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Посета Сергеја Лаврова Београду разбила је илузије Александра Вучића да ће Москва
да прихвати независност самопроглашене републике Косово. Било целовитог било кроз
форму разграничења са Србијом. Руски министар спољних послова на конференцији за
штампу са Александром Вучићем без имало увијања је изјавио да Русија неће дозволити
прекрајање историје на Балкану у задњих 25 година. У преводу то значи да Русија кроз
форму вета у Савету безбедности неће дозволити стварање самопроглашене републике
Косово.

  

После те изјаве председник Србије био је видно резигниран и на тој истој конференцији
је деловао као да су га краве жвакале. Помало несмотрено је изјавио да Русија нема
никакве везе са Косовом и Метохијом на шта му је Лавров одговорио да је Русија много
уложила у Резолуцију 1244 и целовитост Србије као и у лобирање у спречавању
„Косова“ да постане чланица разних међународних организација па јој то даје за право
да се по питању судбине јужне српске покрајине умногоме пита. Овако категоричан и
прецизно јасан став руске стране упућује на то да било какво признање „Косова“ од
стране Београда, боље рећи Александра Вучића, постаје излишно јер самопроглашена
република Косово никада неће бити међународно призната.
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    Главна опасност за јужну српску покрајину не крије се ни у Берлину, Бриселу,Вашингтону или у Приштини него у лику председника Србије. Потписивање Бриселскогспоразума чини га највећим издајником у историји Србије    Све тврдње поједних русофоба да ће Русија да тргује по принципу Крим за Косово нисутачне јер Русија нема потребе за тим јер је на Криму одавно већ руска војска,црноморска флота а и више од 90 посто становништва је руско. Са друге стране ако биРусија признала независно Косово она би сама себе отерала са Балкана што није њенстратешки циљ.  Председник Србије каже да у наредним данима Србију очекује тежак период. Не очекујеСрбију него Александра Вучића. Јер Србија није обећала независност Косова него је тоурадио председник Србије. Како му је после осам година владавине време за испуњењеобећања исцурело за њега то постаје тежак период. Нажалост, али тако јесте, главнаопасност за јужну српску покрајину не крије се ни у Берлину, Бриселу, Вашингтону или уПриштини него у лику председника Србије. Потписивање Бриселског споразума чини ганајвећим издајником у историји Србије. Његове изјаве да ми на Косову немамо ништа, дами треба да следимо пут Немачке која је изгубила своје териотрије у Другом светскомрату па је постала економски најјача земља у Европи што претпоставља да треба да сепомиримо са губитком простора само потврђује нашу констатацију.

    Јасан руски став да ће ако треба и стављањем вета спречити стварање самопроглашенерепублике Косово Александру Вучићу је сузило маневарски простор    Јасан руски став да ће ако треба и стављањем вета спречити стварање самопроглашенерепублике Косово Александру Вучићу је сузило маневарски простор. Он је такорећи дојуче убеђивао руску страну да ако чак Русија и дозволи признање јужне српскепокрајине да ће Србија остати увек војно неутрална. Ово није убедило Русију у искрененамере председника Србије. Јер онај ко је спреман да преда територију тај је спреман ида превари и да Србију уведе у НАТО пакт. Јер за улазак у НАТО пакт нема Саветабезбедности УН него је довољна одлука Вучићевог монолитног парламента.  Некада је руски амбасадор у Београду Александар Конузин говорио да Руси не могу дабуду већи Срби од Срба. И био је у праву, не могу од нормалних Срба, а од Србаиздајника Александра Вучића могу. Чак не морају много ни да се труде.  Интересантно је да су сви режимски медији састанак Сергеја Лаврова и АлександраВучића протумачили тако да ће Русија прихватити сваки споразум Београда и Приштине.И ту су ставили тачку. Изоставили су онај кључни део који је Сергеј Лавров изјавио а тоје само ако је споразум у складу са Резолуцијом 1244 СБ. Што значи да је Косово иМетохија део државе Србије.  Поруке Сергеја Лаврова јако добро су разумели у Приштини стога је и Кадри Весељидонедавни председник скупштине самопрглашене републике Косова и председникТачијеве странке изјавио да ће ако треба Косово и ратовати за своју територију.  Косовска Митровица  24.06.2020. године
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