Бивши официр Кфора: Ејупи пуштен из Бондстила јер је радио за ЦИА, хтели смо да будемо ослоб
понедељак, 12 август 2019 08:58

Норвежанин Кристијан Каш, бивши официр Кфора задужен за односе са јавношћу,
изјавио је да је Флорим Ејупи, којем је суђено за напад на аутобус Ниш експреса 2001.
када је убијено 12 Срба а више њих повређено, пуштен јер је радио за ЦИА.

Каш је за лист Политика рекао да је "немогуће" побећи из Бондстила, где је Ејупи био
затворен, већ је он пуштен.

"Главни истражитељ Џо Мекалистер био је много бесан на Кфор јер је асфалтирана
рупа на путу која је настала услед експлозије. Изговор је био да мора да буде
нормализован саобраћај. Мекалистер је хтео да ухапси Ејупија, али он је заправо радио
за ЦИА", рекао је Каш, додајући да је то што каже доказао Мекалистер.

Према његовим речима, када је мисија дошла на Косово требало је да "уведе полицијски
час, војни закон".
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"Уместо тога, хтели смо да будемо хероји, ослободиоци. Дозволили смо да терористичка
ОВК постане косовска полиција", рекао је Каш, говорећи о највећим грешкама
међународне мисије.

Моли патријарха да буде примљен под окриље СПЦ

Каш је рекао да је "његов циљ да се бори да Норвешка повуче признање такозваног
Косова".

"Већ сам са многима разговарао о томе, а као члан партије Демократија, пре две године,
покушао сам да уђем у парламент. Да се то десило предложио бих влади да повуче
признање", рекао је Каш.

Лист пише да је Каш дошао на Косово крајем 2000, да је имао чин мајора и да је тамо
провео седам месеци, а да данас живи на релацији Србија - Норвешка.

Послао је званичну молбу патријарху Иринеју да, као хришћанин лутеранске
вероисповести, буде примљен под окриље Српске православне цркве.

(Бета, Политика)
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