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Идеја о размени територија и разговори о мапама завршени су доласком
Самоопредељења на власт, рекао је лидер ове странке, којег већ виде као новог
премијера Косова – Аљбин Курти (Албин Курти), пренео је портал КоССев.

  

  

У интервјуу ТВ „Клан“ Курти је навео да је његова „понуда Србији – листа дугова коју има
према нама због своје одговорности у рату“.

  

„(Александар) Вучиц́ каже да не може да призна Косово у овим границама. И друго,
‘реците ми шта тражите и спремни смо да вам то дамо’. Не прихватамо ове услове.
Територијална решења са оловкама и мапама у руци – са том идејом се код нас
завршило. Нема мапе код председника републике. Нема споразума без дијалога. Нема
дијалога о границама. Ово су моји ставови. Вучиц́ мора још једном да схвати шта значи
долазак Самоопредељења на власт. И верујем да он то врло добро зна“, рекао је Курти.
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У истом интервјуу потврдио је да је Самоопредељење одувек хтело оставку Хашима
Тачија, али да сада „нема гласова за такву смену“, а као најпроблематичније код Хашима
Тачија, Курти види његов однос са Србијом, и то током „последње две године“.

  

„Он је урадио нешто незамисливо за нас – пре три године, зато што са у неку руку
сложио да учини неку врсту теориторијалне размене са Србијом, и то назвао болним
компромисом , рекао је Курти за албански „Клан“.

  

Курти и Османи: Нећемо јурити за коалицијом са Српском листом

  

Лидер Самоопредељења Аљбин Курти и кандидаткиња за премијерку Демократског
савеза Косова Вјоса Османи завршили су први састанак на ком се разговарало о
коалицији ове две странке након недељних избора. Најављују владу умањеног састава,
као и то да неће јурити за коалицијом са Српском листом.
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Мало после поднева данас дошло је до састанка између представника две
првопласиране партије на недељним ванредним изборима за Скупштину Косова.

  

Уочи састанка, Курти је најавио да ће разговарати о “почетку нове владе“ и најавио да
ће коалиција Самоопредељења и ДСК “сачувати земљу од зла“, подсећа КоССев.

  

Лидер Самоопредељења Аљбин Курти и функционерка Демократског савеза Косова
(ДСК) Вјоса Османи изјавили да ће због формирања нове владе, пре него са Српском
листом, састанке обавити с другим политичким представницима Срба, пренео је Коссев.

  

"Нећемо јурити ка Српској листи без да се састанемо са Србима изван Српске листе",
рекао је Курти после састанка у Приштини о формирању коалиције тих странака .

  

Како је након састанка изјавила Османи, са Куртијем је разговарала о принципима, али
детаљи још увек нису дискутовани. Додају да сматрају да није фер најавити имена
будућих чланова владе пре објављивања резултата.

  

"Ми смо данас имали наш први састанак како би расправљали о могућностима
заједничке власти, сада након доброг изборног процеса који је иза нас. Најважније је да
су обе стране показале вољу да заједнички владају, али и вољу да се ради у интересу
грађана Косова. Почели смо од тога да ће се број министарстава смањити", рекла је
Османи.

  

Курти је рекао да верује да ће резултати избора бити потврђени.

  

"Очекујемо коначне резултате из поштовања према грађанима, као и резултате од преко
20.000 условних гласова“, рекао је Курти.
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Двоје лидера нису најавили ни име будућег премијера, али је Курти најавио да ће
владати заједно.

  

“Владаћемо заједно. Нећемо се бавити политичком трговином какву сте видели са ПАН
коалицијом. Бићемо радикално транспарентни“, најавио је Курти.

  

Поред тога што ће имати свега 12 министарстава, будућа влада ће поштовати и квоту од
30 одсто заступљености жена.

  

Када је будућност једине српске парламентарне партије, Српске листе, у будућој
косовској влади у питању, Курти и Османи поручили су да ће се пре Српске листе
састати са другим политичким опцијама.

  

"Уставна обавеза је да од српске заједнице имамо једног министра, ако имамо 12
министарстава. Ми ћемо поштовати Устав Косова, али нећемо трчати прво код Српске
листе, а да се не састанемо са Србима ван Српске листе, којима је још једном учињена
неправда, са неправилностима у изборном процесу и кршења која су потврђена и од
међународних посматрача. Дакле, прво ћемо са њима разговарати, са Србима који
признају Републику и независност наше државе, који имају притисак од Београда",
рекао је Курти.

  

Османи и Курти су најавили нове састанке у наредним данима.

  

(КоССев, Н1)
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