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среда, 29 април 2020 13:36

  

  

Неколико дана у руској јавности се појављују текстови који имају за циљ да оправдају
такозвану поделу Косова, односно договор између Трамповог изасланика за Косово и
директора Националних обавештајних служби САД Ричарда Гренела и председника
Србије Вучића. У лобирању за договор о подели Косова предњаче господа Пјотр
Искендеров и Олег Бондаренко. Чудно је да они, иако руски наводно експерти за
Балкан, подржавају план који заступа Гренел - директор Националних обавештајних
служби САД и бивши амбасадор у Немачкој, човек који се неуморно борио против
Северног тока. Као професора међународног права на Правном факултету у Косовској
Митровици чуди ме да се руски држављани залажу за непоштовање српског Устава?
Вучићева идеја о подели Косова је у супротности са српским Уставом из 2006. Границе
Србије и правни систем могу да се мењају само ако се обезбеди 2/3 већина у Народној
скупштини и  подршка народа на обавезном референдуму. Господин Вучић није у стању
то да обезбеди па се зато нетранспарентно и незаконито договара са Американцима. Да
ли руски Вучићеви лобисти смеју такав незаконити и штетан став да изнесу везано за
своју земљу? У Русији се поводом промене и примене устава поступа онако како је
уобичајено у правној и сувереној држави. Устав се мења у Думи и на референдуму.
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  Србија ће договором о предаји територије  добити само једну једину целу општину насеверу Косова - општину Лепосавић. Вучић галантно даје делове две општине на северу -Звечан и Зубин Поток, укључујући и економске гиганте Трепчу и електро-системГазиводе, као и део општине у централној Србији Прешево. Коначно, даје и оно штоМилошевић под НАТО бомбама није хтео формално да потпише - све општине јужно одИбра укључујући 1.600 сакралних објеката и најпознатија 4 српска православнаманастира под заштитом УНЕСКА - Грачаницу, Дечане, Богородицу Љевишку и Пећкупатријаршију. Дакле, Србија Вучићевим неуставним планом добија 1 општину, а предајеоко 100.000 својих сународника, око 1.600 црквених објеката и око 15% своје територије.С обзиром да је у међународном јавном праву одавно напуштена доктринаекстериторијалности (то знају и студенти на првој години правних наука за разлику одгосподина Бондаренка) губитак Пећке патријаршије би био трајан. Вучић ће тако,предајом  договореном на  800 година аутокефалности СПЦ, успети да натера Србе наоно што ни моћна Османска империја, ни комунистички диктатор Хрват Јосип Броз Тито,ни најмоћније НАТО државе 1999. нису успели - да се добровољно одрекну Пећкепатријаршије, вековног седишта СПЦ. Тако би Вучић довршио оно што је почеозакључивањем Бриселског споразума 2013. којим је прихватио 2/3 Ахтисаријевог плана,плана којег је бивши српски премијер Коштуница у много тежим околностима 2007.године одбио. На основу Бриселског споразума и допунских споразума, Србија је упериоду 2013-2020. укинула све оно што је уз велике муке сачувала и изградила наКосову након бомбардовања 1999. Српски МУП на Косову од 1.200 припадника, Цивилнузаштиту основану 2006. од 800 припадника - углавном прекаљених војника, канцеларијеМУП у предграђу Приштине и јужно од Ибра, српско правосуђе јужно и северно од Ибра,српске општине, управне органе. Србија је након доласка Вучића на власт примениласпоразум о граници који Приштини омогућава присвајање 35 милиона евра приходагодишње, предала је сецесионистима и енергетски систем и телекомуникације имеђународни позивни број +383. Вучић је јавно позивао српске судије 2017. да сеприкључе албанским сецесионистичким судовима. Такав позив од стране централневласти на кршење важећег Устава и изградњу сецесионистичких институција нијезабележен у модерној правној историји…  

  Вашингтон је очигледно већ почео да испуњава свој део договора Гренел - Вучић такошто је организовао смену такозваног премијера Косова Куртија у марту 2020. Да ли икоко није лобиста или нема лични интерес заиста мисли да Американци дају бесплатнеуступке?  Потписивањем договора о  подели у Белој кући и тиме формалним признањем Косова,Београд ће фактички ставити ван снаге Резолуцију 1244 СБ УН. Односно, исту онуРезолуцију која гарантује суверенитет Србије и коју званична Москва жестоко брани  уИнтерполу, УНЕСКУ, афричким, азијским и америчким земљама које повлаче признањенезависности Косова (17 држава у протеклих неколико година).    Вучић, иначе носилац руског ордена, се за руску помоћ која је убедљиво била највећа„захвалио“ тако што је 15. априла на државној РТС више пута у ударном терминуемитован антипутиновски и антируски филм „Путинови сведоци“, аутора ВиталијаМанског    Тако ће главни дипломатски адут Москве на Балкану бити стављен ван снаге и нарушенмеђународни углед Русије.  Да је један од елемената Гренеловог договора потискивање Русије из Србије показује иследеће. Након састанка Гренел - Вучић у Вашингтону, српски председник се све до 3.априла није обратио руском председнику за помоћ поводом Короне иако је Србијапроцентуално у односу на број становника имала највећи број заражених у региону. Умеђувремену је упутио поруке Меркеловој, Сију, Трампу, Џонсону и шеицима из УАЕ.Када је Русија у року од 24 сата послала Србији 11 великих транспортних авиона и 90лекара, Вучић их чак није ни дочекао на аеродрому, иако је неколико дана пре тога узпомпу дочекао један једини кинески авион. Вучић, иначе носилац руског ордена, се заруску помоћ која је убедљиво била највећа „захвалио“ тако што је 15. априла на државнојРТС више пута у ударном термину емитован антипутиновски и антируски филм„Путинови сведоци“, аутора Виталија Манског. Више су него смешне тврдње да је тоурађено без Вучићевог знања. РТС се финансира из државног буџета и држава употпуности контролише управни одбор РТС-а. Директору РТС је 2019. продужен мандатиако је стекао услове за пензију.  

  Дакле, за поделу Косова су директор националних обавештајних служби САД Гренел,који је на то место дошао и због доприноса заустављању Северног тока, и Вучић.  Против поделе Косова је српско јавно мњење, што показује Вучићево неуставноизбегавање референдума. Против поделе је и СПЦ - показује саопштење Сабора СПЦиз маја 2019. Подела је противна међународном праву, односно Резолуцији 1244 као иУставу Србије из 2006. Ономе ко није пословно везан за Вучића, више је него јасно шта јеисправно.  На крају, нека лобисти поделе у Србији и Русији дођу на КИМ да објасне народу зашто јебоље да живе у албанској сецесионистичкој творевини и по албанским законима, а не усрпској држави по српским законима.  ( Регнум-Центар за геостратешке студије )
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