
Север Косова припојити Србији, остатку признати независност

Пише: Милорад Додик
среда, 02 јануар 2013 07:58

  

(Вечерње новости, 31.12.2012)

  

Нација се налази на танкој ивици - да буде моћна или никаква. Директно, у свом стилу,
поручује Милорад Додик. На нацији је сада да пресече. У Србији тако што ће коначно
изнети став о Косову. У Српској што ће се одупрети страном фактору који, тврди,
прљавим новцем спрема неко ново „пролеће".

  

Радује га што се коначно отворено приступило дефинисању позиције према Косову.
Верује и да је председник Николић изнео „један јак став“. Свестан је и да је то већ
узнемирило странце који су навикли на политику без става и који су такве политичаре
увек протежирали. Али, сам став није оно што сматра решењем.

  

  

Која је његова визија расплитања косовског чвора и какву тактику спрема за нови удар
који се ваља иза зидина западњачких тврђава - председник Републике Српске открива
први пут у разговору за „Новости“. Свестан да ће то многе наљутити и спреман на ризик.
Јер, моћна Србија је, каже, национални интерес. Зато ће говорити о проблемима који
погађају матицу, свиђало се то неком или не.

  

Јесте ли стекли утисак да Србија има јединствен став, да су премијер, председник и
сви министри сложни око даље стратегије о Косову, с обзиром на то да се о
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платформи многи не изјашњавају?

  

- Ако нема јединственог става и ако власт не намерава да изађе са решењем, онда је
боље и поштеније људима рећи: нема више Косова. Па, да их нико више не „завлачи“ и да
коначно престане робовање том проблему.

  

Какво би решење вас лично задовољило? Рекли сте да ставови платформи по
којима би север КиМ добио неку врсту ентитетског сатуса, нису добри?

  

Пошао бих од истих ставова које је имала међународна заједница, која је, правдајући
независност Косова, говорила да је тамо немогућ мултиетнички живот Албанаца и Срба.
Како је тада било немогуће, а сада је могуће? Зато што покушавају немогућу ствар - да
на силу интегришу север.

  

Србија је у ситуацији да се договори већ незаустављиво спроводе. Шта може ново
да понуди да би свет и Албанци, који су све добили, одустали и рекли -
прихватамо?

  

Сматрам да сам, са позиције националног интереса, позван да кажем шта је мој предлог.
И рећи ћу сада: то су две државе, два народа. Србија треба да каже под којим условима
је спремна да призна Косово. Једино тако што ће се север припојити Србији, а југ
признати као независну државу. Српска национална политика, у којој сам ја спреман да
учествујем, истовремено треба да буде припајање севера и позив Србима из енклава да
одлуче хоће ли да пређу у централну Србију или да остану да живе у независној држави
Косово. Да им се понуди земља и омогући из градња кућа у Србији и Републици Српској.
Спреман сам да их позовем и то им понудим. И овај народ овде, сигуран сам, радо би их
дочекао. Наравно, њихова имовина би ушла у фонд државе Србије, не би била будзашто
продата. А споменици културе, цркве и манастири да буду под међународном заштитом.

  

И под тим условима да Србија призна остатак Косова?

  

-Да.
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Знате ли колико ћете бити нападнути због ових идеја да се Срби иселе, па још да
Србија призна Косово?

  

Знам. И спреман сам за то. Јер, сви у Србији знају да интеграција целог Косова у систем
Србије није могућа. То није ни у српском националном интересу. Јер, ако би Албанци
ушли у правни и политички систем, то би значило да су конститутивни народ, њихова
бројност би то захтевала. Аутоматски би ушли у све политичке институције, албански
језик би постао званичан, морали бисте да им дате једну од три кључне функције власти.
И опет не бисте добили гаранције да ће се зауставити сепаратизам. Зашто да се Србија,
која већ реално не контролише Косово, даље мрцвари? Зашто да дозволи да до краја
буде понижена? Да будемо национално обогаљени без могућности да било шта
решимо...

  

Зар није касно? Већ се увелико имплементирају решења, добрим делом договорена
за време прошле власти, која не слуте ништа добро, а иза којих је цео свет?

  

Никада није касно. Проблем није решен. Још има значајан број земаља које нису
признале Косово, које ово решење не сматрају праведним и спремне су да саслушају
Србију. Уколико она, коначно, изађе са конкретним ставом. У многим разговорима,
незванично, чуо сам да нико никада није ни тражио север. Нисам чуо да би та идеја
априори била одбијена.

  

Управо ви сте сведок да отцепљења не пролазе, да промене граница нема...

  

Ми овде знамо како то иде. Узимају вам све, корак по корак. И овде је све кренуло од
таблица, граничне полиције... До потпуне разградње Српске. Да нисмо то зауставили
2006. године, данас бисмо имали у Бањалуци полицију БиХ која би прогањала Србе за ко
зна какве измишљене злочине. Немам претензију ником да намећем свој став, нити ја
одлучујем. Знам и да се ово коси са већинском политиком у Србији, као што се и њихов
став коси са мојим. Али, сматрам да је то национални интерес и да је моја дужност да то
кажем. И ја се осећам повређено због Косова. Косово је свима нама у срцу. Зато не
смемо да деценијама унапред будемо заробљени Косовом.
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Заиста сте уверени да политика „две државе, два народа“ може проћи?

