
Доношењем закона о референдуму режим Александра Вучића припремио основу за укидање преамбуле у којој стоји да је Косово и Метохија неотуђиви део Србије
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Доношењем закона о референдуму диктаторски и лоповски режим Александра
Вучића је припремио законску основу за укидање преамбуле у којој стоји да је
Косово и Метохија неотуђиви део Србије.
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По принципу „да се Власи не досете“ Александар Вучић и Српска напредна странка
говоре да је то због сета правосудних закона. Међутим, закон о правосуђу је само
увертира за оно што је главно и што је Александар Вучић обећао својим западним
менторима, а то је укидање преаумубле као уставне препреке а одмах потом и признање
самопроглашене републике Косово.

  
  

Закон о правосуђу је само увертира за оно што је главно и што је Александар Вучић
обећао својим западним менторима, а то је укидање преаумубле као уставне препреке а
одмах потом и признање самопроглашене републике Косово

    

Зарад голог опстанка на власти нема сумње да ће се председник одрећи своје јужне
покрајине. Јер одлазак са власти значи и одлазак у затвор а председник Србије ће
све жртвовати и предати само да избегне дугогодишњу робију. 

  

Уосталом, онима који су били у стању да потпишу издајнички Бриселски споразум, а то
су Александар Вучић и Ивица Дачић, неће бити тешко да доведу издају до краја, а то је
укидање прамбуле и признање сепаратистичке државе у Приштини.

  

Потврда томе је и да се пред нашим очима одвија уједињење „Косова“ и Албаније а да
власт у Србији ћути. Додуше, председник Србије каже да ће да упути писмо европским
званичницима у коме треба да стоји питање да ли би Европа ћутала и када би се Србија
и Република Српска ујединиле. У преводу, председник Србије хоће да каже ако се
уједињују „Косово“ и Албанија допустите нам да се уједине Србија и Република Српска. У
једној ствари се председник преиграо. Много је лакше одбранити нешто што је по
међународном праву твоје него узети нешто што је супротно међународном праву.
Резолуција 1244 СБ неприкосновено каже да је Косово и Метохија део државе Србије.

  
  

Пред нашим очима одвија уједињење „Косова“ и Албаније, а власт у Србији ћути

    

И док самопроглашена република Косово и Албанија укидају границе и бришу
граничне прелазе, „Српска листа“ као одељак Српске напредне странке својим
учешћем у влади и скупштини Косова само легализује и легитимише стварање
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„Велике Албаније“. И поставља се питање шта још треба да се деси да би ова
квислиншка листа напустила своје учешће у сепаратистичкој власти у Приштини? 

  

Истовремено, док „Косово“ и Албанија бришу границе између себе, држе заједничке
седнице владе, Александар Вучић гради аутопут Ниш-Драч уз помало циничну изјаву да
је то у интересу Срба из Грачанице и околине. Претпоставља се да председник мисли
да би се што лакше и брже иселили са Косова и Метохије.

  

Боже, колико је овај човек велики издајник!

  

Косовска Митровица
  03.12.2021. године
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