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Најава да ће председник Србије Александар Вучић покренути национални дијалог о
питању Косова и Метохије у који ће, поред парламентарних странака, бити укључени и
представници НВО, СПЦ и челници САНУ, у ствари је стварање алибија за поделу
одговорности за признање независности Косова, тврде саговорници Курира.
  
  

  

Према писању медија, Вучић ће у септембру покренути дијалог и план је да се преко те
расправе види шта Србија, имајући у виду и фактичко стање на терену, може да уради
за опстанак Косова.
  
  Председник Србије је недавно казао да се нада да ће Србија имати снаге да постави
ствари на рационални ниво, те да је тражење решења за проблем Косова боља опција
од очувања замрзнутог конфликта.
  
  Промена Устава
  
  Међутим, саговорници Курира истичу да се са националним дијалогом касни, да је то
требало да се организује пре него што је потписан Бриселски споразум 2013. Ту је и
питање промене Устава, односно оно што опозиција често истиче - да ли би промене у
највишем правном акту подразумевале и избацивање преамбуле о Косову.
  
  Ђорђе Вукадиновић, политички аналитичар и народни посланик За спас Србије-НС,
каже да ово изгледа као покушај тражења алибија за оно што су напредњаци досад
урадили са Косовом и Метохијом.
  
  - Као да је тај дијалог ту да се оправда шта је (Вучић, прим. аут.) урадио, али и као
евентуална припрема за нешто више - потписивање „правно обавезујућег споразума“,
оно што Запад и тражи од нас и што је он негде и обећао. То је практично дизање руку и
од оно мало утицаја који Србија има на Косову - каже он.
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  Војислав Шешељ, лидер СРС, каже да ово личи на тражење саучесника у издаји КиМ.
На питање да ли ће учествовати у најављеном дијалогу, Шешељ наводи:
  
  - Шта ту има да се каже? Да Вучића притиска ЕУ? Па притискала је и све остале пре
њега, па нису предали. Јаче су притискали Бориса Тадића него Вучића. Тадић није
пристао, па су га отписали, а сад је дошло време да Вучић пристане или да га отпишу и
он тражи варијанту да се одржи, а да не буде крив за губитак Косова. Он жели да
подели одговорност.
  
  Столица за лажну државу
  
  Вучићев позив на дијалог у вези са КиМ није ништа друго, каже Бошко Обрадовић,
председник Двери, до припрема јавности за признавање Косова.
  
  - Дачићева и Вучићева власт већ је признала независно Косово, направила границу са
КиМ и укинула српске државне институције потписујући антиуставни Бриселски
споразум. Сада је на ред дошло јавно међународно признање независног Косова и
прихватање да лажна држава добије столицу у УН. Вучић сада покушава да припреми
терен за то и да у сопствену издају Косова увуче и друге делове српског друштва. Двери
ће се томе снажно супротставити јер се о предаји дела наше државне територије не
може водити дијалог - наводи Обрадовић.
  
  РЕАГОВАЊА
  
  Драган Шутановац, ДС: Политиканство
  
  Председник Србије треба да припреми платформу за разговоре у којој мора да буде
прецизно исказана његова политика и начин како и шта жели да буде решење за Косово
и Метохију. Све друго било би политиканство и тражење алибија, пре свега за себе и
СНС.
  
  Душан Јањић, аналитичар: Вучић да одреди форму
  
  Нема залеђеног конфликта, он је одмрзнут потписивањем споразума између Хашима
Тачија, Ивице Дачића и Вучића. Ипак, добро је организовати унутрашњи дијалог, верујем
да ће се сви одазвати и изнети свој став.
  
  Константин Самофалов. СДС: Касни пет година
  
  Вучић овим позивом, који је већ закаснео за одређивање решења, покушава да подели
одговорност за одлуке које је потпуно сам доносио ових пет година. То што он предлаже
свакако и није никакав дијалог.
  
  Доста је било: Вучићу, твој циркус - твоји мајмуни
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  Очигледно је да је председник СНС нешто обећао у вези са Косовом и да зато и има
очигледну подршку ван земље. Пољска пословица гласи „Твој циркус, твоји мајмуни“.
Постоји квазиопозиција која ће учествовати у овој фарси.
  
  Без одговора
  
  Канцеларија за Косово и Метохију ћути
  
  Марку Ђурићу, директору Канцеларије за Косово и Метохију, послата су питања преко
портпарола, али до закључења броја одговор није стигао.

  

(Курир) 

  

 3 / 3