  

Уверен сам да би, у наредним годинама, то могло постати једина званична опција. Не
очекујем ни ја да се, истог дана када саопштите тај став, добије подршка. Али, уверен
сам да би до ње дошло за неколико година. Не губимо ништа, што се времена тиче, јер ће
нам време ионако отићи у мрцварење.

  

Јесте ли изнели Николићу и Дачићу пре неки дан овај предлог? И да ли ћете
одустати од подршке српској званичној политици ако она буде другачија?

  

Нисам још ником званично изнео овај став. А од подршке Србији нећемо одустати каква
год буде њена политика. Ми ћемо је следити. И никада нећемо дати своју сагласност да
БиХ призна Косово. Чак ни ако га Србија призна.

  

Али би сте признали југ Косова ако се север припоји Србији?

  

Да, јер би Србија трајно решила проблем Косова и добила свој део територије. Ми бисмо
тада имали јединствено биће српског народа. И то би било реално. Српски народ би
капитализовао нешто. Овако има само голе илузије. Ово што се сада ради на Косову је
понижавање и косовских и свих осталих Срба. Цела нација је понижена. Маштамо о
Србији с Косовом кога нема. И трпимо да нас и даље газе.

  

Ваша битка за самосталност РС још није наишла на довољно подршке моћних. Али,
зато расте фронт оних који би да вас осујете...

  

Располажем информацијама да је овде ушло 10 милиона долара да би се подржале
разне невладине организације. Говори се о неком „пролећу“ и овде. Знамо врло
прецизно ко паре дистрибуира, коме и са којим циљем. Врше притиске на медије,
покушавају да направе атмосферу улице, немира. Наравно, циљ је један: склонити
Додика. Довести марионете. Испразнити РС. Одузети јој све надлежности.
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Знате, онда, и колико је појединац немоћан да се одупре толиким напорима. Шта
ћете да радите ако ударе на вас?

  

Једно је сигурно: свој основни политички став нећу променити! Нећу дозволити да
напустим функцију на коју ме мој народ изабрао због било чије ујдурме. Ако дођем у ту
позицију, тражићу да се народ изјасни да ли треба да идем. Ако народ каже да нисам
достојан овог места, одмах ћу отићи. У супротном, тешко.

  

А свесни сте да могу да вам забране политичко деловање, да вас прогоне, стављају
на црне листе.

  

Ни у тим условима нећу одустати. Ако забране да се бавим политичким радом, а могу и
то, ево, поручујем сада свима да ћу формирати један велики народни покрет за
самосталност Републике Српске. Као председника, обавезује ме поштовање
међународних уговора. Ако будем изван политике - бићу слободан човек. Такав ћу
покренути народ, а видеће како ће то да изгледа. Па, нека раде шта хоће.

  

Очекујете ли да ће се овде, поготово пред изборе, више него икад супротставити
интереси Истока а Запада и чија ће снага претегнути?

  

Нема ту неких великих тајни. Амерички амбасадор, када долази у Бањалуку, прво иде у
канцеларију СДС. Можете га видети и како са њиховим првацима скија на Јахорини. До
мене су дошле многе информације да су странци плаћали кампању Драгана Чавића. Ми,
опет, имамо снажну подршку Русије и Израела, и ја сам на то поносан. Сада градимо
везе са Азербејџаном. Али, није нам проблем ни да сарађујемо са земљама ЕУ, пре свега
јер смо свесни да ће они овде штитити своје интересе. Нама је најважнија стабилност
коју ћемо тако сачувати. Данас је РС свесна себе, без ње више нема ниједне одлуке. То
никад више не смемо испустити из руку. Јер нас онда неће бити. Желим да, ко год да
дође после мене, има основ који чува Српску. Ако је препустимо странцима - од ње неће
остати ништа!

  

Ваше изјаве о хапшењу Мишковића протумачене су као отпор борби против
корупције, а јавност спекулише да сте се због тога нашли у сукобу са Вучићем? Шта
сте стеарно рекли и шта је истина?
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Истина је да сам, као и многи други, сретао Мишковића и радио с њим. И могу да кажем
да сам имао само повитивна искуства. Замолио сам га да овде инвестира, он је ушао у
РС, развио систем „Макси“ ланаца и купио потпуно пропалу робну кућу „Боска“. Све је то
уредно платио. Није моје да улазим у рад правосудних органа и апсолутно подржавам да
свако, па и ја, треба да одговара ако је нешто противзаконито урадио. Па, зашто бих био
против да и Мишковић одговара ако је крив? Али, не могу и нећу да прихватим да је неко
крив док то суд не докаже. Дакле, подржавате борбу против корупције коју води
Вучић?

  

Наравно. Али, нисам задужен да оцењујем његов рад.

  

Да ли је Вучић љут на вас? Јесте ли се чули с њим?

  

Не знам. Знам да ја немам проблем ни да се чујем ни да се видим са Вучићем. Позваћу га
на прославу Дана Републике. И биће ми драго да дође.
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