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"Верујем да под вођством председника Трампа можемо да постигнемо мир, стабилност и
коначан договор са Србијом што ће допринети миру на Западном Балкану. Ваша улога је
кључна. Оно што други нису успели, урадиле су САД“, поручио је, након получасовне
радне вечере са специјалним представником председника САД за мировне преговоре
између Београда и Приштине Ричардом Гренелом, косовски председник Хашим Тачи.

  

  

С друге стране, поруке које је пренео сам Гренел, углавном су се тицале платформе за
преговоре коју заговара од свог именовања у октобру прошле године - економском
интересу за сарадњу, преноси КоССев.

  

Тачи је, како преноси Коха, "вечерас у Приштини како би разговарао о дијалогу, не да би
се бавио локалним темама у вези са минулим изборним процесом на Косову".

  

"Гренел је задужен за нормализацију односа са Србијом и није овде због локалних
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политичких проблема, јер ниједан амбасадор не врши притисак око локалних проблема.
Дискутовали смо о дијалогу и кључним питањима за Косово. Ова посета нема везе за
агендама домаћих актера након избора. Под вођством председника Трампа ћемо
успети", рекао је Тачи новинарима, јавља Коха.

  

Ипак, Гренел ће се сутра састати са лидером другопласиране партије на октобарским
изборима за косовску скупштину, Исом Мустафом, што неће бити и његов први састанак
са ДСК овог месеца. Он се са делегацијом ДСК већ једном састао почетком јануара у
Берлину, док с друге стране, нема потврде о његовој намери са се састане и са лидером
Самоопредељења, Аљбином Куртијем, који је и званично мандатар нове косовске владе.

  

Сам Гренел, потврдио је да нема преференце када су владајуће коалиције будуће владе
Косова у питању и већи део свог обраћања посветио је позивима на фокусирање на
економски развој и стварање радних места.

  

"Желимо да регион развијемо економски. Младим људима је потребан посао. То је
политика председника Трампа. Економија САД цвета зато што смо рекли да људи морају
да преузму моћ. Морате створити послове и економски развој за људе који то заслужују",
рекао је Гренел, додајући да је све то немогуће када постоје политичке конфронтације.

  

"Зато сам овде, не желим да учествујем у политичким препиркама јер нас то враћа
уназад. Желим да сагледам проблеме које имамо и покренем Косово и Србију напред",
закључио је Гренел, јавља Коха.

  

(КоССев)
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