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Данас је у Медија центру у Београду одржан округли сто на коме су у заједничкој
организацији узели учешће др Миша Ђурковић, проф. др Милош Ковић и
Драгомир Анђелковић у име иницијатора и потписника „Прогласа за окупљање у
одбрани Косова и Метохије”, као и представници политичких странака које су
подржале Проглас: Бошко Обрадовић у име Српског покрета Двери, проф. др
Милош Јовановић у име Српске коалиције НАДА, Мирослав Васић у име Српске
странке Заветници и Вук Јеремић у име Народне странке.

  

На крају округлог стола је академик Матија Бећковић, прочитао Закључак иза кога су
стали сви учесници.

  

  

У наставку доносимо говор председника Српског покрета Двери Бошка Обрадовића са
данашњег округлог стола:
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„Проглас за окупљање у одбрани Косова и Метохије, који је иницирала група од 50
истакнутих српских интелектуалаца, представља велику и важну вест из најмање три
разлога.

  
  

Проглас и наш данашњи округли сто дају најбољи могући одговор како међународној
јавности тако и свакој будућој власти у Србији шта је за нас неприхватљиво и шта је циљ
овог великог националног окупљања, а то је комплетни уставно-правни повратак КиМ у
оквире државе Србије

    

Најпре, српски интелектуалци су препознали значај историјског и геополитичког
тренутка и поразили нашу велику националну карактерну ману – неслогу, иницирајући и
потписујући овај заједнички документ који је на одличан начин истакао шта је из угла
наших националних и државних интереса за нас неприхватљиво када су у питању
Косово и Метохија, а шта је наш суштински циљ. На овај начин они су покренули један
преко потребан процес укрупњавања и уједињавања који је Милош Црњански још пре
скоро 90 година назвао „национално сабирање снага”.

  

Друга битна последица је позив свим политичким странкама да се укључе, што означава
национално јединство како између интелектуалне и политичке јавности, тако и унутар
самог блока патриотских политичких организација у Народној скупштини. Тиме су водећи
српски интелектуалци одиграли значајну улогу катализатора, а политичке странке
показале свест о значају слоге по овом кључном питању.
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  Овде присутна четири опозициона посланичка клуба у новом сазиву Парламента имајуукупно 43 народна посланика што представља једну нову политичку реалност и снагукоја неће дозволити било какву игру у вези са КиМ која би водила разграничењу,подели, моделу „две Немачке” или било каквом другом облику признања лажне државеКосово, кршењу Устава Србије и Резолуције 12 44 СБ УН.  Најзад, пошто је у току нови циклус притисака на Србију да се одрекне своје јужнепокрајине, Проглас и наш данашњи округли сто дају најбољи могући одговор какомеђународној јавности тако и свакој будућој власти у Србији шта је за наснеприхватљиво и шта је циљ овог великог националног окупљања, а то је комплетниуставно-правни повратак КиМ у оквире државе Србије. И само овим заједничким путемтреба наставити и у будућности, уз позив и свим другим патриотским странкама,удружењима и угледним личностима да нам се прикључе у овом великом националномокупљању за одбрану и очување КиМ у саставу Србије.“  (Двери)  
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