот на сите 
изми нати 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 гос-
подинот 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 пре-
давство, со прогноза која ве-
тува уништување на Р Ма ке-
донија и на македонскиот на-

     КАН НА НОЖ
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род. На оваа Влада й го пос-
тавуваме прашањето: Во чија 
функција таа е ставена, со што 
е поткупена, штом останува и 
глува и слепа пред сопст ве-
ниот народ и сопствената 
држава? Дали нејзиниот сле-
ден чекор ќе биде прода ва-
њето на името? Дали тие од 
власта се запрашале што по-
тоа? Зарем во желбата да го 
излажат својот народ успе ва-
ат да се излажат и сами се-
бе?"

Токму поради тоа апелот 
на МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА 
гласи: "Нека се преслуша се-
кој што ќе вмеша прсти во 
кро ењето на судбината на 
оваа страдалничка Македо-
нија и никогаш да не забо ра-
ви дека Македонецот секо-
гаш и секаде ќе се бори за да 
ги зачува суверенитетот и те-
ри торијалниот интегритет 
на државата, било тие да се 
заг розени од надворешен 
или од внатрешен непри ја-
тел". 

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 про-
тестите, порачувајќи й на Вла-
дата: "Доколку и овој пат не ги 
испочитува желбите, пот  ре-
бите и барањата на ма ке дон-
скиот народ, таа да си даде 
оставка".

АНТИИСТОРИСКИ 
ДОГОВОР

ТРЕТИОТ ПАТ се огласи. 
Лидерот на ДЕМОКРАТСКА 
АЛТЕРНАТИВА, Васил Тупур-
ковски, констатира: 

- "Договорот на СДСМ, 
ДУИ и ЛДП, е непромислен 
гест на властодршци, коишто 
одамна не ја почитуваат вол-
јата на гра ѓаните. Пос леди-
ците од нив  ниот договор за 
т.н. те риторијална органи за-
ција, всуш ност ќе бидат по-
тен ци јално крајно опасни за 
цело витоста и унитарноста 
на Р Македонија. Власта, на-
оѓајќи се на маргините на 
исто рис ките тенденции во 
Евро па и на Балканот, без ка-
пацитет да ги решава круп-
ните проблеми и застојот во 
економскиот, социјалниот, 

демократскиот и безбед нос-
ниот развој на зем јата, а ина-
ку криминогена во своите 
врвови, станува крајно штет-
на за виталните државни 
инте реси. Таа со својот анти-
државен проект, ширум ги 
отвора вратите за притисоци 
врз територијалниот интег-
ри тет на РМ, во време во кое, 
преку независноста на Ко со-
во, на Балканот ќе дојде до 
круп ни геополитички про ме-
ни. Но, тоа не е сè. Оваа власт 
- додава Тупурковски - осо бе-
но елитите на СДСМ и ЛДП, 
во однос на виталните наци о-
нални интереси на маке дон-
скиот народ, всушност се 
оби  дува да ни наметне и 
анти историски договор. Сек-
ој гра ѓанин треба да биде 
свесен за тешките последици 
од пону дените законски ре-
ше нија. Иако мора да бидеме 
крајно вни мателни во однос 
на дру гите етнички заедници 
со коишто живееме во заед-
ничка др жава, оти заеднич-
киот жи вот треба да го при-
фатиме како наша суд бина, 
не смееме да дозволиме 
пред ложената територијална 
орга низација да стане реал-

ност. Незадо волството и 
отпо рот на гра ѓаните, а осо-
бено на Маке донците, убе-
ден сум овој пат достига пот-
ребна критична ма са за суш-
тински промени и за вистин-
ски ангажман во ре шавањето 
на системската, еко номската 
и социјалната кри за во зем-
јата". 

