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Учесник састанака са Хашимом Тачијем за Данас о дефинисању позиције три општине с
југа Србије.

  

  

Ми, Албанци из Прешевске долине, желимо да се припојимо Косову. То жели и
председник Косова Хашим Тачи, са којим смо у честим контактима.

  

Он је тај наш захтев за припајањем Косову, који смо изразили још на референдуму 1992.
године, током власти Слободана Милошевића, проследио 7. септембра Федерики
Могерени, посредници у дијалогу између Београда и Приштине – каже за Данас Рагми
Мустафа, председник Демократске партије Албанаца, један од сталних учесника
састанака са Хашимом Тачијем на којима се договарају позиције за остварење циља
припајања Прешевске долине Косову. Последњи састанак догодио се у понедељак, 10.
септембра, а након сусрета са представницима Албанаца са југа Србије, Хашим Тачи је
на Твитеру написао: „Велико задовољство због сусрета са свим лидерима албанске
заједнице у Прешевској долини. Приметио сам њихову одлучност у тражењу
занемарених права, укључујући право на приступање Косову путем међусобно
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договореног процеса корекције границе у оквиру дијалога између Косова и Србије“.

  На питање Данаса колико су реалне шансе за остварење циља припајања Прешевске
долине, односно југа Србије, Косову, ако се има у виду начелан став Европске уније, пре
свих Немачке, да нема промена граница на Западном Балкану, саговорник Данаса,
Рагми Мустафа, каже да овде није реч о променама граница, већ, како истиче, њиховој
корекцији.   – То значи да нема никакве промене, већ само враћања на старо, на време
када је Прешевска долина била саставни део Косова. Дакле, ми сматрамо да би било
најбоље враћање на границе из 1956. године, по којима би Прешево и Бујановац били
део Косова. Александар Ранковић и Тито су хтели да промене демографску слику и
смање број Албанаца на Косову… Не тражимо, значи, промене граница, само њене
корекције – истиче Рагми Мустафа за Данас.   Саговорник нашег листа
напомиње да је Хашим Тачи представницима Албанаца из Прешевске долине рекао да
ће се залагати за остварење њихових захтева у преговорима са Србијом и да тај циљ
није тешко остварив.   

– Ми смо се још 1992. године на међународно признатом референдуму изјаснили за
припајање Косову… А и председник Србије Александар Вучић говори о разграничењу са
Албанцима. Али, и ми из Прешевске долине смо Албанци исто као што су Албанци на
Косову и у Албанији. Он говори о разграничењу са Албанцима, дакле и нама у
Прешевској долини… – оцењује Мустафа.

  

На питање да ли је са Хашимом Тачијем разговарано о евентуалним захтевима Србије за
поделом Косова, односно припајања севера Косова Србији, саговорник Данаса каже да
се председник Србије још није прецизно изјаснио шта су захтеви Београда у
преговорима са Приштином.

  

– Ни сада, током посете Косову, видели сте да Вучић није рекао да Србија тражи север
Косова да припадне Србији. Када то буде јасно изречено, онда ће се о томе и
разговарати – закључује Рагми Мустафа, некадашњи председник општине Прешево, а
сада председник опозиционе ДПА.

  

(Данас)
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