
Александар Вучић пред одлазак у Брисел на састанак са Тачијем:  Погађа ме лоше мешање СПЦ у политику; За Угљанина сам педер, за Тачија ђаво, а за добар део људи у Србији издајник
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Председник Србије Александар Вучић изјавио у Хелсинкију да га погађа "лоше мешање"
Српске православне цркве у политику.

  

Он је, поводом саопштења Сабора СПЦ да ни по коју цену не сме да се доведе под
знак питања пун суверенитет и интегритет Србије на Косову и Метохи, рекао да
суверенити чувају територија и народ, и питао шта од тога Србија има на Косову.

  

  

"Шта нам је остало од 1999. и од 2009. и где су нам војска, народ и коју територију
контролишемо? Како да то чувамо", упитао је Вучић и додао да су за њега људи
најважнији. Како је навео, пуни суверенитет значи да Србија уводи војску и полицију.

  

"То је значење тих речи. Плашим се да је то неодоговорно. Нећу да се коцкам, а да чувам
наш народ наравно да хоћу, али тиме што ћете се трудити да јасно не желите било какав
компромис плашим се да нећемо имати око чега да правимо компромисе, јер нас је
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неодоговрна политика довела у ову ситуацију", рекао је Вучић за телевизију Пинк из
Хелсинкија.

  

Сабор СПЦ оценио је синоћ да Косово и Метохија "никада није било нити може
бити само политичко питање за чије решавање монопол имају искључиво државни
органи" и додао да "ни по коју цену не сме да се доведе под знак питања пун
суверенитет и интегритет Србије на Косову и Метохији".

  

  

У саопштењу након ванредног јесењег заседања Сабора СПЦ се наводи да би "било
какав потпис који би омогућио признање Косова, учешће у УН или одрицање Србије од
њега под било којом формом, заувек укинуо свако историјско право Србије на овим
темељним просторима наше духовности и државности".

  

Александар Вучић пред одлазак у Брисел на састанак са Тачијем: За Угљанина сам
педер, за Тачија ђаво, а за добар део људи у Србији издајник

  

Хелсинки -- Пред одлазак у Брисел, где ће се састати с Тачијем, Вучић у Хелсинкију
поручио да нити је уплашен, нити провоцира.

  На питање да прокоментарише изјаву председника Косова Хашима Тачија, који је
изјавио да би радије разговарао с ђаволом и да ли је она вређање или став неког ко се
плаши, председник Србије одговорио да се нити плаши, нити неког провоцира.
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  "За Слејмана Угљанина и његове присталице сам педер и фашиста, за Хрвате самтерориста заједно са Александром Карађорђевићем, за Тачија сам ђаво, не знам шта самсве за Комшића, а за добар део људи у Србији сам због свега тога издајник јер треба дабудем ђаво на куб‚ и терориста на куб, да не бих био издајник", казао је он.  Све то говорим, додао је, како би указао на то колико је тешка позиција Србије и коликомора да се понаша одговорно, и одговорније и озбиљније од свих других како би сесачувао мир и стабилност.  "Није ми пријатно да разговарам ни са Тачијем, нити с било ким, али ја то радим јер је томој посао", истакао је председник Србије. "Боље 100 година да преговарате него једандан да ратујете", каже још Вучић.
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  Он је казао да ми волимо с времена на време да размишљамо о показивању мишића азаборављамо на цену коју би требало да платимо. Рекао је да, иако је говорио да јеојачао војску, не за 150 пута, како је погрешио, већ за 150 одсто њене капацитете, знаколико смо и даље нејаки, и колико нам је потребно додатне снаге, економске и свегадругог, и колико нам је мир важан.  "Колико је сувише важан да све друго није за поредити с тим. Људи који би да показујумишиће морају добро да знају податке, све добро размеју да би онда могли својимемоцијама да дају одушка. Ја немам право на то и морам да се понашам многоодговроније од свих других у региону, а то препознају у медјународној заједнции",нагласио је Вучић.  Подсетимо, у Бриселу се данас поподне састају предсседници Србије и Косова у оквирунаставка дијалога о нормализацији односа Београда и Приштине, којим посредујешефица европске дипломатије Федерика Могерини.  Видети још:   Саопштење Светог Архијерејског Сабора Српске православне Цркве о Косову иМетохији :  Неприхватљиви су било какво „разграничење“ или потпис који би,директно или индиректно, значио признање независности и улазак „Косова“ у УН  (Агенције)  
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