ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ
ВО МАКЕДОНИЈА

До: Претседателот на Република Македонија
Бранко Црвенковски

Почитуван господине Претседателе,
со голема загриженост ги следиме настаните во нашето
опкружување, постапките, проценките и сите активности на
најодговорните политички и државни функционери и институции во
Република Македонија поврзани со решавање на конечниот статус
на српската покраина Косово и Метохија.
Во тој контекст искрено сме загрижени од тенденцијата по ова
прашање на пошириката македонска јавност да и се претстави како
завршена работи и чин од кој покрај четирите државни граници: кон
Р. Бугарија, Р. Грција, Р. Србија и Р. Албанија (потврдено со писмо
од министерот за надворешни работи од 07 ноември оваа година,
испратено до пратеникот и Претседател на Демократската партија
на Србите во Македонија, господин Иван Стоилковиќ) наскоро ќе
произлезе и петта, и тоа државна граница кон Косово и Метохија.
Особено не изненади во овие клучни моменти кога се решава
судбината можеби на целиот Балкан, а може и пошироко, Вашата
покана до Фатмир Сејдиу да направи официјална посета на Р.
Македонија и да биде Ваш гостин. Сметаме дека таков вид посета
однапред Сејдиу го издига на ранг кој го уживате Вие, односно го
промовира во претседател на држава, што според наше мислење не
е ниту на повидок. Му пружате гостопримство на човекот кој веќе
две години го предводи тимот на луѓе кои глумат преговори и од

својата удобна фотеља им се потсмева на сите околу себе чекајќи
сонот подарен од САД да го претвори во реалност.
Најдобронамерно и пријателски Ви го презентираме нашиот
став дека претстојната посета нема да наиде на добар прием кај
нам најблискиот и веруваме најдобар пријател на Балканот,
Република Србија. Убедени сме дека тој чин нема да Ви ги зголеми
симпатиите нити поддршката кај поголем дел од македонските
граѓани, а најмалку кај српскиот национален корпус во Р. Македонија
кој од првиот ден на осамостојување на Р. Македонија искрено Ве
поддржува во Вашата политика.
Вашите контакти и воспоставени релации со многуте
шефови на држави и други влијателни званичници од светските
простори бездруго ви пружаат можност да имате увид во сите
легални активности, но исто така и во оние кои не се достапни до
јавноста, да ги наречеме задкулисни. Но сознанието дека сте
одлично информирани за се што се случува не ни дава за право
како репрезенти на српскиот етнички корпус да молчиме и пред
македонската јавност да останеме неми набљудувачи на она што и
се случува на земјата од која во најголем број потекнуваме, а и кон
репрекусиите кои неминовно ќе се одразат и врз нашата држава, Р.
Македонија.
Тие однапред најавени, за жал и од голем дел од
македонската јавност прифатени ставови дека српската покраина
КиМ е завршена приказна и дека Србија нема веќе што да бара
таму, кај српските граѓани во Р. Македонија предизвикуваат
негодување и бес. Убедени сме дека ниту Вие како претседател на
сите граѓани во Република Македонија, не можете и не смеете да
останете индиферентни кон тие појави.
Свесни сме дека од контактите со највисокото српско
државно раководство, како и последната средба со претседателот
Тадиќ, јасно ви се визирани идните односи помеѓу двете држави.
Притоа ниту во еден миг никој не смее, особено Вие како
претседател на држава, да ризикува спуштање на ниво на односите
помеѓу Р. Македонија и Р. Србија на студено, најниско, па дури
можеби и непријателско ниво. Особено би била болна таква
состојба со оглед дека и Вие го делите нашето мислење дека
Србија е најдобриот сосед и пријател на Р. Македонија.

Од спомнатите причини Ви се обраќаме и Ве молиме да ги
вложите сите свои, несомнено големи капацитети и напори во
изнаоѓање начин и пат за да ги поддржите напорите Република
Србија да излезе од оваа наметната ситуација што побезболно.
Инсистираме да не ја заборавате и ставате „под тепих“
Резолуција број 12445 на Совет на безбедноста на ООН, на која
впрочем инсистираат и двата големи играчи на светската политичка
сцена Русија и Кина. Со констатација дека таа резолуција го
одредила статусот на Косово и Метохија како неотуѓив дел на
Србија, а со оглед на различните ставови на земјите од Европската
унија, таа уште долго време ќе егзистира и ќе биде единствен акт
кон кој ќе се придржува Русија, како што изјави министерот за
надворешни работи на Русија на средба со госпоѓата Кондолиза
Рајс.
Во надеж дека ќе ја разберете нашата загриженост и
побудите за ова наше обраќање до Вас, со искрени и пријателски
чувства, Ве поздравуваме.
Скопје, 29.11.2007.
Demokratska Partija na Srbite vo Makedonija
Pretsedatel
Ivan Stoilkovi}

