сабoта, 21. нoември 2009

Иван Стоиљковиќ, претседател на ДПСМ
Спорот на МПЦ со Српската црква ќе биде решен

Поради политичките фотелји на тројца владици од Синодот на МПЦ загрозени се
автокефалноста на МПЦ и слободата на вероисповед на Србите, тврди Стоиљковиќ.
Лидерот на Демократската партија на Србите во Македонија, Иван Стоиљковиќ, е
убеден дека конечно ќе биде решен долгогодишниот проблем помеѓу Македонската и
Српската православна црква. Тој беше еден од главните актери, кој зад сцената ги
подготвуваше теренот и дипломатските активности за присуството на делегацијата на
МПЦ на највисоко ниво на погребот на српскиот патријарх Павле во Белград.
- Лично знам и тврдам дека сме многу блиску до разрешување на спорот помеѓу
Српската и Македонската православна црква. Ако имаше малку чувство и слух од наша
страна, проблемот ќе беше апсолвиран до крајот на годината. Поради сплет на
околности, рокот можеби ќе биде малку продолжен, но проблемот ќе биде решен. Само
го чекам денот кога на македонско-српските непријатели ќе им го одземеме од раце и
последниот аргумент со кој ги трујат односите помеѓу двата народа - вели Стоиљковиќ.
Тој смета дека главни кочничари за решение на спорот се владици во Синодот на МПЦ.
- По сите позитивни работи што сме ги направиле како партија, имаме право да се
прашаме дали судбината на решението на расколот, автокефалноста на МПЦ и правото
на слобода на вероисповед на Србите може да бидат загрозени поради политичките
фотелји и удобноста на нашите тројца владици од Синодот. Крајно време е да
престанат да се кријат зад скутот на државата и да излезат со своите ставови за
јавноста конечно да дознае каде се проблемот и вината зошто спорот не е решен или
барем доведен во завршна фаза.
Лидерот на ДПСМ смета дека државниот врв на Србија не е поделен во ставовите за
името на нашата држава, иако шефот на српската дипломатија Вук Јеремиќ изрази
поддршка на грчкиот став, а претседателот Борис Тадиќ соопшти дека нема промени во
позицијата за името. Стоиљковиќ нема дилема дека српскиот државен врв е единствен
и во напорите да ги анулира последиците од, како што вели, нелегалното признавање
на квазитворбата Косово, нелегалната демаркација на границата и воспоставувањето
дипломатски односи со некој што воопшто не е меѓународен субјект.

- Србија јасно предупреди дека ваквото однесување од наша страна ќе има соодветни
последици и, еве, сега ќе треба да се соочиме со нив - вели тој.
Неговото име се спомнува и во шпекулациите за формирање ново парламентарно
мнозинство.
- Не сум моќен да ги диктирам условите на политичката сцена, но влијаам врз дел од
резултатите во таа игра. Тврдам дека во овие околности побргу се можни нови избори,
отколку формирање ново парламентарно мнозинство.
Стоиљковиќ, кој четврти пат го доби мандатот да ја води партијата, вели дека
приоритет ќе му бидат целосно расчистување со рецидивите на антисрпската политика
од деведесеттите години, јакнење на односите меѓу македонскиот и српскиот народ,
односно помеѓу двете држави. (П.Д.)

