
Сергеј Железњак и Петар Толстој са делегацијом „Отаџбине“: Само директно поштовање резолуције 1244, без било каквих такозваних „свеобухватних споразума“, може да доведе до истинске нормализације стања на КиМ
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Заменик секретара Генералног савета партије „Јединствена Русија“ Сергеј
Железњак и заменик преседника Државне думе Русије Петар Толстој одржали су
консултације са делегацијом Покрета Срба на Косову и Метохији „Отаџбина“.

  

  

Кључна тема састанка били су, како је саопштила прес-служба „Јединствене Русије“,
политичка ситуација на Косову, као и развој међупартијске и међупарлемнтарне
сарадње у решавању косовских проблема и другим важним правцима руско-српских
односа.

  

Петар Толстој је подсетио на недавно писмо косовских Срба председнику Руске
Федерације Владимиру Путину, на посланицу Сабора Српске православне цркве
посвећену Косову, као и на неколико обраћања за заштиту Косова и Метохије које
су подржали водећи српски политичари и посланици, архијереји и свештеници
СПЦ, јавни, научни и културни радници и бројни грађани Србије.
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  „Делимо дубоку забринутост свих Срба због судбине Косова и Метохије – колевкеКосовског завета, извора српске духовне и националне традиције. За руски и српскинарод Косово и Метохија представља заједничку светињу наше православне и словенскецивилизације“, нагласио је Толстој.  Сергеј Железњак је рекао да дугорочно решење косовског проблема може битипронађено само кроз преговоре заинтересовних страна на основу одредби резолуције1244 Савета безбедности Уједињених нација.  

  „Само директно поштовање и практична реализација тог документа,камена-темељца решавања косовског проблема, може да доведе до истинскенормализације ситуације без било каквих такозваних ’свеобухватних споразума‘који излазе из оквира суштинске аутономије и самоуправе Косова, предвиђенихрезолуцијом 1244“, нагласио је Железњак.  „Захтев ЕУ и САД да Београд потпише такозвани ’Споразум о нормализацији односа‘ скосовскоалбанским сепаратистима, позиви да се изврши територијална подела Косова иМетохије на српски и косовскоалбански део, да се изврши такозвана ’разменатериторија‘ и други покушаји ове врсте категорички су неприхватљиви“, нагласио јеруски политичар.  Петар Толстој је упозорио на то да занемаривање свеобухватног правног акта –резолуције 1244, и даљи кораци усмерени на међународно признавање самопроглашеногКосова, прете катастрофалним последицама не само Балканском региону, него и целојЕвропи.  Сергеј Железњак је рекао да сматра да у условима свестране подршке Западакосовским Албанцима, укључујући и војну, посебан значај имају перспективе формирањасавременог и моћног војног потенцијала у Србији.    
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  „Војна моћ Србије и формирање регионалног војно-стратешког паритета постају кључнифактор који омогућава да Србија води самосталну унутрашњу и спољну политику, а пресвега да сачува Косово и Метохију у свом саставу, да заштити безбедност Срба и српскенационалне интересе у региону. Због тога, у оквиру српско-руске стратешке сарадњепосебно су актуелне одредбе о јачању дугорочне војне и војно-техничке сарадње, као исарадње Србије са земљама ОДКБ-а“, нагласио је Железњак.    Руководилац српске делегације Славиша Ристић захвалио је руским колегама задоследну и непроменљиву подршку Косову и Метохији.  „Предстојећа посета председника Русије Владимира Путина Србији ове годинепредставља најважнији политички догађај за нашу земљу. У вези с тим посебну улогудобија интезивирање међупартијске и међупарламентарне сарадње“, навео је он.  (Спутњик)  Видети још:  Ђорђе Вукадиновић у Скупштини: То што Славиша Ристић данас уМоскви разговара са високим представницима руске Думе и Јединствене Русије орешавању косовског проблема најбоље показује апсурдност режимске хајке која јепротив њега вођена последњих дана  "Отаџбина": Подржавамо изјаву Сергеја Железњака да би правно обавезујућиспоразум са Приштином за Србију личио на Минхенску капитулацију Чехословачке  
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