
Бошко Јакшић: Опозицији замерам што не подржава Вучића око Косова
субота, 26 новембар 2022 12:09

Косовски проблем није страначко или персонално питање већ пар екселанс државно
питање, па би опозиција требало да подржи Вучића у његовом решавању, оценио је
новинар и политички аналитичар Бошко Јакшић.

  

„Опозицији замерам што не подржава Вучића око Косова“, рекао је Јакшић у емисији
„Пола сата Демостата“, наводећи да му код опозиције „недостаје тај део
државотворности“.

  

„Хајде да решимо једном косовски проблем. Вучић има 1001 разлог који даје да после
тога можеш да га рушиш, али га подржи око Косова. Сви ми знамо да би овој земљи
лакнуло када би решила косовски проблем“, навео је Јакшић.

  

Он каже да је Србија резервоаре стрпљења у великој мери истрошила и да би га чудило
да Запад жели да се на некакав договор о Косову, које је алфа и омега српске
унутрашње и спољне политике, чека још једну деценију.
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„Чини ми се да то стрпљење сада, у условима украјинског рата, неће бити толико дуго
као до сада, да неће моћи да се мери годинама. У крајњој линији, ја свој оптимизам око
Косова градим, можда на погрешној премиси, на изјави Габријела Ескобара да се код
косовског питања ради о недељама, а не месецима или годинама“, рекао је Јакшић.

  

Он је указао на озбиљан ангажман Американаца у региону који је сада, за разлику од
времена Трампове администрације, у координацији за Европском унијом и да Америка
„више не иде соло, као што је ишла у Трампово време“.

  

„И сама та чињеница да Американци и Европљани иду заједно подиже ниво озбиљности
ситуације, а ја нисам сигуран да смо ми у сваком тренутку у стању да препознамо колико
је све то озбиљно“, рекао је Јакшић.

  

Он је указао да су Сједињене Дражве широм региона послале амбасадоре који су
„дипломатске фоке“ и имају директна искуства у региону и са, за разлику од прошлих
времена, воде политику која се формулише у Стејт департменту и имају јасне циљеве
које треба да обаве док су овде.

  

На питање да ли би Америка, у погледу придруживања санкција Русији, прогледала
Србији кроз прсте уколико би направила суштински искорак на теми Косова, Јакшић је
рекао да је јасно да је Косово кључно питање и да се сада јасно каже да је признавање
Косова предуслов уласка Србије у ЕУ.

  

Он наводи да не верује да ће признавање бити билатерално, јер би то било „политичко
самоубиство“ за било ког политичара у Србији.

  

„Мени се, и пре него што је стигао овај француско-немачки предлог, чинило реалним
решење да се Косово пусти у УН, да не морате да потписујете билатерални споразум и
да се на тај начин и једнима и другима отвори пут ка ЕУ“, оценио је Јакшић у емисији
„Пола сата Демостата“.
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(Фонет)
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