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Аналитичар Душан Јањић сматра да је акција косовске полиције и одлука владе Косова
да преузме административне прелазе на северу Косова имала за циљ да покаже да је
КПС једина оружана сила која може да делује на Косову.

  

Јањић тврди да се ради о промишљеној и коридинираној акцији, уз сагласност дела
међународне заједнице, која представља такозвани конфликт менаџмент -
обележавање територије.

  

“Циљ те акције није било да се уклоне грађани са прелаза, него да се покаже да је КПС
једина организована оружана сила која може да делује на Косову. Морамо се помирити
са чињеницом да једино косовска влада у овом моменту има могућност да ту силу тамо
пошаље и то је највећа лекција, јер је у целој причи КФОР имао улогу дипломатског
средства у смислу да се прихвати предходно стање”, казао је Јањић.

  

Други разлог јучерашњих дешавања на северу Косова је према Јањићевом мишљењу -
новац, јер су преговори Београда и Приштине око царинског печата и ЦЕФТА споразума
угоржавали основни интерес Косова и ЕУ да пуне косовски буџет.

  

“Све ово што се дешавало било је планирано у том циљу да се та два питања изместе из
оквира преговора Едите Тахири и Борка Стефановића и мислим да је Београд натеран
да тај проблем решава пре септембра, како је било предвиђено”, сматра Јањић.

  

Јањић каже да се показало да је у питају и борба за север Косова, јер је у САД одбачена
стратегија председника Србије Бориса Тадића да наметне питање поделе Косова.
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“Београд мора да изађе са палном Б јер у супротном има на располагању само месец
дана да каже како мисли да Тадићево обећање да ће пронаћи решење које ће
задовољити Београд и Вашингтон”, казао је Јањић. 

  (КИМ Радио)  
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