СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ
од Десеттото продолжение на Педесет и
седмата седница на Собранието на
Република Македонија,
одржана на 31 октомври 2000 година
Седницата се одржа во просториите
на Собранието на Република Македонија,
сала 1, со почеток во 12,00 часот.
Седницата ја отвори и со неа
претседаваше Илјаз Халими, потпретседател
на Собранието.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Продолжуваме со работа по Педесет
и седмата седница на Собранието на
Република Македонија.
Пратеникот
Ванчо
Ѓорѓиев
ме
извести дека од оправдани причини не е во
можност да присуствува на седницата.
Ве молам да притиснете на едно од
копчињата на системот за гласање, за да го
утврдиме бројот на присутните пратеници во
салата.
Продолжуваме со работа.
Според редоследот на пријавените
пратеници за дискусија на ред е господинот
пратеник Гешоски Трајко.
(Некој од пратениците од место кажа
дека пратеникот Трајко Гешоски се откажал и
моментално не е тука).
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Значи, се откажува.
За
Воислав.

реплика

се

јави

Стојановски

ВОИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Господине
потпретседателе,
почитувани колеги пратеници, вчера од
говорницата се изнесе една невистина и тоа
неколку пати се повтори, а тоа се однесува
на последниот говорник Вејсели, кој неколку
пати апострофираше дека жртви имаше само
на
овие
локални
избори.
Дали
тоа
господинот заборавил во минатите избори
што се случуваше или тоа намерно го стори,
меѓутоа, јас сакам тоа да го демантирам.
Прво, жалам за сите изгубени животи
на било каков начин, дали тоа биле на
избори или тоа бил живот кој бил изгубен на
пазар или било каде, но насилнички одземен
живот, за мене е живот или ако одземен е
одземен живот било каде и од било која
националност да е. Ако му беше на
господинот броењето на жртвите, кои се
жртви, ако мислеше дека се жртви само од
една националност, за мене тоа не е така.
Тоа го велам, бидејќи повторно ќе повторам,

за мене е жртва секој
националност и вера.

од

било

која

Само да ве потсетам, во 1992 година
се случија настаните на Бит Пазар во овој
поранешен Парламент многу, многу се
зборуваше и со право се зборуваше за
жртвите на Бит Пазар. Меѓутоа, едно име
никогаш не се спомна во овој Парламент и
сакам да го спомнам, тоа беше жртвата
Викторија Гешкоска која животот го загуби
во својата сопствена куќа на прозор. Куќата
беше изрешетена, затоа што на нивната куќа
имаше знаме со лавче. Е, сега, дали тоа
беше полицијата или некој од толпата кој
стрелал, не е битно, животот беше загубен и
за тоа не се проговори. Исто така, ниту
институциите кои требаше да ја бркаат таа
работа, не ја збркаа и досега, осум години.
А, сега бараме од сегашново МВР и
Обвинителство, не после два дена, туку
после два часа да се откријат сторителите на
нереди што се случија за локалните избори.
Јас
однапред
да
кажам
дека
осудувам секакво насилие. Меѓутоа, морам
да потсетам на некои работи, особено на
една работа која што се случи во 1996
година на локални избори во Кичево,
поточно во Вранешница. Од ловџиска
пушка, тој што се знае од која куќа е пукано
погина, исто така, се отепа човек активист
на ВМРО - ДПМНЕ на денот на изборите. До
ден денеска не се знае кој е убиецот. Во
истата таа општина, еден голем директор на
Катастарот во Кичево, член на СДСМ се
однесуваше како каубоец во Вранешница,
пукаше докажано, никој не реагираше,
освен нашиот општински комитет од Кичево
даде едно соопштение во јавноста, дека на
тој ден докажано пукаше тој и тој човек.
Потоа, тој нас не тужеше, посебно мене како
претседател на општинскиот комитет од
Кичево, со кого одевме по судови една
година и на крајот испадна дека тој е крив.
Меѓутоа, џабе само така се рече дека е
виновен и ништо друго. Во 1998 година,
некни и мојот колега Фадил го спомна тоа, а
ова само за да го потсетам господинот
Вејсели дека и на другите избори, на кои јас
никогаш не сакам тоа да се случува,
повторно велам, но се случува во 1998
година СДСМ во Кичево држеше митинг,
предизборна кампања во селото Бичимци,
полицијата,
која
веројатно
нив
ги
обезбедуваше отепа човек Албанец. Значи и
тоа беше жртва на некои избори, не е важно
дали тие беа во 2000 година. Тоа да не се
заборава.
Во 1999 година, претседателски
избори, третиот круг во кичевските села со
албанско
население,
бидејќи
во
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македонските села и воопшто во општината
беше поминато, во македонските села каде
што немаше гласање, поточно во селото
каде што ми живеат моите родители
Букојчани, отидов да ги видам, цело село
сардисано. Сардисано со, помислив слава
нема, свадба нема во селото, нема повеќе од
30 жители, а во центарот на селото 60 - 70
коли, по тројца или по четворица внатре и
рачунајте колку се тоа луѓе. Коли со
регистрација од Кочани, од Прилеп, и се
зачудив што е ова и што се случува во
селово. Си реков, недај боже умрел некој.
Тие, го прашувам татко ми, а пред тоа им
давал и вода и јадење на децата за да не
останат гладни, активисти од СДСМ, чекале
како ќе поминат резултатите во селата со
албанско население и по инструкции да
дејствуваат, да тепаат, дали да кршат кутии
или незнам што. Ова е само заради тоа,
колку за тоа дека овие од СДС упорно
тврдат дека тие воопшто не организираат, а
ова лично мене ми се случи. Толку, колку да
го потсетам господинот Вејсели дека на сите
избори се по нешто се случувало, што јас
тоа го отфрлам и не го посакувам никому,
обратно, сакам на избори односно изборите
да бидат еден убав ден, еден убав среќен
чин и се надевам дека наскоро тоа ќе го
доживееме.
Што се однесува до моите драги
колеги кои од нашата партија ВМРО -ДПМНЕ
преминаа во ВМРО - Вистинска Македонска
Реформска Опција, мене навистина ми е
жал. Прво, жал ми е, затоа што ја напуштија
матичната партија. Второ, жал ми е што им
се случуваше тоа што им се случи на нив и
на нивните семејства. И, тоа, исто така го
осудувам. Меѓутоа, ја користам оваа
прилика да им се обратам и на нив, мои
сеуште драги и на моите драги колеги од
ВМРО -ДПМНЕ да не наседнуваат на
провокации, кои, јас сум сигурен дека
доаѓаат од страната на опозицијата, бидејќи
навистина гледам како кога ние со нив или
тие со нас расправаме, а тие ни се
потсмеваат. И, да речам народски, еве меѓу
себе си ги ваѓаат очите. Да им речам дека
сеуште, мислам припаѓаат и кога да е,
припаѓаат на оваа партија, тие неможат да
бидат друго. А, она што им се случуваше,
пак велам, жалам и го осудувам таквото
насилие, но исто така, им кажувам дека јас
искрено жалам, а додека некој не жали,
туку сигурно сака да ни се случи и на уште
некој друг од нашава партија. Благодарам.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Му
благодарам
Стојановски Воислав.

на

пратеникот

За реплика се јавува пратеникот
Стојменов Златко.
Ќе
ве
замолам,
знаете
дека
репликите траат пет минути, а потоа по втор
или по трет пат ако се јавувате по две
минути. Претходниот господин пратеник
малку го пречекори ова време.
ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ:
Јас ќе бидам многу краток и сакам
навистина да се јавам и во момент кога се
покажува
една
конструктивност
во
Собранието и позитивен приод и критички
поглед кон случените настани и сакам да го
поздравам, еве, еден ваков начин на
гледање на работите.
Се јавив во оваа реплика да кажам
дека ние не се јавуваме само негативно,
туку еве прифаќаме еден критички пристап
на
настаните,
на
случките
и
на
размислувањата околу минатите настани. И,
всушност, ваквиот критички пристап може да
не доведе до некое идно размислување за
градење на вистински заклучоци и придонес
на Собранието во градењето на политичка
атмосфера за позитивен развој од настаните
и од поуките кои ги имавме во минатото.
Благодарам.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Му
благодарам
Стојменов Златко.
За реплика
Абдулади Вејсели.

се

на

пратеникот

јави

пратеникот

АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ:
Почитуван
потпретседателе,
почитувани дами и господа пратеници, јас ќе
реплицирам во делот каде, ете, претходниот
пратеник сака да ме потсети на сите настани,
како што ги спомна настаните од 1992
година во Бит Пазар, во 1996 и во 1998
година итн.
Кога се зборува за загинатите, ние
сите треба да жалиме и сите тука ги
жалевме тие работи. Меѓутоа, не е само да
жалиме, туку треба на крајот да донесеме и
соодветен заклучок, кој ќе биде, или ние
сите заеднички тука, ќе им ставаме крај.
Затоа, јас и на вчерашната дискусија моја
реков, дајте господа пратеници, сите
заеднички, сите пратенички групи, кои се
тука во Собранието да ја прифатиме вината
што сме ја направиле. Јас и вчера и синоќа
реков дека, никој не сака да ја прифати
вината. Меѓутоа, дека имаше насилство во
локалните избори во западниот дел на
Македонија, тоа имаше.
Второ, тоа насилнички одземен
живот не е се исто дали ќе загине во
избирачкото место, дали ќе загине како
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член и претседател на избирачкото место,
дали ќе загине надвор или некаде во град
итн. Дека тоа, кога загинува човек внатре во
избирачкото место или додека оди да гласа
во избирачкото место, тоа е атак врз
демократијата.
Потоа, жртвите, се согласувам, дека
се сите жртви исто. Во 1992 година по
настаните
на
Бит
Пазар,
тоа
беше
насилничко однесување на органите на
државата. Ние први како ПДП тоа го
осудивме и денеска бараме од позицијата
тоа да го осуди ова, ова што настана на
локалните избори во 2000 година. Ништо не
бараме повеќе. Бараме сите заеднички да ги
осудиме овие дејствија, овие настани, овие
насилства итн. А, ние бевме први тогаш кога
ги осудивме настаните на Бит Пазар. Ние
бевме први кои го подигнавме нашиот глас,
бевме погласни и побучни од сите други во
ова Собрание.
Што се однесува за гласањето во
1996 година во Кичево и за другите настани
во Македонија, но темата ни беше Изборите
во Македонија. Јас реков и пак ќе повторам
дека ова што се случи на овие локални
избори, не се случи ниту во 1990, 1994,
1996, 1998 и 1999 година итн. Прв пат во
историјата се пишува дека во Македонија на
локалните избори имаше насилство. Затоа,
јас реков дека ние како ПДП се повлековме
од изборите, поради тоа што тагата да не
биде уште поголема. Затоа што имавме еден
загинат, имавме неколкумина повредени,
ние се повлековме само поради тоа да
немаме уште поголеми штети. Рековме дека
ќе претрпиме политичка штета, нема да
имаме советници и градоначалници, ама
нема да имаме загуба во луѓе.
Затоа, тука би додал и повторувам
дека на сите избори во Македонија,
почнувајќи
од
1990
година,
имало
неправилности. Тоа го повторувам неколку
пати, меѓутоа, тоа биле на ниво на
политички неправилности. Меѓутоа, физички
насилства досега немаше, убиени немаше во
избирачките места, повредени немаше во
избирачките места, тоа го повторувам уште
еден пат.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Му
благодарам
Абдулади Вејсели.

на

пратеникот

Повторно за реплика се јави
господинот пратеник Стојановски Воислав.
ВОИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Благодарам
господине
потпретседателе, господине Вејсели, не
барав од вас повторно да ми го прочитате
говорот вчера што го говоревте. Јас точно

ве лоцирав вас на тоа што мислев, а вие пет
пати вчера повторивте и сега повторно
тврдите дека на избори не се случило
убиство. Јас ви повторувам со име и со
презиме дека човекот Методија Мицковски
беше отепан на изборно место во 1996
година во општина Вранешница. И, за тоа
само ве спомнав. И, повторно ви велам,
убиството, за мене, е убиство, насилие било
каде да се случило, дали на локално место
или дали било тоа од власта, или незнам од
кого било, или на работа, на пазар или
незнам каде. Вас ве спомнав само во тоа и
вие пак упорно повторувате немало, немало,
и немало. Еве, јас ви кажувам, 10 пати да ви
повторам дека имаше. Методија Мицковски
во Кичево, во Вранешница погина од
оружје, од ловечка пушка на сред село на
гласање во Вранешница.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Молам, да одиме сега по ред како
што се пријавени пратениците за дискусија.
Збор
има
Оломан Сулејмани.

господинот

пратеник

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Почитувани пратеници, очигледно е
дека ние расправаме неколку дена во врска
со трите информации, меѓутоа, по редот на
нештата должен сум да кажам дека јас сум
педесет и петтиот дискутант од шеесет и три
пријавени досега. Што значи дека од нив
осум се откажаа од своите дискусии и ако на
ова додаваме репликите, односно контра
репликите, самите ќе се увериме дека и
македонската
јавност
односно
нашите
избирачи како да им се омили оваа тема,
бидејќи
тие
најдобро
ги
познаваат
состојбите на теренот и сето она што се
случи, за жал, пред наши очи како
законодавен дом.
Ќе се потрудам да не потенцирам
ниеден од вас, иако дел од пратениците тоа
го заслужија со име и презиме, да им се
каже она што не треба да го прават. Поради
тоа јас морам да ги избегнам имињата, се со
една единствена цел да излеземе од оваа
ситуација за која, помалку или повеќе сите
придонесувавме, да не го направиме она
што сме должни да го направиме и пред се
им должиме на нашите граѓани.
Информацијата за изборите 2000
година на ПДП беше ставена на дневен ред
и за жал коалиционите партнери скршија се
она што се кажува демократија. За жал и
првиот парламентарец, тоа е господинот
Саво Климовски се приклучи кон тие што
одеа на тоа да се прекрши деловникот за
работата на Собранието и се она што е
демократија во овие простори. Со една
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реченица, точката беше симната од дневен
ред, иако ние како ПДП со тоа не се
согласивме веројатно и сите оние што знаат
што е демократија, мислам дека не осудија
како законодавен дом дека избегавме од она
што треба да се расправа во ова Собрание
односно што е наша задача.
За жал и Информацијата од група
пратеници, од ВМРО - ВМРО истата судбина
ја
најде.
Меѓутоа,
еве,
за
среќа
коалиционите партнери најдоа можност,
смогнаа сили, или јас би рекол дали се
освестија за она што пред тоа згрешија, или
заради нивни впечатоци за нивната работа,
фактички дозволија и добро е тоа, да се
стави точка на дневен ред од страна на
ПДП. Па јас со право ве прашувам, и
граѓаните може да не прашуваат, дали е во
ред со оваа коалиција, бидејќи не
употребува ист аршин за исти проблеми.
Што очекувавме да ни се случи. Ние имавме
жртва во Кондово и голем број на луѓе
повредени. За жал ни се случи и охридскиот
случај мислам дека тука бевме среќни како
Република, бидејќи немавме жртва. Меѓутоа
редно е коалицијата да се праша зошто
нема ист аршин за мерење на проблемите.
Овде
многу работи се спомнаа,
меѓутоа должен сум јас тоа да го кажам. Во
Македонија на 10 септември и после тоа се
пукаше. Тоа не е мала работа. Кога веќе се
губат фактите емоциите доаѓаат во прашање
Кога човек неможе да се воздржи, кога го
губи теренот, и политички можам да речам,
тогаш би се одлучил на она што ве’е го
видовме во овие избори да го употреби и она
најлошото, оружјето а знаеме што значи
оружје. Знаеме и последиците кои можат да
настанат после употреба на оружјето.
Во овој законодавен дом во овие
денови кога расправавме за оваа точка,
слушнавме многу дискусии, многу реплики,
многу увреди па треба да се прашуваме на
што ние како пратеници личевме. Како да ги
сменивме улогите. Пратеникот економист
одигра улога на правник, правникот на
економист, професорите ја земаа улогата на
лекари, односно специјалисти лекари, па
почнавме да пишуваме упути кој каде и кога
треба да лежи и слушнавме грдни зборови
за наши колеги на кои местото не им било во
овие клупи туку во Бардовци.
Јас се прашувам што сакаме да
постигнеме со овие увреди. Дали сакаме да
кажеме дека не сме способни да се
справиме
со
проблемите
на
нашите
политички опции, или на она што значи РМ,
па дозволуваме таков луксуз, од здрави
интелектуални луѓе, да ги третираме нашите

колеги како луѓе кои не се способни односно
болуваат од различни болести.
Меѓутоа, за жал, постана пракса во
овој законодавен дом да се двоиме на
патриоти и издајници. И кога сум тука морам
да поставам едно прашање, чисто искрено за
сите нас, дека не можат да бидат заедно и
патриотите и оние предавниците. Тоа се
случува и во блокот на политичките партии
на македонците, исто така се случува и во
блокот на политички партии кај албанците,
па се шири тезата дека јас сум голем
демократа, а вие другите сте големи
комунисти. А ако се прашуваме сите ние,
мислам дека има еден или двајца пратеници
кои се многу помлади од нас. Сите бевме
воспитувани во духот на тој комунизам.
Некој, богами, и специјализираше, некој
учеше во тоа време и од тој систем, се
согласувам дека виде многу привилегии и
беше многу привилегиран.
Меѓутоа, треба една работа да
признаеме, а тоа е дека сите ние од 1990
година чекориме во повеќепартиски систем,
систем кој нуди демократија, систем кој
нуди конкурентност и пред се систем чии
крајни цели се консензусот и разбирањето
меѓу луѓето. Јас мислам дека сите ние
односно сите тие кои овде ширеа тези за
големи патриоти, било тоа да се од блокот
македонци
патриоти
и
треба
да
размислуваат, дали треба да седат во овие
клупи со предавниците од блокот свои
колеги македонци. А бидејќи сум Албанец и
кај нас многу се шири оваа теза,
фабрикуваме
секој
ден
патриоти
и
издајници. ПДП чиј член сум јас е прва
партија меѓу албанците која го трасираше
патот
на
демократија,
патот
на
конкуренција,
патот
на
решавање
институционално
на
проблемите
на
албанците во Македонија кои, за жал, за
нашите опоненти беше пат на издајништво.
И нека ми дозволат да речам дека, еве оној
пат кој го трасираше ПДП и сите оние
изрази кои ти слушавме дека ние ја
предадовме албанската кауза, се случува
она што на нас како ПДП ние е многу драго,
ние седиме во исти клупи и патриоти и
издајници. Редно е еднаш да се признае
дека во нашите редови ни во блокот
македонци ни во блокот албанци, нема
такви, бидејќи пред се ние бевме на некои
тестирања. Тоа беа изборите. Тоа беа
нашите граѓани кои ни дадоа доверба за да
се бориме за се она интелектуално, она
наше искуство за пред се да им биде добро
на граѓаните а после и на сите нас овде во
овие пратенички фотелји.
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Кога реков дека сум член на ПДП не
ја открив Америка. Меѓутоа, нашата партија
и ден денес со своите настапи е позната по
својата конструктивност и по она што нуди
решавање
на
проблемите
и
во
меѓународниот фактор и во внатрешниот
фактор на Република Македонија. Ние
односно народот, односно постарите велат
дека помладите можат да учат од постарите.
ПДП е горда во тоа што помладите партии
учат од неа што значи решавање на
проблеми институционално и што значи она
демократско однесување кон сите проблеми,
па ако сакате и што се избори, бидејќи во
нашите редови постојат и членуваат голем
број на интелектуалци, кои овие настани
што се случија на 10 септември 2000 година,
за време на локалните избори ги осудуваат
и нашиот став беше многу јасен. Ние се
откажавме од вакви избори, насилнички
избори. Немојте да мислите дека ни е лесно.
Немојте да мислите дека се уплашивме од
тоа дека немаме кадар, бидејќи јас пред
малку реков дека нашата односно мојата
партија чиј член сум за овие десет години, се
покажа дека во нејзините редови има големи
експерти, големи интелектуалци и пред се
луѓе кои знаат да ја водат и својата партија
чиј членови се и да се справат со икс други
проблеми кои се државнички. Затоа ние и
во овие избори влеговме со сета она желба,
конкурентно и партиски да докажеме дека
имаме спремни луѓе кои можат да помогнат,
пред се на тие општини за кои мислевме
дека ќе ги добиеме изборите. Меѓутоа, за
жал се случи она што најмалку го
очекувавме овој пат ние како ПДП. А што се
случи, јас мислам дека е внесено во
Информацијата на ПДП и македонската
јавност е запознаена. Затоа не би се
повторувал да читам односно да кажувам
што се случило на теренот. Можам да кажам
една реченица, сме, заради тоа што не
сакам да провоцирам некого, да ми
реплицира, бидејќи мислам дека тоа пред се
не ми припаѓа мене да реплицирам без
факти и аргументи, а некој од нас тука се
желни тоа да го прават со големо
задоволство и да понижуваат свои колеги,
што не е во ред.
Ние
имавме
една
чиста
информативна блокада, тоа можам да го
речам, и на државно ниво и на општинско
ниво.
Кога сум тука, да кажам дека во
Кичево
се
случи
она
најлошото.
И
приватните медиуми беа блокирани од ДПА,
што ние не можевме да дојдеме до израз, со
сите тие познати закани ќе ве затвориме и
незнам што. Меѓутоа не ми е целта во тоа.

Јас само да ве потсетам за две рурални
општини во Кичево. Тоа се општините Зајас
и Осломеј.
Во првиот круг во општина Зајас од
8.338
избирачи
процентуално
излегоа
41,6%, додека во општина Осломеј од 7960
избирачи процентуално излегоа 48%. Што
тоа значи. Тоа значи испод 50% излегоа
избирачи од избирачкото тело. Зарем не
треба да не загрижува сите нас овде, каде е
другиот процент кој е значително поголем
од она што можеби некој од сите политички
партии овде се фали дека го добил тоа
градоначалничко место со толку избирачи
односно толку гласови.
Јас не сум присталица на пофалби.
Мене ме загрижува нешто друго. Бидејќи и
во вториот круг во овие две општини што ги
реков, бројот на избирачите процентуално
дупло се намалува, така да иако без
конкуренција таму се излегува со околу 30%
од двете општини. Јас не би рекол дека овие
70% се сите членови на ПДП, што можам да
го тврдам и тоа бидејќи не е испробано, а
можам да го потврдам тоа заради тоа што
само 30% излегле во вториот круг, кога ПДП
ги повлече нејзините кандидати. Меѓутоа,
овде треба да не загрижува нешто друго.
Треба да не загрижува сите нас овде тоа
дека, нашиот електорат полека полека
почнува да ни го свртува грбот, а зошто е
тоа така сите ние треба да размислиме,
бидејќи претстојат и други избори. Мислам
дека сите ние придонесуваме за тоа.
Јас би бил среќен и сите вие
веројатно кога како пратеник или како
градоначалник ќе ги претставувам 70% од
избирачите на тоа избирачко место, односно
на таа општина. Меѓутоа, треба да се осеќам
многу
понижен, ако ја добијам таа
градоначалничка улога, имам 30% од
бирачкото тело кое ме гласало. Не
навлегувам
тука
дали
правилно
или
неправилно.
Меѓутоа,
мораме
да
размислуваме и како пратеници и како
политички партии и како законодавен дом,
бидејќи ние почнуваме да се девалвираме
еден со друг, а видовме и вчера и завчера
почнаа да ни се читаат и писма од говорница
кој кому му пишувал во овие собраниски
фотелји, кој кога го потценувал во тоа
гласање за овој закон или не.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ: (Продолжение)
Мислам дека ако се продолжи вака
ние не само што ќе си наштетиме себеси,
туку со нашите односи кон овие сериозни
проблеми
наштетуваме
на
Република
Македонија, а пред се на нашите деца
бидејќи тие бараат живот, демократски
живот и ако седнете со вашите деца да
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зборувате ќе видите дека со многу нешто се
разликуваме заради тоа што тие поинаку ги
сфаќаат работите до нас. И, не случајно
рекле дека иднината припаѓа на младите
луѓе, а ние токму заради тие млади луѓе
мислам дека стоиме овде и треба да
работиме со нашата интелектуална моќ
колку ја поседуваме за да ни биде на сите
добро.
Повторувам
уште
еднаш
ПДП,
односно за ПДП немаше избори заради
познатите настани што се случија и мислам
дека е добро што се учи од ПДП, затоа што
таму стои народната поговорка "Младите
учат од постарите". Значи, ние сме за
институционално решавање на проблемите
и не можеме и патриоти и издајници да
бидеме во овие клупи. Редно е некој на
некого да се извини.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Благодарам на пратеникот Оломан
Сулејмани.
Збор
има
Димитар Бузлевски.

