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„Да свима буде јасно да нерешавањем косовског чвора Србија губи, губи оно што
јој је најважније, а то су њена деца и њена будућност. Да нежним српским ушима,
ненавиклим на сурову косовску истину, каже да на нашем Косову и није све наше, а
ако јесте, да питаш народ - а шта бисмо ми радили са најмање 80 албанских
посланика у нашој скупштини и да би довека Србију, уз све наше српске свађе,
водили неки Тачи и Харадинај. Све и да то хоће, а неће. Да кажемо лицемерима
који подржавају тзв. замрзнути конфликт да је немогуће, као што је немогуће
Косово без Албанаца. Наш посао је да спречимо да Косово остане без Срба.

  

Компромис у политици није пораз, он је победа. Компромиса не сме да буде само са
будућношћу. Ово говорим иако знам да да Срби неће и желе да прихвате, јер лакше
је живети у сопственим митовима и хвалоспевима него у реалности. Све до првих
дневница због којих ће бити део њих да штрајкује, јер су, ваљда, дневнице жучи
главни разлог што су учествовали у одбрани отаџбине. Не дамо више паре за такве
дневнице, али ћемо обновити сећање на стварне јунаке и поштовање према њима, на
оне који су изгубили животе, на оне који су рањени у заштити отаџбине, а на које
нико у претходним деценијама није обраћао пажњу“.

  

Ови ставови су изузетно увредљиви и понижавајући за нацију, они раскринкавају једну
лошу политику препуну сујете, нарцисоидности и аматеризма који превазилази незнање,
то су бахатост и умишљеност да све што се помисли, или је неком обећано, по сваку цену
мора и да се изврши без обзира на последице по државу и све њене грађане.

  

