
Бујар Османи: Северна Македонија је спремна да помогне у дијалогу Београда и Приштине. Као први сусед Косова и Србије заинтересовани смо како ће се то одвијати и шта може то да изазове
понедељак, 26 септембар 2022 18:49

Министар спољних послова Северне Македоније Бујар Османи рекао је да је делегација
његове земље у Њујорку разговарала са специјалним представницима САД и ЕУ за
дијалог Београда и Приштине Габријелом Ескобаром и Мирославом Лајчаком, о
регионалним изазовима у вези са новим дешавањима у дијалогу Београда и Приштине.

  

  

„Разговарали смо са Ескобаром и Лајчаком о регионалним изазовима у вези са новим
дешавањима у дијалогу Београда и Приштине, а знате да има нових дешавања и да се
очекује интензивна агенда у наредном периоду“, рекао је Османи на конференцији за
новинаре о резулатима боравка на заседању Генералне скупштине УН.
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Он је истакао да је Северна Македонија „као први сусед Косова и Србије
заинтересована како ће се то одвијати и шта може то да изазове“.

  

„Тако да су сусрети са обојицом, са Екобаром који је специјални изасланик САД и са
изаслаником ЕУ Лајчаком, били много важни да дознамо детаље и, разуме се, да и ми ту
допринесемо регионалној стабилности у том процесу превазилажења разлика у
региону“, рекао је шеф дипломатије Северне Македоније.

  

Османи је оценио да су „референдуми на окупираним украјинским територијама
преседан који угрожава све независне државе, посебно мале државе“ и истакао да
Скопље неће признати њихове резултате.

  

„Сада говорим јасан став Републике Северне Македоније да су то манипулативни
референдуми, који имају циљ да створе лажни алиби за анексију окупираних територија
суседних држава и ми нећемо признати такве референдуме, нити резултате таквих
референдума“, рекао је Османи.

  

Министар спољних послова Северне Македоније је истакао да је то што је Русија
направила у Украјини директно кршење међународног права и да га зато чуди што у
анкетама види да 24 одсто македонских грађана мисли да је руска агресија у Украјини
оправдана.

  

„Ти грађани мисле да је ово битка између два пола у свету, а да смо ми страна која је
неутрална. Не, ми нисмо неутрална страна, ми смо директно угрожени од рушења
међународних принципа који нас штите од увођења правила џунгле, у којој се не поштује
суверенитет, територијални интегритет, међународно етаблиране границе држава. Због
тога је да се буде на страни руске агресије у Украјини је да се буде против сопствених
државних и националних интереса“, рекао је Бујар Османи.

  

(Бета)
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