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Непосредан повод да ти се јавно обратим је изградња војно-полицијске базе на само 500
метара од моје породичне куће у насељу Горњи Јасеновик, општина Зубин Поток.
Одлуку о градњи овог војног објекта донела је влада самопроглашене републике Косово.
Уз овај објекат на истој седници је донета одлука да се изграде још две војно-полицијске
базе у селима Бање и Горње Падине у истој општини.

  

Председник „Српске листе“ и министар у сепаратистичкој влади Горан Ракић као члан
владе гласао је да се изграде ови војни објекти као и да се експроприше земља од Срба
за ту намену. Познавајући Горана Ракића лично сумњам да је ова његова одлука донета
самостално већ уз твој благослов. Војни објекти у Горњем Јасеновику и у Бањама су већ
изграђени а онај у Горњим Падинама градиће се с пролећа. По габаритима објекат у
Горњем Јасеновику је само нешто мањи од америчке војне базе Боднстил и све време је
грађен уз стално присуство и подршку КФОР-а.

  
  

На сличан начин „Ацо Србине“ понашао си се када је формирана и војска
самопроглашене републике Косово. Како није постојао кворум да се промени устав ове
сепаратистичке творевине да би се формирала војска, твоја „Српска листа“
претпоставаљам уз твој благослов је дала кворум. Прљаво и кварно мајсторе, мораш да
признаш

    

Ти лично, колико се сећам, у више наврата до сада говорио си да на север Косова и
Метохије РОСУ полиција не може да дође без дозволе четири председника општине.
Они не да су дошли, него граде и своје касарне на северу Косова и Метохије. Евидентно
је ћутање и твоје мајсторе као и локалних органа власти односно твоје „Српске листе“.
Летос док још нису поднели оставке они су одбили на челу са својим градоначелником
Срђаном Вуловићем уопште да расправљају о овој теми иако је то егзистенцијално
питање за становнике Ибарског Колашина. Ти лично избегао си одговор у Скуптшини
Србије када ти је посланик из Зубиног Потока Славиша Ристићи то питање поставио. О
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томе ћуте и медији у Србији како твоји режимиски, тако и антирежимски. Свако из својих
разлога. Режимски немају твоју дозволу а антирежимски навијају за независно Косово. А
ћутање је знак одобравања. На сличан начин „Ацо Србине“ понашао си се када је
формирана и војска самопроглашене републике Косово. Како није постојао кворум да се
промени устав ове сепаратистичке творевине да би се формирала војска, твоја „Српска
листа“ претпоставаљам уз твој благослов је дала кворум. Прљаво и кварно мајсторе,
мораш да признаш.

  

Да би замаглио цео проблем поднео си захтев КФОР-у да на основу Резолуције 1244
дозволи повратак до 1000 српских војника и полицајаца. Мислим више реда ради. Чак и
адреса ти је погрешна. Јер КФОР није донео такву одлуку већ Савет безбедности.
Грађанима си објаснио да ниси поднео Савету безбедности из разлога јер би руски
председник Владимир Путин то питање злоупотребио за своје политичке циљеве.

  
  

Док ти ниси дошао на власт на северу Косова и Метохије није било ни РОСУ полиције,
ни њихових касарни, ни шиптарских регистарских таблица РС и РКС. Одмах по доласку
на власт си поставио класичну границу између централне Србије и Косова и Метохије
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Док ти ниси дошао на власт на северу Косова и Метохије није било ни РОСУ полиције,
ни њихових касарни, ни шиптарских регистарских таблица РС и РКС. Одмах по доласку
на власт си поставио класичну границу између централне Србије и Косова и Метохије. Ја
сам пет дана и пет ноћи са великим бројем својих истомишњеника спречавао да се на
Јарињу постави ова граница у хладним децембарским данима. Пет дана и пет ноћи
спавајући у колима издражили смо да се граница не постави. Тада сам чак добио и
запаљење плућа имајући у виду неудобне услове и године старости. А онда је 06.
децембра 2012. године ондашњи председник владе уз апсолутну подршку првог
потпредседника тј. тебе поствио границу унутар републике Србије. Као непревазиђени
манипулатор а богами и лажов ти си много пута говорио да је та граница направљена
2011. године. Водио си се логиком Гебелса, хиљаду пута поновљена лаж постаје истина.

