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Удружење Бошњака на Косову затражило од БиХ да призна Косово, саопштено после
посете реис-ул-улеме Исламске заједнице БиХ Мустафе Церића Косову.

  

Форум Бошњака Косова, коме су присуствовали реис-ул-улема Исламске заједнице
Босне и Херцеговине Мустафа Церић и главни муфтија Исламске заједнице у Србији
Муамер Зукорлић, заложили су се да Босна и Херцеговина призна Републику Косово.

  

Удружење Бошњака на Косову затражило је од државе БиХ да што пре призна косовске
путне исправе и документа како би, како се наводи, Бошњаци Косова и остали Косовари,
могли несметано да путују у своју матичну државу.

  

"Залажемо се да Босна и Херцеговина призна Републику Косово као што су то учиниле и
друге нове државе настале од федералних јединица бивше СФРЈ,и да следи огромну
већину земаља ЕУ и САД", наводи се у закључцима које је објавила "Мина", верска
агенција Исламске заједнице БиХ.

  

Косовски Бошњаци су на састанку подржали и захтев косовског председника Фатмира
Сејдиуа којим је он од Церића затражио да се у муслиманским земљама, где његова
Исламска заједница има утицаја, заложи за признавање Републике Косово.

  

Бошњаци Косова су се обавезали да ће анализирати до сада постигнуто на остваривању
националних права Бошњака у свим државама региона у којима они живе, а потом ће
размотрити могућност конституисања заједничког регионалног бошњачког тела за, како
се наводи, праћење нивоа њихових достигнућа у државама региона.

  

То подразумева успостављање функционалних институционалних веза на
свебошњачком националном нивоу у региону, наводи се у закључцима Бошњака којих,
како се процењује, на Косову има око 50.000.

  

Церић и Зурколић су са члановима Ријасета Исламске заједнице БиХ и представницима
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те заједнице у Хрватској боравили од 6. до 9. августа на Косову на позив Исламске
заједнице Косова.

  

Церић је по завршетку те посете изјавио да ће време показати да ли је она била
историјска, али да је свакако нова страница у сарадњи на добробит албанског и
бошњачког народа.

  

Мустафа Церић је за верску агенцију Мина изјавио да ће пријатељство двеју исламских
заједница бити од велике користи и значаја за истину, правду, мир и помирење на
Балкану и да то истовремено треба да значи лакши пут Косова и Босне према
евроатлантским интеграцијама.

  

Поводом опаски београдских медија и појединих српских политичара у БиХ, уочи
Церићеве посете Косову, да је његова исламска заједница признала Републику Косово,
а да то није учинила матична држава у којој он живи, врховни поглавар бошњачких
муслимана је рекао да им не може Београд одређивати шта ће они да раде и куда ће да
иду.

  

"Београд још живи са неким старим навикама, као што је навика да нам прописује где
можемо, а где не можемо да идемо, те с ким можемо, а с ким не можемо да се дружимо",
рекао је Церић.

  

Објашњавајући присуство Зукорлића у делегацији Исламске заједнице БиХ која је
посетила Косово, Церић је рекао да је Санџак важан за будуће односе између Албанаца
и Бошњака у оквиру, како је рекао, двеју самосталних исламских заједница.

  

(РТС)
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