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 Оставка премијера Косова Рамуша Харадинаја неће утицати на ток и исход разговора
са Србијом, а иначе од тих разговора нема ништа до краја године, а дотле, много ће се
тога десити и променити, не само на Косову већ и у Србији, оценио је политички
аналитичар из Приштине Азем Власи.

  

  Власи је оценио да оставка Харадинаја није добра, али је била нужна. На питање
колико ће то утицати на политичку ситуацију на Косову, али и региону, Власи је рекао да
ће на Косову сада цела политичка и страначка активност и пажња окренути ванредним
изборима до којих би логично требало доћи.   

„А постоји и могућност да дође до неке реконструкције Владе са избором новог
премијера до редовних избора што би опет одвратило пажњу политичке јавности јер ни
то није лак посао. Захтевало би то ново престројавање у владајућој коалицији“, оенио је
Власи, преноси портал Вијести.ба.

  

„Позван је да даје исказ пред тужитељством као осумњичени а не као сведок. Он је сам
добро објаснио да није у реду да у таквом својству даје исказ као премијер већ као
грађанин. То не значи нити да ће бити оптужен, а тиме нити да ће му бити суђено“,
рекао је Власи.

  

Остаје да се види шта ће даље бити, али то није његов политички крај, сматра он.

  

„Он је већ прошао процедуре Хашког трибунала и одатле изашао слободан. Мало ко
верује да против њега има неких нових доказа који у тој процедури нису били познати.
Зато ова епизода може њему донети нове политичке поене“, каже је Власи.
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„Будућност Косова не овиси од оваквих ситуација нити од особне судбине било којега
појединца“, каже Власи и додаје, „Неће ово утицати ни на ток и исход разговора са
Србијом. Иначе од тих разговора нема ништа до краја ове године. А дотле, много ће се
тога десити и променити. Не само на Косову већ и у Србији“, оценио је Власи.

  

(Фонет)
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