  

Бриселским споразумом када си предао институције републике Србије сепаратистима у
Приштни као што су полиција, правосуђе, енергетика, телекомуникације разбио си
одбрану севера Косова и Метохије. И то ти је било мало па си 2015. године потписао
споразум са Иса Мустафом и преосталу цивилну заштиту уступио си Приштини. Без
имало гриже савести учествујеш у формирању Велике Албаније. Некада си се залагао за
Велику Србију. У праву си мајсторе, није важно да ли је Србија или Албанија важно је да
је велика. Можда те и стога Еди Рама назива својим братом.
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Бриселским споразумом када си предао институције републике Србије сепаратистима у
Приштни као што су полиција, правосуђе, енергетика, телекомуникације разбио си
одбрану севера Косова и Метохије. И то ти је било мало па си 2015. године потписао
споразум са Иса Мустафом и преосталу цивилну заштиту уступио си Приштини

    

Крајем 2013. године приморао си Србе у јужној српској покрајини да учествују на
локалним и параламентарним изборима по уставу и закону самопроглашене републике
Косово. Тиме си и легализовао и легитимисао власт у Приштини. Границе српских
општина јужно од реке и Ибар прихватио си онако како ти је диктирала Приштина а не
онакве какве је Београд захтевао на преговорима у Бечу од 2006-08. године. Српске
општине си да тако кажем „сунетио“ и од њих напрвио индијанске резервате а не
пристојне локалне самоуправе.

  

У скоро 11 година своје владвине ниси вратио ниједног Србина у јужну српку покрајину.
Кажем ниједног, и словима ниједног. О томе чак никада ниси ни говорио јер је то за тебе
била табу тема. И још некадашња велика Југославија је доносила своје програме о
спречавању исељавања Срба са КиМ и њиховом повратку, али ова тема за тебе није
валидна. Пре неког времена је председник Српског националног форујма Момчило
Трајковић изјавио да је током твоје владавине више од 30.000 Срба напстило Косово и
Метохију. Када су ти новинари поставили питање о исељавању Срба добили су од тебе
већ уобичајени одговор. Па шта, селе се и Албанци са КиМ као и Срби из централне
Србије. За тебе није битно што се одласком Срба ионако лоша етничка равнотежа још
више ремети. И бојим се да си већ прихватио доктрину Албанаца са Косова и Метохије
која гласи што мање Срба лакше се прави још једна албанска држава на Балкану. У том
контексту је и разумљива твоја у више наврата изречена фраза да ми на Косову немамо
ништа јер нема Срба ни у Ђаковици ни у Качанику. Бојим се да ћеш у скоро време да
додаш и то да нема Срба ни у Ђаковици, ни у Качанику, али ни у Грачаници, ни у
Зубином Потоку.

  
  

Када си дошао на власт ти си већ имао оформљену Заједницу српских оптшина и
насеља. Само си требао да јој одредиш надлежност. Та Заједница је била састављена
од одборника који су искључиво бирани по закону и уставу Републике Србије. Али ти си
желео ону друту шиптарсу ЗСО састављену искључиво од одборника бираних по уставу
и закону самопроглашене републике Косово. Сама та заједница већ смо чули мора да
буде по уставу самопроглашене републике Косово и са печатом „република е Косовес“
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Тужно јесте али тако изгледа твоја национална политика у јужној српској покрајини. За
протеклих више од 10 година своје владавине у политичком надметању са
сепаратистима трпиш само поразе. Разлог, немаш довољно храбрости, ни одважности,
ни мушкости да им се супроставиш. Своје поразе на већ устаљени начин манипулацијом
претвараш у победе уз већ уостаљену констатацију, сачували смо мир. Колико пута смо
само били сведоци твојих јалових седница за националну безбедност, повишене борбене
готовости које нису имале никаквог смисла а ни резулатата. Слатко сам се насмејао када
си на једном од твојих бројних наступа говорио да РОСУ полиција није смела да сруши
барикаде јер си ти подигао борбену готовост. Мајсторе, и ми и Шиптари добро знамо да
си ти сачињен од меког материјала и да ти ни у сну не би смео да помислиш да са својим
безбедоносним снагама уђеш на Косово и Метохију да заштитиш Србе. Због тога си
поражен и код доласка твог тзв. руског воза, па код подизања царина, па код лепљења
стикера, па код повлачења барикада итд.

