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Две особе српске националности пронађене су мртве у селу Партеш надомак Гњилана,
а, према изјавама становника овог села, у кући је било трагова крви. Додатни детаљи о
овом догађају нису познати, а увиђај обавља косовска полиција.

  

Страдали су брачни пар Трајанка (58) и Богдан (64) Петковић, које је мртве пронашао
комшија Зоран Караџић, јавио је КИМ радио.

  

Караџић је рекао да му је било сумњиво што Петковиће није видео током дана, а да су,
када је дошао до њихове куће, која се налази преко пута његове, врата била закључана,
па је кроз завесу видео како леже на поду у локви крви, након чега је позвао полицију.

  

Рекао је и да је видео да су ствари биле свуда разбацане и да је било крви.

  

Испред породичне куће Петковића тренутно се налазе јаке снаге Кфора и косовске
полиције, преноси КИМ радио.

  

Породична кућа Петковића налази се у близини пута Гњилане - Урошевац у селу
Партеш, а како кажу мештани, двоје настрадалих су у њој живели сами пошто њихова
ћерка живи са породицом у Нишу.

  

У Партешу, које је једно од највећих српских села у овом делу Косова, живи око 300
српских породица.

  

Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић осудио је убиство брачног пара
Петковић и изразио очекивање да ће истрагу обавити непристрасна међународна група
како би се открила права истина о том злочину.

  

"Убиство Петковића у Партешу је за сваку осуду и то је нешто што се нажалост
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последњих неколико година дешава на Косову и Метохији", рекао је Богдановић
агенцији Бета.

  

Министар је навео да се може сматрати да је злочин етнички мотивисан и да је из тог
разлога потребно да истрагу води непристрасна гурпа као би се открила истина о томе
шта се десило.

  

Богдановић је рекао да је апсолутно неприхватљиво да од 1999. године до данас
ниједан злочин над Србима није разрешен, и да је то један од разлога што се убиства
настављају.

  

"Овакви и слични нерасветљени злочини су давали подстрек људима да чине злодела
против Срба и других неалбанаца да ли из етнички мотивисаних разлога или из
користољубља или других побуда", рекао је министар.
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