господинот

пратеник

ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ:
Почитуван
потпретседателе,
почитувани
колеги,
повеќе
денови
расправаме за информациите кои што од
пратеничките групи беа изработени, за
информацијата која што е изработена од
Јавното обвинителство, па јас накратко ќе се
задржам на некои тези за кои што ќе се
обидам да не се повторувам со претходните
дискутанти свесно не дискутирајќи за
информацијата што ја изработи Владата
како мој чин на таква одлука, заради тоа
што истата таа влада има изградено став да
не ја следи оваа седница, освен ако не ја
гледа преку телевизија.
Јас она во моментот што можам да
го направам е да не дискутирам за таа
информација со задржување на право тоа
да го направам во погодна прилика кога ќе
проценам дека треба да се на-прави.
Јас во јуни оваа година од оваа
говорница заради тоа што бев неколку пати
споменуван од двајца пратеници по повод
друга тема на расправа на Парламентот, но
со оглед на тоа што бев во контекстот на таа
тема споменувам и со оглед на тоа што на
моја сметка беа искажани груби невистини
кои што тогаш добиваа белег на дневно
политичка потреба, заради замаглување на
јавноста и ублажување на скандалозните
настани кои што се случија тогаш, а бев
споменуван токму заради одбегнување од
тие претходни две констатации со директен
напад за да се наруши достоинството на
мојата личност. Јас тогаш од оваа говорница

упатив замолница на таа тема Парламентот
да не дискутира не заради тоа да не
искажува некои навреди на мојата личност,
бидејќи има такви кои што тоа го прават и
во други прилики, и ќе има такви кои што
тоа ќе го прават и во други прилики. Јас
тогаш замолив да не се дискутира во
Парламентот,
заради
трагичноста
на
настанот. Значи свесен дека со тоа ги
замолувам моите колеги да не дискутираат
на таа тема не заради тоа што мене ми се
случи, туку затоа што и се случи на
Македонија. Тоа што и се случи на
Македонија тогаш беше вовед на тоа што и
се случува на Македонија од 10 септември
па наваму или точно кажано што и се
случува на Македонија од 10 септември па
наваму. Сакав со тоа симболично да ставам
на знаење не дискутирајќи на таа тема
сакав никогаш повеќе да не се спомне таа
тема т.е. никогаш повеќе да не се повторат
настаните од 1999 година во Република
Македонија, затоа што тогаш во Република
Македонија се погазија демократските
процеси. Затоа што тогаш во Република
Македонија се разруши правната држава.
Затоа што тогаш во Република Македонија
се суспендираа функциите на државните
органи. Она што е најтрагично, затоа што
тогаш во Република Македонија се узурпира
индивидуалното
право
на
глас
на
граѓанинот. Затоа што тогаш во Република
Македонија
се
оневозможи
непречена
работа на медиумите, кои што се независни
медиуми.
Ќе ве запрашам драги колеги, дали
е тоа малку што тоа се случило да
граѓанинот во Република Македонија се
осеќа несреќен, затоа што тоа нему му се
случува, тоа му се случува во својата
држава, а тоа се случува на својата држава,
на неговата држава. Очигледно дека некому
тоа му било малку, затоа што и тогаш и сега
во овие расправи се прави обид тоа да се
објасни или да се опише тогаш со некакви
си анимални особини во карактерот на
личноста која што е несреќна заради тоа.
Но, денеска се потврдува спротивното.
Такви особини има личност во својот
карактер која што се осеќа среќна заради
тоа, а богами во овој Парламент ќе има една
личност која што ги искажа таквите зборови
и која што чувствува, дека сега се осеќа
среќна затоа што и понатаму сака да биде
таква, макар и на такви постапки за да се
дојде до резултат кој ќе и овозможи таа
личност да седи овде во првата редица и да
биде задоволна со местото што го има овде.
Се препознава мислам личноста и подготвен
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сум на реплика во натамошната расправа на
овој Парламент.

првиот круг на претседателските избори
1999 година.

Јас тогаш тоа го кажав, но гледам
дека денеска сум погрешил што тоа сум го
кажал во смисла на тоа да сум ве замолил
да не гласате, да не зборувате за тоа што
кога се случувало затоа што ако тогаш се
случило тоа, тоа било само еден сегмент од
она што се случувало на изборите во 2000
година. Значи настаните се радикализираат
до степен на невредност на човечкиот
живот, а ќе се согласите ако дојдеме во
ситуација да се обезвредни еден човечки
живот тоа е време познато кога се градеа
првите пруги во Америка. И е познато тоа
време, за што сме имале прилика да гледаме
многу филмови.

Познато е дека кандидатот на СДСМ
господинот Тито Петковски имаше во првиот
круг предност од над 120-тина илјади гласа,
но во Република Македонија познати се и
настаните во вториот круг и особено
настаните по третиот круг за да се
елиминира таа предност, која што беше
обезбедена во првиот круг, не како резултат
на фактичка предност, туку како резултат на
психолошка предност во смисла на тоа што
имаше голем процент освоено повеќе
гласови во однос на противкандидатот со кој
што влезе во вториот круг.

Денеска гледам колку е значајно
овој Парламент да расправа за таквите
настани иако сме работеле 10, 11, 15 дена,
затоа што едноставно со расправата од овој
Парламент нашата држава треба да излезе
од ваквата состојба, бидејќи се работи за
тоа како ние ќе излеземе од овој Парламент
е еднакво на тоа каква иднина ја очекува
оваа земја. Ја чека ли оваа земја иднина со
развиена демократија, со право применето
на цела нејзина територија, или пак иднина
во која на едни идни избори ќе има кој да
гласа, ќе има за кој да се гласа, но ќе нема
кој да гласа, затоа што она што се
случуваше од 10 септември наваму ако овој
Парламент не смогне сила да го осуди, ако
овој Парламент не смогне сила да изнајде
излезни решенија кои што ќе обезбедат
мирно и непречено
функционирање на
државните орган и на системот во Република
Македонија, кој ќе го гарантира правото на
човекот, тоа ќе значи дека навистина
народот нема да излезе да гласа ако тоа
претходно не се постигне.
И, кога сум кај овој Парламент
мислам дека е многу битно и по оваа тема
особено по оваа тема ние како Парламент да
излеземе од стегите на Владата. Да се
издигнеме на ниво на еден Парламент, кој
што не ќе биде оптоварен со обврската
према
Владата,
туку
ќе
ги
цени
активностите на Владата и ќе постапува
онака како што тој ќе одлучи за да биде
коректор на тие активности на Владата.
Од оваа седница ќе се обидам
сосема накратко да одговорам за со цел да
се расветлат два поими, кои што се
поврзани со изборните активности во 2000
година. И тоа поимот - повод за настаните и
поимот - последица од настаните. Затоа ќе
направам една кратка ретроспектива.
како

Во Република Македонија познато е
завршија изборните активности од

Ако ги проанализираме локалните
избори во 2000 година во првиот круг само
накратко за градоначалнички листи освоени
гласови коалицијата "Заедно за Македонија"
имаше
513.872
гласа,
коалицијата
"Промени" имаше 312.693 гласа, овде без
независниот кандидат за Скопје. Тоа значи
повеќе 64,3%.
За
советнички
листи
освоени
гласови коалицијата "Заедно за Македонија"
438.451
глас,
коалицијата
"Промени"
249.085 гласа или коалицијата "Заедно за
Македонија" повеќе 76,02%.
Освоени советнички места кои што
сега
функционираат
во
советите
на
општините
коалицијата
"Заедно
за
Македонија" 737, коалицијата “За промени“
582 или за 26,6% повеќе.
По број на општини со доминантно
мнозинство во советите 37, а коалицијата
"Промени" 20. Повеќе за 85%.
Број на жители во општините каде
се
освоени
градоначалничките
места
коалицијата
"Заедно
за
Македонија"
1193761, а коалицијата "Промени" 433519.
Повеќе за 275%.
ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ: (Продолжение)
Што тоа значи? Значи дека после
првиот круг ВМРО - ДПМНЕ доживеа
дебакл. Тоа значи дека е делегитимирана
власта во Република Македонија.
И јас сега нема да се задржувам
околу тоа што е референдумско прашање,
зошто се определила опозицијата да води
кампања која што е таква и што
очекуваше од овие изборни активности
во 2000 година. И од таму мислам дека се
што беше искажано од претставниците на
позицијата во однос на резултатите од
првиот круг беше невистина. Дури и
изјавата дека за малку ќе постигневме
најдемократски избори во овие 10 години,
е изјава на која што мислам дека граѓаните
во Република Македонија не и веруваат,
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или пак ако ги има тие се многу малку.
Дури мислам дека и во овој Парламент на
доста наши колеги не им е таа изјава
блиска, бидејќи останаа и во овој
Парламент помалку кои што се надевам
веруваат во таа вистина, што е невистина.
Околу последиците. Евидентно е дека
Македонија
е
маргинализирана
на
меѓународен план. Овде беше доволно
говорено и со факти потврдено преку
пренесување до јавноста извадоци од
извештаите
на
посматрачките
мисии,
извадоци од Извештајот на ОБСЕ и во тој
дел оценките се познати, прашање е кој,
како ги коментира тие оценки. Но, тие
оценки не се прават само за тоа да ние
овде различно од политичката опција
различно ги коментираме. Тие оценки се
прават за да ја отсликаат состојбата во
Македонија надвор од Македонија, на
меѓународен план. И мислам дека 6и се
погрешило ако некој и овде присутен
очекува
меѓународната
јавност
да
премолчи, да ги премолчи убиствата, да
го премолчи фалсификатот и да го
премолчи теророт, т.е. да ја премолчи
оценката. Затоа што овој пат имаат една
поголема причина тоа да не го направат,
тоа е што овој пат на локалните избори
се случи она што незнам тој што го
направи дали е свесен зошто го направи,
или
колкава
штета
на
Република
Македонија и нанесе. А тоа е, да се исфрли
еден
амбасадор,
тоа
е
неговата
екселенција
австрискиот
амбасадор
Харалд Кочи од гласачко место, или да се
искинат гласачките ливчиња пред шефот
на посматрачката мисија Карло Унгаро,
тоа е веќе крајност и тоа мислам дека ги
принуди да бидат строги во однос на она
што и покрај тоа што употребуваат
дипломатски речник, го искажаа за текот
на изборите и нивната регуларност во
Република
Македонија
компетентните
странски посматрачи. Сметките Европа и
светот ќе ги испорача заради тоа. Тоа на
некој начин го правеше и Европа и светот
и во претходниве две години, во кои што
сме сведоци дека имаме маратонски
преговори со финансиски институции, а до
крајниот ефект немаме дојдено од тие
преговори. Имавме и овде ситуација кога
почитуваниот колега Биљали го побара
извештајот од Светска банка, некој му
кажа овде: како смееш ти да го побараш
тој извештај, кој ти го дал тоа право? А
колегата е пратеник. Да сме на чисто
почитувани колеги, ние ќе ги плаќаме како
држава тие сметки, со тоа што нема да
има резултат, или резултати од Пактот
за стабилност. Европската унија ни ја

даде опомената пред месец и нешто, со
тоа што ги опфати нашите соседи, или
земјите
од
таканаречениот
Западен
Балкан, со онаа Сиононова иницијатива,
која што јас ја споменував во поглед на
либерализација на извозот спрема ЕУ.
Таму
Македонија
ја
нема.
Иако
премиерот излезе во текот на изборната
кампања и кажа: ова е бинго за
Македонија. Но, го нема бингото. Да не
говорам за ММФ, да не говорам за Светска
банка, да говорам само за тоа дека
сметките ќе ги плаќаме. Мислам дека овде
се правеа обиди да се расподели вината,
иако таа теза не држи со оглед на тоа што
не може да се дели вина, позиција и
опозиција. Некои мои колеги тоа го
објаснија на многу сликовит начин и
мислам дека околу тоа ако јас се впуштам
во дискусија по тоа би се повторувал.
Јас сакам да кажам и една друга
работа која што е факт и со која што
мислам дека и покрај тоа што ќе
предизвика реакции и тие што ќе
реагираат ќе се согласат. Многу се
повикувавте на СДСМ како позиција за
агресивна кампања и за тоа дека заради
таква агресивна кампања дошло и до некои
немили настани. Но, ајде да се потсетиме
кога имаше ВМРО - ДПМНЕ внатре партиски
избори, дали тогаш внатре во партијата
СДСМ ја правеше кампањата и беше
агресивна, па како резултат на тоа имаше
пукање и во таквите активности и не само
што имаше пукање, имаше повредени
луѓе, членови на ВМРО - ДПМНЕ, кои што
беа и хоспитализирани и тоа повреда од
прострелни рани. Дали во тие ваши
внатрешно
партиски
активности
го
најдовте некаде СДСМ? Да не споменувам
околу други проблеми кои што беа
присутни за време на други изборни
активности кои што се одвиваа во
Македонија
во
разни
средини.
Но,
неможам а да не се навратам на настаните
кои што се случија во август, по повод
напуштањето на ВМРО - ДПМНЕ на група
пратеници, затоа што прво, како нивни
колега мислам дека ќе бидам некоректен
ако веќе станав на оваа говорница да не
проговорам и за тоа. Нормално, таквите
организирани спонтани настани јас како
нивни колега ги осудувам. Јас мислам дека
она што им се случи нив, поготово на
нивните фамилии е крајно неколегијално и
е лош пример како се контролира
ситуација во одредена политичка партија.
Мене посебно овде ме трогна еден дел од
дискусијата
на
пратеникот
Звонко
Мирчески. Јас Звонко, те поддржувам и ти
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верувам дека тоа што го кажа овде, го
кажа искрено од душата, поготово оној
дел во кој што зборуваше за твоето синче и
неприликите кои што тоа ги има од еден
учесник во таа толпа кој што случајно е
директор на школото каде што учи твојот
син. Па од таму очекував дека после твојот
настап овде министерот за образование,
прво што ќе направи во следниот работен
ден, ќе го смени тој случајно поставен
човек таму за директор. Но, за жал тоа не
се случи. И околу тоа мислам дека и тебе
ти се јасни кој се се организираше за
спонтано да манифестира. Јасни и се на
македонската јавност, бидејќи во тие
групи беа подгрупи кои што го правеа
добро познатиот декор за прославите на
Илинден во Крушево, дури и водачите беа
таму кај тебе пред твојот дом. Затоа,
господа пратеници, мислам дека овој
Парламент како прво треба да го врати
својот дигнитет. Мене искрено да кажам
ме загрижи и една проследена изјава т.е.
две проследени изјави од двајца врвни
професори во Република Македонија,
едниот во областа на правото, а другиот во
областа на економијата, кои што не се од
СДСМ, кои што се од партија која што е
во владеачката коалиција. Едниот искажа
мислење како правник од аспект на
владеењето
на
правото
во
РМ
и
ситуацијата ја опиша како зона на самрак,
поготово осврнувајќи се на настаните кои
што се случија во текот и за време на
изборните
активности,
на
денот
на
изборните активности.
А вториот, кој што е експерт од
економските науки, кој што ја образложи
економската ситуација во РМ на начин
кој што него му дава за право со оглед на
звањето кое што го има, да го направи, кој
што ја нарече таа економска ситуација
како економска катастрофа и тоа на крај
кажа: зошто го кажувам јас тоа? Ќе
цитирам: "За да си ја спасам својата душа,
да ја спасиме партијата, т.е. нивната
партија, но пред се да ја спасиме
државата". Му верувам на овој човек.
Искрено тоа го има кажано, а аналитички
има дојдено до таа констатација. Затоа,
колеги
пратеници,
мислам
дека
од
расправата од оваа седница треба да го
вратиме дигнитетот и на избирачките
места, да ја вратиме слободата на тие
избирачки места, граѓанинот да може да
оди слободно да гласа. Со тоа си правиме
добро на сите. Инаку, ако тоа не го
направиме, ако ги гледаме работите и ги
оставаме да течат како што течат, сега,

или подоцна, мислам дека среќа нема да
има за никого во Македонија.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Реплика
побара
пратеник Звонко Мирчески.

господинот

ЗВОНКО МИРЧЕСКИ:
Почитуван
господине
потпретседателе,
почитувани
колеги
пратеници, јас во оваа прилика не би
сакал да му реплицирам на господинот
Бузлевски. Меѓутоа, сакам да поздравам
една нова клима која што се јавува овде
во Собранието, една клима која што
верувам дека сите во душата кај секој од
вас како пратеник и како родител
провејува, ги чувствувате овие ветришта
кои што дуваат во нашава Република и
кои
што
внесоа
немир
во
повеќе
семејства. Знам дека многумина од вас
покрај тоа што сочувствуваме со жртвите
кои што беа на овие локални избори и со
тоа што нас како ваши колеги кои што
седиме на овие клупи ни се случи и на
нашите семејства би сакал да кажам една
работа дека вашите чувства не се
доволни
за
да
извршат
доволна
компензација на сето она што ние го
претрпевме
и
што
сеуште
го
претрпуваме. Мене ми е многу жал прво
како човек, второ како доктор и како
хуманист по убедување демократ со еден
тренд кој што се случува во моментиве
додека ние седиме овде во нашите клупи,
трендот на партизација на една хумана
дејност како што е здравството да
продолжи и понатаму да ги бранува
хуманите луѓе, кои што работат во
професијата во здравството. Сведоци сме
каде што на повеќе места се дозволува
лекарската фела да се инволвира во
недолични работи, кои што не доликуваат
да бидат политизирани и партизирани до
таа
мерка
да
бидат
употребени
авторитетите на луѓе кои што 30 години
го граделе тоа здравство и себеси
целосно се вградиле во здравството, за
денеска на поедини колеги, не дека сум
јас пратеник, туку случајот за во мојот
град во Прилеп каде што многу колеги во
здравството се распределуваат на места на
кои што не им доликува да бидат
распределени
само
за
да
нивните
политички
разидувања
со актуелната
власт на која што и јас самиот до вчера
припаѓав.
И,
што
е
најинтересно
и
симптоматично се нема намера да се
прекине со овој реваншизам политички и се
нема намера здравството, како дејност, од
општествен посебен интерес, да биде
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злоупотребувано и понатаму по политички
цели. Ова, си го земам за право да го
дискутирам овде од мое лично име како
пратеnик, кој има констатирано за оваа
работа. Заради тоа, од оваа говорница го
повикувам
премиерот
на
Владата,
министерот за здравство да ги тргнат рацете
од здравството затоа што здравството е,
пред се, хумана институција и хумана
дејност, која што има за обврска да ги штити
животите на сите граѓани, без разлика на
нивната
политичка
провиненција,
без
разлика дали се работи за мир, за вонредна
состојба или за војна. Благодарам.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Му
благодарам
Мирчевски Звонко.
За реплика
Мерсел Биљали.

се

на

пратеникот

јави

пратеникот

МЕРСЕЛ БИЉАЛИ:
Г-дине потпретседателе, дами и г-да
пратеници, имено, тука јас јавно му се
заблагодарувам на г-динот Бузлевски што
ме потсети за тоа што јас тука јавно барав
од ова Собрание комбеден Собрание, за да
го добиеме оригиналниот извештај во однос
на нашата положба да дадена од страна на
светската банка. Имено, таму изгледа
пишуваше дека Владата на РМ нема
капацитет да ги спроведува изборите. Сега,
ние
тука
можеме
да
кажеме
дека
Парламентот на РМ нема капацитет да се
спротивставува на Владата, имено, на тој
дел кој веќе незначи правна држава, кој
значи криминал итн. Имено, нема капацитет
да ја има својата улога, која според Уставот
и ја има. Јас апелирам јавно, иако сум многу
убеден дека тоа малку ќе има поддршка или
нема да има никаква поддршка, меѓутоа,
чувствувам
морална
одговорност
да
апелирам од страна на сите пратеници да се
надмине себеси и да преземеме рационален,
одлучен, па и одговорен чекор и да
смогнеме сили, да ги надминеме нашите
лични
многу
краткотрајни
интереси,
партиски, па и други интереси. Значи, барем
малку да се легитимираме како претставник
на граѓаните, а не како заложник на
Владата, па најмалку заложник на тие лица,
кои се случајно дојдени во Владата само да
се збогатуваат и да бегаат. Многу луѓе го
поставуваат прашањето што претставува
овој Парламент? Дали овој Парламент е
рефлекс на интересите на граѓаните или пак
е
институција
која
ги
претставува
интересите на криминалците, крадците,
бандите, трговците со бело робје итн. Ако
мислиме дека сме такви претставници,
тогаш треба да се однесуваме поинаку. Ако
неможеме така да се однесуваме, тогаш

значи по автоматизација, заклучок дека ова
Собрание, за жал, ги заштитува интересите
на
криминалците,
бандите,
крадците,
трговците со бело робје итн. Разговарајќи со
луѓето ќе се убедите дека 90% од тие луѓе
веќе сметаат дека ова Собрание не ги
претставува интересите на граѓаните, туку и
на тие другите. Ако по таа рефлексија тука
немаме 90% поддршка за тоа што се бара
тука, тогаш и ние тука да се само
распуштиме,
бидејќи
немаме
никаков
кредибилитет кај граѓаните.
Некој тука спомна и насилно
уривање, рушење на правниот поредок,
наводот тоа бара опозицијата, каде е и
мојата партија, јас мислам дека на секого е
јасно дека насилно рушење на правниот
поредок е и насилно задржување на власта
или преземање на власта. Суспендирање на
органите, исто тоа претставува насилно
рушење на органите на власта или правниот
поредок. Значи, практично ние тука и
немаме со вака поставен правен поредок, од
причина што Уставот е суспендиран. Затоа,
јас дури мислам дека сега при вакви услови
и вакви постапки на Владата и револуцијата
е легитимна, како што беше во Србија,
бидејќи тој не ги почитуваше правилата на
играта, правниот поредок итн. па, на
револуцијата, падна. Значи, мислам дека во
Македонија
се
созреани
услови
и
револуцијата да има свој легитимитет.
Благодарам.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Му
благодарам
Мерсел Биљали.

