
„Отаџбина“: Уместо што се бави клеветањем политичких противника, Вучић би требало да распише изборе на северу КиМ
недеља, 27 новембар 2022 21:21

Последња конференција за штампу председника Србије са високим руководством
Републике Српске протекла је неуобичајено и у најмању руку неприкладно. Наиме, на
том свом јавном наступу Александар Вучић се на посредан начин обрачунавао са
ставовима Народног покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ и на примитиван и
лажљив начин својствен само њему нападао на председника Народног покрета Срба са
Косова и Метохије „Отаџбина“ Славишу Ристића. Он говори да је председник „Отаџбине“
примио од сепаратистичких власти, како каже, на стотине хиљада евра што је безочна и
масна лаж.

  

  
  

На истој конфренцији за штампу председник Србије каже да Народни покрет Срба са
Косова и Метохије „Отаџбина“ патриотише. Народни покрет Срба са Косова и Метохије
„Отаџбина“ не патриотише него је од 1999. до 2012. године жестоком политичком
борбом, мирним методама кроз протесте, барикаде и демонстрације сачувао институције
Републике Србије
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Александар Вучић на већ свој тривијалан начин дискредитује противнике тако што пред
телевизијским камерама вади неке папире у којима наводно стоји оно што председник
тврди а то је по обичају монтирана лаж. На самом папиру може да стоји и упутство како
се сади кукуруз али то не спречава председника да измишљеним чињеницама напада
своје политичке противнике.

  

Сем овакве дискредитације председник према својим политичким противницима
примењује и насиље. Оправдано се сумња да је пре неколико година члану
председништва Народног покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ Марку Јакшићу
запаљен аутомобил само зато што је оправдано критиковао председника због издаје
националних и државних интереса.

  

На кућу председника Народног покрета Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ 2016.
године је бачена бомба и пуцано на сам објекат којом приликом су поразбијана сва
стакла на прозорима. Повод, тог дана су били избори и постојао је билборд са сликом
Александра Вучића. Неко је на слику председника додао кече па је председник Србије
посумњао да иза тога стоји Славиша Ристић који је био кандидат за посланика на тим
изборима.

  

Просторије Народног покрета Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ су на бруталан
начин запаљене опет после једног саопштења у коме се критикује Александар Вучић.
Манир нашег председника да се тако свети својим политичким опонентима је добро
позната ствар.

  

Председник Србије на истој конференцији полемише са ставовима Народног покрета
Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ оптужући их да они нападају државу. У
последњем саопштењу „Отаџбине“ стоји да се председник Србије понаша у стилу Луја
XВИ чија је позната крилатица, држава то сам ја. Председник Србије то исто сматра за
себе и зато сваки напад на њега тумачи као напад на државу.
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начин запаљене опет после једног саопштења у коме се критикује Александар Вучић

    

 2 / 5



„Отаџбина“: Уместо што се бави клеветањем политичких противника, Вучић би требало да распише изборе на северу КиМ
недеља, 27 новембар 2022 21:21

Ствари стоје сасвим другачије, управо Народни покрет Срба са Косова и Метохије
„Отаџбина“ брани државу од Александра Вучића. Председник Србије мимо устава и
закона укида српске регистарске таблице на КиМ проглашавајући то укидање малом
тактичком победом. У исто време док траје криза око регистарских таблица по налогу
председника Србије Ана Брнабић у Берлину потписује документ којим се
сепаратистичким регистарским таблицама, личним картама, саобраћајним и возачким
дозволама омогућава несметан пролаз кроз Србију што је опет мимо устава и закона
Републике Србије. И пре неких месец дана док траје криза око регистарских таблица
влада „Косова“ доноси одлуку о изградњи три касарне у општини Зубин Поток. Две су
изграђене, једна тек треба да се гради.

