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Извештај председника Србије Народној скупштини Републике Србије представља
врхунац политичког лицемерја, дефетизма и подмуклог проалбанског деловања
Александра Вучића.

  

Председник свој извештај почиње констатацијом да у јужној српској покрајини нема Срба
у срединама као што су Ђаковица, Качаник, Глоговац, Косово Поље па стога Србија на
Косову и Метохији нема шта да тражи. За Косово Поље се извинио јер су се из тог места
јавили Срби који тамо живе па су председника тако демантовали. Председник Србије
лаже када каже да на КиМ живи само 95 хиљада Срба. Сама чињеница да попис никада
није извршен говори да нас председник обмањује. Подаци Епархије рашко-призренске
говоре да најмање за трећину има више Срба на КиМ. У исто време председник се не
либи да у Савету безбедности УН број Албанаца у јужној српској покрајини подигне на
милион и осамсто хиљада. Чак и директор Форума за етничке односе Душан Јањић,
иначе оранизације која преферира за независност самопроглашене републике Косово,
говори да Албанаца у јужној српској покрајни има највише до милион и двеста хиљада.
Реално, њихова бројка се креће између 700 и 800 хиљада што и подаци са
парламентарних избора потврђују.
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  Поставља се питање зашто председник смањује број Срба а повећава број Албанаца? Торади зато да би лакше предао и продао јужну српску покрајину. Иначе треба споменутида је највећи број Срба доживео егзодус у време када је Александар Вучић био министаринформисања у влади Мирка Марјановића. Тада је отишло више од 200 хиљада Срба.Занимљиво је да током десет година своје владавине проблем интерно расељених СрбаАлександар Вучић никада није споменуо. Он и сада не оклева да каже да се Срби иданас селе у току његове владавине. Том приликом заборавља да успех званичнедржавне политике Србије је у томе да ли се Срби селе са КиМ или не. Ако се селе, ондаје то неуспешна национална политика. У нечему се ставови председника Србијеподударају са платформом ослободилачке војске Косова. Она се огледа у томе, да што јемање Срба лакше се прави још једна албанска држава на Балкану.    По председнику Срби на КиМ су малоумни јер више воле да живе у одмрзнутомконфликту, тј. у независној држави Косово него по Уставу Републике Србије у својојдржави    Председник у свом извештају још каже да је 85% Срба на КиМ против замрзнутогконфликта. Не зна се ко је и када вршио те анкете али се зна да председник лаже каопас. По председнику Срби на КиМ су малоумни јер више воле да живе у одмрзнутомконфликту, тј. у независној држави Косово него по Уставу Републике Србије у својојдржави.  У жељи да прикаже како он и његова власту помажу Србима на КиМ он говори да се тапомоћ огледа у 750 милиона евра колико Србија издваја у ту сврху годишње. Попредседнику сваки Србин на КиМ, па и онај тек рођени, добија 80 хиљада евра годишње.Из бројке се види да председник опет лаже. Тај новац на КиМ међу Србима се нијепојавио. Ако је истина, највероватније да је завршио у рукама Александра Вучића ињегових криминалаца. Ако није, што је можда изгледније, председник Србије језикомнадувавања бројки жели да каже грађанима Србије, ако се одрекнемо јужне српскепокрајине остаће нам 750 милиона евра. Па зар то није проалбанска политика?  

  У свом говору председник каже да он нема решење за Косово и Метохију. Какавидиотизам и која политичка будалаштина. Десет година води преговоре а не зна какво јерешење за КиМ. Што је још апсурдније та његова констатација је наишла на буран аплаузприсутних народних посланика. Наш народ би рекао, према свецу и тропар.  У жељи да нам покаже како никаква аутономија за Албанце у јужној српској покрајни уоквиру Репбулике Србије не долази у обзир он каже да нема Албанца који је зааутономију него су сви за независну државу. Какво проалбанско становиште. Па зарнеко пита десет милиона Каталонаца да ли су за аутономију или државу у Шпанији, илиЧечене у Русији, или Корзиканце у Француској.    Крилатица Александра Вучића годинама понављана „Не дам Трепчу, не дам Газиводе“пала је у воду. И као што је све друго предао и препустио сепаратистима тако је и овобогатство и хидросистем који је Србија својим новцем изградила предао окупаторима исецесионистима. Од издајника се друго није могло ни очекивати    Чудно је да оваква национална политика у јужној српској покрајини задовољавапредседника Српског покрета Двери. Он каже да је са председником Србије по томпитању имао изузетно озбиљне и конструктивне разговоре. Какви су они могли дабуду ако председник каже да нема решење за Косово и Метохију. БошкоОбрадовић изјављује још бизарније да је Српска напредна странка политичкеставове о КиМ преузела од Српског покрета Двери. Како кад председник Србијенема никаво решење за проблем јужне српске покрајине?  

 2 / 3



Извештај Александра Вучића Народној скупштини Републике Србије представља врхунац његовог политичког лицемерја, дефетизма и подмуклог проалбанског деловања

Пише: "Отаџбина" 
среда, 30 јун 2021 11:43

  Пре неки дан америчко министарство енергетике послало је допис Београду да суна основу Вашингтонског споразума САД спремне да преузму језеро Газиводе ихидросистем Ибар-Лепенац. Крилатица Александра Вучића годинама понављана„Не дам Трепчу, не дам Газиводе“ пала је у воду. И као што је све друго предао ипрепустио сепаратистима тако је и ово богатство и хидросистем који је Србијасвојим новцем изградила предао окупаторима и сецесионистима.  Од издајника се друго није могло ни очекивати.     Косовска Митровица
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