
ПОЛИТИКА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

ШАНСА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА УНИТАРНОСТА НА ДРЖАВАТА

НАРОДОТ НАРОДОТ 
ПРОТИВ "ТЕАТАРОТ" ВО СОБРАНИЕТО
Полицијата по втор пат интервенира, односно при-

мени сила, но сега кај Облешево, чии гра-
ѓани ја бранеа својата Општина.

Здружената опозиција е задоволна од митингот 
кој се одржа пред Собранието и најави 
други об ли ци на отпор, со цел да се повлече 
контро верзниот Предлог-закон за новата 
територ ија лна организација на локалната 
са мо у   права. 

Пишуваат: 
Жаклина МИТЕВСКА
Кокан СТОЈЧЕВ

На 26 јули 2004 го ди-
на, во Скопје се слу-
чи го лем поли тички 

земјо  трес, кој не го пре ди-
звикаа при  ро  дата и се и-
змичките поме стувања, ту-
ку гневот што македон-
скиот на род го чув ствува 
пр о тив но вата ло ка лна те-

ри тор ија лна под ел ба на 
земјава. Ме с тото на нас-
танот, Со бра нието на Ре пу-
блика Маке до нија, бе ше 
под силно поли циско обез-
бедување, односно не мо-
же ше ни пиле да пролета. 
Но, и покрај невидените ме-
рки за безбедност, сепак на-
родниот протест мина мир-
но и без ин ци денти. Иако 
не ко лку дена пред тоа во 
Струга дојде до жесток су-
дир меѓу македон ската по-

лиција и ст ру жани, кои ири-
тирани од присус твото на 
"персоната нон гра та", мини-
стерот за одб ра на Владо 
Бучковски во гра дот, изле-
гоа на улица за да го из -
разат своето незадовол с-
тво про тив новиот лик на 
Оп  шти на та, кон која вла ста 
(СДСМ, ЛДП и ДУИ) сака ат 
меха нич ки да при појат не-
колку ал бан ски рура лни 
опш тини.

Иронијата за да биде уш-
те поголема, иститот ден ко-
га се одржа митингот во 
Скопје, народните избра ни-
ци бурно ја почнаа распра-
вата по па кетот закони за 
децентр али за ција, меѓу кои 
најмногу не го дување преди-
звикува но виот Предлог-за-
кон за тери торијална орга-
низација на локалната са мо-
управа. 

ПОРАКИ

Протестот на опози цио-
ните партии и на здруже-
нијата на граѓани пред Со-
бра нието на Република Ма-
ке донија покажа само осве с-
ту ва ње на македонскиот на-
род.

- "Ние сме за децентрал- 
изација и доследно спро-
ведување на Рамковниот до-
говор, за влез на Македонија 
во ЕУ и во НАТО, за еко но м-
ски реформи и за соживот 
со Албанците, но не со за гро-
зување на Република Маке-
донија", рече лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груе-  
вски. 

Тој ја повика власта да го 
повлече предлогот за нови 
општински граници и да не 
го игнорира мислењето на 
граѓаните, на екпертите и на 
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сите политички субјекти кои 
не се дел  од владината ко а-
лиција.

- "Се собравме да кажеме 
НЕ за територијалната подел-
ба што ни ја нудат, НЕ на по-
литиката што ја води вла ста 
во последните две годи ни, 
НЕ на економската про па ст 
и на тоталитаризмот и на 
апсолутизмот, и над сé НЕ за 
тргувањето со национални-
те и државните интереси на 
Ма ке  до нија", по  тенцира Гру-
ев ски. 

Лидерот на ЛП, Стојан Ан-
дов, истакна дека група по л-
и тичари од власта го за не ма-
рува мислењето на наро дот 
што е изразено на  многу-
бројните референдуми. 

Тој го обвини Бранко Цр-
ве нковски дека својата по-
сета на Брисел и средбите 
со пре тстав ниците на ме-
ѓунаро дна та заедница ги ко-
ристи, како што посочи, за 
да ги клевети сво ите граѓани 
и опози ци  јата. 

- "Бранко ја дувна во 
Брисел. Како граѓанин на 
оваа земја сум засрамен од 
претседателот на оваа држ-
ава и сите сме засрамени 
што тој не објасни во Брисел 
ка ко го направил пазарот", 
изјави Андов.

Претседателот на СМК, То-
дор Петров, истакна: 

- "Единствена шанса да се 
сочува унитарноста на држа-
вата и да ја спречиме нејзи-
ната поделба е референ ду-
мот за неменување на опш-
ти нските граници. Сите за-
едно и обединети треба да 
сврт име нова страница, да 
се обединиме и да се поми 
риме за заштита на државата 
и нејзиното име". 

