ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБА
У МАКЕДОНИЈИ

Демократска партија Срба у Македонији више не може
и неће да ћути. Врхунац политике која не доноси ништа добро
ни овој Држави ни овом региону био је наступ македонског
премиера г. Бучковског приликом сусрета са генералним
секреатром НАТО-а Јап Де Хот Шефером у Бриселу. Изјава
македонског премиера, цитирамо „да ће се грађани Косова
наћи у фази државне независности до краја године“, је у
континуитету његовог вишемесечног иступања по питању
статуса
Косова.
Последњи
наступ
г.
Бучковског
недвосмислено потврђује да он прејудицира решење статуса
Косова, а да је тај став у крајњој супротности са ставовима
свих осталих земаља Југоисточне европе, Контакт групе,
Европске Уније, НАТО Пакта и САД. Док све споменуте
институције решење косовског питања виде у договору и
компромисном решењу, без наметања, г. Бучкоски је себи
дозволио да унапред српску јужну покраину прогласи
независном државом.
Желимо да истакнемо да наш Премијер као да заборавља да
је за време његовог министеровања одбраном Републике
Македоније животе изгубило највише македонских браниоца, а
да су се главни кривци, иницијатори тог злочина налазили с
оне стране границе са Косовом, што је недвосмислено
потврдио и тадашњи секретар НАТО-а, г. Робинсон, а да су
исте те особе данас главни актери косовске политике.
Поновићемо да је индикативно да се ниједна земја из
окружење није унапред определила за коначни статус Косова
као независне државе чекајући завршетак преговора између
две заинтересоване стране, поштујући универзални принцип
ненаметања коначног решења, као и ставове Савета
безбедности Уједињених нација. Поставили би још једно
питање Премијеру, зашто је толико наклоњен страни која и
данас, када је само протекторат Уједињених нација, одбија и
саму помисао за демаркацију међусобних граница признатих

од свих релевантних фактора у свету на челу са Саветом
безбедности Уједињених нација и САД. Питамо га шта мисли,
какав ће тек став имати када по његовим прогнозама постану
независна држава. Коначно, сматрамо да г. Бучковски није
позван нити од народа ове државе овлашћен да иде толико
далеко да промовише независно Косово. Дали господин
Премијер размишља о судбини наше државе или се и он
приклонио мишљењу „да га не интересује Македонија западно
од Групчина“.
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