
Кадри Весељи: Србија извршила холокауст на Косову, била би срамота да међународна заједница не подржи моју иницијативу за оснивање Међународног суда
четвртак, 16 мај 2019 13:27

 Приштина -- На дневном реду скупштине Косова је предлог резолуције о гемоциду који је
наводно Србија починила на Косову.

  На седници би око 14 х требало да се отвори расправа о нацрту резолуције о наводном
геноциду, злочину против човечности и ратним злочинима бивше српске власти на
Косову и Метохији.   

У сали се налази 65 посланика и породице несталих особа током последњег сукоба на
Косову и Метохији.

  

Посланик Алијансе за будућност Косова, Даут Харадинај, брат косовског премијера
Рамуша Харадинаја предложио је резолуцију о наводном геноциду и формирање тзв.
"државне комисије" за успостављање трибунала за геноцид.

  

Овај предлог подржале су подржале готово све странке, док је Даут Харадинај повукао
предлог и није се изјашњавао.

  

Као разлог томе он је навео да у сали нема посланика најутицајније владајуће
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Демократске партије Косова, чији је лидер председник парламента Кадри Весељи.

  

Образложење за њихов изостанка је, како преноси Коха, то што данас присуствују
свечаној академији у Призрену.

  

То је изазвало незадовољство посланика, који су такво понашање владајуће странке
незвали неопростовим, јер показују пре свега непоштовање, како је наведено, према
породице жртава и несталих који се налазе у сали.

  

Весељи је посланицима рекао да ће расправа о резолуцији бити одржана око 14 сати.

  

Иначе, према дневном реду данашња седница је требало да почене разматрањем
резолуције о наводном геноциду, затим формирање тзв. "државне комисије" за
оснивање трибунала за наводни геноцид, одлуци о изградњи музеја наводног геноцида
на месту бивше фабрике за производњ плочица, изградњи меморијала исељенима на
железничкој станици у риштини и одређивању Дана геноцида.

  

Формирање трибунала иницирао је Весељи и тај процес би, како се предвиђа, одвијао у
три фазе.

  

Прва је формирање комисије, затим документовање чињеница и трећа оснивање
међународног суда.

 2 / 3



Кадри Весељи: Србија извршила холокауст на Косову, била би срамота да међународна заједница не подржи моју иницијативу за оснивање Међународног суда
четвртак, 16 мај 2019 13:27

  Приштинска Газета еxпрес је објавила да је Весељи неколико сати пред почетакседнице обишао локацију на којој је, како се тврди, убијено хиљаде Албанаца.  Током обраћања Весељи је, како се наводи, користио реч холокауст и додао да би билаправа срамота ако, како је рекао, међународна заједница не подржи његову иницијативуза оснивање Међународног суда.  Потом се упутио у Институт за судску медицину, где се чува одећа и други предметистрадалих албанских цивила.  Еxпрес преноси да је Весељи у настојању да унапређи своју идеју о оснивању трибунала"пажљиво одабрао одећу убијене деце, масакрираних девојака и одећу старих особа".  Притом он је последице ратних дешавања на Албанце током последњих сукоба упоредиоса страдањем Јевреја током Другог светског рата.  (Танјуг)  
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