на

пратеникот

За реплика се јави пратеникот Ѓорѓи
Котевски.
Уште еднаш ќе ве замолам сите тие
кои
бараат
реплика
да
не
го
злоупотребуваат правото за реплика.
ЃОРЃИ КОТЕВСКИ:
Апсолутно не станува збор за
реплика,
почитуван
потпретседателе,
станува збор за чувството на секој пратеник
што може од овде да изнесе на оваа
говорница.
Навистина,
премногу
е
одговорно е да се каже дека состојбата во
РМ е доведена до тој степен, дури и
легитимноста на една револуција да е
присутна. Мислам дека тоа не само што е
надвор од умот, туку и човек треба да биде
толку лаик и толку да биде на не
интелектуално ниво, за да може да зборува
такви невистини овде во Собранието во РМ.
Дури пак, да ги извитоперува работите дека
погазен е Уставот, законите на државата
итн. Ние овде зборуваме за една материја,
која е навистина осетлива во секој поглед,
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тоа се локалните избори. Навистина, имаше
одредени нереди, одредени нерегуларности
во тие избори, меѓутоа, тоа е дел, процент
од она што е сосема спротивно на
законските прописи или од граѓанските
определби во државата. Меѓутоа тоа е
повторно акт на проверка, акт на проценка
за да може да согледаат политичките партии
до кој степен таа работа може да биде
толерантна или нетолерантна. И, ние како
Собрание, како законодавен дом, бидејќи
како политички партии учествуваме во тие
избори да дадеме сигнал, аларм да дадеме
дека она што неможе повеќе да се носи со
законските прописи и што може да ги
наруши поголемите интереси на државата,
да дадеме сигнал дека до тука е границата и
тоа треба да престане. Меѓутоа неможеме да
се служиме со изјави дека сценариото од
Србија, сценариото од Романија, револуција
итн., е потребно во РМ за симнување на
власта. Се има легален пат, се има легални
институции во државата и граѓаните во РМ,
гледајќи ги исполнувањата, ветувањата,
програмските определби до каде се движат,
ќе се определуваат и тоа треба да ни биде
постојана практика и единствено мерило за
другите што не следат од надвор. Инаку, со
вакви изјави, јас мислам дека е погубно да
зборуваме овде во ова Собрание. Јас не би
навлегувал понатаму, бидејќи ова прашање
можам многу пошироко да го елаборирам со
одредени примери, со одредени факти, со
одредени вистини но не е време и место,
бидејќи не треба да си досадиме еден на
друг, туку треба да внимаваме до каде
можеме да зборуваме во тој демократски
стил. Благодарам.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Му благодарам на г-динот пратеник
Котевски Ѓорги.
Г-дине
спомнат.

Котевски

вие

не

бевте

Имате право, г-дине Биљали.
МЕРСЕЛ БИЉАЛИ:
Јас
нема
да
навлегувам
во
интелектуалниот капацитет на познатиот
писател тука, туку ќе реплицирам со
идејата, со неговата дискусија, содржината
на неговата дискусија. Имено, тој мисли
дека постои во Македонија легален или
легитимен пат за преземање на власта. Јас
тој пат не го гледам. Ако тој пат е патот на
криминалците, јас не сум сигурен дека тој е
легален или легитимен пат за да се дојде на
власт.
Имено,
кога
беше
спомнато
прашањето на револуцијата, тоа го кажав
некако како иднина на една демократска
држава. Бидејќи револуцијата е во суштина

антидемократска. Меѓутоа, кога практично
не постои никаков друг легален пат, кога
практично не се почитуваат законите,
Уставот, не се почитуваат институциите, па
дури и се злоупотребуваат тие институции,
тогаш друг излез нема. Имено, па и сите
други држави, бившиот социјализам и други
така си го поминаа патот од една состојба
на друга состојба и тука нема ништо лошо.
Сакаме ние или не, верувајте дека за
неколку месеци, ако оваа власт не си замине
доброволно, ќе си се спрема револуција.
Видете, односите со ММФ, па преговорите за
асоцијација и стабилизација, па и другите
мерки, сметам дека таква социјална состојба
ќе имаме за неколку месеци, ама тогаш ќе
биде многу касно, затоа што ќе бидеме
уназадени за најмалку 10-тина години.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Благодарам.
Повелете, г-дине пратеник Јованов Никола.
НИКОЛА ЈОВАНОВ:
Почитуван
потпретседателе,
почитувани колеги, веднаш на почетокот да
кажам и во свое лично име, а и како
пратеничка група и како партија го
изразивме нашиот став дека ги осудуваме
трагичните настани за време на изборите.
Сметаме дека тоа се антидемократски
процеси, дека е тоа ретроградно движење
во однос на она што сакаме како држава да
го постигнеме, т.е. градење и унапредување
на демократијата.
Исто така, изразувам и од свое
лично име одлучна осуда на притисокот и
насилието кое е искажано во однос на
колегите пратеници. Но дали е, кое е
манифестирано кон нив, кон нивните
домови, кон нивните семејства. Такво нешто
не смее да се повтори во РМ од проста
причина што пратениците не се безбедни во
оваа држава. Секој граѓанин ќе си го
постави прашањето, што е со неговата
безбедност.
Добро е што за овој проблем се
зборува во Парламентот. Мислам се тоа
прашања кои се неодминливи политички
теми и за нив треба да се дискутира.
Меѓутоа имам впечаток дека во овие а ова е
веќе трета недела, десетина седници,
почесто се зборува за тоа кој што направил,
отколку да се анализира генезата на
проблемите. Јас се обидов некако да ја
лоцирам генезата на проблемите, она што се
вика, прво, да се дијагностицира проблемот,
за да може да се лекува. Главно, генезата на
проблемите ја лоцирам во два пункта. Тоа е
изборната регулатива и кога мислам на
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изборната
регулатива
мислам
пошироко, отколку во самиот закон.

малку

Како втора главна точка во која ја
лоцирам
генезата
на
проблемот,
се
политичките партии.
Околу изборната регулатива би
сакал да кажам дека на прво место тука
станува збор на законот, моделот на
изборите. Мислам дека и во изминатиот
период кога се донесуваа законите за
избори на пратеници, за локални избори, за
избори на претседател итн., беа донесувани
во различно време, а не беа донесувани во
пакет, да речам, па денес правниците ќе ви
укажат дека во сите три закони различно се
толкуваат исти состојби, што е пак правно
недозволиво.
Да
речеме,
сега
парафразирам, жалба во едниот закон, во
другиот закон и третиот закон до виша
истанца е различито. Правниците велат дека
таквата состојба е неодржлива. Значи, сите
тие требало да бидат донесени во некаков
пакет, да кореспондираат меѓу себе, да
бидат
еднакви,
бидејќи
правото
не
разликува дали се работи за закон за
локални избори, за избори за пратеници или
претседателски избори.
Потоа, во прашање е моделот на
избори. И, тогаш се дебатираше, се сеќавам,
дали Македонија треба да има изборен
модел, мнозински, пропорционален, изборен
модел итн. Политичките аналитичари велат
дека за Македонија како мала држава со два
милиони и нешто илјади жители, повеќе
одговара
за
пропорционален
модел.
Впрочем, заради тоа и како партија кај нас
се прават некои анализи и подготовки да се
понуди еден таков модел. Веројатно, ќе
бараме соработка, поддршка од сите други
парламентарни партии за ваквиот модел да
дојде на дневен ред во Собранието.
Избирачките списоци, свесни сме дека
одамна имаме проблеми со избирачките
списоци. Дека бројот на лицата на
избирачките
списоци
е
поголем
од
фактичката состојба, дека често пати на
избирачките списоци има луѓе кои се
одселиле, кои не се веќе меѓу живите, дека
се често пати грешни адресите, луѓето така
го промениле местото на живеалиште итн.
Значи, не ажурирањето на избирачките
списоци секогаш остава простор за оној кој
сака да прави шпекулации и да ги направи.
Изборните
комисии,
изборните
единици исто така треба добро да се
размисли околу формирањето на изборните
комисии. За мене има една нелогичност да
ви кажам, е сега овие денови се случува
тоа, јас ја разбирам двостепеноста во
правото која треба да се обезбеди. Меѓутоа,

сега имаме по жалба на одреден субјект,
политички, така до изборната комисија
предметот оди во Апелациониот суд, а
Апелациониот суд го враќа на повторно
разгледување. За мене да ви кажам е тоа
непримерно од проста причина. Изборните
комисии, во изборните комисии така, судија
по локација е само претседателот, другите
членови се делегирани од партиите кои би
требало да бидат правници по струка
меѓутоа, не секогаш се правници. И, сега
замислете Апелациониот суд во кој седат
судии е помалку меродавен од изборната
комисија. Мислам дека ваквите недостатоци,
ваквите
недоследности
во
законската
регулатива треба да се корегираат, и сега
изборната комисија ќе донесе ваква или
таква одлука па тоа оди повторно во
Апелациониот суд и затоа како што некој
рече од колегите изборите не ни се
завршени, веќе некаде ќе се оди и на
четврти круг итн. Изборите често пати не се
завршуваа и во изминатиот период токму од
овие причини. Веројатно треба да се
направат професионални изборни комисии
од судии, а секако дека политичките партии
треба да имаат претставници во нив за да
можат одблиску да го набљудуваат процесот
на работа на изборната комисија.
Тука е прашањето и ДИК итн. Значи
треба да се потрудиме да изборните тела во
државата почнувајќи од ДИК и изборните
комисии на локално ниво да бидат составени
од професионалци во кои партиите ќе
делегираат свои претставници. Меѓутоа, ќе
служат како набљудувачи на работата на
комисиите, главната работа комисиите треба
да ја изведуваат професионално.
Од друга страна за мене е
незамисливо веќе 10-та година изборните
комисии да немаат адекватна логистичка
поддршка.
Замислете,
резултатите
на
изборните
ден
ги
имаат
комисиите,
штабовите, точно прецизно прорачунато во
проценти итн., заради тоа што се служат со
компјутерска техника, а изборните комисии
три четири дена после тоа сеуште неможат
да излезат да ги соопштат неофицијалните
првични резултати.
НИКОЛА ЈОВАНОВ:
Мислам
дека
нивната
компјутеризација не би ја оштетила
државата толку многу, колку што штети
спорниот
процес
на
објавување
на
гласовите.
Сега нешто би кажал за вториот
дел,
одговорноста
на
политичките
партии.
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И во Македонија како впрочем и
во повеќето земји во светот постојат два
блока,
воглавном
спротивставени
политички кои така ја водат политичката
битка или подобро речено политичкиот
натпревар. Од нивното однесување често
пати
зависи
политичката
клима
во
државата, почнувајќи од тоа дека сите
тие како големи партии се повикуваат на
легитимитетот кој го добиле на изборите.
1998 година стануваше збор за околу 300
или 330.000 гласови на едната или на
другата страна. Овој пат тоа се движи
околу 400.000 итн. Меѓутоа, кога ќе го
споредите тоа со гласачкото тело од
1.500.000 односно 1.600.000 жители, како
што беше последниот пат, ми се чини, ќе
видите дека тој процент на освоени
гласови не кореспондира со мнозинството
на граѓаните кои имаат право на глас.
Според тоа, да се повикувате на огромен
легитимитет, а сте добиле 20, 25 или
27% од гласачкото тело, не го дава тоа
право. Значи сите политички партии треба
да размислуваат кога зборуваат од името
на народот, во името на гласачите итн.
Втор момент е осмисленоста на
кампањата.
Некој
негираше
дека
кампањата сама по себе може да влијае.
Може и те како да влијае. Прашајте ги
психолозите веднаш ќе ви кажат дека
говорите на митинзите, поднесувањето
на
кандидатите
за
пратеници
и
кандидатите
за
градоначалници
на
трибините и сите оние места каде се
движат
и
те
како
е
значајно
за
однесувањето на гласачите. Ако вие се
служите со речник кој ги крева страстите
на гласачите, ако се однесувате
на
таков
начин
да
ги повикувате на
некаква борбеност, борбен дух, сигурно
дека ќе се случат екцеси од поединци.
Значи, реториката неминовно наведува на
тоа, лидерите и учесниците на изборниот
процес, оние кои се директни учесници,
кандидати, треба да внимаваат на својата
реторика и која е границата која не смеат
да ја поминат.
Императивите од типот, мора да се
победи, знаете, кај одредени членови на
партиите, помладите итн., оние кои се
поимпулсивни, наметнува некакви други
критериуми
на
однесување.
Таа
одговорност на политичките партии. За
мене е неприфатливо во демократија да
кажете мора да се победи. Како ќе кажете
мора да се победи кога за вас гласаат
граѓаните или сакаат да гласаат или не
сакаат да гласаат. Или наметнувањата на
тези дека овој или овие избори се

дефинитивно решавање на судбината на
државата итн. Мислам дека треба да се
бега од тоа. Државата треба да преживее и
без овие политичари и ќе преживее така,
бидејќи генерациите на политичарите се
менуваат. Овде во Парламентот се бираат и
други пратеници и други влади итн. Значи
не
треба
судбински
да
се
врзува
постоењето на државата со одредена
политичка
партија
или
со
нивното
постоење или функционирање. Од друга
страна, внатре во партиите можете да
имате два типа на вакви нерегуларности
или промовирања на насилства. Или е тоа
организирано, од штабовите, од партиите,
од централите или на пониско ниво
локалните штабови итн., или е тоа соло
одговор на поединци, симпатизери или
членови на партии. Ако станува збор за
организирано истапување тогаш таквата
одговорност е директно на политичката
партија, на лидерите на политичките
партии, на штабовите, на шефовите на
штабовите и од таквата одговорност може
да се избегне барем во политичката
партија. Ако е поединечно, одговорноста
е
првенствено
на
поединецот
што
направил таков екцес, скршил гласачка
кутија или скинал ливчиња. Меѓутоа,
не може ни политичката партија на која
е тој припадник така лесно да се
дистанцира од него, па затоа после тоа
треба да изрече некакви мерки внатре во
партијата за таквото однесување на
поединецот. Исклучувањето од партијата е
една од мерките.
Она
што
беше
спомнувано
неколку
пати,
контактот
на
политичките
партии
во
прв
ред
контактот на нас пратениците во ова
Собрание, независно кој на која политичка
групација припаѓа. Ние често треба да
бидеме
во
контакт
и
меѓу
нас,
неформално, можеби подалеку од оваа
говорница, во холот, некои работи да ги
поставиме на правите места, барем меѓу
нас. Тоа ќе придонесе ние во своите
политички партии така да дејствуваме на
нашите раководства и на нашите лидери и
тие
да
прифатат
некаков
дијалог
меѓусебе, некаков разговор, редовен,
вообичаен,
меѓу
лидерите
на
политичките партии, токму во смисла
на
смирување
на
амбиентот
и
демократизација
на
амбиентот
на
Република Македонија. Дали тие тоа ќе го
прават со веќе спомнатото рутинско
пиење на кафе или преку редовни средби,
јас мислам дека тоа треба да го прават
редовно, а уште поинтензивно кога се
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приближува време на избори. Затоа,
мислам нема пратеник во ова Собрание
кој нема, а да не ги осуди ваквите
настани. И како Собрание мораме да
донесеме некаква декларација или некој
споменат кодекс на однесување на
политичките партии, кој ќе ги обврзува
партиите, односно нивните лидери и
раководства да се однесуваат коректно
на изборите. Велам, не е важно технички
како тоа ќе се извршува, важно е тие
контакти да бидат постојани, да се
договара тој изборен процес и да се
договара "демократијата" во Република
Македонија.
Ова Собрание исто така треба
да ги осуди настаните на изборите, да ги
осуди
настаните
пред
куќите
на
пратениците, притисокот и насилството кое
е искажано во овој момент.

расправа е организираниот напад на
неприкосновеноста
на
светиот
дом,
загрозеноста на пратениците и нивните
фамилии,
како
и
недемократските
локални
избори.
Од
предметот
на
денешната
расправа
произлегува
и
неговата цел, а тоа е, во денешната
расправа треба да се укаже на уривањето
на кревката демократија и суспендирањето
на правната држава.
Врз
основа
на
изнесениот
предмет
и
искажаната
цел
произлегуваат и следните задачи:
1. Заштита
на
македонските
национални и државни интереси;
2. Враќање
правната држава;

на

демократијата

и

3. Враќање на гордоста и честа на
македонскиот граѓанин;

Некој спомна да ги оставиме
органите да си ја завршат својата работа,
но ние како Собрание ќе бараме од
јавниот обвинител кој е присутен во оваа
сала, од органите на истрагата, од МВР
итн., ќе бараме од органите компетентни
во изборниот процес МВР, судството,
изборните
комисии,
ДИК
итн.,
најпрофесионално да си го извршат својот
дел од работата, 6ез пардон, дали некој
припаѓа на оваа или на онаа политичка
партија.

4. Подигање
култура.

И мислам дека дефинитивно ова
Собрание треба да заклучи, дека ќе се
позанимава со изборната регулатива и
изборниот процес во целост за да ја
обликува така и тоа да гарантира минимум
изборни манипулации. Мислам дека вакви
избори повеќе не треба да се повторат во
РМ, од проста причина што оценките за
нив се дадени и од меѓународните
набљудувачи во прв ред ОБСЕ. Мислам
дека тоа треба да има реперкусии во
понатамошното
одвивање
и
контактирање на РМ со европските
институции и да ни го попречи патот за
таму за каде се стремиме, за интеграција
во Европа, а тоа како политички партии не
смееме да го дозволиме. За тоа сите
сносиме
подеднакво
одговорност.
Благодарам.

Со векови напатениот македонски
народ се обединувал и борел против
туѓите
интереси.
За
жал
од
осамостојувањето па до денес се бори
токму против својата власт, најпрвин
против СДСМ и успеа да ги смени, а сега
против ДПМНЕ и верувам дека и нив за
кратко време ќе ги смени.

ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Му
благодарам
Јованов Никола.

на

пратеникот

Има збор пратеникот Вангел Симев.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Почитувани
граѓани,
почитуван
потпретседателе,
почитувани
дами
и
господа пратеници, предмет на денешната

на

политичката

Дека оваа расправа не е така
наивна, иако сакаше некој да и даде друг
тек и да ја омаловажи, доволно зборува
податокот дека десет дена расправаме за
неа и се јавиле преку 50 дискутанти.
Македонските граѓани со големо внимание
ја следат, затоа што имаат можност да
дознаат се за нас пратениците и за
партиите, точно да не видат со какви перја
сме украсени.

Причината поради која ја напуштив
Партијата ДПМНЕ.
Како и сите други партии Партијата,
ДПМНЕ имаше своја програма со која
настапивме пред граѓаните на Македонија.
Граѓаните на Македонија ја прифатија
програмата и ни дадоа целосна поддршка.
За жал, по освојувањето на власта
тргнавме по други патеки, не по
програмата. Со самото отстапување од
програмата тргнавме по други води, кои се
неприфатливи за граѓаните и кои се на
нивна штета. Според мене, со една
програма и идеологија ја освоивме власта,
а по друга непрограма работиме.
Ние како партија, зборувам за
ДПМНЕ додека бевме им ветувавме на
граѓаните, со тоа се гордеевме и на таа
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програма и понатаму стоиме ние шесте
пратеници.
Најпрвин баравме ревидирање на
Законот за приватизација. Не ревидирање,
она што ДПМНЕ го прави на успешните
фирми, се со цел тие да се присвојат или
да се стават под капата на ДПМНЕ, туку
ние баравме средствата што ќе се добијат
од неприватизираните претпријатија да
се дадат на образованието, здравството,
културата,
администрацијата,
пензионерите како и на сите други кои не
се обештетени. Понатаму, борба против
организираниот
криминал,
митото,
корупцијата, шверцот и другите видови на
грабеж. За жал, тој сега е во најголем
процвет и доживува ренесанса. Понатаму,
борба против злоупотреба на власта,
водењето на партиската политика. Исто
така,
сведоци
сме
на
максимална
злоупотреба
на
власта,
дури
и
формирање на партиски претпријатија.
Ветувавме
секоја
година
дека
невработеноста ќе се намалува за 10%, а
сведоци сме дека таа се зголемува. Може
се намалува само кај граѓаните кои се
блиски до раководството на ДПМНЕ. Темел
на програмата беше земјоделието. Како
аграрна земја тоа со задоволство го
прифативме
и
им
ветувавме
на
земјоделците откуп на нивните производи
по
економски
цени,
како
и нивно
осигурување, намалување на даноците.
Напротив од се она што ветувавме,
работиме спротивно. Веќе го уништуваме
земјоделието. Програмата предвидуваше
зголемување
на
надоместокот
на
работниците кои се технолошки вишок. Не
само што не им го зголемивме, туку им го
намаливме.
Програмата
предвидуваше
намалување
на
буџетската
потрошувачка,
даноците,
придонесите.
Сведоци сме на обратен процес, каде
имаме огромен суфицит во Буџетот. Но, на
кој начин, да не заборавиме дека се
загрозува обртот во фирмите и уште многу,
многу други ветувања. Сакавме сите
проблеми, ние шесте пратеници, да ги
решиме внатре во партијата. Но, за жал
немавме разбирање од координаторите и
првите луѓе на партијата. Скоро две години
се мачевме самите себе кој потег да го
направиме, со цел да не им наштетиме и
на партијата ДПМНЕ, а и да престанат
нашите маки. На крај се одлучивме за она
што го направивме.
Во овој момент сакам да кажам
пред
македонската
јавност,
исто
и
пратениците од ДПМНЕ треба да знаат дека

ние
еден
подолг
период
кога
ја
напуштивме партијата и кога поминавме во
ВМРО - Вистинска Македонска Реформска
Опција, размислувавме дали ќе настапиме
на локалните избори или сето тоа ќе го
обелодениме после локалните избори.
Имавме најразлични дискусии и гласавме.
Многу тесно се одлучивме да настапиме на
локалните избори, од една единствена
причина, затоа што на два или три дена
пред локалните избори ја промовиравме
нашата политичка партија. Тоа беше
единствената цел. Ни најмалку да и
наштетиме на партијата. Сакавме чесно,
спортско натпреварување помеѓу партиите.
Неостварената програма во ДПМНЕ
за која добивме поддршка од граѓаните
сакавме да ја оствариме. Неостварената
програма во ДПМНЕ, за која добивме
доверба од граѓаните, реков, сакаме да ја
оствариме и сметаме дека имаме и можност
и сили преку Партијата ВМРО - Вистинска
Македонска Реформска Опција. За овој
чекор ја добивме и поддршката од
граѓаните ширум Македонија.
На овие локални избори иако
добивме само 40% од избирачките места,
покрај
теророт,
заплашувањата,
со
губењата на работните места добивме
околу 104.000 гласа, додека ДПМНЕ
заедно со ДА добија 220.000 гласа, и ако
се подели тоа би дошло некаде околу
110.000. Само колку да напомнам за што
појасна претстава да се добие. Имаше
многу неважечки ливчиња.
Во општина Кисела Вода од 9.000
неважечки ливчиња, 7.000 беа на нашата
партија. Ако ги додадеме заканите и
заплашувањата, можеме да се гордееме
дека имаме повеќе гласови од Партијата на
ДПМНЕ.
Сакам да и укажам на партијата
дека многу грешат што не сакаат да им
пријдат аналитички на проблемите кои ги
имаат и да ги анализираат причините,
зошто нивниот број на гласачи се
намалува. Тоа требаше да се случи со
претседателските избори. Бидејќи тогаш
бев член на Централниот комитет, можам
да кажам дека многу едноставно се
помина
преку
тој
проблем
каде
катастрофално бевме поразени. Само
успеавме да се пофалиме дека ги добивме
претседателските избори. За Партијата
ДПМНЕ гласаа само профитерите, оние
граѓани кои добија вработувања или некои
привилегии од партијата и оние кои се
додворуваа само поради вработувањето.
Убеден сум дека тие не и припаѓаат на
ДПМНЕ. Исто така за ДПМНЕ гласаа
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граѓаните кои беа заплашени за својот
интегритет
и
обезбедување
на
материјални средства за својата фамилија.
Господа, тие се тие сто и неколку илјади
што ги доби ДПМНЕ.
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Господине Ангеле, дали е ова
тема на разговор, кој за кого гласал?
Ако е тоа темата говорете.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Јас причините морам да ги
кажам, за кои вие не нарекувавте
предавници.
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Ако се работи за тоа кој за кого
гласал, има статистика.
Ако говорите за друго, повелете.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Една мала група членови на
ДПМНЕ, таа што беше пред нашите домови
и неколку пратеници... Сакате да ви
кажам кои? Ќе кажам, бидејќи ме
предизвикавте. Немаше да го кажам, не
сакав да го навредам колегата, но сега ќе
кажам.
Колегата Крале Спанчевски, кој
нас не нарече предавници, деновиве бев
информиран од негови сограѓани од
Кочани дека за време на бугарската
окупација еден младинец со свои 16 години
бил заробен од бугарските окупатори и
требало да се стрела. Војниците кои биле
далеку
повозрасни
и
посовесни
од
предавниците се спротивставиле да го
стрелаат момчето, но дедото на господинот
Спанчевски собрал храброст и побарал на
бугарски да го убие детето. Го убил детето
со пушката на бугарските војници. Тоа е
таа мала група. Во таа група спаѓаат и
пратеници кои се на мнозинската листа, за
која народот не се изјасни. Да не
заборавите, за нас се изјасни народот.
За време на претставувањето на
нашите советници и градоначалници низ
Македонија, секаде каде што ќе се
појавевме не нарекуваа 'Илинденци"
патриоти, прави и храбри пратеници и
многу други епитети.
Господа пратеници, ние не ја
прифаќаме ни едната ни другата порака.
Ни предавници ни херои. Ние сме само
чесни пратеници кои сакаме да му служиме
на македонскиот народ преку ВМРО Вистинска Македонска Реформска Опција.
Ние шесте пратеници ги повикуваме сите
други пратеници дека вратите се отворени,
кои сакаат чесно да работат и да му
помогнеме на нашиот напатен Македонски

народ за да ја добие повторно довербата
во нас, дека некој се уште мисли на нив.
Сето тоа ќе го оствариме, ние шесте
пратеници
сме
убедени,
со
нашиот
претседател, на нашата партија г. Борис
Стојменов, познат и признат стручњак на
економски науки, со која програма и ги
добивме изборите, како и првиот оснивач
на ВМРО - ДПМНЕ во Македонија г. Борис
Змејковски.
За да ви докажам дека не сум
предавник ќе ви ја прочитам мојата
биографија.
Штета
што
госпоѓицата
Валентина Божиновска не е тука, јас не
сум рецитатор, но ќе успејам да ви ја
прочитам и да знаете кој сум и што сум.
Знам еден народ несреќен, долу кај
Егејот ...
(Го покажува листот).
Ова го чувам точно 45 години, овој
лист и оваа песна.
Знам еден народ несреќен, долу кај
Егејот
од Кавала преку Кукуш до Вичор
Планина,
на мојот народ несреќен, долу крај
Егејот
животот му бил само
борби, солзи и страдања.
47-та се крена народ поробен,
да се бори за слобода
и човечки правдини.
Месечината и Вичор Планина
со солзи испратија долги колони
бегалци,
меѓу кои и јас бев господа.
(Реакции на пратениците).
Па не ве интересира вас, ги
наполнивте џебовите.
Се распрсна народот мој
низ светот негде несреќен,
негде братски прегрнуван,
негде и навредуван.
Зошто ви ја прочитав оваа
песна? Затоа што господо тоа го
почувствував како дете бегалче на свои
5 - 6 години со моите другарчиња, кога си
играв во Битола ме прашуваат што си ти?
Јас им велев дека сум Македонец. Тие ми
говореа - не си Македонец. Како не сум
Македонец, ве разбирам се. Но, зборуваш
на друг јазик. Во тој период јас не бев
свесен дека мојот дијалект е малку
поинаков. Дури сега сфатив дека ни тој
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период ни сега немаше кој да не заштити,
барем ние кои сме од Беломорскиот крај.

