
Габријел Ескобар: Србија има много више војних вежби са НАТО него са Русијом и Кином. Дијалог једини начин за постизање споразума између Србије и Косова
среда, 08 децембар 2021 09:18

 У екслузивном интервју за Н1 Сарајево, специјални изасланик САД за западни Балкан
Габријел Ескобар каже да је дијалог једини начин за постизање споразума између
Београда и Приштине.

  Истиче и да Србија има много више војних вежби са НАТО-м него са Русијом и Кином.  

„Наша нада за Србију је да ће пратити свој европски пут. Да затвори поглавља, како би
напредовала ка чланству ка ЕУ. Да разлике са Косовом решава кроз дијалог и да
успостави добре односе са свим својим суседима“, рекао је Ескобар.

  

На питање како види будућност Александра Вучића као председника Србије, Ескобар
наводи да је то на српском народу да одлучи.

  

На питање шта је, према његовом мишљењу најбоље решење за процес између Београда
и Приштине, каже – дијалог.
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„Дијалог је механизам кроз који би требало да дисикутују о разликама. Њега води ЕУ,
представља и највећу препреку на путу ка ЕУ и подржавамо га. Нисмо део дијалога, али
подржавамо га у потпуности. Подржавамо и имплементацију договора који су
постигнути, али и убрзано приближавање ка коначном споразуму“, навео је Ескобар.

  

У интервјуу за Н1 Сарајево, између осталог, одговорио је и на питање шта уколико се
једног дана грађани БиХ пробуде, а на ентитетској линији буду војници Републике
Српске.

  

“То се неће десити. Рекао сам то једном и поновићу: Неће бити рата у БиХ. Ово није
1991. година”, нагласио је Ескобар.

  

На опаску новинара Н1 да није реч о рату, већ о Војсци Републике Српске, Ескобар
наглашава да ње нема и да никога не занима та врска ескалације. “Пре свега, нема
Војске Републике Српске. Друго, имамо мандат за очување мира од Савета безбедности
УН. Никога не занима та врста ескалације. Ни Србију, ни Хрватску, ни Русију, никога.
Оно што треба урадити, ако гледамо оружане снаге, је како креирати способне оружане
снаге да испуне потребе свих. Уз то би, уз све разлике, између свих нивоа власти
требало обезбедити да држава функционише”, закључио је специјални амерички
изасланик за Западни Балкан.
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