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Вријеме је да Вучић промијени плочу и да од вучића постане вук. У сваком његовом
јавном наступу, његова се немоћ све више очитује. Његови „пријатељи“ су га напустили,
Њемачка на првом мјесту која јасно одобрава великоалбански експанзионизам.
Македонија је, највјеројатније, бачена на кољена, од Заједнице српских опћина нема
ништа, власт самопроглашене ’Републике Косова’ непрекидно јача, а стварање
(албанске) војске Косова је питање врло кратког времена. Поврх свега, ароганција
Албанаца директно подупртих Западом, посебно Сједињеним државама, постаје све
изразитија; сада пријете анексијом Прешевске долине која је двотречински већ под
њиховом управом.

  

Вучић све то види, и сада му је јасно да имати (апсолутну) власт у једној малој земљи која
је подложна разноразним територијалним претензијама својих сусједа, а у констелацији
актуалних међународних односа, је само теоријски пожељно. Уствари, политика сједења
на двије столице коју је до сада водио, показује све више своје мрачне стране и може
резултирати дезинтеграцијом Србије. Наиме, привремени мир у Санџаку и Војводини
трајат ће само до оног момента док пројекат стварања Велике Албаније не стане на
чврсте ноге. А то би требало, радикално другачијом политиком, сасјећи у корјену.
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  Погледајмо аналитички, као илустрацију немоћи, најновију Вучићеву изјаву поводомдоласка нових америчких трупа на Косову (нажалост, нитко више не говори о Космету).  "Нема разлога за забринутост, зато што ми са Кфором имамо добру сарадњу. Ми сеосећамо сигурнијим, осећамо да су Срби на Косову сигурнији кад је више припадникаКфора".  Додао је да је о томе својевремено било разговора и са бившим потпредседником САДЏозефом Бајденом, те приметио да Кфор једини може да заштити Србе на КиМ.  Ми не можемо на другачији начин... Како да заштитимо наш народ у КосовскомПоморављу, како да заштитимо наш народ у Грачаници, у Метохији, него то може дачини Кфор", рекао је Вучић.  "Ако је то смисао, онда смо захвални, ако то није смисао, онда не знам шта бих вамодговорио. Али, ја мислим да другог смисла нема", рекао је Вучић.  1.Трупе КФОРА су трупе НАТО-а који је бомбардирао Србију и окупирао Космет.  2.Ти „заштитници Срба“ су јасно показали чему служе 2004., а, узгред речено, у току 18година окупације, нису казнили ни један једини злочин Албанаца над Србима!  3.Вучић јасно каже да је и такав КФОР једини могући начин заштите на окупиранимсрпским територијем (јао си га Србима).  4.Вучић тврди да је о томе говорио и са Бајденом познатим србомрсцем који једеведесетих година тражио успостављање концентрационих логора за Србе!  5. Ово је најзанимљивије, јер Вучић, одговарајући новинарима, одједном прелази надилеме; није више баш сигуран да КФОР штити Србе:  "Ако је то смисао (да КФОР штити Србе на Косову), онда смо захвални, ако то нијесмисао, онда не знам шта бих вам одговорио.“ !!!  ДА, господине Предсједниче, што ако КФОР није ту да заштити Србе (осим привременои на кашичицу)? Што ако је ту да ојача ојача самопрокламирану другу албанску државу.Што ако је ту, да војно интервенира уколико се македонија поново пробуди? Што ако јету да конкретно подупре претензије стварања Велике Албаније?  Мени су, господине Предсједниче, јасне Ваше ријечи: „онда не знам што бих вамодговорио.“ Није лако одмах наћи одговор, јер сте се одлучили да будете миротворац, адруги то сматрају као Вашу слабост и/или као Ваше слуганство.  Ако икад, и кад, одлучите да ваше миротворство, које показује све лошије резултате,замијените бескомпромисном државничком политиком, а зна се која је једина могућаалтернатива, и знам да Ви то можете, ја ћу (ако Вам то ишта значи) бити такођербескомпромисно уз Вас.  Боже правде!
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