
Аљбин Курти: Имам три принципа за наставак дијалога са Србијом - нећу Вучића за преговарачким столом, нема разговора о косовској територији и нема разговора о мапама
субота, 07 децембар 2019 13:00

Аљбин Курти је изнео своја три принципа за наставак дијалога, од којих је први да неће
председника Србије Александра Вучића за преговарачким столом.

  

  

На скупу у Берлину под називом "Балкански дијалози", на којем су разматране европске
перспективе Западног Балкана и могућности постизања позитивних помака у односима
Београда и Приштине, Курти је као први принцип навео да нема разговора косовског
председника и председника Србије и да неће председника Вучића за столом.

  

"Нема разговора о косовској територији", други је принцип који је навео председник
Самоопредељења сазнаје Косово Онлајн.

  

Трећи принцип који је навео Курти јесте да нема разговора о мапама.

  

Косово је централна тема конференције, којој ће бити посвећене две од четири
пленарне сесије.

  

Председник привремених пристинских иснтитуција Хашим Тачи и директор Канцеларије
за Косово и Метохију Марко Ђурић, присуствују на скупу "Балкански дијалози", који
организују Исток-Запад институт, београдски Фонд за политичку изузетност и
Минхенска безбедносна конференција.
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На скупу учествује велики број политичких лидера из региона, али и утицајне дипломате
из САД, ЕУ, Немачке и представници академске заједнице.

  

Геноцид, масовне гробнице и масакри су истина Србије

  

Лидер Покрета Самоопредељење Аљбин Курти реаговао је на изјаву председника
Србије Александра Вучића о Рачку, изневши тврдњу да су "масакри истина Србије".

  
  

He refused to call Srebrenica a genocide, now he denies Reçak's massacre. He wants to move
into a peaceful future without accepting crimes of the past. But genocide, mass-graves and
massacres are Serbia's truth. It's time for Vucic to start dealing with it.

  — Albin Kurti (@albinkurti) December 6, 2019    

 Курти је на свом Твитер налогу написао "да је Вучић одбио да Сребреницу назове
геноцидом, а сада негира масакр у Рачку".

  

"Он жели да крене у мирну будућност не прихватајући злочине прошлости. Али геноцид,
масовне гробнице и масакри су истина Србије. Време је да Вучић почне да се бави тиме",
тврди Курти.

  

Изјава председника Вучића о Рачку изазвала је оштра реаговања у Приштини, а против
њега је поднета и кривична пријава пред Специјалним тужилаштвом Косова.

  

Вучић је изјавио да су наводи о злочинима над цивилима у Рачку фалсификат Вилијама
Вокера.

  

(Танјуг)
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https://twitter.com/albinkurti/status/1203041445336297472?ref_src=twsrc%5Etfw
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