мојата куќа. И сосема мирно, спокојно ја
чекав толпата да дојде пред мојата куќа.

Погрешно водената политика од
некомпетентни и послушни министри го
доведоа Македонскиот народ да живее во
материјална и духовна беда. Дозволивте
господа
да
завладее
мислење
на
безнадежност и апатија во државата.
Сето тоа го примети Македонскиот народ
во ништо да не верува, што е најголема
трагедија и единствениот спас да го бара
во напуштање на државата Македонија и
во игрите на среќа Бинго и Лото. Зарем
има од ова поголема трагедија господо?
Оваа трагедија ја започна СДСМ, а во
потполност ја спроведе ДПМНЕ. Сега е во
најголем процвет.

На 25.08 околу 16,30 часот со
возила и еден камион толпата се упати
према населбата Радишани, каде ја
блокира улицата „Ѓоре Ѓорески" каде јас
живеам. Испратија две девојки, ѕвонеа
најпрво и се качија горе кај мене, во
куќата, на мојот спрат за да ме повикаат
да се симнам во дворот и да им
образложам зошто ја напуштив партијата
ДПМНЕ. Јас слегов со нив и се разви меѓу
нас расправија.

2000
лето
Господово,
ќе
го
паметиме и ќе влезе во македонската
политичка
историја
како
невиден
вандализам од страна на ДПМНЕ. Господо,
наредивте
да
се
линчуваат
своите
партиски чеда, со кои до вчера бевте
заедно. Наредивте да ги каменуваат
светите домови кои со крв и пот се
купувани и градени. Наредивте да ни се
закануваат
со
линч
и
да
ни
ги
заплашуваат фамилиите, но само едно не
знаете, или го изумивте. Ваш проблем.
Секогаш треба да знаете низ историјата
први на удар биле вистинските луѓе и
вистинските партии, затоа што тие им
припаѓаат на народот, а не на власта. Ако
не знаевте време е да дознаете дека тоа
сме ние вистинските шест пратеници кои
припаѓаме
на
ВМРО
Вистинска
Македонска Реформска Опција.
Сценариото за напад на нашите
свети домови и семејства беше добро
смислено во некои од кујните на Владата,
каде што беа присутни и главните
организатори и водачи на партии.
Причината за нивните напади беше
преминувањето на шесте пратеници од
ДПМНЕ во ВМРО - Вистинска Македонска
Реформска Опција. Дека нападите врз
домовите ...
(Реагирање на некои пратеници).
Ќе слушнеш и зошто ДПМНЕ. Дека
нападите
врз
домовите
биле
добро
организирани со претходно подготвена
сценарио доволно зборува податокот дека
тие биле истовремено изведени и кај сите
шест пратеници. Пред да тргне толпата по
телефон бев информиран од пријатели
дека една поголема група се спрема со
возила да дојде пред мојот дом и бев
советуван да го напуштам мојот дом. Јас
реков не, ќе ја дочекам толпата пред

Кога се појавив на излезната врата
истовремено почнаа да свират, некои
хистерично да се закануваат, други да
дофрлуваат непристојни зборови, меѓу
кои и псовки. На сите тие провокации не
реагирав контролирајќи ги своите емоции.
Една група, која се сметаше за
главна во организациска смисла, влезе во
мојот двор, а во нејзините први редови,
многу е битно кои беа во нејзините први
редови, еден активист кој за само две
години успеа своето четири - члено
семејство да си го вработи во најдорбо
платените работни организации, а пред тоа
ниеден не работеше од тоа четири члено
семејство. Сигурно за пофалба е бидејќи
се вработија четирите членови, но не да
заборават ДПМНЕ има и други од ДПМНЕ
што немаат ниеден член вработено. И
затоа беше прв на колоната. Веднаш до
него беше неговиот послушен колега, кој
на ист начин ја злоупотреби партијата и си
го вработи своето семејство.
Исто така, во првите редови имаше
и еден осуденик за криминал, кој не
одлежа ниеден ден, а сега е некаков
бизнисмен. Да биде трагедијата уште
поголема, во тие први редови забележав
сосема случајно, иако беше мала по раст,
една директорка на основно образование,
која пред да биде избрана постојано ја
гледав во општината Чаир. Дури сега ми
е јасно на каков начин дојде за
директорка. Ги жалам само нејзините
колеги, не знам во кое училиште е, и
децата кој се ќе ги воспитува и образува.
Со
други
зборови
тоа
беа
јуришниците на ДПМНЕ, кои многу добија
од партијата, но затоа пак вратите се
затворија,
да
нагласам,
за
врвните
стручњаци,
специјалисти,
магистри
и
доктори на науките кои ги имаме без
работа.
Има
ли
поболно
од
самоуништување
на
македонската
интелигенција? Ве прашувам господо од
ДПМНЕ. Има ли поголем грев и поголема
штета можете ли да му направите од
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уништување
на
интелегенцијата
во
Македонија? Со тоа и целата македонска
нација ја уништувате. Ве прашувам
господо пратеници до кога синдромот на
самоуништување
ќе
се
негува
во
Македонија? Јас верував дека со нашето
доаѓање на власт тој синдром ќе се
надмине. И покрај тоа што знаеме дека
најголема инвестиција и најпрофитабилна
е токму интелигенцијата. А знаете зошто?
Затоа што само таа, интелигенцијата може
да створи висока технологија. Покрај се
многу лесно се откажавте од неа само
поради една причина - задоволување на
личните цели. Некој ќе рече со нив многу
тешко може да се владее, можеби е и
точно, и манипулира, но не верувам во тоа.
Тие се најчесните и од нив само државата
може да има корист. Друг можеби ќе
додаде - зарем со другите држава ќе
градиме? На насилството му немаше крај.
Во еден момент некој почна да ме влече за
рака, а друг извади бел лист хартија и
пенкало, меѓу кои можам да кажам
братучетка моја има земено за жена. Бев
принуден да им ги оттурам рацете и да им
кажам да не употребуваат сила и да не ме
влечат за раце. Потоа учтиво ме замолија
да им дадам изјава дека поминувам во
независен пратеник или да си дадам
оставка од пратеничката функција.
Мојот одговор беше следниот. Не
сакам никакви изјави да давам под
присила
и
дека
јас
одлучувам
самостојно на која политичка партија
ќе
и
пристапам.
Додека
ние
се
расправавме влечевме и туркавме со раце
на неколку метра позади мене беше мојата
мајка. На свои 78 години ги молеше, им
укажуваше дека на овој начин не се
решаваат проблемите. Некој почна да ја
турка и мојата мајка на 78 години велејќи
и дека тоа не е нејзина работа. Во тој
момент пристигна и синот и почнаа
расправии и да му се закануваат.
При целата оваа расправа присутна
беше и полицијата немо следејќи ја
караницата. Господо, со тоа не сакам да ја
омаловажам полицијата, напротив само ја
сожалувам бидејќи некој така и наредил.
Нивниот точен број не го знам, но
претпоставувам дека беа еден или двајца
полицајци.
Од најголемиот број граѓани што ги
забележав пред мојот дом можам да
претпоставам дека тие ништо во животот
значајно немаат постигнато, а уште
помалку нешто изградено. Но, затоа имаат
желба
за
лесно
заработување
и
способности за рушење. Тоа го докажаа

со обидите да се наштетат куќите, а
бидејќи куќите не можевме да ги донесеме
го донесов огледалото, ретровизорот од
моето возило.
(Го
покажува
ретровизорот).

од

говорницата

Другиот некако скршен седи го
користам при вожња, а овој не можам да
го користам. Може да забележите металот,
дури
алуминиумот
е
скршен
и
неупотреблив е. Зарем овој ретровизор
знае да зборува? Зарем овој ретровизор ја
напушти нивната партија? Зарем со вакви
сакате да градите партија господо - ве
прашувам? Време е да си ги поставите и да
ги решавате проблемите во вашата партија.
Ние шесте пратеници баравме и сакавме да
ви помогнеме да ги решиме проблемите во
нашата партија, само вие не сакавте.
Понатаму ќе кажам зошто и како не
сакавте.
На виделина излезе правото лице
на ДПМНЕ кое се послужи со крајно
нецивилизирани и нечовечки средства и
методи. Сето тоа беше раководено од
еден центар со една единствена цел да
не заплашат и премислат. Таквите
намери нивни беа залудни затоа што
нашиот мотив беше многу многу поголем
од нивниот. Ние господо ги браневме
македонските интереси со желба да не
дозволиме разградување и распарчување
на Македонија како на регионален план,
така на економски план, додека нивниот
интерес и препознатлив. Владеењето по
секоја цена за да се остварат лични и туѓи
интереси.
Со досега водената политика се
виде дека ДПМНЕ води антимакедонска
политика. Поради тоа треба да се откаже,
може да слушнете зошто ДПМНЕ, од
четирите свети букви ВМРО, кои значат на
секој Македонец многу и припаѓаат на сите
чесни Македонци. Од наведените причини
господо партијата
ви ја нарекувам
ДПМНЕ.
ВМРО
ви
служи
само
декларативно за да можете своите намери
да ги прикривате зад четирите свети
букви.
Досега
во
Македонија
било
практика пратениците да поминуваат од
опозиција во опозиција или од опозиција
во партија која е на власт. Нашиот е прв
случај на пратеници да преминеме од
владеачка партија во партија која е во
опозиција. Со други зборови можеме да
претпоставиме
дека
претходните
пратеници се бореле за власт која носи
многу привилегии, додека ние шесте
пратеници сме единствените кои се
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откажуваме од власта. А знаете ли зошто?
Затоа што многу повеќе си ја сакаме
Македонија од привилегиите, а на тоа не
обврзуваат тие четири свети букви. А ако
вие искрено ги сакавте и вас требаше да ве
обврзат.
Ни закани ни уцени, ни коли ни
пари можат да не поколебаат во нашите
намери. Досега владееше мислење дека
политичарите се нечесни, болни за власт и
болни за пари. Ние преку нашата Партија
ВМРО - Вистинска Македонска Реформска
Опција со нашата чесност и нашиот
пример сакаме да промовираме еден нов
пристап кон политиката и еден нов вид
на политичар. Политичар кој треба да
биде чесен и да му служи на својот народ,
како што е секаде во светот.
Си земам за право да ви го
претставам ликот на шесте пратеници кои
преминаа од ДПМНЕ во вистинското ВМРО.
Ние шесте пратеници имаме свој
минат труд и сме докажани стручњаци во
практиката и теоријата. Со своите стручни
и научни трудови сме ценети на работните
места каде што работиме. Сите ние бевме
во работен однос. Да им кажам на тие што
не
оквалификуваа
дека
ние
го
заработуваме парчето леб од ДПМНЕ. Не е
точно. И овој момент сакам да нагласам
дека јас работам две работни места за една
плата. Примам плата од Министерството за
образование, а овде го земам само
паушалот. И многу повеќе вложувам во
Собранието отколку на работното место,
затоа што сум професор на Факултет за
физичка култура. Но, јас се гордеам и не
се откажувам иако ми е напор.
ВАНГЕЛ СИМЕВ: (Продолжение)
И да знаете дека сум среќен со она
што го имам и што сум го создал, но незнам
до каде ќе ве доведе лакомоста. Па затоа
ние шестте пратеници не дозволивме некој
слепо да не води и да ја распродава
Македонија пред нашите очи. Многу ми е
драго што имам можност од оваа говорница
да им искажам благодарност на моите
гласачи од изборната единица 82 посебно на
гласачите во населба Радишани, еден дел од
Бутел и Кучевишка Бара. Зошто посебно нив
сакам да ги поздравам? Затоа што во
нивните домови им влегував, чукнувајќи на
нивните порти, тие ширум ги отвораа
вратите и со големо воодушевување нивната
радост и нивното смешкање не можеа да го
прикријат, беа многу среќни дека една власт
ќе се замени со друга, сметаа дека ќе дојде
подобро. Имаше и такви граѓани кои ме
прекоруваа и знаете што ми велеа: Вие ќе
бидете исти како СДСМ. Јас им велев: Не,

дајте го гласот за нас, ќе видите дека нема
да бидеме исти, ние ќе бидеме многу
подобри од нив. Имаше и такви кои ми
велеа: Вие ќе бидете многу полоши. Јас во
тоа време не можев ниту да помислам дека
можеме да бидеме полоши. За жал сега се
уверив. И овој момент сакам да им се
извинам затоа што бев во грешка и заблуда
и затоа што и нив ги заведов да гласаат за
нас. Господа граѓани, кои сте го дале гласот
за мене, јас сум ви многу благодарен и се
гордеам со вас, но и вие треба да се
гордеете со мене, затоа што останав
доследен во најтешките моменти да ги
бранам интересите на Македонија, а и
вашите интереси. Господа пратеници и
граѓани на Македонија дали можете да си
претставите кои се тие што им наредиле на
тие и тие што прифатиле да ни ги рушат
куќите. Според мене тоа се луѓе кои ништо
во животот чесно, нагласувам, можеби
нешто постигнале, но ништо во животот
чесно немаат постигнато, а уште помалку
изградено со својот вложен труд и пари.
Мене ми се заканија дека ќе ми ја рушат и
палат куќата. Оној момент пратениците кога
бевме сите заедно, кога сакаше нашето
раководство да не смести на
посигурно
место бевме информирани дека некои
сакаат да ни ги палат куќите со коктели. Не,
реков јас си одам, јас одам дома да ја чувам
мојата куќа која 22 години ја градам и која
не ми е доградена. И јас отидов дома да ги
чекам оние кои ќе направат обид да ми ја
палат куќата. Ги прашував тие што ми се
закануваат и што сакаат да ми ја палат
куќата, дали се свесни што значи да се
руши куќа, а уште повеќе како таа се гради,
дали знаат и колку години се гради една
куќа? Куќата почнав да ја градам заедно со
мојот татко во далечната 1978 година точно
пред 22 години. Можам и тоа да кажам дека
сеуште не ми е изградена куќата, дури ниту
ограда на балконите немам, ниту ограда на
куќата, ниту влезна врата. Во шега еден
пријател од Кавадарци ми вели: Каква е
оваа куќа бес порта. Тоа е мојата куќа. 22
години сеуште ја немам изградено. Но, толку
се може чесно и со плата, повеќе и неможе.
Да не заборавиме дека куќата не ја
изградив јас, туку мојот татко, затоа што
продадовме куќа во Битола и со таа куќа
што ја продадовме во Битола половина од
парите ни беа земени за комуналии и
скривници и покрај тоа што скривници
никогаш не добивме и комуналиите беа
прескапи за тоа време. Но со двајца
мајстори и со нашиот труд со татко ми ние
успеавме да ја изградиме куќата чесно, иако
сеуште не е доградена. Но, се гордеам со
тоа што сум го изградил.
Сакам да ги
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потсетам господата од ВМРО - ДПМНЕ нека
не бараат градежна дозвола, одат до таму,
се дрзнале да бараат градежна дозвола,
бидејќи татко ми имаше друго презиме и
тука се залажаа. Еден од првите луѓе во
општината почна да фрла се и сешто затоа
што бил залажуван, му било кажано дека
имам градежна дозвола. Не можеше да ја
најде мојата дозвола. Го убедуваа дека имам
дозвола и дека таа дозвола гласи на името
на мојот татко кој има друго презиме. И
некако ја открија вистината и беа многу
лути затоа што не успеаја да ми ја срушат
куќата. Тие сметаа дека имам куќа без
градежна дозвола. Им препорачувам на
господата, имаат колку што сакаат куќи без
градежни дозволи, ако сакаат да ги
решаваат проблемите, туку и понатаму се
гради пред нивните очи, во населба
Радишани секој ден се градат гаражи,
дивоградби, но премолчуваат се со цел само
за да добијат гласови. Господа не се гради
така држава. Мојот гнев беше очигледен, па
затоа бев многу вулгарен спрема нив и се
извинувам, но морам да ги повторам уште
еднаш зборовите: Гркланот со заби ќе им го
вадам ако некој проба да ми ја руши куќата,
бидејќи само јас знам како сум ја изградил
таа куќа. Јас велам од се можам да се
откажам, но не од куќата. Подобро и мене
да ме нема со куќата и јас да погинам со
куќата, но на куќата не дозволувам ниту
камен некој да фрли, затоа што јас сум ја
градел. Само ќе ве потсетам на поговорката
што често пати уште како дете сум ја
слушал: Дали ти ја градеше куќата, или
татко ти, па дури тогаш да правиме пазар
господо, куќата јас и татко ми ја градевме.
Доколку премиерот и пратениците
јавно не ги осудат своите јуришници, тоа ќе
значи дека владеачката партија ДПМНЕ го
прифаќа и го подржува овој начин на
вандалско решавање на проблемите. И во
претходните
два
парламенти
имало
трансфери на пратеници, како и во
сегашниот, но немало некои значајни
потреси и возбуди кај политичките партии.
Со нашето преминување од ДПМНЕ во ВМРО
- Вистинска, претседателот на партијата на
ДПМНЕ тоа го сфати многу трагично, па
затоа не ме зачудува ставот на премиерот гдинот Љубчо Георгиевски кој им даде
поддршка на организаторите и учесниците
во
заканите
пред
нашите
домови,
квалификувајќи ги собирањата и нападите
како спонтани. Премиерот од нас бараше да
си дадеме оставки. Со ова негово барање го
прекрши член 62 од Уставот на Република
Македонија. Цитирам "врз основа на член 62
од Уставот на Република Македонија,

пратеникот самостојно одлучува за неговите
постапки никој, ова го нагласувам, па дури
ни премиерот нема право насилно да ја
ограничува
неговата
слобода
во
донесувањето на било какви одлуки". Го
цитирам и последниот став од член 62
"пратеникот не може да биде отповикан". И
сите оние кои не нарекоа предавници, треба
јавно да ни се извинат. Во спротивно
работат противуставно, а од тоа нема
поголем грев. Секој што побарал наша
оставка, покажал елементарно непознавање
или непочитување на член 62 од Уставот на
Република Македонија. Поради наведеното
можам да поведам судска постапка против
насилниците што влегоа во мојот двор и што
ми ја заплашуваа фамилијата, малтретираа
и загрозуваа безбедноста како и светоста и
неприкосновеноста на својот дом. ДПМНЕ
спрема се ова како што досега постапува за
овие две години се добива впечаток дека е
партија за еднократна употреба. Зошто го
велам ова? Затоа што ова се потврдува со
досегашните
постапки
и
отстапки
на
национални и други лични интереси.
Премиерот ги изгуби критериумите до каде
може да прави отстапки од националните
интереси.
Зарем
не
е
национално
предавство во овие многу тешки моменти на
консолидирање на македонската држава да
се донесат 300 илјади азиланти во
Македонија од кои најмалку барем 20
илјади се криминалци. Зарем малку ги
имаме во Македонија, па треба и да
увезуваме? Господо, ние како држава
својата хуманост ја покажавме кога беше
најпотребно во Косово. Во врска со ваквата
политика ќе го цитирам г-динот Фрчковски
кој вели: “Македонија на тој начин ќе
постане држава контејнер“. Колку има
вистина во ова, проценете и вие и
граѓаните.
Господине
премиере,
не
дозволувајте блиски ваши министри да
тргуваат со Охридското Езеро. Тоа е дар од
природата, не е проточна река да се
користи за стопански цели, не дозволувајте
да се повтори грешката што е направена со
Дојранското Езеро. За жал таа грешка се
повторува. Она што можев сношти да го
видам
на телевизија Охридското Езеро
изгледаше жалосно. Зарем некој сака да ни
го уништи и она што ни го дала природата.
Нема да дозволиме, сигурно. Зарем не е
национално предавство г-дине премиере
убијците на македонските револуционери да
промовираат врховистичко здружение под
името "Радко", псевдоним кој го користел
Ванчо Михајлов. Покрај тоа што овој собир
беше многу ризичен, полицијата не беше
присутна и како резултат на сето тоа во
строгиот центар беа тепани Македонци од
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Ванчовистичките врховисти. Од присутноста
на гостите може да се каже се за целите,
идеите на Ванчо-михајловистите, дури и се
сомневам и на ДПМНЕ. Исто така тука може
да се напомне господа, бидејќи Владата
дозволи Фазли Велиу најголемиот терорист
кој го сметаат за мозок на бомбашките
настани да не се предаде на законот за
правдата за кој е заинтересиран и
Интерпол. Случајот Арачиново, убиство на
тројца
полицајци
кое
сеуште
не
е
расветлено. Зарем не е тоа национално
предавство? Институциите кои ја штитат
државата да покажуваат неспособност за да
можат и самите да се одбранат.
Додека
тројната
владеачка
коалиција на чело со ДПМНЕ не е
заинтересирана за правната држава и
владеењето на правото се потврди со
неприфаќањето на барањето на партијата
ВМРО - Вистинска Македонска Реформска
Опција да се формира анкетна комисија за
да се испита приватизацијата во четири очи
како и формирањето на анкетна комисија за
инволвираноста на поедини министри,
пратеници и директори од партијата ВМРО ДПМНЕ кои се инволвирани во нечесниот
бизнис. За жал тројната коалиција гласаше
против овој предлог. Тоа е доволен доказ
дека царува корупцијата, криминалот и
митото во државата. Ако беа чисти со
големо задоволство и пред јавноста ќе се
оправдаа само ако дозволеа да се формира
анкетна комисија. Дека ДПМНЕ е партија за
еднократна употреба ќе кажам и еден личен
пример кој добро го почувствував на својата
кожа.
Со тоа не барам привилегии, ниту ги
барав во партијата, јас сакав само да
помогнам. За оваа власт постои мислење
дека
критериум
за
вработување
е
партиската книшка. Тоа е точно. Но, да ве
потсетам, само за блиските од своите
фамилии, дека за другите свои членови ќе
зависи дали се тие подобни и слепо
послушни.
Еден
од
непослушните
најверојатно можеби бев и јас. Член во
ВМРО -ДПМНЕ сум од првите, од 1990
година, поточно ВМРО го носам уште од оној
момент кога дознав од најмалата возраст
уште кога дознав што значат тие четири
свети букви. Јас бев единствениот не само
во партијата и во државата Македонија кој
има завршено специјализација во друга
држава надвор од бившите простори на
Југославија
и
во
тој
период
бев
единствениот доктор на науки, истовремено
кој магистрирал и докторирал на фудбал и
кој има меѓу најзначајните трудови, нема да
бидам скромен, не само на просторот на

