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Председник Косова Хашим Тачи је изјавио да се воде разговори са српским
припадницима Косовских снага безбедности (КСБ), пошто је више њихових колега
напустило КСБ због, како је рекао, притиска из Београда, наводе данас приштински
медији.

  

Тачи је изјавио да је напуштање КСБ део организованог плана, али да није сигуран да
иза тога стоји политички мотив. Разговара се са сваким српским припадником КСБ и
наглашава да је важно да наставе да раде, рекао је Тачи.

  

  

„Косово је дом свих својих грађана. Нико не може спречити Косово да има своју војску,
као независна и суверена држава“, изјавио је Тачи, уз констатацију да је то већ решено.
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Тачи је рекао да ће војска Косова бити формирана у сарадњи са НАТО, Вашингтоном и
другим међународним партнерима.

  

„Оружане снаге Косова ће бити мултиетничка војска, са стандардима НАТО, у служби
мира и стабилности. То ће бити војска са чврстим циљем чланства у НАТО. Одбрамбена
армија спремна да учествује у међународним мировним мисијама, преносећи поруку
мира, не претећи никоме“, изјавио је Тачи.

  

Коха Диторе пише да су српски припадници КСБ добили наређење из Београда да
напусте ту јединицу.

  

Тврди се да Београд жели да у саставу Заједнице српских општина буде један војни
батаљон.

  

Из кабинета косовског премијера Рамуша Харадинаја је поручено да су неколико
десетина косовских Срба и њихове породице остали без посла и прихода због
„националистичке политике Београда“.

  

Уместо да охрабри косовске Србе да се укључе у јавни и институционални живот
Косова, Београд даје предност политичким циљевима у односу на достојанство и
добробит српских грађана на Косову, констатовао је Харадинај.

  

Командант КСБ Рахман Рама је изразио забринутост због повлачења више од 40 Срба
из те јединице.

  

Али, то неће утицати на претварање КСБ у косовске оружане снаге, којима ће се ускоро
придружити нови српски припадници, рекао је Рама.

  

Харадинај затражио да Лондон подржи косовску војску
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Косовски премијер Рамуш Харадинај је затражио од британског министра одбране
Марка Ланкестера да Лондон подржи трансформацију Косовских снага безбедности
(КСБ) у војску, пише данас Зери.

  

Харадинај је навео да је Косово на путу ка чланству у НАТО и Европској унији. Тема
разговора Харадинаја и Ланкестера је било и учешће КСБ у мировним операцијама уз
британске снаге.

  

(ФоНет)

  

Видети још:

  

Рамуш Харадинај: Косовски Срби због уцена и напада Београда напуштају БСК,
тај притисак је неразумљив јер су они равноправни грађани који учествују у
политичком животу и управљању земљом

  

Хашим Тачи: Никакав вето неће спречити формирање војске Косова

  

Заменик генералног секретара НАТО Роуз Готемелер: НАТО подржава формирање
војске Косова
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