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Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ даје пуну подршку захтевима
Срба на барикадама да се под хитно сви ухапшени пусте на слободу и да се РОСУ
полиција повуче са севера Косова. Оптужбе против Срба су сурове, бруталне,
измишљене и монтиране.

  Оно што је занимљиво код РОСУ полиције јесте да сепаратистичка влада у Приштини
по принципу окупаторске власти гради бројне касарне на северу Косова и Метохије.
Касарне су у скоро свим општинама Лепосавићу, Звечану, Зубином Потоку. Оно што је
тужно је то да је претходни министар у влади Косова и председник „Српске листе“ Горан
Ракић на седници поменуте владе гласао за ту одлуку као и за експропријацију
земљишта која се одузима од Срба. Иста та одлука пре неки дан је потврђена опет од
власти из Приштине где је и нови тзв. српски министар Ненад Рашић гласао за ту
одлуку. Због свега овога јавни тужилац Србије морао би да покрене кривичну пријаву и
против Ракића као и против Рашића. Све ово говори колико је оправдан став Народног
покрета Срба са Косова и Метохје „Отаџбина“ да Србима није место у сепаратистичким
властима јужне српске покрајине.   
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Данашње невоље које су задесиле Србе на северу Косова и Метохије су последице
Бриселског споразума. Оно што је Александар Вучић 2013. године сејао данас Срби
жању на својим грбачама. Бриселским споразумом Александар Вучић је уништио
одбрану Срба и на поклон им донео РОСУ полицију

    

Оно што је интересантно јесте да се хапшења обавезно врше на административним
прелазима Јарињу и Брњаку. То су тзв. интегрисани прелази где непосредно једна
поред друге стоје косовска полиција и полиција из Србије. Задатак српске полиције јесте
да, због географске локације јер је тај простор насаљен искључиво Србима, чува
косовску полицији у косовску царину. Хапшења се одвијају на самој линији, врши их
косовска полиција док српска полиција то мирно гледа и посматра. Из тог разлога власт
у Београду морала би под хитно да овакве прелазе демонтира и врати на стање пре
06.12.2012. године када су они успостављени одлуком владе Србије чије је председник
тада био Ивица Дачић. Председник Србије Александар Вучић лаже када каже да су они
успостављени 2011. године. Отприлике он се понаша у Гебелсовом стилу да сто пута
поновљена лаж постаје истина.

  

Данашње невоље које су задесиле Србе на северу Косова и Метохије су последице
Бриселског споразума. Оно што је Александар Вучић 2013. године сејао данас Срби
жању на својим грбачама. Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“
подсећа грађане Србије да до Бриселског споразума РОСУ полиција никада није дошла
на север Косова и Метохије нити пак регистарске таблице са ознакама КС и РКС.
Бриселским споразумом Александар Вучић је уништио одбрану Срба и на поклон им
донео РОСУ полицију. Одбрану Срба је разбио тако што је дотадашњу српску полицију и
цивилну заштиту предао сепартаистима у Приштини.

  

Оно што карактерише данашње протесте Срба јесте да нема довољне солидарности пре
свега од актуелне власти. Некада, пре Александра Вучића, када су Срби држали
блокаде и барикаде на њим су били пристуни и посланици Скупштине Србије и позиције
и опозиције као и  бројни прваци политичких странака у Србији, чланови владе Србије
пре свега из министарстава за КиМ. Данас тога нема. Срби са Севера Косова и Метохије
се не боре само за себе него за целовитост своје републике.
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  Сепаратистичка влада у Приштини је затворила прелазе Брњак и Јариње и тимезагорчава и отежава живот Срба на овом простору. Влада Републике Србије морала бида затвори и прелазе Мердаре, Кончуљ, Церевајку којима се највећи број Албанацакреће и иде пут Европе. Није коректно да само Срби пате због деловања АљбинаКуртија терористичког олоша како га назива Александар Вучић док становници осталогдела покрајине Албанци уживају и сладе се. Није довољно да Београд држи јаловеседнице савета за националну безбедност, подиже борбену готовост по ко зна који путод које се ни врапци у Ђаковице не плаше него методама реципроцитета мора да утичена политичке прилике на Косову и Метохији. У конкретној ситуацији док Срби на Косовуи Метохији страдају изигравање миротворца како то ради председник Србији логокомОтвореног Балкана положај Срба се само погоршава. Самарићански принцип којипримењује власт у Београду да ако ти неко удари шамар ти му окрени и други образ ниједобар. Ако ни због чега другог макар из разлога што су због таквог става Самарићанинестали.  

  Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ поздравља одлуку владе да севрати до 1000 српских војника и полицајаца на Косово и Метохију. Овај захтев јеНародни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ у протеклим годинама више путатражио од власти у Београду. Да је власт у Београду то раније учинила не би сеформирала војска Косова нити би РОСУ полиција правила касарне на северу КиМ.    Такође би влада Србије не питајући ништа земље запада могла да поништи споразумкоји је 2015. Александар Вучић као председник владе потписао са Исом Мустафом којимсе укида српска цивилна заштита на Косову и Метохији    Председник Србије Александар Вучић је овај захтев театрално упутио не верујући да ћеКФОР да га одобри. Али оно што не зависи од земаља запада и што можемо сами даостваримо то је да поништимо катастрофални по националне и државне интересеБриселски споразум и да стање ствари вратимо на стање пре 19. априла 2013. године.Тиме бисмо оживели постојање српске полиције и српског судства што би у многомепобољшало безбедност Срба на Косову и Метохији. Такође би влада Србије не питајућиништа земље запада могла да поништи споразум који је 2015. Александар Вучић каопредседник владе потписао са Исом Мустафом којим се укида српска цивилана заштитана Косову и Метохији. И оживљавање ове институције подигло би одбрану Срба. Оно зашта такође не треба да питамо никог из ЕУ, а то смо дужни по Уставу Републике Србије,то је да се распишу избори за српске општине на северу Косова и Метохије. Скоро ћепуних десет година како је Александар Вучић увео привремене мере општинама насеверу Косова и Метохије а Скупштина Србије не расписује локалне изборе што јесупротно важећем Уставу Републике.    Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ позива председника Србије даомогући и дозволи да Скупштина Србије донесе платформу о Косову и Метохији иформира преговарачки тим за вођење преговора са сепратистима у Приштини    На крају, по ко зна који пут, Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“позива председника Србије да омогући и дозволи да Скупштина Србије донесеплатформу о Косову и Метохији и формира преговарачки тим за вођење преговора сасепратистима у Приштини. Председник Србије шта год мислио мора да призна да овакокако је радио у протеклих десет година није то чинио на ваљан начин. Колико пута јесамо говорио да ми на Косову немамо ништа и да ми ту нема шта да тражимо јер Србанема ни у Качанику ни у Ђаковици. Председник са таквим ставовима не може даодбрани Косово и Метохију.  Косовска Митровица  16.12.2022. године
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