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Пише: Миодраг Зарковић
петак, 02 април 2010 08:06

  

- Полазећи од Устава Републике Србије по којем је Србија дефинисана као држава
српског народа и осталих грађана који у њој живе,

  

- Изражавајући приврженост духу и нормама славних предака који су вековима уназад
стварали, бранили и обнављали националну државу српског народа,

  

- Руководећи се циљевима обезбеђења сталног мира и стабилности на простору
Републике Српске, као и болно недостајућем унапређењу односа Републике Србије са
свим политичким, друштвеним и културним субјектима српског народа у окружењу,

  

- Тежећи да сећање на сурове оружане сукобе током двадесетог века, у којима је српски
народ поднео немерљива страдања, никада не избледи, као и да истина о стотинама
хиљада српских жртава најзад продре у светску јавност и доведе до правних последица
за све који су некажњено проливали српску крв,

  

- Ужасавајући се пресуда Хашког трибунала, који упорно занемарује српске жртве из
девдедестих година двадесетог века и одбија да процесуира идеологе словеначких,
хрватских, муслиманских и албанских злочина над српским становништвом у истом
периоду, а који су у великој мери пука реприза стравичних злочина над Србима из два
светска рата,

  

доле потписани држављанин Републике Србије донео је личну

  

ДЕКЛАРАЦИЈУ

  

о осуди Декларације о осуди злочина у Сребреници
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1. Народна скупштина Републике Србије извела је 30. и 31. марта 2010. године
најстрашнији злочин према српском становништву у Републици Српској, на начин
утврђен Декларацијом о осуди злочина у Сребреници, настављајући друштвене и
политичке процесе и појаве који су довели до формирања свести да се остварење туђих
националних интереса мора остварити занемаривањем сопствених и даљим
унижавањем националног достојанства целог српског народа.

  

2. Држављанин Републике Србије изражава саучешће породицама Срба настрадалих за
време ратова деведесетих, као и извињење Републици Српској због тога што није
спречио да се донесе трагична Декларација о осуди злочина у Сребреници.

  

3. Држављанин Републике Србије очекује да Народна скупштине Републике Србије у
неком следећем, часнијем сазиву, усвоји Декларацију о извињењу народу и
институцијама Републике Српске.

  

4. Држављанин Републике Србије изражава очекивање да ће највиши органи Републике
Српске осудити злочин који је над њиховим ентитетом и становништвом учинила
Народна скупштина Републике Србије.

  

5. Држављанин Републике Србије нада се да ће Република Српска, упркос изузетно
снажном притиску којем је са свих страна изложена још од свог настанка, успети да
опстане и оствари своје легитимне интересе.

  

6. Држављанин Републике Србије позива становнике Србије, а посебно Србе из других
земаља, да никада не забораве шта је и како урадила владајућа коалиција у Народној
скупштини Републике Србије, која је Декларацијом о осуди злочина у Сребреници
оправдала злодела свих осталих страна у југословенским грађанским ратовима и
практично позвала на њихово понављање.

  

7. Држављанин Републике Србије пружа пуну подршку свима који се противе наметању
пресуда Хашког трибунала као коначне правде и нада се да је сарадња са том срамотом
од институције завршена, као и да никада неће бити обновљена.
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8. Држављанин Републике Србије нада се да ће пуна истина о догађајима у Сребреници
из јула 1995. године продрети најпре у српску а затим и светску јавност, односно, да ће
погубне политичке манипулације уступити место чињеницама и доказима, колико год да
их има или нема.

  

У Београду, 1. априла 2010. године

  

Држављанин Републике Србије Миодраг Зарковић
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