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Синоћ око 23:00 часа на административном прелазу Јариње амерички војници из
састава КФОР-а својим осионим и дрским понашањем директно су провоцирали чланове
одбора СО српских места на северу Космета не дозволивши им да пређу на косовску
страну. Међутим, оно што нас највише плаши јесте да су они уперили пушке у аутобус са
ненаоружаним одборницима као да је он био пун терориста Ал-каиде а не легално
изабраних представника српског народа на северу Косова.

  

Развој овог бруталног и неописивог иживљавања текао је према речима Часлава
Софронијевића, једног од одборника из Звечана на следећи начин: „Аутобус са
одборницима који су се враћали са скупштине која је одржана у Београду на
административној линији у Јарињу, зауставили су војници америчког контигента са пушк
ама упереним у аутобусе
(!). Један војник је ушао унутра, легитимисао путнике, сви су му дали личне карте да би
он прокоментарисао неко незадовољство. Након тога је ушао преводилац, који је дрско
рекао да 
можемо само да ћутимо (!), у супротном ћемо бити враћени
(!). Ми смо питали зашто не можемо да уђемо на нашу територију и ми нисмо добили
никакав одговор већ су са пушкама упереним у аутобус, у путнике, на одборнике,
показали неку њихову демократију”. Рекао је Софронијевић.
[1]

  

Софронијевић је изјавио да не зна на који начин ће се одборници вратити кућама али да
не намеравају да одустану од те намере.

  

”Они су нас вратили, тренутно смо кренули ка Новом Пазару, и пробаћемо прелаз преко
Брњака, али вероватно ће нас и одатле вратити, јер знају да је овај аутобус са
одборницима, а онда ћемо видети да ли ћемо иће преко неког алтернативног правца, и
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ни ми сами не знамо шта ћемо урадити. Али једно је сигурно, макар и пешке ићи ћемо до
својих кућа”.

  

До овога тренутка није познато да ли су и на који начин одборници стигли на север
Космета својим домовима и породицама, али једно је сигурно - ово осионо понашање
војника КФОР-а јасно показује да њихов мандат није да сачувају животе и имовину свих
грађана на територији Косова и Метохије
, 
већ су се овим бруталним иживљавањем ставили на страну Приштине која не признаје
легално изабране органе српске локалне самоуправе на северу Косова. Ова чињеница
може само да нас забрине и да нас наведе да се упитамо која је заправо истинска мисија
КФОР-а на Косову.

  

У том светлу, предосећајући немире или у циљу даљег застрашивања Срба комадант
КФОР-а Ерхард Билер изјавио је да неће бити планираног повлачења војника КФОР-а
услед “затегнутих односа на терену”. Оценивши да је тамо ситуација “и иначе етнички
затегнута”, Билер је казао да не мисли да ће “у блиској будућности бити смањен број
војника” Кфора. [2]

  

Ово може да значи само једно, наиме КФОР се припрема да пружи максималну подршку
тзв. Влади Косова у циљу “успостављања власти над читавом територијом Космета”.
Додатно може да нас забрине чињеница да у СБ није прошла руска резолуција о осуди
једностраног поступка Приштине приликом слања својих паравојних формација на север
Косова. Министар Јеремић је истакао ургентну потребу да се све стране уздрже од
једностраних акција и да се врате дијалогу а предуслов за то је да Приштина, са
несумњивим одобрењем појединих земаља међународне заједнице, престане са
једностраним актима који могу само нашкодити већ ионако крхком дијалогу. На жалост,
такав развој ситуације у Савету безбедности УН као ни понашање америчких војника
нам не даје за право да очекујемо проширење и ојачање дијалога. Сасвим напротив.

  

    

[1] http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&amp;mm=08&amp;dd=30&amp;nav_c
ategory=640&amp;nav_id=538480

    

[2] http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&amp;mm=08&amp;dd=30&amp;nav_i
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