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Како се Александру Вучићу ближи време да испуни обавезе које је преузео доласком на
власт, тако настоји да угуши сваку слободну мисао, поткупи што већи број аналитичара и
експерата и сурово се обрачуна са свим неистомишљеницима. По узору на власт Мила
Ђукановића у Црној Гори, он се труди да приватизује државу и уведе потпуну диктатуру,
прогонећи свакога ко мисли другачије него он. Захваљујући медијима које контролише
успева да држи јавност у уверењу како одговорно и посвећено обавља свој посао. Али
чињенице говоре другачије. Иако се хвали како је Правни факултет завршио са
најбољим оценама, то га не спречава да свакодневно крши Устав над којим је положио
заклетву.

  

Посебно болне теме у којима не воли да буде оспораван су Косово и Русија. Због тога
што су за просечног Србина то веома важне теме. Александар Вучић је своју радикалску
политичку каријеру градио на идејама о „Великој Србији“, одбрани српских интереса и
стварању међуетничких сукоба. Радикалске идеје су са једне стране давале оправдање
западним силама да тврде како је српска агресивност проузроковала све проблеме на
простору бивше Југославије, а са друге стране су имале дијаметрално супротне ефекте у
реализацији. Што су радикали више ударали у своје великосрпске бубњеве, то је Србија
бивала све мања. И данас када Александар Вучић говори о томе да спашава барем
нешто на Косову иако ми тамо немамо ништа, ми смо свесни тога да је спреман да дâ све
оно што јесте наше и што нам по Уставу и међународном праву припада.
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  План о разграничењу са Косовом, српска јавност никада није имала прилике да види.Грађани Србије могу само да нагађају о каквом је плану реч, јер председник Србијеникада није нашао за сходно да га представи и образложи. Такође није нашао за сходнони да потражи подршку од грађана Србије за његову реализацију, али је ангажоваоТонија Блера, који је 1999. жестоко заговарао бомбардовање Србије, како би му помогаода добије подршку за разграничење од светских сила. Тони Блер је добро одрадио својпосао, колико је могао. САД се овај план свидео, јер његовом реализацијом завршавајупројекат независног Косова, али добијају и више од тога. Након потписивањасвеобухватног договора о нормализацији односа са Косовом, Србија фактички признајеправо на сепаратизам и насиље, чиме се сви учесници и подржаваоци сепаратизма инасиља, ослобађају одговорности. Нико после тога неће моћи да говори о НАТОагресији, америчком интервенционизму у Југославији или албанском тероризму, наконшто српска власт ослободи главне актере одговорности. Руско Министарствоиностраних послова последњих година често говори о штетним последицама НАТОинтервенције у бившој Југославији, као и председник РФ Владимир Путин. Парадоксалноће бити уколико српски режим ове аргументе потпуно обезвреди. Друга ствар коју ћеСАД постићи је интеграција остатка Балкана у НАТО, јер након уласка Косова у НАТОпо добијању независности, Србија неће имати другу алтернативу ни могућност да бранисвоју територију. За собом ће повући и Босну и Херцеговину која за сада остаје изванНАТО, само због отпора Републике Српске и чињенице да Србија није чланица НАТО,иако је дубоко интегрисана у ову организацију СОФА споразумом и ИПАП (које је узгредречено потписао режим Александра Вучића). Уколико се такви планови реализују,Балкан ће бити потпуно затворен за руски утицај.  Овај увод сам направила како не би било забуне око тога шта за собом повлачипризнавање Косова као независне државе од стране Србије, јер се чини да неки рускианалитичатри ове чињенице игноришу или их не разумеју, што је мало вероватно.    Александар Вучић уистину покушава да убеди српску јавност а и руску страну, како једоговор са Албанцима, односно предаја Косова, најбоље решење за будућност Србије.Да у Кремљу сада седи Борис Јељцин, верујем да би се обрадовао што је Вучић у посетуМоскви повео свог саветника Тонија Блера да заједнички образложе предности такогенијалног плана    Александар Вучић уистину покушава да убеди српску јавност а и руску страну, како једоговор са Албанцима, односно предаја Косова, најбоље решење за будућност Србије.Да у Кремљу сада седи Борис Јељцин, верујем да би се обрадовао што је Вучић у посетуМоскви повео свог саветника Тонија Блера да заједнички образложе предности такогенијалног плана. Али сва срећа, у Кремљу не седи више Борис Јељцин, па Вучићевилукави планови уопште нису наишли на разумевање. Ипак у руској јавности има оних којиподржавају такве планове, посебно последњих неколико месеци од како је Вучић повеоплаћену лобистичку кампању у циљу придобијања подршке  у Русији и дискредитацијесвојих политичких противника из Србије који му те планове кваре. Посебно разумевањеје нашао у кругу људи окупљених око пројекта Балканист.ру који свакодневно марљивопреводе писања српских таблоида којих се згражава већинска јавност у Србији.Експерти окупљени око Балканиста подржавају Вучићеву политику и планразграничења са Косовом, што је евидентно из њихових анализа и публикација. Збогтога се повела полемика између руских и српских интелектуалаца, која је по мојој оцени,нарочито корисна.  

