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Смена ректора Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици проф. др
Срећка Милачића, познатог по тврдим ставовима када је у питању интеграција овог
универзитета у просветни систем тзв. републике Косово само показује да Александар
Вучић што хитније жели да се отараси јужне српске покрајине.

  Још један разлог за смену уваженог професора је и тај да није дозвољавао локалним
криминалним босовима, који су део Вучићеве власти, да се мешају у рад Универзитета
почев од обичних ствари па до тендера. Изговор да се ректор смењује јер није имао
добру сарадњу са председницима општина је бесмислен пошто то већ задире у
аутономију Универзитета, па на основу таквог мишљења сваки председник општине у
остатку Србије може да смени било којег ректора. Интересантно је и то да су против
ректора управо председници општина који су бирани на основу сепаратистичких закона,
значи који су већ интегрисани у правно-политички систем сепаратистичке државе
Косово, као и тзв. посланици «Српске листе» из скупштине ове парадржавне творевине
што опет показује жељу Београда да и просвету интегрише у систем самопроглашене
републике Косово на шта је и у обавези по Бриселском споразуму. По Бриселском
сопразуму и здравство и просвета до краја 2018. године морају да пређу у руке
Приштине.   

Дуго времена је на ректора вршен притисак да поднесе оставку и да тиме олакша посао
диктаторском режиму Александра Вучића. У циљу присиле ректору су упућиване
претње различитог формата, до тога да је физички нападнут од људи у фантомкама. На
мети су били и његови сарадници, па је тако проф. др Звездану Милановићу запаљен
ауто, а ранији декан ПМФ-а проф. Киковић је брутално претучен. Овај манир са
фантомкама управо карактерише актуелни режим јер су прво људи у фантомкама 2013.
године поразбијали гласачке кутије на избирам у Косовској Митровици када Александар
Вучић није био задовољан резулататима, па преко Савамале, и све до напада на
ректора. Проф. др Срећко Милачић о свему овоме није желео да обавести јавност
Србије имајући у виду да када би то јавност сазнала онда би се број студената рапидно
смањио јер кад туку ректора шта би се тек дешавало студентима.

  

Иначе, и прошле године уочи паламентарних избора био је покушај да се ректор смени и
изврши интеграција Универзитета у органе самопроглашене републике Косово. Само су
избори омели да власт своју одлуку спроведе у дело. Медији су иначе о томе писали.
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И последња паљевина возила некадашњем председнику општине Звечан Драгиши
Миловићу и Оливеру Ивановићу само зато што су најављивали излазак на предстојеће
локалне косовске изборе показује какав терор и диктатуру трпе Срби на северу Косова
од стране актуелног режима.

  

  

Сетимо се само да је на кућу садашњег посланика Славише Риситћа пуцано и на исту су
бацане бомбе, наводно само зато што је Александар Вучић посумљао да он стоји иза
стављања кечета на његов постер, па је стога наредио својим потчињенима да у
изборној ноћи изврше напад на кућу. Па и самом Народном покрету Срба са Косова и
Метохије „Отаџбина“ запаљене су канцеларије које су се налазиле у стамбеној згради у
близини моста на Ибру. Народни покрет „Отаџбина“ је тада написао критичко сопштење
о раду и понашању Александра Вучића па се овај осветио тако што је наредио да се
„Отаџбини“ просторије запале. Дим је тада сезао до трећег спата а велики број станара
из зграде завршио је у болници услед гушења димом.

  

На несрећу Срба то нису једини инциденти јер и током предизборног митинга Српске
напредне станке уочио председничких избора један од присутних, који је на помен
Александра Вучића узвикну «лопов» убоден је ножем од стране присталица актуелног
режима и завршио је у болници у Косовској Митровцици. Грађани Зубин Потока још увек
се сећају прошлогодишње паралметарне изборне кампање када је на спортску халу у
Зубином Потоку, у којој је требао да се одржи предизборни скуп СНС-а, бачена бомба и
рафалима изрешетани прозори. И врабцима је било јасно да је то изведено у режији
српског диктатора. А онда је он глумио храбост, онако ведар и насмејан, да никакве
бомбе његових политичких противника не  могу да га спрече да се он појави на митингу.
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Што је још чудније Александар Вучић је координатор свих обавештајних служби
Републике Србије и право је чудо да до сада ниједан извршилац ових гнусних недела
није откривен. Чак су на заједничкој конференцији за штампу Оливер Ивановић и
Драгиша Миловић пре неки дан саопштили да и убиства двојице Срба, једног на кућног
прагу другог испред обданишта док је чекао дете, нису разоткривена. Онај први је иначе
кум Оливера Ивановића.

  

  

Косовска полицијска служба је иначе под јурисдикцијом Приштине која је политикчки
партнер актуелној власти имајући у виду пријатељске односе Александра Вучића и
Хашима Тачија. Из тог разлога Косовска полицијска служба не жели да ради свој посао
и ниједан од бројних случајева државног терора над Србима није расветљен а са друге
стране се и Албанци смеју говорећи Србима «какви сте да Бог да једни другима очи
повадили». Еулекс полиција ћути јер наводно Вучић на овај начин дисциплинује
непокорне и непослушне Србе што њима само иде у прилог, због лошег искуства које
имају са Србима на барикадама.

  

Народни покрет Срба са Косова и Метохије моли све опозиционе посланике да се у
Скупштини Србије формира анкетни одбор који треба да разоткрије позадину
целокупног насиља који Срби доживљавају на сееверу Косова и Метохије. Да подсетимо
грађане Србије да је Скупштина Србије 2013. године већ била формирала анкетни одбор
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да испита начин на који су се трошила буџетска средства намењена Косову. Ако је могло
по питању утрошка финансијских средстава ваљда може и по питању терора који Срби
доживљавају у јужној српској покрајини. Ако Александар Вучић нема ништа са насиљем
које доживљавају Срби он ће дозволити формирање анкетног одобра, ако има - онда
неће.

  

И на крају, да не заборавимо, пре три године ондашњи председник Владе а садашњи
председник Србије изјавио је да он тачно зна које извршио масакр српских младића у
кафићу Панда у Пећи `98. године. Тада је рекао да он поседује информације да иза тог
злочина стоји Државна безбедност Србије. Јавни тужилац Републике Србије поводом
изајве тако високог функционера и поводом тако тешког злочина је у обавези да настави
ранију истрагу имајући у виду нове моменте. Ако не можемо да откријемо убице деце у
Гораждевцу и жетелаца у Старом Гацку ево прилике да се уз помоћ председника
Србије разјасни барем мистерија око убиства српских младића која оптерећује све
некадашње становнике града Пећи у Метохији.
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