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Што би рекао Јелко Кацин: мирдита, Назиме Блаца! Добар ти дан и добро нам дошао у
свет у којем твоје признање, да си убијао политичке противнике по налогу најближих
сарадника Хашима Тачија, као и сведоке у процесу против Фатмира Љимаја пред
Хашким трибуналом, неће ни за мрвицу променити "политичку реалност" каквом је
сматрају Вашингтон, Брисел и Друга Србија.

  

Ово је свет у којем ће корист од Блациног сведочења, да је руководство косметских
Албанаца до гуше уплетено у организовани криминал, имати само Гани Геца, посланик
Демократске партије Дарданије у Скупштини Косова. Геца је, наиме, тај који је Блацину
шокантну исповест представио јавности, која до тада није имала појма да је Насим,
бивши припадник ОВК и Обавештајне службе Косова, признао како је учествовао у
најмање 17 случајева убистава, покушаја убистава и претњи. Блаца је Еулексу доставио
своје сведочење још 22. октобра, али су тамошњи медији за њега сазнали тек када је
Геца, крајем прошле недеље, са скупштинске говорнице оптужио Тачија да му у кабинету
седе људи који су наручивали политичка убиства. Еулекс, брз каквим га је ЕУ дала а
власт у Србији прихватила, још није макнуо истрагу из "почетне фазе"... [1]

  

Елем, Блаца на поменутом ДВД-ју покајнички прича како је ликвидирао Тачијеве
политичке противнике, за које су му надређени тврдили да су сарадници српских
обавештајних служби. Блаца је тако, убеђен да обавља патриотску дужност, убијао
функционере других партија, првенствено Демократског савеза Косова (странка
покојног Ибрахима Ругове). Исто тако, овај несвакидашње ефикасни убица приповеда и
како је уклањао потенцијалне сведоке против Фатмира Љимаја, у процесу који је против
њега покренуо Хашки трибунал:

  

- Био сам директно укључен у убиство сведока против Фатмира Љ., у селу Црнољево.
Директно смо вршили притисак на све сведоке да не сарађују са Хашким трибуналом.
Било је ту још пар особа које смо требали ликвидирати као на пример Нухи С.,
наставника математике у ОШ "Емин Дураку" – каже Блаца, а преносе приштински
медији, којима је Гани Геци омогућио увид у садржај ДВД-ја.

  

У свету у којем за све постоје једнака мерила, овакво признање морало би да подигне на
ноге васколику западну медијску силу, која је сваки наводни, а касније недоказани,
злочин српских власти над косметским становништвом, својевремено стављала у ударне

 1 / 3

#_ftn1


Позови Тачија ради убиства

Пише: Тадија Нешковић
среда, 02 децембар 2009 13:45

вести и рубрике. Али, ово није такав свет, што је косметским Албанцима савршено јасно.
Зато се међу њима нико и не узбуђује што је Геци обнародовао Блацино сведочење уочи
самог почетка расправе о косметској "независности" пред Међународним судом правде.
Чак ни српска страна не показује никакву намеру да искористи ову исповест: у нашим
медијима, Блацино признање једва да је и примећено поред славља због укидања виза,
а портпарол српског Тужилаштва за ратне злочине Бруно Векарић, политички коректно,
нуди помоћ Еулексу "који је на потезу" [2] . Каже Векарић да сазнања српског
Тужилаштва о овим случајевима нису занемарљива. Брз каквим га је ЕУ дала а власт у
Србији прихватила, Еулекс ће ту помоћ вероватно и затражити неке 2030, отприлике
када Србији буде званично сугерисано да би требало да поднесе кандидатуру за
чланство у Европској унији...

  

Нажалост, ово је свет у којем бивши Тачијев монструм, коме су руке крваве до лаката,
може до миле воље да говори о својим злочинима (што вероватно не би урадио да су му
налогодавци исплатили 200.000 евра за ћутање, како су му били обећали), али то ништа
неће променити. Српско Тужилаштво ће и даље чекати потез Еулекса, Еулекс ће се
задржати у "почетној фази", "Економист" ће наставити да се руга Србији што не може да
апсорбује два милиона незадовољних косметских Албанаца, а Србија ће остати
кажњена због тога што се бранила од тако умилних хомосапиенса какви су Тачи, Блаца,
Љимај, или покојни Адем Јашари.

  

Чак ни Блаца неће добити својих поштено зарађених 200.000 евра.

  

Мирдита!

  

    

[1]  Најопширније је о овом случају известила "Политика", следећим текстовима: 

  

http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Istraga-o-ubistvima-poslanika-na-Kosovu.sr.html

  

http://www.politika.rs/rubrike/vesti-dana/Blaca-Uchestvovao-sam-u-Tachijevim-ubistvima.sr.ht
ml
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http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Tachijevi-ljudi-bacili-bombu-na-Rugovinu-kucu.sr.html

      

[2] http://www.blic.rs/hronika.php?id=123500
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