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Државна агенција Танјуг је пренела саопшење „Српске листе“ у коме се реагује на
медијске иступе чланице Европског пократа Срба са КиМ Раде Трајковић.

  

У агенцијској вести није наведено на шта се конкретно реагује, али стоји да је
саопштење објављено “због изјава у којима напада Александра Вучића и Србе на северу
КиМ”.

  

  

Српска листа наводи да “лопов у поштење не верује” и да “Трајковићева не схвата да
Вучић и Срби воле своју земљу, а не новац страних служби”.

  

Како наводе, “свако ко добро анализира изјаве које даје Трајковић ових дана видеће
колико се оне поклапају са изјавама србомрзаца из Приштине и света”.
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"Главни напад је на председника Вучића, уз гомилу лажи и трабуњања, затим напад на
север Косова и Метохије са истим формулацијама које користи Аљбин Курти и остали
доказани непријатељи Срба, како би створила алиби за интервенцију неких формација
на север и Србе", подвлаче у саопштењу.

  

Представници „Српске листе“ додају да се никада неће видети да Трајковић осуди
нападе на Србе на југу Косова и Метохије, те се питају зашто је била професор у
Косовској Митровици коју толико мрзи, а не у Приштини "коју представља као рај за
Србе".

  

  

"И неће одговорити на питања у вези са проневереном хуманитарном помоћи у време
њене страховладе у Грачаници, а притом заборавља да каже како су Срби остали на
северу, а на југу који она хвали 250.000 Срба више нема. Неће Рент-а-Рада објаснити кад
је тако лепо у Приштини зашто је тамо продала своје некретнине и своју породицу
преселила у Београд, и зашто у Приштини више нема 40.000 Срба", наводе из Српске
листе.
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Како кажу, “политички поражени, искоришћени, и међу Србима на Косову и Метохији
одбачени ликови попут Раде Трајковић" ће у наредном периоду настављати да нападају
и председника Вучића и Србију, али кад се све сабере, по Вучића и Србију би једина
опасност била да их људи попут Раде Трајковић хвале".

  

Трајковић: Уколико Вучић подржи поделу, најдиректније аболира Тачија за
трговину органима и све оне злочине који подразумевају систематско етничко
чишћење Срба и злочине против човечности

  

Ако се у обзир узме да се у саопштењу Српске листе наводе “изјаве које Трајковићева
даје ових дана”, вероватан повод за реаговање је њен интервју порталу Југпресс.

  

Она је да рекла да је “нормално да постоји неслагање унутар америчке администрације“
и да “званична политика Стејт департмента можда у неком делу подржава решење које
ће се постићи компромисом између Приштине и Београда, или Срба и Албанца“ али да
“то не значи да Конгрес, Сенат и све оне институције кроз које пролазе сва она
различита решења, неће сасвим другачије одлучити и правити притиске“.

  

