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Вчера се одржа втората трибина "Има ли надеж за
Тетово и Тетовско"
ВРАЌАЊЕ НА ПРОТЕРАНИТЕ ВО СВОИТЕ ДОМОВИ
Партиите на Албанците не присуствуваа на трибината
Гојко Ефтоски
Запирањето на етничкото чистење со
целосен
прекин
на
оружените
провокации од страна на албанските
екстремисти, враќање на протераните
во
своите
домови,
обезбедување
целосна лична и семејна сигурност,
реинтеграција
на
окупираните
територии,
обнова
на
културноТетово
историските споменици и верските
објекти,
подготвување
проект
за
собирање на оружјето, беа главните поенти на вчерашната трибина
"Има ли надеж за Тетово и Тетовско", што ја организира Блокот
македонски партии од Тетово. Учесниците, главно, ги пренесоа
ставовите на политичките партии од кои произлегуваат, иако речиси
сите оценија дека без присуство на Албанците не може да се оствари
целосен
договор.
Васил Тупурковски се сомнева дека и наредните избори ќе бидат
регуларни, образложувајќи го тоа со многу пропусти и состојби кои с?
уште не се разрешени, а реформите во земјава, особено економските,
"немаат никакви резултати". Борис Стојменов повеќе се задржа на
економските прашања, но и на тоа дека "Буџетот на земјата за две
години педесет отсто е поголем што претставува натамошно
осиромашување на населението, се форсира сиромаштија наместо

развојната економија. "Педесет отсто од средствата за социјална
помош во Македонија се даваат на припадници на албанската
националност. Тие мора и на собирите да ја потврдат довербата и
лојалноста спрема земјата на која и припаѓаат".
Претседателот на Собранието и лидер на ЛП, Стојан Андов, оцени
дека без присуство на претставници на ДПА и на ПДП "нема напредок
во разговорите". Мора да има меѓусебно разбирање и договор за
виталните прашања и треба да претстои во овој или наредниот месец
заедничка средба чија содржина треба заеднички да се подготви".
Павле Трајанов од ДС посебно го образложи прашањето за
разоружување на цивилното население. Тој наведе дека по настаните
во Албанија од 1997 година во Македонија влегле околу 200.000
парчиња разно оружје, а дека овој број е зголемен во минатата
година, но од правец од Косово.
Иван Стоилковиќ од ДПСМ констатира дека и овој пат се зборува за
последиците наместо за причините. Тој оцени дека со уставните
измени само се манипулира со "граѓанско општество", а всушност е
добиена двонационална држава. Тој се заложи етничките заедници да
бидат соодветно застапени и во парламентот, но и во другите
сегменти на државата. За Страшо Ангеловски враќањето на
протераните и реинтеграцијата на територијата многу зависат од
економското
заздравување,
а
средствата
од
Донаторската
конференција правилно да се насочат, прво во кризните подрачја, со
што ќе се спречи натамошното раселување на Македонците. Влатко
Ѓорчев зборуваше за неединството меѓу политичките партии, барајќи
ги корените "на другата страна".
Инаку, и овој пат не се оствари идејата на една маса да се најдат
претставници од сите политички партии. Од 22 поканети лидери или
претставници на политички партии присуствуваа само осум. Од
партиите на албанската националност немаше ниту еден претставник.

