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Преосвећени владико,

  У последње време сведоци смо Ваших бројних хвалоспева упућених председнику
Србије Александру Вучићу који иду до нивао удворичког понашања што, морате
признати, не одговара достојанству једног српског епископа.   

А зашто нама сметају ови хвалоспеви? Из једноставног разлога, јер величате човека који
је потписујући Бриселски споразум учинио највећу издају у историји нашег народа.

  

Да Вас подсетимо преосвећени владико, иако је НАТО пакт бомбама препокрио и Србију
и јужну српску покрајину он институције српске државе није могао да протера са Косова
и Метохије. То је у миру урадио онај кога Ви величате и коме се дивите, Александар
Вучић. Потписујући Бриселски споразум он је српску полицију која је битисала у јужној
српској покрајини, нормално без својих униформи, као и Цивилну заштиту предао
сепаратистима у Приштини. Тиме је драстично погоршао безбедност Срба што се на делу
и показује. Да ли је овај политички корак за Вас издајнички или патриотски чин
преосвећени владико?
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    А зашто нама сметају ови хвалоспеви? Из једноставног разлога, јер величате човека којије потписујући Бриселски споразум учинио највећу издају у историји нашег народа    Исти тај кога Ви величате до небеса, Александар Вучић, приморао је српске судије наКосову и Метохији да положе заклетву на устав и закон самопроглашене републикеКосово. Зар није и ово чин националне издаје и да ли се и са тим слажете пресвећенивладико? Српски суд који је до његовог доласка на власт постојао у српској покрајини иу доброј мери обављао своје функције преселио је у Лесковац.  Српски народ на Косову у Метохији натерао је да изађе на сепаратистичке изборе, каколокалне тако и парламентарне. Сви они, и одбориници, и посланици, или боље рећинови српски квислинзи фактички заокружују државност самопроглашене републикеКосово. Да би постали одборници и посланици они полaжу заклетву на непријатељскиустав, тј. устав самопроглашене републике Косово. Да ли је ово и Ваш став преосвећенивладико да Срби треба да граде још једну албанску државу на Балкану?  Пре неколико дана „Косово“ је учествовало на Олимпијским играма у Токију. Учествовалоје, јер им је то омогућио нико други до Александар Вичић.  

  Самопроглашена република Косово има и свој посебан телефонски број који им јенаравно дао суверен Србије кога ви тако жестоко хвалите. Да ли је то у складу сасрпским државним и националним интересеима? Сигурно да није. Али је зато супротноУставу Републике Србије где се Александар Вучић на Миросављевом јеванђељу заклеода ће га чувати а онда га погазио. Подржавајући њега и Ви газите још увек важећиУстав Републике Србије. Зашто Вам то треба преосвећени владико?  Ако нисте знали 6. децембра 2012. године ондашњи први потпредседник са ондашњимпредседником Владе Србије успоставио је класичну границу између централне Србије ињене јужне покрајине. Та граница се не разликује од државне границе коју Србија имана пример са Румунијом или Мађарском. Погледајте одлуку Владе Републике Србијекојом то доказујемо. Да ли сте и Ви за то преосвећени владико да унутар Србије постојидржавна граница?    Ваш толико хваљени председник без имало стида и срама много пута до сада изјављуједа ми на Косову и Метохији немамо ништа. Да ли преосвећени владико и ви такомислите? Он се подсмева Косовском миту и Небеској Србији а велича јунаштво султанаМурата. Да ли и ви делите слично мишљење?     Ваш толико хваљени председник без имало стида и срама много пута до сада изјављуједа ми на Косову и Метохији немамо ништа. Да ли преосвећени владико и ви такомислите? Он се подсмева Косовском миту и Небеској Србији а велича јунаштво султанаМурата. Да ли и ви делите слично мишљење? Председник Србије без измалоустучавања велича Вебера и протестантизам што је супротно духу православља исветосавља. Да ли га и у овоме пресвећени владико бихаћко-претровачки подржавате?  Са некадашњим председником самопроглашене републике Косово а садашњим хашкимосуђеником Хашимом Тачијем на тајним састанцамима у Њујорку, Паризу, итд. делиКосово и Метохију тако да Србија покупи пар села на северу КиМ и општину Лепосавић ада се одрекне осталог дела Косова и Метохије заузврат. Председник Србије таквополитичко становиште назива компромисом. Да ли сте и Ви за такав компромиспресвећени владико?
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  Такозвана „Српска“ или боље рећи квислиншка листа у парламенту самопроглашенерепублике Косово гласа да војска Косова може да иде у међунардоне мисије чиме јемалтене легитимисала постојање ове парамилитарне организације. Да ли мислите да јеи ово у интересу Србије?  У својим хвалоспевима говорите и кажете да оно што је урадио Александар Вучић тоније урадио нико уназад неколико генерација. Са овом Вашом тврдњом се слажемо јер уисторији српског народа нико никада овакву издају није одрадио. Овакве аргументе предве године о антидржавној политици председника Србије изнело је и потписало 14српских владика. Вашег имена ту није било преосвећени владико јер Ви браните ичувате лик и дело једног издајника. У много наврата, сада већ упокојени, митрополитАмфилохије и епископ Атанасије Јефтић још су жешће и оштирје говорили о издајничкојполитици Александра Вучића. Штета што их у томе нисте подржали.  

  Оно мишљење које преовладава код неких Срба западно од реке Дрине јесте да ако сеСрбија одрекне Косова и Метохије да ће лакше успети да припоји Републику Српску. Тоје рачун без крчмара јер много је лакше сачувати нешто што је по међунардном правутвоје, а то је да је КиМ неотуђиви део Србије, него припајати делове друге државемакар то била и Република Српска. Уосталом, члан председништва БиХ из РепубликеСрпске Милорад Додик је изјавио да ни Русија не подржава отцепљење РепубликеСрпске јер је то супротно међународном праву. Али они што за вас, односно српскинарод западно од реке Дрине, Александар Вичић може да уради то је да формира владуРепублике Српске Крајине у избеглиштву. Није довољно само обележавати страдање,егзодус и геноцид над Србима на простору Хрватске него треба формирањем владе уегзилу показати да се Република Србија не мири са прогоном Срба. То садашњипредседник Србије ни у сну не сме да уради. Јер онај коме је Тони Блер политичкисаветик има другачија политичка гледишта.  У својим беседама пресвећени владико говорите да се Србија гради као никада пре.Гради се узимајићи скоро 15 милијарди долара страног кредита. То неко сутра мора даврати. Дуг је лош друг, каже наш народ.    У својим беседама пресвећени владико говорите да се Србија гради као никада пре.Гради се узимајићи скоро 15 милијарди долара страног кредита. То неко сутра мора даврати. Дуг је лош друг, каже наш народ    Кажете још да председника Србије нападају људи због личних и партијских интереса,али хајде да окренемо мало другачије. Прошле године је епархија бихаћко-петровачкадобила солидну донацију од Владе Србије у висини од 59 милиона динара. Не дај Божеда смо против тога да Србија помаже своје осиромашене и удаљене епархије као што јеВаша, али то треба и мора да ради министарство вера које је у Србији постојало до 2012.године док је постојала демократска власт. Министарство вера утврђује којимепархијама је потребан новац. Овако, Александар Вучић произвољно шаље новацграђана Србије својим подобним и верним владикама. Није ваљда да је Ваша политичка исвака друга подршка председнику Србије заснована на личним интересима како Виволите да кажете?  Како радили, тако нам Бог помогао.  Косовска Митровица  
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