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Кина је данас оштро осудила телефонски позив новоизабраног председника
Чешке Петра Павела председници Тајвана Чаи Инг-Вен, сматрајући да је тиме
прекршио политику "једне Кине", преноси Ројтерс.

  

  

"Новоизабрани председник Чешке Павел је игнорисао више пута поновљене апеле Кине
и наставио је да прелази кинеске црвене линије", изјавио је портпарол Министарства
спољних послова Кине Мао Нинг Мао.
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Он је оценио да се Павел "озбиљно умешао у унутрашње послове Кине и повредио
осећања кинеског народа".

  

Према портпаролу Министарства спољних послова Кине, Павел је тиме прекршио
обећање да ће се придржавати политике "једне Кине", које је наводно јавно дао у
предизборној кампањи.

  

Новизабрани председник Чешке је са председницом Тајвана разговарао 30. јануара, а
њена канцеларија је разговор означила као "дипломатски пробој", преноси чешки портал
сезнам.цз.

  

Павел је председници Тајвана Чаи Инг-Вен рекао да Тајван и Чешка деле вредности
слободе, демократије и људских права и да ће јачати своје партнерство.

  

Чешка влада се официјално придржава политике једне Кине, али у последње време
показује повећано интересовање за сарадњу са Тајваном, наводи агенција.

  

Петр Фијала: Чешка је суверена земља и разговара с ким хоће

  

Поруком "суверена смо земља, причамо с ким хоћемо" чешки премијер Петр Фијала
одбио је категорично критику из Кине што је новизабрани председник Чешке, генерал у
пензији Петр Павел разговарао у понедељак телефоном кратко са председницом
Тајвана Чаји Јинг-вен.

  

„Политика Чешке према Кини се не мења и у складу је с политиком наших савезника.
Чешка поштује и заговара своју политику једне Кине. Као суверена држава сами
одлучујемо с ким ћемо разговарати телефоном, а с ким ћемо се сусретати“, поручио је
Фијала.
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Исто је реаговао и сам новоизабрани председник кога инаугурација чека 9. марта, када
преузима функцију од Милоша Земана.

  

Павел је поновио да поштује принцип једне Кине, али је додао такође и принцип два
система у оквиру Кине, а као и чешки премијер истакао да са Тајваном Чешка има
амбицију да појача сарадњу у економској, културној и технолошкој области.

  

Кинеско Министарство спољних послова оптужило је новоизабраног председника
Павела да је разговором са председницом Тајвана прекршио своје обећање да ће
поштовати принцип једне Кине, прешао тако црвену линију и поручило му да је повредио
осећања кинеског народа.

  

Шеф чешке дипломатије Јан Липавски саопштио је да се Павел, пре него што ће се
одиграти разговор, консултовао са чешком дипломатијом и није радио ништа на своју
руку што се разликује од става чешке владе.

  

У посету Тајвану у марту иде председница Посланичког дома чешког парламента
Маркета Пекарова Адамова.

  

„Важно је да подржавамо партнере који поштују људска права и демократију и драго ми
је што се око тога слаже цео државни врх“, поручила је на Твитеру председница доњег
дома парламента.

  

Петр Павел за разлику од своје двојице претходника на челу Чешке, Вацлава Клауса и
Милоша Земана намерава, како је најавио, да поштује како је овлашћења и области
поделе власти одредио Устав, а то је да спољну политику креира и одговара за њу
чешка влада, док председник представља земљу у иностранству у тесној координацији
са владом.

  

Двогласје у чешкој политици, када влада прича једно, шеф државе друго, престало је
медјутим још пре годину дана када је Земан од проруског политичара који се поноси што
је пријатељ Владимира Путина због рата у Украјини постао антируски јастреб, а Путина
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и руско руководство означио чак за лудаке које свет мора да изолује.

  

Од тада редовно комуницира са премијером Фијалом кога хвали да је политичар који
трага увек за консензусом, а и јучерашња посета Србији и оно што ће током ње рећи,
рецимо да неће вршити притисак због санкција Русији, усаглашена је у тесној сарадњи
са чешком дипломатијом.

  

Министар спољних послова Чешке Јан Липавски похвалио је Земанову посету Београду
и што је током ње постигнута једна конкретна практична ствар – свечано отворен Чешки
дом у Београду, који, по обећању председника Србије Александра Вучића Земану,
српске власти враћају Чешкој.

  

(РТВ, Н1)
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