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 ВАШИНГТОН - "Ништа није готово и ништа није искључено, па чак ни промена граница
када је у питању Косово", изјавио је Мајкл Карпентер, бивши званичник Пентагона и
експерт за Балкан за Српски телеграф.

  

  Карпентер, бивши саветник и присталица Џозефа Бајдена, је у интервјуу за Српски
телеграф рекао да ће Вашингтон аминовати свако решење око кога се усагласе Срби и
Албанци. Истиче и да по том питању нема црвених линија - све је на Београду и
Приштини.   

Према његовим речима, ЕУ, Америка и УН подржаће одржив договор.

  

Он је пренео лични став да су и демократе и републиканци у Конгресу чврсто уједињени
у подршци независног Косова.

  

"Дакле, то се неће променити", казе он и додаје да обе стране желе резолуцију која ће
омогућити Србији и Косову да живе раме уз раме у миру и просперитету.

  

"Морамо креативно да размишљамо како то постићи. Не мислим да је статус кво
одржив", рекао је Карпентер.

  

Он је оценио да шта год да демократска администрација успе, садашња ће морати да
буде креативнија и да добро размисли како да подстакне две стране да постигну
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договор који мозе да прихвати већина Срба и косовских Албанаца. "То укључује
стављање на сто идеје о стабилизационом фонду", додаје.

  

Он не би желео да искљуци ниједну могућност, укључујући и промену граница, али
напомиње да је кључ одрживост договора који подржава већина грађана како у Србији
тако и на Косову.

  

"Ако унутрашњи актери не подрзавају резолуцију у потпуности, тада без обзира на то
шта спољни актери мисле о томе, то неће функционисати. Трајна резолуција захтева
широку подршку на обе стране", указује Карпентер.

  

Карпентер, који сада обавља функцију вишег директора Центра за дипломатију и
глобални ангажман "Пен Бајден" је поводом изјаве министра спољних послова Србије
Ивице Дачића да ће позвати Србе у САД да гласају за Доналда Трампа, рекао да он
може тражити да гласају за кога жели.

  

"Моја поента је да ово можда није најпаметнија дипломатска стратегија", каже
Карпентер.

  

Он објашњава да је у интересу Србије да у САД има широку двостранчку подршку за коју
каже да сада ужива.

  

"Као демократа сматрам се пријатељем Србије и у потпуности подржавам њену европску
интеграцију.

  

Па зашто политизовати однос Србије и САД кад то није неопходно", истиче Карпентер.

  

Он је додао и да српски Американци гласају на основу својих вредности и уверења и да
тако треба и да буде.
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"Бајден има најбоље шансе да победи"

  

Карпентер је изјавио да је пристрасан када су у питању председнички избори, али да
мисли да Бајден има најбоље шансе да победи у новембру.

  

Сматра и да је Бајден као кандидат најбоље спреман да Белој кући врати интегритет и
част.

  

Ако Трамп изгуби, каже да се очекује крај корупцији у Белој кући, али и кохерентнија
спољна политика.

  

"На Балкану мислим да ће то значити више улагања у реализацију европског јединства,
слободе и мира", закључио је.

  

(Танјуг)
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