Балканот, туку и во Европа и пошироко. Јас
сум единствениот кој имам докажано,
фактори кои влијаат на успехот, со други
зборови како да се игра за да се победува.
Но за жал од неписмените не може да се
дојде на ред тие да заживеат во праксата.
Најверојатно такви стручни и научни кадри
на ДПМНЕ не им беа потребни. Тие од мене
се
откажаа
од
самиот
почеток,
а
истовремено и од моите услуги. Ако прашате
зошто? Одговорот е едноставен и јасен. Нив
не
им
требаат
чесни
стручњаци
и
компетентни кадри, но затоа им требаат
послушни и способни за дубари. Најдобар
пример за ова е Управниот одбор на
Фудбалскиот сојуз на Македонија кој со
својата
стручност
и
компетентност
е
приказна за себе. Не би сакал да зборувам
за нив. Можам да кажам дека ниеден нема
стручњак, но најверојатно претежно се со
средно образование. Капак за се што
зборувам е лажирањето на натпреварот
Македонија - Ирска. Поголем срам за
државата и спортот не можеа да им донесат,
за пари да се продаде спортско и државно
достоинство за денешно време господо, тоа
е
несфатливо.
Поради
големата
конкуренција што ја имав во партијата
ДПМНЕ
од
господинот
Пановски,
Близнаковски. Флоровски и многу другине
успеав да изборам место и да влезам во
Управниот одбор на Фудбалскиот сојуз на
Македонија. Пробав за аномалиите и
стручноста
во
Фудбалскиот
сојуз
на
Македонија да разговарам со првите луѓе на
партијата. Одговорот беше ...
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Г-дине Вангел, дали тука расправаме
за Фудбалскиот сојуз, или расправаме за
изборните резултати.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Ќе се повлечам ако ви пречи, нема
проблем.
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Држете се за темата.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Мислам дека нема потреба толку да
се вжештувате, јас и онака ќе завршев.
Мене ми е непријатно да зборувам за себе,
но
морав
еднаш
да
кажам
пред
македонската јавност да се запознае со
вистината, кој го раководи спортот и какви
луѓе раководат со спортот. И никој да не не
залажува дека сме ние мала нација и дека
можеме да служиме за поткусурување. Се
виде која е Словенија многу помала и колку
нас и носи олимписки медаљи.
Господо,
имав
можност
пред
отприлика
околу
шеесетина
дена
да
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прочитам еден напис во еден од дневните
листови, не се сеќавам точно дали во
"Утрински весник" или во "Дневник" тоа го
прочитав и се најдов и јас самиот себе и
моите колеги 6 пратеници, а посебно ја
пронајдов партијата ДПМНЕ. Се работи за
следното: Ако на лавицата и ги земете
лавчињата, целото животинско царство ќе
има проблеми со суровоста на лавицата, а
уште поопасна е лавицата ако лавчињата
сами
ја
напуштат
поради
нејзината
неспособност. Тогаш таа ги напаѓа жестоко,
многу жестоко ги напаѓа своите деца, а ги
поштедува другите. Господа, ние тоа го
имавме во предизборието. ДПМНЕ не сакаше
да води кампања за локалните избори
против СДСМ, туку целта беше да се справи
со нас шестте пратеници. И во овој напис
навистина се најдовме самите себе. Многу
ме радува и му се заблагодарувам на оној
кој го напиша и кој ја презентира
целокупната состојба со тој натпис.
Сакам да кажам нешто и за нередите
за време на локалните избори 2000. Сите
ние баравме повеќепартиски систем, а меѓу
партиите
кои
беа
најгрлати
за
повеќепартискиот
систем
беше
токму
партијата ВМРО - ДПМНЕ.
Сега, откако ги добивме, сега
откако го имаме овој повеќепартиски
систем, најмногу им пречи токму на
партијата ДПМНЕ. Затоа што сака во
Македонија да воведе еден друг систем,
тоталитарен систем. Затоа што на овој
систем,
повеќепартиски,
демократски,
каде што функционира правната држава,
не е во состојба, да владее.
ДПМНЕ за владеење од 2 години
има организирано два избори и тоа:
претседателски и локални. Со жалење
можеме да констатираме дека и двата
избори беа нерегуларни. Бидејќи, на
дневен ред се локалните избори, ќе
зборувам
исклучиво
за
локалните
избори.
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Симов.

Досега за што говоревте г. Вангел

ВАНГЕЛ СИМОВ:
Зборував за нас пратениците, сега
ќе
зборувам
за
локалните
избори.
Исклучиво за локалните избори. Другите
постојано се оддалечуваат од темата, а јас
воопшто не се оддалечив, ниту за минатото
зборував, а зборував само за сегашноста,
токму за овие два месеци што се
случуваше. Токму за ова 2000-то лето
господово, кое ќе го запамтам.

На последните локални избори се
виде дека демократијата и правната
држава во Македонија се суспендирани, и
покрај тоа што е една од најголемите
придобивки на демократијата, се токму
слободните
избори,
каде
што
секој
граѓанин има можност своето мислење
слободно да го искаже без последици и со
тоа да придонесе и да учествува во
политичките процеси во својата држава.
Дека е суспендирана правната држава, и
дека нема демократија, доволно ќе бидат
следните показатели.
За време на изборите имавме
кршење на гласачките кутии. За време на
изборите имавме полнење на гласачките
кутии. За време на гласачките избори
имавме употреба на пиштоли на луѓе од
комисиите со цел се што виделе, да не
кажуваат.
Употреба
на
возила
без
регистрации, меѓу кои и полициски и од
најмоќните работни организации, телеком,
електро дистрибуција. Присутни беа црно
кошулаши, кои полицијата немо ги
следеше
како
го
заплашуваат
македонскиот
граѓанин.
Имавме
одземање на легитимации, издавање на
дупли
легитимации,
однапред
пополнување на гласачки ливчиња. Исто
така, присутна беше во голема мера
купување на гласови за пари, за храна, со
асвалтирање на улици, поставување на
трансформатори, пуштање на чешми и
уште што се не се правеше да се
омаловажи сиромашниот граѓанин и да го
купи
некој
неговото
достоинство.
Принудувани биле да гласаат за ДПМНЕ
дури и кандидати, кои биле на советнички
листи. Таков драстичен пример имаме во
Подареш. Советникот од партијата ВМРО
Вистинска
Македонска
Реформска
Опција морал да гласа за ДПМНЕ, во
спротивно ќе го изгубел работното место.
Во сите градови и села ДПМНЕ на
граѓаните им се закануваше со отпуштање
од работа, доколку нема да гласаат за
нивниот кандидат. Или, ако не добие
нивниот кандидат, ќе бидат отпуштени од
работа. Пронајдени беа куршумите, со
кои беше пукано во граѓаните, само се
уште не се пронајдени убијците. За
ваквата состојба е виновна е единствено
позицијата која е на власт. Затоа што сите
средства се во нејзини раце. Позицијата го
има кормилото и таа го води бродот.
Коалицијата што е на власт многу ја
посакува
победата.
На
своите
градоначалници, дури иако е освоена со
крв. Тоа се виде и се покажа на овие
локални
избори.
Спрема
мене,
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локалните
избори
треба
да
претставуваат едно натпреварување,
јас барем така ги сфаќам, меѓу партиите,
кои имаат еден свечен момент за
одбележување на годината што изминува.
Ќе ви кажам еден пример што имав
можност
да
го
видам
додека
беа
парламентарните избори. Кога им чукав
од врата на врата, случајно, беше еден
граѓанин дојден од Канада. И, знаете што
ми рече, кога се локалните избори во
нивните градови, политичките партии им
даваат, почнувајќи од разен пропаганден
материјал и реклами кои осветлуваат,
слободно ги ставаат во своите домови, во
своите дворови, на своите порти. А,
замислете, кај нас некој јавно да стави
некое средство кое го осветлува или
агитира за некоја партија. Не само што ќе
биде тоа искршено, туку ќе биде и
линчуван и оној кој пропагирал. Господа,
ние сакавме демократија и треба да се
придржуваме и негуваме демократијата.
Нека победи оној за кого народот ќе се
изјасни.
Господо, јас сакам чесно да си го
заработам парчето леб. Вие кои нечесно го
заработувате и кои имате бизниси кои ве
чекаат, се брзате. Јас не се брзам. Сакам
овој народ напатен да ја запознае
вистината, кој сме и што сме. Еднаш, мора
да му се помогне. Да не го бркаме од оваа
држава. Овој народ, мора да знаете дека
е вековит и вие не можете да го избркате.
Кога за време на едни не толку
значајни избори, би рекол локални било
пукано од огнено оружје и имало голем
број ранети и две жртви, тогаш господо, ве
прашувам, вас, а посебно граѓаните. Што
ќе се случи на парламентарните избори во
2002
година
можеме
само
да
си
претпоставиме. Убеден сум и еве можам
да дадам своја претпоставка, дека тие ќе
бидат крајно нечесни, нерегуларни и
многу полоши, доколку ги организира оваа
Влада. Оваа моја претпоставка на што ја
темелам? Сигурно не е сосема случајна и
немам ништо против никого.
Господа, немаше да ја дадам
оваа претпоставка ако изјавевте и ја
признаевте вината, како што тоа го
направи г. Карангелевски, дека беа
нечесни, дека имаше се и сешто, а не да ја
обвинувате опозицијата, односно да барате
причина, па, тие не провоцираат. Па, може
некој мене да ме испровоцира и јас сега
дали да одам да се тепам и да убивам?
Не, господо, тоа е таа претпоставка,
затоа што не се признава. Ако се признае
постои можност нешто да се исправи.

И, уште нешто сакам да ви
помогнам, посебно на г. Сибиновски
сакам да му помогнам, бидејќи е најбучен,
дека г. Сибиновски, ако сакаш да и
помогнеш
на
партијата,
треба
да
влијаеш во самата партија, дека партијата,
може да се развива и надградува само со
исправање на грешките. Секогаш луѓето се
учат на грешки, и пак ќе земам еден
пример од фудбалот. Јас најмногу учам
кога ќе го изгубам натпреварот, тогаш го
анализирам, а не кога победувам. Мислам
дека знаете што сакам да кажам.
Господа, ова не беа избори, ни
најмалку не наликуваа на избори, ова
наликува на војна за градоначалници,
каде беше дозволено се и сешто, дури
и
се
употребуваше
и
оружје,
најразлични материјали, почнувајќи од
палки, гуми, синџири и незнам друго што,
пиштоли, па дури и автомати. Само и по
секоја цена да се победи и да се добијат
што повеќе градоначалници.
Полицијата, мора и за неа нешто да
кажеме, не смее и не е заинтересирана да
ги открие убијците и да ги изведе пред
законот на правдата. Има ли полошо од
тоа? Тоа ли е правна држава, господо?
Што може да очекуваме понатаму од
ваква полиција, да не штити? Да открива
криминалци?
Или
да
го
открива
криминалот, ако има можност. Да не е
подмитлива?
Не,
господа,
таквата
полиција ја губи својата функција, за која
е и наменета. Таа самата не е во состојба
да се одбрани. Се пука во неа, се убиваат
полицајци и се пука во нејзините
објекти. Во држава, каде што не
функционира
правниот
систем,
сите
валкани работи ги спроведува власта
преку
своите
криминалци.
Поради
наведеното
власта
најчесто
е
инволвирана во такви зделки.
Целта на покажаното силеџиство во
првиот круг беше само со една намера, за
да
се
заплашат
и
дисциплинираат
граѓаните. Не беше целта да се добијат
изборите во првиот круг, туку да се
заплашат и дисциплинираат граѓаните.
Еден голем број на гласачи, навистина беа
заплашени, и не излегоа на гласање, за
што зборува многу малата бројка, која
одвај помина 50%. Господо, тоа треба да
не загрижи сите нас. Граѓаните на запад се
казнуваат сите оние кои нема да излезат
на гласање. А, кај нас им е страв. Додека
нешто би кажал сега за вториот круг.
ДПМНЕ не бираше средства да дојде до
било каква победа. Се гласаше под
невиден
притисок
и
препорака
на
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рекетарите. Тие што не сакаа оваа порака
да ја прифатат им беше вперуван пиштол
во глава и на тој начин се полнеа кутиите.
Немој да мислите господа дека ја бранам
СДСМ а ве напаѓам вас ДПМНЕ. Рекетарите
во Македонија први ги воведоа СДСМ. Но,
така е, точно така е. Секако, треба да
знаете дека вие до тој степен ги развивте,
што претставуваат тие главен фактор, број
еден фактор кај вас беа за добивање на
градоначалници.
До
тој
степен
ги
усовршивте, па нагласувам, каде тие
одлучуваа кој ќе биде градоначалник. За
време на изборите тие беа шерифи, а кога
велам тие се однесува на рекетарите, и се
работеше
под
нивна
контрола.
Ве
прашувам господа, кој стои зад нив, која е
таа сила и по чиј налог работат и носат
оружје, кое многу лесно го употребуваат
на недолжните граѓани. Кој им дал
дозвола и зарем толку лесно се добива
дозвола за носење оружје. Вака ли ќе
раководиме со државата. За вакво ли
насилство на претходниот Парламент, на
претходните парламентарни избори,
гласаа граѓаните на Македонија? Не,
господа, тие очекуваа дека навистина ќе
бидеме подобри од СДСМ, во што и јас
верував.
Од
сето
ова
можам
да
констатирам дека коалицијата однесе
крвава победа, победувајќи на поедини
места, да не ги анализирам кои и какви
беа. Македонија само загуби. Загуби
Македонија, демократијата и правната
држава. И, Европа го виде вистинското
лице на партиите кои се на власт во
Македонија. Зошто се применуваат методи
на превоспитување на граѓаните? Затоа
што првиот круг се изгуби убедливо. И, да
не се доживее катастрофа, се премина
во невидени тортури, застрашувања,
фалсификати, се со цел да се прикрие
неуспехот и разочараноста на граѓаните.
Не, господо, не може да се прикрие.
Немојте да го потценувате народот.
Народот е многу свесен и паметен
македонскиот народ. И знае да казнува.
За да бидам поубедлив и со тоа за
завршам, ќе го спомнам господинот, не знам
и колку вреди да се спомне господин
Милошевиќ кого го бара судот во Хаг и
целата меѓународна заедница сака да му
суди. Тој спроведе демократски избори.
Не заборавајте, демократски избори,
без жртви и оружје, иако го имаше на
располагање. Без инциденти, ниеден
инцидент. На еден многу цивилизиран
начин
како
што
му
доликува
на
цивилизирана држава, со ова докажа дека
Србија има сили, да биде цивилизирана
држава. Каде е тука Македонија. Истото

важи и за Албанија, спроведе избори без
инциденти. Со кого веќе сега ќе се
споредуваме? Често пати знаевме да се
споредуваме со Србија, знаевме да се
споредуваме со Југославија, со Албанија,
со Бугарија, сега навистина, ќе нема со
кого да се споредуваме.
И со ова завршувам, во земјите
каде владее демократијата и функционира
правната држава, изборите се сфаќаат
како натпревар, а тоа го порачуваше и
Гоце Делчев, меѓу партиите за она што го
направиле и тоа што треба да го направат
ако бидат избрани а не како војна за
уништување на противничките партии и
нивните
гласачи.
Благодарам
за
вниманието.
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Во
Флоровски.

кој

контекст?

Господинот

АЛЕКСАНДАР ФЛОРОВСКИ:
Вангел, што ти се тоа реквизити,
случајно да не продаваш нешто? Си станал
трговец.
Добро, ќе се обидам да одговорам
на некое прашања. Доста содржаен текст,
доста интересен, ако треба да се дадат
квалификации, претпоставувам и дека
добро аналитички обработен и веќе видено
и слушнато од господата од лева страна,
добро продолжете во тој стил, тоа е
апсолутно ваше право. Апсолутно е и ваше
право таму да седите во последниот ред,
претпоставувам дека таква ќе ви биде и
политичката судбина. Ќе седите секогаш
на крајот на опашката на случувањата.
Дали се работи за нов тренд, маскирање
на очите, покривање и што тоа говори,
дали се работи за нечиста совест,
несакам да давам квалификации, но, ме
изненади човек да се појави на говорница
со наочари, јас морам да ги носам поради
слабиот вид, а вие имате добар вид.
Она што е интересно да се
одговори, нема да правиме анализи,
интересни
се
термините
кои
ги
пласиравте
овде,
тоталитаризам,
недемократија, и многу други атрибути, ќе
поставам само едно прашање. Вие, г.
Вангел Симев, доколку е така како што
говоревте, бевте активен учесник во сите
овие
недемократски,
во
наводници,
тоталитарни процеси. Вие до скоро бевте
припадник на ВМРО - ДПМНЕ и доколку
постоеше
таква
работа,
вие
ја
премолчувавте таа работа. Она што овде
го кажавте како нов тренд на вашата
партија, не значи дека ве амнестира од
она што тука го говоревте и станувате
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активен учесник, т.е. екс учесник во она
што се случуваше, доколку е така како
што говорите. Значи, апсолутно не можете
да се амнестирате од сите збиднувања кои
се случуваа на македонската политичка
сцена.
Исто така, многу интересно е и
патетично говоревте колку овој народ е
напатен, што за мене не значи ништо
друго,
освен
крајно
лицемерие.
Се
прашувам вие од таа професорска фотелја
колку можевте и да почувствувате, колку
е македонскиот народ напатен. Кога јас
говорев за македонскиот народ, вие
седевте горе и ги уживавте благодетите на
вашата
професорска
фотелја
на
факултетот на кој работите, така што
неприфатливо
од
човек,
кој
не
почувствувал што значи да си напатен од
паталец, да ни пласира патетика и
лицемерие, кое го видовме во вашата
дискусија.
Се ујдисавте со луѓе кои за време на
вашата кандидатура не сакаа да ве видат.
Се ујдисавте со луѓе во вашата политичка
структура кои имаат аверзија спрема
македонците од Егејска Македонија и тоа
многу добро го знаете. Влеговте во
политички дијалог со луѓе кои ве плукаа,
кои ве омаловажуваа
на секој чекор, а
најчесто поради тоа што сте роден во
Егејска Македонија. Ова се однесува и на
мене. Знаете на кого се однесува? Многу
пати сме разговарале. Јас незнам каде
најдовте допирна точка со такви луѓе.
Значи, не е грев и не е греда да поминете од
друга политичка структура. Каде е спојката?
Каде е филингот, чувството, истите тие луѓе
кои ве плукаа во 1998 година, кои говореа
против нас, против луѓето кои водат потекло
од Егејска Македонија, да ви станат ортаци.
И тука се поставува прашањето кој е
интересот, која е спојката што ја најдовте
меѓу себе. По принцип не сум човек кој ги
дели Македонците на вардарци, пиринци,
егејци, но во вашата политичка структура
постојат луѓе кои многу добро ги знаете, кои
ги делат Македонците на ваши и наши. Тоа е
страшно. Тоа е трагедија за овој малуброен
Македонски народ, говорам за Република
Македонија.
Говоревте
за
рекетарите; една
практика, која за жал, датира од период
1994 година, и чиј прв рекет кој ги воведе се
наоѓа во оваа сала, но нема да говорам.
Една практика која треба да се анулира, да
не кажам да се елиминира, не физички, туку
да се тргнат на страна.
Јас сум приврзаник на она што го
говорите дека 2002 година мораме да

бидеме максимално коректни, максимално
здрава политичка клима, без примеси на
насилие. Што мислите дека ние сме против
тоа. Но, за љубов се потребни двајца, а и за
глупости да се направат се потребни двајца.
Чија е поголемата вина може да се стави на
кантар и да се измери.
Исто така интересно е тоа кога го
спомнавте Милошевиќ овде дека спровел
демократски избори. Очигледно не следите
Сител телевизија која секогаш е добро
информирана. Мислам пред некој ден и го
кажав сценариото кое беше за уривање на
легитимната власт која е изградена т.е.
легитимната власт која победи, на чело со гдинот Коштуница. Барем во овој дел немојте
да зборувате за демократија, она што
Милошевиќ го правеше и како избори го
спроведе во СР Југославија.
Да се вратам на Фудбалскиот сојуз
на Република Македонија.
Јас сум член на Управниот одбор, но
да ви кажам од десетина - петнаесет
состаноци дали сум учествувал само на два.
(Уфрлање од место дека тоа сега не
е тоа на дневен ред).
Не е предмет, ќе се откажам, но не
вие кога ќе сакате, јас кога ќе решам.
Господине
потпретседателе,
молам смирете го г-динот Черкезов.

ве

Ако не сакате да ме слушате
повелете излезете, јас секогаш ревносно ве
слушам. Сметам дека треба да ме слушате.
Околу
ФСМ,
реков
околу
15
состаноци дали сум присуствувал само на
два и не е предмет на мојот интерес и ќе се
откажам кога јас ќе решам, не вие кога ќе ми
кажете.
Спомнавте
три
имиња
овде:
Близнаковски, Пановски, Флоровски и на
таа тема г-дине Симев многу пати сме
разговарале и ве упатив каде треба да ги
решавате
тие
проблеми.
Проблемот
најмалку беше кај мене и тоа мора јавно да
го признаете, и покрај мојата желба да се
направи нешто. Очигледно толку бев моќен
и толку и направив. Но, обвинувањето дека
некој ја лажирал утакмицата Ирска Македонија е под чест и под мое
достоинство да коментирам. Само едно ќе ви
кажам.
Од страна на г-динот Пановски е
покренат судски спор против човекот кој ја
пласирал таа информација, екс - секретарот
на ФСМ г-динот Илија Атанасовски. Тој
предмет е во судска постапка. Ќе видиме,
ако е точно некој ќе преземе одговорност.
Ако не е точно ќе одговара тој што ја
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пласирал таа дезинформација. Така да
немојте да ги прифаќате работите така како
што вие сакате да ги пласирате. Сметам дека
треба да се биде коректен во тие работи.
(Реакции во салата).
Ако имате проблем,
решавајте си ги само меѓу вас.

