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 Амбасадор САД на Косову, Филип Коснет је вечерас изјавио да је импресиониран
резултатима превремених парламентарних избора на Косову и да се нада је Косово ушло
у талас где нец́е бити толико превремених избора.

  

„Чинило се да су слободни, поштени, сигурно на сигуран и професионалан начин.
Наравно да су неке истраге у току и увек има лекција које се могу научити. Албина
Куртија и Вјосу Османи вец́ добро познајем и мислим да је јасно да на Косову постоји
велика жеља да им се пружи прилика да формирају владу и воде државу, мислим да
имају визију и енергију и то је врло узбудљиво време за Косово“, казао је он за ТВ7.

  

Замољен да прокоментарише изјаву Куртија да му је дијалог са Србијом на седмом месту,
Коснет је рекао да мисли да његова влада поздравља прилику да има односе сарадње и
партнерства са владом Косова.

  

„Администрација Бајдена је то врло јасно дала до знања, не говоримо само о Косову, већ
о свим нашим партнерима за које желимо да имамо односе с поштовањем и сарадњу.
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Многи приоритети о којима говори господин Курти, борба против корупције, изградња
владавине закона, стварање економских прилика, то су приоритети моје владе, у коју су
Сједињене Државе уложиле велика средства током последњих 20 година. У то нема
сумње“, каже он.

  

Међутим амбасадор додаје да када Курти каже, у реду, дијалог, спољна политика,
оставиц́емо то мало ниже – „моје искуство је да свет не чека“.

  

„То је мало тешко извести, па не бих улазио превише у детаље по овом питању“, казао је
Коснет.

  

„Дакле, ако погледамо широку стратешку слику, мислим да се основни циљеви
Сједињених Држава према Косову и Балкану не разликују толико од једне
администрације до друге. Шта ми желимо? Желимо мир у региону, желимо напредак,
желимо владавину закона. Ове основне ствари се не мењају. Наш општи циљ је да
видимо како Косово постаје самозадовољније и да будемо искрени, да постане
равноправнији партнери за земље у региону, као и за Сједињене Америчке Државе“,
казао је амерички дипломата и додао да када су у питању специфичности „још увек се
израђују конкретне тачке како ц́е изгледати наша политика. Стога не желим да
нагађам“.

  

Упитан о идејама о великој Албанији и Србији, Коснет је рекао да визија Сједињених
Држава за Балкан није Велика Албанија и Велика Србија.

  

Бела кућа и Државни секретаријат имају изасланика за Балкан, то је Метју Палмер,
казао је Коснет упитан о могућности да нова администрација именује специјалног
изасланика за питања дијалога Косово Србија.

  

„Још увек не знамо да ли ц́е Бела куц́а именовати специјалног председничког изасланика
за регион. О овоме је питан и секретар Блинкен о овоме и он је рекао да проучава
ствар“, казао је он.

  

 2 / 3



Филип Коснет: Избори на Косову су били слободни и поштени; Визија САД за Балкан није Велика Албанија и Велика Србија
уторак, 23 фебруар 2021 10:09

(Бета)
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