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Косовска полицијска служба која се с правом може назвати „Косовска терористичко
полицијска служба (КТПС)“, ухапсила је деветнаестогодишњег Фазлија Сејдију из
Приштине, који је како каже Ветон Ељшани некакав портпарол ове терористичке
формације. један од нападача на кућу Хашима Тачија. Ељшани је рекао да је Сејдију
признао да је покушао да уђе у Тачијеву кућу, али тврди да је тамо хтео да уђе због
крађе као и да није знао о чијој се кући ради. КПС, односно КТПС проверава његову
тврдњу. 

  

На питање да ли овај напад на Тачијеву кућу може бити повезан са старим
непријатељством између њега и Рамуша Харадинаја, Ељшани је одговорио да нема таква
сазнања, али да се сви могући мотиви овог догађаја испитују. 

  

Извор ФоНета међу добро обавештеним Албанцима је рекао да је вероватнија могућност
да се Тачи "замерио неком другом" и да на Косову постоје најмање три приватне војске
које су из криминалног миљеа а Оливер Ивановић из Г17 плус, лидер некакве Српске
листе ка же да је је "још рано за сукоб Харадинаја са Тачијем". "Очекујем да Харадинај
крене у септембру, то ће бити најбоље време и због предстојећих избора на Косову",
рекао је Ивановић агнецији ФоНет. 

  

У првом случају – информација из редова добро обавештених Албанаца, типичан је
пример пласиране дезинформације, а у друго случају – изјава Оливера Ивановића,
типичан је пример изјаве политичара дилетанта. По Ивановићу, Харадинај ће на Тачија
да крене септембра ваљда пушкама, базукама, оклопним возилима и то баш пред
некакве изборе на КиМ. Тако нешто би урадио само луд човек а Харадинај ни најмање
није лудак иако је злочинац парекселанс.

  

О чему се заправо ради?

  

Не ради се о ни о каквом нападу на кућу терористе Тачија, већ се ради о акцији
упућивања поруке по типичном принципу мафије. Та порука је у вези са осудом
терористе Фљорим а Ејупи ја кога је Међународно веће Окружног суда у Митровици
огласило кривим и осудило на 40 година затвора јер је, како је констатовано, заједно са
другим особама подметнуо и активирао експлозив који је 16. фебруара 2001. „дигао” у
ваздух аутобус „Ниш експреса” којим су на Задушнице избегли Срби са Косова и
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Метохије путовали из Ниша у Грачаницу . 

  

Наиме, терориста Фљорим Ејупи је „војник“ Рамуша Харадинаја и као такав је између
осталог учествовао у покушају убиства Тахира Земаја, у Пећи 2002. године, као и у
његово убиство, које је извршено у јануару 2003 године. Као „војник“ Рамуша Харадинаја
учествовао је и у прогому Срба 17. марта 2004. године и том приликом је извршио
убиство једног војника КФОР-а. Тек тада су се господа из КФОР-а дозвала памети и
извршила притисак на власти Албаније да ухапсе Фљорима Ејупија, који се у овој земљи
налазио као агент ЦИА у редовима новог чеда ове обавештајне агенције - терористичке
АНА. 

  

Међународно веће Окружног суда у Митровици није се бавило налогодавцима
терористичког напада на аутобус „Ниш експреса” којом приликом су погинули:
двогодишњи Данило Цокић, његова мајка Снежана и отац Небојша, Ненад Стојановић,
Милинко Краговић, Лазар Миликић, Драган Вукотић, Мирјана Драговић, Сунчица
Пејачевић, Тихомир Стојковић и Живана и њен супруг Никола Токић који су преминули
од задобијених повреда десетак дана касније. Да јесте, сигурно би се дошло до тога да
Ејупи није једини кривац, као и то да је Рамуш Харадинај налогодавца овог гнусног
злочина. 

  

Према томе, сасвим је извесно да се у случају „напада на Тачијеву кућу“ ради о
упућивању поруке Харадинаја Тачију да овај не чини довољно како би заштитио „борце
за слободу“. Такође, Тачи се налази под притиском од појединих фактора међународне
заједнице да на КиМ спроведе владавину права. То спровођење владавине права
подразумева и суочавање са злочинима из прошлости а у многе од тих злочина умешан је
Рамуш Харадинај. 

  

На позицији на којој се налази, тзв. премијер, тзв. Независног Косова, Хашим Тачи, може
да се сконцетрише само на оне злочине које је починио и за које је одговоран Рамуш
Харадинај и тиме га у сваком смислу као свог великог ривала, уништи. Зато и ова порука
с упадом у кућу а значи „Пази шта радиш. Следећи пут ће бити другачије“. 
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