
Александар Вучић на састанку са Србима са КиМ у Рашки: Ако крене насиље, заштитите народ, ми ћемо вас подржати. Али имајте у виду колика је цена коју ћемо сви ми морати да платимо
среда, 13 октобар 2021 23:23

Председник Србије Александар Вучић изјавио је у Рашки да ће Београд покушати да
сачува мир, поручујући Србима са Косова да заштите свој народ и да ће бити уз њих ако
крене насиље.

  

„Само имајте у виду колика је цена коју ћемо сви ми морати да платимо, и зашто је
моја молба да то покушамо да избегнемо“, рекао је Вучић након састанка са
представницима Српске листе и грађанима са севера Косова.

  

  

Јутрос у северном делу Косовске Митровице чуле су се сирене за опасност, а косовска
полиција је саопштила да је реч о „спречавању кријумчарења робе“. Грађани се изашли
на улице, а бачени су сузавац и шок бомбе. Директор Клиничко болничког центра
Косовска Митровица Златан Елек је изјавио за Н1 да је повређено 10 особа, један
мушкарац је тешко рањен.
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Вучић је поводом тога изјавио да је Приштина за ове акције, према обавештајним
сазнањима Србије, имала подршку „макар једне државе“ која није чланица ЕУ.

  
  

САД, Велика Британија и Немачка неће одустати од пуне независности Косова

    

„Шта год да се деси и како год да се деси, Србија и Београд ће бити уз вас“, рекао је
Вучић.

  

„У борби у којој морамо да штитимо животе наше деце на КиМ, у којој морамо да штитимо
њихов опстанак, не само да ћемо да заштитимо, него вам кажем по први пут са
сигурношћу, да ћемо у тој борби и да победимо“, додао је.

  

Вучић је по доласку у Рашку пре састанка са представницима Срба са северу
Косова рекао да је поводом данашњих дешавања контактирао специјалног
представника ЕУ Мирослава Лајчака.

  

Он је потом на састанку казао да је Лајчаку рекао да Приштину „зауздају, а ако нису у
стању – зауздаћемо их ми“.

  

„Они су ми рекли – ‘радимо на томе'“, препричао је Вучић. 

  
  

Петар Петковић: "Председник Вучић хитно отишао за Рашку, где ће се срести са Србима
са КиМ." Можда би било боље да је скокнуо до Звечана и Северне Митровице, да
Србима уживо објасни како су данас много безбеднији него пре Бриселског споразума и
за време оне "бивше власти"?!

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) October 13, 2021    
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Председник Србије је рекао да САД, Велика Британија и Немачка неће одустати од
„пуне независности Косова“.

  

Најавио је и да следи тежак период и да ће најмоћније земље света на пролеће тражити
„нестанак Републике Српске“.

  

  

Вучић је изјавио да је дошао у Рашку у среду да чује представнике Српске листе о
данашњим инцидентима на северу Косова, а председник Српске листе Горан Ракић је
рекао да ће се, уколико се следећи пут догоди тако нешто, уследити општи отпор
српског народа, јавља Фонет.

  

Ма шта то значило, бранићемо се свим и свачим расположивим. Бранићемо се, не
знам да ли ће нас протерати, па да останемо у Рашкој, рекао је Ракић на састанку.
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Једна жена прекинула је Ракића и рекла да је председник најавио прошли пут да ће
послати војску на Косово, ако буде испаљен и један метак, на шта је Вучић рекао да је
заправо рекао да неће дозволити да се „понови погром из 2004. године“.

  

На састанку с Вучићем у Рашки су и министри полиције и одбране Александар Вулин и
Небојша Стефановић, и директор Канцеларије Владе Србије за КиМ Петар Петковић.

  

Вучић: Чуваћемо мир, поштоваћемо споразуме

  

