
Вук Јеремић: Нико нормалан не би смео да потпише споразум који води „Косово“ у УН. Прихватање таквог плана била би чиста издаја. Треба одбацити концепт преговoра у формату Квинте
петак, 27 јануар 2023 02:30

"Мислим да нико паметан, нормалан, не би смео да стави потпис на неку врсту
споразума који води Косово у Уједињене нације. Чак ни они који говоре како га треба
прихватити, верујем да би им задрхтала рука", сматра председник Народне странке Вук
Јеремић.

  

  

На питање да ли смо сада на прекретници, Јеремић одговара да нисмо и да не очекује
да ће ишта битно променити. Не верује да ће доћи до потписивања било каквог
значајног документа.

  

„Не могу да спекулишем шта пише у предлогу, јер нисмо имали увид, тражили смо да нам
доставе садржај тог предлога. Понекад у јавност буду пуштени нацрти који нису баш
онакви као што се разматрају, тако да ја не бих спекулисао. Ми као Народна странка
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мислимо да би концепт разговора о било каквом папиру морао да буде одбачен у
фомранту Квинте, јер Савет безбедности УН је једино тело у коме се може разговарати
о будућем статусу Косова“, рекао је Јеремић.

  
  

Dobro poslusajte, zasto Fra-Nem plan treba rezolutno odbiti!
  
  Objasnio @jeremic_vuk pic.twitter.com/hxSRN6XE7P

  — Dejo (@samodejo01) January 26, 2023    

Како је истакао, предлог који води косово у УН и било шта што решава статус косова ван
Савета безбедности и води га у УН „нема нико ко би потписао“.

  

„Мислим да Вучић нема намеру да потписује. Опасно је да се ухватите у такво коло у
формату у коме немате савезнике да преговарате о будућем статусу Косова, чак и ако
не намеравате да га потпишете. Када уђете у такву ситуацију, онда ствари могу лако да
се отргну контроли и да се преко ноћи нађете у новом Рамбујеу и да се пред вама нађе
папир који не можете ни да потпишете ни да не потпишете. Треба одбацити концепт
преговарања о статусус Косова у овој форми“, додао је председник Народне странке.

  

Сматра и да је Вучићев план да за пропаст актуелног напора буде оптужен Аљбин Курти
и додаје да се Курти показао као неталентован у дипломатском смислу.

  

„Улазак у овакву причу је опасан, можете се наћи у околностима у којима немате добро
решење. Искуство Рамбујеа нам то говори“, каже Јеремић.
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    Ако је план близак ономе што се појављивало у медијима, став Народне странке је да гатреба одбити. Треба захвалити и рећи „НЕ“    На питање шта је тадашња власт урадила када је Косово прогласило независност,Јеремић је рекао да је пружен дипломатски отпор.  „Ми смо пружили такву врсту дипломатског отпора да када су признавали независностмислили су да ће све бити готово за два, три месеца. Урадили смо довољно тога дагодинама касније Косово не може да мрдне без пристанка Србије“, наводи.  Ако је план близак ономе што се појављивало у медијима, став Народне странке једа га треба одбити. Треба захвалити и рећи „НЕ“, каже Јеремић.  Tri najvažnija razloga zbog kojih bi trebalo odbiti nemačko-francuski sporazum o Kosovu iMetohiji. @jeremic_vuk pic.twitter.com/SO9A922GWu— Narodna stranka (@StrankaNarodna) January 26, 2023    „Први разлог је зато што би прихватање била чиста издаја против Устава, народа,морала и етике. Други разлог је када би га прихватили и потписали, отворило би ерунове нестабилности и сукоба на Балкану као деведесетих. Последица тога би билоступање Косова у УН, онда стварање Велике Албаније, то не би донело мир на Балкану.Треће је да уколико дође до потписа, то би залило цемент на подршку Запада Вучићевојкриминалној диктатури. Све оно што Вучић ради данас, радио би још жустрије, али узаплаузе Запада и француски Орден легије части“, рекао је Јеремић.    Поручује да је јединство могуће једино у Скупштини Србије, која има капацитет да правиодлуке за будућност, али ју је, наводи, режим гурнуо у запећак.  „Народна странка је на прошлој седници о Косову предложила нацрт резолуције, онаније стављена на дневни ред. Ми нећемо на конслултације јер су неуставне, неко јепреузео на себе да преговара без икакве платформе, одласком код Вучићаконвалидирали би све што је радио“, поручује Вук Јеремић.  (Н1)  
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