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Председнику Руске Федерације, В. В. Путину

  

Председнику Владе Руске Федерације, Д. А. Медведеву

  

Председнику Савета федералне Скупштине Руске Федерације, В. И. Матвијенко

  

Председнику државне Думе федералне Скупштине Руске Федерације, С. Е. Наришкину

  

Министру иностраних послова Руске Федерације, С. В. Лаврову

  

Обраћање четири скупштина општина АП Косова и Метохије

  

  

Обраћамо се Руској Федерацији, као сталној чланици Савета безбедности и једног од
гараната Резолуције 1244 Савета безбедности УН, због врло јаког притиска и претњи
којима су Косово и Метохија подвргнути од стране окупационог сепаратистичког режима
Приштине-ЕУ и САД, због чега су власти у Београду приморане да потпишу Бриселски
споразум.
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На основу тог споразума од Београда се ултимативно захтева фактичка предаја дела
српске територије Косова и Метохије окупационом сепаратистичком албанском режиму
из Приштине. У замену се Србији нуди датум за приступне преговоре за чланство у
Европској унији који, уз све то, сами по себи не представљају никакву гаранцију будућег
чланства.

  

Имајући у виду неодређене перспективе европског интеграционог процеса и неизвесну
судбину саме Европске уније, као и сам Устав Србије и Резолуцију 1244, тзв. Бриселски
споразум представља цинично ругање државности Србије и понижење националне
самосвести српског народа.

  

Узнемирени смо и зато што српско-руске сусрете на највишем нивоу, од којих је један
одржан у априлу, а следећи треба да се одржи у мају ове године, неки политичари из
владајуће коалиције и с њима повезани стручњаци представљају као фактичку подршку
званичне Москве прихватању тзв. Бриселског споразума властима у Београду, иако се
њиме предвиђа легализација сепаратистичког распарчавања државе Србије.

  

Ми међутим знамо да је Русија увек подржавала територијалну целовитост Србије са
Косовом и Метохијом у њеном саставу, те да и даље стоји на чврстој позицији
супростављања признању независности самопроглашене тзв. Републике Косова и
њеном пријему у чланство УН.

  

Саопштавамо да је 22. априла о.г. у знак протеста против тзв. бриселског споразума у
Косовској Митровици одржана свенародна Скупштина на којој је непосредно изражена
народна политичка воља да се у складу са Уставом Републике Србије конституишу
органи Аутономне покрајине Косово и Метохија. Тренутно се ради на формирању
органа:

  

Скупштине, Извршног већа и других органа власти АП КиМ, предвиђених Уставом
државе Србије.

  

Зато ми, као законити и легитимни политички представници народа АП Косова и
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Метохије као једне од две територијалне аутономије у саставу Републике Србије, која не
прихвата насилни и етнички мотивисани сепаратистички чин одвајања од матичне
државе Србије, јавно саопштавамо следеће:

  

1) Тзв. бриселски споразум од 19. априла о.г. представља нелегални акт, којим се грубо
крше Устав Србије из 2006. године и Резолуција СБ УН 1244.

  

2) Сепаратистички режим у Приштини и ЕУ захтевају од Београда да методама силе у
дело спроведу тзв. Бриселски споразум, што је супротно Уставу Републике Србије,
Резолуцији 1244 СБ УН, а противни су и политичкој вољи грађана Косова и Метохије који

  

желе да остану у саставу државе Србије.

  

3) Слободни смо да од Вас захтевамо да помогнете властима у Београду да процес
преговарања о статусу Косова и Метохије вратите у формат Савета безбедности, уз
обавезно учешће сталних чланова СБ УН Русије и Кине, који подржавају територијалну
целовитост Србије.

  

4) Верујемо да ће током преговора под окриљем Савета безбедности о решавању
статуса Косова и Метохије наша власт у Београду укључити Србе из целе покрајине,
како оне који живе на северу тако и оне јужно од реке Ибар.

  

5) Све док међународна заједница на нивоу СБ УН не донесе легитимна решења у вези
са Косовом и Метохијом, односно нову резолуцију о Косову и Метохији коју би Србија
ратификовала у складу са Уставом Србије, подразумева се да сви у Србији морамо да
радимо у складу са Уставом Републике Србије и Резолуцијом 1244 СБ УН од 10.06. 1999.

  

У оваквој кризној ситуацији ми не видимо други излаз, осим да се обратимо Вама са
молбом да и нама, као и властима у Београду помогнете да заштитимо уставни поредак
Републике Србије на Косову и Метохији, као и Резолуцију 1244 СБ УН од једностраних
акција Вашингтона, Брисела и Приштине, који покушавају да наметну решење искључиво
у своју корист. Морамо да признамо да је садашња власт под притиском ЕУ и САД
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изиграла предизборна обећања да ће поништити све штетне уговоре које је режим
Бориса Тадића парафирао на штету Срба са Косова и Метохије и Резолуције 1244. Ми
их због тога не осуђујемо нити оправдавамо, имајући у виду страшне притиске који су се
обрушили на нашу земљу.

  

Обраћајући се Русији, ми у исто време молимо да наше позиције и нашу борбу подрже и:

  

- Друштвено-политичке снаге Србије, парламентарне и непарламентарне странке,
друштвени покрети и организације, јавни радници на пољу науке и културе и сви људи
којима је стало до части и независности њихове отаџбине; Српска дијаспора у
Републици Српској, Црној Гори, Хрватској, САД, Канади, Западној Европи, Русији,
Аустралији и другим земљама;

  

- Међународна политичка и парламентарна јавност која се изјашњава против признања
независности самопроглашеног Косова, као кршења основних постулата међународног
права, на првом месту Повеље УН;

  

- Слободна међународна јавност, која је забринута због даље ескалације конфликта на
Балкану и Европи, као резултата насилничког притиска који угрожава
међународноправни поредак и мир;

  

- Све људе добре воље који су против насилног преформативања и савремених метода
поробљавања читавих земаља и народа.

  

Ми ћемо се борити за наша уставна и људска права, за част и национално достојанство
Србије, против војно-политичког, економског и духовног поробљавања српског народа.

  

Ми водимо праведну борбу за праву и свету ствар, за неотуђива лична права и
политичку слободу.
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Председници скупштина општина:

  

председник СО Лепосавић

  

Славко Стефановић

  

председник СО Зубин Поток

  

Стеван Божовић

  

председник СО Косовска Митровица

  

Ксенија Божовић

  

председник СО Звечан

  

Момчило Гвоздић

  

(НСПМ)
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