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среда, 06 новембар 2019 17:17

Главни циљ промене Закона о референдуму јесте то да се председник Србије на
такозвани демократски начин одрекне Косова и Метохије. Садашњи закон није му
погодан из разлога јер захтева излазак више од 50% уписаних бирача. Да би избегао
процесуирање због кривичног дела националне велеиздаје Александар Вучић је решио
да предају Косова одради кроз референдум.

  

Оно што може да се чује са разних страна јесте да се председник Србије сложио са
немачким предлогом да решење статуса Косова буде по моделу две Немачке. Србија не
би званично признала самопроглашену републику Косово али не би имала ништа против
да она постане члан Уједињених нација. Објашњење председника се своди да када
грађани Србије нису пристали на "разграничење" са Албанцима он је морао да прибегне
овом решењу.

  

Чак је и амерички дипломата Метју Палмер изјавио да Сједињене Америчке Државе
стоје на путу да помогну грађанима Србије и да је одрицање државе Србије од своје
јужне покрајине у њиховом интересу.
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  Ових дана сведоци смо убрзаног притиска, пре свега САД, да Србија потпишесвеобухватни споразум са сепаратистичком творевином званом република Косово. Томприликом Запад уцењује власт због бројних корупционашко-кримонално-пљачкашкихафера. Оне се своде од нелегалне трговине оружјем, сумњивих и проблематичнихтендера али и недоречености актуелног режима када је у питању убиство ОливераИвановића.  Стална кукњава Александра Вучића због такси Приштине од 100% већ је досадилаграђанима Србије. У исто време председник не помиње нешто што је много горе заСрбију а то је формирање војске Косова. Разлог је тај што се са формирањем војскеКосова сложио Александара Вучић а са таксама није. Ради поређења, слично би билокада би Гватемала увела санкције САД а Доналд Трамп због тога јадиковао изапомагао. Нормално је да би САД увеле Гватемали реципрочне мере за разлику одСрбије која то не може јер је њен председник најобичнија кукавица.  Не треба сумњати у то да ће Александар Вучић прихватити немачки модел за статусКосова и Метохије због даљег опстанка на власти. Али једну ствар превиђа. Оног часакада буде предао Косово и Метохију он Западу више није потребан. И они се гнушајуиздајника.  
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