
Хашим Тачи: Дијалог ће се наставити, а треба да се закључи win-win резултатом и за Косово и за Србију
уторак, 12 јун 2018 15:03

Председник Косова Хашим Тачи изјавио је да само европско Косово и европска Србија
могу да окрену регион према Западу.

  

  

Говорећи на Међународном економском форуму америчког континента (ИЕФА), који се
одржава у Монтреалу, у Канади, Тачи је оценио да Западни Балкан никад није имао
бољу прилику него сада да изгради стабилан мир јер, како је оценио, све државе
региона међусобно сарађују.

  

"Треба да се искористи овај тренутак и да ЕУ отвори врата Западном Балкану", рекао је
Тачи.

  

 1 / 3



Хашим Тачи: Дијалог ће се наставити, а треба да се закључи win-win резултатом и за Косово и за Србију
уторак, 12 јун 2018 15:03

Говорећи о дијалогу са Београдом, Тачи је рекао да ће се наставити "наредних дана или
недеља", и оценио да ће бити тешки.

  

"Дијалог неће бити лак, али биће историјски и без алтернативе. Дијалог треба да се
закључи резултатом 'win-win' (обостраног успеха) и за Косово и за Србију, са европским
вредностима и европским стандардима", казао је Тачи.

  

Наводећи да и Косово и Србија теже уласку у ЕУ, Тачи је оценио да се воља грађана за
европске интеграције "не може остварити без нормализације и помирења две земље и
два народа".

  

"Очекујем руководећу улогу и нову динамику Европске уније и снажну подршку САД,
како би се овај процес закључио успешно, што је то пре могуће, на добробит свих", казао
је Тачи, и истакао да је Косово "спремно за дијалог и споразум са Србијом".

  

Захваљујући отпору грађана, борби ОВК, подршци САД, ЕУ и интервенцији НАТО,
Косово пре 19 година ушло о нову историјску епоху

  

Председник Косова Хашим Тачи оценио је да је уласком НАТО снага на данашњи дан
1999. године, Косово ушло у "нову историјску епоху слободе". 

  

Тачи је на Фејсбуку поводом годишњице повлачења српских снага казао да је Косово
јуна 1999. године ушло у нову епоху захваљујући "отпору грађана, борби ОВК, подршци
САД, ЕУ и интервенцији НАТО".

  

"Повратак расељених током рата обележио је прве кораке у обнови Косова које је за две
године рата претрпело велико материјално разарање, злочине, масакре, геноцид и
етничко чишћење. У транзиционом периоду Косово је формирало демократске
институције и 17. фебруара 2008. године прогласило независност, остваривши тако и
други историјски циљ после ослобођења", написао је Тачи.
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Он је додао да Косово стреми интеграцији у евроатланске структуре, укључујући
чланство у Уједињеним нацијама и свим агенцијама УН.

  

  

Бомбардовање Савезне Републике Југославије, које је почело 24. марта 1999. године,
окончано је после 78 дана, 10. јуна, усвајањем Резолуције 1244 Савета безбедности УН,
након чега је уследило повлачење војске и полиције из покрајине и улазак међународних
војних трупа.

  

Према подацима УНХЦР-а, Косово је од доласка мировних снага напустило око 230.000
Срба и Рома, а вратило се око 800.000 избеглих Албанаца.

  

(Бета)
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