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Ђорђе Вукадиновић: Добро вече.

  

У овом времену све је девалвирано, и институције, и људи, па и професије. Једна од тих
девалвираних професија је свакако и професија политички аналитичар, новинар,
политичар... и нашло би се још ту још професија.

  

Стога је и мој вечерашњи саговорник  када смо га питали како да га потпишемо, рекао
да га „потпишемо као политиколога, а не као политичког аналитичара“. Наравно, при
томе је он политички аналитичар у правом смислу те речи, то је човек који би могао да
буде и један од најбољих, најпознатијих на овим просторима, али то није, или бар не
широкој публици, иако је например, врло чест гост и стални, једно време стални
коментатор, рецимо, „Раша Тудеј“, телевизије „Спутњика“, телевизије „Републике
Српске“... Једно време сарадник и први човек аналитичког, регионалног, портала „Фонд
стратешке културе“.
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  Човек који је дошао почетком 90-их у Србију да се, како сам рече, "бори противкомунизма“, а онда се врло брзо разочарао у те главне протагонисте борбе противкомунизма и схватио да су они врло често гори од оних против којих се наводно боре.Учествовао је на различите начине у догађајима на простору бивше Југославије. Био јенеко време политички саветник Биљане Плавшић када је била председница РепубликеСрпске.  Дакле, човек са којим се има озбиљно о чему разговарати и који много добро познаје несамо нашу, него и светску политичку сцену. И ја га пре свега зовем овога пута дапопричам са њим и о том спољно-политичком, геополитичком аспекту онога што се оконас дешава. Мој и ваш вечерашњи саговорник  - господин Александар Павић.  
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  (...)               Ђорђе Вукадиновић: Са вашим ставовима које сте овде изнели ви можете слободногостовати на РТС-у, Пинку, „Печату“, „Вечерњим новостима“..., јер критиковати Запад иАмерику није забрањено. Међутим, вас ипак нема у овим нашим, великим медијима.Зашто? Вероватно због тога што се ви не либите да, као што говорите о овиммеђународним темама, говорите и о унутрашњо-политичким темама. И ту сте достаозбиљан, ја бих рекао аргументован, али оштар критичар актуелне власти, односноАлександра Вучића и Српске напредне странке.  Шта су ваше главне замерке актуелној власти и Александру Вучићу? И друго, како онда утом светлу тумачите то што тај Александар Вучић и СНС имају, или се чини да имајуподршку и Москве и Вашингтона?   Александар Павић: Још када сам се вратио из Америке, био сам алергичан на билокакву снисходљивост које се показује према спољном фактору,  западном па чак иамеричком. Мање од годину дана сам био саветник Биљане Плавшић, а ја сам напустиото место, кад је избио раскол између ње и Пала и нисам хтео да се вратим и у томе даучествујем. И нисам после хтео да учествујем у тој проамеричкој причи.  
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  Значи, хоћу да кажем ово, волео сам амерички запад и тамо сам живео. Тајиндивидуализам значи да не даш на себе. Нисам се вратио из Америке да би учествоваоу грађењу неке нове Србије – а да бих овде имао страног тутора! Значи,  то је за менепоражавајуће. Сматрао сам да је Милошевић 90-их био сувише сниходљив премаАмериканцима, да је почео да прима чиновнике на нижем нивоу него што би требало, апоготово је тако било после 5. октобра.    Може Вучић да прича колико год хоће да је „то урадио неко други“ – не, Он је направиотврду границу између Косова и Метохије и остатка Србије. Он је распустио све српскеинституције на КиМ. Он је то урадио и нико други    И сада смо дошли до тога да заменик помоћника може да се види са председникомСрбије. Вучић је наставио у тој традицији, али мене је окренуло против њега оно што јеурадио на Косову. Он је направио тврду границу. Може да прича колико год хоће да је„то урадио неко други“ – не, он је направио тврду границу између Косова и Метохије иостатка Србије. Он је распустио све српске институције на КиМ. Он је то урадио и никодруги. Он је натерао косовске Србе да учествују у изборима које је расписала АтифетеЈахтјага - значи он је тамо урнисао, уништио институције државе Србије!  Ђорђе Вукадиновић: А што се све ставља на рачун овим досовским властима, које су"биле недовољно патриотске“ и које су критиковали по тој основи.     Александар Павић: Тако је.    За мене је несхватљиво да као први потпредседник, па премијер, па председник можеслободно да гази по Уставу и да се сви понашају као да се ништа није десило. Вучићсваки дан чини безакоње. Он га чини и сад, пре неки дан, када је најавио „правим  малиШенген“. Па, кога је питао за то?    Ја сам одрастао у земљи где се поштовао Устав. За мене је несхватљиво да као првипотпредседник, па премијер, па председник може слободно да гази по Уставу и да сесви понашају као да се ништа није десило. По мени је разваљен Устав. Он је то урадио идо дан-данас - ми смо због тога у неком ванредном стању. Мислим да је то основни узрокове зле атмосфере која се шири у држави, јер безакоње је у основи свега тога, а Вучићсваки дан чини безакоње. Он га чини и сад, пре неки дан, када је најавио „правим  малиШенген“. Па, кога је питао за то?  Ђорђе Вукадиновић: Ја сам управо јутрос у скупштини то питао.    Александар Павић: Како може да се прави тако нешто?! Прво треба да будемеђународни уговор. И он каже „знам да ће бити противника тога у Србији, али баш мебрига“.  Шта сад то значи? Шта смо ми овде - сви статисти?  Значи,  скупштина Устав - то уопште више не постоји, а ја сам се договорио са наркодилером Едијем Рамом и са америчком марионетом Заевом да ћемо сад да направимоједан леп договор и да свако може да улази. Значи, онај који уђе у Албанију може да уђеи у Србију.  А у Албанији је између осталог, и антииранска опозиција муџахедини.Американци су преселили 3.000 њихових чланова и породица у Албанију и сада сеиранске службе баве њима. Може несметано да уђе скоро ко год хоће. То је мождаводећа нарко држава у Европи, пошто такозвано „Косово“ - није држава. И сад ми имамослободан  проток робе и људи са њима и са једном Македонијом која такође ниједржава. И никога он није питао и уопште не сматра да би то требало да се на неки начиновде озваничи.  Па, ја мислим да је нормално бити против тога.  
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   (...)  Ђорђе Вукадиновић: Како мислите да ће бити крај владавине Александра Вучића, и дали ће то бити нешто добро или лоше?  Александар Павић: Па, мислим да ће да буде лоше.  Прво, зато што је Вучић, по свом наступу, правио непријатеље од свих који нису за њега(...)  Ја њега не могу да замислим да, рецимо, шета Дорћолом као Коштуница, као обичанграђанин. То не могу да замислим и он је сам крив за то. Тако да мислим да се ово нећедобро завршити. У једном тренутку ће можда доћи неки црни лабуд коме се нико не надаи ствари ће одједном изгледати друкчије, и онда је питање шта ће се десити. То ниједобро за Србију, али ми нисмо ти који правимо ову атмосферу.  (НСПМ)  Целу емисију „Црно бели свет са Ђорђем Вукадиновићем“ можете погледати овде:    
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