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Разлог нашег обраћања јесу предстојећи судбоносни дани по опстанак јужне
српске покрајине као дела Републике Србије. Оваква ситуација проистекла је из
катастрофалне националне и државне политике председника Србије Александра
Вучића. Србији је као резултат такве политике данас на столу тзв.
француско-немачки предлог. У њему стоји да Србија мора да прихвати независност,
територијални интегритет и суверенитет своје јужне покрајине. У преводу то значи
да Србија треба и мора да се одрекне Косова и Метохије.

  

  
  

Оваква ситуација проистекла је из катастрофалне националне и државне политике
председника Србије Александра Вучића. Србији је као резултат такве политике данас на
столу тзв. француско-немачки предлог. У њему стоји да Србија мора да прихвати
независност, територијални интегритет и суверенитет тзв. "Косова"
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Александар Вучић каже да никада неће признати независност Косова и да неће
дозволити улазак Косова у Уједињене нације. Политичка варка и обмана јер када
потпише и прихвати независност, територијални интегиритет и суверенитет питање
признања постаје неважно а о томе да ли ће самопроглашена реупублика Косово
постати чланица УН од нас најмање зависи.

  

Председник Србије је иначе донедавно говорио да француско-немачки предлог не жели
ни у руке да узме а онда га је оберучке прихватио. Прихватањем француско-немачког
предлога Србија отвара пут уласку Косова у НАТО пакт и прави темеље за градњу
Велике Албаније. Прави темеље јер када се Србија одрекне Косова и Метохије о њеном
даљем путу одлучују други. У оквиру Велике Албаније проблематично је постојање и
српских светиња Пећке патријаршије, Дечана, Љевишке, Грачанице и других јер оне
постају мета и циљ албанске православне цркве. Такође, прихватањем
француско-немачког предлога, како већ наговештава председник Србије, гази се
постојећи Устав Републике Србије о као и постојање Резолуције 1244 СБ.

  
  

Заузврат Републици Србији се нуди нека Заједница српских општина која је још једна
превара председника Србије

    

Заузврат Републици Србији се нуди нека Заједница српских општина која је још једна
превара председника Србије. Пошто је Бриселским споразумом сепаратистима у
Приштини препусти судство, полицију, цивилну заштиту, телекоминикације и др. преко
заједнице српских општина, која је у политичко-правном систему самопроглашене
републике Косово, председник се српема да Србија Приштини препусти и здравство,
просвету, социјалу, културу, платни промет што значи дефинитивни раскид српске
државе са својом јужном покрајином.

  

Иначе, председник Србије се залаже да Крим и Донбас буду у саставу Украјине док са
друге стране комада Србију одричући се Косова и Метохије. Француско-немачки
предлог је увредљив, понижавајући и у крајњем случају безобразан за опстанак српске
државе. Главни посредник у преговорима Београда и Приштине, нама одавно познати
Мирослав Лајчак који је раздвојио Србију у Црну Гору, каже Аљбину Куртију да
француско-немачким предлогом Косово добија много а не губи ништа. Што значи да
Србија не добија ништа а губи све.
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Француско-немачки предлог је увредљив, понижавајући и у крајњем случају безобразан
за опстанак српске државе. Косово добија много а не губи ништа. Што значи да Србија
не добија ништа а губи све

    

Косово и Метохију не може нико да нам отме ако га ми сами не дамо. На несрећу Срба
главна опасност за судбину Косова и Метохије је управо председник Србије. Није то ни
Брисел, ни Вашингтон, ни Приштина колико јесте Александар Вучић. У десет година
своје владавине Косово и Метохију је удаљио од своје матице корацима од седам миља.
Он чак каже да предлог мора да се прихвати да наводно српска деца не би ратовала.
Председник Србије не говори истину јер је исти овакав предлог, додуше тада као
немачки, Србија одбила 2007. године. Чак је и Александар Вучић био протви тог
предлога. Видимо да после тог одбијања никаквог рата није било.

  

  
  

После предаје Косова и Метохије сепаратистима ништа више неће бити исто. Ни Бог, ни
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историја, ни свети Кнез Лазар, ни све косовске жртве, ни преци, ни потомци нам то не би
опростили

    

На нашу несрећу преговоре о судбини Косова и Метохије води Александар Вучић
уцењена личност од стране Запада због својих бројних криминално-корупционашких
афера па као такав он није у стању да на ваљан начин брани целовитост Републике
Србије.

  

Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ моли све Србе широм света,
родољубе и патриоте да не дозволе председнику Србије да се одрекне Косова и
Метохије. Косово и Метохије је темељ наше духовности и државности. После
предаје Косова и Метохије сепаратистима ништа више неће бити исто. Ни Бог, ни
историја, ни свети Кнез Лазар, ни све косовске жртве, ни преци, ни потомци нам то
не би опростили. У блато и у прашину бацамо резултате ослободилачких ратова
1912-1918. године а одрицањем од Косова и Метохије само награђујемо оне који су
нас вековима тлачили, убијали, протеривали. 

  

Косовска Митровица
  25.02.2023. године
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