ве

молам

Значи, не ги прифаќам таквите
обвинувања. Ќе спомнам уште еднаш
покренатите судски процес. Тука е и јавниот
обвинител, претпоставувам дека си слушнал
за оваа работа. Кривецот ќе се најде, ќе се
лоцира и ќе одговара спрема она што го
направил, доколку постои таква работа, што
јас лично не верувам.
Јас прифаќам дека сте д-р на науки
за фудбал, дека положивте во Варшава Полска итн., тоа не го спорам и грев би било
да спорам една таква работа, дека сте
стручњак прв во Македонија, пошироко
рековте на Балканот во Европа, може и
преку барата, лево и десно, нека биде така.
Јас ги гледам успесите на еден човек.
Водевте два фудбалски клуба, колку што јас
сум запознаен. Инаку, многу не го следам
спортот, немам време. Тоа беа Саса и
Вардар. Какви резултати направивте, вие ќе
ги коментирате.
Зошто не влеговте во ФСМ.
Прво, треба сами да си преиспитате,
од едноставна причина, господине Симев,
(Реакции во салата дека изминаа
минутите за реплика).
... од едноставна причина г-дине
Симев. премногу сте конфликтен. Многу
сакате да се карате, да се расправате, да
делите правда и таму каде што не држи.
Таму каде што држи во ред е. Проблемот
немојте да го барате само во другите луѓе.
Побарајте го еднаш и во себе, во вашите
размислувања во вашите потези.
(Реакции во салата дека пратеникот
Флоровски реплицира веќе 10 минути).
Ќе зборувам
господине Черкезов.
Премногу
коментирате.

и

прав
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Јас бев спомнат и имам право да
реплицирам.
Толку г-дине потпретседателе, сега
за сега.
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
За реплика се јавува г-динот Крале
Спанчевски.

СПАНЧЕВСКИ КРАЛЕ:
Почитуван
потпретседателе,
почитувани
патеници, јас имам свои
принципи. Еве ние како пратеничка група
зазедовме став да не реплицираме и да не
дискутираме, но, еве веќе ова ги надмина
границите. Не само што бев спомнат јас,
беше спомнато и дел од мојата историја, дел
од моето потекло. На еден начин му
благодарам на г-динот Вангел Симев што ми
даде можност сега јавно пред целата
македонска јавност да проговорам за дел од
историјата, за мојот дедо. Требаше барем да
му го спомне неговото име и презиме. Јас
сум горд што сум внук на тој човек.
Пред малку го видовте ликот на гдинот Вангел Симев. Две години ни малку
не е мал период, но за жал јас и г-динот
Симев не можевме да се запознаеме.
Едноставно бевме туѓи. Штета, а можеби и
не е, ќе видиме. Значи сега го видовме ликот
на г-динот Вангел Симев, брада, мустаќи
вистински ВМРО-овец, комита. Но, зошто
уште од првите денови од како беше избран
за пратеник не ја пушти брадата да заличи
малку на човек од ВМРО ДПМНЕ, на комита.
Не можам да го сфатам, до вчера заедно со
мене, со сите нас овде во клупите,
припадник на партијата ВМРО - ДПМНЕ, а
сега само за толку краток период со таков
гнев, со таква омраза, против сите нас,
против партијата, против Владата, против
ВМРО - ДПМНЕ.
Тие на парламентарните избори
победија со седум, осум девет, илјади
гласови. А дали се запрашаа дека само за
неполна година на претседателските избори
во нивните комитети, во нивните изборни
единици добија по 300 до 500 гласови. Дали
тоа не е нивна вина. Нека се запрашаат
сами што направија тие за партијата ВМРО ДПМНЕ. Ништо. Тоа е само една група
незадоволници затоа што не се во некои
управни одбори, затоа што не се некои по
привилегирани пратеници, мислам така тие
ги делат пратениците, но никој од нив не
бара еве и овде да се исповедаат. Решиле да
ја напуштат партијата, ја напуштиле.
Само пред неколку минути на оваа
говорница, пред сите вас, г-динот Вангел
Симев истакна дека поради тоа што не е
член на управниот одбор на ФСМ, тој е
изреволтиран и сега удира со сите можни
средства против матичната партија која го
доведе во овие пратенички клупи. Сепак, “хомо хоминес лупус ест“.
Пред се, во мојот говор г-дине
Вангел Симев, никогаш немам речено
предавници. Но, овој пат, за жал. А тоа да ја
промениш партијата граничи или уште
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повеќе од промена на верата е вистина и е
факт, за вас. Со тоа не сакам да кажам дека
премиерот
Љупчо
Георгиевски
го
поистоветив со господа. Љупчо Георгиевски
е претседател на партијата ВМРО - ДПМНЕ,
ако не знаете, а од верски побуди можеби е
господ,
можеби
повеќе
од
господ.
Едноставно Ангел -чувар. Само жена може
на овој начин да се справи, што го избравте
вие, како интелектуалец и повозрасен од
мене.
Што сакавте да кажете со ова што го
изнесовте пред малку за мојот дедо? Што
сакавте да постигнете со тоа? Многу ниско.
Некој ве излажал. Но, еве да проговориме и
за тоа.
Уште од најмали години, тоа ми го
повторуваа и ми го зборува, децата со кои
одев во забавиште. Секој ден тоа некој ми го
спомнуваше, мојот дедо е бугарин, мојот
дедо бил некој. Некое дете, момче, што ја
знам. Па еве да кажам нешто за мојот дедо.
Мојот
дедо
се
вика
Јордан
Спанчевски.
Јордан
Гичев,
презиме
Спанчевски, затоа што е роден во село
Спанчево.
За
ваша
информација,
потекнуваме од падините на Шар Планина.
Потоа пред 350 години сме преселени во
подножјето на Осоговието, поточно во село
Нивичани, а потоа во село Спанчево. Затоа
се презивам јас Спанчевски.
Мојот дедо е Македонец, чесен
Македонец, борец за македонската кауза,
ако не сте знаеле. Кога мојата баба, 1920 и
некоја година е претепана во село Спанчево,
тоа го знаат постарите ако се веќе живи, ако
не младите паметат. Во кожи е чувана три
месеци полумртва, повеќе мртва отколку
жива, од вашите српски браќа. Таа е
претепана додека мојот дедо со својата
чета, со пушка во раце се борел за
Македонија. Така, е запалена неколку пати
нашата куќа во село Спанчево, го знаат тоа
луѓето од Спанчево, и изгорел еден од
браќата на мојот татко. Кога се преселиле во
Ќустендил 1928 година, е роден мојот татко
Страхил Спанчевски во 1928 година.
Од таа случка што вие ја кажавте,
мојот дедо земал пушта и убил некој итн. Во
тој момент само знам дека мојот најстар
чичко Александар Спанчевски и Крале
Спанчевски, јас се гордеам што го носам
неговото име биле во затвор. А од таа
случка што вие ја кажавте, од тој миг згасна
името и ликот на мојот дедо. Од тој миг,
никој повеќе не го видел мојот дедо. Никој,
ни неговите деца ни неговата жена. Од тој
момент останаа сираци тројцата браќа и
сестра Спанчевски.

Истото тоа го спомна г-динот Тито
Петковски, ова сакам да го кажам во
контекст. Овде беше напаѓано дека во овие
локални избори големи функционери од
ВМРО
ДПМНЕ
ги
чувствувале
во
кампањата.
Ви се молам во 1996 година јас како
кандидат за градоначалник, во тој момент гдинот Тито Петковски беше претседател на
Собранието. Тој истиот овој говор го
говореше на ТВ Кочани, а после него во
самиот
молк,
и
тогаш
ме
нарече
недефиниран Македонец, да знаете јас сум
недефиниран Македонец, со недефинирано
потекло. Потоа, мојот противник, кандидатот
од СДСМ ја кажа истата приказна што ја
кажа г-динот Вангел Симев. Како и да е,
живеел човек, со родил, да нема гроб. Дали
има нешто потешко од тоа г-дине Вангел?
Нема. Тој човек живеел, постоел и незнаеме
ни каде ни кога. Затоа јас од сите овие што
ве спомнувам, сигурно знаете кај се
погребните остатоци каде се коските на
мојот дедо, тоа мене лично и мојата
фамилија не боли. Многу не боли.
Мојот чичко Кралев Спанчевски
загинал на 21 година, на Сремскиот фронт,
како топовско месо, да знаете, на 21 година.
Кај Бела Црква е ранет, е носен и е
погребан кај местото Черкез, кај Самобор во
близината на Белград. Другиот чичко,
Александар Спанчевски е заминат на Солун
и е ранет кај Езерото Лагадин, Егејска
Македонија, знаете каде е тоа. Едноставно
јас сум горд што сум внук на тој Јордан
Спанчевски. Така, како вие што сега
преминавте од другата страна, можете да
пишувате
мојот
дедо
се
борел
за
Македонија, а на крајот го направија
Бугарин, бугарофил, а до ден денеска ние не
ги знаеме посмртните остатоци на овој
војвода, на овој комита. Јас сум горд, а вие
можете да мислите што сакате за тој човек.
Јас сум горд и секој Македонец, и секоја
македонска фамилија треба да е горда затоа
што има повеќе жртви не е една, за
Македонија, не за Бугарија. За Македонија.
Навистина се згрозувам што морам
се ова да го кажам, но ми е гордост што
требаше да кажам и да проговорам за
историјата на мојот дедо, да ја знаат оние
што не ја знаат. Но сепак, знаете кој ја
пишува историјата? Мојот дедо не е
победник во таа војна. Победија други
опции, нормално може да му се препише се.
Но жално е.
Сега ги повикувам оние луѓе, значи
знаеме дека од тој момент го снемува мојот
дедо, а се видени неговите лични работи:
часовникот, пиштолот, и ред други работи
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кај некои началници на српската милиција.
Можеби вие поубаво знаете, па дај кажете
ни да го откриеме. И на крајот на краиштата
посмртните останки на нашиот дедо се наши
и чесно е да му подигнеме споменик на тој
човек што се борел за Македонија.
Благодарам.
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Процедурално

за

г-динот

Стојан

Андов.
СТОЈАН АНДОВ:
Господине потпретседателе, јас сум
убеден дека и многу повеќе работи за
нашите предци можеме да кажеме и можеме
да ги отвориме истите војни ако треба, ако
толку умот ни е кус. Меѓутоа, ние сме
претставници на граѓаните, сега овие кои од
нас чекаат нешто убаво да направиме и да
биде подобро понатаму. Ако може да
престанат овие изливи на гнев и омраза и да
се зборува за темата која ја имаме.
Инсистирајте на тоа. А сега ве советувам,
бидејќи е се запалено, дајте пауза нека се
премисли секој, па после да седне таму.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Господине Флоровски ја напушти
седницата, бидејќи му пречеа наочарите, јас
ќе ги извадам. Јас ги ставив наочарите не од
друга
причина,
само
да
не
ме
деконцентрира, знам дека ќе дофрлуваат, ќе
зборуваат од првите редови.
Затоа дека ме нарече конфликтна
личност немајќи што да каже, нажалост во
Македонија не се изградени критериумите,
баш за ништо не се изградени. Ако некој има
храброст да ја каже вистината, знаете кој ја
кажува вистината - само тој што има
квалитети. Тој е конфликтна личност. Дали
може полтрон да каже вистина. Дали може
кажете. Па, толку бевте смешни сите што
зборувавте,
почнувајќи
од
господинот
Стојан Андов и овие двајца дискутанти, па
целата македонска јавност ќе ви се смее.
Целата македонска јавност ќе ви се смее.
Јас очекував да дискутирате, реплика за она
што го кажав, за аргументите, за водењето
на државата, а не да кажувате што ќе ви
текне, што ќе ви дојде на памет,
конфликтна личност била таа и таа. Па сум,
а зошто да не сум. Дајте аргументи, ќе се
убедуваме, ќе докажуваме кој има квалитети
и зошто има квалитети. Спомена Вардар. Тој
заборави Вардар во бивша Југославија јас
бев во Вардар со Мето Спасовски. Ние бевме
шести. Единствени кои ја победивме Црвена
Звезда. Јас "Саса" три пати ја спасував, а во
Вардар не избркаа тие истите ДПМНЕ што се
сега, затоа што им пречев, затоа што

неможеа да раководат со мене, не ми дадоа
ниеден натпревар да одиграм.
Ме спомнаа, ме исповетија со СДСМ.
Реферати. Па, да ви кажам господине
Флоровски фала ви многу. Јас сум аматер,
јас не сум политичар и јас немав ни
храброст досега да дискутирам. Јас знам
каде вредам и колку вредам. Во политиката
немам квалитети, признавам, но штом добро
го оценивте ова мое излагање и ме
поистоветивте со СДСМ секоја чест, ги имаат
тие квалитети, чесноста им е недостаток, но
квалитет за зборување и за реферати и дека
се убедливи и се силни политичари
прифаќам. Ме радува тоа што го кажавте,
еден епитет ми дадовте добар.
Дека сум за фотељи, па господине
Флоровски и вие да завршевте факултет на
време, да магистриравте и докториравте,
можеби и вие ќе бевте професор. Ви е
сакате да завршите факултет во Бугарија на
48 - 50 години, а знаеме на кои години е
дозволено студирање, незнам како ве
запишале, значи можете само да купите
диплома и да кажувате за мене дека е
фотеља не. Фотељата е крвава фотеља. Јас
тие пари што ги земам за целиот живот вие
ги земате за еден месец. Јас како професор
работам за 700 марки, ако ве интересира.
Тоа ли е фотеља, за 700 марки да работам.
Треба да се срамите до кој степен е
образованието и ја кажувате фотељата.
Исто така требаше да кажете и за
Радко ако бевте толку храбри и толку
големи патриоти, за псевдонимот Радко,
затоа
што
твоите
вујковци
беа
на
промоцијата. Зошто не кажавте ако сте
толку големи патриоти. Затоа што некој ја
спомна брадата, дали беше Спанчевски не
знам, многу нафрливте, ви ништо не кажавте
конкретно, туку нафрлувавте некои работи
кои се безначајни, неможам да се сетам,
немаат тежина.
На
одговорам.

Спанчевски

сакам

да

му

Господине Спанчевски ја спомнавте
мојата брада. Да ти кажам право никогаш во
животот не сум носел брада. Никогаш во
животот. Сосема случајно додека беше
паузата сакав да го одморам лицето и
некако ми се допадна и сега ја носам, но
напротив мислев деновиве да се бричам, а
сега знаете до кога нема да се бричам,
давам јавно збор пред целата македонска
јавност се додека сте на власт не се бричам.
Оној момент кога ќе си отидете јас брадата
ќе ја избричам. Еве, ако толку ве интересира
за мојата брада.
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Зошто ме поистоветивте дека сега
изигравам некој патриот војвода. Па и
Бранко Црвенковски носеше, зошто и него не
го наречете.
Значи и тој е ВМРО-вец. Нема врска,
брада носат многу луѓе. Кажавте дека
омраза има кај мене. Не господо, прашајте
оние кои ме познаваат дека јас не сум човек
кој знае да мрази. Јас многу сакам, и вас
многу ве сакам, сакам само да ви помогнам и
да му помогнеме заеднички на Македонскиот
народ. Кај мене омраза нема. Нема омраза
нека ви биде јасно.
За она што кажавте за вашите
вујковци јас не тврдам. Од една фамилија
можат да бидат двајца, тројца браќа, едниот
да биде арамија, другиот силеџија, а третиот
научник. Не тврдам, роднините твои другите
биле заслужни, се бореле за идеалите на
Македонија, но некој од тие работел за
каузата бугарска. Знаете што е проблемот?
Македонскиот народ има многу поговорки, а
целата вистина е во поговорките. "Подобро
на човек окото да му излезе отколку името
да му излезе". Благодарам.
АЛЕКСАНДАР ФЛОРОВСКИ:
Точно дека не бев во салата но
затоа со голем интерес ве следам.
Господине Симев нема потреба од
толку нервоза и таква омраза затоа што е
лошо, претходно кажав како Македонци
сеуште се делиме. Ние политички може да
не
се
сложуваме,
но премногу сме
малубројни за да си ги вадиме очите едни со
други. Вие како повозрасен требаше тоа да
го кажете овде, да не посоветувате
едноставно. Очигледно омразата која ја
гаите, а претпоставувам дека проблемот кој
настана и произлегува од тоа што не
станавте член на Управниот одбор на ФСМ,
пак ќе кажам, не по моја вина, проблемот
треба да го барате на друго место.
Очигледно ќе ви остане ФСМ рак рана во
вашата душа, но што да правиме тоа е тоа.
Јас не реков дека сте конфликтна личност
од мои сознанија. Сознанијата доаѓаат од
сосема други места, а вие впрочем од оваа
говорница и потврдивте дека е така дека сте
конфликтна личност, колку успеав јас да
слушнам. Можеби вие заборавивте тоа што
сте го говореле претходно.
Околу Радко вака ќе ви кажам.
Присуството на моите двајца вујковци е
нивна лична работа. Присуствуваа како
посматрачи. Ниту се членови, ниту беа
поканети,
едноставно
отидоа
да
присуствуваат, јас колку што успеав да
дознам. Но ве молам немој да барате
поврзаност
политичка
доколку
они

размислуваат онака, а верувам дека не е
така, да барате поврзаност меѓу мене и
нивните политички убедувања доколку
размислуваат по обратен правец од кој јас
размислувам. Има една друга работа, и тоа
го пишував по медиумите, како изјава вчера
го дадов дека пријателите можам лично јас
да си ги одберам, роднините се од Бога
дадени. Така да тука мора да се направи
јасна дистинкција и воопшто тоа не ме
тангира што го спомнавте дека вујковците
на Флоровски биле присутни таму. Па што
ако биле присутни? Што е тоа страшно?
Каква врска има тоа со Александар
Флоровски, пратеник на ВМРО - ДПМНЕ,
политичка партија во Република Македонија
со една македонска провиниенција. Не
сакам да се доведувам во сомнеж, ниту
моето размислување во некои правци кои се
туѓи за мене, ниту размислувањето на ВМРО
- ДПМНЕ како политички субјект на кој вие
до скоро припаѓавте.
Ако веќе давате квалификации дека
ВМРО - ДПМНЕ е бугарска партија,
пробугарска и веќе незнам кои епитети,
зошто и воопшто влеговте, затоа што таа
хајка против ВМРО - ДПМНЕ датира од 1990
година. Вие станавте пратеник на ВМРО ДПМНЕ. Што во тој период не одбивте и не
рековте јас не сакам да бидам пратеник или
кандидат на партија, која е блиска со
нашиот источен сосед. Зошто тогаш не
одбивте?
Околу моето студирање јас сум
толку
отворен
и
секогаш
отворено
настапувам. Зошто јас на 43 години, зарем
вас треба да ве прашам. Па нема лимит
господине Симев кога се работи за
образование. Јас реков и пред четири -пет
дена, се работи за лична моја сатисфакција,
апсолутно за ништо друго, или претензии
дека утре треба да стигнам повисоко.
Околу полтронството. Па јас за 10
години, буквално од формирање на ВМРО ДПМНЕ во партиската структура сум на
нивото од 1990 година. Јас она што овде го
говорам го говорам и во партиските
структури и најотворено, што би рекол
нашиот
народ,
апла,
така
да
квалификациите дека Флоровски е полтрон
апсолутно не држат.
Уште една работа која исто така
треба да се прокоментира е дека сум отишол
да купувам дипломи. Па, малку потешко оди
таму купувањето дипломи, барем што се
однесува до мене. Тоа може да се провери
многу едноставно, многу елегантно со
дописот тука дали Флоровски е студен, што
има положено и до каде има стигнато. И
тогаш ви кажав четвртата година не ми е
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започната, значи не сум положил ниеден
испит, значи сум отворен и кога ќе почнам
да ги полагам, кога ќе завршам тоа и не е
битно. Јас реков, дипломата е лична
сатисфакција гледајќи многу луѓе со
дипломи, а со многу мал капацитет, но тоа
не е битно, не е за дискусија.
Купувањето на дипломи, поставете
го тоа прашање на господинот Борис
Стојменов, поточно на неговиот син од каде
добил
уверение
за
завршено
високо
образование
за
да
стане
помошник
генерален директор за маркетинг во
Телеком. Кој е потписникот на тоа уверение.
Пред два дена добив писмо дека господинот
Марјан Стојменов, инаку син на вашиот
лидер е трета година од кои четири испити
уште ги нема дадено. Значи кога се работи
за купување на дипломи, кога се работи за
дилови, подобро би било да се обратите на
вашиот политички лидер, господинот Борис
Стојменов. Благодарам.
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
(Пауза до 16,30 часот). (По паузата).
Седницата продолжи со работа во
16,40 часот.
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Молам да продолжиме со работа.
Има збор господинот Вангел Симев.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Ќе ве молам колеги за едно кратко
внимание.
Беа искажани, не би рекол некои
значајни работи, неможев ниту да ги
прибележам.
Самиот господин Флоровски како да
си одговори на неговата реплика. Тој кажа
дека е член на Фудбалскиот сојуз и дека
само два пати бил на седница. Со тоа
докажува дека не му е местото таму и не би
сакал да одговорам на таа реплика.
Ме праша од каде толку голема
омраза. Јас сакам да му пренесам на него
дека кај мене омраза воопшто не постои.
Нема ни причина да постои омраза. Нема
што со него да делам. Немам никаков бизнис
за да делам со него.
Сакам да му порачам дека омразата
е кај него, не кај мене. Тој мене ми
забележа зошто носам брада и зошто носам
наочари. Тоа е мој личен проблем, јас него
воопшто не го прашав. Само сакав да му
одговорам зошто омраза.
Потоа ми се обрати дека тој треба да
бара од мене совет. Точно, јас ќе му дадам
на него совет, но би тргнал најпрво од една
поговорка која често ја слушав од татко ми

на човек со сила можеш да му земеш, да му
дадеш не можеш. Ако му дадеш тој ќе го
фрли или нема да го прифати.
За неговата совест ќе кажам еден
пример. Во општина Чаир еден ден сосема
случајно бев и наидов на еден граѓанин кој
сакаше од мене поддршка а истовремено и
мислење. Полна торба носеше со некои си
документи. Барав просторија каде да седнам
немаше и отидов кај некоја секретарка во
администрација. Секретарката беше толку
љубезна, сакаше да излезе за да ние
завршиме, односно да му го објаснам
проблемот на граѓанинот. Во меѓувреме
секретарката се сети дека има една
просторија во општина Чаир која што му
служи исклучиво на господинот Флоровски и
е заклучена. Жената беше толку љубезна и
ни кажа на никој да не кажувам дека ќе ни
отвори. Жената отвори, јас влегов во
меѓувреме иде еден господин кој е
вработен, добар пријател на Флоровски,
толку се развика на жената, добро е што јас
не бев во тој момент, бидејќи и мојата жена
беше сосема случајно со мене и го слушаше
целиот тој разговор и се закани дека ќе ја
избрка од работа, а претходно Флоровски на
жената која што е вработена и имал кажано
дека оваа просторија не смее на никој да ја
дава и не смее никој да влегува во неа, како
да е негова лична своина. Затоа уште еднаш
сакам да го советувам дека не е негова
своина и дека просториите треба да се
користат максимално рационално. Сакам да
му порачам и да им укажам на граѓаните
дека јас како пратеник на општина Чаир
немав своја просторија и бев принуден
граѓаните да ги примам во мојот кабинет на
Факултетот.
Споменав
управен
одбор
и
Фудбалски сојуз на Македонија. Само колку
да знае, мене ми беше нудено да бидам
претседател на ФС. Нудено ми беше, тоа ми
го понуди Михаил Пановски. Јас одбив, јас
му кажав дека не сакам фотеља, дека мене
не ме интересира административна работа и
јас сум професор по фудбал, јас сакам да ја
работам стручната работа. Им се понудив со
младите да створам репрезентација и
кампови. Само колку да знае.
Саса три пати ја спасував, тоа треба
да знаете, тоа се мои резултати. Не ми
дадовте да се докажам со Вардар затоа што
претходно бев сменет. И во овој момент
сакам да кажам дека во Саса одев само
заради градоначалникот, бидејќи тој е
избран од ВМРО - ДПМНЕ. Јас сметав дека е
чесен. Истиот тој градоначалник ми должи
6000 германски марки. Јавно кажувам и на
суд сум со него.
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Бидејќи за неговите вујковци кажа
дека нема ништо заедничко со нив, дека тоа
е нивни проблем. Точно така, тоа е нивни
проблем но треба да се огради од неговите
вујковци, а што е најбитно и јавно да каже
на говорница и да ги осуди сите оние кои
сакаа да промовираат едно здружение
Радко, затоа што во центарот на град Скопје
беа тепани деца македончиња. Тоа јавно
требаше да го осуди. Ако ги осудеше тогаш
ќе му верував дека не е инволвиран ни
Флоровски ни неговите вујковци.
Последната забелешка, Флоровски
дали сакаше да не навреди, но тоа е негов
проблем дали со тоа навредува, или сам
себе се навредува, зошто ние шесте
пратеници сме седеле последен ред. Незнам
дали нешто значи кој каде седи и во кој ред
седи. Ако седи Флоровски во првиот ред што
мисли со тоа - дека е накитен со нешто,
дека нешто вреди? Редот ништо не значи. И
јас можам да седнам во првите редови.
Последниот ред ни беше доделен и во
последниот ред седиме.
Затоа многу попаметно ќе биде или
да не дискутира, или нека дискутира за
проблеми кои него му се познати или за кои
има квалитети и сознанија да дискутира.
Тоа ќе биде подобро и за него а
истовремено и за неговата партија.
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Ѓорѓи Тодоров, на кого реплика?
ЃОРЃИ ТОДОРОВ:
На Александар
господинот Спанчевски.

