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Председник Косова Фатмир Сејдиу поновио је да косовске власти са Београдом могу
разговарати о свему, осим о статусу Косова.  "Са Србијом можемо да разговарамо било
када и било где о свим темама које су од интереса за две суверене и суседне земље, али
никада о питању независности и територијалног инетгритета Републике Косово, јер је то
питање једном и за свагда закључено 17. фебруара 2008 године (проглашавањем
независности)", рекао је Сејдију у годишњем обраћању посланицима Скупштине Косова.
 
Током говора који су бојкотовале неке од опозиционих партија, Сејдију је оптужио
представнике званичног Београда да су покушали да последње догађаје у Косовској
Митровици - бомбашки напад и атентат на посланика Скупштине Косова - прикажу као
последицу једностраног проглашења независности Косова.
 
Он је позвао председника Србије Бориса Тадића и остале званичнике из Београда да се
дистанцирају од група које подстичу напетост и насиље у северном делу Косова.
 
Председник Косова је оценио да су идеје о промени граница увек опасне, а посебно на
Балкану.
 
"Заговорници таквих идеја треба да знају да би такав експеримент отворио Пандорину
кутију за цео Западни Балкан јер би се таква питања лако могла отворити у свим
државама овог региона", казао је Сејдиу.
 
Он је оценио да је Косово успело да током две и по године независности оствари
одлучујуће кораке у изградњи институција: има Устав, законе, Уставни суд, Обавештајну
агенцију и Безбедносне снаге, све у складу са планом међународног посредника Мартија
Ахтисарија.
 
Према његовим речима, обезбеђени су и највиши стандарди у заштити људских и
мањинских права и слобода.
 
"Данас са поносом можемо рећи да је Косово успело да обезбеди општу стабилност,
свакако не без проблема и изазова, док је наша земља постала фактор активног
доприноса миру и стабилности у региону", рекао је председник Косова.
 
Сејдиу је оценио да Србија наставља са "деструктивним односом према Косову, како би
се спречио процес даљег признања независности"
 
"Ми смо сигурни да независно од тога што изгледа да има препрека, (процес) не може
да се заустави, пошто су слобода и независност наше земље много јачи од наших
противника, док је процес независности неповратан", рекао је Сејдиу.
 

(Moндо)
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