
Сви они који су за независно Косово су по правилу и против Новака Ђоковића

Пише: „Отаџбина“
уторак, 18 јануар 2022 09:23

  

Понашање аустралијских власти према најбољем српском и светском тенисеру Новаку
Ђоковићу у најмању руку је скандалозно.

  

Разлози за такво опхођење су многоструки. Како је тенис пре свега спорт тзв. Западне
цивлизације за њих је непојмљиво да један српски тенисер држи примат у овом спорту.
Из тог разога је и његова ранија дисквалификација са УС опена у Њујорку а сада и
укидање визе за турнир у Мелбурну. Оно што је у складу са медицинским правилима и
важећим нормама које које је преписала СЗО јесте да после прележаног ковид19 као
што је био случај са Новаком Ђоковићем контраиндикована је вакцинација током
наредних 6 месеци. Јер најбоља заштита од ковида 19 нису мртве вакцине већ
прелажена болест од које се стиче и најбољи имунитет. Оно што је још несхватљиво да у
тренутку када је Новак Ђоковић кретао за Аустралију тамо су важила правила да свако
ко је прележао ковид нема потребе да се вакцинише у пердиоду од 6 месеци. Нажалост,
док је он још био у авиону аустралијска влада мења то правило СЗО и доноси
немедицинску одлуку да после 15 дана од прележаног ковид19 пацијенти морају да се
вакцинишу.
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    Третирање Новака Ђоковћи најбољег тенисера у истрији света као класичногкриминалца говори да дешавања око њега имају пре свега политичку позадину    Са друге стране третирање Новака Ђоковћи најбољег тенисера у истрији света каокласичног криминалца говори да дешавања око њега имају пре свега политичкупозадину. Његов отац као и његов деда рођени су у једном селу код Србице и познат јеНоваков став да је против независног Косова. Свима је познато да после свакогосвојеног грендслема током прославе песме о Косову и Метохији су оне које се највишечују. Често подизање три прста од стране Новака Ђоковића је нешто што смета пресвега онима на Западу чије су земље у највећем делу признале самопроглашенурепублику Косово и успут бомбардовале Србију. Сетимо се како је тај исти Запад набруталан начин упропастио каријеру Милорада Чавића српског пливача само зато што јеносио мајцу на натписом „Косово је Србија“.    Новак Ђоковић за све време Вучићеве владавине док је освајао бројне грендслемовеније председника Србије удостојио да се и једном јавно појави са њим иако је овај то одњега много пута тражио    Међутим, оно што је чудно током свих ових дешавања око Новака Ђоковића јестепонашање појединих медија у Србији који се у нападима на Новака Ђоковића нису многоразликовали од оних у аустралијској штампи. То се пре свега односи на кабловскутелевизију Н1, на кабловску телевизију Нова С, на лист Нова. Где су рецимо коментариједног од новинара по имену Вељка Пајовића ипод сваког нивоа. Он Новака Ђоковићаназива лажовом и муљатором што је у најмању руку неукусно и непристојно. Исто важи иза ислуженог и потрошеног политичара Ненада Чанка који Новака Ђоковића називамагарцем што је крајњи одраз примитивизма.
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  Ових дана смо слушали и изјаве председника Србије који наводно брани НовакаЂоковића где на свом инстаграму србује на празно, у леру. Ако стварно председникСрбије мисли да заштити Новака Ђоковића он је морао да повуче државно-дипломатскекораке за које још није касно. Примера ради морао би да протера аустралијскогамбасадора из Београда. Нарочито с тога што Новак Ђоковић има дипломатски пасош иово би била класична мера реципроцитета. Међутим, од Александра Вучћа једногкукавице у лику државника који не сме да организује ни изборе у јужној српскојпокрајини него грађане вози у места у тзв. ужој Србији јасно говори да он за такав коракнема храбрости. Уосталом, то оглашавање у виду парадног патротизма има више за циљпредизборни маркетинг него што Александар Вучић мисли озбиљно да помогне НовакуЂоковићу.  

    На крају, постоји једна чудна чињеница да сви они који су за независно Косово су поправилу и против Новака Ђоковића. Али оно што одликује Новака Ђоковића и што га јенаправило великом човеком и тенисером јесте јак национални осећај, дубоко веровање утрадицију и своје корене што му је дало снаге да постане најбољи од најбољих    И не само то. Новак Ђоковић за све време Вучићеве владавине док је освајаобројне грендслемове није председника Србије удостојио да се и једном јавнопојави са њим иако је овај то од њега много пута тражио. Изјава Ане Брбабић којакаже за Ројтерс да Ђоковићеву документацију треба проверити јасно показује каковласт у Србији брине о Новаку Ђоковићу.  А можда је разлог за овако понашање аустралијских власти према Новаку Ђоковићуи Рио Тинто. Главни саветник аустралијског премијера Скота Морисона је један оддиректора Рио Тинта. Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“подсећа грађане Србије да је Новак Ђоковић дао подршку еколошким протестимапротив ове енглеско-аустралијске компаније.

 3 / 4



Сви они који су за независно Косово су по правилу и против Новака Ђоковића

Пише: „Отаџбина“
уторак, 18 јануар 2022 09:23

  На крају, постоји једна чудна чињеница да сви они који су за независно Косово супо правилу и против Новака Ђоковића. Али оно што одликује Новака Ђоковића ишто га је направило великом човеком и тенисером јесте јак национални осећај,дубоко веровање у традицију и своје корене што му је дало снаге да постаненајбољи од најбољих.  Косовска Митровица  17.01.2022.
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