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 Никад нисам разговарао са косовским и српским председником о размени територија
као решењу косовског питања и никада нисам видео "тајни споразум", поручио је
специјални изасланик председника САД Доналда Трампа за дијалог између Косова и
Србије Ричард Гренел.

  

  У интервјуу за косовску Т7 рекао је да размену територија не види као добар споразум.
 

Тврди да таксе штете економији, те да "не треба очекивати од Сједињених Држава да
наставе са пружањем подршке политици која штети економији", преноси КоССев.

  

"Никада, никада нисмо расправљали о том питању у мом присуству, то није нешто што
сам видео или да је о томе причано, и дозволите ми да будем јасан, рекао сам ово
раније, то смо рекли и путем Твитера, дали смо изјаве за медије. Ово нам није први пут
да смо јасни да су ове гласине просто само гласине", рекао је Гренел о томе да ли је
било разговора о размени територија.

  

"Ми то говоримо већ неко време, али неки одлучују да не верују у то и то није на нама.
Можемо само да констатујемо оно што знамо да су чињенице, а чињеница је да ја никада
нисам видео (тајни споразум)", додао је.

  

Упитан да ли је размена територија "добра опција", Гренел је одрично одговорио: "Лично
не, не видим то као опцију, али желим да будем потпуно јасан да су све то политичка
питања…Ми, САД, заиста смо усредсређени на економска питања".
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Додао је да је економски развој и отварање нових радних места решење за политичке
проблеме.

  

Гренел је у интервјуу за Т7 открио детаље разговора у, са сада већ премијером у
оставци, Аљбином Куртијем у САД рекавши да му је он тада обећао да ће укинути таксу
на српску робу.

  

"Погледао ме је у очи и рекао да ће да укине таксе", казао је Гренел.

  

Како је рекао, "став САД је да стопостотне таксе штете економији и народу Косова".

  

"Зато нема смисла да имамо политике које штете економији, а које не дозвољавају
предузећима да напредују и отварају нова радна места. То дотиче младе који хоће радна
места и када политике саме оштете економију, не треба се очекивати од нас,
Сједињених Држава, да наставимо да подржавамо политике које штете људима и
активност у стварању радних места", додао је Гренел.

  

Видети још: 

  

Аљбин Курти: Два пута сам се срео са Гренелом и оба пута сам га погледао у очи,
али ниједном нисам обећао укидање такси на робу из Србије

  

(КосСев)
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