  

Победе остварујеш само пред телевизијским камерама, нормално, на својим медијима уз
договорена питања и теби својствено баљезгање. Ову реч сам употребио не да бих био
непристојан већ само да бих те копирао.

  

Твојом причом о заједници српских општина само обмањујеш и збуњујеш грађане Србије.
Када си дошао на власт ти си већ имао оформљену Заједницу српских оптшина и
насеља. Само си требао да јој одредиш надлежност. Та Заједница је била састављена
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од одборника који су искључиво бирани по закону и уставу Републике Србије. Али ти си
желео ону друту шиптарсу ЗСО састављену искључиво од одборника бираних по уставу
и закону самопроглашене републике Косово. Сама та заједница већ смо чули мора да
буде по уставу самопроглашене републике Косово и са печатом „република е Косовес“.
Твој компањон у власти Ивиц Дачић колико се сећам дао јој је овлашћења да се она бави
здравством, просветомо, културом и социјалом. Претпостављам да ће са тим предлогом
да се сложи и Курти, и Брисел, и Вашингтон. То би значило дефинитиван раскид Срба
са својом државом и ускратило би држави Србији право да се бави оним надлежностима
које још увек Бриселским спроазумом нису пренете сепаратистима. Та твоја заједница
спрких општина Србима уопште не треба јер то није наша него шиптарска ЗСО, боље
рећи твоја и Куртијева.

  
  

Нити умеш, нити знаш, нити разумеш шта је за Србе Косово и Метохија. А још си и
политички зависан и због бројних криминалних афера још и уцењен. Ти не, само нови
преговарачки тим може да реши ово најважније српско питање на коме почива темељ
државности и духовност српске државе, а то је Косово и Метохија

    

Да те подсетим, мајсторе, да смо на преговорима у Бечу 2008. године за гесло имали:

 6 / 7



Отворено писмо Председнику Србије Александру Вучићу - Некада си се залагао за "Велику Србију", а сада учествујеш у стварању "Велике Албаније"

Пише: Марко Јакшић
субота, 14 јануар 2023 17:40

колико прва Албанцима у односу на Београд толико права и самосталности Србима на
КиМ у односу на Албанце. Нормално, цела правна конструкција била би у оквиру
Републике Србије. Нажалост, ти си ове принципе у старту погазио „Ацо Србине“.

  

На крају морам нешто да ти кажем, ти немаш мандат да одлучујеш о мени, мојој судбини,
мојој породици, мојој дедовини, мојим сународницима на Косову и Метохији. То право си
узурпирао јер ти оно ни по закону ни по уставу Републике Србије не припада. Лично
сматрам да бројни Срби како они који су отишли, тако и они који су остали тебе не желе
за преговарача. Скини нам се више са грбаче „Ацо Србине“. Резлултати које си постигао
у ових десет година су катастрофални. Што више преговараш Косово је све даље од
Србије. Одступи мајсторе. Дозволи да се у Скупштни Србије формира на основу
платформе нови преговарачки тим. Ти ниси дорастао да водиш ове преговоре. Нити
умеш, нити знаш, нити разумеш шта је за Србе Косово и Метохија. А још си и политички
зависан и због бројних криминалних афера још и уцењен. Ти не, само нови преговарачки
тим може да реши ово најважније српско питање на коме почива темељ државности и
духовност српске државе, а то је Косово и Метохија.

  

др Марко К. Јакшић

  

Некадашњи народни посланик и члан председништва

  

Народног покрета Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“
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