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Председник Србије Александар Вучић оценио је да изјава косовског председника
Хашима Тачија да размена територије или подела Косова и Метохије никада нису биле
теме и да се о томе неће ни разговарати, потврђује да је територија једино оно што
Албанце интересује.

  

  

Председник Косова Хашим Тачи је јуче изјавио да никада није, нити ће разговарати о
подели Косова или размени територија и да сматра да се та тема појавила с "циљем
опипавања пулса" Косова, Србије и земаља региона.

  

"Часни људи никад не говоре о чему су разговарали на затвореним састанцима, јер онда
ти састанци не би били затворени. То раде нечасни људи. И зато никада нисам
коментарисао разне приче и разне глупости којих сам се наслушао у Приштинској
јавности, јавности у  Тирана и јавности уБеограду", рекао је Вучић у интервјуу за ТВ
Клан.
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"Мој коментар је да ћу да раговарам о свему. Као што сам био спреман да и овде
одговорим на све овде и на било коју тему, и да није проблем разговарати, али проблем
је не пронаћи решење. Никакв грех није да разговарате о нечему или било чему. Грех је
не пронаћи решење или пронаћи решење које би значило крах једне стране у дијалогу. "

  

"Идеја о размени територија је била лажна вест да се опипа пулс на Косову, и Србији и у
главним градовима (земаља региона)", казао је он у интервјуу за приштинску телевизију
"Клан Косова.

  

"Биће да њега интересује само територија, а да га људи никад нису занимали и да је
једино што они нама говоре 'немојте да вас занима ваша српска територија, јер то са
територијом је завршено, то припада нама Албанцима и сад ми више о томе нећемо да
причамо, хајде да причамо о вашим људима'. Ма немојте? Хајде мало да причамо да ли
сте ви заинтересовани за територију, па ћете видети да је то једино што их интересује",
рекао је Вучић, преноси РТС.

  

Вучић је оценио да је суштина у томе како ће се водити преговори са косовским
менторима, туторима, са онима који су им доносили тзв. независност, са онима који су
бомбардовали Србију.

  

"То је наш посао, да видимо можемо ли нешто да изборимо иако смо ужасно лоше радили
од 1999. до 2011. године. Ужасно, ужасно лоше. Ни пре тога није било добро, и није било
идеално, да не кривим само ову генерацију. Многе генерације направиле су грешке,
катастрофалне, за које плаћамо високу цену", рекао је Вучић.

  

Он је рекао да се сада поставља питање да ли ће Србија успети да извучемо нешто из
амбиса и додао се да се нада да хоће.

  

"Борићемо се за то", рекао је Вучић током посете Дизелдорфу и додао да од Самита у
Софији очекује неке добре вести.

  

Вучић је рекао и да ће грађане Србије обавестити када добије нешто званично, и да је на
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било који начин прихватљиво и да преставља и сламку за коју бисмо могли да се
ухватимо да решимо конфликте и обезбедимо сигурност за косовске Србе.

  

"Кад буде постојало нешто што бих у званичној форми добио, а да је на било који начин
прихватљиво, или нешто о чему бисмо морали да разговарамо или да се изјашњавамо,
биће ми веома драго и бићу веома рад да вас с тиме упознам, као и све друге грађане
Србије", рекао је Вучић, кога су новинари питали да прокоментарише наводе медија да је
од западних сила добио план за решење питања Косова.

  

Зашто ви мислите да би праведно разграничење требало да буде 100 одсто територије
Косова у односу на на 90 одсто или са 50 или 30 одсто, рекао је Вучић

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да ни Косово ни Србија немају
децу за рат и да је време ратова окончано.

  

Говорећи о питању територије Косова и Метохије, Вучић је рекао да оно што траже
Албанци је да им припадне 100 одсто територије Косова.

  

"Зашто ви мислите да би праведно разграничење требало да буде 100 одсто територије
Косова у односу на на 90 одсто или са 50 или 30 одсто.

  

Једноставно дозволите људима да имају своје другачије мишљење", казао је Вучић у
интервјуу за приштинску телевизију "Клан Косова".

  

Он је додао да у мањи број људи у Србији мисли да треба признати независност Косова,
али да велики број људи мисли да цело Косово припада Србији, док велики број људи
сматра да треба задржати "замрзнути сукоб".

  

Вучић је казао да "замрзнути сукоб" није добро решење и да то каже и "овде (у Србији)
сваког дана, јер је свако одлагање проналажење решења за дугорочни мир, уствари
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замрзнути мир, за који не зна шта значи.

  

"Не знам шта значи замрзнути мир, који једног дана треба одмрзнути и имати поново
сукоб", казао је Вучић и додао да "ни ми ни ви, немамо децу за рат и није време ратова и
стога ми имамо потребу да разумемо једни друге".

  

Вучић је рекао да Заједница општина са српском већином не представља ни претњу,
нити "боснизацију" Косова, како је до сада много пута оцењено.

  

"Каква претња. Сачекајте, зашто је претња? То смо потписали као нешто обавезно за
приштинску страну, а не као претњу, јер су за нас веће претње били сви ови споразуми
које смо потписали и остварили", казао је председник Србије у интервјуу за приштинску
телевизију "Клан Косова".

  

Он је оптужио косовску страну да није испоштовала споразуме који су потписани.

  

"Тачно је да нисте испунили и ви очекујете да будете саговорници када нисте остварили
то што сте потписали", рекао се он.

  

Говорећи о споразуму о енергетици, Вучић је казао да тај споразум не постоји.

  

"Било је различитих предлога неколико пута, али не постоји споразум и обавеза из
споразума у Бриселу", казао је Вучић и додао да се у Бриселском споразуму наводи да
ће се разговарати о споразуму о енергетици и телекомуникацијама.

  

Косовски лидери треба да кажу Албанцима да они неће моћи све да добију, већ да и они
треба нешто да изгубе, рекао је он.
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Вучић је додао да је "био фер и није лагао", да је рекао да Србија треба изгубити много
тога како би се стигло до компромиса, боље будућности и да је српска страна то
показала тиме што је спровела све постигнуте споразуме.

  

(Агенције, Клан Косова)
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