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Избор Рамуша Харадинаја гласовима тзв. Српске листе за председника сепаратистичке
власти у Приштини показује класичан политички неморал и крајње лицемерство
Александра Вучића.

  Колико год он покушавао да се сакрије иза тзв. Српске листе јавност и грађане Србије
не може да превари јер та политичка групација, која у свему личи на башибозук, сама
никако није смела да донесе једну тако неодговорну одлуку без јасне подршке
председника Републике Србије. Иначе, они сами кажу, да су урадили онако како им је
наредила држава, односно, Александар Вучић.   

У политичкој историји Србије већи скандал није могао да се деси имајући у виду да су
сви високи представници власти у Србији Рамуша Харадинаја називали кољачем српске
деце а онда преко ноћи та иста власт га је устоличила за председника. Александар
Вучић лаже и обмањује грађане Србије да потерница за њим тако оштра и остаје јер
чином избора он га је аболирао од одговорности јер се председници не хапсе. Иста та
„Српска листа“ је пре само годину дана и Хашима Тачија поставила за председника иако
је од стране швајцарског адвоката Дика Мартија сасвим аргументовано оптужен за
трговину људским органима Срба. Таква политичка проституција не може да служи на
част српском народу.
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Александар Вучић још каже да он није учествовао у доношењу одлуке али да је
подржава, што у преводу значи да он подржава да, како сам каже, кољач српске деце
буде председник владе. Задатак председника Републике који је положио заклетву и на
Миросављевом јеванђењу да ће чувати сопствену државу јесте да те Србе из тзв.
Српске листе саветује, укори, изгрди јер својим поступцима угрожавају националне и
државне интересе Србије. Уосталом, сам Рамуш Харадинај је 2000. године написао
књигу како и где је убијао српске војнике и полицајце коју је представио у седишту НАТО
пакта у Бриселу.

  

У оптужбама на рачун Рамуша Харадинаја није заостајао ни директор Канцеларије за
КиМ Марко Ђурић који се, попут свог шефа Александра Вучића, такође крије иза тзв.
Српске, или боље рећи шиптарске, листе. Оно што је он пљувао оставио је „Српској
листи“ да полиже. Лаже и обмањује грађане Србије да ће у скупштини самопроглашене
републике Косово ти посланици говорити да је Косово и Метохија јужна српска
покрајина што је ноторна политичка глупост. Ти тзв. посланици Српске или боље рећи
шиптарске листе положили су заклетву коју су касније и потписали да ће чувати
суверенитет и интегритет самопроглашене републике Косово што је сасвим супротно од
приче са покрајином. Чак и каже, у шта сумњамо, да ће они у тој истој скупштини
говорити „Косово и Метохија“ јер тај део политичког света за то нема храбрости. Једина
која је у тој скупштини изговорила реч „Метохија“ била је Рада Трајковић 2003. године
испред коалиције „Повратак“ због чега није умало била линчована. Ово само показује у
каквој се политичкој атмосфери одвија рад те инситуције.
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Данас се јасно види да је албанско друштво на Косову и Метохији у великој кризи. Данас
се такође види да време, после толико година, ради за Србе. И уместо да председник
Републике Србије нигде не жури са решавањем статуса Косова и Метохије он жели да
се потписивањем свеобухватног мировног антидржавног и антиуставног споразума са
својом отцепљеном покрајином занавек одрекне праисконске српске територије.

  

И врапци данас знају да због својих обавеза које има према Западу предаје на тацни
јужну српску покрајину. Историја му то никада неће опростити, и кад-тад доћи ће време
када ће он за своје неодговорне велеиздајничке поступке морати да одговара. Како
радили, тако нам Бог помогао.

  

Косовска Митровица

  

12.09.2017. године

 3 / 3


