
То што Александар Вучић српској јавности представља да за сваки потез када је у питању КиМ има подршку Русије – гола је лаж!

Пише: Славиша Ристић
среда, 18 јул 2018 02:31

  

Добар дан, хвала вам што сте дошли на нашу конференцију за штампу. На самом почетку
морам да кажем да ће тема данашњег обраћања јавности бити наша посета руској Думи.
Кад кажем наша посета, мислим на нашу делегацију која је 13. јула ове године посетила
руску Думу на позив руских званичника.

  

  

У тој делегацији сам био ја - као народни посланик и председник Народног покрета Срба
са Косова и Метохије „Отаџбина“, доктор Марко Јакшић - члан председништва
Народног покрета „Отаџбина“ и дугогодишњи посланик у Народној скупштини Републике
Србије, Слободан Самарџић –
некадашњи министар за Косово и Метохију и 
Драгана Трифковић
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– председник Народног покрета и директор Центра за геостратешке студије.

  

У посету смо отишли, као што сам већ рекао, на позив високих званичника Руске
Федерације, конкретно потпредседника руске Думе Петера Толстоја и заменика
генералног секретара Јединствене Русије 
Сергеја Железњака
. Позив је уследио након писма које сам ја, лично, у име Народног покрета Срба са КиМ
„Отаџбина“ упутио председнику Руске Федерације Владимиру Путину, а и широј руској
јавности. Писмо сам упутио најпре електронском поштом, а онда сам 13. јула, приликом
састанка с руским званичницима, предао и потписани оригинал писма господину
Толстоју, са молбом да га преда кабинету председника Владимира Путина.
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Зашто смо се на овакав начин обратили руском председнику и руском народу?
Зато што је више него очигледна чињеница да је Александар Вучић кренуо с
припремом јавности у Србији за потписивање такозваног „свеобухватног
правно-обавезујућег споразума“ са сепаратистима у Приштини. Такав споразум би
коначно и заувек одредио будућност Косова и Метохије и просто бисмо изгубили
сваку шансу да тај део територије наше земље икада више вратимо под
суверенитет Републике Србије.

  

То је један од кључних разлога за обраћање председнику Руске Федерације.

  

А наравно да би, уколико дође до потписивања таквог „свеобухватног споразума“, то
био, чак и према мишљењу наших саговорника у Русији, основни документ који би
подразумевао да ће такозвано „Косово“ у наредним месецима постати чланица НАТО. А
онда је само питање времена и датума када ће и остатак Србијен постати чланица
НАТО.

  

Све ово Александар Вучић ради тако што српској јавности представља да за сваки
потез, када је у питању КиМ, има подршку Руске Федерације – што је гола лаж. 

  
  

Све ово Александар Вучић ради тако што српској јавности представља да за сваки
потез, када је у питању КиМ, има подршку Руске Федерације – што је гола лаж

    

Председнику Путину и руској јавности обратили смо се пре свега са молбом да српска
јавност, овде у Србији, сазна праву истину и зна шта конкретно значи када Русија каже
„Подржавамо Србију по питању решавања проблема Косова и Метохије“. Стално смо
добијали поруке из Русије да она чврсто стоји иза Резолуције 1244 Савета безбедности.
Међутим, овде у Србији сваки издајнички потез власти који повуче ова власт
представља као да је, наводно, у складу са том резолуцијом и да је – наводно – повучен
уз подршку Русије, њених званичника и руске јавности.

  

Зато смо, на позив руске стране, отишли 13. јула у руску Думу и разговарали  са високим
руским званичницима о проблему Косова и Метохије. Руски званичици су нам пренели
став да је наше писмо код њих, а и шире у руској јавности, примљено са уважавањем, а
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пре свега са разумевањем проблема и са разумевањем порука које смо ми њиме упутили.

  

Разговарали смо, наравно, о многим темама, али рећи ћу оно што је по мени најбитније. А
то је да су руски званичници поновили да ће држава Русија и њено руковоство стати
иза само оног решења које је стриктно у складу са Резолуцијом 1244 Савета
безбедности УН, што практично значи да се будуће решење за КиМ у разговору
„Београда“ и „Приштине“ може тражити искључиво у оквирима ове резолуције. То
практично значи – суштинска аутономија за Косово и Метохију у уставно-правном
систему Републике Србије. Све друге идеје - попут „правно-обавезујућих
споразума“ или проналажења „компромиса“ да „добијемо нешто“ јер наводно „на
Косову немамо ништа“ – не долазе у обзир.
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Руски званичници су нам потпуно јасно ставили до знања, како су нам рекли, да су након
нашег састанка обавестили кабинет председника Вучића да је за њих неприхватљив
захтев САД и ЕУ да Србија прихвати тзв. „свеобухватни споразум о нормализацији
односа Београда и Приштине“ који би Београд требало да прихвати и потпише са
сепаратистима из Приштине. Такође је потпуно јасно речено да никакви предлози и
захтеви за поделу Косова и Метохије, за размену територија, неће бити прихватљиви за
државу Русију и њено вођство.