- "Македонија и маке дон-
скиот народ – истакна Павле 
Тра јанов, лидерот на ДЕ МО-
КРАТСКИ 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 по-
делба, затоа што ова е крај 
на ве ковните стремежи на 
ма ке донските револу цио не-
ри, бо р  ци од НОБ и брани-
тели на ма  кедонската кауза, 
за суве ре на Македонија. За 
да ја спре чиме терито ријал-
ната по дел ба, долго време ја 
ин фор мираме македонска та 
и свет ската јавност, дека ова 
е чин на велепредавство. Ѕи-
дот кој Бранко Црвенков ски 
го по дига, наскоро ќе пад не 
и ќе го 'затрупа' маке дон с-
киот на род. Тоа ли се кра ј-
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ните дост рели на државник, 
кој не гле да подалеку од 
својот двор, не гледа што ќе 
се случи по 10 или 50 години 
со Македонија. Не знам зош-
то Црвенковски не сака да 
разбере што значи гра ница 
меѓу Македонците и Албан-
ците во Македонија и какви 
рефлексии тоа ќе има врз 
опс тојувањето на маке дон-
ската држава. Одговорот е 

сосема едноставен и јасен: 
Македонскиот народ ќе оста-
не без држава. Во името на 
сите Македонци, но и сите 
дру ги што живеат во Ма кедо-
нија, во име на сегашните и 
идните генерации, треба ви-
соко да ја кренеме главата и 
сите заедно да извојуваме 
'победа' за иднината на Маке-
донија. Или ќе победиме и ќе 
го сочуваме заедничкиот 

дом, или ќе изгориме во по-
жарот што го подметна Бран-
ко Цр венковски".

- "Кога го слушнав Пред-
лог- законот за територијална 
по делба - потенцира Зоран 
Ви танов, потпретседател на 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА -  се по-
чувст вував исто онака кога 
како дете читав за настаните 
на битката на Беласица во 
1014 го дина и ослепувањето 
на Самуиловата војска. Со 
таа раз лика што тогаш тоа го 
пра веле туѓинци, а сега Р 
Маке донија ја погребуваат 
Ма  ке донци. Дека во целата 
ситуа ција стануваше збор за 
гол опстанок на власта пот-
врди и изјавата на лидерот 
на ЛДП, Ристо Пенов, кој во 
четири очи на сите нас ни 
кажа дека до колку не се 
прифател усло вот на Ахмети 
за поделба на Македонија, 
Пенов и неговата партија ќе 
паднеле од власт. Затоа, Рис-
то Пенов одлучил да ви ја 
скрои судбината така што 
својата фотелја ја плати со 
Македонија. Пенов одлу чил 
дека Македонија не е важна, 
туку неговата партија и не-

говиот шеф Бранко Цр вен-
ков ски". 

ЕТНИЧКО ЧИСТЕЊЕ

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски, во намерата 
да го попречи штетниот до-
говор на власта, од пра те ни-
ците на СДСМ побара да извр-
шат притисок врз своите 
водачи, а ако не успеат во тоа 
тогаш да си поднесат оставка 
и со тоа да го засрамат нив-
ното раководство.

- "Генерално, новата тери-
то ријална поделба има един-
ствена задача - етничко чис-
тење на териториите од Ма-
кедонците, а ние, за жал, ќе 
би деме само неми сведоци на 
тоа", изјави експремиерот Луб-
чо Георгиевски. 

Со своите потези и про-
екти, Владата во последно 
вре ме, како што коментира и 
независниот пратеник Три-
фун Кос товски, ја измести 
основ ната поента на децен-
трализацијата и ја насочи кон 
етноизација на власта во ло-
калните единици, уривајќи го 
концептот на Р Македонија 

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.

     КАН НА НОЖ
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како мултиетничка држава, 
пра вејќи ја бинационална, со 
што директно се нарушуваат 
меѓуетничките односи.

- "Целата оваа лакрдија со 
компромисот за општините - 
вели Костовски - е само ев-
тина купопродажба на врху ш-
ки те на коалицијата, која на-
место решенија за децент ра-
лизација, предлага етно хо мо-
генизација и наместо да ја 
шти ти унитарноста на држа ва-
та, воведува федерали за ција".

