Удружење породица киднапованих и несталих лица
на Косову и Метохији

ЧАСОПИС „ОТЕТА ИСТИНА“ – БРОЈ 12, октобар - децембар 2007.

ПРЕ И ПОСЛЕ
Задње године другог миленијума десило се нешто готово незамисливо на
старом континенту.
Житељи Србије, једне од најстаријих држава по свом постојању, цивилизацији и
некадашњем значају и положају у тој истој Европи али и свету доведени су, не
својом кривицом у ситуацију да мере време и догађаје од пре и после
бомбардовања њихове земље. Житељи Косова и Метохије Срби и неалбанци у
неколицини случајева и Албанци који су били привржени држави Србији на
жалост време рачунају на оно пре и после киднаповања њихових чланова
породице. Пре, када су имали миран, спокојан и срећан живот, и после
киднаповања када им се све пореметило, кад више ништа није исто, нити су они
сами исти као док су били комплетна породица.
Уз киднаповање ишло је и протеривање из кућа и станова, губитак посла, а и
примања отетог члана породице. И кад се све то сабере и дода жалости и болу
за изгубљеним драгим бићем, поставља се неизбежно питање како ти ојађени
људи подносе толику несрећу, тугу ту притајену убицу, осећај немоћи и
безнађа. Гледам их свих ових година како се боре и надају упорно се надају да
ће их Бог погледати, услишити њихове вапаје и вратити им вољена бића. На
њиховим лицима остали су трагови те борбе, у очима које немају сјаја, одсутан
поглед, изгубљен негде далеко у прошлост.
Имам велико поштовање према њима. Они су хероји. Мало ко би могао
издржати оно што они скоро деценију трпе. Откинут део душе, а они је имају и
тај остатак деле међусобно, теше једни друге, надају се тако сакупљени међу
собом и заплачу, олакшају душу и онда иду даље, у потрагу, Знају да не смеју
посустати, јер им отета вољена бића не би опростила. То они тако мисле. А није
тако. Учинили су они све што је од њих зависило. Чине и даље. Идру, моле оне
који могу више од њих. Могу а неће, или то раде споро као да се не ради о
људима, животима једних (ако су живи) и других (који живе да их нађу). Чудне
се ствари дешавају на овим просторима, незамисливо чудне да по примени
неких посебних аршина према нашем народу и држави од стране светских
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моћника, али и ономе што смо преко глава својих претурили постајемо стварно
земља чуда.
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