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Америка хапси злочинца Харадинаја?
Трампов човек од поверења, амерички сенатор Рон Џонсон, поручио је да САД
подржавају све напоре за стабилан мир у региону, за шта се и Србија залаже, те да ће
учинит све што је у његовој моћи да тако и буде. То је главна порука коју је Џонсон
пренео председнику Србије Александру Вучићу.

Џонсон, који је пре Београда посетио Приштину, где је током разговора са председником
такозване државе Косово Хашимом Тачијем јасно и прецизно рекао да Вашингтон неће
дозволити никакве тензије и изазивање инцидената којима се спречава сваки компромис
Београда и Приштине, али и да је Америка спремна да искористи све расположиве
механизме како би то постигла.

Дипломате саговорници оцењују да је сенаторова порука, иако лепо дипломатски
упакована, јасна: браћа Харадинај, Кадри Весељи и остали злочинци из терористичке
ОВК који су организовали инциденте биће хапшени и предати Специјалном суду за
ратне злочине.

У прилог овом објашњењу иде и децидна порука из КФОР-а који је јуче, само дан након
подизања тензија Албанаца приликом посете српског председника Косову, поручио да
су они спремни да интервенишу.

– Мисли, ипак, да је била мудра одлука председника Вучића да задржи ситуацију
мирном и под контролом, да се избегну било какви сукоби – рекао је генерал Салваторе
Куочи, командант КФОР-а.
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Сенатор Џонсон је, говорећи о косовском проблему, нагласио да обе стране морају да
прихвате компромис.

– Постизање решења за косовски проблем није лако, оно мора да се тражи са обе
стране. Сада желимо да дамо простор Косову и Метохији да под окриљем ЕУ нађу
решење. Понављам, то неће бити лако, али верујем да постоји искрена жеља да се
пронађе решење – поручио је Џонсон.

У прилог тези да је Џонсон имао утицај на екстремнији део косовских Албанаца којима
руководи Харадинај иде и његова рекација након састанка са америчким сенатором.

– Међусобно признавање одблокираће наш евроатлантски пут и у функцији је мира и
стабилности у региону – написао је Харадинај на свом Фејсбук профилу.

Пуна листа
Каријерни дипломата Зоран Миливојевић истиче да Приштина нема подршку САД-а за
такво понашање, што је Рон Џонсон јасно изнео и у разговору са Тачијем.

– Џонсон им је пренео да под таквим условима нема говора да се даље преговара.
Америка је спремна да заоштри став према таквом руководству – Харадинају, Кадрију
Весељију, јер управо они стоје иза инцидената. Специјални суд за злочине ОВК им је
први кец у рукаву: Даут Харадинај први на листи, па Рамуш Харадинај, Љимај, Кадри
Весељи, сви су они кандидати само ако наставе да се бахате овако. С друге стране, они
су везали своју судбину за екстрмни приступ, сваки договор је крај њихове политичке
каријере, то је суштина приче – сматра Миливојевић.
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