
"Отаџбина": Друмови ће пожелити Србаља, али Срба нигде бити неће - како Александар Вучић "спречава хуманитарне кризе" на северу КиМ
недеља, 14 јул 2019 22:50

Пре неки дан јавност Србије имала је прилике да чује од председника Републике како је
спречио хуманитарну кризу на северу Косова и Метохије. Срби који живе на северу
јужне српске покрајине имали су прилике лично да се увере у председников рецепт. Он
се састоји у томе, да је Александар Вучић сигнализирао свим трговцима да склоне робу
са рафова и да је пребаце у магацине. Онда су дошле телевизијске камере и
забележиле несташицу прехрамбених и апотекарских производа. После два дана
председник је поручио да се роба из магацина врати у рафове трговина што су опет
забележиле телевизијске камере. На тај начин је председник Републике спречио
хуманитарну катастрофу на северу јужне српске покрајине.

  Грађанима Србије је председник то овако објаснио. Да је он несташицу прехрамбених
производа избегао преко неба и на начин на који је то радио Робин Худ. Први пут у
својој историји Србија је добила неког ко личи на Робина Худа. У преводу, а он то и не
крије, председник каже да је шумским путевима обезбедио снабдевање севера.
Маркетинг као и све друго.   

Директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић је на Видовдан пустио у рад водовод на
северу Косова и Метохије а воде нема. Отворио бањски комплекс у општини Звечан, а
нити особља које ради нити гостију има.
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  Кад смо већ код Робина Худа и шумских путева, председник је после две године лагањапризнао да је он 6. децембра 2012. године инсталирао интегрисано управљањеграницама између Косова и Метохије и остатка Србије. У тачки пет те одлуке ВладеРепублике Србије коју је потписао ондашњи председник Ивица Дачић а аминовао првипотпредседник Владе Александар Вучић стоји да у случају непредвиђених околностиСрбија може да повуче одлуку о интегрисаном управљању границама којом се наадминистративне прелазе доводе шиптарски граничари и цариници. Данас, уместо дазбог хуманитарне кризе власт у Србији повуче одлуку о интегрисаном управљањуграницама председник Србије, како сам каже, пребацује робу споредним путевима крозшуму уместо да иде главним путем преко административне линије. Председник то нечини јер је бедна кукавица бојећи се да ће тиме да изгуби подршку својих еврпских„пријатеља“.  И не само то. У Бриселу 2013. године председник је потписао договор са Приштином да30% прихода од царина са административних прелаза Јариње и Брњак иде општинамана северу Косова после одржаних локалних сепаратистичких избора. ПредседникСрбије је због мало пара продао интегритет и државни суверенитет Републике Србијенад јужном српском покрајином. Уз то Влада Србије је за време док је он био њенпредседник донела уредбу да сваки прелаз ван администртивних прелаза има запоследицу кажњавање грађана Србије сумом од 120.000 динара. Србе са Косова иМетохије занима да ли је и председник платио ту казну као и директор Канцеларије заКиМ који је истим путем кроз шуму дошао на север Косоова и Метохије.    Једино одлазак ове криминалне и корумпиране власт на челу са председникомАлександром Вучићем може да гарантује Србима са Косова и Метохије њихов опстанакна родној груди. У противном, друмови ће пожелет Србаља али Срба нигде бити неће    Можда председник Србије споредним путевима и може да пребаци прехрамбену робу наКосово и Метохију али то не могу остали грађани. Они који су то урадили пре месец данапохапшени су од стране РОСУ полиције и чаме у шиптарским затворима. Народни покретСрба са Косова и Метохије „Отаџбина“ још једном позива председника Србије да укинеодлуку о интегрисаном управљању границама и поништи Бриселски споразум како биомогућио слободан проток робе и капитала према јужној српској покрајини. Прича онебу, шумским путевима и Робину Худу је само замајавање народа.  У енглеској историји је лик Робина Худа препознатљив по томе што је он узимао одбогатих а давао сиромашнима. Српски Робин Худ узима од сиромашних грађана Србијеза себе, своју породицу и своје пријатеље. Само један мали пример. Пре неки дан је„Телевизија Наша“ објавила да јакна Александра Вучића кошта неколико хиљада евра.Одело стаје дупло више. Сат председника Србије, како каже „Телевизија Наша“, коштанеколико десетина хиљада евра. Председник ове чињенице никада до сада ниједемантовао. Иначе, плата председника је 126.000 динара.  Политика председника Србије у одбрани Косова и Метохије је и лажљива и јалова инемоћна. Док се са једне стране свађа са сепартистима из Приштине имитирајући такода се бори за јужну српску покрајину са друге стране заокружује државностсамопроглашене републике Косово.  

  Типичан пример је формирање војске Косова. Јавна је тајна да је на тајном састанку уПаризу са Хашимом Тачијем дао дозволу за формирање војске Косова да би после тогазатражио хитну седницу Савета безбедности због истог проблема. На самој седнициниједне речи о формирању војске Косова због које је седница и заказана није изговорио.У седам година своје владавине никада није ни поменуо повратак до хиљаду српскихвојника и полицајаца предвиђених Кумановским споразумом. Данас на целој територијиКосова и Метохије војска самопроглашене републике Косово формира своје касарне.Пре неког времена у некадашњој касарни шпанског КФОР-а у општини Исток уселила сеова сепаратистичка оружана формација. Они су тик уз српску општину Зубин Потокизградили полигон за војну обуку где свакодневном пуцњавом узнемиравају српска селау овој општини. Из тог разлога је појачано исељавање Срба из ионако проређенихсрпских насеља. Гласови протеста се не чују ни од „Српске листе“ ни од Кацеларије заКиМ јер је председник Србије дао благослов да се формира сепаратистичка војска.  Једино одлазак ове криминалне и корумпиране власт на челу са председникомАлександром Вучићем може да гарантује Србима са Косова и Метохије њихов опстанакна родној груди. У противном, друмови ће пожелет Србаља, али Срба нигде бити неће.  Косовска Митровица  14.07.2019. године  
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