
Немојте више да обмањујете српску јавност и да претите неуставним референдумом о КиМ – ради испуњења обавеза које сте сами предузели

Пише: Петровдански проглас државним властима Србије
уторак, 17 јул 2018 14:32

  

 Поштована господо, на челу са председником државе,

  

Ако остварите свој наум и потпишете тзв. «правно обавезујући споразум о свеобухватној
нормализацији односа», или поделу Косова и Метохије између Србије и тзв. «Косова»,
биће то најпоразнији чин у модерној историји Србије. Тиме би Косово и Метохија припали
Великој Албанији и НАТО-савезу. Тако би се угрозили животи наших суграђана на
Косову и Метохији и докрајчило разарање свеколиког наслеђа Срба и Србије на овом
светом, историјском простору.

  

Немојте више да варате српску јавност неким «компромисом» који би оправдао ваш
покушај признања независности Косова. Поготово немојте да као кукавичје јаје
подмећете тзв. «Заједницу српских општина», као тобожњи добитак. Та структура
неустановљених надлежности, која би постојала унутар устава и законā «Косова»,
служила би само као залога признања те мафијашке „државе“, притом без могућности
да Србима са КиМ пружи заштиту и обезбеди опстанак.
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Немојте да претите српској јавности референдумом о некаквом вашем предлогу када,
задовољни што сте умилостивили Запад и косметске Албанце да вам уделе Заједницу
српских општина, позовете српски народ да се о томе изјасни. Ви немате уставни и
законски основ да распишете референдум о темељним уставним питањима.

  

Немојте, такође, да убеђујете српску јавност у своју миротворачку и спасилачку мисију
ради које треба жртвовати Косово и Метохију. Знајте да мир у ропству није прави мир,
најмање за Србе.

  

Немојте више крити и медијски фалсификовати своју делатност у вези са обавезама које
сте сами прихватили. Ви сте, својим вазалским ставом према званичницима Европске
уније, довели Србију до „последње фазе преговора“ којима је циљ српско признање
независног Косова. Док се албанска страна за то озбиљно припрема, ви чекате упутства
из Службе за спољне односе ЕУ.

  
  

Немојте више крити и медијски фалсификовати своју делатност у вези са обавезама које
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сте сами прихватили. Ви сте, својим вазалским ставом према званичницима Европске
уније, довели Србију до „последње фазе преговора“ којима је циљ српско признање
независног Косова. 

    

Због свега реченог, морамо да вас упозоримо да не радите оно што нас убеђујете да
морате. Једино што сте дужни да чините, јесте заштита своје државе и свих њених
грађана, а посебно њеног опасно угроженог дела, наше свете земље, Косова и Метохије.
Престаните да својом погубном политиком и медијским нападима изазивате и
продубљујете унутрашње поделе у српском народу. Устав Србије и Резолуција 1244 УН
дају вам овлашћења да сачекате и да се припремите за наступајуће промене у
међународним односима, које ће омогућити праведно решење косовског сукоба. 

  

Одржите реч. Испуните заклетву. Извршите своје уставне обавезе. Мислите на своју
личну одговорност пред Богом, српским народом и његовом историјом, пред својим
прецима и потомцима. Сетите се Лазареве Клетве.

  

Манастир Светог Архиђакона Стефана у Сланцима, 14. јула 2018.

  

- Проф др Смиља Аврамов

  

- архимандрит Андреј, старешина манастира Светог Стефана у Сланцима

  

- Проф др Слободан Антонић

  

- Дејан Баљошевић, машински инжењер и бивши координатор за Ораховац
Координационог центра за КиМ

  

- Јована Баљошевић, професор гимназије у Ораховцу
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- Данило Баста, редовни члан САНУ

  

- Матија Бећковић, редовни члан САНУ

  

- Проф др Владимир Божовић

  

- Проф др Алекса Буха, редовни члан АНУРС

  

- Јеромонах Варнава, настојатељ манастира Светог Саве у Кувеждину

  

- Архимандрит Венијамин, духовник манастира Преображење

  

- Проф др Слободан Владушић

  

- Ђорђе Вукадиновић, политички аналитичар и народни посланик

  

- Архимандрит Гаврило, духовник манастира Свете Петке Беркасово

  

- Генерал Божидар Делић

  

- Архимандрит Дионисије, старешина манастира Липовац

  

- Проф др Јован Душанић
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- Александар Ђикић, председник Српског националног форума из Грачанице

  

- Пуковник Стеван Ђуровић

  

- Никола Н. Живковић, публициста и преводилац

  

- Др Никола Жутић, научни саветник

  

- Др Марко Јакшић

  

- Др Слободан Јанковић, научни сарадник

  

- Протосинђел Јован, духовник манастира Лешје

  

- Проф др Александар Јовановић

  

- Проф др Милош Ковић

  

- Др Ненад Којић, бивши председник општине Витина

  

- Проф др Часлав Копривица
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- Проф др Миодраг Кулић

  

- Проф др Александар Липковски

  

- Проф др Мило Ломпар

  

- Протосинђел Макарије, настојатељ манастира Фенек

  

- Јеромонах Макарије, старешина манастира Привина Глава

  

- Никола Милованчев, правник и историчар

  

-Др Драгиша Миловић, бивши председник општине Звечан

  

- Проф др Дејан Мировић

  

- Звонко Михаиловић, бивши председник општине Штрпце

  

- Драган Млађеновић, истраживач и нтерпретатор ране српске и еврпске музике

  

- Часлав Оцић, редовни члан САНУ

  

- Александар Павић, политиколог
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- Бранко Павловић, адвокат

  

- Др Драган Петровић, научни саветник

  

- Проф др Валентина Питулић

  

- Благоје Радић, Ораховац

  

- Оливера Радић, новинар и професор гимназије у Ораховцу

  

- Владимир Ракић, инжењер електротехнике, Косовска Митровица

  

- Проф др Митра Рељић

  

- Доц др Слободан Рељић

  

- Др Пеђа Ристић, архитекта, протонеимар

  

- Славиша Ристић, народни посланик са Косова и Метохије

  

- Јеромонах Симеон, старешина манастира Рукумија
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- Проф др Слободан Самарџић

  

- Архимандрит Стефан, старешина манастира Велика Ремета

  

- Драгана Трифковић, директор Центра за геостратешке студије

  

- Проф др Александар Ћорац

  

- Коста Чавошки, редовни члан САНУ

  

- Проф др Миладин Шеварлић, народни посланик

  

- Проф др Срђан Шљукић

  

Обраћање потписује и преко 300 учесника Петровданског Сабрања у Манастиру
Светог Архиђакона Стефана у Сланцима
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