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 Иза фотографије директора Канцеларије за Косово и Метохију, Марка Ђурића, и
функционера Самоопредељења, Ђељаља Свећле стоји ПДК, открио је, по повратку из
Тиране, Ђурић у интервјуу за ТВ Прва. Како објашњава, сврха фотографије био је
обрачун ПДК са Самоопредељењем и покушај да се та странка прикаже као
недоследна. Са Свећлом, како каже, није причао ни о преговорима, ни о влади.

  Ђурић је протекла два дана боравио у Тирани где је заједно са политичким
представницима из региона присуствовао округлом столу о регионалној сарадњи. Поред
представника Албаније, Северне Македоније, Црне Горе, на дводневном округлом столу
присуствовали су и "представници готово свих политичких странака из наше јужне
покрајине", подсећа Коссев.   

За члана председништва Самоопредељења у чијем друштву је усликан, Ђељаља Свећлу,
директор Канцеларије за КиМ наводи да је екстреман, али да је, за разлику од других
политичких представника са Косова, ипак присуствовао таквом догађају.

  

"Господин Свећла је један од екстремнијих албанских политичара, он је тврдокорни
сепаратиста, један од најрадикалнијих сарадника Аљбина Куртија, човек који се залаже
и за независност и за најстрашније мере реципроцитета и све остало, а био је учесник
тог округлог стола", казао је.
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С друге стране, овом, за разлику од претходног састанка, нису присуствовали
представници ПДК, а управо њих Ђурић означава као одговорне за објављивање
фотографије.

  

"ПДК Тачија и Весељија, за разлику од претходног састанка који је био у Скопљу у
септембру, није послао свог представника, али су, гле чуда, послали на вечеру некога да
направи фотографијицу за вечером и онда политичка бура коју су искористили за свој
унутрашњи обрачун са Самоопредељењем да би показали како су тобоже они
лицемерни, а ови су доследно сепаратисти", појаснио је Ђурић шта је била сврха
фотографије објављене у суботу увече.

  

Наглашава да учесници скупа нису разговарали ни о дијалогу Београда и Приштине, ни о
будућој влади, него се разговарало о регионалној сарадњи и томе како да се успоставе
генерално нормалнији односи.

  

"Мислим да је добро што сам био тамо. На крају крајева, грађани Србије ме плаћају већ 7
и по година да разговарам, био сам преко 200 пута на разговорима са сепаратистима у
Бриселу и на разним другим местима".

  

Оптужница преко новина знак атрофије приштинског правосуђа

  

Ђурић је прокоментарисао и јучерашње објављивање делова оптужнице у случају
убиства Ивановића од стране приштинскеГазете Еxпресс. Оптужница, иако до јуче
према потврди адвоката два осумњичена није прослеђена одбрани, али је зато стигла до
медија.

  

"Та оптужница преко новина показује потпуну атрофију и немоћ правосуђа у Приштини и
у ствари она није оптужница већ наставак линча и хајке на Србе на КиМ и Србију", казао
је.
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Што се тиче српске истраге, Ђурић оптужује Приштину да "прикрива доказе" и наводи да
Приштина није одговорила на три од четири замолнице Министарства правде.

  

"До сада сви трагови тог стравичног злочина воде до починиоца у Приштини", наводи
Ђурић шта су досадашњи закључци оперативног рада српских истражних органа.

  

(КоССев)
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