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Припадници КПТС-Косовске полицијско-терористичке службе, тј. КПС полиције,
зауставили су 16.06. на прилазу Косовској Митровици, возило Бојана Мирковића, са
регистарским ознакама Приштине, скинули ПР таблице са возила и поломили их. Бојана
Стојановића из Обилића зауставила је патрола КПТС на прилазу граду, у којој је било 8
терориста полицајаца. “Са возила су ми скинули ПР таблице и поломили их. Рекли су ми
да те таблице више не важе”, рекао је Стојановић. Интересантно је да од возача нису
тражили саобраћајну дозволу нити било какав документ којим се потврђује време и
место регистрације возила. Акција КПТС полиције је, по речима Стојановића, трајала
јутрос од 8 до 10 сати. Он је КИМ радију рекао да није једини коме се ово јутрос
догодило и да је то исто учињено на неколико возила са регистарским ознакама
косовских градова.

  

Такође, припадници КПТС зауставили су у јужном делу Косовске Митровице још један
аутомобил са приштинским регистарским ознакама, чији је власник Јордан Веселиновић
из Племетине, и наредили му да их скине, након чега су поломили таблице. "Све се
догодило на очиглед моје супруге и детета, које сам јутрос морао да водим до болнице у
северном делу Косовске Митровице", објаснио је Веселиновић. Он је казао да му је
припадник КПС-а наредио да скине таблице и да је, пошто је то учинио, обе таблице
"згужаво и бацио на земљу", објаснивши му да је јуче на снагу ступио "Устав Косова" и да
"приштинске регистарске ознаке више не важе". "Тек након инсистирања и интервенције
полицајца из друге патроле која је у међувремену стигла на лице места, припадник КПС
ми је написао на албанском језику потврду о 'неисправности докумената', иако су ми и
возачка и саобраћајна регуларне и враћене након контроле", објаснио је Веселиновић.
Веселиновић је случај пријавио представницима КПС у северном делу Косовске
Митровице, где је дао изјаву, додајући да су се на мети ове патроле нашли и други Срби
који су се јутрос нашли на путу Косовска Митровица - Приштина.

  

На административном прелазу Мердаре, припадници КПТС полиције почели су са
наплатом осигурања у износу од 50 евра, возилима са регистарским ознакама Србије. 

  

Све ове информације сасвим јасно говоре да, полако, али сигурно, шиптарски терористи
и сепаратисти почињу да примењују тзв. Устав тзв. Независног Косова. Нажалост, они
то чине и уз подршку појединих Срба са Косова и Метохије (1) .

  

Тек кад је тзв. Устав тзв. Независног Косова ступио на снагу, наши политичари су се
сетили да реагују, иако је то могло много раније (2) , јер сам процес његовог доношења
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није био никаква тајна (3) , нити је
он донет за један дан. Иако је било сасвим јасно да ће тзв. Устав тзв. Независног Косова
донети проблеме Србима, нарочито онима у енклавама, наши политичари и наша Влада
нису учинили ништа да спрече доношење овог нелегалног акта.

  

Тзв. Устав тзв. Независног Косова је донет, ступио је на снагу, а тек онда је уследила
реакција појединих политичких партија и Владе. Срби на КиМ се већ суочавају са
последицама доношења тзв. Устава тзв. Независног Косова, што значи да реакција
наших политичара и наше Владе поново касне. Уместо да предупреде дешавања и
пројектују будућа, они се суочавају са последицама. Изгледа да никад нису читали
Збигњева Бжежинског и да им је појам превентиве у политици потпуно стран, као шту су
им стране методе и средства превентиве.

  

Чак и суочавање са последицама не иде како треба. Наиме, посланичка група ДСС и НС
у Скупштини Србије, затражила је јуче од председавајућег Јована Кркобабића, да хитно
закаже седницу парламента, на којој би се одбацила мисија ЕУЛЕКС и поништио
једнострани акт проглашења тзв. Устава тзв. Независног Косова. Захтев је подржала
СРС.

  

У ДС-у, пак, сматрају да парламент не треба да се изјашњава о сваком новом потезу
Албанаца. „Скупштина Србије је већ усвојила декларацију и нема потребе да се
изјашњава о сваком појединачном акту у вези са једностраним проглашењем
независности Космета. А конкретан одговор на предлог ДСС-НС даћемо тек пошто се
заврше консултације унутар посланичке групе коалиције 'За европску Србију' “ – казала
је јуче шеф посланичке групе ДС, Нада Колунџија. Према томе, потпуно је неизвесно да
ли ће се уопште одржати Скупштина Србије с темом које је предложила посланичка
група ДСС и НС. Да није тужно и поразно, било би смешно.

  

Овоме треба додати још једну поражавајућу чињеницу, која се односи на Министарства
полиције и правде. Наиме, ова министарства се нису сетила да предузму одговарајуће
законске мере против оних који су изгласали независност Косова и који доносе, у вези с
тим, нелегалне акте. Те законске мере укључују и потернице Интерпола. Можда ће неко
рећи: „... па, ето, свет не реагује на те потернице – имамо примере Тачија и Чекуа...“ 

  

„Да“ – рећи ћемо ми, то је тачно, неке земље не реагују, али већина земаља света не
признаје тзв. Независно Косово, а потернице Интерпола ограничавају кретање
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терориста, сепаратиста и њихових помагача. Страх од могућег хапшења и испоручивања
држави Србији, умногоме би онемогућио њихове спољнополитичке активности. Све је то
део борбе против тероризма и сепаратизма. Терористима и сепратистима „не треба дати
мирно да спавају“, тако ће ићи из грешке у грешку. То је modus operandi према
терористима и сепаратистима, који примењују САД, Велика Британија, Израел...

  

Овако неометани, ови сепаратисти, проглашавају независност, доносе некакав устав,
слободно шетају по свету, а 11. јула ће, чак, организовати и донаторску конференцију...
Бојим се да на крају, у будућности, кад њихова војска буде спремна, уз помоћ САД-а,
слично као и у Хрватској, Срби на КиМ не буду суочени с неком врстом „Олује“ (4) .
Индиције за тако нешто постоје. САД ће обучавати некакву војску Косова, а то би
значило почетак операције FID (Foreign Internal Defence), односно почетак оперције
"унутрашња одбрана пријатељске земље" 
(5)
. На жалост, на ову очигледну претњу по безбедност државе, нарочито безбедност
преосталих Срба на КиМ, наша политика уопште не реагује. 

  

Ако, и кад буду реаговали, сва је прилика да ће Срби у колонама напуштати КиМ. 

  

Фусноте: 

  

(1) http://www.vidovdan.org/article1306.html

  

(2) http://www.vidovdan.org/article1118.html&

  

(3) http://www.ustavkosova.info/?cid=3,1 

  

(4) http://www.vidovdan.org/article1269.html& 

  

(5) http://www.mail-archive.com/sin@antic.org/msg03701.html
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