
Квазидијалози и криптоаргументи Александра Вучића 

Пише: Цвијетин Миливојевић
петак, 31 мај 2019 12:01

  

Поприличан количином и сиромашан каквоћом, реферат Леденог Ђурића који је
Врховник ишчитао - усвојен је, али ни близу (очекиваној) двотрећинској већини.

  Неки нови мандат за наше бриселске преговараче, евентуалну нову "резолуцију о
основним принципима за политичке разговоре са привременим институцијама
самоуправе на Косову и Метохији", нико ни поменуо није.   

Дакле, важи стара, датирана са 13. сијечњом 2013.

  

Па, да видимо шта смо у њој имали и још имамо - пошто она не само да и даље важи, него
и - ОБАВЕЗУЈЕ овога што се у све меша:

  

"Свако решење, било општег или неког посебног питања, о привременом, прелазном или
коначном статусу КиМ, о положају Срба у Покрајини или о заштити српског верског и
културног наслеђа мора да буде у складу са Уставом Србије и Резолуцијом Савета
безбедности Уједињених нација 1244"!

  

Па: Србија не признаје и никада неће признати једнострано проглашену независност
Косова!
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  Па: Свако преношење надлежности са Србије на Приштину (је) мора(ло) да будепотврђено уставним законом Србије и да буде у складу са Уставом, законима и другимпрописима Србије.  Па: Србија није спремна да чини уступке који би могли да доведу до угрожавања њенихдржавних и националних интереса.  А план? Какав план - страшан план... Врховников "невиђени план" за Косово и Метохију -остао је и даље за све нас, обичне смртнике, пардон, грађане Србије, осим за грађанинаТачија и комесарку Могерини - "невиђен"!  Врховник је обавио оба задатка.  Истестирао је, по налогу својих вањских суфлера и пријатеља, СВОЈУ, а ЊИХОВУИДЕЈУ за одустајање ЊЕГОВЕ СРБИЈЕ од доброг дела, највећег дела, целог, скроз наскроз и још два брда више (изабери сам...) НАШЕГ Косова и Метохије  И ударнички наставио да шири панику, сеје фаталистички дефетизам, а грађане земљечији је председник ПЛАШИ ИЗВЕСНИМ РАТОМ АКО НА НЕВИЂЕНО НЕ ПРИХВАТЕОНО ШТО ОН ЈЕСТЕ ДА НИЈЕ ПРЕДЛОЖИО, АЛИ СВИ ТО ЗНАЈУ ШТА ЈЕ ЈЕР СЕ"ПРАВЕ БЛЕСАВИ", а "ЦЕО СВЕТ ЈЕ ЗА ТО"! У преводу: цео свет, наводно, хоће да намзаувек отме Косово и Метохију, али он, као, САМ ПРОТИВ СВИХ, голорук, па још са"црним фигурама", храбро стао на браник отаџбине...  И, шта сте схватили из свега? Врховник се, из чина у чин, премењува: мало Чада Чада,мало Војвода, мало, опет, Војвода, па поново Чада Чада, а све време пиплметром мерипролазна времена...  "Изгледа шашаво, али мене леђа више не боле": елем, просечан слуђени конзументотровних српских ТВ садржаја укапирао је да, док је наш натприродни Врховник једанцели боговетни скупштински дан и други до поподнева трпео, нити пио, нити јео, нитоалет, поваздан, по властитом признању, није походио - а све због светог КиМ - онајједан се шврћкао по Њујорку, други пазаривао апартмане по Лондону, трећифашистички насртао на невине бејзбол палице и томе слично.