- "Се собравме за да ис-
пратиме порака до меѓуна-
родната заедница, до црта-
чите на карти и до сите кои 
сакаат да ја делат тери то-
ријата на Македонија, дека 
сакаме да ја сочуваме како 

ун и тарна, независна и суве-
рена држава. Сакаме да жи-
ве еме со сите народи како 
што било отсекогаш во ми-
натото, сакаме децентра ли-
зација на вла ста, но не те-
риторијална по де лба на др-
жавата", иста кна лидерот на 
Соција ли сти чката партија, 
Љубисав Ива нов - Ѕинго.

- "Најважната одлука што 
треба да ја донесеме на овој 
собир е дека нема поделби, 
дека ќе живееме заедно во 
слободна и унитарна Маке-
до нија", изјави лидерот на 
Демо кратскиот сојуз, Павле 
Траја нов. 

Тој го повика претседа те-
лот Црвенковски да дојде 
сам или во придружба на Ах-
мети со цел, како што рече, 
да му објасни на народот зош -
то ја дели државата. 

- "Дали тоа е цената што 
сите ние треба да ја платиме 
за тој да биде претседател 
на поделена Македонија", 
ре че Трајанов. 

Спомнувајќи ги случу ва-
њата во Струга, Трајанов, й  
порача на Владата да не при-
менува сила врз сопс тве ни-
от народ, додавајќи де ка 
"ста пот има две страни".

Лидерот на ДА, Васил Ту-
пурковски, истакна дека си-
те граѓани треба за ед нички 
да го одбранат сувере ни те-
тот и интегритетот на Ма ке-
донија. 

- "Македонскиот народ ни-
ту е вандалски, ниту кри ми-
нален, тој е свесен за сво ите 
вредности, има ви соко раз ви-
ени национални чувс тва. Ние 
сме за децен тра ли зација, но 
не сме за тери то ријална ор-
ганизација во ко ја се при-
менуваат етни чките крите ри-
уми и во којашто се цртаат 
гра ници, кои подо цна заради 
одре дени окол ности, геопо-
лити чки и други коишто вла-
деат на Балканот, можат да 
бидат причина за поделба на 
РМ", додаде Ту пурковски.

Никола Кљусев истакна 
де   ка никој од учесниците на 
про тестот и оние што го под-
д ржуваат не е против децен-
трализацијата, но е против, 
тоа да се прави со уцени и 
со политички притисоци. 

- "Процесот за децен тра-
лизација треба да се ба зира 
врз објективни крите риуми 
и со почитување на ми сле-
њето на експертите", порача 
Кљусев. 

СУМИРАЊЕ

Додека "земјава гори", ма-
ке донскиот народ про тес-
тира на улица, а Собранието 
расправа за контроверзниот 
па кет закони за децен тра ли-
зација, претседателот Бра-
нко Црвенковски беше во 
Брисел, по "инструкции - со-
ветување". На оваа тема тој 
ра зговараше со високиот пр-
е тставник на ЕУ за на дво ре-
шна политика и бе збе дност, 
Хавиер Солана, и со гене рал-
ниот секретар на НАТО, Јаап 
де Хоп Шефер. 

- " Го уверив претсе дате-
лот Црвенковски во целос-
ната поддршка на Европ ска-
та ун ија на напорите на Вла-
дата во поглед на усво ју ва-

њето на законите за де цент-
ра лизација. Уште еднаш, ги 
по ви кувам политичките 
партии да го обезбедат ус-
во јувањето на оваа легис-
латива во Со бранието, која 
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е клучна за зе мјата и за неј-
зиниот прогрес кон ев роп-
ската интеграција. Убеден 
сум дека со тоа зе мјата ќе би-
де посилна, по добра и по-
обединета", иста кна Солана.

Во меѓувреме, се суми ра-
ат резултатите од струшки-
те на стани, во кои: чети ри-
есетина беа повредени, де-
молирана е зградата на 
СДСМ во овој град, а околу 
200 лица се приведени. По-
лицијата ги растера демонс-
трантите со шок-бомби, гу-
ме ни куршуми и други сред-

ства, за да го извлече минис-
терот за од брана, Владо Буч-
ковски, кој во струшката под-
ружница на СДСМ, беше оп-
колен од револтираната 
толпа. Буч ков ски беше под 
седумчасовен об рач од не-
колку илјади ст ру жани, иако 
претходно бе ше предупре-
ден дека е не пожелен во гра-
дот. Овој нас тан министерот 
за од брана го окарак тери-
зира ка ко: "обид за линч и за 
др  ж авен уд ар, зад кој стои 
оп о з и ци јата". 