Трајковићева је додала и да је председник Француске Емануел Макрон, према
информацијама које је добила, променио свој став о подели Косова и да ” то решење
више не подржава“.
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  Она је на питање како коментарише изјаву председника Косова Хашима Тачија да суАмериканци предложили припајање Прешева, Бујановца и Медвеђе Косову, рекла да“разуме“ Тачија “који са својим великим новцем лобира за пројекат поделе из свогпотпуно личног разлога”.    Уколико Вучић подржи поделу, најдиректније аболира Тачија за трговину органима и свеоне злочине који подразумевају систематско етничко чишћење Срба и злочине противчовечности    “Колико чујем Специјални суд се, наводно, још увек промишља и размишља да ли ће овихдана подићи прве оптужнице управо због тог споразума“, рекла је Трајковић.  Трајковић каже и да председник Србије Александар Вучић “уколико подржи поделу,најдиректније аболира Тачија за трговину органима и за све оне злочине којиподразумевају систематско етничко чишћење Срба и злочине против човечности“.  “О томе се говори овде на Косову у међународним круговима , што код албанских лидераизазива велике унутрашње сукобе који, на крају, могу резултирати и институционалномдестабилизацијом“, наводи Трајковић.  Палмер се у многим круговима означава као човек близак Вучићу, који је активноучествовао у прављењу СНС  На питање шта мисли о читавој кампањи и одлукама Скупштине о Војсци Косова, која севоди у Приштини и шире, а које су у супротности са Уставом Косова и да ли је, заправо,то увод у његову промену иако је направљен на основу Ахтисаријевог плана и по којемСрби имају значајна права, бар формална Трајковић сматра да је и подршка заменикпомоћника америчког државног секретара Метју Палмера “у функцији страшнедестабилизације региона“.  “Господин Палмер се, иначе, у многим круговима означава као човек који је близак сагосподином Вучићем и да је активно учествовао у прављењу Српске напредне странке, анегде се оптужује и за неке коруптивне ствари“, наводи Трајковић.  Она је оценила да је Палмер “јавно износећи став Америке за пројекат Војске Косова,суштински изговорио реченицу која је у функцији, пре свега, страшне дестабилизацијерегиона“.  “Две албанске државе, које Америка признаје једну до друге, и исти народ да имајустатусе војске и са једне и друге стране Проклетија, представља драстично ремећењерегионалног баланса. У том контексту они представљају опасан преседан и опаснунајаву јачања албанског безбедосносног фактора“, сматра Трајковић.  “Иако сви они одлично знају да је унутар тих структура, које на Косову представљабезбедоносни систем, а сачињен је од људи који су припадали тзв. Ослободилачкојвојсци и који су дестабилизовали Прешево, Бујановац и Македонију, као регионалнидестабилизатори, да су њихови чланови преко дана припадници Косовског корпуса, аувече ставе капуљаче и представљају АНА (Албанска национална армија), терористичкуорганизацију“, додала је Трајковић која каже да је то “опште позната ствар“.  Разговоре са Приштином у име Вучића и српске државе обично води тај Радоичић -институцинализован мафијаш  Она наводи и да је “опште познато да део њих подржва јачање тог екстремногмуслиманског фактора“ и да “у таквом односу снага, то представља најјачи фактордестабилизације региона“.  “За нас је“, каже “ најопасније то што та “Српска листа“, у ствари, једно говори а другоради“.    Разговоре са Приштином у име Вучића и српске државе обично води тај Радоичић -институцинализован мафијаш    Трајковић наводи да “разговоре са Приштином обично води тај (Милан) Радоичић“, закога каже да је “ институцинализован мафијаш“ у име Вучића и српске државе “и да су“на прећутан начин дали да све ово прође“.   “Представници Српске листе су изашли, наводно, када се све то усвајало, али то јемаска“, твди Трајковић.  “Ако господин Вучић каже да је , као председник државе у НАТО-у прихватио стварањеКосовске војске до Ибра, онда је заиста казао истину да један од људи који активноучествује у том процесу или не пружа отпор је и он сам. А замислите после тога он иДачић потписују Бриселски споразум, који суштински признаје унутрашњу независностКосова и Метохије кроз пројекат признавања извршне, судске и законодавне власти“,наводи Трајковић.  “Мислим да је свима нама јасно да је , на жалост, наш проблем Београд са својомекспозитуром Српском листом“.  Срби се данас суочавају са страшном истином о распродаји њихове земље  На питање како живе људи у Грачаници, у којој она сама често борави, Трајковић кажеда се Срби “данас суочавају са страшном истином о распродаји њихове земље“.  “Двадесет година су живели најстравичније животе због одмазде коју је војска, на челуса Тачијем, спроводила над овим народом. Истрпели су ужасне ствари. Данас, у овомтренутку, опет се сучељавају са страшном истином, да тужилаштво, највероватније изПриштине, покреће процес против градоначелника Грачанице Срђана Поповића затошто је сто хектара земље, која припада територији општине Грачаница без икаквекомпензације поклонио општини Косово Поље““, рекла је Трајковић.  Она наводи да је та земља поклоњена албанској општини “да би могли албански тзв.бизбнисмени да граде и праве грађевине које нису могли уколико су били у општиниГрачаница, где је забрањено да се пољопривредно земљиште претвара у грађевинско“.  “Међутим, овде се увелико говори, и у Приштини и у Грачаници, да је то то веома скуппројекат и да је преговоре водио, опет тврде, Радоичић из Митровице, да су тибизнисмени њему дали новац а он га однео у Београд“, наводи Трајковић.  
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  Она упозорава упозорава да је “то нешто што, на жалост, представља велики подстрекСрбима да верују да Београд учествује у најодвратнијем пројекту продаје српске земљеоко манастира Грачанице и на тај начин демотивише Србе да остану да живе на овомпростору“.  Каже да ће се видети “шта ће урадити тужилаштво и докле ће стићи, с обзиром да сутренутно и на Косову велики проблем институционални сукоби и хапшења људи који суна врху институција и део су неког процеса који успорава остале процесе“.  Она подсећа да су се представници Срба и цркве од двехиљадитих “жестоко борили саУНМИК-ом да српска општина Грачаница добије овакве територијалне контуре“.  “Сада то огромно пољопривредно земљиште, које је могло да храни Грачаницу, и не самоњу већ да буде фактор који ће помагати свим грађанима Косова и Метохије, се претварау грађевинско земљиште преко општине Косово Поље из које су протерани сви Срби“.  “Замислите да не добијете никакву територијалну компензацију на другој страни, да лито постоји игде у свету?”, пита Трајковић.  
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  Она каже и да су Срби “жртрве криминогеног деловања Радоичића који је поновоојачан, с обзиром да се , на неки начин, поново зауставила истрага око убиства ОливераИвановића. И као резултат тога јесте његов активни рад, с обзиром да су га ВладаСрбије и господин Вучић институцинализовали као потпредседника СНС или Српскелисте , свеједно“.  Трајковић наводи да је “албанско лидерство институционално и више није смело, одмеђународне заједнице, да са Радоичићем имају контакте“.  “Да би га озваничили, држава Србије га је поставила кроз тај пројекат потпредседникаСрпске листе, на жалост“, додала је Трајковић.  (Б92 - Танјуг - Југпрес)  
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