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Београд, Приштина - Бивши косовски премијер, некадашњи командант Косовског
заштитног корпуса и начелник штаба Ослободилачке војске Косова (ОВК) Агим Чеку
планира да у недељу отпутује за Сједињене Америчке Државе у неформалну посету
албанској дијаспори у тој држави, сазнаје Данас из добро обавештених извора у
Приштини. Наш извор тврди да је Чеку добио уверење власти у САД да неће бити
ухапшен по Интерполовој потерници приликом посете.

  

Чеку је, међутим, у изјави за наш лист рекао да „не намерава да путује ван Косова док се
не реши питање потернице“. Он тврди да се због проблема с потерницом „креће
углавном само по Косову“.

  

Подсетимо, Чеку је досад хапшен три пута протеклих година, али ниједном није изручен
Београду, иако је Србија против њега расписала црвену Интерполову потерницу која га
терети за геноцид, односно за злочин који не застарева.

  

Прошле године је Чеку био ухапшен на бугарско-македонској граници, док је у мају исте
године био протеран из Колумбије, где је учествовао на конференцији о разоружању.
Он је први пут по српској Интерполовој потерници ухапшен у Словенији крајем октобра
2003. Ухапсила га је словеначка аеродромска полиција док је на Брнику чекао авион за
Приштину. Он је, како су јавили тамошњи медији, тада код себе имао пасош Хрватске.

  

Крајем фебруара 2004. године Чеку је ухапшен у Мађарској, а портпарол мађарске
пограничне службе Шандор Ородон изјавио је да су га „службеници хрватске амбасаде у
Будимпешти идентификовали као грађанина Хрватске“, па је предат сарадницима
амбасади Хрватске у Мађарској.
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Чеку је маја ове године, поново према српској потерници, протеран из Колумбије.

  

Интерпол Србије је за Чекуом расписао потерницу због многих ратних злочина
почињених над српским и неалбанским становништвом на Косову током оружаних сукоба
1999. године. Чеку се, према потерници, терети за кривична дела из члана 141
Кривичног законика, односно за злочине почињене над полицијом и српским цивилима
на Косову. Чеку је до почетка 1999. године био генерал Хрватске војске, када је дошао
на Косово постављен је за команданта Главног штаба ОВК. Након распоређивања
међународних снага на Косово у лето 1999. године и званичног расформирања ОВК у
јесен исте године, постављен је за команданта Косовског заштитног корпуса. Када је
Чеку предложен за премијера Косова, Влада Србије захтевала је од тадашњег шефа
Унмика на Космету Сорена-Јесена Петерсена да, полазећи од својих овлашћења
садржаних у Резолуцији 1244, спречи тај избор. У писму Петерсену, Влада Србије је
указала да је против Чекуа покренута истрага пред правосудним органима Србије због
постојања сумње да је починио ратне злочине, као и да је расписана међународна
потерница.

  

(Данас)
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