ГРАЃАНИ - 
ПОЛИТИЧАРИ

Политичарите од власта од 
македонскиот блок забо ра-
вија дека се родени како гра-
ѓани на оваа држава, а не како 
политичари. Па, затоа на пра-
шањето како ќе се чувст ву-
ваат како граѓани кога таб лата 
на Скопје ќе биде на пишана 
двојазично (маке дон ски и 
албански), велат: "На гра ѓа-
ните воопшто не им пречи 
нешто што е предвидено, ка-
ко право, тоа слободно да 
може да се оствари во прак-
тиката", и додаваат дека со 
понудените решенија нема да 
се променат ниту терито ри-
јата, ниту населението. 

Но, обичните смртници 
дока жу ваат дека воопшто не 
се сог ласуваат со нивните 
согра ѓани- политичари. Доказ 
за тоа се блокадите, обеди ну-
вањето на истомислениците 
за спас на Македонија, иако 
власта, коментира дека про-
тестите се инструмен тали зи-
рани од одредени опози ци-
они партии.

Сепак, во владејачката гар-
нитура постојат луѓе кои уме-
ат и да размислуваат со своја 
глава, но остануваат не моќни 
пред своите водачи.  Иако, 
спо   ред Борис Кондарко, 
СДСМ,  му дозволува сло бод-
но да се изјасни само на еден 
член на Централниот одбор 
на пар тијата, поточно само на 
прет ставникот од Струга. 

Социјалдемократот Тито 
Пет ковски, вели: - "Ако раз-
говорите се водеа отворено и 
се настапеше со аргументи, ќе 

имавме сојузници. Дури и 
опозицијата мораше да биде 
вклучена во еден ваков про-
ект, којшто ќе има далеку-
сежни последици за државата. 
Не сакам да прејудицирам ка-
ко ќе гласаат моите колеги, 
мо јот став ќе го кажам на 
седницата кога ќе се расправа 
за територијалната поделба, 
би дејќи ние на Централен 
одбор утврдуваме политички 
ставови, а не гледаме закони". 

"Мојот став - вели прет се-
давачот на Советот на Опш-
тина Добрушево, Благоја Та-
левски - за она што се слу чува 
во државата е нега тивен. Тоа 
го реков и на состанокот на 
Централниот одбор на ЛДП 
на кој сум член. Советот на 
Општина Добрушево имаше  
работна седница на која што 
донесе одлука дека треба да 
се поддржат сите про тести на 
локално и на државно ниво. 
Понатаму, советите на опш-
тините Добрушево и То пол-
чани донесоа одлука со која-
што бараат формирање на 
една заедничка нова опш ти-
на, која многу добро ќе гра ви-
тира на тој терен и ќе прет-
ставува една целина во Пела-
гонија. Поради тоа, одлу чија 
заедно да организираат про-
тест на патот Битола-При леп, 
и со тоа да го кажат гла сот на 
на родот дека не се сог ла-
суваат со тоа што го одлу чила 
Вла дата".

БИЛИНГВИСТИЧКА 
ДРЖАВА

 - "Власта - вели академик 
Ни кола Кљусев - ја турка дво-
ја зичноста преку приле пува-
ње на цели етнички состави 
кон други, сè со цел да се 
создаде ново мно зин ство, акт 
кој создава тревога и револт. 
Сега сме соочени со тоа како 
да градиме билин г вистичка 
др жава, која утре ќе премине 
во некоја федераци ја која ќе 
ги покаже сите свои трулости 
наместо да ги по ка же еко-
номските, културните и дру-
гите вредности кои треба да 
произлезат од етничките сос-
тојби во локалната заед ница. 

Но, наместо тоа гледаме само 
задоволување на нечии апе-
тити, кои територијалната по-
делба ја прават исклу чи телно 
по етнички критериуми и со 
цел воведување двоја зич-
ност".

