Митрополит Амфилохије: Синод је Николићу писмено саопштио шта мисли
четвртак, 06 децембар 2012 14:34

Интегрисани административни прелази нису ништа друго до још један корак ка
заокруживању границе тзв. независног Косова и тиме вађењу жиле куцавице из недара
Србије. Све је то плод агресије НАТО-а на једну суверену земљу, започете
бомбардовањем Србије и Црне Горе, уз подршку терористичкој групацији косовских
Албанаца, рекао је митрополит црногорско-приморски Амфилохије за "Недељник".

На питање да ли су представници СПЦ позвани да дају своје мишљење с обзиром на то
да је председник Николић најавио државну платформу о Косову, Амфилохије одговара:

- Председник Николић, сигурно, знаде мишљење Цркве и њен непромијењени став. Тај
став му је Синод саопштио ових дана и писмено.

Митрополит црногорско-приморски није прецизирао да ли мисли на политички
меморандум који је СПЦ наводно понудила Томиславу Николићу и Ивици Дачићу.

У писму, Синод СПЦ наводно, тражи од председника и владе да одбију предлог о
интегрисаном управљању и у осам тачака изнео свој план за решење косовског
проблема - од "поништавања границе Петра Стамболића" до захтева за уклањање
америчке војне базе Бондстил.
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Патријарх Иринеј је демантова за "Блиц" да је Синод послао било какво писмо и рекао да
не зна ко стоји иза тога.

Оно што је интересантно јесте чињеница да се и у спорном писму и у Амфилохијевом
интервјуу спомиње Недић.

У писму у тачки 3 стоји:

"Зар пре прихватања чудних и неразумних прича о `подели Косова`, Скупштина и Влада
Србије нису обавезне да преиспитају и пониште незаконито давање свог дела - од
Звечана до Јариња - Покрајини Косову и Метохији, од стране Петра Сатмболића,
непотврђено ниједним државним актом, па ни Скупштином ондашње Србије. Треба знати
да северни део: од Звечана до Јариња, и на запад од Косовске Митровице до Зубиног
потока и Газивода, никад није био у саставу оваквог Косова. Чак је и у време нацистичке
окупације то био део Недићеве окупиране Србије, а не Мусолинијеве “Велике Албаније”
са укљученом Метохијом и јужним и централним Косовом (као што и данас поново
постаје под видом “независног Косова”). Ако је несрећни Недић и писмено потврђивао да
доноси своје одлуке `по наредби окупаторских власти` какво оправдање ће моћи наћи
данашња Влада пред сутрашњицом, у вези прихватања граница, и то тамо где их чак ни
хитлеровска окупаторска власт није постављала?"

А Амфилохије у интервјуу каже:

"Несумњиво и даље важи вечна истина: `Ко претрпи до краја, тај ће се спасти.`
Нажалост, косовска драма се не ближи крају, она се наставља на још драматичнији
начин. Косово је било и остало, по пророчкој речи Његошевој, `грдно судилиште` на коме
се `суди` не само Албанцима и нама, него и свеукупној Европи, ако не и свету."

(Блиц)
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