
Осуђујемо измишљене режимске оптужбе о "атентату" на Вучића и покушају државног удара

Пише: „Отаџбина“
петак, 17 фебруар 2023 23:20

  

Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ најоштрије осуђује фингиране,
исконструисане, измишљене и ничим оправдане оптужбе из већ виђеног арсенала
диктаторског режима Александра Вучића о неуспелом покушају атентата на
председника, покушају наводног државног удара и напада на уставно уређење земље.

  

Сви ови облици државног насиља над грађанима имају пре свега два циља. Први, да
сакрију аргументоване и јасне оптужбе на предстојећу издају Александра Вучића и
одрицање од своје јужне покрајине прихватањем француско-немачког предлога. И
други разлог јесу превентивна хапшења да онда када потпише капитулацију и одрекне
се 16 посто територије грађани буду заплашени и не буне се на драстично гажење
Устава и комадање државне територије Републике Србије. Из тог разлога Народни
покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ захтева од диктаторског режима
Александар Вучића да све ухапшене одмах пусти на слободу јер управо он својим
лишавањем људских права и затварањем политичких противника руши уставни поредак
Републике Србије.
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    Сви ови облици државног насиља над грађанима имају пре свега два циља. Први, дасакрију аргументоване и јасне оптужбе на предстојећу издају Александра Вучића иодрицање од своје јужне покрајине прихватањем француско-немачког предлога    А шта се то чуло на протесту 15. фебруара у Београду шта Александар Вучић жели дасакрије од својих грађана режираном медијском халабуком и правом хистеријомиздајничког режима?  - Чуло се да француско-немачки предлог Скупштина Србије мора хитно да одбаци каошто је то већ урадила 2007. године.  Додуше, тада се он називао планом ВолфгангаИшингера. У том плану стоји, што Александар Вучић жели да сакрије, да РепубликаСрбија мора да прихвати независност, територијалну целовитост и сувереност својејужне покрајине. У честитики за дан државности Србије амерички председник ЏозефБајден нас обавештава да је Александар Вучић већ прихватио француско-немачки планпа сада амерички предсеник очекује да га и спроведе.  
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    И други разлог јесу превентивна хапшења да онда када потпише капитулацију и одрекнесе 16 посто територије грађани буду заплашени и не буне се на драстично гажењеУстава и комадање државне територије Републике Србије    - На протесту се чуло да француско-немачки предлог отвара пут самопроглашенојрепублици Косово у НАТО пакт који такође поздравља прихватање овог плана од странепредседника Србије. Јер он омогућава да ова сепаратистичка творевина приступи овојвојној формацији.  - На протесту се говорило да прихватањем независности, територијалне целовитости исуверености самопроглашене републике Косово значи и негирање Резолуције 1244 СБ идрастичко кршење Устава Републике Србије. Заклињање Александра Вучића да никаданеће признати независно Косово је само празна флоскула јер француско-немачкипредлог за сада предвиђа, и то им је довољно, да се Србија сама одрекне своје јужнепокрајине.  - Такође, сасвим оправдано упућивале су се критике на рачун председника Србије којикао врховни командант Војске Србије благонаклоно гледа на градњу војних базасамопроглашене републике Косово на северу Косова и Метохије. У најмању руку од његасе очекује да затражи хитну седницу Савета безбедности УН али председник из самоњему знаних разлога не усуђује се на овакав корак.  - Учесници протеста су жестоко реаговали и на стварање тзв. ЗСО која је институцијасамопроглашене републике Косово и која треба да се бави питањима здравства,просвете, социјале и културе пренете од стране Владе Републике Србије. Овајполитички чин значио би дефинитиви раскид Републике Србије са својом јужномпокрајином као и са Србима који у њој живе. Примера ради Срби своју терцијарнуздравствену заштиту више неће моћи да остварују у Београду него само у Приштини.  - На протесту се још чуло да Александар Вучић својом политиком учествује у стварањуВелике Албаније јер потписвањем француско-немачког предлога односно одрицањем одсвоје јужне покрајине он ствара идеалну прилику за уједињење Косова и Метохије иАлбаније јер се претходно Србија одрекла своје територије.  

    На протесту се чуло да француско-немачки предлог отвара пут самопроглашенојрепублици Косово у НАТО пакт који такође поздравља прихватање овог плана од странепредседника Србије    - Један од захтева који се такође чуо јесте да српски патријарх Порфирије крене уодржавање литија по целој Србији да би се зауставила већ очигледна издајапредседника Србије.  - Речено је да нажалост главна опасност за судбину Косова и Метохије нису ни Брисел,ни Вашингтон, ни Приштина него Александар Вучић који је од стране Запада уцењензбог својих евидентних криминално-корупционашких афера и проблематичне улоге уликвидацији неких својих политичких противника.  - На протесту је показан и документ из кога се види да је Влада Србије 06.12.2012.године успоставила границу између Косова и Метохије и остатка Србије. АлександарВучић је по обичају лагао да је ту границу успставила претходна власт 2011. године штоје нетачно.  - Како се и на протесту чуло историја Србије се дели на два дела. Први до 2012. годинекога карактерише упорна настојања српског народа и српких владара да очувају изаштите своју територију некада је губећи, некада је ослобађајући али никада непристајући на капитулацију. Други период је време Александра Вучића који тргујетериторијом не би ли сачувао власт која му омогућава да стиче велико богатство.  
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  - И најважније, сви присутни су подржали предлог да Александар Вучић није достојан дапосле десет година катастрофалне националне и државне политике води и даљепреговоре о јужној српској покрајини. То је једногласан захтев Срба са Косова иМетохије како оних који и даље живе на том простору тако и оних који су силом приликаморали да напусте ово подручје.  Оно што импресионира јесте да су организатори протеста свој нови најавили за 24. мартдан почетка бомбардовања Србије што је уједно и први корак отимања суверене српскетериторије.  Сва ова догађања почев од бурне седнице Скупштине Србије на којој су посланициопозиције жестоко критиковали издајничку политику Александра Вучића и показалипуну спремност у одбрани територијалног инегритета своје државе и овај протеступућују на то да се грађани Србије неће лако одрећи Косова и Метохије.  Косовска Митровица  17.02.2023. године
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