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 Косовска министарка спољних послова и дијаспоре Косова Мелиза Харадинај-Стубла и
косовски министар правде Сељим Сељими боравили су у првој званичној посети
косовске владе општинама на југу Србије, објавила је агенција Анадолија.

  

Косовске министре је први примио председник општине Прешево Шћиприм Арифи, са
којим је разговарано о положају Албанаца у „Прешевској долини“ и могућностима да им
се пружи подршка, саопштено је из косовског министарства правде.

  

Арифи је том приликом изјавио да је потребно учешц́е представника „Прешевске долине“
на састанцима косовске владе и владе Албаније, „ради синхронизације политика“, а
посебно укључивање у процес дијалога, јер би споразум постигнут између Београда и
Приштине „био нестабилан без њих“.

  

Сељими је рекао да Косово остаје посвец́ено да помогне и „пружи безрезервну сарадњу
како би се учинило најбоље за Албанце те области“.
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„Као министар правде, у моје име и у име Владе Косова, уверавам вас да ц́емо и даље
имати посвец́ен приступ и наставити сарадњу како са политичког аспекта, тако и у
сфери економије и културе у циљу побољшања и унапређења положаја Албанаца
Прешевске долине“, казао је Сељими.

  

Министарка Харадинај-Стубла је рекла да треба „зауставити дискриминаторско,
селективно и намерно брисање Албанаца ‘Прешевске долине’ из цивилних регистара,
као здравствену и људску непажњу службеног Београда према Албанцима са тог
подручја“, како се наводи у саопштењу косовског Министарства спољних послова и
дијаспоре, које преноси Анадолија.

  

Косовска делегација је боравила и у општини Бујановац, где као и у Прешеву живи
већинско албанско становништво.

  

Део косовске делегације је био и извршни директор Америчке привредне коморе на
Косову Ариан Зека, пошто су многа предузећа из „Прешевске долине“ њихови чланови.

  

Косовски званичници до сада нису ишли у посете овим општинама.

  

(Анадолија-КоССев)
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