
Азем Власи: Криза на два гранична прелаза са Србијом су бура у чаши воде, неће бити Републике Српске на Косову
субота, 25 септембар 2021 19:25

Бивши југословенски политичар и приштински адвокат Азем Власи оценио је да су
догађаји на северу Косова "назови криза", нагласивши да се провокације на два
гранична прелаза између Косова и Србије дешавају "у већ познатом стилу и по сценарију
из штаба Александра Вучића као 'браниоца' Срба изван Србије".

  

  

Власи је за портал Радио Сарајева рекао да „остала четири гранична прелаза нормално
функционишу“ и да „нико из правца Србије не прави проблем са пробним таблицама“.

  

„Та назови криза на северној граници је као бура у часи воде“, рекао је Власи.

  

У Београду знају да је споразум по којем су на Косово могла ући возила са српским
регистрацијама, иако српска страна на граници не признаје косовске регистарске
таблице, важио до 15. септембра, рекао је Власи за Радиосарајево.ба, наглашавајући
став Владе Косова да ће се после тог датума примењивати реципроцитет.
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„То значи – или ће и Србија иза њене границе признати косовске регистарске таблице
или ће и Косово увести за возила са српским регистрацијама исти режим реципрочно.
Вучић као ‘заштитник’ свих Срба надигао је групу Срба према два границна прелаза на
северу да праве проблем, па су блокирали пут. Тако су нашкодили себи јер тамо се
највише крећу Срби са обе стране границе, а већ недељу дана могу пролазити само
пешке“, навео је Власи.

  

Због тога је, подсећа он, са косовске стране послато полицијско појачање да би
заштитили граничне прелазе и запослене и спречили инциденте.

  

„Зато, на та два гранична прелаза нема промета моторних возила кривицом оних који су
тамо блокирали пут, и то на штету самих Срба. Али инцидената нема јер Косовска
полиција се брине о реду и миру“, тврди Власи.

  

Он сматра да „искључиво од српске стране, значи од Вучића“, зависи ће бири
нормализован саобраћај.

  

„Али, он (Вучић) на овај начин штети самим Србима. Одмах је потегао питање
формирања Заједнице српских опстина на Косову“, истакао је Власи.

  

Он тврди како би Вучић хтео да „то буде нека имитација РС као у Босни, а не у духу
Устава Косова“.

  

„Чак су променили и наслов Споразума који носи назив ‘Заједница општина са српском
већином’ јер у тим општинама има и других, Албанаца, Бошњака… То је њихова права
намера, да других тамо не буде. А занат за етничко члисцење они су већ увежбали“,
оценио је Власи, тврдећи да се на северу Косова покушава „примена сценарија из
босанскохерцеговачког ентитета Републике Српске“.

  

„Упоредо са блокирањем пута на та два гранична прелаза истакли су и билборде са
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натписом ‘Добро дошли у Заједницу српских општина’. По угледу оно на Босну, ‘Добро
дошли у РС’. Срби на Косову уживају сва права, живе нормално као равноправни
грађани, имају нормалне везе са Србијом, али ‘Републике Српске’ на Косову неће бити“,
нагласио је Власи.

  

По његовој оцени, „за разлику од Дејтонског споразума о Босни, Ахтисаријев план то на
Косову није предведио, а ни Устав Косова“, рекао је Власи за Радио Сарајево.

  

(Фонет)
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