Проф. д-р Благоја Мар кос-
ки од Институтот за гео гра-
фија при ПМФ вели де ка не-
ло гичностите во се гаш н иот 
Пред  лог- закон за терито ри-
јална поделба се во тоа што 
се земаат само демограф с-
киот и етничкиот критериум 
и дека само поради тоа што 
има помалку население се 
униш тува општината, иако 
таа има економски потен-
цијал. Од друга страна, пак, 
се појавува спротивен проб-
лем кај густо населените 
тери тории, однос но про б-
лемот со невр або теноста, си-
ромаштијата, не до волно ис-
ко  ристување на при род ниот 
потенцијал. 

- "Територијалната органи-
зација 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 
пре несеме повеќе функции. 
Таму каде што нема толку 
насе лени места, да ги пре-
несеме само оние ингеренции 
кои се неминовни, особено 
во сферата на  комуналната и 
економската дејност, а обра-
зовниот, здравствениот сис-
тем ќе ги организираме во го-
лемите центри. Во оптек не 
смеат да бидат само Струга, 
Скопје, Кичево, туку треба да 
се гледа целата територија 
зашто спомнувајќи ги само 
три те целини Струшко, Ки-
чевско, Скопско, ние ја за ма-
јуваме македонската јавност 
дека само таму е проблемот. 
Го гледам проблемот и во тоа 
што низ Источна Македонија 
ќе се укинат одредени опш-
тини, некои ќе стагнираат во 
развојот и ќе имаме неурам-
нотеженост во населението. 
Тоа значи, ќе се уназадуваат 
општините и тоа секогаш ќе 
биде услов постојано да се 
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бараат "права", коментира 
Мар  коски. 

Со решенијата за тери то-
ријалната карта на Скопје, 
Кичево и Струга, понудени ка-
ко единствен можен ком про-
мис, владејачката гарнитура - 
коментираат правните екс-
пер ти - го прекрши Рам ков-
ниот договор до тој степен 
што сега овој Документ може 
да се интерпретира во манир 
на политичка злоупотреба и 
волја на некоја група. 

- "Раздвојувањето на Маке-
до нија во локалната са мо-
управа со етничка линија 
може да создаде база, во на-
редните пет-шест години да 
се постави прашање на една 
административна само упра-
ва, или на еден кантон, окруп-
нување на локалната са-
моуправа по етничка линија. 
Тоа само по себе е фе де-
рализација или издвојување, 
што значи владиниот предлог 
може да биде база за потешки 
нарушувања на унитарниот 
карактер на државата и неј-
зината целовитост. Што значи, 
ставени сме во тренд на не-
извесност, особено во свет-
лината на идното реша вање 
на прашањето на Косово. На 
тој план може да се јави 
политички екстремизам, а со 
тоа за подолго време Маке-
донија се остава во рамка од 
која не й се гарантира стабил-
носта", истакнува Владо По-
пов ски.

ЛАГА И 
МАНИПУЛАЦИЈА

Со предлогот за новата 
територијална поделба на др-
жавата не се согласуваат и 
Македонците кои живеат над-
вор од татковината.

- "Ние - вели Лидија Дем-
ниева, Македонка која живее 
во Србија и Црна Гора -  не ма-
ме ништо против уна пре-
дувањето на малцинските 
права, но истите да се од не-
суваат на сите и секаде, без 
преседани и рамки. Значи, 
прин ципи треба да постојат и 
ако не постојат, а одредени 
договори се прават, тоа не мо-

же да придонесе за владеење 
на правото ниту за напредок 
на општествените заедници, 
туку се отвора синџир на 
акции и реакции. Ако Рам ко-
виот договор е одраз на 
нешто што е со сила наметнато 
и одраз на проценката на ме-
ѓународната заедница и неј-
зините стратешки интереси 
(регионални или глобални 
сеедно), а не нешто што се 
базира на имплементацијата 
на права и стандарди кои 
важат секаде, тогаш на вис-
тина не знам што уште мо-
жеме да очекуваме. Новата 
по делба која не значи децен-
трализација, туку окруп нува-
ње 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 екс-
периментите продолжу ваат, 
се разбира, на задо вол ство на 
оние што ги прават. Дали 
некој во Европа може да си 
доз воли да не почитува ре-
зултат на референдум? Што е 
основа на демократијата - пра-
вото на граѓанинот или па-
зарот на елитите?"