Оволико пљување по онима који су спремни да бране државу је незабележено у
историји било које државе, а једино што може да се постигне је одбијање родољуба да
то и буду и да се уклопе у „пацифизам“ који подразумева капитулацију.
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  "На Косову није све наше" - неистина. Није "К" већ КиМ, а чак да се све продаАлбанцима и даље је Србија, не продаје се држава са продајом приватне имовине, каошто део Беча, Берлина и Чикага нису Србија.  "Шта да радимо са 80 мандата Албанаца у Скупштини", па шта ако су држављаниСрбије, да ли је Обами неко забранио да буде председник као Црнац, да ли неко бранида се националним мањинама осигурају места по аутоматизму, ако иду на изборе каонационалне странке, а да ли неко брани да се промени изборни закон и да се гласа законкретне људе.  Због чега мислите да би злочинци и криминалци, трговци људским органима Срба моглида воде државу и да би били на руководећим положајима, по ком закону је то могуће,нашој јавности је непознат, кога и зашто плашите?  Ако Албанци, Мађари, Бошњаци, Словаци, Роми, ... понуде боље кадрове и програменека воде државу, биће нам свима боље. "Несме остати замрзнути конфликт", ко Вамје рекао, кога плаши повлачење признања "К", због чега наши преци под Турцима нисупонудили разграничења, компромисе и комадање држава, а о ком се решење говори оусловима да Р1244 није спроведена, договори из Бриселе такође, таксе нису укинуте,као и војска "К"?  "Компромис у политици није пораз", у политици да, али нема компромиса, то јекапитулација и издаја, ако је у питању територијални интегритет државе, то нијеполитика, то је губитак самопоштовања и националног поноса и достојанства.  Да Вучић не схвата шта ради и не разуме шта значи држава и шта Устав по коме је даозаклетву, потврђује и својим коментарем за „Еспресо“... Ако успоставимо границу тозначи да смо их признали.  -Чекајте, чекајте, моје питање за вас је да ли ви мислите да овако можемо још сто година?Да ли ви хоћете да решите проблем или нећете? Хоћете да га оставимо вашој и нашојдеци, хоћете да они сутра иду у ровове? Ја не бих волео да моје дете иде у ров. Ја бихжелео да моја деца, и једно и друго и треће, могу да размишљају о томе какву ћебудућност да имају, и ово које је сад за војску од 21 године и овај мали с годину и подана. Шта је то што Србија има на Косову..?  Ако председник Србије не зна шта Србија има на КиМ, шта оно значи за Србију, некапита управо своју децу, или Патријарха, можда некога из било ког манастира или цркве,нека покуша да ступи у контакт са својим прецима и нека их пита зашто су се 3,5 векаборили за слободу. Мога би да пита и „мајку“ Србије, Меркелову, због чега њеној државии Западу КиМ вреди 500.000 милијарди $, пре 12г је урађена процена. Да ли ће Вучићпоново бити спреман на капитулацију ако и нека друга национална мањина затражисвоју државу и запрети ратом?  
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  Даље у „Куриру“ Вучић говори:  „2012.г.   50% младих је било без посла, то смо преполовили а укупнунезапосленост свели на 11%“.   Да ли Вучић зна да је у том периоду из земље у „бели свет“ одлазило годишње 20, 30, 40,60, 80, 100.000 радно способних, и да ли је смањење незапослености ако сви они, несамо ових 330.000 оду трбухом за крухом? Прошле године је у трећем кварталу, у временадничења и брања много чега један део незапослених радио, не зна се колико сузарадили тачно, али, да се то рачуна у решавање проблема незапослености и да се сатим процентом од тада барата, као и да се у „решење“ незапослености узима у обзир иако неко ради хонорарно, по уговору о делу бар 2 сата, је неозбиљно и нетачно.  „Донели смо најтеже одлуке 2014. године и захваљујући тим, непопуларним мерама,данас здравствени радници, наши полицајци, војници, социјални радници, учитељии наставници имају више од 20 одсто веће плате у реалном износу него пресмањења“.  Ово је несхватљиво, председник државе се хвали тиме да је спровео терор надпензионерима, организовано их пљачкао, убрзано слао на онај свет јер нису имали вишеза лекове, 54% пензионера са ионако малим пензијама издржава и своју децу и унуке јернико нема посла, те да је из тог наслова рекетирања дошло до већих плата њихове децекоја су имала посао. За Вучића су најтеже одлуке не утеривање у буџет милијарду еврамесечно из наслова пореских, акцизних, царинских утаја, рада на црно, у сивојекономији, крађа у јавним набавкама, струје, из ЈП, из наслова нерационалностидржавног апарата и на десетине хиљада мртвих пензионера на списковима, већ уувођењу терора над пензионерима у висини од 60 милиона евра месечно, 20 из насловадиректне пљачке од пензија од оних са примањима преко 25.000дин и од апсолутно свихјош 40 милиона месечно из наслова не нивелисања пензија у односу на раст цена намало, 2 пута годишње, што је остало и после најновијих измена закона, са додатнимунаказивањем пензионог система претварањем истог у социјалну и буџетску категоријуи добру вољу властодршаца која зависи од кооперативности пензионера и да ли ћегласати за своје џелате, само зато што мисли да ће вечито бити наивни, кротки изахвални слушаоци бајки о бољем малосутра, „златном добу“, наравно, за странке навласти. Због чега онда већ неколико година Синдикати Војске и Полиције јавнопротестују, због чега из Војске дневно одлази 6-8 професионалаца у просеку јер не могуда живе са платама које нису ни налик професионалним? Да ли припадници Војске имајуколективни уговор са послодавцем?  