  

То је оно што сам желео да пренесем и то је оно што ће, верујем, руска држава учинити
да би српски народ то чуо и знао. А не да српска власт своје издајничке потезе скрива
иза државе Русије и њеног руководства.

  

Наравно, разговарали смо и о многим другим темама. Ми смо изнели захтев, који је
примљен као интересантан предлог, да руска Дума у наредном периоду донесе
декларацију о КиМ, на бази Резолуције 1244 СБ УН, и да такву декларацију достави
овде, Народној скупштини Републике Србије, како би она тај документ имала у виду и
надам се, коначно, отворила, односно започела тему Косова и Метохије у овом
парламенту, у овом дому.

  

Изнели смо и предлог и наш захтев да бисмо желели да Срби са КиМ и њихова
делегација буду примљени код председника Руске Федерације, Владимира Путина,
ове јесени приликом његове посете Србији.

  

Исто тако, заједнички смо оценили да би Русија и њен капитал требало да буде
више присутан у Србији и да бу у области економске сарадње требало да буде
много већих резултата –да руски капитал буде присутан макар у оној мери у којој је
присутан немачки, турски или арапски капитал.

  

Добили смо обећање наших саговорника да ћемо сарадњу и овакве разговоре
наставити, а све са једним циљем – да спречимо да ова власт направи тај последњи чин
издаје, до чега би дошло ако буде прихваћен такозвани „свеобухватни споразум о
нормализацији односа између Београда и Приштине“.
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Ђорђе Вукадиновић: Како стоје ствари, изгледа да ће о Косову и Метохији прерасправљати руска Дума него српски парламент  (...) Ваше питање се надовезује на оно о чему сам ја јутрос говорио у Скупштини, а то јеоно што је у суштини и тема овога о чему нам је сада говорио колега Славиша Ристић.Дакле, ми смо тренутно на корак од апсурдне ситуације – да ће, изгледа, пре рускаДума расправљати о ситуацији на Косову и Метохији и заузети став о томе, него што ћето урадити Скупштина Србије.  Од како је парламент Србије у овом сазиву, а то је сада већ више од две године,ниједном се није расправљало о КиМ. Није било посебне седнице, иако су буквално насамом почетку и наша посланичка група, и неке друге посланичке групе након тога, увише наврата, све до јутрос, понављали захтев и апел руководству да закаже посебнуседницу Народне скупштине на тему Косова и Метохије.    Ми смо тренутно на корак од апсурдне ситуације – да ће, изгледа, пре руска Думарасправљати о ситуацији на Косову и Метохији и заузети став о томе, него што ће тоурадити Скупштина Србије    Не само да те седнице нема, ево, скоро већ две и по године, него чак и надлежнискупштински одбор – Одбор за Косово и Метохију, а то можете лако проверити,убедљиво најређе заседа и најређе се састаје од свих других одбора у овом сазивуСкупштине. А чак и кад се одрже седнице, оне су најчешће затворене за медије, тобоже,због „јако важних ствари које се тамо чују“, а заправо да би јавност била што мањеупозната са тим шта се дешава и шта народни посланици мисле о проблему КиМ.  Нема дословно никаквог оправдања за неодржавање такве тематске седнице о КиМ и јасам јутрос поновио тај захтев, баш као што су то учиниле и неке моје друге колеге.Независно од тога шта ће се на тој седници рећи, независно од ставова око којих сеслажемо или не слажемо – јер по том питању има разлике и међу посланицимаопозиције, далеко од тога да сви мислимо исто – ја не видим меродавније место за тзв.„унутрашњи дијалог“ од Народне скупштине Републике Србије.  Но, морам укратко да се осврнем и на ово што је колега Славиша Ристић сада овдеизнео. У светлу ових чињеница, ових разговора и јасног става представника рускевладајуће странке и руског парламента, потпуно је јасно о чему се ради.    Став Русије је јасан и он недвосмислено полази од Резолуције 1244 СБ УН и, најблажеречено, врло је скептичан према свим оним, такозваним, „свеобухватним споразумима“,који у суштини значе дерогирање и Резолуције 1244 и срспке државности на Косову иМетохији    Молим вас да узмете у обзир све ово што је овде сада речено и да из тог угласагледате хајку која се пре десетак дана на рачун колеге Славише Ристића водилаиз самог врха власти и режимских медија, приче о неким, наводним, „претњамаубиством“ и слично. Заправо, све је то било зато да се ова порука из писмапредставника Срба са КиМ Владимиру Путину, као и јасан став руске странеповодом тог писма, по сваку цену заташка и скрије од српске јавности. Зато садапрактично већина грађана Србије готово да нема појма о том писму, а поготово не знакако су руски саговорници, из врха државне Думе Русије и из врха владајуће странке,реаговали на наводе из тог писма и какво су охрабрење дали не само својимсаговорницима из делегације на чијем челу је био колега Ристић, већ и какву су порукупослали српској јавности и српском политичком врху.  Ја ту поруку разумем на следећи начин – а у наредном периоду ћемо видети да ли јетако. Иако дипломатски срочено, мислим да је из Москве доста експлицитнопоручено: „Немојте се више заклањати иза Русије када је реч о КиМ“. Став Русије јејасан и он недвосмислено полази од Резолуције 1244 СБ УН и, најблаже речено,врло је скептичан према свим оним, такозваним, „свеобухватним споразумима“, којиу суштини значе дерогирање и Резолуције 1244 и срспке државности на Косову иМетохији.  Славиша Ристић: Не би ме изненадило да ме оптуже како сам ја потписао иБриселски споразум – а не они  Заборавио сам још да кажем да су нас наши руски саговорници такође обавестили да суони са разумевањем и апсолутно прихватили Посланицу Сабора СПЦ по питању КиМ. Заразлику од наших медија овде у Србији, она је у руској јавности представљена исхваћена. Захваљујем се свим медијима који су дошли на ову конференцију за штампу инадам се да ће део онога што је овде изречено стићи до јавности. За нас је најбитниједа пренесмо поруку која је заиста истинита – а то је да Русија неће стати иза свакогрешења које Александар Вучић направи, већ само иза оног које је у складу саРезолуцијом 1244 СБ УН и уставно-правним оквиром Републике Србије.  