Флоровски

и

на

Почитуван
потпретседателе,
почитувани дами и господа пратеници. Од
господинот Александар Флоровски беше
искажана загриженост, квази загриженост
за нашата политичка судбина со што сакаше
да ја измами македонската јавност за
неговата македонска кауза, а стоејќи зад
Владата која сака да ја дели Македонија и
да ја разнебитува македонската кауза во
сите сегменти и атрибути на државата
Македонија.
Господине Флоровски за нашата
политичка судбина најмалку ќе одлучувате
вие. Како за нашата така и за вашата
политичка судбина ќе одлучуваме ние и вие
со сопствената работа и определба. Нашата
политичка судбина е во рацете на нашиот
Македонски народ, кој има обврска да го
даде
последниот
суд
на
наредните
парламентарни избори, ценејќи ја нашата
работа во овој парламентарен дом и на
теренот.
За господинот Крале Спанчевски од
кој беше кажано што направивте вие како

пратеници во вашите избирачки единици и
да си дадеме оставка како да ништо не сме
направиле.
Ние
како пратеници
што
можевме да направиме, освен да даваме
поддршка на Владата за која што гласавме
четири пати, верувајќи дека таа Влада,
бидејќи извршната власт е во нејзини раце
ќе работи согласно програмската определба
пред и за време на изборите. Ние не
чувствуваме никаква вина бидејќи сите ние
пратеници, а верувам и другите што останаа
во редовите на ВМРО-ДПМНЕ имаме барано
по неколку пати прием кај премиерот Љубчо
Георгиевски токму да разговараме во врска
со нашата функција како пратеници за да
можеме да се искажеме, да го слушне гласот
на народот преку нас, за да можеме да ги
решаваме неговите проблеми и да се
консултираме за понатамошната работа. Ние
до ден денеска не бевме удостоени, не како
личности по име и презиме, туку како
пратеници, како функција институцијата
пратеник и согласно тоа гледаме дека
Владата за која гласавме четири пати
односно премиерот не не прими, значи со
тоа покажа дека не сака да го слушне гласот
на народот, затоа што е свесен дека не ја
реализира изборната програма од 1998
година. Што се однесува до здружението
Радко можам само да се заблагодарам на
организаторите,
бидејќи
ја
зголемија
брзината со која што Македонскиот народ ќе
не сфати нас шестмината пратеници зошто
кажавме не, може да се каже историско не
на една ваква Влада каква што ја имаме
денеска, бидејќи Владата со сигурност
можам да тврдам дека стои зад ова
здружение, со самиот факт дека веќе има
отворено веп страница на интернет, каде
што со кликнување на знамето на Ванчо
Михајловичката партија се појавува ВМРО ДПМНЕ и ред други работи понатаму каде
што се зборува за инволвираноста на
ДПМНЕ, а преку тоа и на Владата во
промовирање на здружението Радко. Со тоа
се докажа дека Владата стои директно зад
самиот чин. Благодарам.
(Господинот Флоровски бара збор за
реплика,
директно
излегувајќи
на
говорница).
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Флоровски момент, те молам.
АЛЕКСАНДАР ФЛОРОВСКИ:
Ќе се послужам со два наслова од
некогашни хитови на бивша Југославија и
така ќе ги рангирам двете дискусии.
Првата дискусија ме потсети на еден
познат хит од 70-тите години, на групата
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Проарте – “Трла баба лан“. Тоа е што се
однесува до првата дискусија.
Втората е потврда на онаа стара
моја теза која ја промовирав со еден доста
интересен наслов од тогашната популарна
група Рибља чорба – “О како је лепо бити“...
Понатаму
Благодарам.

нема

да

продолжам.

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Јас незнам
господине Иванов?

зошто

се

јавувате

ЉУБИСАВ ИВАНОВ:
Почитуван потпретседателе да ви
реплицирам на вас, на вчерашната ваша
реплика на Бранко Црвенковски.
ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Бидејќи ја водам седницата,
можам сега да ви одговорам.
Има
збор
Алириза Лога.

господинот

не

пратеник

АЛИРИЗА ЛОГА:
Почитуван потпретседателе, дами и
господа пратеници, немав намера да се
пријавам за дискусија во оваа маратонска
седница ако не се лажам со денешниот ден
тој е 11-сетиот по ред седница која за жал
овие денови работеше под знакот на
меѓусебно обвинување, навреди и многу
недолични изрази уште повеќе за еден
пратеник, иако неможам да повлечам
апсолутна линија дека во повеќето дискусии
на голем број на колеги кои што изразија
своја загриженост за она што се случуваше
на некои изборни места на локалните
избори 2000 година. Но, се пријавив за
дискусија повеќе поттикнат од оние што не
гледаат и не следат преку телевизија,
надвор од оваа сала, оние од кои сме
избрани како најдобри и најпаметни ако
така може да се каже. Имено, секој од
дискутантите да изнесе свои аргументи и
контра аргументи околу локалните избори за
регуларности и нерегуларности. Но, за жал
вината никој не ја прифаќа. Но секој поаѓа
од своите лични, партиски, или групни
интереси сакајќи со сета сила да ги брани
своите аргументи и видувања. Се разбира
дека секој во тоа има право. Но, мене целта
ми беше ова Собрание, овој законодавен
дом кој што веќе 11 дена расправа што се
однесува до изборите, за пропустите кои
што се манифестираат во тие локални
избори, целта требаше да им биде како
треба да се оди натаму и на она што се
случуваше, а не требаше да се случи и дека
вината треба да ја сносиме сите заедно без
оглед кој на која партија и припаѓа. Зошто
го кажувам ова? Затоа што во народот

позната е една поговорка дека за љубов се
потребни двајца, а и за кавга исто така
треба двајца. Господо, ние овде и од левата
и од десната страна сме првите виновници
затоа што мора да се има во предвид таму
каде што има акција, мора да има и
реакција. Според тоа, да се осврнеме на
самите себеси, секој лично дали сноси своја
одговорност, дел од таа одгворност за она
што се случуваше долу во изборните
единици, па да повлечеме поука за тоа како
треба понатаму да се спроведуваат тие
избори. Уште повеќе се прашувам зошто
вака, еве некој дури спомна овде дека ние
немаме со кого да се споредиме со
соседните земји каде што во последно време
имаат навистина демократски и фер избори.
Да се прашаме зошто кај нас се случуваат
овие работи. Дали е во прашање некој
посебен, специфичен менталитет, или ген,
или можеби некоја инерција повлечена од
поранешните изборни кампањи од 1990
година наваму, 1994, 1996, 1998, а да не
зборувам и другите во бивша Југославија.
Мораме да признаеме ние на власт, па и вие
колеги што сте во опозиција дека власта
доста ве привлекува, бидејќи се разбира
дека сте имале доста привилегии. Затоа со
сета сила се борите да се вратите на таа
власт, дури небирајќи и средства. Но, јас
мислам да не должам, затоа сакам да бидам
краток, за да во иднина да не се случува
ова што за жал имаше и такви инциденти
кои завршија со жртви, а за кое верувам
дека сите од нас, било кој од нас никој не
би се сложил, но неможе да се повлече
заеднички именител, како што овде беше
истакнато дека овие избори се најлоши од
1990 година наваму. Овде беа спомнати
доста примери дека и во другите избори
1994, 1996 имало такви инциденти со
сличен епилог, инциденти со пукање дури и
со жртви. Така што многу малку се
разликуваме,
дури
воопшто
не
се
разликуваме во таа насока.
Дами и господа пратеници, нема да
претерам, а не само да кажам тоа дека некој
ги спомна, тука дека овие 11 работни дена
со единствената тема која што за жал често
пати од доста дискутанти беше кажано
сосема друго нешто, а се разбира зошто?
Затоа што иницијаторите на оваа тема што се
постави на дневен ред е сосема нешто друго,
а тоа е да се создаде страв во народот и да
се покаже недоверба, или симнување на
власта па дури и со некои други
недемократски методи. Но, морам да го
констатирам и следното дека ние овде во
оваа расправа станавме дури и дублери, а
да не претерам и супституенти на истите тие
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господа пратеници и рекетари било од
едната или од другата страна која што
истата улога ние овде веќе ја играме во
некој смисол, затоа што на тие кои што ете
долу во тие изборни единици се скарале
заради икс лични свои интереси, затоа што
кандидатот му бил роднина, или од свој
локалитет, или партиски или групни
интереси, или кандидати од своите сокаци и
маали, па сега и ние истото сакаме и овде да
создадеме такви скандалозни сцени пред
сите оние што не гледаат, а тоа е народот
кое што навистина не му доликува на еден
пратеник, на еден законодавен дом кој што
има сосема друга цел, а не да се расправа.
Дури слушнав и автобиографии, лични свои
мислења околу својата генеза фамилијарна
или индивидуална. Ако некој од нас овде
мисли дека со неговото излагање, не велам
за сите, овие денови доби некој поен на
своја лична сметка, па и партиска ако
сакате, се лаже. Напротив од сите кои не
гледаат сме исмеани, навредени со нашиве
скандалозни дуели и сцени кои немора овде
пред целата македонска јавност да ги
покажеме, а има каде и како, од многу
дискутанти овде има место да се побара
дури интерпелација на икс личности од
егзекутивата кои што мислиме и треба така
да мислиме, бидејќи ние ако завршиме
денеска, пак треба да се обратиме на
органите на извршната власт, а тоа е на
органите на прогонот, на судството и
другите кои што треба да ја завршат оваа
работа, на оние виновници кои што се
сторители на тие инциденти ако треба и
кривично да одговараат. Ова на крајот на
краиштата на некој начин е девалвација и
деградација на овој законодавен дом, исто
така и деградација на авторитетот и
дигнитетот на сите нас народните избрани
пратеници. Затоа јас воопшто не сакам да
навлегувам во детали дали во мојата
изборна единица, или таму од каде што јас
доаѓам
дали
имало,
или
немало
неправилности во изборите затоа што
сигурен сум дека мојот колега од истата
изборна единица од Струга сигурно ќе стане
и ќе проговори и други контра аргументи.
Затоа истакнав и на почетокот дека вината е
таква што никој не ја прифаќа, но за тоа
постојат органи кои што треба да ценат каде
е. Затоа да завршам, ова сценарио, вака
нема да претерам, иако не бев сите овие
денови овде присутен, но бев уште на
првата седница кога требаше да се стави на
дневен ред оваа точка, ние гласавме да не
влез во дневниот ред. Напротив тоа дојде на
дневен ред и веќе расправаме 11 дена и од
тоа ништо, верувам дека ништо нема да се
донесе освен оној предлог што ние го

донесовме
уште
на
првата
пленарна
седница на 57-та седница кога рековме да
се формира анкетна комисија па тие да ја
обават работата и да излеземе со конкретни
заклучоци. Но, се на се ова е наш резултат
на сите нас овде, кој помалку, кој повеќе а
уште повеќе на опозицијата која што ете тоа
е нивно право со вакви сценарија да ја
девалвира власта, да го девалвира дури
Парламентот, дека овој Парламент не е
способен да ја обавува својата уставна
работа, уставно право за донесување на
закони и за подобрување на животот и
стандардот на народот кој што не гледа.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Му
благодарам
Алириза Лога.

на

За реплика се јави
пратеник Сејфедин Харуни.

пратеникот
господинот

СЕЈФЕДИН ХАРУНИ:
Прв пат да слушнам една добра
дискусија поготово од човек од кого
најмалку очекуваш. Наместо господинот да
се задржи по сите информации кои биле
доставени и се точка на дневен ред што ни
се за расправа, тој ни одржа една беседа
како би требало и како треба да се
однесуваме. Зошто немате срце да кажете
дека по првите локални избори поминаа
месец и 21 ден, немаме ниту една
информација од официјалната власт и онаа
што е, е само штура. Имавме починат од
огнено оружје, имавме починат од срце
удар, од огнено оружје исто така имавме 11
застрелани, а стотици со бејзбол палки и
ножеви и камења беа удрени и што било
друго демолирано. Ве прашувам во овој
висок дом сте две години, не гледате ли во
која ситуација е и самата Државна изборна
комисија, која и ден денеска не дава
резултати и ако дава секако по диктат на
политичката врхушка, што треба и како
треба да одговара и која бројка за секој
случај треба да и биде на јавноста
презентирана. Дали во Струга, дали во
Дебар, во Тетово, Гостивар, пред локалните
избори не видовте ли полицајци од редовите
на вашите именувани и сопартијци кои на
теренот
доволно
пред
изборите
го
изработија. И што би било уште потрагично,
на денот на гласањето немаше во изборна
единица и во изборна кутија каде што
немавме полицаец. И на кого сакаш да му се
обратиш и да му солиш памет, туку немаш
смелост да кажеш дека Ќерим Лита таму бил
и тоа висок функционер, некој го спомна
Љубе Бошковски, ние го спомнавме Рефет
Елмази, го спомнавме Кадри Кадриу и ред
други. Зошто немате смелост да станете и да
кажете: Да, тоа беше дел на онаа валкана
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политика
што
Владата
на
Република
Македонија ја изведе. Зошто немате смелост
да кажете, дека локалните избори се врвен
скандал во Република Македонија и тоа за
жал за сите оние што имаа право над 18
години и да гласаат. Зошто немате срце да
кажете, дека ова што се направи не сакам за
претседателските избори да се задржам,
туку само за локалните, дека беше пример
како
не
треба
да
се
спроведуваа
демократските избори и демократските
права. Зошто немате срце така да се
соочите со јавноста и на јавноста да и
кажете дека дел од таа одговорност е и
твоја. Тоа можат да го направат само оние
што
се
од
редот
на
кукавиците.
Демократските права на граѓаните се
нарушени, зошто тоа не го кажувате пред
јавноста, права на граѓани кои се дадени со
Устав и се загарантирани со устав. Зошто на
тоа не се задржавте господине? Со
локалните избори во Република Македонија
се покажа заправо Република Македонија, се
покажа и со самата власт дека е
најсомнителна држава и со најсомнителен
легитимитет во овој дел на Балканот. Зошто
немате смелост и ова да го кажете пред
јавноста и пред граѓаните дека сте и вие дел
на таа нелегитимност на овие локални
избори што се изведоа во Република
Македонија. И му ставивте една црна дамка
која за жал и не треба. Вие немате смелост
да кажете пред јавноста дека Македонија
моментално е една од нај нестабилните
земји на Балканот и во Европа. Овде не
постои ниту политичка партија на власт која
може да се издигне над своите политички и
партиски
интереси
во
интересот
на
широките маси, на широките интереси на
граѓаните на Република Македонија.
Вие,
легитимирате
дека
во
Република Македонија нема систем кој
функционира,
нема
институција
која
функционира. Фатмил Јакупи е истрелан од
огнено оружје и ден денешен не е најден
убиецот. И, сакате да се справите со една
принципиелна и коректна политика. Во
прашање се правата, господа од коалицијата
на граѓани на Република Македонија, кои се,
исто така, со Устав гарантирани. Вие,
граѓанинот го донесовте само за една
обична бројка. Само гласот ве интересира
на граѓанинот, да му се одземе. Исто, се
случи првпат во Република Македонија, не
само гласот, туку и образот да му се земе на
граѓанинот.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Поминаа 5 минути и по можност
завршувајте.

СЕЈФЕДИН ХАРУНИ:
Молимте, дозволи ми, пошто ова ќе
биде долга и поширока реплика. Локалните
избори во Република Македонија го покажаа
(реакција на пратениците за подолгата
реплика), навистина, нема смисла, но сепак,
јас можам и да завршам.
Вие не сте дораснати да се соочите
со реалноста, затоа што вие цимолите и
клекнувате пред вашите партиски врхушки.
Јас, на такво нешто нема да наседнам,
поготово, кога овде во Собранието, цената
на достоинството е поголема, отколку онаа
што вашите лидери порачуваат заробено.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Му
благодарам
Сејфедин Харуни.

на

пратеникот

За реплика се
Иванов Љубисав - Ѕинго.

јави

пратеникот

ЉУБИСАВ ИВАНОВ - ЅИНГО:
Господине
потпретседателе,
ви
изразувам благодарност што ми дадовте
можност за реплика и сега ми е многу
полесно да реплицирам, затоа што вие
седнавте на тоа место. Инаку, ќе ми беше
непријатно
кога
седеше
господинот
Далавера, затоа што седеше на еден трон,
кој треба многу да се почитува.
Вчера, кога јас бев отсутен од оваа
сала господинот Далавера, реплицирајќи му
на господинот Бранко Црвенковски како
пример го земал "Силекс" за упад, каде што
децидно рекол дека, читајќи ги стенограмите
дека тоа не е упад. Единствено, во тој дел со
него се сложувам не е тоа упад, туку
инвазија и окупација беше, со 300
инспектори,
со
50-тина
полицајци
блиндирани, кои три саати вршеа претреси,
барајќи два ипол тони злато, 25 милиони
марки, а потоа со автомати и пиштоли
навлегоа во сметководниот сектор, каде што
работат, главно, жени и започнаа да
собираат финансиски документи.
Откако им беше речено дека за
таква работа, мора да поседуваат судски
налог, тоа е вториот дел, за кој што
господинот Далавера изнесе невистини, тие
дури тогаш се сетија дека треба да појдат во
судот и да земат судски налог. Заедно со
рекетарите и обезбедувања упаднаа во
судот, претходно совладувајќи ги чуварите
и упаднувајќи во судска сала, каде што од
судијата е побарано веднаш да издаде
судски налог. Судијата не одбил да даде
судски налог, туку побарал барање, како
што е предвидено со законот, во кое ќе се
каже зошто, каде и кога ќе се врши една
таква дејност.
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Откако е донесено такво барање,
бидејќи бил отсутен одговорниот службеник
кој
поседувал
печати
и
протоколи,
искршени се вратата и орманите и самите
кои упаднале во суд, удриле печат и завеле
во погрешен деловник. Тоа е вистина до
тука.
Вториот дел каде што е речено дека
и покрај поминати 2 години, судиката која е
разрешена тука во овој Парламент, не ја
почнала истрагата. Ако е заради тоа
сменета, тоа треба под итно Судскиот совет
да ја преиспита одлуката и да ја врати
судиката на работа, затоа што тоа не
одговара на вистината. А, вистината е дека
после
поднесувањето
на
пријави
од
органите, се паѓа бројот на судиката, која
што е сменета од овој Парламент. И, таа кога
го закажува предметот за вршење на
истрага, веднаш од Јавното обвинителство е
вршен страшен притисок да го врати делото.
Откако таа го одбила тоа и тоа е единствена
нејзина грешка направена, затоа што не
оценила дека ќе биде сменета поради тоа,
тогаш се поднесува за исто кривично
обвинување пријава против мажот и. И,
тогаш веќе не може да врши истрага.
Предметот е предаден на втор судија, па од
него е одземен. Па, е изземен Кратовскиот
суд, како што тоа беше речено веднаш
после претресот и е префрлен во Скопје.
Досега се сменети 4 судии.
И, уште еден демант, речено е, дека
одбиваат да се вештачи по тој предмет многу
институции. Тоа не е точно. Предметот
сеуште не е дојден за вештачење. Не е
дојден затоа што, документите кои што се
одземени, пола се украдени, половина беа
расфрлани во разни простории, платија луѓе,
за да ги приберат тие документи, кои не
работат дури во Управата за приходи, за да
ги средат тие документи, за да може
истражниот судија да води истрага.
За ова има многу да се зборува. И за
тоа се спрема комплетна документација.
Меѓутоа, само сакав да се јавам, затоа што
да не би се создал впечаток во јавноста, за
погрешен
впечаток
и
дезинформации.
Благодарам.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Благодарам на пратеникот Љубисав
Иванов - Ѕинго.
За реплика се
пратеник Азис Положани.

јави

господинот

АЗИС ПОЛОЖАНИ:
Господине
потпретседателе,
јас
нормално, тоа што имав да кажам, го кажав
вчера со надеж дека нешто сум придонел,
тековите на оваа седница да одат кон

позитивното и не сакав да реплицирам на
никому. Но, бидејќи бев прозван, иако не со
име, но со јасни зборови дека се работи за
мене, го користам правото да одговорам на
тоа што и претходниот дискутант ме повика.
Прво, ние сите зборуваме за
достоинството
на
пратениците
и
за
достоинството на овој дом. Мислам дека е
крајно време, без разлика колку сме стари и
искуства имаме во овој Парламент да се
внимава на зборовите кога се работи за
пратениците.
Имено, претходниот дискутант, да не
навлегувам во последна та фаза што ќе
кажам, рече дека
пратениците тука се
однесуваме како дублери на рекетари.
Мислам дека тоа не е на место и јас не
сакам од сите вас да се дистанцирам, но
сигурно, господа, ниту сум се почувствувал,
ниту сум, ниту сакам да бидам дублер од
рекетар. Ако некој така се чувствува, јас
немам ништо против. Но, кога е во прашање
дигнитетот на пратениците и на овој дом,
мислам дека треба да се избегнат такви
зборови.
Второ, се кажа, исто така, дека со
дискусиите
во
овој
Парламент
се
девалвираме самите себеси. И јас мислам
дека и тоа е неточно кажано, затоа што со
тоа што се девалвирала оваа држава, со тоа
што се девалвираме сите ние беше тоа што
се случи на 10 септември. А, обидот тука да
се дискутира, обидот да се дебатира и врз
тоа да се најде излез од оваа состојба,
мислам дека не е само девалвација, а тоа
што изгледа само како девалвација е
енормното продолжување на дискусии, за
кои јас потполно се сложувам, енормните
реплики и неумесни, исто така, потполно се
сложувам, но, затоа јас ќе гласам за
промена на Деловникот на ова Собрание,
каде што овие работи, сигурно ќе бидат
надминати.
На крајот во врска со тоа што ми се
обрати мене претходниот пратеник, дека јас
не ќе кажам што било во Струга, затоа што
пратеникот од истата изборна единица, ќе ви
полимизира. Не, господа, јас што имав да
кажам, вчера кажав и немам намера врз таа
база да полемизирам од една причина.
Значи, претходниот пратеник слободно може
да каже што било во Струга, а јас пак веќе
ќе кажам зошто. Затоа што, извештајот е
тука, многумина кажаа што било во цела
Македонија, а јас не сакам да именувам
имиња, презимиња, датуми и што било и
како било, но ќе кажам тоа дека не спомнав
ништо со име и презиме во Струга, затоа што
се работи за едно дејание, за една работа
што се случи во цела западна Македонија.
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Па, ништо поспецифично, ништо потрагично
и ништо поопасно и ништо помалку важно
не се случи во Струга. Таа ми беше
намерата да укажам, затоа што јас тоа што
имав вчера го кажав, а денеска и не сакам
да навлегувам во подетални реплики.
Благодарам.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Му благодарам на пратеникот Азис
Положани.
Има
збор
потпретседателот
Собранието Стојановски Томислав.

