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 Председник Србије и СНС Александар Вучић јуче је и пре најављеног судбоносног
септембра коначно признао да је разграничење са косовским Албанцима решење за које
се он залаже на Косову и Метохији.

  Треба да имамо територију за коју се не зна ко је како третира и шта коме припада – то
је увек извор потенцијалних сукоба и проблема. Ја се залажем за разграничење и то не
кријем, свакако се залажем и то је политика коју представљам, а да ли ће она добити
подршку народа или не зависи од нас и додао је да је за „танго потребно двоје“- рекао је
Вучић у Шиду, током посете фабрике за прераду меса.

  

У политичким изворима блиским власима за сада нико не може да потврди да ли је
Вучић наводно добио „сигнал“ са Запада да је „план прихваћен“ па је јуче изашао у
јавност са разграничењем, што је наводно и једна од разлога што је званични Београд
прекјуче прећутао изјаву Хашима Тачија о „припајању Прешева, Бујановца и Медвеђе
Косову“ у оквиру „корекције граница са Србијом“.

  

Дипломатски кругови у Приштини, пак, наговештавају да би Вучић у замену за „три
општине на југу централне Србије добио север КиМ“, али би морао да се обавеже да
неће бити цепања БиХ и да ће помоћи улазак Македоније у НАТО. Власт у Београду је,
наводно, упозната и са тим да ни после разграничења оно што буде остало од Србије
неће бар једну деценију ући у ЕУ, док би део КиМ, чију ће независност морати да призна,
требало да постане члан УН. Данасови извори спекулишу да Београд наводно већ има
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план које ће све општине у централном делу или оном што од Србије остане прихватати
Србе који не желе да остану под влашћу Приштине.

  

Архимандрит Сава (Јањић), игуман Високих Дечана, јуче преко друштвених мрежа
поручио је да је „разграничење које је већ договорено у грубим линијама између
Приштине и Београда, у суштини је колосални пораз за Србију јер се њена де јуре
територија треба поделити и по етничком принципу – Север Косова за Прешевску
долину“.

  

„Прецизније речено, Србија задржава север Косова или један његов део, који ионако
контролише, а треба да преда остали део КиМ са већином нашег народа и светиња и по
свему судећи део простора Прешева и Бујановца. Дакле властодршци у Србији спремни
су да предају косовским Албанцима територију за коју су се барем по Уставу на
Еванђељу заклели да ће чувати као део Србије…

  

Будући, ипак, да је реч о подели територије на етничком принципу, дугорочне последице
за Европу биће веома опасне али, хвала Богу, доста је паметних људи и међународних и
домаћих о томе говорило на време. Нису их слушали. Процењујем да ће овај споразум,
ако га успеју спровести изазвати толику нестабилност да ће будућност овог дела у
Европи за дуго бити на листи чекања“, поручио је, између осталог, архимандрит Сава.
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(Данас)
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