
Хашим Тачи: Устав и Декларација о независности „Косова“ су Библија и Куран; идеја о подели територије је ван памети
понедељак, 12 фебруар 2018 18:53

Косовски председник Хашим Тачи оградио се од идеје о о подели територије Косова,
рекавши да је то ван његове памети и косовских институција.

  

  

Тачи је на конференцији за новинаре у Приштини, након сусрета са словеначким
председником Борутом Пахором, рекао да "такве идеје не доприносе миру ни
стабилности косовских институција".

  

Он је потврдио да идеја о подели територије Косова постоји и да то није ништа ново, али
је она, казао је, дестабилицујућа и штетна за Приштину.

  

"Та идеја је мртва. Било је идеја о подели и раније, али сам био јасан, поштовање
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територијалног интегритета је веома важно ", рекао је Тачи, пренела је Газета експрес.

  

Тачи је рекао и да су "иницијатори те идеје недавно опет претили да ће у потпуности
изоловати земље"

  

"Устав и Декларација о независности Косова су Библија и Кур'ан", навео је Тачи.

  

Говорећи о умешаности Албаније и премијера Едија Раме у идеју о подели Косова,
односно размени територије, погресно је.

  

"Косово је суверена земља и одлучује самостално. Ко мисли да разговарамо о Косову
преко Албаније" погрешио је", рекао је Тачи, преноси Еxпрес.

  

Иначе, директор овог приштинског портала Берат Бузала је јуче на својој Фејсбук
страници, између осталог написао, написао да су "Хашим Тачи, Еди Рама и Али Ахмети
(лидер највеће албанске странке у Македонији) у Тирани разговарали о подели Косова".

  

Пахор: Словенија и Косово имају одличне односе

  

Председник Словеније Борут Пахор оценио је у Приштини да Косово и Словенија имају
одличне односе.

  

На конференцији за медије после сусрета са председником Хашимом Тачијем, Пахор је
коментаришући Статегију проширење ЕУ за западни Балкан рекао како је "стратегија у
начелу добра, али има нејасноћа и питања која захтевају побољшања, која ће они
уредити".

  

Изразио је уверење да ће се одлични односи и даље наставити и да ће Словенија
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радити да све што се односи на западни Балкан буде допринос миру, благостању и
европској перспективи.

  

Он је истакао је Словенија значајан инвеститор на Косову, иако је трговинска размена
мала, али има тренд повећања.

  

Позвао је на ратификацију споразума о демаркацији граничне линије са Црном Гором.

  

Председник Косова Хашим Тачи је изјавио да ће Косово остварити све међународне
обавезе као и ратификовати споразум о демаркацији границе са Црном Гором и
формирати Асоцијацију општина са српском већином.

  

"Како смо разговарали Косово је изградило добре односе са свим суседима. Када је у
питању демракција то је косовско питање и споразум је правичан", рекао је Тачи.

  

Рекао је да са Србијом раде на импелментацији свих до сада постигнутих споразума.

  

"Ми ћемо наставити да будемо активни у борби против екстремизма и тероризма и све
изазове ћемо превазићи у европском духу", казао је он.

  

Подвукао је да је циљу Косова учањење у ЕУ, НАТО и Уједињене нације.

  

Оцењујући да су односи између Косова и Словеније изузетно добри он је позвао
словеначке предузетнике да инвестирају на Косову, пошто је за то створена добра
клима.

  

Тачи је изразио уверење да ће и пет државе које до сада нису признале Косово то
учинити "пошто је Косово јединствен случај и не може се упоредити са Каталонијом".
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(Танјуг)
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