Лилјана Ристова (Торонто 
– Канада) објаснува: "Уште во 
времето на поранешна Југос-
лавија сите акции на Албан-
ците беа планирани 'на долги 
патеки', во разузнавачките 
цент ри 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 маке-
донскиот и српскиот народ 
дека тоа ќе му донесе големи 
добра, зголемување на тери-
ториите, итн. Тоа беше само 
лага и манипулација со наро-
дот. Веќе се гледа реали зи-
рањето на нивните неоства-
рени планови".

Ицо Најдовски (Австралија) 
коментира: - "Не е тоа децен-
трализација, туку обратно, фе-
дерализација на Македо нија. 
Со 'децентра лизацијата' не се 
подобрува животот на никој 
во Македонија. Децен т рали-
зацијата не се дефинира и 
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објаснува со двојазичност на Скоп-
је и присилно откину вање на Струга 
и Кичево од мајчините прегратки! 
Ника ко!... Ова е само политич ка 
игра и игнорирање на сите оние 
кои ги дале животите за РМ, за де-
нес раскошно во фо телјите да седат 
Али Ах мети и Бранко Црвен ков ски. 
Не е доцна, го пови кувам маке-
донскиот народ, заед но со сите 
доброчестиви народ ности да ја 
бранат Македонија пред Собра ни-
ето со мирни демон стра ции".

Од црковната општина "Св. Ки-
рил и Методи" во Дортмунд, Гер-
манија, велат: 

- "Таа т.н. децентрализација ја 
доживуваме како продолжување 
со велепредавствата од страна на 
досе гашните македонски рако вод-
ства и претседатели (ние знаеме кој 
ги поставува и во чија корист го 
вршат предавството). По преда-
вањето на оружјето на Србија, по 
промената на името на државата 
(ПЈРМ), по промената на знамето, 
по воените сценарија во 2001 го-
дина и по натамошното велепре-
давство крунисано со Борис-Бран-
ко-Љубчовиот Рамковен или Срам-
ковен договор, а како последица 
од тоа осакатувањето на Уставот и 
удар во разградувањето на нацијата 
и државата Македонија - ќе следат 
уште велепредавства! До постиг-
нување на поставената цел! Но, 
македонската суверена др жава 
сепак ќе остане, кога на народот ќе 
му дојде 'нож до коска', ќе се крене 
и ќе ги отстрани и казни на ци-
оналните непријатели од 1990 до 
сега! Господа велепредавници - по-
велете продолжете со децен тра-
лизацијата, федерализацијата, сепа-
рацијата... Ѓаволот нека ви е на по-
мош". 

Спасе Мазенковски од Мала 
Преспа посочува дека и Ма ке дон-
ците од Албанија се загри жени 
поради она што се случува во 
нивната матична земја и сакаат Ма-
кедонија 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 прет-
седател Ефтим Митревски - за ин-
тересирани сме што ќе се слу чува 

понатаму. Меѓутоа, едно по ра-
чуваме мора да се почитува волјата 
на народот, односно волјата на 
Македонците, затоа што пос тојано 
само Македонците попуш таат. А 
што би се случило доколку Ма-
кедонците во Албанија и оние во 
ру ралните подрачја каде што 
македонско население е сто про-
центно би поставиле вакви пра-
шања (од албанските инсти ту ции 
да добијат право за употреба на 
мајчиниот јазик)? Но, ние пока жу-
ваме лојалност кон албан ската др-
жава, а тоа сакаме да се случува и 
во РМ".