Председник Србије Александар Вучић поручио је данас Србима са Косова и
Метохије, након инцидената на северу КиМ, да ће држава шта год да се деси, бити
уз свој народ на КиМ и да ће подржати њихову одлуку, али их и замолио да
размисле колико је цена коју ћемо сви морати да платимо.
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  16.26 - Дајте да видимо шта нам је чинити  - Молим вас да ме сада саслушате и да видите шта нам је чинити... Ја бих волео дасачувамо мир, али ћу вам рећи још нешто... Ја не могу да вас позивам да улазите у сукобеса било ким. Нисам глуп да не видим да је ваш договор да не дозволите да вас даљенападају. Али, шта год да се деси Србија и Београд ће бити уз вас!    Ако крену у насиље, ви заштите народ, а ми ћемо бити уз вас. Само имајте у виду, коликаје цена коју ћемо сви морати да платимо    - Пред нама је тежак период. Тражиће укидање Републике Српске. Све ће да падне наплећа Србије. И све ће то да траже најмоћније земље света. Са Приштином је немогућеразговарати... Формулишите то како хоћете, ми смо уз вас. Приштина неће да испуниспоразум, а овде ће за нас Бриселски споразум да буде спас. Немојте да реагујете наненасиље, али ако крену у насиље, ви заштите народ, а ми ћемо бити уз вас. Само имајтеу виду, колика је цена коју ћемо сви морати да платимо и зашто је моја молба да топокушамо да избегнемо - поручио је Вучић на састанку са Србина са КиМ у Рашки.  Али, ако Приштина настави овако, нећемо имати избора, додао је Вучић.  - Моја порука њима је да ћемо чувати мир, поштоваћемо споразуме. Молим НАТО даобавља свој посао, молим их. Молим Албанце да не покушавају насиљем да уводе Србе уред, а ако буду покушали, мислећи да су уз подршку страних сила довољно снажни да тоураде, и упркос томе што ће цео свет тражити моју главу, одговор мој ће бити јасан - утој борби за заштиту живота наше деце на КиМ, њихов опстанак, не само да ћемо да ихзаштитимо, већ данас први пут са сигурношћу могу да кажем да ћемо да победимо у тојборби - рекао је Вучић.  16.15 - Пошто је саслушао окупљене представнике Срба са КиМ, Вучић је поновоузео реч:  - Решићемо све неспоразуме, и ја сада имам важније питање и важније одговоре - почеоје Вучић.  - Нећу превише о прошлости. Нећу ни о томе колико нас је било некад, ни колико нас једанас. Нећу ни о ћутању на погром 2004, ни о тадашњој власти која се сакривала под стода везује пертле. Нећу ни о 2008. години, ни о срамном питају међународном суду.Завршио сам са тим - рекао је Вучић и додао:  - Данас сам схватио све, знам шта мисли обичан народ. Ја нисам тражио да будете узмене и да будемо заједно јер нам се нешто свиђа, На КиМ не постоји ниједна лепа стваркоја се десила, и која може да се деси. Сасвим сам сигуран да добро знате да смо себорили и трудили да лучу Српске државе сачувамо а да не угрозимо целокупан народ иСрбију Сада причамо препуни страсти.   - Ниједно решење није добро, слажем се. Али које је решење добро, а да не угрозимоникога од вас? Ја сам тај који је крив и ја сам молио да не нападате РОСУ, али не затошто сам бринуо за њих, већ да не страда ни један од наших младића. Жив нисам био докнисам сазнао да је Срећко Софронијевић, који је данас рањен, добро.  - Разумем ваш гнев. Рекао сам и Лајчаку, ако их не зауздате ви, зауздаћемо их ми!  15.38 - Вучић се обратио представницима Срба са КиМ    Председник је упитао представнике Срба на КиМ да ли су тражили присуство медија нашта је добио потврдан одговор    - Нећу моћи да вам кажем све што знамо јер ћемо неке ствари морати да оставимо замањи скуп и свакако без камера. На крају ћу одговорити на све што имате да ми кажетеи да покушамо да се договоримо шта нам је у наредном периоду чинити - рекао је Вучић.  Председник је упитао представнике Срба на КиМ да ли су тражили присуство медија нашта је добио потврдан одговор.  - Не разумем зашто ће нам камере на оваквом састанку, али поштоваћу ваш избор.Саслушаћу вас сат или два, можда и дуже, али ћу одговорити на сва ваша питања -рекао је Вучић.  Председник Српске листе Горан Ракић рекао је да је запрепашћен дешавањима уМитровици и да је морао да попије лекове за смирење.    Разумео бих да су нас пребијали кундацима и пендрецима, али да неко пуца на овајнарод не могу да разумем. Ако се овако нешто деси поново ми ћемо имати општи отпор -рекао је Ракић    - Разумео бих да су нас пребијали кундацима и пендрецима, али да неко пуца на овајнарод не могу да разумем. Ако се овако нешто деси поново ми ћемо имати општи отпор -рекао је Ракић.  - Бранићемо се, али не знам да ли ћемо моћи да се одбранимо. Бранићемо се свимрасположивим средствима - рекао је он.  Срби са КиМ су апеловали на Вучића да пошаље војску да одбрани српски народ.  - Председниче, морате да разумете нервозу овог народа. Ми смо забринути за својепородице - рекао је Симић.  Више Срба који присуствују састанку рекло је да су припадници РОСУ пуцали насумице.  - Ранили су дечка поред нас, шта је следеће? Само желимо да знамо да имамо помоћдржаве и људе којима верујемо - рекао је један од присутних грађана.  Срби са Косова и Метохији затражили су од Вучића да им потврди да је уз њих иистакли да нису провоцирали косовске Албанце, већ су да су провокације увек долазилеса друге стране.  - Имамо само једну државу, а то је држава Србија! И то смо више пута и показали - рекаоје један грађанин говорећи о ситуацији на КиМ.  Већина Срба је рекла да је забринута за своју безбедност, као и за животе својихпородица.  - Немојте да дозволите да нас туку и убијају - рекао је један од присутних и истакао да јевреме да и међународна заједница и ЕУ чују каква је ситуација на КиМ.  Подсетимо, косовска полиција је јутрос око 9 часова упала у Северну Митровицу, бацалашок бомбе и сузавац, а након тога се неколико стотина грађана окупило и блокираловише улица. Чуле су се сирене за узбуну, запаљени су аутомобили а једна особа језадобила прострелну рану грудног коша.  (Агенције)  
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