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 Бивши косовски политичар Азем Власи сматра да би председник Србије Александар
Вучић признао независност Косова уколико би заузврат добио Републику Српску.

  Он је истакао да је Европска унија само посредник у дијалогу Косова и Србије, док ће
кључну улогу за успешан завршетак овог процеса имати Сједињене Америчке Државе.  

Власи сматра да је евентуална аутономија за север Косова, актуелна у “нон пејпер”
документима, неприхватљива и штетна за Србе јужно од Ибра.

  

"Ти 'нон-пејпери' су заправо памфлети за провокације, а ми у региону лако се лепимо за
то. Нешто што нема аутора, адресу, фирму, озбиљна политика и политичари не узимају
озбиљно. Заговарање аутономије севера Косова је заправо идеја за одвајање тог дела
од целине Косова, а то би било од највеће штете за косовске Србе јер већина њих живи
у другим деловима Косова. Нема нигде аутономије са четири мале општине и мало више
од 30.000 становника. Такве идеје су глупост и играње са судбином и опстанком
косовских Срба на просторима где живе. Косово иначе то неће прихватити, па ево нових
проблема и сукоба, опет на штету Срба", казао је он у интервјуу за Косово онлајн.
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Овај политичар истиче да, уколико буде наставка дијалога Београда и Приштине у јуну,
то ће бити "прелиминарни разговори" и да се "ништа конкретно" неће десити.

  

"Разговараће се о томе како дијалог наставити и шта њиме обухватити. Констатоваће се
да су позиције двеју страна удаљеније него раније, што наговештава тешкоће у наставку
дијалогу. А по завршетку тог сусрета Курти и Вучић ће се преко медија обратити својој
јавности. Курти ће говорити о принципима на којима ће се дијалог водити и
непопустљивости Косова, а Вучић о притисцима који се на Србију врше и о томе како он
не дозвољава да се Србија понизи. Оптужиће Приштину да није спремна за компромис",
сматра он.

  

Власти истиче да ће епилог дијалога Београда и Приштине бити "неки финални
споразум".

  
  

Вучић на Косову жели само Заједницу српских општина и екстериторијалност манастира
и имовине Српске православне цркве

    

"А тај се споразум не може сматрати финалним ако не дође до међусобног признања.
Ако је Србија признала пет нових држава насталих од бивше заједничке државе
Југославије, међу њима и Црну Гору 2006. године, није јасно засто не би признала
Косово. Утолико пре што Србија више ни на који начин не може да утиче на статус
Косова као државе, а ако ради само из ината да наштети Косову, то само штети
добросуседским односима. А и за косовске Србе било би боље да су Косово и Србија у
добросуседским односима. На међусобном признању као финалу дијалога инсистирају и
најважније земље ЕУ и САД. Није јасно какве још претензије Србија има према Косову
када сви у Србији, па и Вучић, знају да је Косово, као независна држава, чињеница која
се не може ни на који начин променити. И став Међународног Суда правде коме се
управо Србија обратила да размотри основаност проглашења независности Косова са
становишта међународног права и Резолуције 1244 СБ УН, недвосмислено је утврдио да
проглашење независности Косова није у супротности са Међународним правом, а нити
Резолуцијом СБ УН".

  

Истакао је да треба појаснити идеју "могућих компромиса".
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"Вучић стално говори о томе, о неком компромисном решењу, а да никада није
појаснио шта под тим мисли. Какав компромис, по којим питањима и шта то треба да
значи. Он то свесно не појашњава, јер очекује однекуда шансу или понуду да се
ентитет Република Српска отцепи од БиХ и припоји Србији, па да испадне да је
Србија ипак нешто добила, па онда може да се одрекне Косова. А на Косову жели
само Заједницу српских општина и екстериторијалност манастира и имовине
Српске православне цркве", сматра Власи.

  

(Косовоонлине-Б92)
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