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ДПСМ во неделата го одржи својот партиски Конгрес, на
кој Вие бевте реизбран на лидерската позиција. Кои се
идните приоритети во делувањето на партијата?
Нашите идни приоритети се: - целосно расчистување со
рецидивите на антисрпската политика од минативе 18 години и
отворање на нови перспективи во односите помеѓу двете држави
преземање на дел од одговорноста во однос на меѓународната
политика на Македонија. Да не заборавам да ја потсетам
јавноста дека за два од осумте бенчмаркови во однос на
позитивната оценка од извештајот на Европската комисија за
Македонија најзаслужна е ДПСМ: регионална соработка и
стабилност – нормализација на односите со Србија и Законот и
Агенцијата за правата на заедниците -создавање на силна
макдонска економија заснована врз внатрешна стабилност, чии
приоритети пред се се земјоделие, енергетика и сектор на
услуги.
Шефот на српската димпломатија Вук Јеремиќ вчера
изрази поддршка на грчкиот став за името, а веднаш
потоа српскиот претседател Борис Тадиќ соопшти дека
Белград не ја менува позицијата за името. Што според Вас
е причината за ваквите неусогласени позиции на српскиот
државен врв?
Јас немам впечаток дека државниот врв на Србија е со
неусогласени позицији околу името на нашата држава и никогаш
не сум се соочил со таква дилема во моите интензивни напори
да ги анулирам последиците од нелегалното признавање на оваа
квази творба, нелегалната демаркација на границата и
воспоставувањето на дипломатски односи со некој кој што не е
меѓународен субјект. Но, Србија јасно предупреди дека ваквото
однесување од наша страна во континуитет, ќе има соодветни
последици. Последиците веќе почнуваат, еве, ги гледаме, и сега
ќе треба да почнеме да се соочуваме со нив.

СПЦ и српските верници вчера се простија од патријархот
Павле, а Севселенскиот патријарх Вартоломеј порача
решавањето на спорот меѓу Српската и Македонската
православна црква да биде приоритет на новиот поглавар.
Дали е можно скоро решавање на спорот меѓу МПЦ и
СПЦ?
Да, доколку имаше малку чувство и слух од наша страна
проблемот ќе беше апсолвиран до крајот на годината. Со сите
позитивни работи што сме ги направиле како партија во
изминатиов период, посебно кога станува збор за ова прашање,
имаме право да се прашаме дали судбината на решението на
расколот, автокефалноста на Македонската православна црква и
правото на слобода на вероисповест на Србите можат да бидат
загрозени заради тројца владици од Синодот.
Мислам дека прашањето треба да го поставите до нив, затоа што
крајно време е да престанат да се сокриваат зад скутот на
државата и да излезат со своите ставови пред јавноста, за
јавноста коначно да дознае каде е проблемот и вината зошто
спорот се уште не е решен или барем доведен во завршна фаза.
Јас лично знам и тврдам дека сме многу блиску до решението на
спорот. Сонувам за денот кога на македонско - српските
непријатели ќе им го одземеме од раце и последниот аргумент
со кој ги трујат односите помеѓу двата народа.
Каква е оценката на ДПСМ за состојбата со правата на
српското малцинство во земјава и паралелата со правата
на македонското малцинство во Србија?
Србија својот Закон за малцинствата го доднесе пред неколку
години и мошне успешно го имплементира, за што има
позитивни оценки од страна на ЕУ. Ние дури оваа година го
донесовме Законот, и оваа можност ја користам да најавам дека
на 25. ноември свечено ќе ја отвориме новата Агенција за
правата на заедниците. Се надевам дека Владата, сериозно
финасиски ќе ја потпомогне Агенцијата, а да не заборавиме дека
тоа било и ќе остане еден од бенчмарковите, па дури и кога ќе
го добиеме датумот за преговори со ЕУ. Наскоро очекуваме
формирање на мешовитата комисија за имплементација на
Договорот за заштита на правата на Србите во Македонија и на
Македонците во Србија, со што проблемите кои што секаде
постојат ќе може да се решаваат на соодветен начин, со
меѓусебна поддршка, низ легалните институции на системот.

