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У говору у Косовској Митровици председник Србије није рекао ништа ново, оценио је
народни посланик и политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић. Зоран Пановић је рекао
да је порука Вучића у говору контрадикторна, али да његови бирачи то не уочавају.

  

  

"Он заиста није рекао ништа ново, тога је изгледа и сам свестан, па је зато ваљда, у
говору и рекао да ће га противници критиковати да 'ништа није рекао'. Он заиста
није рекао готово ништа, али је то рекао на мало поетичнији начин, мало боље
упакован, у односу на претходне дане", казао је Вукадиновић у програму Н1.

  

 Вучић је у говору послао двоструку поруку, какве увек шаље, каже Вукадиновић,
очигледно тенденциозно.

  

"То споља гледано делује шизоидно, али мислим да је заправо на делу покушај да
се фактичком политиком Чедомира Јовановића и ЛДП сачувају гласачи
Милошевића и Шешеља, који су гласали за потпуно другачију политику."

  

Порука која овим говором послата је можда шизофрена, али то не значи да неће бити
успешна, казао је он.

  

"Говор је имао патриотске 'реторичке обланде', помињао Стафана Немању и кнеза
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Лазара, хвалио Милошевића... Све у свему, ЛДП-овске поруке у обландама Вука
Драшковића", каже Вукадиновић.

  

Вукадиновић сматра да Вучићев данашњи говор може да се разуме и као наговештај
одлагања или пролонгирања решења косовског питања. А што се тиче инцидента са
забраном посете Србима у селу Бање, Вукадиновић сматра да тај догађај заправо
одговара обема странама. "Вучић је добио прилику да се још мало представи као 'храбар
и патриота', јер је ето покушао да 'оде тамо где нико пре њега није био', а косовски
политички прваци су,  опет добили прилику да демонстрирају свој 'суверенитет' и то да
Вучић не може да се шета по Косову без њиховог одобрења", додао је Вукадиновић.

  
  

Извињавам се ако кварим журку. Али уместо све ове режиране драме требало је само
мирно рећи да "Београд" до даљег прекида брис. преговоре док "Приштина" не испуни
свој део обавеза из Бриселског споразума од пре пет и по година. Е, али преузете
обавезе, партнери, рејтинг...

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) September 9, 2018    

Пановић: Вучић покушава да од СНС направи ЛДП

  

Зоран Пановић је рекао да је порука Вучића у говору контрадикторна, али да његови
бирачи то не уочавају.

  

"Вучић цинцулира и пази да не повреди националистичко бирачко телео које је стално у
ревизији 90 година, и оно што је јако лоше је да као да се тога нисмо ослободили", рекао
је Пановић.

  

Он је оценио да Вучић стално покушава да од СНС направи ЛДП. "То његови
бирачи не уочавају. Он може да води контрадикторну политику, а да бирачи то не
примете. То је велика политичка вештина која је неоспорна", додаје.

  

Гости Н1 су оценили да је говор више "леп", него што ће ући у истприју и збирке, јер
заправо нема садржаја, али да чак и у том пригодном говору није могао, а да не поткачи
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https://twitter.com/djordjenspm/status/1038715892560027648?ref_src=twsrc%5Etfw
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опозицију".

  

Вучић цитира плејаду мисилаца од Пекића до Николаја, каже Пановић и додаје, да уз
пропаганду с друге стране, то прави простор који се неуротизује и фаталне поделе у
друштву.

  

  

"Заправо, чак и у том говору који претендује да буде историјски чуло се сијасет оптужби
и увреда. Вучић је овим говором опрао руке и кривицу за Косово расподелио на кнеза
Лазара, Милошевића и опозицију. Само је заборавио да помене бриселски споразум
којим је фактички предао институције на Косову", казао је Вукадиновић.

  

Он додаје да Вучић, с једне стране, прича о јединству, а после тога одмах напада "злу
опозицију, која је иначе шака јада и једва политички преживљава, а испада као да је она
крива што се Ангела Меркел противи подели".

  

"То је провидан маневар, некоректан, ако претендујете да држите историјски говор.
То је, у суштини, био антигазиместански говор упакован у патриотско и
газименстанско рухо, али и нека врста самокритике, с обзиром на оно што је сам
Вучић годинама говорио и радио", закључио је Вукадиновић.
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(Н1)

  

Видети још:  Александар Вучић: Приче о томе како ћемо у неким другачијим светским
околностима да вратимо мило за драго су приче за малу децу
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http://www.nspm.rs/politicki-zivot/price-o-tome-kako-cemo-u-nekim-drugacijim-svetskim-okolnostima-da-vratimo-milo-za-drago-su-price-za-malu-decu.html
http://www.nspm.rs/politicki-zivot/price-o-tome-kako-cemo-u-nekim-drugacijim-svetskim-okolnostima-da-vratimo-milo-za-drago-su-price-za-malu-decu.html

