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Београдске реакције на изјаву босанског члана Председништва БиХ Бакира
Изетбеговића о Косову су претеране и непотребне и служе једино за „медијско
потпаљивање ватре и политичко спиновање“, каже политички аналитичар и посланик
Ђорђе Вукадиновић. Он каже да Изетбеговић у интервјуу за Дојче веле није рекао
ништа ново, нити неочекивано, што би могло да испровоцира оволику реакцију.

  

  „Мислим да нема рационалног разлога за дизање оволике прашине, али да постоје
политички мотиви за то и на једној и на другој страни“, изјавио је Вукадиновић у Дану
уживо.   

„Гледао сам тај интервју... Изетбеговић је може се рећи, једна од најнепопуларнијих и
најомраженијих личности у српској јавности и свако ко покаже чак и минимално
разумевање излаже се ризику да буде жигосан или нападнут. Али, он заиста није рекао
ништа што се већ не зна и што није изговорио већ много пута. То су биле његове
више-мање стандардне изјаве“, рекао је Вукадиновић.

  

„Ипак, некоме је у Београду требало да од тога направи такву фаму иако се чак
испоставило да ни Танјуг није добро пренео Изетбеговићеву изјаву“.
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"Реакције у Бих и Србији - прилика да код својих бирача прикупе јефтине
патриотске поене"

  

„И тако, имамо ситуацију где се односи са БиХ, на команду, мало кваре, мало поправљају
и то је оно што ми смета и као грађанину и као политичкој личности. Да сви ми треба
сада, као што посланици СНС реагују на звонце у Скупштини Србије, да отприлике тако
треба и ми сви да реагујемо на пиштаљку или на звонце када власт процени да неког
треба да мрзимо“, рекао је Вукадиновић, који је посланик групе Нова Србија - Покрет за
спас Србије.

  

Па, како је рекао, „када је процена да треба мало да се мрзимо, онда видите изјаве
попут 'Изетбеговић забија нож у леђа', итд, а када је процена да треба да се 'граде
мостови' и буде шампион поверења, онда је све дивно, шетамо се по Скадарлији, играмо
шах...“.

  

  

Вукадиновић каже да се следеће године очекују избори у БиХ, а можда и у Србији, тако
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да и једнима и другима одговарају овакве реакције као прилика да код својих бирача
прикупе "јефтине патриотске поене".

  

Председник Србије Александар Вучић је данас, реагујући на изјаву Изетбеговића рекао
да би он „за 15 дана био у Хагу“ да је изјавио „да би Република Српска требало да буде
независна“, и да га боли ћутање из света или приче да се смире све стране.

  

Вукадиновић је рекао да је, што се тиче реакције из света, Вучић донекле у праву, али да
је такође тачно да се „он прво понаша као пироман, који се после представља као
ватрогасац који тобоже гаси ватру“.

  

"Црна Гора, Македонија и Турска су признале независност 'Koсова', а Вучић се
'поломио' од љубазности и жеље за што бољим односима са њиховим лидерима
Ђукановићем, Груевским и Ердоганом"

  

„Потпуно је јасно шта Изетбеговић мисли о Косову, као и Републици Српској, а јасно је и
шта ја мислим о томе и немам потребу да се у том погледу пред било киме доказујем.
Али, баш због тога ме нервира кад се неко поиграва са тим стварима и иде на
неодговорно изазивање емоција. Истовремено улазите у Владу Косова и у коалицију са
Харадинајем. А сада сте тобоже згрожени на изјаве Изетбеговића“, рекао је
Вукадиновић и подсетио да су Црна Гора, Македонија и Турска признале независност
Косова, а „Вучић се поломио од љубазности и жеље за што бољим односима са њиховим
лидерима Ђукановићем и Груевским“.

  

„А Ердогана смо пре пар недеља у Србији дочекали као највећег пријатеља... То су ти
двоструки стандарди... Турска је прва признала независност Косова и непрестано
лобира код других исламских земаља да се призна независност“, каже Вукадиновић.

  

  

Додаје да има утисак да сви учествујемо у некој врсти експеримента, „да нас неко на
звонце тера да у једном тренутку мрзимо неког, а у другом га волимо, у зависности од
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процене и тренутног интереса власти“.

  

"А то се у неком тренутку отргне и испадне из руку и настане, како би у Босни рекли,
белај... Косово и Метохија, РС и односи са БиХ су врло важне теме да би се на овај
начин злоупотребљавале", закључио је Вукадиновић.

  

(Н1 – НСПМ)
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