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Коментаришући радикализацију сукоба на северу Косова, политички аналитичар Ђорђе
Вукадиновић рекао је да таква ситуација никоме не одговара, посебно не Србији и
косовским Србима, и да одговорност за најновију ескалацију јасно лежи на страни
Приштине.

  

"Радикализација стања на Косову и Метохији је овог пута јасно иницирана од Приштине
и приштинских власти које су повукле унилатералну меру", оценио је Вукадиновић
алудирајући на слање специјалне јединице косовске полиције на административне
прелазе Брњак и Јариње, и додао да је “покушај да се за кризу оптуже “српски
екстремисти” напросто груба неистина и замена теза”.

  

Вукадиновић је казао да Приштина "не само што је увела блокаду на робу из Србије, већ
је предузела још рискантнију акцију преузимања административних прелаза и практично
запоседање читавог севера Косова. Но, они су навикли да њихови унилатерални потези
на крају буду прихваћени и награђени од стране западних земаља, као што је то био
случај и 17. марта 2004. и фебруара 2008", рекао је Вукадиновић.

  

Паљење административног прелаза Јариње ће, по Вукадиновићевом мишљењу, бити
искоришћено као ретроактивни алиби за унилатералне потезе албанске стране, али је
нагласио да ма колико да су такве реакције рискантне и опасне, “на жалост, Приштина,
као и део међународне заједнице који је подржава изгледа само такав језик разуме и
уважава”.

  

Према његовом мишљењу, зато су штетне и контрапродуктивне изјаве српских челника
који се унапред одричу сваког коришћења средстава притиска и силе, поготово у
тренутку у којем косовски Албанци, уз свесрдну и све огољенију асистенцију Кфора на
силу покушавају да ставе под контролу српске општине на северу Косова. Не постоји на
свету држава која би у аналогној ситуацији у којој се данас налази Србија непрестано
слала само мазохистичке “поруке мира и пријатељства”, рекао је Вукадиновић.

  

"Коначно у овом тренутку на запаљеном Јарињу се налазе само јединице Кфора, док су
на Брњаку све време и припадници косовских полицијских и царинских служби", казао је
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Вукадиновић и закључио да је “на жалост, у данашње време ситуација таква да ће бити
ваше само оно што сте у стању да сачувате или освојите, било сопственом снагом, било
уз помоћ савезника – а Србија нема ни једно ни друго”.  

  

(НСПМ)
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