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 Премијер Косова Рамуш Харадинај негирао је тврдње председника Косова Хашима
Тачија да се тајно састајао са званичником Српске листе Миланом Радоичићем и навео
је да ће се састати 6. јуна у Берлину са немачком канцеларком Ангелом Меркел.

  

  Он је за косовске медије потврдио и да су му односи са Хашимом Тачијем нарушени и
дао оцену да га Тачи напада зато што се плаши његове популарности.   

Харадинај је потврдио да ће се састати са канцеларком Ангелом Меркел 6. јуна у 11
часова у Берлину, а говорио је и о последњем састанку у овом граду одржаном крајем
априла.

  

Рекао је да је састанак са лидерима Западног Балкана и канцеларком Меркел и
председником Француске, Емануелом Макроном био историјски за Косово и да нико не
може ништа негативно рећи о том састанку, мислећи притом на оцене косовског
председника, Хашима Тачија, о томе како је Европа показала да је слаба и неуједињена
на том састанку.

  

Негирао је да је визна либерализација била условљена укидањем такси током тог
састанка.

  

"Критиковали су ме због тога што нисам одустао од такси, већ следећег дана ми је
немачки министар потврдио (да је Немачка одлучила да либерализује визе за Косово).
Одабрали су мене да ми то саопште", рекао је Харадинај.
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Харадинај је негирао оптужбе косовског председника о тајним састанцима са Миланом
Радоичићем, и навео да се са њим састајао само као са званичником Српске листе,
навео је.

  

"Да су имали нешто за мене, приписали би ми. Шта има Хашим за мене, нека стави на
сто. Не само он већ и други", рекао је Харадинај.

  

Сматра да га Тачи напада јер се плаши поверења које народ има у њега, у, како је навео
"повећано поверење у Рамуша Харадинаја и у ААК". Говорећи о односу са Тачијем,
потврдио је да је нарушен, али је нагласио да ту нема ничега личног.

  

(КосСев)
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