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Пише: Цвијетин Миливојевић
понедељак, 20 мај 2019 14:26

  

  

Ово је велика победа Срба на Косову и Метохији (КиМ), наставићемо да се боримо -
прокоментарисао је, синоћ, директор Канцеларије за КиМ Ледени "5:0 за нас" Ђурић
тријумф кандидата "Српске листе" (СЛ) за градоначелнике у четири општине на северу
Косова, на, трећим по реду, изборима по косовском систему у севернокосметским
општинама, али и првим на којима Срби своје бирачко право нису могли да остваре са
идентификационим документима државе Србије!

  За мање неупућене: Били су то још једни избори на којима су се Врховникови Срби
такмичили сами са собом и "развалили" са цирка 94-95 одсто гласова. И на којима је
гласало, тек, између, 30 и 40 одсто уписаних гласача, што речито говори о квантитету
"одушевљења" преосталих Срба на КиМ. Ту врсту летаргије није успео да разбије чак ни
честитарски, путем мобилне мреже, интониран глас Врховника лично који није одолео, а
да не одапне још једну стрелу на "неке тамо Србе" који су, наводно, организовали
"ужасне уцене и притиске и изговарали страшне речи против Српске листе", а све у
циљу борбе "против јединства и државног интереса"...
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  За још мање упућене: То су били избори после којих је коалициони партнер "Српскелисте" и вечити (само) "кандидат за Хаг" Кадри Весељи честитао грађанима четирисрпске општине, на чињеници да су ти избори "потврдили институционални итериторијални суверенитет Косова".  За баш баш неупућене: Били су то још једни, трећи по реду, избори за локалне (српске?)органе власти које је, захваљујући генијалном бриселском провиђењу двојца Врховник -Доглавник, из априла 2013, расписао председник "Републик е Косова" Хашим Тачи,лично.  Ледени није одолео и да се не похвали како је СЛ, јуче, осварила бољи резултат него2017. године - а то су они избори, у време којих је најгледанија овдашња телевизијаемитовала непотписану ТВ потерницу за тадашњим кандидатом за градоначелника(Северне) Митровице покојним Оливером Ивановићем - и како је све то "пропаст инеуспех свих оних неодговорних политичких чинилаца у Србији који су позивали набојкот ових избора"?!

  Шта хоћу да кажем? Чак је и ужасни, тајкунско-лоповски, ненародни, фашистички,антисрпски (даље упишите сами...) "жути олош", све локалне изборе у српскимопштинама на КиМ,  па чак и оне последње пре одласка у "пензију", 2012, расписивао позаконима државе Србије!  Први локални избори по косовским законима, дакле октроисани, уз употребунапредњачко-еспеесовске силе и неправде, одржани су тек крајем 2013, послепарафирања Бриселског споразума. С обзиром на противљење српског живља да бирапо законима независне државе Косово, те изборе обележиле су "ћораве кутије", масовноубацивање, напољу попуњених, гласачких листића, изборна крађа (уз саучесништвопредставника ОЕБС и осталих страних "посматрача"), инциденти на бирачким местима.  
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  То су били они избори, први након што је данашњи двојац Врховник - Доглавник,распустио "паралелне српске институције" (исте оне које чак ни, претходни, режим"жутог олоша" није дирао!) на северу Косова и после којих је чак и, у то време, веомаважан напредњачки активиста Крстимир Пантић, као изабрани градоначелник(Северне) Митровице, одбио да положи заклетву. За оне који су намерно заборавили,Пантић је тада рекао: "Нисам хтео да потпишем изјаву испод грба Косова. Нема статусненеутралности на изјавама које су потписане. Жалосно је шта су све наши одборници иградоначелници били принуђени да прихвате. Не само да нам отимају део територије,већ нам вређају достојанство и интелигенцију. Наравно, и Бриселски споразум јепрекршен јер су одборници и градоначелници уцењени и приморани да потпишу нешточега нема у њему. Бриселским споразумом је предвиђено да се избори одрже покосовским законима, а не по законима "Републике Косово"."  Пошто је Врховник најавио да је његов план за Косово, колико од јуче, да се убудуће и он"прави блесав", пошто је већ визионарски констатовао да се и сви ми, грађани Србије,укључив и Цркву плус међународну заједницу, приде, "правимо лудима" - прецизнијиодговор сам морао да потражим код "Марије на Пркосима". Елем, висока комесаркаЕс-ен-еса Обрадовић вели да ће, после шест и по година кратке паузе, нетом заказанаскупштинска седница посвећена Косову и Метохији, "дати стварно стање на КиМ, да ћето бити сурова слика стварности, али и да ће донети предлог тешких одлука које могудовести до могућег решења у неповољним околностима за нас".  
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  Да славодобитно констатујем: Ако сам овом убрзању "повратку" питања Косова иМетохије кући, у Народну скупштину Србије, на почетак (а на почетку и бејаше реч),макар мало допринео призивањем духа Његове екс-Екселенције и његовог "Крокикрокија платформе о Косову" и неумитности враћања на парламентарну резолуцију којаје ограничила мандат нашим преговарачима у чаврљањима са Приштином - ево,прихватам на себе, сву рафалну пљувачину коју сам, ових дана, претрпео однајомиљенијих Врховникових медија! Јер, као легалиста, не бих волео да, не дао Бог,сада запљуну и Врховника, Нашу Мају, Колегу Дрецуна и остале који су се, промптно,сложили са мном и, за 27. мај, најављују баш мој сценарио скупштинских дешавања!  И још једно питање: Још од Божићног интервјуа у "Вечерњим новостима" надбискупбеоградски Станислав Хочевар најављује заинтересованост Ватикана (поновио је то,пре неки дан, и у разговору са министром Кркобабићем) да се, у случају променеформата дијалога о Косову, и "Света столица" укључи у те разговоре. Па, да питам задопуштење мудрословно саветничко и медијског Врховниково Климоглавство - пошто сеова идеја мени чини веома веома занимљивом (тим пре, ако у игру уђу и Вашингтон иМосква), да ли, (господо) Врховникове еветефендије, смем ли ово да подржим?  Па да, на крају, скромно, убележим бар једно "позитивно бројање" за себе самога...  (cvijetinmilivojevic.blodspot.com)
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