
Александар Вучић: Нисам ни очекивао да ће СПЦ имати другачији став, немам никакав проблем са тим, али ћу и даље наставити да говорим истину о стварности на Косову
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Председник Србије Александар Вучић изјавио је да није ни очекивао да ће Српска
православна црква (СПЦ) имати другачији став по питању Косова и Метохије, од оног
који је изнео Свети архијерејски сабор СПЦ, и навео да он нема никакав проблем са тим,
али да ће и даље наставити да говори истину о стварности на Косову.

  

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да није ни очекивао да ће Српска
православна црква (СПЦ) имати другачији став по питању Косова и Метохије, од оног
који је изнео Свети архијерејски сабор СПЦ, и навео да он нема никакав проблем са тим,
али да ће и даље наставити да говори истину о стварности на Косову.

  

Вучић је  на отварању радова на изградњи деонице Коридора 11 од Прељине до
Пожеге  рекао да нико није очекивао другачији став СПЦ и да је он то и сам
више пута рекао на седници Сабора СПЦ пре неколико дана.
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Пошто се сви праве блесави, праве се у Европи, праве се у свету, праве се Албанци
блесави, праве се сви овде блесави, сад ћу и ја да се правим блесав. Да се одморим од
свих разговора, преговора, свих претњи, свих притисака уцена и свега другог. Милина
једна, ко год ме сад пита било шта – не знам!

    

Он је рекао да је владикама пренео да је у Патријаршију дошао да одговори на њихова
питања и да од њих не тражи ништа, јер не жели да се крије иза њихових мантија као
други, већ да их саслуша и одговори на свако питање на одговоран и озбиљан начин.

  

Вучић је рекао да му је јасно против чега је већина градјана у Србији али да још никада
није чуо за шта су, а да то има везе са реалношћу.

  

Он је рекао да су сви спремни да кажу да је Качаник срце Србије, али да тамо не могу да
оду.

  

"Пошто се сви праве блесави, праве се у Европи, праве се у свету, праве се Албанци
блесави, праве се сви овде блесави, сад ћу и ја да се правим блесав. То је изгледа
политика која најбоље пролази - бар на неко време. Да се одморим од свих разговора,
преговора, свих претњи, свих притисака уцена и свега другог. Милина једна, ко год ме
сад пита било шта – не знам! А то што ћемо да губимо новац, инвеститоре, путеве... за то
ме немојте питати. Јер то је зато што смо се правили блесави", рекао је Вучић.

  
  

Možda mu je ovo najbolja strategija do sada, da se pravi blesav! pic.twitter.com/kqq6G4FeEq

  — Garfild (@garfild_sr) May 17, 2019    

Председник је навео да му је и један од владика рекао да он мора да их разуме, јер они
не могу да имају другачији став, али да он само треба да настави да ради свој посао и
извуче максимум за Србе и интересе Србије.

  

"Став СПЦ поштујем, разумео сам га и раније и немам никакав проблем са тим", рекао је
он.
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Одговарајући како реагује на критике опозиције након што је најавио да је спреман да о
Косову говори и у скупштини, Вучић је рекао да су га прво критиковали зато што то није
радио, а сада га критикују зато што је изразио спремност да се у парламенту појави.

  

Вучић је рекао да ће у скупштини говорити о косовској реалности и да је уверен да ће
његови аргументи победити, иако можда његов став неће бити прихваћен.

  

"Али ти ће аргументи бити прихваћени једном у будућности. За мене је важно да укажем
на реално стање на Косову, али да никада не предамо оно што имамо под својом
контролом и да штитимо државне и националне интересе. Да деца не одлазе ван земље
и да не ратујемо користећи тудју децу", рекао је Вучић и поновио критике да је Косово
управо и прогласило независност у време када су на власти биле странке актуелне
опозиције.

  

О резолуцији Приштине: Зачарани круг лудила из кога излаза нема

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је поводом усвајања такозване
декларације о геноциду у Приштини, да у региону постоји модел у ком је Србија "свима
крива за све".
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  Он је рекао да је то што се дешава у Приштини "зачарани круг лудила из кога излазанема".  "Они који стално воде политику причом да су жртве, што смо и ми некад радили, не видеи не размишљају о будућности већ само гледају како да намире неке наводне губитке изпрошлости", рекао је Вучић.  Вучић је додао да људи напуштају све земље региона, чак и оне које су чланице ЕУпопут Хрватске.  

  "Празне су и Црна Гора, и БиХ, и Северна Македонија... Уместо да смо сви заједнотражили већа права од Европе, да измедју себе немамо границе у економском смислу,да роба и капитал могу слободно да се крећу, ми смо довели до тога да смо ослабилиједни друге максимално и да после уживамо у мржњи једни према другима", казао јепредседник Србије.  (Бета, Н1)  
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