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Премијер Албаније Саљи Бериша је, после прекјучерашњих сукоба полиције и грађана у
којима су три особе изгубиле живот, а више десетина рањено, изјавио да у његовој
земљи нико не може насиљем доћи до власти и да неће бити устанка као у Тунису.

  

Он је искључио могућност увођења ванредног стања, али је рекао да даље насиље неће
бити толерисано. „Ниједна сила на свету не може да манипулише слободном вољом
албанског народа”, нагласио је Бериша а преноси Тањуг.

  

Албански премијер је повукао паралелу између протеста у његовој земљи и нереда у
Тунису, где је неколико десетина људи погинуло у сукобима који су избили током
демонстрација због сиромаштва и корупције, јавио је Би-Би-Си. Бериша је упоредио
његове политичке противнике са свргнутим председником Туниса Зине ал-Абедине Бен
Алијом, додајући да они желе да збаце његову владу насиљем.

  

Бериша је за сукобе оптужио Едија Раму, вођу највеће албанске опозиционе
Социјалистичке партије, која је у Тирани организовала демонстрације, тражећи оставку
премијера и расписивање ванредних парламентарних избора.

  

Рама је позвао надлежне органе да обезбеде услове за независну истрагу крвавих
немира и нагласио да је спреман да правно одговара ако се утврди његова кривица.

  

„Позвао сам председника и главног јавног тужиоца да обезбеде доказе и да, са
уставном независношћу и професионализмом, истраже свако убиство. Такође сам
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спреман и да се лично подвргнем правној процедури”, изјавио је прексиноћ председник
Социјалистичке партије Рама, пренела је агенција АТА.

  

Лидер социјалиста Рама директно је оптужио министра унустрашњих послова Лулзима
Башу за злоупотребу положаја и премијера Саљија Беришу да је „политички диригент”
страдања три Албанца.

  

Рама тврди да су демонстранти, који су протестовали са „папирима у рукама”, били
испровоцирани и да се полиција „понашала непрофесионално”. Он је казао да је данас
дан жалости за опозицију и најавио да ће његова странка наставити мирним путем да се
одлучно бори за демократску Албанију у којој грађани „неће бити под чизмом варварске
власти”.

  

(Глас Русије)
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