Сотир Митрев, (Македонец од 
Австралија) вели: "Сите во држа-
вата, Македонци, Албанци, Срби, 
Роми, Власи, Турци... треба да ги по-
читуваат 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 - објас-
нува 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 зго-
лемува со тоа што му се додаваат 
рурални средини кои немаат врска 
со граѓанското подрачје".

Со новата територијална подел-
ба Скопје ќе стане речиси двојно 
поголемо. Според резултатите од 
последниот попис, во Скопје жи-
веат 467.257 граѓани, а со про ши-
рувањето ќе се зголеми за 50 000 
жители. Новите граници на прес-
толнината 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 ни-
ту оддалеку не се блиски на оние во 
главниот град. Повеќето од нив не 
подлежат на ниту еден урба нис-
тички план, поради што граѓа ните 
се прашуваат дали тој ќе подлежи 
на промени.  

- "Во историјата на архитектурата 
- вели претседателот на Здру жени-
ето на архитекти на Град Скопје, 
Вангел Божиновски - па мети ме 
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10.000 години искуство на 
светско ниво, но ваков вид 
урбано пла нирање е непознат 
за про фесијата и за науката 
воопшто! Во нео дамнешната 
историја, македонската архи-
тектура сепак има едно иску-
ство кое како приближно 
сличен модел треба да го 
паметат и де нешните пред-
лагачи, иако меѓу нив очиг-
ледно нема компетентен чо-
век кој во една нормална 
влада би се осмелил да се сог-
ласи со неве ро јатниот пред-
лог за новата тери торија на 
Скопје! Анализата на струч-
ната јавност во 90-тите години 
на минатиот век предизвика 
заклучок кој е вграден во сите 
плански до кументи на Ма ке-
донија од оваа област. Зак-
лучокот значи заб рана за на-
тамошно шире ње на урбаниот 
зафат на Скопје".

Прашање е колку ќе го чи-
ни Скопје воведувањето на 
двојазичноста? Но, факт е 
дека таа ќе ги осиромаши 
опш тинските и градскиот бу-
џет.

- "Никој во моментов не 
може да предвиди до каде ќе 
оди двојазичноста, но дефи-
нитивно ќе биде товар на 
општинскиот буџет. Засега 
зна  еме само дека двоја зич-
носта ќе се применува во ко-
муникацијата 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 Алба-
нец, ќе мора да се обезбеди 
превод", вели Борче Сте фа-
новски, градоначалник на 
Гази Баба.

- "Скопје со сила станува 
двојазично. Овој момент во 
историјата ќе биде забележан 
како дело на предавничка, 
квис линшка политика на 
СДСМ. Како Македонец се 
чувствувам посрамено. Ст ра-
ш но е што до овој момент 
СДСМ нема дефинирано што 
значи двојазично Скопје", ве-
ли Аце Миленковски, гра до-
началник на Чаир.

Гра до началниците на скоп-
ските општини се сомневаат 
дека Градот ќе може непре-

чено да функционира поради 
зголемувањето на тери то ри-
јата.

– "Проширувањето на те ри-
то ријата на градот со Кондово 
и со Сарај е незаконско. 
Скопје има генерален урба-
нистички план со кој се де-
финираат неговите гра ни ци. 
Нелогично е кон градот да се 
припојуваат села и да имаат 
исти привилегии како град-
ските населби. Наместо за 
потребите на граѓаните, па-
рите на локалната самоупра-
ва ќе се трошат за скапата 
двојазичност", вели градо на-
чалничката на Центар, Вио-
лета Аларова. 

