ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ
ВО МАКЕДОНИЈА
Дo: СРЕДСТВАТА ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПЕЧАТ ВО СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 20.07.2005.
Во врска со последните настани, ракетирање на полициската
станица во село Вратница и подметнување на експлозивна направа во
полициската станица на Бит Пазар и анализите на некои новинари во
кои се фрла вина врз припадниците на српскиот народ чуствуваме
потреба од Сашо Ордановски, Александар Чомовски и Бранко
Тричковски
да побараме да ги соопштат имињата на лицата
инволвирани во овие настани и доказите со кои располагаат, за да
можеме како легитимни претставници на српската заедница јавно да ги
осудиме ваквите активности насочени кон мирот и безбедноста во
Република Македонија, но доколку не располагаат со имиња и докази ги
повикуваме јавно да се извинат на припадниците на српската заедница
во Република Македонија .
Го повикуваме Министерството за внатрешни работи да преземе
соодветни активности со кои од овие лица ќе обезбеди сознанија и
докази за организаторите и извршителите вмешани во последните
криминални активности и за тоа да ме извести мене како пратеник и
јавноста во Република Македонија. Доколку
МВР обезбеди такви
сознанија бараме да преземе најостри мерки против сторителите и
организаторите на ваквите криминални активности независно од каде да
потекнуваат .
Сосема оправдано после ваквите нивни анализи и шпекулации
да се постави прашањето: дали е окупирано Кондово или Чучер
Сандево, дали е окупиран дел од главниот град на Република
Македонија или Старо Нагоричане.
Инаку нивните анализи и шпекулации се спротивни на оценките
и ставовите на Европската унија која настаните ги карактеризира како
„заостанати облици на албански екстремизам„, спротивни се на
анализите на водечките новинари од медиумите на албански јазик во
Република Македонија и спротивни на здравиот разум.
Користам прилика да им се заблагодарам на водечките албански
аналитичари од пишуваните медиуми на албански јазик за коректноста
во однос на споменатиот проблем.
Скопје, 20.07.2005.
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