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Бивши амерички дипломата и регионални представник УН у Косовској Митровици
Џерард Галучи оптужио је САД да доприносе расту тензија

  

"Недавне изјаве високих америчких званичника у вези са севером Косова и напорима
Албанаца да укроте Србе са севера указују на спремност Вашингтона да прихвати чак и
насилан исход", оценио је Галучи у ауторском тексту објављеном на сајту организације
"Трансконфликт".

  

Галучи упозорава да би провокације могле довести до новог насиља попут оног током
демонстрација 2. јула.

  

Он подсећа да је, само неколико дана пре бомбашког напада на косовске Србе који су
демонстрирали против отварања канцеларије Приштине, амбасадор САД у Приштини
обишао Митровицу, где је, "како се наводи, изнео поприлично изненађујући коментар да
највероватнији извор било које терористичке претње на Косову може доћи са севера,
насељеног већинским српским становништвом".
  "Такви коментари од стране високог званичника Сједињених Држава могу се схватити
као имплицитно охрабрење свима онима који желе да ударе на српске 'терористе'",
оценио је Галучи.

  

Он је оценио да САД подржавају опасан једнострани приступ на Косову из више
разлога.

  

Један од њих је што "косовски Албанци имају потенцијал да створе много проблема -
углавном за Европу, али и за САД - укључујући и могућност да постану уточиште за
муслиманске фундаменталисте и међународни организовани криминал, као и за
дестабилизацију региона у потрази за Великом Албанијом".

  

Уз то, "што пре косовски проблем буде 'решен' - чак и науштрб косовских Срба - тим пре
ће војни допринос Сједињених Држава НАТО снагама на Косову бити редуциран", навео
је Галучи, напомињући да је чињеница и да су запослени у Европском бироу Стејт
департмента (ЕУР) "исти они који су настојали да предупреде споразумно решење
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2008.".

  

"Ако САД цинично подрже покушај Приштине да предупреди предстојећу одлуку
Међународног суда правде изазивањем сукоба и насиља на северу, Албанци више неће
слушати никога другога, нити ће их неко други моћи ограничити", оценио је он.

  

(Мондо)
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