Није било логора ОВК, Мартијев приступ ме подсећа на Гебелса
Пише: Хашим Тачи
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( Tagesanzeiger , 29.12.2010)

Премијер Косова Хашим Тачи упоређује извештај Дика Мартија о криминалним
делатностима ОВК са нацистичком пропагандом. Али ипак подржава даља
истраживања.

Председниче, имате ли банкарски рачун у Швајцарској?

– Не.

Јесте икад имали рачун у некој швајцарској банци?

– Да. Крајем деведесетих кад сам студирао у Цириху.

Европски посланик Дик Марти Вас је описао као шефа једне мафијашке
организације која је упетљана у криминалне делатности. Посланици у Берну хоће
да разјасне да ли су паре од тих делатности завршили на рачунима у Швајцарској.

– Нисам упетљан ни у какву криминалну делатност. Нити ја нити неко из моје фамилије
има свој новац у Швајцарској. Уосталом, те тврдње о швајцарским рачунима долазе од
српске уличне штампе, која ових дана води прљаву кампању против Косова. Штета да
медије у Швајцарској хватају на ту пропаганду.
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Нисам упетљан ни у какву криминалну делатност. Нити ја нити неко из моје фамилије
има свој новац у Швајцарској. Уосталом, те тврдње о швајцарским рачунима долазе од
српске штампе.

У Швајцарској неки чак траже да се повуче признање независности Косова.
Осећате ли се одговорним за лош имиџ Ваше земље?

– Признање Косова од стране Швајцарске је била једна мудра одлука. Ми смо зато
захвални влади и народу Швајцарске. Са овим кораком је Швајцарска признала реалност
на Косову и допринела стабилности на Балкану. Косово је признато од стране
најважнијих демократских држава на свету. Швајцарска је дакле у најбољем друштву.
Тек од проглашења независности имамо могућност да тесно сарађујемо са Швајцарском
и решавамо проблеме. Швајцарска је за много мојих сународника постала у току
последњих скоро 50 година друга домовина. Ми смо одлучни да потпомогнемо
интеграцију косовских Албанаца (“Косовара”) и затим побољшамо имиџ.

То звучи фантастично, али реалност је другачија. Дик Марти каже да Вам је 2002.
забрањен улазак у Швајцарску. Је ли то истина?

– Не. Швајцарска ми никад није забранила улаз у земљу. Никад ми саопштена таква
одлука. Постоји једна српска потерница, коју игноришу западне земље јер су тврдње
Београда неутемељене. Ја сам прошлих година посетио неколико европских земаља,
укључујући и Швајцарску.

Оптужбе у Мартијевом извештају су тешке. Истиче да сте одговорни – заједно са
саучесницима – да сте били умешани у трговину органима, трговину дрогом и друга
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недела. Све измишљотине?

– Извештај Дика Мартија је документ једне политичке одмазде. Нема ни чињеница ни
доказа. Ја немам шта да кријем. Сви ти наговештаји су испитани од стране УН, УНМИК-а
и Еулекса. Испоставило се да су лажне. Било како било, ја сам отворен за даља
истраживања. Мартијев извештај је пун лажи и бајки. Начин на који он пише ме подсећа
на Гебелсову пропаганду. Тон тог памфлета је расистички. Господин Марти понижава
цео албански народ и покушава да криминализује народно-ослободилачку борбу против
српске угњетавачке политике. Наш отпор је био легитиман, иначе га западне
демократије, САД, НАТО и ЕУ не би подржале.

. Господин Марти понижава цео албански народ и покушава да криминализује
народно-ослободилачку борбу против српске угњетавачке политике. Наш отпор је био
легитиман, иначе га западне демократије, САД, НАТО и ЕУ не би подржале.

Скоро свакодневно претите подизањем тужбе против Дика Мартија. Колико Вам је
то озбиљно?

– Борићу се свим правним и политичким средствима против тог извештаја. Мартијева
перспектива је злонамерна , он хоће да наруши наш имиџ да би обесхрабрио даља
признања наше независности. Дик Марти је увек био непријатељ наше слободе. Био је
против интервенције НАТО пакта и против независности Косова. Тако је постао слуга
великосрпског национализма.

Јесте ли знали да ја ОВК крајем деведесетих година имала логоре за мучење на
северу Албаније?

– Није било таквих ОВК логора.

Еулекс полиција је ухапсила неколико потенцијално надлежнних за те логоре.
Ускоро треба да почне судски процес против њих.
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– Ја не поседујем ни чињенице ни информације о таквим логорима. И такозвана жута
кућа у Бурелу у Албанији, где су наводно заробљеним Србима извађени органи, јесте
једна измишљотина уличне штампе у Србији. Ниједан истражни судија, нити хиљаду
истражних судија неће наћи ниједан доказ.

Бивша тужитељка Хашког трибунала Карла дел Понте је такође тврдила да је имала
индиције за масовне гробнице у Албанији. Такође је један возач тврдио да је лично
возио органе на аеродроме у Тирани.

– Госпођа Дел Понте је само фрустрирана зато што ништа није успела као главна
тужитељка. Чак је и кољач Слободан Милошевић умро без пресуде, јер је она лоше
припремила процес. Тако да сад пљује по свима, Косову, ЕУ, САД.

Дик Марти је увек био непријатељ наше слободе. Био је против интервенције НАТО
пакта и против независности Косова. Тако је постао слуга великосрпског национализма.

Вама лично се пребацује да нисте само потенцијално шеф мафијашке организације,
него да сте упетљани у фалскификовање изборних резултата.
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– Избори су прописно одржани. Било је пар нерегуларности, које ћемо регулисати у
следећем кругу, 9. јануара. После тога ћемо разговарати са Београдом о решавању
заједничких проблема. У свему томе независност и територијални интегритет Косова не
смеју да буду угрожени.

(Превод Филип Матић)
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