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Члан Председништва Српског националног форума и некадашњи потпредседник Владе
Србије Момчило Трајковић изјавио је у Дану уживо  да је изјава председника Србије
Александра Вучића, о томе да се залаже за разграничење са Албанцима на Косову и
Метохији (КиМ), још једна изјава која у континуитету "шири депресију међу Србима на
КиМ".

  

  

"Почев од изјаве да на КиМ немамо ништа, да би сваки метар био плус, изјаве да је
Косово изгубљено давно па до тога да разграничење ништа друго не значи него једно
велико разочарање које ће из темеља померити остатак српског народа на КиМ,
поготово испод Ибра", каже Трајковић.

  

Подсећа да на северу Косово има 30 до 40 хиљада Срба, а да је "све остало - 120 и више
хиљада - је испод Ибра".
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"То значи да ће 80 хиљада остати у тзв. Великој Албанији јер ће разграничење значити
да Србија тамо више неће имати власт. Ако се иде на разграничење чак и са Прешевом,
на Косову би остало 80.000 Срба који би били реметилачки фактор и да следује њихов
егзодус, јер би Албанци питали шта ће нам сад Срби", сматра Трајковић.

  

Према његовим речима, порука Вучића је "из темеља уздрмала позицију српског народа
на КиМ".

  

"Тотално је пореметила оне који се надају да се врате, разочарала оне који су дали
жртве. Имам неколико пријатеља који почињу да праве кућу, после ове изјаве
размишљају да ли да почну да праве кућу", каже Трајковић.

  

Трајковић се недавно обратио председнику Србије отвореним писмом, шест месеци
после њиховог састанка у Београду, у којем наводи да Вучић није испунио, како каже,
"ама баш ништа" од онога што је обећао на састанку с делегацијом Форума у јануару.

  

"Суштина писма је једно разочарење након великих обећања која смо имали на састанку
30. јануара. Тада смо се срели, након убиства Оливера Ивановића, тражећи решења за
многа питања, између осталог и шта држава може да уради поводом убиства", рекао је
Трајковић.

  

Додаје да су на састанку отворена многа питања која се тичу стратегије решавања
косовско-метохијског питања.

  

"Председник је у највећој мери прихватио оно о чему смо разговарали, ми смо имали и
конкретне предлоге. Председник је пре свега био одушевљен предлогом о Фонду за
КиМ, затим предлогом за оснивање државног савета за КиМ како би партијска политика
прерасла у националну и државну политику, а био је презадовољан и стратешким
кризним тачкама на које смо упозорили да се на терену 'албанизује' територија", каже
Трајковић.

  

Вучић обећао да ће се обрачунати с људима одговорни, за албанизацију српских
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територија – међутим, они
су напредовали

  

Према речима Трајковића, Вучић је обећао на састанку да ће се "обрачунати са људима
на терену који праве грешке или имају криминалне радње", као и да ће "одговарати они
који су одговорни за албанизацију српских територија".

  

"Међутим, ти људи су после тога напредовали уместо да сносе одговорност", тврди
Трајковић.

  

Говорећи о истраги убиства Ивановића, Трајковић је рекао да засад нема информација
или се, како каже, резултати истраге чувају да "у датом моменту послуже за политички
притисак на неке факторе". Оцењује и да је могло доћи до боље сарадње власти у
Београду и Приштини кад је реч о истрази.

  

( Н1 )

  

Видети још:

  

Александар Вучић: Залажем се за разграничење са Албанцима на КиМ; Споразум
Београда и Приштине биће свеобухватан пакет који није упрошћен и једноставан
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