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Расписивање ванредних парламентарних избора на Косову део је политичке игре преко
леђа грађана, пише данас немачки лист Велт.

  

  

Косово је, наводи се, остварило одређени економски напредак, али се земља сурвала у
политичку кризу чиме је угрожено оно што је до сада постигнуто.

  

"Председник државе Хашим Тачи распустио је парламент и отворио пут за одржавање
нових избора... То изгледа као нормална политичка процедура. Међутим, иза тога су
игре око власти, корупције и заштите ратних злочинаца", оцењује Велт, а преноси Дојче
веле.

  

Лист наводи да је "жртва свега врло успешан премијер Иса Мустафа, економиста с
дугогодишњим искуством као министар привреде и финансија, који је био и
градоначелник Приштине".

  

Он је, додаје се, из Демократског савеза Косова (ДСК) који је заједно са Демократском
партијом (ДПК) формирао коалициону владу.
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  Велт додаје да је ДПК већа и финансијски јача странка, проистекла из Ослободилачкевојске Косова (ОВК) и да је садашњи председник Хашим Тачи дуго био њен председниккао и да су "многе величине ДПК под сумњом да су преко мафијашких веза и ресурсаземље велики део привреде подвеле под своју контролу".  Додајући да Специјални трибунал у Хагу води истрагу против различитих особа из ДПКВелт наводи да би та странка у случају победе на изборима могла да стане у заштиту тихљуди.  "Изгледа да је то била калкулација када је ДПК такодје гласала за обарање сопственевладе. Но, те политичке игре се играју преко ледја градјана који су могли да се радујуодредјеним побољшањима економске ситуације откако је Мустафа 2014. постаопремијер", пише Велт.  Аустријски Курир преноси да "око месец дана пред превремене парламентарне изборена Косову медији извештавају о неправилностима на бирачким списковима". Према РТК,упада у очи да је број градјана са правом гласа – рачунајући и у иностранству – око 1,9милиона, што је више од броја становника Косова који износи 1,8 милиона.  Медији ту велику разлику тумаче тиме што изборни спискови већ годинама нисуактуелизовани, а Курир преноси и писање Зерија да су те неправилности у прошлостиводиле у манипулације на изборима.  (Бета)  

 2 / 2


