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ОТВОРЕНО ПИСМО
Господине претседателе,
Ве потсетувам дека Република Македонија покрај своите обврски кон
одредени партнери, кои се дел од меѓународната заедница, има обврски и кон
Повелбата на Организацијата на обединетите нации, исто така би сакал да Ве
потсетам дека северната граница на Република Македонија кон Република
Србија е утврдена согласно договорот Трајковски-Коштуница и дека е тоа
меѓународен договор кој претставува сериозна обврска за Република
Македонија.
Имајќи го сето ова во предвид, не ги заборавам како аргумент ни
притисоците на кои е изложена Република Македонија, како на внатрешен така
и на надворешен план, не можам а да не Ве запрашам дали Република
Македонија е подготвена да изврши агресија врз својот сосед и согласно на
тоа да ги превземе сите одговорности кои произлегуваат од таквата одлука и
зошто досега во јавноста не ја објаснивте формулата која сосема ја почитувам “Македонија ќе ги следи сопствените интереси“ дали таа формула значи дека
за возврат сме се испазариле да го сочуваме уставното име или сме добиле
покана за членство во Европската унија. Се плашам дека станува збор за
гола немоќ во одбраната на државните и национални интереси под страв и
притисок од деструктивниот албански фактор и нивните ментори САД.

Господине претседателе,
во името на делот на српскиот народ кој што живее во Република
Македонија, кој помеѓу другото Ви даде и безрезервна поддршка на
претходните претседателски избори должен сум да Ве повикам на сериозна
промисленост и воздржаност, не само во однос на изјавите, туку уште повеќе на
практичното политичко однесување,
имајќи ги во предвид сите можни
импликации кои можат да настанат согласно реалната состојба,
противречностите во односот помеѓу правото и силата и реалните последици
од таквите односи.

Се надевам дека ќе ги имате во предвид нашите оправдани стравови
во однос на понатамошниот развој на настаните во регионот и дека ќе покажете
мудрост и разумност толку многу потребна во овој момент.
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