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ДПСM: Или ќе ги соопштат имињата и доказите или ќе се извинат

Демократската партија на Србите во Македонија, која е дел од
владеачката коалиција За Македонија заедно, денеска реагираше на
анализите пласирани во јавноста, според кои, во последните
безбедносни случувања во земјава се вклучени и српски безбедносни
структури.
Не може да не се прокоментираат изјавите дека македонскиот
Претседател отишол да се договори со српскиот Претседател да се
фрлаат бомби. По анализите на некои новинари со кои промовираат
опасни тези за колективна вина на припадниците на српскиот народ,
чувствуваме потреба од Сашо Ордановски, Александар Чомовски и
Бранко Тричковски да побараме да ги соопштат имињата на лицата
инволвирани во овие настани и доказите. Доколку не го направат тоа
бараме јавно да им се извинат на припадниците на српската заедница
во Република Македонија, рече Иван Стоилковиќ.
За волја на вистината, главниот и одговорен уредник на магазинот
Форум - Сашо Ордановски, во анализата пренесена во саботните
вести на Канал 5 никаде не го спомена српскиот народ, ниту српската
заедница во Македонија, туку рече дека последните напади на
полициските станици и случувањата во Кондово се дел од сценарио
на српски и грчки безбедносни структури во пресрет на дијалогот за
статусот на Косово.
Јас веќе подолго време говорев дека во Македонија се нервозни
грчко- српските структури и неколку месеци наназад се обидувам да
предупредам на тоа. Мислам дека последните случувања се во таков
контекст, без разлика што изведувачи на работата може да бидат и
етнички Албанци, мислам дека во суштина се работи за нервоза која
доаѓа од одредени кругови, кои се врзани со грчко српски безбедносни
криминални влијанија во целиот регион, рече Сашо Ордановски.

Најновата информација за безбедноста во Македонија која, случајно
или не, доаѓа од српски извор е дека пред два дена од Косово во
Македонија влегле меѓу 30 и 50 поранешни припадници на ОВК,
подоцна на АНА, за да и се приклучат на групата во Кондово. Изјавата
е на пензионираниот српски генерал Нинослав Крстиќ, сега во улога
на прв човек на невладиниот форум за безбедност и демократија од
Белград. Македонското МВР ги демантира ваквите тврдења.

