
"Отаџбина": Отворено писмо руском амбасадору у Београду Александру Боцан Харченку - шта је стварни став руске политике према јужној српској покрајини
четвртак, 26 септембар 2019 13:42

 Ваша екселенцијо,

  Разлог да Вам се овако јавно обратимо јесте наш захтев за пријем у руску амбасаду
поводом предстојећих сепаратистичких избора у јужној српској покрајини. На први наш
захтев нисте нас удостојили ни одговора, а у другом сте навели да немате времена. Наш
мотив за сусрет са Вама јесте то што је пре пар година ондашњи шеф руске канцеларије
г-н Андреј Шогоров активно лобирао међу Србима да се одазову на изборе које
расписује самопроглашена република Косово. Касније су представници „Српске листе“
као косовски парламентарци боравили у руској Думи због чега смо протестовали.
Протествовали смо јер је супротно правној логици да Руска Федерација не признаје
самопроглашену републику Косово а прима њихове парламентарце па макар они били
Срби. Можда је то и горе, што су Срби.   

Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ подсећа да је председник
Покрета народни посланик у Скупштини Србије Славиша Ристић био посматрач на
прошлим председничким изборма на Криму. Он је подобан да буде посматрач на Криму
али није подобан за пријем у руску амабасаду у Београду.

  

У Вашем одговору навели сте да не можете да нас примите пошто је Народни покрет
Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ опозиција власти а да ви искључујете било какво
мешање у питања унутрашње политике земље-домаћина. Дај Боже да је тако, имајћи у
виду да велики број руских државних функционера и званичника присуствује
манифестацијама Српске напредне странке.

 1 / 2



"Отаџбина": Отворено писмо руском амбасадору у Београду Александру Боцан Харченку - шта је стварни став руске политике према јужној српској покрајини
четвртак, 26 септембар 2019 13:42

  Пре неки дан смо чули из устију функционера и посланика Српске напредне станкеВладимира Ђукановића на режимским медијима да је Српски покрет Двери такођезатражио пријем у руској амбасади. Он каже, не може „Бошкић“, тако ословљавапредседника Српског покрета Двери господина Бошка Обрадовића, да буде примљен уамбасади Руске Федерације. Чудно је да о пријему у руску амбасаду одлучује Српсканапредна странка. Чуди се нас и обавештеност Српске напредне странке о дописима уруску амбасаду. Не би било згорег да обавестите јавност Србије да је она отворена самоза присталице режима Александра Вучића али не и за оне који су његови политичкипротивници. На тај начин бисте уштедели труд и време грађанима Србије.  Овакав приступ имао је и претходни руски амбасадор у Београду Александар Чепуринзбог чега је награђан местом у Управном одбору НИС-а. Ранији амбасадори као што суњихове екселенције Конузин и Алексејев отворени су били за разговор са грађанимаразличитих политичких уверења.    Желели смо да се сретнемо са Вама да нам разјасните шта је стварни став рускеполитике према јужној српској покрајини    Други разлог зашто смо желели да се сретнемо са Вама јесте и тај да нам разјаснитешта је стварни став руске политике према јужној српској покрајини. Један део рускихзваничника, међу којима и Ви у Вашем задњем интервјуу, кажу да Русија подржаварешње статуса КиМ у складу са Резолуцијом 1244 СБ УН. Одмах потом изјављујете да ћеРусија подржати све оно што се договоре Београд и Приштина. Како је став српскогпредседника да се разграничи са Албанцима, то јест да се одрекне највећег дела Косоваи Метохије што је супротно Резолуцији 1244 СБ УН, не можете у исто време даподржавате и целовитост Србије и цепање Србије.  Са друге стране, одвајање највећег дела Косова и Метохије значи одлазак тог делаСрбије у НАТО пакт. То ипак није ни у руском ни у српском интересу.  Да ли су Ваше наде у искреност актуелног режима у Србији према Руској Федерацијизаиста озбиљне? Мислимо да газите на трулу даску јер су овој власти дани одбројани.Власт у Србији је криминална, корумпирана и диктаторска. Не бисмо волели да Русијанаправи исту грешку као са Црном Гором. Подржала је одвјање Црне Горе и режим уњој а она је само једног јутра осванула у НАТО пакту. По начину владања режими уСрбији и Црној Гори су као сестре близнакиње.  Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ ће и у будућности делитирусофилске ставове. Функција амбасадора је пролазна као што је и сама власт у Србијипроменљива. Али пријатељство и блискост руског и српског народа остаје за век ивекова.  Како радили тако нам Бог помогао.  Косовска Митровица  26.09.2019. године  
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