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"Тачно знам како ће да буде – да нам ставе нешто што не можемо да прихватимо, а са
друге стране, што не бисте смели да одбијете", рекао је Александар Вучић члановима
Главног одбора Српске напредне странке говорећи о косовском проблему. Или, како је
то својевремено сажео Никола Пашић звани Баја – "Спаса нам нема, пропасти нећемо."

  Међутим, постоји огромна разлика у чувеном контексту. Баја Пашић цитиране ријечи
изговара када је Српска војска послије слома 1915. избила у Албанији на Јадранско море
са крајње мрачном перспективом даљњег опстанка. С друге стране,Вучић је након
дугогодишњег самохвалисања да је Србији изборио највећи углед у свијету и најјачи
дипломатски положај у новијој историји, најавио – практично – ултиматум великих сила.
Што ли би од четири руковања са Доналдом Трампом, рекордним бројем састанака са
Владимиром Путином и оном непоједеном шницлом код Ангела Меркел?   

Читалац није наиван, па зна: ради се о класичном Вучићевом пренемагању. Кад дође пет
до дванаест, он ће – како каже – урадити најбоље за Србију и спријечити "њено
понижавање". Другим ријечима, прогласиће диктат Вашингтона и Брисела за тријумф
своје мудре политике.: "Може да бидне, не мора да значи", описао би Баја Пашић ову
врсту политике.
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  Како год да "бидне", није предсједник СНС-а окупио чланове Главног одбора збогКосова. Они се ту питају колико и остали грађани Србије. Дакле – ништа. Вучић јепрвенствено сазвао напредњачке главаре због парламентарних избора. За њега јесваки резултат испод 48,2 посто лош, тако ће онај тко га не оствари сносити посљедице– ставио је на знање и равнање Главном одбору. Дакле, све исто као и до сада: црниџипови, застрашивања, функционарска капања, пропагандни терор, Бугарски воз,утјеривање сигурних гласова, мртве душе, сликање гласачких листића... За владавинаправа, демокрацију, парламентаризам и европске стандарде кад је власт у питању,Вучић не даје ни пет пара. Још му је само фалило да као Баја Пашића каже: "Какви стеви Енглези, такав сам и ја Гледстон."  Останимо још мало код избора. Попут библијског пророка, Вучић саопћава: "ја вамкажем, бојкот је пропао. Не занима ме колико људи није изашло на изборе." Хм... Ако јетако, чему онда толико дифамирање бојкоташке опозиције за разлику од оних странакакоје излазе на изборе? Нешто се ту не уклапа. Зато ће – ако је то још могуће – додатноојачати притисак на независне и критичке новинаре. Како се то одвија и куд води,најбоље говоре огавни напади на Славишу Лекића послије његовог документарца"Владалац" или на Ољу Бећковић након сваког "Утиска недеље" – да на наведемо самоова два примјера.  "Сваки прави председник владе мора да чита опозициону штампу, јер оно што његовипишу унапред зна", могао би рећи Никола Пашић. Ипак, ма колико да је био партијскичовјек, њему није падало на крај памети да попут Вучића затуче сваки слободни медиј исваког тко размишља својом главом. А ни још много тога што краси лик и дјелопредсједника Србије.  (Време)  
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