Александар Вучић: Многи лидери су ми честитали на говору. Био сам дупло гледанији од Зеленско
четвртак, 22 септембар 2022 19:11

Председник Александар Вучић каже да је са саветником за националну безбедност
америчког председника Џејком Саливеном имао веома отворен и искрен састанак који је
трајао сат дуже него што је било планирано, као и да није било лако усагласити се око
појединих питања.

- Разговарао сам са сенатором Џејком Саливеном, по многима је он други човек Америке.
Он је свакако будућност америчке политике, разговарали смо и о економији, политици,
Косову и Метохији, енергетици. Сложили смо се да се фокусирамо више на економију.
Имам и низ важних састанака, тек сутра око један, два по америчком времену, дакле
увече по српском времену завршавам овде обавезе и враћам се у Србију - рекао је Вучић.

О говору у УН

- Говор је био дупло гледанији од говора Зеленског, али не мора то да значи ништа. Он
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је свакако овде велика звезда и председник је много веће земље него што је наша, у
средишту је пажње. Мој говор је изазвао пажњу јер је другачији и јер се неко ко је мали
дрзнуо да каже истину. Мени су синоћ пришли неки од лидера значајних земаља да ми
честитају и да кажу да то нису чули у последњих 10 година. Многи људи у свету су рекли
"Да, то је оно што желимо да чујемо". Оно што је мени битно је да ли смо направили
нешто што је добро за нашу земљу или не.

Драго ми је да смо показали да нисмо шака зоби коју може да позоба свака врана.
Важно је да знају да смо ми ти који смо покварили тај наратив када је у питању прича
територијалног интегритета и суверенитета. Сам наратив и сама прича теже пролази у
свету ако постоји неко да их подсети на ово да нису увек поштовали принципе УН. Они
ће зато ићи на то да се што пре реши косовски чвор, али да ли смо имали избора? О чему
да говоримо док нам гори на Косову и Метохији? Да причам бесмислице, флоскуле?

Осмех преводиоца РТС-а на Вучићево "Живела Србија"

- Не мислим да је човек који се осмехнуо, нисам разумео да се подсмехнуо, дакле не
мислим да је он крив. Ја не разумем оне којима је то занимљиво и што се ти људи стиде
своје земље. Је л' треба да се стидим своје земље? Да се стидим одакле сам? Ја сам
поносан на своју земљу. Живела Србија, одох да радим - рекао је председник.

"Важно да чувамо позицију независности и добрих односа"

Вучић је оценио да је у Њујорку имао много билатералних разговора, међу којима и
састанак са шефом кинеске дипломатије Ванг Јием са којим је разговарао о односима
Србије и Кине.

Нагласио је да је важно за Србија чува своју позицију независности, као и добре односе
са Кином.

Указао је да је и у разговору са америчким партнерима рекао шта мисли о доласку
Кинеза у Смедерево и Бор, те нагласио да увек говори исто, што је пренео и Вангу.
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"Најбоље је када водите такву политкку. Водили смо добар и срдачан разговор. Важно је
да чувамо нашу позицију независности, самосталности, добре односе са Кином", рекао је
Вучић.

На питање да ли је са председником Ирана Ебрахимом Раисијем разговарао о ситуацији
у тој земљи, рекао је да се бавио поштовањем територијалног интегритета Србије и
сарадње у међународним организацијама.

Your browser does not support the video tag.

"Ми се не бавимо унутрашњим стварима у другим земљама. Нас интересује шта се
дешава у међународној арени и како да се боримо за Кососово", указао је Вучић.

Најавио је да ће још имати састанке са највишим представницима Гвинеје Бисао,
Нигером, Конга, као и више других земаља.

Указао је да има састанак са Берге Брендеом из Светског економског форума и да ће на
том скупу бити министар спољних послова Украјине, Саудијске Арабије, и многи други
лидери, њих 15.

"Још много контаката и посла. Тек сутра завршавамо посету и назад за Београд",
поручио је Вучић.

Вучић о нон-пејперу: „Јесам ја луд, читао непостојећи папир?“

Председник Србије осврнуо се и на нон-пејпер и негирање Брисела да је то писмо
аутентично.
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„Јесам ја луд, читао непостојећи папир? Океј, прихватам, ја луд. Читао сам непостојећи
папир“, рекао је Вучић, подсећајући да није хтео да га прими, те да никакве везе са
објављивањем нема.

„Aко Зеленски може да каже ‘Слава Украјини’, зашто ја не бих могао да кажем
‘Живела Србија’?“

На питање да ли му је замерено што је на крају говора рекао живела Србија и, где се чак
и преводилац осмехнуо, Вучић је рекао да он то не би тумачио као подсмех.

“Подсмехивали су се неки политички противници, који се стиде што су Србији. Али, ако
Зеленски може да каже „Слава Украјини“, зашто ја не бих могао да кажем „Живела
Србија“.
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„Ми у Србији не бисмо да ратујемо, дивимо се снази Приштине. Они би да ратују, ми не
бисмо” поручио је Вучић, а на питање у каквом духу ће се вратити у Србију, рекао је да
ће то бити у духу човека који је спреман да се бори .

Није желео превише да говори о могућим новим санкцијама Русији,ни и о томе колико ће
то бити важно за Србију, али је најавио да ћемо присуствовати „једном великом светском
сукобу“.

“Трудићемо се да Србија преживи. Живела Србија”, завршио је Вучић.

(Информер, РТС)
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