на

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:
Јас му благодарам на господинот
Љубисав Иванов, самиот си ја стави
додавката Ѕинго, што ми го заборави името.
Веројатно, нема и потреба да ме памети,
затоа што бевме многу блиски пријатели и
сметам дека сме и понатаму. Дали ќе
постигне нешто што ќе го карикира моето
име, јас не сум Далавера, туку Даравели. Тоа
е ваша слабост и ако мислите дека вашата
телевизија ќе измисли нешто, ќе карикира и
ќе каже нешто што не е вистина и тоа ќе
биде вистина, господине Љубисав Иванов
Ѕинго. Против вас има обвинение и се води
истрага пред Основниот суд Скопје 1, знано
каде има крв од похлепа за профит.
Допуштивте во "Силекс" на стадионот да
влезат прекубројни млади луѓе и таму се
случи тоа што има смрт. Вие немате за тоа
ни совест, ни одговорност.
Понатаму, имате кривична пријава
за ко]а говорите за упад на финансиската
инспекција во вашата фирма, за затајување
на данок. Кажете ми каде во светот има
место даночната инспекција да ви се
поклонува. Отидоа да обезбедат докази. Вие
многу убаво знаете што се направи таму.
Вие знаете дека ги криевте книгите за
даночно
затајување.
Тоа
е
второто
обвинение.
Третото обвинение е тоа што имате
пријава по основ по кој се отворени
истраги. Даночно затајување, пак, за ваша
работа во ФСМ. Па, вие ако имате совест, јас
говорам ако имате срам, не се впуштате во
оваа работа. Меѓутоа, стојам на ваша
страна, додека не се докаже вината, не
може некој да се смета за виновен. Јас тоа
многу убаво го знам. Јас само вас ги
повикувам на совесност. Имате мртов човек.
Детето, за жал, колега ми е, заменик на
јавен обвинител е. Се дрзнавте на така
висока функција да трае четири години
истрага, да нема вештачење. Дали за тоа не
ви е срам дали овие финансиски дела се
направени и дали се пред овој суд? Дали
колешката што ја разрешивме даде налог за

вештачење? Кои сте вие да одредите кога
почнува моментот на вештачење. Моментот
на вештачење е кога вие ќе дадете изјава.
Тоа е можност, меѓутоа во основа се
прибираат сите финансиски документи, се
дава таканаречено кроки- вештачење, од
кое се набројува фактологијата и се
укажува што е вашата неправилност. Па,
тогаш судијата отвора и донесува решение
за затворање на истрага.
Господине Љубисав Иванов - Ѕинго,
за вас е отворена истрага. Вие тоа многу
убаво го знаете. На тоа место каде што
седевме, се договаравме, јас како стар
пријател
сакав
да
се
откажам
од
потпретседателска функција, за да можам да
вршам функција адвокат за да ве бранам.
Вие тоа убаво го знаете. Па, да знаете ќе
згрешев ако тоа го направев. Ќе се прашав,
кого ќе бранев, дали пријател, дали оној кој
ми го заборавил името. И, сега, замислете,
јас сакав да се откажам од функција за
пријател, а мојот пријател името ми го
заборавил.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Му благодарам на потпретседателот
на Собранието Томислав Стојановски.
За реплика
Алириза Лога.

се

јави

пратеникот

АЛИРИЗА ЛОГА:
Јас во мојата дискусија воопшто не
спомнав ниту една партија, ниту поединец.
Напротив, станаа двајца да реплицираат со
мене. Затоа што, ете некои се склони на
реплицирање, склони на тоа да најдат на
некој вакум време, за да го искажат и она
што досега веќе често пати и нонстоп го
слушаме. Затоа, не сакам да реплицирам
односно да им враќам со ист аршин и плус
тоа во мојата дискусија односно таа моја
дискусија беше со една единствена цел да
се донесе еден заклучок, кој што би бил во
интерес на сите нас и на сите оние кои што
не гледаат надвор.
Но, господинот Положани, сега ќе го
спомнам неговото име, зашто кога реков јас
од Струга, се разбира дека од Струга не е
само господинот Положани, тука е и
господинот Стојан Ковачевски, но сепак,
пошто ме спомна, еве што ќе кажам. Видете,
господине
докторе,
јас
дублери
и
супституенти, го употребував овој збор со
исклучоци, не за сите, ниту за тебе го
спомнав тоа, а кој што така бил и се
однесувал овде на оваа говорница, сам нека
си мисли. Или, нека излезе надвор од оваа
сала долу кај тебе во Струга, Скопје или
било каде, ќе види кој како зборува, од тие
кои што не избраа.
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Девалвација, да, и тоа, но за жал 11
дена рачунај по 6 работни часа во ова
Собрание, да не навлегувам во другите
економски трошоци.
Се
согласувам
со
тоа
дека
Деловникот е виновен што на некој му
дозволува овде три часа да зборува на
говорница. Тоа е точно. Точно е и тоа дека
дури без никаков шаблон, без да се
зборува на темата, а сигурно ние би го
донеле овој Деловник ако се ангажираме
вака како што се ангажираме за оваа тема.
Што се однесува до Струга, јас
сакам да спомнам, несакав да навлегувам
во детали, бидејќи и јас тогаш ќе влезам
во истиот кош како и многу други за кои
јас бев против. Но, едно треба да ви е
јасно, затоа што во вашата таканаречена
бела книга вие господине сте ги спомнале
таму и Струга и струшко и тоа родно твое
село, твое и мое, село Ливада, со име и
презиме луѓе кои тука воопшто тука не
биле присутни, а само така ги спомнувате.
Да не беше ДПА во Ливада и во Општина
Делогожда сигурен сум, сто посто сигурен
дека ќе се случеше она што на многу
други
места
се
случуваше.
Но
толеранцијата на нашите членови на
изборните
комисии,
на
нашите
симпатизери
каде
што
вашиот
екс
градоначалник со група рекетари од 30
души влегол и ги скршил сите кутии, а
нашите активисти и членови тука си
седеле на страна, не навлегувале во
конфликтот затоа што сигурно би дошло до
она најлошото. Друго, истото сценарио
сакале да го прават исто така и во Ливада.
Бев присутен тука, наводно 200 - 300
метри понатаму, каде што се гласаше.
Десет исти такви рекетари од вашата
партија, господине Положани што ги
познавам и ги познаваш, во 18,30, 30
минути пред да се затворат тие кутии, каде
што
гласањето
се
одвиваше
најдемократски
и
најнормално,
без
никаков инцидент, дојдоа со намера да ги
скршат тие кутии. Благодарение на мојата
иницијатива, што побарав помош од
органите на МВР кои за кратко време
дојдоа тука, се спаси она најлошото, каде
што од едната и од другата страна, надвор
од гласачкото место имаше најмалку 100тина души. А вие таму спомнувате имиња
кои воопшто не биле тука. Не ги
спомнувате
вашите
актери,
вашите
рекетари кои ги скршиле гласачките кутии
и во Делогожда и во Ливада.
(Од место дофрлува господинот
Харуни со зборовите: "Кажете име").

Господине Харуни, за жал, ти го
спомнувам името. Не се расправам со
тебе, се расправам директно со господинот
од Струга, а ти расправајсе со оние од
Градец и Чегране за што ќе добиеш сигурни
одговори.
Вие господо од ПДП во Струга
немате ни огранок и под ограноци, немате
ни структура. Знаете ли вие дека во сите
тие села, сега морам да го спомнам и СДСМ
кој 4-ти пат бара да се прегласа во
Општина
Струга
и
да
се
добие
градоначалник. Ви гарантирам, и сто пати
да се гласа, нема да добиете. И вас
господо од ПДП да ви кажам, во таа
изборна единица во Струга неможевте да
најдете луѓе за во списокот, 23, затоа што
вие немате ни еден член во село
Радолиште. Немате активисти, немате
никој. Што барате вие сега. Сега ние сме
виновни, нели? Благодарам.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Му
благодарам
Алириза Лога.

на

пратеникот

За реплика се јавува Љубисав
Иванов - Ѕинго, па потоа Положани.
ЉУБИСАВ ИВАНОВ - ЅИНГО:
Господине потпретседателе, 37
години јас го ословував господинот со
Далавера. Ако тој мисли дека е тоа сега во
овој момент за него навредливо,
јас
понатаму нема да го ословувам, ама да ги
напушти далаверите.
Второ, многу му благодарам што е
спремен да се откаже од потпретседател,
за да ме брани. Па тој беше адвокат на
Силекс и ги изгуби сите предмети, па ние
го откачивме. Од каде таа идеја.
Трето, многу е некоректно, многу
нецивилизирано да се зборува за работи
кои се случиле во 1994 година каде што
погинало дете, каде што ние изразивме
големо жалење и болно сме го тоа
доживеале, и да се зборува дека сум јас
издал налог да работи таа дискотека. Не е
налог. Органите кои се надлежни за тоа
издале налог.
Имав прилика да слушнам дека
немало два паралелни излази. Шест има.
Меѓутоа, зарем тоа треба овде да се
изнесува. Тоа е политички рефаншизам. Во
1994 година се случила несреќата. Во 1999
година ми пушта пријава господата.
Фудбалскиот сојуз на Македонија е
Републичка
институција.
Јас
во
Фудбалскиот сојуз на Македонија сум
потпишувал само завршна сметка, откако
ќе биде прегледана од соодветни органи.
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Не се работи овде за тоа дека има
кривица. Овде се работи за тотален
политички рефаншизам. Беа најавени 18
пријави. Јас уште 16 очекувам. Меѓутоа,
дами и господа, зошто ние да имаме
судство. Па тоа толку пари кошта, огромен
број судии, огромен број судови. Зошто
ние господинот Далавера. Него да го
поставиме тука за тужител, за судија,
“па кадија те тужи, кадија те суди“. Каде
е моралниот елемент, пред една ваква
говорница да се изнесуваат квалификации.
Па јас за него не реков дека е криминалец,
дека е рекетар, дека пари пљачка. Не
реков јас тоа. Јас не го нападнав лично,
не му го кажав тоа, затоа што тоа е
неодговорна работа.

ПДП можеби немаме ни еден член во
Радолишта, но и вие немате под огранок
во Ливада. Тоа многу добро го знаете. Така
да дека овие работи одат така, како што
вие планирате господо Лога, јас сметам
дека е жалосно да се слуша, затоа што ние
сите имаме мани, веројатно и ПДП во
Струга има свои мани, но таа не посегна по
своите граѓани, таа не им вели на своите
граѓани рекетари. Вие ако сте спремни од
тука да кажете дека рекетарите од ПДП го
правеа тоа, а тие се ваши соселани и во
Делогожда селаните биле рекетари кои што
реагирале на полнење на кутии и ако ги
нарекувате вашите селани рекетари,
господине Лога, бидете убедени секогаш
ќе губите во вашите села.

ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:

ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:

Ве молам, поминаа две минути. По
втор пат барате реплика.

Харуни.

ЉУБИСАВ ИВАНОВ - ЅИНГО:

СЕЈФЕДИН ХАРУНИ:

Јас само укажав на одредени
неточности кои се изнесени во овој
Парламент и можеше тој да станеше и да
каже не е тоа така и понатаму останувам
на тие докази, а не да зборува произволни
работи.

Јас мислев дека и не требаше да
реплицира господинот, меѓутоа, повторно
влече за еден заклучок кој од џеб сака да
го дава и на Собранието сака да му
наметне заклучок што било, а што било на
турски се вика – “јал не јал, три и пол“,
или пак “волкот сит, овците на број“.

ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
За реплика по втор пат се јавува
Азис Положани.
АЗИС ПОЛОЖАНИ:
Јас
реков
дека
несакам
да
повторувам што било во Струга и
струшко, затоа што се случи тоа што се
случи на 10 септември 2000 година во
цела Западна Македонија и реков ќе
избегнувам
да
кажувам
имиња
и
презимиња. Тие имиња, господо што ги има
напишано во Извештајот не се ниту
дошепнати на уво некому, ниту се
производ на некоја филозофија. Просто се
имиња напишани од лица кои биле на лице
место и дадени со писмена изјава и со
потполна одговорност. Јас тоа го велам.
Тие имиња што се напишани тука биле
таму каде што биле и за тоа одговараат
сите тие кои дале писмена изјава, под
секаква одговорност дека тоа било така.
Јас затоа не ги спомнав, затоа што овде
се планира да се оформи некоја анкетна
комисија, која веројатно ќе ги слушне и
вашите искази, ќе ги слушне и тие таму
што биле и ќе видиме дали биле или не
биле. Јас повеќе од тоа не сакам да кажам.
Второ, рековте дека во Делогожда
и во Ливада, благодарејќи на ДПА или на
вас лично не дојде до катастрофа. Мислам,
благодарејќи на вас во ДПА. ДПА изгуби и
уште повеќе ќе губи, затоа што ние како

Реплика по втор пат има Сејфедин

Господине Лога, аргументите се
многу тврди и за жал го реков, прв пат во
Македонија на Албанецот во локалните
избори се случи не да му се земе само
гласот, туку и образот. Дека имам
конкретно за Струга аргументи и тоа многу
тврди, име и презиме, место, изборна
единица, изборно место итн., за кое вие
можете да ми реплицирате. Не е бела
книга, туку книга на вистината.
Геноцидни се потезите кои на
својот народ, господине им нанесовте,
дека човекот можете да го претворате
вие само во една обична бројка, гласачка
бројка и тоа неопходна за да ги пополните
тие графи, дека во Струга, дека во Градец,
во Гостивар, во Скопје, ДПА победи. Вие
сакавте тие списоци да ги пополните и да
го моделирате Албанецот во безгласен
гласач и тоа немоќен војник. Без силен
субјект вие го направивте. Срамота. И
натаму
со
него
се
посакува
до
бесконечност да се манипулира, да се
обезвреднува
и
да
се
обезличува.
Илузорна е оваа не само твоја, туку и на
твоите лидери идеја да го постигнат тоа.
Тоа се само потези на примитивизмот и
налудничавоста што се струполија врз
главата на овој наш народ и тоа албански
напатен, воопшто во РМ. Тој стаписан во
своето сознание дека неговото денес
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станува се по неизвесно, по нестабилно и
по небезперспективно. Со демонстрација
на класичен терор се разорува човечкиот
спокој и тоа на Албанецот, за жал во овој
дел, се разградува достоинството на
личноста,
Албанецот,
конкретно
со
локалните
избори.
Оние
што
го
сочинуваат, врвот на оваа властодржна
гарнитура. Не гледаат ли дека стрелките
на часовникот влегуваат во критичната
зона. Аргументите се многу тврди и јас
сум
приморан
на
аргументите
на
господинот Лога, бидејќи втор пат и трет
пат излегувате бос.
Избирачкото место 1859 - Општина
Струга. Општинската изборна комисија
одлучила да ги смести во просториите на
седиштето на ПДПА - НДП, гласачките
кутии, кое е спротивно со одредбите на
Законот за локални избори.
Уште на почетокот на гласањето на
овие две избирачки места се појавија пет
возила полни со познати наоружани
криминалци, предводени од Гарип Каба.
Гариб Каба не е од Градец. Тој е твој
сограѓанин од Струга. Јас и да го видам не
го познавам. Претседателот на огранокот
на ПДПА - НДП за Струга ти е тој, а со
него во придружба бил Дилавер Бојку.
Дилавер Бојку не е од Градец, од Струга е,
само се плашиш да кажеш тука кој е тој.
Тој е еден познат криминалец. Јас како
таков го познавам и така сум слушнал за
него.
(Реакции во салата дека времето
за реплика изминало. И потпретседателот
на Собранието што ја води седницата го
опоменува Харуни за времето дадено за
реплика).
Понатаму, Дилавер Бојку е познат
на органите за прогон и е еден обичен
криминалец, што и во претседателските
избори за него беше долго и широко
пишувано, нему да му се придружи исто
така Бајрам Ќира. Бајрам Ќира не е од
Гостивар ниту од Скопје. Ќира и ќировци ги
има само во Струга, а потоа со негова
придружба бил и Наим, и двајцата осудени
за тешки кривични дела. Затоа немаш срце
да кажеш дека тие само за тој викенд
биле пуштени да гласаат во Струга и
струшко.
И тоа за 10.IX.2000 година. И да се
удирате - победивме. Вие морално имате
изгубено затоа така се однесувате. Оваа
група насилници влегува во просториите
каде што се одвивало гласањето и се
заканувала на членовите на избирачкиот
одбор и претставниците на ПДП. И тоа со
зборовите: ќе видите се што ќе правиме до

крајот на гласањето и ќе се уверите дека
ние сме закон во РМ. Дилавер Бојкот им бил
закон. Тој Бајрам Кира некој ти бил закон.
Ти бил тој закон затоа што тоа што ти е тебе
со Устав загарантирано и на ова Собрание
да се направи овде да се издигаш, тоа не го
правиш и на ова Собрание не сакаш да му
се дозволи да го работи она што со Устав му
е загарантирана работа.
Во с. Белица избирачко место 1871,
Белица е Струга и струшко...
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Ве молам заклучете ја репликата гдине Харуни.
СЕЈФЕДИН ХАРУНИ:
... претседателот
одбор, Укоска...

на

избирачкиот

Извини молим те.
... Јагода, член на ВМРО - ДПМНЕ
подпомогнати од ПДПА - НДП на сите
гласачи и нивни членови пред очите на
претставници на другите политички партии
им дава неколку гласачки ливчиња за да
гласаат за нивните кандидати и да ги уфрлат
во кутиите.
Во с. Калишта, и ние имаме Калиста,
но ова се однесува за Струга, гласањето
течело регуларно се додека не се појавила
струшката банда предводена од Дилавер
Бојку...
(Реакција на некои пратеници од место).
Ти сигурно и во сон се плашиш од
него.
При нивното пристигнување до
избирачкото место тие биле информирани од
нивни активисти дека гласањето оди
регуларно и воопшто нема можност да се
уфрлат ливчиња по планот како што им го
дале и затоа му наредиле на Урим Јусуфи,
член на ПДПА - НДП да ја искрши
гласачката кутија. Откако била поставена
друга гласачка кутија биле уфрлени 50
гласачки ливчиња во корист на ПДПА - НДП.
Овие дејствија се констатирани и од
Општинската изборна комисија.
Во
с.
Радолишта
целокупниот
избирачки материјал, како и во сите три
избирачки места биле...
(г-динот Илијаз Халими со ѕвончето
го предупредува г-динот Харуни да заврши
со репликата).
(Пратениците
реагираат).

од

место

гласно

ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Г-дине Харуни ве молам, по трет пат
ве предупредувам, поминаа шест минути не
две минути, да го почитуваме Деловникот.
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СЕЈФЕДИН ХАРУНИ:
Г-дине потпретседателе тој е од
Струга и во една прилика реков дека е
копитар. Човеков е бос и затоа сака на
целата јавност да и го кажува она што тој
понекогаш го наумил и она што оние на него
слични му кажуваат во партијата да
спроведува.
Молимте дозволи да му пренесам се
она како се одвивало на изборите во Струга
и струшко.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Завршете ве молам.
Да
реченици.

го

слушнеме,

уште

две

три

СЕЈФЕДИН ХАРУНИ:
Јас
дозволува.

ќе

завршам

доколку

Во
с.
Радолишта
избирачки материјал, како
избирачки места.

ми

се

целокупниот
и сите три

(Тропање по пратеничките клупи).
Тропај

колку

сакаш

клептоману,

можеш.
... биле под апсолутна контрола од
страна на Султан Мемеди. Султан Мемеди не
е од Градец, исто така е од Струга и
струшко, претседател на месна заедница
Рамадан Лена и Нафи Јунузи, кој патем е и
началник на државната безбедност.
(Реакција на пратениците).
Нафи Јунузи сте слушале?
(Повторна реакција од место). Да.
Во просториите на сите овие три
избирачки места нон - стоп биле присутни по
10 активисти на ПДПА – НДП, кои вртејќи се
во круг ги полнеле кутиите со сите гласачки
ливчиња за сите граѓани кои се на....
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Ве молам г-дине Харуни, морам да ве
прекинам, затоа што вие претерувате.
СЕЈФЕДИН ХАРУНИ:
... без разлика што тие и физички не
се во РМ. Гласале за луѓе кои воопшто на
денот на изборите и не биле во РМ.
(Реакција со погласно довикување од
пратеничките клупи).
Вам ви треба да ви се чита и сто
пати...
(Претседавачот му се обраќа на
албански јазик на пратеникот и пратеникот
му
одговара
на
албански
јазик
претседавачот и пратеникот комуницираат
на албански јазик).

Потпретседателе дозволи, она што
тој од место секогаш ми се заканува, јас
веќе многу сум се наслушал. Биди стрплив.
Вам треба по 100 пати да ви се
кажуваат аргументите. Аргументите се тврди,
вие немате друго, затоа дигате галама и
врева во Собранието. Излезете врз основа
на аргументи овде реплицирајте.
Во с. Загрчан, Трнгово и Радолишта
претставниците на ПДП под закани на
наведената банда биле принудени да ги
напуштат избирачките места ...
(Ѕвонење
на
претседавачот
реакција на пратениците).
(Претседавачот му се
албански јазик на пратеникот).

обраќа

и
на

(Реакција на пратениците на НДПА).
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Ве молам напуштете ја говорницата,
да им дадеме можност на другите да земат
збор.
(Г-динот Сејфедин Харуни не ја
напушта говорницата и настанува општ хаос
во салата).
Ако ви е намерата да вршите
опструкција тоа е друга работа. Да пречите
на работата на Собранието, на седницата тоа
е друга работа. Ние имаме Деловник и треба
да го почитуваме Деловникот. Сега јас го
прекинав г-динот пратеник Петар Гошев
само затоа што излезе од темата на точката
што
беше
на
дневен
ред. Вие го
претерувате,
затоа
бидете
малку
колегиален. Да им дадеме можност и на
други да земат збор и да завршиме вечерва
барем
со
дискусиите,
па
утре
да
продолжиме со заклучоците.
(Реакција скоро на сите пратеници
во салата).
Има збор г-динот пратеник Алириза
Лога, па потоа ако се јави некој за реплика.
(Г-динот Сејфедин Харуни останува
на говорницата).
АЛИРИЗА ЛОГА:
Почитуван потпретседателе, дами и
г-да пратеници, зарем ова е демократија,
зарем ова малтретирање на сите нас овде и
на сите оние што нас не гледаат преку
телевизија со г-динот што е пред нас тука на
говорница, не го почитува ни најмалку
Деловникот и е тука на еден пратеник кој
што за жал 10 години тука ни стои довека
Зарем не е ова малтретирање, зарем
само вие знаете да зборувате и да говорите.
Затоа јас воопшто ниту сакам да реплицирам
со вас г-дине, воопшто не сакам ...
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(Г-динот Сејфедин
обраќа од говорница)

Харуни

му

се

... ма што сакаш ти кажувај на памет,
споменување имиња колку сакаш.
Што
се
однесува
до
г-динот
Положани. Јас реков јасно и гласно тие што
дојдоа во Ливада да ги скршат кутиите не
беа од Ливада, беа од други села. Тоа е
едно.
Второ, дали ние ќе добиеме или не
во Ливада, и сега добивме и ќе добиеме и
понатаму, иако ти си доктор и знам дека
некои услуги со суми ги правиш таму и
собираш такви гласови, а какви ги собра.
Благодарам.
ИЛЈАЗ ХАЛИМИ:
Благодарам.
Ја
прекинувам
седницата
продолжуваме утре во 11,00 часот.

и

(Седницата прекина со работа во 18,00 часот).
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