  Стварно, има ли Врховников мазохистички пут по "невиђеној траси" - алтернативу?  Наравно да има, то вели логика и зна свако дете, јер само је смрт, на концу, неумитна инема алтернативу.  Дакле, имовина државе Србије, српских предузећа, грађана Србије, Српскеправославне цркве и осталих верских заједница, у једном СВА СРПСКА ИМОВИНА наКосову и Метохији, питање је свих питања, почетак и крај било каквих разговора оКосову, за то није неопходан преводилац - западни "посредници" тај "језик својине"најбоље на свету разумеју! То је и прва тема будућег, потенцијално обновљеног,дијалога. Пристајање на даљу игру замене теза и бесмислених тема значило биКОНАЧНИ ПОРАЗ и ДОБРОВОЉНУ ПРЕДАЈУ КОСОВА ОКУПАТОРУ.  Друго, неопходан је НОВИ ФОРМАТ октроисаног бриселског дијалога, тј. увођењеПРЕГОВОРА, јер од почетка "бриселског дијалога" наши "преговарачи преговарају" поформули "један против двоје"! ЕУ има само позајмљен мандат за арбитрирање измеђуБеограда и Приштине - та тема је у изворној надлежности УН. Нема било каквогразговора (а ја се надам да Врховник није прихватио да има статус преговарача у имеземље која је капитулирала), све док се не обезбеди да "на једног њиховог"(представник земље која је признала Косово) мора да иде "један наш" (представникдржаве која признаје територијалну целовитост Србије, са Косовом унутар ње!). Дакле,најпре, уз тренутну представницу Италије која признаје отцепљење Косова, мора да идепредставник неке од пет земаља Европске уније које то не признају! Ако се укључујеВашингтон, онда то, са друге стране, мора да буде Москва или Пекинг! Ако већ (оружјемна страни косовских Албанаца) "посредује" окупатор НАТО, онда друга страна која сепита о будућности Косова мора да буде, на пример, Ватикан који не признаје Косово итд.  Претходни услов јесте захтев НАТО-у да, са територије војнонеутралне Србије, ХИТНОИ ТРАЈНО, УКЛОНИ СВОЈУ БАЗУ у околини немањићког Урошевца, а уколико тоВашингтон одбије, онда је држава Србије обавезна да, сходно прокламованој војнојнеутралности, упути позив Русији да и она изгради једну војну базу на територијиСрбије.  Е, сад, Врховник ће промптно да ми одговори: Свет нам не би ни један од ових  захтеваприхватио?  Спреман да ме након овога што ћу рећи , Врховник дисквалификује својом омиљеномпљувком ("кад си тако паметан, што се не кандидујеш на изборима, па победиш?") -питам, дакле: А јесмо ли (и шта смо, ако којим случајем, ипак, јесмо) од овога тражили,захтевали и од кога смо, ако уопште јесмо, а верујем да нисмо? Јер, Врховниче, СВЕТније само Берлин, евентуално Вашингтон и Брисел - свет је и ДВЕ ТРЕЋИНЕЧОВЕЧАНСТВА које ПРИЗНАЈЕ ТЕРИТОРИЈАЛНУ ЦЕЛОВИТОСТ СРБИЈЕ!  
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  Да, тачно је, највеће инвестиције долазе са Запада и, слажем се, поглавито из Немачке!Зато Ви, по цену да Вам отимају 17 ОДСТО ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ која није ни моја ниВаша дедовина, НЕ СМЕТЕ ДА ИМ СЕ ЗАМЕРИТЕ! Да, тачно је да отуда долазе, али -долазе захваљујући НЕВЕРОВАТНИМ ДРЖАВНИМ СУБВЕНЦИЈАМА које плаћамо свими, грађани Србије, субвенцијама о којима домаћи мали и средњи предузетници МОГУСАМО ДА САЊАЈУ! А признаћете КАБЛОВЕ СМО ЗНАЛИ ДА НАМОТАВАМО и многопре него што сте Ви открили Веберову "Протестантску етику" и Ангелу Меркел... Ако неверујете, питајте Вашег коалиционог партнера Палму из екс-Светозарева, оног што је,кад Вас је оно, 2008, са садашњим Вашим Доглавником издао и "превео жедна преководе", открио да се Косово "не маже на леба" и "не сипа у тракторе"...    