Катастрофални и недопустиви притисак на правосуђе и своје лоше намере допензионера као „заморчића“ потврђује у новогодишњем интервјуу за „Еспресо“, када напитање о првој позитивној пресуди по тужби пензионера за рекетирање каже:  „Није пала, то је првостепена пресуда. О томе бих могао много да вам причам, алићу још да ћутим јер чекам да се нешто заврши. Онда ћете да се изненадите ко, какои зашто је донео такву одлуку“.  За бившег  Премијера, сада Председника и све и сва, пресуда није по закону, по њему супензионери легално рекетирани и терорисани, те мисли да је то резултат некихзакулисних радњи судије и још неког. Да ли ће тако рећи и када буду почеле да стижупресуде из Стразбура?  Ако пензионерима ово није довољно и даље желе да слушају бајке, сами су криви засвоју и судбину својих поколења.   Даље у „Куриру“ говори о протестима и још неким питањима:  „И коме год да се не свиђа, одлично, нека шета, нека се буни, или нека не очекујеод мене да ћу престати да радим баш исто што сам и радио - да отварам фабрике,јурим инвеститоре, запошљавам људе и борим се да ова земља буде још јача, бољаи удобнија за живот“.  Када ће грађани Србије добити детаљну анализу резултата те јурњаве заинвеститорима, колико им је дато субвенција из наслова рекетирања пензионера и свихдругих грађана Србије, посебно младих породица, инвалида, ветерана, бескућника,колико су и у којим износима ослобођени разних такси, инфраструктурних трошкова ипореза, те колико је од тих инвеститора ушло у државни буџет а колико у разнефондове, посебно ако су давали минималце запосленима? Како је могуће да онда добардео њих после потрошених субвенција одлази из Србије и оставља кредите и дуговања?Колико су купљене фабрике имале запослених пре а колико после доласка„инвеститора“? Економија која се заснива на субвенцијама страним инвеститорима,ослобађањима од бројних обавеза према држави је лоша и геноцидна по нашу економију.  „Без компромиса са онима који би да Србију врате у прошло време. Без икаквихуступака представницима бивших режима, јер су они део несреће коју смо миживели, а они у њој уживали и богатили се. Просечна плата у њиховом времену јебила, уз нарастајући јавни дуг, максималних 329 евра, док је данас 460 евра,минималац је био максималних 162 евра, данас је 230 евра. Додуше, тада суносиоци власти били много богатији. Неки од њих зарадили су више од 500.000.000евра током свог званичног мандата. Без повлачења пред њима, без икаквихдоговора с таквим политичарима, и без трунке страха пред њиховим покушајима дасе поново дочепају власти, која је за њих ништа друго него нова распродаја свегашто у Србији вреди. И не интересују ме њихове комбинације са неким људима измоје партије, појединим коалиционим партнерима који већ размишљају како бимогли да буду језичак на ваги и опет промене страну. Нисам вас се уплашио, свихзаједно, ни најмање“.  Председник заборавља да је председник свих грађана, оних који нису гласали за њега ионих којих се плаши или не и о којима говори на овај начин, тако говори неко ко заступасамо интересе странке. Очигледно је велика друштвена грешка да се бирају нанајважније функције они који и даље носе страначке шињеле и који „ратују“ саполитичким противницима, којима би сваки час да лупају шамаре на изборима, безикаквог пардона да треба мандат да одраде до краја и да положе прави извештајнароду, а не статистички, да не крију завршне рачуне државе већ да их сваке годинетранспарентно објаве. Што се тиче јавног дуга, ево прегледа по годинама, пуно јевећи сада у односу на бившу власт:  - 2007. - 8,8 милијарди евра (35,9% БДП)  - 2008. - 8,7 милијарди евра (29,9% БДП)  - 2009. - 9,8 милијарди евра (28,3% БДП)  - 2010. - 12,1 милијарди евра (32,8% БДП)  - 2011. - 14,4 милијарди евра (41,8% БДП)  - 2012. - 17,6 милијарди евра (45,4% БДП)  - 2013. - 20,8 милијарди евра (56,2% БДП)  - 2014. - 23,1 милијарди евра (59,6% БДП)  - 2015. - 24,8 милијарди евра (75,5% БДП)  - 2016. - 24,817 милијарди ев (78,0% БДП)  - 2017. - 23,551 милијарди евра  - 2018. - 24,427 милијарди евра  Што се просека плата тиче и он је статистичка обмана јер се у исти рачунају свакогмесеца само они који приме плату, а ако им послодавци не уплате, таквих је јако пуно, неулазе у просек, који би био много мањи. Главно је питање, колико се пара месечноуплати по глави становника и да ли би та цифра била већа од 30е и како са истомживети? Да ли у том грму лежи истина о масовним одласцима радноспособних из Србијејер овде не могу доћи до радног места, посебно јер држава по сваку цену држи наистима изнурене, старе и болесне како не би ни дочекали пензију, или би у њој јакократко уживали?  „Наша кућа, Србија, више неће бити оронула. Али ће бити промењена. И боља, илепша, и чистија, и већа, по свему што праву величину и чини. То је моја политика, инаравно да сам, али увек, спреман да проверим колику јој је права подршка, баш наоном месту на којем се свака политика и проверава. На бирачком месту.  Само је потребно да они који желе управо и затраже. И добиће прилику“.  Нејасно је како ће Србија бити већа ако истовремено Вучић размишља да постигне„компромис“, „разграничење“, што значи да се националној мањини даје статус народа,српски народ претвара у националну мањину на КиМ, и та држава као самосталнаизлази из територијалног интегритета Србије?  Нејасно је и да ли Вучић као председник Србије поштује Устав и изборне законе и збогчега их гази тако што би трошио народне паре увек када му неко затражи изборе? Да лиће исте можда сам да плати, из свог џепа, његових страначких колега, или из насловарекетирања пензионера које се и даље спроводи ненивелисањем пензија у односу нараст цена на мало?  (Аутор је Пуковник у пензији)
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