ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ
ВО МАКЕДОНИЈА

СООПШТЕНИЕ

„Државните граници на Република Македонија се утврдени со
билатерални договори со соседните држави и тоа: Република Бугарија,
Република Грција, Република Србија и Република Албанија“, тоа
дословно стои во одговорот до пратеникот и претседател на ДПСМ, г.
Иван Стоилковиќ на 07 ноември оваа година, потпишана од министерот
за надворешни работи во Владата на РМ, г. Антонио Милошоски.
Од одговорот на г. Милошоски недвосмислено произлегува
заклучок дека на север освен српско–македонска не постои граница со
некоја друга држава.
За разлика од официјалниот став на министерот во Р.
Македонија од одреден број политичари, медиуми, институции, па и
државни функционери, намерно или случајно се наметнува и некаква
петта, односно македонско–косовска граница.
Со најдобра намера и се обраќаме на македонската јавност со
молба во клучните моменти за Балканот кон прашањето на конечниот
статус на српската покраина Косово и Метохија (како што нашата
држава не е БЈРМ, така и Косово и Метохија не е Косово) да пристапува
исклучително внимателно и неутрално. Секој избрзан и пристрасен
потег може да има и тешки последици за нашата Држава.
Ќе потсетиме дека решавање на статусот на Косово и Метохија
започна со Резолуција број 1244 која се уште е на сила и зад која
цврсто стојат двете најголеми земји во светот, Русија и Кина. Значи
Косово и Метохија и понатаму е соствен дел на Србија и така ќе остане
се додека постои споменатата Резолуција.
Заклучок од горното се наметнува сам по себе, решение на
конечниот статус на Косово и Метохија не е ниту на повидок, а сите
други изјави и најави се само сеење на магла и притисок врз Република
Србија доброволно да се откаже од 15 % своја територија.

Со најнепосакуваната варијанта, еднострано прогласување
независност на Косово и Метохија или еднострано признавање, кое не
го посакуваат ниту поголем број членки на ЕУ, во центар на Балканот би
создало монструм творевина без можност да добие свое столче во
ООН, без шанса да влезе во ЕУ и да се здобие со други прерогативи на
легитимна држава. Тој монструм во долг период ќе претставува
„малигно ткиво“ на Балканот кое многу лесно може да метастазира и во
другите делови на Европа. По стапките на евентуална непромислена
одлука лесно можат, и тоа со полно право, да тргнат и територии кои
веќе се прогласиле за држави, како Јужна Осетија, Нагорно Карабах,
Придњестовје, Баскија и многу други сепаратистички движења во
Европа.
Уште еднаш ја предупредуваме нашата јавност да не избрзува
со „навивачки ставови“, а како сериозно ги сфаќаме и пишувањата на
најеминентни светски гласила, како на пример „Делли телеграф“ кој што
коментира, дека „прогласување на независност на Косово ќе ја парчоса
Македонија“, или угледниот „Економист„ чиј коментатор меѓу другото
вели: „Ризичната стабилност на Македонија повеќе ќе се разниша со
независност на Косово, што ќе го воодушеви македонското албанско
малцинство, а ќе ги подгрее стравувањата на македонското
малцинство“, би додале и ќе дестабилизира многу региони во Европа и
Азија.
Прашањето на Косово и Метохија е започнато и мора да добие
свое решение исклучиво во ООН.
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