
Хашим Тачи: Моја оптужница пред Специјалним судом је цена за слободу Косова; Водили смо битку против геноцидног апарата, етничког чишћења и режима који је извршио масакре и геноциде
понедељак, 13 јул 2020 08:10

 Председник Косова Хашим Тачи је изјавио да је могуће да су можда направили
политичке грешке, можда политичке уступке, да је тачно да су прекршили законе
система Слободана Милошевића, на шта је веома поносан као народ и као појединац,
али је додао да је такође тачно да нису прекршили ни једну клаузулу међународног
права ни под којим условима, као и да је оптужница хашког Специјалног суда цена
слободе.

  

Пред полазак за Хаг косовски председник је у интервју за албанску ТВ Топ чанел,
говорећи о суочавању са Специјалним тужилаштвом у понедељак, рекао да ће он
преузети потпуну одговорност за околности створене у складу са грађанским, уставним
и законским обавезама.

  

"Знам да је била историјска неправда када су основана ова Специјализована већа, али
желим да данас нагласим да је то била веома озбиљна одлука Скупштине Републике
Косово, али стратешки исправна одлука јер нам је потребно поверење у западни свет,
посебно у наше савезнике који су нам помогли у освајању слободе и независности
Косова као што су САД, НАТО и ЕУ", казао је он.
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Приликом формирања Специјалног суда, према Тачију, Косово је било у ситуацији да
бира између наставка пута са НАТО, САД и ЕУ, или остајања у рукама земаља које нису
признале независност Косова или да питање Специјализованих комора буде пребачено
у Савет безбедности Уједињених нација.

  

"Стога, желим да нагласим да разумем критичка мишљења о успостављању
Специјализованих комора, али и даље чврсто верујем у одбрану исправне одлуке
Скупштине Републике Косово као поштене и стратешке одлуке. Сада је на свима нама
као саборцима и институцијама државе да будемо на челу обавеза институционалне
стабилности за добро управљање гледајући у будућност, јер понављам да нико неће
моћи да промени истину и историју", рекао је он.

  

"Косово је жртва. На Косову се десио геноцид и етничко чишц́ење, али суочени смо са
овом новом околношц́у, околношц́у плац́ања цене слободе", казао је косовски
председник.

  

Казао је да још увек није одредио ко ће водити његову екипу одбране, али да ће
допринети откривању истине и остваривању правде.

  

"Наш рат је чист, право из грађанског, оружаног покрета који је као основу имао
мирнодопски покрет који је био један од најуспешнијих покрета на свету, јер је водио
битку против геноцидног апарата, етничког чишћења и истовремено против режима који
је извршио масакре и геноциде попут оних у Сребреници и шире", казао је Тачи.

  

(Бета)

  

 2 / 2