Вађење на то како Врховник и његови "ништа нису предали", јер су они, Боже мој, свеневини и преподобни, и "само поштују раније преузете међународне обавезе Србије којеје потписала претходна, власт жутог олоша" више озбиљно не могу да брани ни "викари"са напредњачких "Будућност Србије" митинга    Вађење на то како Врховник и његови "ништа нису предали", јер су они, Боже мој, свеневини и преподобни, и "само поштују раније преузете међународне обавезе Србије којеје потписала претходна, власт жутог олоша" више озбиљно не могу да брани ни "викари"са напредњачких "Будућност Србије" митинга. Пошто, неће бити да је баш тако: Управоовај, Врховников, Државни Врх је, за седам година своје владавине, УКИНУО(ПАРАЛЕЛНЕ) ИНСТИТУЦИЈЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ НА КИМ (судство, полицију итд),НАТЕРАО СРБЕ СА КИМ ДА УЧЕСТВУЈУ НА ИЗБОРИМА КОЈЕ РАСПИСУЈЕКОСОВСКА "ДРЖАВА", УВЕО ЦАРИНЕ, ОЗВАНИЧИО ГРАНИЧНЕ ПРЕЛАЗЕ, ДАОКОСОВУ МЕЂУНАРОДНИ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ, ПУСТИО КОСОВО У МЕЂУНАРОДНИОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ, УЕФА, ФИФА итд, о отћутао ФОРМИРАЊЕ ВОЈСКЕКОСОВА!   ( https://cvijetinmilivojevic.blogspot.com/2019/05/normal-0-false-false-false_22.html )  Зато сад погледајмо антипод и научимо нешто из овог примера - са колико се поштовањапрема уставу своје НАТО државе, опходи нпр. председник "Републике Косово" ХашимТачи?! То је председник који, УПРКОС ПРЕУЗЕТОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ ОБАВЕЗИ, недозвољава формирање тзв. Заједнице српских општина јер она, просто, "НИЈЕ УСКЛАДУ СА УСТАВОМ РЕПУБЛИКЕ КОСОВО". То је председник који је јуче, наобележавању битке на Паштрику, рекао да је та битка значила, пазите сад, КОНАЧНУПОБЕДУ АЛБАНАЦА ПРОТИВ СРБИЈЕ и имала ВЕЛИКИ ОДЈЕК ЗА СВЕ НАС И ЗАНАШЕ САВЕТНИКЕ! То је председник који, јасно и недвосмислено, каже да су АЛБАНЦИНЕПРАВЕДНО ПОДЕЉЕНИ, да сада СВОЈОМ ВОЉОМ ТРЕБА ДА СЕ УЈЕДИНЕ и даКОСОВО И АЛБАНИЈА ЖИВЕ ЗАЈЕДНО, БЕЗ ГРАНИЦА! Као и да ни то није све, већ даморају да НАСТАВЕ НАПОРЕ ЗА ПРИСАЈЕДИЊЕЊЕ ПРЕШЕВА, МЕДВЕЂЕ ИБУЈАНОВЦА КОСОВУ, што ће се остварити БЕЗ ДОВОЂЕЊА У ПИТАЊЕ БИЛО КОГМИЛИМЕТРА КОСОВА, ЈЕЗЕРА ГАЗИВОДЕ И ТРЕПЧЕ!  Да ли је наш Државни Врх КОНАЧНО ОБАВЕШТЕН ДА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА,миленијум старија од Тачијеве државе, ИМА СВОЈ УСТАВ?  Дакле, после Врховникове симултанке са сопственим спаринг партнерима у Народнојскупштини, пред нашим "преговарачима" који су, наводно, "оснажили свој преговарачкимандат", јесу и даље два путића: (и формална) капитулација државе Србији на Косову иМетохији, а све зарад неких имагинарних, "виших циљева", као што су тзв."евроинтеграције" или излазак (или опструисање) из ових и овако вођених преговора.Али, и паралелна, озбиљна дипломатска офанзива у правцу проналажења нових формии модалитета ПРАВОГ ДИЈАЛОГА о Косову. За шта би, уместо евидентног копања сведубљег рова и ПОКУШАЈА РАЗГРАНИЧЕЊА са три четвртине грађана Србије који их неподржавају, власт морала (не само да пристане него да) и - САМА ИНИЦИРАОПШТЕДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ у земљи.   (cvijetinmilivojevic.blogspot.com)
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