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После грознице протеста који су захватили Србију, после писма Св. Синода Српске
Православне Цркве, која оштро осуђује споразум потписан у Бриселу, премијер Ивица
Дачић и вице-премијер Александар Вучић, потписници тог споразума – одлучили су  да
пред очима српске јавности поделе терет одговорности за оно што је у Бриселу
почињено ни с ким другим до – са руководством Русије.

  

  

Вицепремијер владе Србије, А. Вучић је српском либералном медијском порталу Б92
предао своје саопштење о сусрету са амбасадором Русије у Србији, Александром
Чепуриним. У том свом саопштењу, А. Вучић је демонстративно захвалио Русији за
подршку коју њено руководство пружа Србији ради очувања њеног територијалног
интегритета.  У истом том саопштењу се каже да је тај сусрет био посвећен разговору о
бриселском споразуму (између Србије и Косова), а и планираној блиској сарадњи тих
двеју земаља у погледу косовског питања. У наставку тог саопштења за штампу, износи
се изјава да је А. Вучић добио позив да посети Москву и састане се са министром
одбране С. Шојгуом, као и да је постигнут договор о Шојгуовој повратној посети
Београду.

  

Истовремено, премијер И. Дачић у својим саопштењима иде још и даље. Он је у
директној емисији Радио-телевизије Србије изјавио још и ово: „Русија подржава српско
руководство у његовом приступу решавању проблема Косова“, уз напомену да је
бриселски споразум прелазан у правцу тог решења. „Русија подржава наш став о
коначном решењу питања проблема Косова“, поновио је премијер Србије И. Дачић. У
односу он се позвао и на једно  обећање председника Русије, В. Путина – који је, по
речима српског премијера „обећао да ће о том попричати са руководством САД и
Немачке“. Развијајући даље своју мисао, И. Дачић је прецизирао да, ако се говори о
“коначном решењу“, он нема у виду помоћ Русије на тактичком нивоу, него на њену
глобалну помоћ – на нивоу УН.

  

Обе ове изјаве су [Вучић и Дачић] изнели, без сумње, како би се иза ауторитета Русије и
њеног руководства сакрили од огорчености српских грађана који су незадовољни
бриселском “нормализацијом“, коју је патријарх СПЦ, Иринеј, у свом обраћању народу
назвао “издајом Косова“.
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Са руског Василије Клефтакис
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