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У интернет разговору са студентима Универзитета Харвард, вршилац дужности
„косовског премијера“ Аљбин Курти говорио је о улози САД у решавању проблема са
Србијом и постизању коначног споразума.

  

  

Упитан о разлозима због којих администрација председника Доналда Трумпа жели
нормализацију односа са Србијом, Курти је поручио да сматра да Ричард Гренел не
жели зло грађанима Косова, али да врши притисак на обе стране како би се што пре
дошло до „историјског споразума“.

  

"Гренел је затражио брзи споразум и мој утисак је да он не жели зло за албански
народ и за Косово, али када нешто треба да учините брзо, покушавате да извршите
притисак. Њему се жури да постигне „историјски договор“, а мање се фокусира на
садржај споразума. Овај споразум је његов главни циљ. У октобру 2019. ми је рекао
да жели споразум у фебруару 2020, а сада жели да споразум буде постигнут до
септембра ", рекао је Курти.

  

Курти је рекао да се залаже за добро припремљен дијалог са САД и ЕУ као
посредницима.

  

Путин жели да на Западном Балкану искористи то што је Трамп заокупљен Кином

 1 / 3



 Аљбин Курти: Гренел има за циљ да Србија и Косово постигну споразум до септембра
понедељак, 18 мај 2020 20:25

  

Према његовим речима, председник Трамп није био свестан када се у Хелсинкију састао
са руским колегом Владимиром Путином да ће тај састанак ојачати руски утицај на
Западном Балкану.

  

"Била су два неуспјела покушаја пуча у Северној Македонији и Црној Гори, а сада би
трећи заокрет могао бити на Косову или у Босни. Трамп је заокупљен јачањем Кине, а
Путин то жели искористити на Западном Балкану."

  

Без НАТО губимо ЕУ, а без ЕУ побеђује Русија

  

Косовски премијер Албин Курти разговарао је са студентима Универзитета Харвард о
важности Европске уније, одговарајући на питање о критикама НАТО-а од стране
америчког председника Доналда Трампа.

  

Северноатлантски савез је често био на мети критика од стране Трампа.

  

Курти је у интернетском разговору, који је модерирао Рицхард Бурнс, говорио о три
стуба Европске уније: "Без НАТО изгубићемо ЕУ, а ако изгубимо ЕУ, победник је Руска
Федерација. Нико у Сједињеним Државама не може победити ако изгубимо ЕУ."

  

Курти је нагласио важност очувања сва три стуба европског блока: "Нарочито је важан
сигурносни кишобран, НАТО, у чијој сржи су САД".

  

Студентима је рекао да народ Косова зна важност НАТО-а: "Без НАТО интервенције
данас не бисмо били слободна држава", рекао је.

  

(Коха.нет–НСПМ)
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