
Тимоти Лес: Све води ка стварању велике Албаније. Једина опција да Косово оконча „стање лимба“ је спајање са њом
четвртак, 18 август 2022 10:59

 Професор Центра за геополитику Универзитета Кембриџ Тимоти Лес изјавио је да су
„Албанци (на Косову) забринути за безбедност своје територије и не желе да дају
аутономну област Србима када нису сигурни да ће успети да задрже остатак“.

  

„У недостатку било какве шансе за признање од стране Србије, једина права опција да
Косово оконча своје стање лимба је спајање са Албанијом. То је такодје, оно што већина
косовских Албанаца жели пошто је Косово вештачка творевина, држава којој недостаје
нација“, рекао је Лес за данашњи Блиц.

  

Како је оценио, дугорочно гледано, велика Албанија је „скоро неизбежна“.

  

Он је навео да „не види никакву непосредну перспективу да Косово или Албанија
погурају овај циљ даље од нивоа реторике због медјународног вета и повременог
симбличног геста“.
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„У стварности, претпостављам да ће чекати, као што чекају и други у региону, на
промену геополитичких оклоности и долазак времена када ће велике силе пристатина
широко преуредјење Балкана“, рекао је Лес.

  

Он је овако, уочи састанка у Бриселу, коментарисао актуелне догађаје и изјаву
политичког аналитичара Неџмедина Спахиу, који је рекао да „велики део албанске
заједнице не верује да ће та држава постојати за неколико година“, и да због тога Срби
не могу тако лако да прихвате држављанство Косова.

  

– Имам неколико десетина опклада са мени блиским људима да после три, десет или 20
година, држава Косово неће постојати, што значи да људи не верују у државу Косово.
Како ћемо убедити српску мањину, која не може тако лако да прихвати нову реалност,
не може тако лако да прихвати државу Косово, када велики део Албанаца не верује да
ће држава Косово постојати – рекао је, између осталог, Спахиу у Инфо магазину.

  

(Бета-Данас)
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