- "Тоа беше демонстрација 
на сурова борба за власт, 
која требаше да ја изврши 
група кри миналци од ВМРО-
ДП МНЕ и ВМРО-Народна пар -
тија. Битно е да се види дали 
Груевски стои зад ова, а 
таму ќе се најдат и другите 
потт икнувачи со кои се бо-
ри за ли д ерство. Тој треба 
да из лезе од шинелот на 
Љубчо Ге о ргиевски", изјави 
Бучковски.

Шефот на државата, 

Бранко Црвенковски, струш-
ките нас тани ги оцени како 
ван да лизам.

- "Јас сум убеден дека зад 
так вото однесување не 
стојат граѓаните на Струга, 
оние чесните, бидејќи не 
верувам дека некој од нив, 
без разлика на нивото на 
незадоволството што кај 
нив преовладува, ќе излезе 
на протест земајќи од дома 
молотов коктел. Сакам да 
упатам порака до сите наши 
граѓани, во една ваква сит-
уација да ја задржат при-
себноста, да се однесуваат 
разумно, мирно, достоин-
ствено, да не се дозволи, 
еве нтуално, некои фактори 
кои пос акуваат нова де-
стабилизација и да ги вратат 
назад во 2001 година", из ја-
ви Црвенковски.

Пратеничката на СДСМ 
од Струга, Цветле Јаневска, 
ве ли дека немилите настани 
се случиле стихијно, без 
прет ходно некој да ги орга-
низира.

- "Долго време стружани 
се држеа во состојба топло-
ладно. Тоа доведе до еру п-
ција на акумулираната нега-
тивна енергија. Струга е мул-
ти етничка и културна сре-
дина. Тоа требаше Владата 
да го земе предвид", рече Ја-
нев ска.

- "Нај енергично ја осуду-
вам и згрозен сум од на чи-
нот на практикување на 
власта, која нема елемен та-
рен слух за расположе ни ето 
на граѓа ни те. Референдумот 
е најдобро ре шение. Власта 
треба сери озно да се преис-
пита за поли тичките мерки 
и за инте ресите на граѓа ни-
те, наместо да се доведе во 
ситуација да решава про-
блеми со употреба на сила", 
изјави пратеникот Трифун 
Кос то вски, кој деновиве е 
под го лем "даночен прити-
сок на вл а ста". 

Ернат Фејзулаху вели де-
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ка ДПА предупредувала де-
ка ќе се случуваат немили 
настани поради новите опш-
тински граници, бидејќи тие 
се во спротивност со волјата 
на на  ро  дот. 

- "Пре длогот за територ-
ијалната поделба е вештачка 
тво рба. Не е во духот на Рам-
ковниот договор. СДСМ И 
ДУИ се грижат за тесно пар-
тиските интереси, а не за 
гра   ѓа ните. Настаните во 
Стру га мо жат да доведат до 
погол е ма радикализација 
на состо јбите во државата", 
до даде Фе  ј зула ху. 

Гра дона чалникот на Ско-
пје, Ристо Пенов, кој по подо-
л  го време се појави во јавно-
с та, го осуди инцидентот во 
Стр у га и апелира граѓаните 
ми   рно да протестираат.

- "Тоа е немил настан. На-
си л ството не нé води ника-
де. Апелирам до сите луѓе, 
со разум и со мирни про тес-
ти да го изразуваат своето 
не задоволство. Рефе ренду-
мот нема да ја од веде Ма ке-
донија во висти нски правец. 
Јасно е дека на ша главна цел 
е вклучување во ЕУ, а таму ќе 
стигнеме со имплемен тира-

њето на Рам ко в ниот договор", 
изјави Пе нов.

Опозициониот блок па-
ртии е подготвен да про до-
лжи со протестите и со три-
бините како форма на при-
тисок врз власта за да се 
отка же од спорниот закон. 
Но, до колку не преовлада 
разумот кај пратениците, 
кои во згр адата на зако но-
давниот дом ра справаат по 

предложениот За кон и се 
нав редуваат, на де нот кога 
ќе се гласа за него мо жна е 
блокада на Со бра нието. За-
сега власта, односно ко а ли-
ционите партнери твр до-
главо стојат на своите ста во-
ви и сакаат да го протнат 
Предлогот, иако аргументите 
се на страната на народот, 
кој се обидува да го спречи 
"театарот во Собранието".


