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После буре око страховања митрополита Амфилохија да ће Вучићев режим издати
Косово и Метохију, са жестоким оптужбама се обратио и академик Матија Бећковић.

  

  

Песник и академик, Матија Бећковић, један од потписника Апела за Косово и Метохију,
каже за београдски дневни лист „Данас“ да се у тексту тог документа наводе сви
разлози због којих је одлучио да на њега стави свој потпис. Актуелну политику власти
према Косову кроз метафору оцењује као попустљиву.

  

- Знате ону причу о проститутки испод Плавог моста која је држала два картона са
ценама - на једном је писало 30, а на другом 20. Када су је питали "шта значи то 20",
рекла је, "па ко нема 30, може и 20". Е тако и наша власт поступа са Косовом. Заклели
смо се да га нећемо никада дати, а отварамо дијалог о томе - оцењује Бећковић.

  

Петар Божовић: Политика Владе према Косову, двострука, попут политике из бајке
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"Царево ново одело
“

  

Млади о Косову не знају ништа, сем мајмунисања "Косово је Србија", без реалне основе,
без дубоког духовног и националног утемељења. То ми је била намера када сам
потписао Апел. Да људи схвате како се доле заиста живи, а каква нам се слика сервира
- указује Божовић. На питање како оцењује политику Владе према Косову, каже да је
двострука, попут и оне коју води и у другим областима.

  

- То је политика из бајке "Царево ново одело". Почев од приче са пензијама. Одузму вам
10 одсто, врате два, па вас убеђују да вам је пензија већа него икад. Много је таквих
примера. Лицемерје око отварања Народног музеја и наводне бриге за културу. Шта су
досад радили, где су били? Не занима их што је наш народ необразован и што је пола
Србије полуписмено. Свака критика се карактерише као мржња према Вучићу и
"великом напретку Србије" - истиче Божовић, додајући да лицемерје актуелне власти
највише осликава изјава председника о бољитку који може да се види кроз прозор. "То је
за мене био утисак године. Та Вучићева реченица", закључује наш саговорник.

  

(Данас)
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