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 Министар одбране Александар Вулин поручио је данас у Стричићима да ће Србија дати
све да сачува мир, као и да је стабилна и сигурна Вучићева Србија - Србија која
гарантује мир и због које је Балкан у миру.

  

  - Србија ће учинити све, али морамо знати да је за рат, несрећу, невољу довољан само
један а за мир, стабилност, прогрес требају бар два саговорника - рекао је Вулин на
традиционалном Кочићевом збору у Стричићима.   

Према његовим речима, ако су Срби мирни, стабилни и сигурни, такав ће бити и Балкан:
"Ми смо, нажалост, сведоци да се помињу пројекти 'Велике Албаније', да се поново
покушава обновити то велико зло. Целом свету поручујем да, ако на то буду затварали
очи и ћутали, да треба да буду свесни њихове одговорности за зло које ће произаћи из
тог пројекта".

  

Како је казао, Србија ће учинити све да сачува мир и указао да свако мора да зна да оно
што се допусти Албанцима не може да се забрани Србима, јер се не може решавати
национално питање Албанаца, а да се не решава национално питање Срба. Он је додао
и да ће све док Србију води Александар Вучић, приоритет њене спољне политике бити
Република Српска и да се никакве "Олује", Јасеновци и Јадовно више неће поновити.

  

Вулин је на традиционалном Кочићевом збору у Стричићима истакао да Српска нема
своју војску, али да је има српски народ и да нико не сме ни да помисли да се са Србима
разговара силом или да му падне на памет да понови Јасеновац, "Олују" и Јадовно,
преноси РТРС.

  

 1 / 2



Александар Вулин: Стабилна Вучићева Србија је она Србија која гарантује мир и због које је Балкан у миру
недеља, 25 август 2019 17:57

- Све док Србију води Вучић, Република Српска ће бити чувана и биће јој пружана помоћ
- рекао је Вулин.

  

Према његовим речима, Србија улаже у Републику Српску, не зато што има обавезу
према Дејтону него што има потребу, али јој је и од значаја да Српска буде сигурна,
стабилна и развијена.

  

Вулин се захвалио српском члану Председништва Милораду Додику на путу који је
изграђен до Стричића, истичући да су још аустроугарске власти обећавале тај пут.
Говорећи о манифестацији "Кочићев збор", Вулин је истакао да је он био прилика да се
говори о стварима које су биле брањене деценијама иза нас.

  

Како је казао, када се "Коцићев збор" обнављао пре 50-ак година говорило се о српству,
о расељеним селима, о ономе што је "Србе на овом простору чинило вредним
понављања, вредним отпора и вредним борбе".

  

- Зато је "Кочићев збор" важан. Није ово скуп људи који дођу да се испевају, евентуално
виде, ово је скуп људи који се окупљају око заједничких вредности. Заједничке
вредности српског народа јесу истина, слобода и отаџбина. Велики је Кочић а ми се
трудимо да не дозволимо да се заборави и трудимо се да овај крај поново оживи, да
буде већи, да буде вредан људи - рекао је Вулин.

  

(Танјуг)
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