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Отворени позив свим патриотама у јединствен блок за одбрану КиМ у саставу
Србије

  

Више је него јасно да се западни притисак на Србију око КиМ убрзава и да је разлог тог
убрзања украјинска криза и могућност победе Русије, чиме би дошло до поделе нових
геополитичких карата у Европи и свету. Зато се Западу жури да заврши са
заокруживањем косовске независности јер тако нешто неће бити могуће након победе
Русије. Оно што је суштина јесте да лажна држава Косово није независна и да то не
може ни постати без сагласности Србије и док не постане чланица УН. А управо је то
циљ и смисао француско-немачког предлога новог споразума о КиМ, који је у
међувремену постао западноевропски и амерички, односно НАТО план за КиМ. Тражи се
Србин који ће то да потпише и да прихвати да се Србија не противи уласку лажне
државе Косово у све међународне органиазције, а пре свега у УН.

  
  

Тражи се Србин који ће то да потпише и да прихвати да се Србија не противи уласку
лажне државе Косово у све међународне органиазције, а пре свега у УН

    

Право питање није шта су последице ако Србија не потпише француско-немачки
предлог, већ шта су последице ако га потпише?! Прихватањем да лажна држава Косово
уђе у све међународне организације актуелна власт би прекршила Устав Србије и
срушила Резолуцију 12 44 СБ УН, на којима почива домаће и међународно право које
дефинише КиМ као саставни део Србије. Дакле, најпре треба да одговоримо не на
питање шта је решење за КиМ већ шта није решење за КиМ? А решење није и не сме
бити одрицање од дела државне територије јер на тако нешто не би пристао нити један
народ на свету. На тај начин бисмо постали прва држава у свету која се у миру одрекла
дела своје територије. А да не говоримо о томе да ни ту не би био крај западних
ултиматума и да би одмах био испостављен следећи, било да је то увођење санкција
Русији или подршка новим сепаратистичким тенденцијама у Рашкој области или на југу
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Србије.

  

  
  

Право питање није шта су последице ако Србија не потпише француско-немачки
предлог, већ шта су последице ако га потпише?! Прихватањем да лажна држава Косово
уђе у све међународне организације актуелна власт би прекршила Устав Србије и
срушила Резолуцију 12 44 СБ УН, на којима почива домаће и међународно право које
дефинише КиМ као саставни део Србије

    

Где су данас Вучићеви западни пријатељи у које се клео, од Макрона до бројних
немачких званичника? Где су сад његови добро плаћени западни саветници попут
Блера? Шта тражи представник САД у преговорима које води ЕУ и зашто онда ту није и
представник Русије? Зашто настављамо преговоре у Бриселу који је на страни признања
косовске независности и не тражимо повратак даљих преговора у СБ УН, где им је и
место, и где имамо савезнике у Русији и Кини? Једино право решење за КиМ је повратак
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јужне српске покрајине у уставно-правни поредак Србије.

  

Није спорно да треба постићи национално јединство, али око чега? Око издаје Косова и
Метохије, како то предлажу Вук Драшковић, Весна Пешић, Чедомир Јовановић и Ненад
Чанак – сигурно не! У светлу нових ултиматума са Запада национално јединство је
потребно управо око одбране и очувања КиМ у саставу Србије.

  

Чему прихватање западне журбе по овом питању када 2/3 човечанства не признаје
косовску независност? Више од половине држава света је против признања лажне
државе Косово, 27 држава је у међувремену повукло признање, док и у ЕУ има пет
држава које су против признања. И што је најважније, преко 80% грађана Србије је
против уласка у ЕУ ако је услов да се одрекнемо КиМ. Зар ћемо да се одрекнемо наше
Свете Земље због шопинга у Бечу? Која држава је ушла у ЕУ а да је прво морала да се
одрекне свог територијалног интегритета и суверенитета?

  
  

Ако је уцењен Вучић одговор је његова оставка и повлачење из политике како би Србију
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ослободио такве уцењивачке претње. Ако је уцењена Србија, какву дилему може уопште
да има председник Србије који се заклео на Уставу и Јеванђељу

    

Став Српског покрета Двери и ширег националног окупљања у коме су и Српска
коалиција НАДА, Српска странка Заветници, Покрет за одбрану КиМ, Српска омладина
за Космет и бројне истакнуте јавне личности је јасан, као и став прозападне опозиције
која или ћути или се јавно саглашава са западним ултиматумом. На потезу је владајући
режим који треба да се изјасни: да ли ће путем Вука Драшковића или одбране Косова и
Метохије. Оно што смо до сада чули и видели говори у прилог припрема јавног мњења за
потписивање НАТО предлога, уз огромне претње грађанима Србије шта нас чека
уколико то не потпишемо. Међутим, нисмо добили одговор на питање да ли је уцењена
Србија или је уцењен Вучић? Ако је уцењен Вучић одговор је његова оставка и
повлачење из политике како би Србију ослободио такве уцењивачке претње. Ако је
уцењена Србија, какву дилему може уопште да има председник Србије који се заклео на
Уставу и Јеванђељу да ће „све своје снаге посветити очувању суверености и целине
територије Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију” (члан 114 Устава)?

  

Аутор је народни посланик и председник Српског покрета Двери. 
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