ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ
ВО МАКЕДОНИЈА

С О П Ш Т Е Н И Е

Спротивно на сите напори кои ги вложува
официјалната политика во Р.М., почнувајки од Претседателот
на државата, Владата како и сите други сериозни политички
партии насочени кон зачувување на бистри глави и разумни
ставови поврзани со прашања на идниот статус на Косово и
Метохија и влегување во НАТО, зачудувачка е одлуката на
една од водечките партии на власт – ДПА да организира митинг
за подршка на безусловна независност на Јужната српска
покраина. За да полесно се „голтне“ овој дестабилизирачки чин,
организаторите го пласираат во пакет со поддршка на
влегување на РМ во НАТО алијансата.
Кога веќе се знае дека повеќе од 90 насто од граѓаните на РМ
безрезервно го поддржуваат влегувањето во НАТО, дека тоа е
приоритетна задача на која постојано работат институциите на
системот, како и дека постои консензус на сите политички
партии по ова прашање, најавениот настан излегува од
државните институции и инсинуира дека е нужно дополнително
ангажирање
на
ДПА.
Меѓутоа,
очигледно
е
дека
дестимулирачки и контрапродуктивно е владеачката партија на
чело со своите министри од Владата, да излегува со ставови
кои не се совпаѓаат со официјалниот став на Република
Македонија. Кога една од владеачките партии на себе ги
презема прерогативите на институциите во кои сама учествува,
тоа не е добро за Македонија и не испраќа добри сигнали кон
нашите Европски пријатели и САД, посебно не сега кога се
наоѓаме непосредно пред носење на одлуки судбоносни за
Македонија.
Се уште ни е во сеќавање како заврши еден сличен
митинг одржан 2001 година на истото место и со истите
учесници, па затоа сметаме дека сега најавениот внесува
немир кај граѓаните на РМ.

На организаторите на тетовскиот митинг им
порачуваме дека освен што се разобличуваат нивните
деструктивни ставови, со истиот ништо нема да допринесат за
остварување на нивната идеја независно Косово. Никој нека не
заборави, па ни ДПА кој излезе на чистина како дестабилизатор
на Република Македонија, дека за вистинска независност на
Косово недостасуваат само два елементи : согласност од
страна на Република Србија и одлука на советот за безбедност
на ОН. Тоа никогаш нема да се случи, па Косово и да само
прогласи независност ќе се создаде една квази државна
творевина која долго време ќе биде фактор на нестабилност на
Балканот, а секако и пошироко.
Се обраќаме до сите граѓани на РМ, без оглед на
нивната национална или политичка припадност, да не
наседнуваат на ваквите провокации, а решавањето на сите
круцијални прашања да го препуштат на институциите на
државата.
Посебно се обраќаме до членовите на ДПСМ и сите
припадници на српскиот етнички корпус да останат мирни и со
ниту еден чин да не придонесат кон дестабилизација на нашата
држава. Денес е очигледно дека улогата на дестабилизатор на
Република Македонија ја презема ДПА, за жал една од
владеачките партии.
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