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Поздрав из Буенос Аиреса, Аргентина

  

Допиру до нас у Аргентину (она није признала лажну државу Косова, као ни скоро све
јужноамеричке земље) вијести да ће предсједник Србије г. Александар Вучић, деветог
септембра, на празник Сабора српских светитеља, изнијети у Косовској Митровици своју
одавно обећавану идеју о разграничењу Србије и шиптарске државе Косова. То ће
учинити у име секуларне државе, одричући се „звона и прапораца“, односно става
Српске Православне Цркве и заједно са њом огромне већине српског народа, ма гдје се
он налазио.
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  При томе, слободни смо да подсјетимо, како њега, тако и домаћу и међународнујавност, да се то његово и његових ментора разграничење поклапа са границама однациста окупиране Србије, с једне стране, а с друге стране са границамаМусолинијеве фашистичке Велике Албаније (до Косовске Митровице). Те истегранице је понудио Јосип Броз Енверу Хоџи (1943) на Конференцији у Бујану,тражећи да Албанија буде једна од социјалистичких балканских република,сличних СССР-у. То се није остварило, али је родило комунистичку аутономну покрајинуКосмет, којој су придодати дијелови Црне Горе краља Николе, односно Зетске бановине,као и дио Републике Србије (1959) од стране њеног тадашњег предсједника Стамболића(дио који је чак и под Хитлером припадао окупираној Србији). Тако се данас стварањемлажне државе Косово, повампирују нацифашистичка времена. Њу је најприје призналаданашња власт авнојевске Црне Горе (2008), одричући се Црне Горе краља Николе иЗетске бановине међуратног периода (до 1945).    Однос г. Александра Вучића према данашњем Епископу рашко-призренском и премаигуману манастира Дечана (чији су монаси Герман и Стефан такође убијени у вријеменацифашистичке Велике Албаније), као и према Косову уопште, не припрема ли и њимаисту судбину, као и свеукупним остацима српског народа на Косову и Метохији?    Да би се то у наше дане остварило, Брозова Југославија је забранила повратак око 150хиљада прогнаника са Космета, припремајући даље прогоне, све до најновијих (1999).Одрекавши се Метохије у име данашњег Косова, а тиме и истинске Црне Горе, данашњаантипетровићевска Црна Гора припрема, очевидно, повратак граница Велике Албаније ина свом простору, од Рожаја до Добрих Вода изнад Бара и до Улциња. А Србија подвлашћу Александра Вучића, прославља као добитак оно што је Србији припадало и поднацистичком окупацијом! Хајде што се Вучић одриче Пећке Патријаршије, јер су за његамошти и столица Српских Патријараха – доситејевска „звона и прапорци“, али какосхватити његово одрицање од Високих Дечана и у њима ћивота Св. СтефанаДечанског, вјечног краља српског народа?! Очевидно, тиме он следује своје црногорскеучитеље, који су се, ради независности авнојевске Црне Горе, одрекли Краљевине ЦрнеГоре и краља Николе, који се крунисао (1910) на Цетињу круном Стефана Дечанског.Чува се она и данас у ризници Цетињског манастира. Кључеви манастира Дечана иПећке Патријаршије су у истом манастиру – у ћивоту Св. Петра Цетињског: ту их јепохранио ондашњи Митрополит пећки Гаврило, потоњи Патријарх српски, примивши ихна чување од краља Николе, као ослободиоца тих задужбина „његових славнихпредака“.  

  Да подсјетимо на крају оне који су то заборавили: Епископ рашко-призренски Серафим(1928-1945), одведен је у Тирану и након много страдања и понижења, тамо се упокојиоу Господу у јануару 1945. године; игуман Пећке Патријаршије Јован Зечевић, убијен је1944. године од балиста у Албанији; само 1941. године убијено је 14 свештеника и једнамонахиња, међу којима је био и игуман манастира Девича Дамаскин Бошковић (и тада,као и недавно, тај манастир је спаљен и разрушен до темеља). Убијани су свештеницичак и на богослужењу. Сваке ратне године је у мученичкој Епархији рашко-призренскојстрадало по неколико свештеника, монаха и монахиња и хиљаде вјерних, међу којима јебила и сопоћанска монахиња Пелагија. Однос г. Александра Вучића према данашњемЕпископу рашко-призренском и према игуману манастира Дечана (чији су монасиГерман и Стефан такође убијени у вријеме нацифашистичке Велике Албаније), каои према Косову уопште, не припрема ли и њима исту судбину, као и свеукупнимостацима српског народа на Косову и Метохији?  

  Поздрављајући из Аргентине, на првом мјесту брата Теодосија, свештенство,монаштво и сав косовскометохијски народ, који остаје вјеран Косовском завјету,изражавамо наду да ће се и они које је запала власт у Србији, у наше дане, угледатина државе Латинске Америке и двије трећине човјечанства, и да неће подлећипритисцима следбеника европског нацифашизма, на своју срамоту и стид часногсрпског народа.  Буенос Аирес, 6. септембра 2018.  (МЦП)
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