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Пре неки дан су сепаратисти у Приштини одржали своју скупштину, нормално заједно са
посланицима Вучићеве „Српске листе“, и утврдили платформу за преговоре са
Београдом. И после скоро десет година владавине Александар Вучић нема никакву
платформу за преговоре са сепаратистима. Не зна се о чему, како, и око чега ће српски
властодржац да води преговоре у Бриселу са сепаратистима. Разлог за немање јасне
политичке позиције током преговора са сецесионистима лежи у томе да се без
платформе најлакше предају и продају српски државни интереси. Уосталом, Бриселски
и Вашингтонски споразум најбољи су доказ за то.

  

Бриселским споразумом Александар Вучић се одрекао државних ингеренција у јужној
српској покрајини, а у Вашингтонском је отишао чак и корак даље па је наговарао Јевреје
да признају самопроглашену републику Косово, а где би заузврат та парадржавна
творевина седиште своје амбасаде лоцирала у Јерусалим. Израелски амбасадор у
Београду је то сликовито предочио грађанима Србије и председника Србије, издајника,
истерао на чистину.

  
  

Разлог за немање јасне политичке позиције током преговора са сецесионистима лежи у
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томе да се без платформе најлакше предају и продају српски државни интереси.
Уосталом, Бриселски и Вашингтонски споразум најбољи су доказ за то

    

Али ако већ нема платформу председник Србије има неке друге, најблаже речено,
антисрпске ставове. Он нама говори да Србија нема ништа на Косовu и Метохији па зато
морамо да се одрекнемо ове територије. Па још каже, да Срба нема ни у Ђаковици ни у
Качанику па стога тај простор није наш. Подсмева се Косовском миту и Небеској Србији а
велича Вебера, протестанску филозофију и диви се цару Мурату. Све су то јасне и
недвосмислене изјаве нашег врлог председника. Обичај има и да каже да не може једна
страна да изгуби све, а друга да добије све, што је ноторна политичка глупост.
Председнику су у глави само тендери, провизије, трговачке махинације и манипулације а
не јасна политичка платформа заснована на важећем Уставу Републике Србије.

  

Председник данас каже да ништа неће да потпише што није у интересу Србије.
Председник по обичају лаже. То је исто и раније говорио па је потписао и Вашингтонски
и Бриселски споразум. Довољно је да га Запад само мало јаче стегне и уцени и онда он
на све пристаје. Очито је да је његова специфична тачка топљења јако ниска па
председник на све пристаје.
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Медијатори садашњих преговора Београда и Приштине су Брисел и Вашингтон. Иако се
Русија у више наврата нудила, кроз речи њеног министра Сергеја Лаврова, да и она буде
медијатор Александар Вучић Руску Федерацију није позвао. Зато данас преговоре воде
и Палмер и Лајчак али Руса нема. Током преговора 2008. године захтев Владе Војислава
Коштунице је био категоричан, ако је на преговорима присутан амерички представник
онда мора да буде и руски. Зато смо онда имали са америчке стране Френка Визнера а
са руске садашњег амбасадора у Србији Александра Боцан-Харченка.

  
  

Нажалост, председник Србије од Руса очекује нешто друго. Да онда када он потпише
свеобухватни мировни споразум са самопроглашеном републиком Косово Руси не ставе
вето на пријем „Косова“ у УН на основу Резолуције 1244 СБ. Зато је у задњих месец дана
у Москву слао и Александра Вулина и Ивицу Дачића да убеђују руску страну да зажмуре
на улазак „Косова“ у УН.

    

Нажалост, председник Србије од Руса очекује нешто друго. Да онда када он потпише
свеобухватни мировни споразум са самопроглашеном републиком Косово Руси не ставе
вето на пријем „Косова“ у УН на основу Резолуције 1244 СБ. Зато је у задњих месец дана
у Москву слао и Александра Вулина и Ивицу Дачића да убеђују руску страну да зажмуре
на улазак „Косова“ у УН. Портпарол спољних послова Русије Марија Захарова је по ко
зна који пут поновила јасан руски став, решење статуса Косова и Метохије мора да буде
строго у оквиру Резолуције 1244 СБ. А Резолуција 1244 одређује да је Косово и Метохија
неотуђиви део Републике Србије.

  

Председнику Србије смета Резолуција 1244 СБ па стога у више наврата говори да
људи не знају да је тумаче, да та резолуција није у интересу Србије, да та
резолуција спречава улазак Србије у ЕУ, и још пуно тога. Очита је намера нашег
председника да се одрекне јужне српске покрајине - а да не буде издајник.
Народски казано, хоће да баци камен а да сакрије руку.

  

И колико год то чудно изгледало, целовитост Републике Србије данас чува Руска
Федерација. Не можда због превелике љубави према Србији него из свог интереса.
Призанање самопроглашене републике Косова као државе води ову територију у НАТО
пакт а Руси су жестоки противници даљег ширења НАТО пакта. 

  

Косовска Митровица
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