
Хашим Тачи: У блиској будућности живећемо у једној заједничкој држави Косово – Албанија; Настављам напоре за присаједињење Прешева, Бујановца и Медвеђе
субота, 25 мај 2019 17:35

Хашим Тачи је данас у Круми, у Албанији, изјавио да је мисија Косова за слободу и
независност недовољна, да су Албанци неправедно подељени, да сада треба да се
својом вољом уједине и да је дошло време да се ради паметно на уклањању граничних
прелаза између Косова и Албаније, који су неправедно наметнути.

  

  

Тачи је у говору поводом проглашавања почасним грађанином Круме, рекао да ће у
блиској будућности Косово и Албанија живети заједно, без граница.

  

„У блиској будућности, заједно ћемо живети у једној заједничкој држави
Косово-Албанија“, поручио је данас косовски председник Хашим Тачи из Албаније,
преноси Косовапресс. Тачи је уједно поновио и своје „животно обећање“ о припајању
Прешева, Бујановца и Медвеђе Косову. Ипак, обе идеје косовског председника у
супротности су са Уставом Косова на снази.
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Казао је да ће наставити напоре за присаједињење Прешева, Медвеђе и Бујановца
Косову, што ће се, према његовим речима, остварити без довођења у питање било ког
милиметра Косова, језера Газиводе и Трепче.

  

"Будите сигурни да је далеко лакше остваривање сна о једној територију без граница
између Косова и Албаније, него што је био изазов одласка Србије са Косова. То ће се
догодити“, закључио је Тачи.

  

„Ви сте били заједно у ратним рововима и заједно ћемо живети на слободи, и заједно
ћемо живети у блиској будућности у једној заједничкој држави Косово-Албанија. Будите
сигурни да је веома лако остварење сна да имамо један безгранични простор између
Косова и Албаније, него што је био изазов удаљења Србије са Косова и ово ће се
десити“, изјавио је Тачи у данашњем обраћању грађанима Хаса у Албанији, наводи
Косовапресс.

  

Тачи је и овом приликом поновио своје виђење идеје „корекције граница“, за коју је навео
да је његово „животно обећање и залагање“, а то је припајање Прешева, Бујановца и
Медвеђе Косову.
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  Поручио је да су „Албанци неправедно подељени, и да треба да се уједине“. Рекао је даје дошао тренутак да се паметно ради, што подразумева „уклањање граничних тачака“које су, како је Тачи навео, „неправедно наметнуте“, преноси Косовапресс.  Међутим, изјаве о припајању Прешевске долине, као и заједничкој држави Косово –Албанија, у супротности су са одредбама врховног правног акта Косова.  Наиме, у првом члану косовског устава стоји да „Република Косово нема никакветериторијалне захтеве према било којој држави или делу државе, нити ће тражитиуједињење са било којом државом или делом државе“.  Како би косовски председник успео да реализује идеје о „заједничкој држави“ и„припајању“ на законит начин, неопходна је промена ове уставне одредбе.  Косовска скупштина има 120 посланика, од чега је 20 посланичких места резервисано запредставнике невећинских заједница, од чега десет за посланике из редова српскезаједнице.  Члан 65 став 2 предвиђа да „Скупштина Косова на основу две трећине гласова свихпосланика мења Устав, укључујући и две трећине (2/3) свих посланика који заузимајуместа резервисана и загарантована за представнике заједница које нису већина наКосову“.  Из овога произилази, да Тачијеве идеје није могуће спровести, а да се тиме не прекршикосовски устав, без подршке посланика из редова српске заједнице.  (КоССев, Бета)  
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