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 Приштина -- Одлазећи председник косовске Скупштине и лидер ДПК Кадри Весељи
позван је у Специјални суд у Хагу јер се помиње у више наврата у извештају Дика
Мартија.

  

Како јавља КТВ, Весељијево име помиње се у извештају у тачки 114 у којој се каже да су
бивши команданти ОВК који су управљали наводним логорима на северу Албаније били
повезани са групом "Дреница" под водством Хашима Тачија и у координацији, између
осталх, и са садашњим лидером Демократске партије Косова.

  

Први пут се у извештају, у налазима из теренске истраге, Весељи помиње као део
Дреничке групе, коју наводно води Хашим Тачи, а који је такође укључивао Джавита
Хаљитија, Азема Суљу и Фатмира Лјимаја, извештава КТВ.

  

У извештају се наводи да су поменути непрекидно истраживани као осумњичени за
ратне злочине, организовани криминал у великим случајевима од стране тужилаца
УНМИК-а, Хашког трибунала и Еулекса.

  

Међутим, до данас, сви су избегавали ефикасну правду, преноси портал Косово онлине.

 1 / 3



Кадри Весељи добио позив Специјалног суда у Хагу за припаднике ОВК, више пута се помиње у извештају Дика Мартија; Рама: Солидарност с Весељијем; Тачи: Ниједан суд не може да угрози Весељија
петак, 08 новембар 2019 09:16

  

КТВ преноси да постоје извори који поуздано укључују Хаљитија, Весељија, Суљу и
Лјимаја, заједно с Тачијем и другима из његовог непосредног круга, да су налогодавци, а
у неким случајевима вршили и лични надзор над - убиствима, затварањем,
премлаћивањем и саслушањима у неким деловима Косова.

  

Такодје, Весељи се доводи и у везу са Шаипом Мујом и Джавитом Хаљитијем, као групом
одговорном за проналажење начина за коришћење милионских долара у ратним
донацијама, покретање веза са страним приватним војскама и приватним компанијама за
обезбеђење.

  

Весељи се доводи и у везу са саслушањем осумњичених који су сарађивали са српским
властима.

  

Поред Кадрија Веселија, који се помиње у Мартијевом извештају, потврђен је и позив за
Азема Суљу, али не и за Тачија, Халијтија и Мују.

  

Рама: Солидарност с Весељијем, без рата не би било права за Косово

  

Тирана -- Албански премијер Еди Рама реаговао је након вести да је Специјални суд у
Хагу позвао председника Демократске партије Косова Кадрија Веселија.
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  Рама је у посту на Твитеру рекао да ма колико неправедан буде позив Специјалног судаза припаднике ОВК, не преостаје ништа друго осим да се говори истина која је стеченаратом једног народа.  Рама тврди да би без Ослободилачке војске Косова, народу Косова и даље билоускраћено право.  "Без обзира на то колико су неправедни позиви упућени борцима ОВК од странеСпецијалног суда, не преостаје друго осим да се каже истина о правима једног народастеченим ратом, који без Ослободилачке војске и даље би био ускраћен за његоваправа! Солидаран са Кадријем Веселијем", поручио је Рама, пренео је синоћ порталКосово онлине.  Лидер Демократске партије Косова и бивши председник скупстине Косова КадриВесељи саопштио је раније данас да је примио позив Специјалног суда за саслушање ида ће отпутовати у Хаг 4. децембра.  Тачи: Ниједан суд не може да угрози Весељија  Председник Косова Хашим Тачи поручио је после вести да је Специјални суд позваобившег члана ОВК лидера ДПК Кадрија Весељија на саслушање, да нема суда, нематенденције или измишљотине који могу да угрозе Весељија и његову борбу заослобођење.

  "Судбину дугогодишњег заточеништва и владавине над народом Косова од странеСрбије заувек је променила ОВК и ангажман младиц́а и жена који су се придружилиОВК у борби за слободу и независност", написао је Тачи на Фејсбук профилу.  Он је навео да је имао велику част да континуирано "путује са Кадријем ка слободиКосова" и додао да се на сваком кораку осец́ао поносним на "његов неуморни рад ипосвец́еност".  "Нема сумње да су Весељи, као и десетине бивших бораца ОВК, које је већ позваоСпецијални суд, имали највиши патриотски, политички и војни морал", написао је Тачи.  Према његовим речима, не постоји суд, ни домац́и ни међународни, који би могао даумањи чисти рат ОВК.  "Суочавање са тим захтевима трајно ц́е запечатити достојанство ОВК и трајнодискредитовати и поништити штетне измишљотине. Не постоји суд, ни домац́и нимеђународни, који може исписати историју и изједначити жртву са агресором", закључиоје Тачи.  Лидер ПДК и бивши председавајући косовске скупштине, Кадри Весељи, саопштио је даје примио позив на саслушање од стране Специјалног суда, на конференцији за штампу.Саопштио је да ће отпутовати у Хаг 4. децембра.  (Агенције)  
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