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«Οιαρχηγοί των πολιτικών κομμάτων του Κοσόβου είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι ηγέτες και όχι
εγκληματίες», τόνισε ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, πρώην πολιτικός ηγέτης του
«Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου», Χασίμ Θάτσι σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
«Ντάνας του Βελιγραδίου».
«”Ο Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσόβου” είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους στρατούς
ανταρτών στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία και ως πολιτικός ηγέτης του ΑΣΚ είμαι πολύ
περήφανος που κατακτήσαμε την ελευθερία αγωνιζόμενοι εναντίον του καθεστώτος του
Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς» επισήμανε ο κ. Θάτσι απαντώντας στην ερώτηση ποιο μήνυμα θα
έστελνε το Κόσοβο αν ο Ραμούς Χαραντινάι, πρώην αρχηγός εγκληματικής ομάδας και διοικητής
του «Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου» την περίοδο του πολέμου γίνει πρωθυπουργός.
Το Κόσοβο «με τον αμυντικό πόλεμο» τελικά «βοήθησε τη Σερβία να απαλλαχθεί από αυτό τον
δικτάτορα», υποστήριξε ο κ. Θάτσι.
Αναφερόμενος στην πορεία των διαβουλεύσεων για το σχηματισμό κυβέρνησης στο Κόσοβο, ο κ.
Θάτσι, αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος Κοσόβου, είπε ότι οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές
της 8ης Ιουνίου ήταν πλήρως δημοκρατικές, ότι διοργανώθηκαν πρώτη φορά σε όλο το Κόσοβο
και στο βόρειο τμήμα.
«Όλοι αποδέχθηκαν τα αποτελέσματα, το Δημοκρατικό Κόμμα Κοσόβου νίκησε στις εκλογές με
πολύ άνετη διαφορά. Αυξήσαμε μάλιστα και τις έδρες μας, κάτι που αποτελεί επιτυχία. Τώρα
αναμένουμε τη συγκρότηση της Βουλής» είπε ο κ. Θάτσι σημειώνοντας ότι όταν θα γίνουν τα
αναγκαία νομικά βήματα, αναμένουμε η πρόεδρος να μας αναθέσει την εντολή για διαβουλεύσεις
για συγκρότηση συνασπισμού και νέας κυβέρνησης.
«Είμαστε ανοιχτοί για συνομιλίες με όλα τα κόμματα, τα οποία επιθυμούν να συνεχιστεί το
οικονομικό πρόγραμμα, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση»
υπογράμμισε.
«Ως σαφείς νικητές των εκλογών, αναμένουμε να είμαστε επικεφαλής της κυβέρνησης τα επόμενα
τέσσερα χρόνια. Το ζήτημα της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης είναι τώρα στο Συνταγματικό
Δικαστήριο και εμείς θα σεβαστούμε κάθε απόφαση του δικαστηρίου» είπε ο κ. Θάτσι τονίζοντας
ότι για όποιον συγκροτήσει κυβέρνηση ο διάλογος με τους γείτονες είναι ουσιαστικός όρος για την
ένταξη στην ΕΕ.
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