  
  

Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ не патриотише али зато
Александар Вучић издајише

    

На истој седници сепаратистичка влада је донела и одлуку о експропријацији земљишта
на коме касарне треба да се граде. Министар у тој влади председник „Српске листе“
Горан Ракић гласао је за ту одлуку владе. Нормално је, по налогу председника Србије.
Тако врховни командант Војске Србије прави непријатељске касарне на територији
Србије што је политички преседан. Зато у историји Срба почев од династија
Свевладовића, Дрвенаревића, Немањића, Хребељановића, Бранковћа, Обреновића,
Карађорђевића издајника таквог формата на владарском трону Србије није било.

  

На истој конфренцији за штампу председник Србије каже да Народни покрет Срба са
Косова и Метохије „Отаџбина“ патриотише. Народни покрет Срба са Косова и Метохије
„Отаџбина“ не патриотише него је од 1999. до 2012. године жестоком политичком
борбом, мирним методама кроз протесте, барикаде и демонстрације сачувао институције
Републике Србије. Чак и оне које су 1999. године напустиле Косово и Метохију као што је
Универзитет из Приштине су враћене у јужну српску покрајину. А онда је дошао
Александар Вучић и сепратистима предао и полицију, и судство, и телекомуникације, и
цивилну заштиту, и енергетику, итд. Стога Народни покрет Срба са Косова и Метохије
„Отаџбина“ не патриотише али зато Александар Вучић издајише.

  
  

Ако стварно председник Србије жели на делу да покаже свој патриотизам он би морао
да распише локалне изборе на северу Косова и Метохије на шта је дужан по Уставу и
закону Репулблике Србије а шта он не ради већ пуних десет година
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Ако стварно председник Србије жели на делу да покаже свој патриотизам он би морао
да распише локалне изборе на северу Косова и Метохије на шта је дужан по Уставу и
закону Репулблике Србије а шта он не ради већ пуних десет година. На несрећу српског
народа председник Србије нема храбрости за такав политички корак. Он и његова СНС
су 2010. године учествовали на локалним изборима у Косовској Митровиц које је
расписала Скупштина Србије.

  

Предсдник Србије уместо што даје благослов за изградњу касарни у којима треба да
борави војска Косова и РОСУ полиција морао би да покрене снажну политичку акцију за
повратак до 1000 војника и полицајаца предвиђених Кумановским споразуом. Нажалсот,
Александар Вучић није кадар да то уради јер нема довољно куражи.

  

Могао би и да поништи Бриселски споразум јер га сепратисти нису испоштовали.

  

Могао би и да одлучивање о статусу КиМ врати у УН а не само да десет година
оправдано критикује Бориса Тадића а не чини ништа да политичку штету поправи.
Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ је у два наврата носио петицију
Александру Вучићу у којој се тражило да се о судбини КиМ одлучује у Савету
безбедности а не у Бриселу. Први пут је петицију потписало 30 хиљада људи, други пут
21 хиљада.

  

Могао би Александар Вучић, макар за то не мора да пита своје менторе, да Канцеларију
односно боље рећи министарство за КиМ деташира и лоцира у Рашку. Министар би
морао да буде лице које живи на Косову и Метохији и које ће сваки дан да путује до свог
радног места. И сви службеници у том министрству морали би да буду са Косова и
Метохије. Па кад их неко пита где раде, они би могли са пуним правом да кажу у Влади
Србије. Министар нека буде и из Српске напредне странке или пак Социјалистичке
партије Србије свеједно. Бојимо се да и од ове иницијативе неће бити ништа.

  

Пре неку годину је председник Србије, који је тада био шеф свих обавештајних служби
Србије, изјавио да иза убистава српских мадића у кафићу „Панда“ у Пећи стоје српске
безбедоносне службе. Како ту своју тврдњу није поткрепио никаквим доказима
председник Србије би морао да се извини родитељима убијених као и свим грађанима
Србије. Ову тврдњу данас Приштина користи као доказ да не они него власт у Србији
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бави се подметнутим злочиначким корацима чак и против сопственог народа. Ето на који
начин председник Србије брани националне и државне интересе.

  

Косовска Митровица 
  27.11.2022. године
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