  Иако сам очекивала да ће г.  Никита Бондарјев  сам изнети своје аргументе у одговоруна текст којим сам му се обратила , то јеуместо њега учинио г. Петар Искандеров.  Господин Искандеров је цењени стручњак који у Русији важи за једног од најбољихпознаваоца Албаније. Посебно уважавам то што као Албанолог течно говори албанскијезик, јер без тога не би ни могао да познаје толико добро наше суседе. О њему уАлбанији имају само речи хвале, и то не без разлога. Петар Ахмедович је 2012. годинеорганизовао у Москви  конференцију  поводом сто година од оснивања албанскедржаве, на којој су говорили стручњаци из Албаније и Русије. Мислим да је било кориснода се на том скупу обратио и неки историчар из Србије, како би образложио нашеставове на ту тему. Нажалост нико од наших историчара није био позван. С другестране, сасвим је у реду да Русија има своје интересе у Албанији и да жели да развијасарадњу са Албанцима. Ту није ништа спорно. Оно што је спорно то је став г.Искандерова који је изнео у одговору мени да Косово није српско-поодавно. Овакав ставје сигурно са одушевљењем прихваћен у Албанији и служи интересу стварања ВеликеАлбаније. Међутим он је супротан Уставу Републике Србије и Резолуцији СБ УН 1244,коју званична Русија већ годинама штити на међународном нивоу (због чега су Србипосебно захвални Русији), често и више него званична Србија. Ту се поставља питање дали се г. Искандеров противи званичној политици РФ, што свакако као интелектуалацима право.  
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https://stanjestvari.com/2019/09/27/bondarev-otvoreno-pismo/
https://geostrategy.rs/rs/geopolitika/478-dg-v-r-ni-i-i-b-nd-r-vu-p-r-d-vih-pri-lj-n-pri-lji-n-nisu-p-r-bni
https://www.kurir.rs/vesti/politika/3336695/ruski-ekspert-zapusio-usta-opozicionoj-analiticarki-srbija-nije-sirija-a-aleksandar-vucic-nije-slobodan-milosevic?fbclid=IwAR0HLeGzZYHzBka05C_vzG43IgXqLZMNBeq2M5N-qLc6MNaTy9Jm05p34BY
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  Други спорни став који г. Искандеров износи је економска сарадња Србије и Русије.Србија заиста званично није увела санкције Русији, али је Запад забранио АлександруВучићу да развија било какву  економску сарадњу са Русијом . Он се такве забранестриктно придржава и то је главни разлог због ког није искористио шансу да развиједомаћу привреду користећи погодности извоза на руско тржиште. О томе сам писала утексту „ Вучић и рускесанкције, спасиба за дружбу“. Међутим то је далеко професионалније образложила уважена Ана Филимонова утексту „Русија губи подршку српског народа“ где је навела тачне податке о економској сарадњи Србије и Русије од 2014. године доданас. Овде бих додала само још једну чињеницу, а то је да је 2008. године када су САДимале далеко већу контролу над простором Балкана него данас, било теже реализоватистратешки економски уговор са Русијом, него данас. О економски темама је могућенашироко расправљати, али оно што је суштина то је да нико озбиљан не би играо на тукарту (у смислу аргументације), из простог разлога што је економија Србије данасозбиљно девастирана. Србија се налази на последњем месту у Европи по економскомстандарду, али је зато на водећем месту по питању корупције.  

