
Јонуз Муслију за “Спутњик”: Еди Рама ми је председник, живим у “држави“ Косово
петак, 21 април 2017 17:39

Воља народа из Прешевске долине је да се припојимо Косову. За сада се то не односи
на Ниш. Нећемо одустати од тога, то је наше право, каже председник скупштине
општине Бујановца за Спутњик .

  

  

Председник Албанског националног већа и председник Скупштине Бујановац Јонуз
Муслију подржао је изјаве Едија Раме и Хашима Тачија о уједињењу Албаније и Косова у
једну државу, додајући да оно без Прешевске долине — нема смисла.

  

Муслију је објаснио да су Прешево, Медвеђа и Бујановац интегративни део Косова, као и
да су насилно одвојени од те земље, и позвао се на референдум из марта 1992. године,
којим се даје право општинама са југа да се припoје Косову. Муслију је подсетио и
Београд „да нема ’Велике Албаније‘ без Ниша“.

  

У разговору за Спутњик са грађанином Србије Јонузом Муслијуом разговарали смо о
овим његовим ставовима.

  

Да ли можете да нам кажете ко је Ваш председник — Еди Рама, Хашим Тачи или
Александра Вучић?

  

— Ми наравно имамо председника и Раму и Хашима Тачија…
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Зар Александар Вучић није Ваш председник, иако сте грађанин Србије?

  

— Он је Србин, он не може да буде…

  

Да ли можете да кажете у којој држави Ви живите?

  

— По референдуму, воља народа је да се припојимо Косову.

  

Значи ви живите у „држави“ Косово?

  

— Да.

  

Дакле, ваш главни град је…

  

— Приштина.

  

Зар не мислите да оваквим изјавама рушите уставни поредак Србије?

  

— То је воља народа. Ја сам био у војној униформи и нисам се плашио нити се плашим.
То није моје мишљење, то је одлука народа Прешевске долине…

  

Ви сматрате, дакле, да не кршите правни и уставни поредак Србије?
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— Апсолутно не! Зна се где су били Албанци, где су сада.

  

Знате да се на Западу овакве изјаве сматрају издајом земље у којој живите?

  

— То није никаква издаја. Од раније се зна да су општине на југу Србије силом одузете
од Косова анексијом после Другог светског рата.

  

Да овако нешто кажете у Америци, на пример, завршили бисте у затвору….

  

— Свако има право да живи где хоће и да има своје мишљење.

  

Поменули сте и Ниш у контексту „Велике Албаније“. Како ви то мислите да
„припојите“ Ниш?

  

— Па зна се где су Албанци живели… Тамо је била прва битка Скендербега, али за сада
причамо о Прешеву, Медвеђи и Бујановцу.

  

Да, али кажете да нема „Велике Албаније“ без Ниша…

  

— Ја кажем за ове три општине у Долини.

  

Ипак, ви сте рекли да подсећате Београд да нема „Велике Албаније“ без Ниша…

  

— Причам само о томе где живе Албанци…
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Значи, Ниш је „безбедан“, нећете га дирати?

  

— Да… За сада не.

  

А ако „Велике Албаније“ нема без Ниша, да ли ћете кренути да га освојите
ратом?

  

— Не верујем, време рата је прошло. Све ћемо те проблеме мирним путем решити са
Србијом.

  

 Да прецизирамо. Ви сте за уједињење са Косовом и Албанијом и од тога нећете
одустати…

  

— Не. Сматрамо да је то наше право.

  

(Спутњик) 
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