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Министар спољних послова Ивица Дачић изјавио је да очекује да данас још једна земља
повуче признање независности Косова.

  

    

Дачић је за Радио-телевизију Србије рекао да не може да открије о којој земљи се ради.

  

"То ће бити шеста земља која је у последње време повукла признање Косова. Ми смо
сада већ близу ситуације да ће број држава које су признале независност Косова пасти
испод 100, то је био мој циљ", казао је министар.

  

Писмо посланика Славише Ристића оценио је као претње смрћу председнику Србије
Александру Вучићу, које, како је рекао, показују да постоји "висок степен не само мржње
већ и ирационалног лудила око нас када је реч о Косову".

  

"А шта ми то имамо па да можемо да издамо?

  

Дачић је казао и да га такве претње не изненађују јер како је рекао, "већ годинама
уназад траје сатанизација свих нас који учествујемо у Бриселском дијалогу".
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"Питање Косова је реалан проблем људи који тамо живе као и целе Србије. Од великог
је националног интереса да се то питање реши због будућности Србије и људи који тамо
живе. Овакве претње наносе велику штету не само Србији и њеном угледу у свету већ и
грађанима који живе на Косову и Метохији", рекао је Дачић.

  

По његовим речима, "нико нема намеру да изда Косово и српске националне интересе".

  

"А шта ми то имамо па да можемо да издамо? Једино на чему се држи Косово је
Резолуција Савета безбедности УН 1244 из Милошевићевог времена, немамо цело
Косово у оквиру нашег територијалног интегритета па ћемо сад нешто да изгубимо
неким преговорима. Желимо да извучемо најбоље што је могуће за Србију и српски
народ", рекао је он.

  

"Ко је против поделе не разуме стање у коме се налазимо"

  

Дачић је оценио да се формат дијалога Београда и Приштине неће мењати али да ће
разговори бити интензивнији.

  

Упитан да ли је идеја о подели Косова актуелна, Дачић је казао да онај ко каже да је
касно за поделу или је против поделе "или не разуме стање у коме се налазимо или
жели да то ратом вратимо или да водимо политику да чекамо неколико стотина година
да би вратили Косово".

  

Дачић је рекао и да му је руски министар спољних послова Сергеј Лавров потврдио да
ће председник те земље Владимир Путин на јесен посетити Србију. 

  

Шеф дипломатије сматра да је то "веома добра и важна вест" јер је, како је рекао, Русија
веома важан савезник Србије по питању Косова и Метохије.
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(Бета)

  

Видети још:

  

"Отаџбина": Отворено писмо Владимиру Путину - пријатељством Русије и
сусретима са Вама режим Александра Вучића пред домаћом јавношћу прикрива
своју косовску издају

  

НСПМ: Како су СНС ботови и таблоиди писмо посланика Славише Ристића
Владимиру Путину окарактерисали као "позив на убиство Вучића"

  

Информер - Ристић прети председнику: Вучић ће завршити као Ђинђић уколико
буде покушао да направи мир!; Марко Ђурић: Ристићева претња Вучићу је злочин
мржње!; Вукадиновић: Класична СНС-таблоидна подметачина

  

Александар Мартиновић: Држава хитно да реагује на отворене претње смрћу
Александру Вучићу; посебно је страшно што се то дешава на Видовдан

  

Ало: Вулин осудио претње председнику - "Хоће да убију Вучића јер им не одговара
јака Србија!"

  

Милош Вучевић: Надлежни органи хитно да реагују и предузму мере због претњи
смрћу које је Славиша Ристић упутио Вучићу
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