    За нас је најбитније да пренесмо поруку која је заиста истинита – а то је да Русија нећестати иза сваког решења које Александар Вучић направи, већ само иза оног које је ускладу са Резолуцијом 1244 СБ УН и уставно-правним оквиром Републике Србије    Нажалост, колико видим, данас овде нема медија са националном фреквенцијом, а билису ту када је требало да се покрене и лансира хајка против мене. Зна се, наравно, шта суразлози за ту хајку, и о томе уопште не бих даље говорио. Уосталом, да ли ико може дазамисли да би руски званичници позвали у посету и разговарали са човеком којипрети убиством Александру Вучићу? То је одговор на сву њихову причу. А лажи којесу касније наставили да говоре кроз ту кампању вођену против мене, попут оне да јеСлавиша Ристић „инсталирао“ границе између Косова и Србије, заиста не желим дакоментаришем, јер су ортодоксна лаж и бесмислица. Оно што су они сами урадилипокушавају да пребаце на друге, тако да ме не би изненадило да негде убудућности сазнам како сам можда ја потписао и Бриселски споразум, или нештослично.  Хвала вам.    (Конференција за новинаре народних  посланика Славише Ристића и ЂорђаВукадиновића 17.07.2018.)  Видети још:  Сергеј Железњак и Петар Толстој са делегацијом „Отаџбине“: Самодиректно поштовање резолуције 1244, без било каквих такозваних „свеобухватнихспоразума“, може да доведе до истинске нормализације стања на КиМ  Ђорђе Вукадиновић: Москва не признаје никакав „свеобухватни споразум саПриштином“, којим се дерогира Резолуција 1244 – и то све отвореније поручујеАлександру Вучићу  Делегација Срба са КиМ у посети руској Думи - неприхватљиво је било каквопотписивање „Споразума о нормализацији односа“ са косовско-албанскимсепаратистима  НСПМ: Како су СНС ботови и таблоиди писмо посланика Славише Ристића ВладимируПутину окарактерисали као "позив на убиство Вучића"  "Отаџбина": Отворено писмо Владимиру Путину - пријатељством Русије и сусретима саВама режим Александра Вучића пред домаћом јавношћу прикрива своју косовску издају
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