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 Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ са радошћу поздравља став
Сабора Српске православне цркве и његову деклерацију о Косову и Метохији. Мишљење
Сабора Српске православне цркве да Косово не може нити да се преда, нити да се дели
охрабрило је Србе на КиМ да има наде за њихов опстанак у јужној српској покрајини.

  Такав став очекивано изазвао је гнев и бес председника Републике Србије. Он га
критикује јер, како рече, не нуди решење за Косово и Метохију. Председник обмањује и
лаже јер управо Сабор нуди решење а то је: нема издаје и нема предаје Косова и
Метохије.   

На несрећу свих Срба данас је председник Србије највећи албански лобиста. Измишља,
лаже, говори небулозе, прича глупости све са намером да Албанцима подари још једну
албанску државу на Балкану. Критикује да су сви други криви, само не он. На мети су
сви, од Цара Лазара до Бориса Тадића.

  

Нико не спори да је Борис Тадић направио грешке по питању Косова и Метохије, почев
од довођења ЕУЛЕКС-а до Боркових договора. Ипак, оно што је урадио Александар
Вучић, о чему он не говори него прећуткује, је нож у леђа српској државности на Косову
и Метохији. Као министар у српској влади 1999. године отерао је са Косова и Метохије
српску војску и полицију а 2013. године потписивањем издајничког Бриселског
споразума је погасио све што мирише на државу Србију у јужној српској покрајини.

  

Александар Вучић уводи нови принцип српске целовитости. Онде где нема Срба, као
што су Приштина, Пећ и други градови на КиМ, то није Србија. Том логиком српска
држава није ни у Сенти, ни у Молу, Кањижи, Тутину, Босилеграду и другим местима у
Србији где нема Срба.
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Власт у Београду Косово назива српском покрајином а онда Александар Вучић без
имало морала каже да Албанци заслужују много више од покрајине у оквиру Србије.
Прави комисију за утврђивање последица бомбардовања Србије 1999. године а спрема
се да потпише свеобухватни мировни споразум са Косовом чиме оправдава
бомбардовање Србије. Говори о војној неутралности Србије а Косово преко
свеобухватног мировног споразума гура у наручје НАТО пакта. Јавно се залаже за бољи
живот Срба на Косову и Метохији а стварањем независног Косова провоцира нови
егзодус Срба са КиМ.

  

Александар Вучић нема платформу за преговоре, нема црвених линија, игра се са
територијалним интегритетом и суверенитетом Србије. Води тајне преговоре са
сепаратистима, јер изадаја се најбоље одрађује у мраку, он у тишини њима препушта
јужну српску покрајину.

  

Поставља се питање, које су то небеске силе које Александра Вучића гоне да се одриче
Косова и Метохије? Главни разлог Вучићеве издаје је обећање Западу 2012. године да
ће им препустити Косово и Метохију ако га доведу на власт. Како има посла са опасним
противницима он зна да ако не испуни обећање да ће то скупо да га кошта. Други
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разлог је новац који су Александар Вучић и његов брат опљачкали по Србији у ових шест
година вршења власти. Председник удружења грађана „Здрава Србија“ Милан
Стаматовић је пре неки дан изјавио да су браћа Вучић прославила стицање првих
милијадну евра. Кабинет председника ову информацију није демантовао. Како се тај
новац држи у западним банкама и фондовима у случају да по питању Косова не буде
попустљив он може да испари. Слично се десило Јануковичу, Гадафију, Садаму
Хусеину, којима је Запад конфисковао сав новац.

  

Став Сабора СПЦ је упозорење да са територијом нико нема паво да се игра. Сабор је
јасно рекао да у  случају губитка Косова и Метохије, које ће се десити ако власт потпише
свеобухватни мировни споразум, Србија више неће бити иста. Сабор каже да је Косово и
Метохија не само темељ цркве, него и темељ српске духовности, државности,
идентитета. Својом декларацијом је високо подигао лествицу у одбрани Косова и
Метохије. Да ли ћемо га одбранити од српских издајника и квислинга зависи и од нас
самих.
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