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Пинк: Како видите саопштење СПЦ? Издали су саопштење да КиМ никада не сме и да
никада није било политичко питање, где само монопол имају држава и државни органи и
да по сваку цену мора да се чува суверенитет КиМ, пуни суверенитет, који годинама
немамо...?

  

  

Вучић: Они су рекли да мора по сваку цену и на сваки начин да се очува пуни
суверенитет Србије. Тако су рекли. Мислим да никада нисам на било који начин увредио
било кога у цркви, да никада нисам ништа лоше желео да кажем. Не могу да кажем да
сам фанатични верник, али сам верник српске цркве и њихово лоше мешање у политику
наравно да ме погађа, али ја ћу само један њихов аргумент да анализирам, и
нећу да им одговорим на начин на који се неки од црквених великодостојника
обрачунавају самном и са људима који мисле другачије од њих
. Кажете да чувамо пуни суверенитет? Моје питање за вас, који суверенитет? Знате ли
шта чини суверенитет? Знате ли шта чини једну државу? Територија, народ, војска,
полиција – дакле монопол силе, то су вам та три елемента. Плус све оно друго што чини
једну државу.

  

А шта од тога ми имамо на Косову и Метохији? А откада то ми немамо пуни
суверенитет? Јесмо ли га имали чак и '81. и '91? А шта нам је остало и од онога што
смо имали после '99? А шта нам је остало после 2009. после признања независности?
Где нам је војска на КиМ, где нам је полиција на КиМ, где нам је народ? А коју територију
контролишемо ми, како да то чувам, шта да чувам? Ми имамо оно што они нису разумели,
а то је формални територијални интегритет. Ми имамо 6-7% људи на КиМ о којима
морамо да бринемо. За мене су људи најважнији, људи, њихова сигурност и њихова
безбедност – не постоји ништа важније од тога. А ако неко каже да ми треба пуни
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суверенитет, значи да треба да уводимо војску, полицију? Треба ми да контролишемо
Качаник и Штимље и Глоговац и Србицу – јер то је значење тих речи. Ја се плашим да је
то сувише неодговорно и да би нас коштало сувише људи, још три милиона људи који би
напустили нашу земљу. Са тим нећу да се коцкам и то нећу да радим, а да чувам наш
народ и да помажем нашем народу да остане на КиМ, то ћу свакако да радим. Али тиме
што ћете се јасно трудити да покажете да не желите било какав компромис, било када,
ни по коју цену и никада, плашим се да нећемо имати компромисе да правимо ни око чега
јер нас је неодговорна политика довела у такву ситуацију.

  

  

Желим им све најбоље, желим им успешне саборе, ја са тим да се саглашавам не
могу, али они су много моћнији од мене. Ја не могу ни на кога од њих да бацим
анатему, као што су неки од њих већ неколико пута на мене бацали . Тако да само
размишљам о томе шта је ваћно за будућност и шта ће да очува наш народ. А да их питам
сад, пошто говоре о пуном суверенитету, неке од њихових црквених великодостојника,
па шта онда радиш са онима који су се одрекли било каквог суверенитета, који су нам
поставили границе између Срба и Срба – па што се сликате са њима? Хоћете да чувате
Косово са онима који су вам поставили границу на Јарињу и Брњаку? Што то радите?
Што се не извините српској јавности за то? Са онима који су срушили и оно мало
суверенитета што смо имали 2009. и 2010. Што се сликате са онима који су нам донели
пресуду Међународног суда правде против Србије? Што сте за њих? Биће да то нема
много везе са КиМ, да то нема везе са интересима нашег народа, већ са нечим другим. 
А што волите Чекуа? А што волите Тачија? Што се са њима сликате? Што
подржавате формирање њихове војске? Што то све радите?
То раде ваши великодостојници, а не ја, ал вам смета компромис. Разумео сам поруку. То
неће променити моје мишљење, иако још како добро схватам да су држави још како
везане руке и да не можете ништа да урадите сем слушате идеје које су много тога
лошег донеле нашој земљи. 

  

Видети још: 

  

Саопштење Светог Архијерејског Сабора Српске православне Цркве о Косову и
Метохији: Неприхватљиви су било какво „разграничење“ или потпис који би,
директно или индиректно, значио признање независности и улазак „Косова“ у УН
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http://www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/neprihvatljivi-su-bilo-kakvo-razgranicenje-ili-potpis-koji-bi-direktno-ili-indirektno-znacio-priznanje-nezavisnosti-i-ulazak-kosova-u-un.html
http://www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/neprihvatljivi-su-bilo-kakvo-razgranicenje-ili-potpis-koji-bi-direktno-ili-indirektno-znacio-priznanje-nezavisnosti-i-ulazak-kosova-u-un.html
http://www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/neprihvatljivi-su-bilo-kakvo-razgranicenje-ili-potpis-koji-bi-direktno-ili-indirektno-znacio-priznanje-nezavisnosti-i-ulazak-kosova-u-un.html
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