  Када сам већ споменула уважену Ану Филимонову напоменула бих још једну чињеницу, ато је да је г. Петар Искандеров писао ауторске текстове за Фонд стратешке културе насрпском језику, којим је руководила г-ђа Филимонова. Интернет страница овог Фонда језаиста нудила српској публици квалитетне текстове, који су озбиљно анализиралисрпско-руске односе. Након гашења овог портала, српска јавност је ускраћена да сазнаса другачијег стручног становишта о важним процесима на међународној сцени. Оно штоје интересантно међутим, то је да је г. Искандеров у својим текстовима на Фондустратешке културе 2014. године означавао Александра Вучића као америчког човека.Цитираћу један део из његовог интервјуа који је дао српском Спутнику 2015. године, собзиром на то да текстови на Фонду стратешке културе (на српском језику) нису вишедоступни. „Тренутно Вашингтон пружа подршку српској Влади, јер се у Београду свечешће прича о ванредним парламентарним изборима, а Вучић је више проамеричкиполитичар него проевропски“ изјавио је г. Искандеров за  Спутник . Потпуно се слажемса овим ставом и то је један од разлога због чега Вучић хоће да потпише споразум саАлбанцима и призна Косово као независну државу.    Поставља се питање како је одједном г. Искандеров променио своје мишљење опроамеричкој политици Александра Вучића, које је претходно сасвим аргументованоизносио? И који је интерес Русије да подржава про-америчку политику српскогпредседника?    Поставља се питање како је одједном г. Искандеров променио своје мишљење опроамеричкој политици Александра Вучића, које је претходно сасвим аргументованоизносио? И који је интерес Русије да подржава про-америчку политику српскогпредседника?  Сигурна сам у то да Александар Вучић има могућности да придобије подршку стручнејавности, али углавном та стручна јавност након тога остаје без озбиљне аргументације.  И на крају запитала бих се како то да руски експерти у својим хвалоспевима о Вучићу неспомињу кључне теме за Русију као што су Украјина или Сирија? Вероватно због тогашто би се онда нашли на потпуно клизавом терену, узимајући у обзир то да рускимиљеник Александар Вучић Крим сматра украјинском територијом и чврсто подржаваукрајински интегритет. У прилог томе иде и чињеница да је ухапсио све српскедобровољце који су боравили у Донбасу и бранили руско становништво од нападаукрајинских националиста. Што се Сирије тиче ту је ситуација још компликованија, јеркако је могуће образложити чињеницу да је руски пријатељ Александар Вучић наоружаотерористе из ИСИЛ-а најновијим моделима оружја српског Крушика?  
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https://geostrategy.rs/rs/geopolitika/482-sp-r-zu-sl-b-dn-rg-vini-srbi-s-u-r-ins-i-ri-srps-ih-vl-s-i
http://www.nspm.rs/politicki-zivot/vucic-i-ruske-sankcije-spasiba-za-druzbu.html
http://www.nspm.rs/politicki-zivot/vucic-i-ruske-sankcije-spasiba-za-druzbu.html
https://stanjestvari.com/2019/10/04/anja-filimonova-rusija-gubi-podrsku-srpskog-naroda/
https://rs.sputniknews.com/komentari/201509174629568/
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  Сајт Армс воч објавио је документа о продаји минобацачких граната "Крушика" Исламскојдржави: "Ова фотографија  је објављена 8. августа од стране Исламске државе уЈемену. На њој се налазе српске минобацачке гранате 81 мм М72 ХЕ КВ Лот (01/18) уБајди Јемену.  Ознаке лот, производња "Крушик" Србија  Поштовани господин Искандеров напомиње у свом тексту да Србија није Сирија, нити јеАлександар Вучић Башар Ал Асад. И са овим морам да се сложим јер да Вучић јестеАсад радио би на одбрани своје државе и очувању њеног територијалног интергритета,а не на њеном растакању. У вези са тим нико у Србији не очекује (па ни ја иако ми г.Искандеров то импутира) да ће он послати тенкове на Косово, чак ни Албанци који сесмеју подизању и спуштању борбене готовости у маркетиншке сврхе. Још мањеочекујемо ваздушно космичке снаге Русије, јер оне могу да дођу само на позив званичнихвласти, а проамерички Вучић (како је и сам Искандеров тврдио) то не би смео ни улудилу да помисли. Грађани Србије (и ја лично) очекују да председник Србије поштујеУстав над којим је положио заклетву и да брани интересе Србије, јер му је то обавеза.Што се тиче Русије очекујемо да остане доследна у одбрани међународног права иРезолуције 1244, без обзира шта председник Србије буде самостално решио. Русија неманикавог разлога да подржава Вучићево отплаћивање америчког кредита, напротив тоуопште не би било у њеном интересу.  Чињеница је да би ставове српског председника врло лако могао да одбрани некиамерички експерт, заступајући интересе своје државе. Због тога је тешко прихватитиставове руских експерата који би желели да Србима братски предложе стварањеВелике Албаније и улазак у НАТО. Русија ипак није Америка и такве ставове неочекујемо од руских експерта.  (Аутор је директор Центра за геостратешке студије)  (geostrategy.rs)  Упутнице:  https://bit.ly/33od6Mu  https://bit.ly/2B4qTvS  https://bit.ly/2OF8fCt  https://bit.ly/2pfcqKA  https://bit.ly/2OP6TFF  https://bit.ly/2M5VgIw  https://bit.ly/2OGdDWi  https://bit.ly/35q4o2f  https://bit.ly/2IGz8lZ  Видети још:  Петар Искандеров: Одговор Драгани Трифковић – Србија нијеСирија, а Вучић није Милошевић  Драгана Трифковић: Одговор Никити Бондарјеву - Под плаштом лажногрусофилства Вучић потписује стратешке договоре са НАТО и Западом  
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