ЈУЛСКИ МАНИФЕСТ

Во "12 часот и 5 минути", 
блок на политички партии, 
граѓански здруженија и по е-
динци, кои се спротив ста ву-
ваат на предлогот на Вла дата 
за донесување на новиот за-
кон за територијална по делба, 
се обединија за да ја спасат 
Република Македони ја. Тие 
"СВЕСНИ дека над на шата тат-
ковина повторно се над вис-
нале темни облаци во вид на 
длабока економска криза, го-
ле ма сиромаштија и општа 
бес перспективност, ЗАГ РИ ЖЕ-
НИ затоа што се подготвуваат 
нови трагични делби на Ма ке-
донија, ИНС ПИРИРАНИ од 
вред ностите и од луките на 
АСНОМ, духот на Илинден и од 
словото на Кру шевскиот Ма-
нифест", го обз нанија својот 
ЈУЛСКИ МАНИ ФЕСТ.

Во него се вели дека ма-
кедонското општество е мул-
тиетничко, мултикон фесио нал-
но и мултикултурно, што е 
огром на предност и бо га т-
ство. 

-"Свесни дека во XXI век 
тоа мора да биде демократско 
и граѓанско, односно нада ре-
но со свест и одговорност за 
заедничкиот живот и инте-
реси, Ве повикуваме, сите 
заед но и единствени, испра-
вени пред историските пре-
дизвици на ова сложено вре-
ме, несебично да опс то име на 
патот на изградбата на Репу б-

лика Македонија како заед-
ничка демократска и прос-
перитетна татковина. Во име 
на таквата Македонија, Ве по-
викуваме, низ реализацијата 
на едно од основните права 
на граѓаните, демократски да 
одлучуваат за суштинските 
пра шања преку референдум, 
и со своите потписи да ја при-
нудиме Владата да нè по чи-
тува нас, граѓаните, како еди-
нствени носители на суве-
ренитетот на земјава. Нашиот 
отпор и сестрано ангажирање 
не се во име на ниту една 
партија, ниту на нечии тесни 
интереси. Оваа акција ја раз-
бираме како заеднички чин 
на сите граѓани, на сите за ед-
ници и на сите генерации. От-
порот 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 по ви-
куваме да ги заборавите дел-
бите, партиската припад ност 
и тесните интереси. Во овој 
исто риски момент опре де-
лете се за МАКЕДОНИЈА".

Претставници на опози ци-
оните партии, како и на зд ру-
же нијата на граѓани и нев ла-
дини организации, пот пи шаа 
Дек ларација со која се спро-
тивставуваат на про це сите за 
поделба на нашата држава. 

- "Раководени од Уставот и 
од постојните закони во Ре-

пуб лика Македонија, целос-
но по читувајќи го духот на 
Рам ков ниот договор, Европ-
ската по вел ба за локална са-
мо у п рава, како и консен з-
уалната опре деленост на 
гра ѓа ните, здру женијата и 
опо зиционите пар тии во РМ 
се за зачувување на унитар-
носта, терито ри јалниот ин те-
г ритет и суве ре нитет. Заг-
рижени за иднината на наша-
ва земја и возне ми рени од 
актуелната криза се опреде-
ливме да го кренеме гласот и 
да ја повикаме јав носта да го 
проблематизира начинот на 
кој се донесуваат одлуките 
поврзани со тери торијалната 
организација, ко ја треба да 
биде суштински елемент на 
демократскиот процес во 
РМ, а не инструмент на внат-
решни делби и кон фрон та-
ции. Сме таме дека праша-
њето за тери тори јал на та ор-
га низација не е само ра бо та 
на политиката и на инс ти-
туциите на државата туку, 
пред сè, витален интерес на 
секој граѓанин на земјава, кој 
е активен субјект и гарант на 
остварувањето на локал ната 
демократија".

Покрај потписите на ли-
дерите на Третиот пат, на 
ВМРО-ДПМНЕ, на независниот 
пратеник Трифун Костовски, 
Декларацијата ја поддржаа и 
Сен ко Велинов, академик Ни-
ко ла Кљусев, академик Божин 
Павловски, Борис Трајанов, 
проф. д-р Љубомир Фрчкоски, 
Благоја Чоревски, Рамадан 
Шукри и други.

     КАН НА НОЖ


