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ИСТОРИЈА ХРВАТСКИХ „ЗАЧИНА“ ЗА СРБЕ
Хрвати признали „угњетено“Косово и то тек сад, а још су
у Прогласу 1932. зацртали; „Дужност је комуниста у Хрватској
и у осталим угњетеним крајевима да организују масе у моћне
акције са усташким покретом,...против српског угњетавања“!
Пљунути садашњи „новоријек“ у Србији и ван ње: „...Срби су
окупатори, Срби врше етничко чишћење, Срби се морају
денацификовати, Срби су геноцидни, Срби су агресори, Срби
су криви за бомбардовање НАТО, Срби...“

Незапажено прође ово хрватско признање Косова, или ја, ка' вазда, претерујем?!
Мора да нешто са мном није у реду! Мора да то није ни важно толико, док га на нашим
медијима нема, или да будем искрена - једва! Замислите да ми то промакне, а промакло
би, да сам се на „нас“ ослонила! Ко ће дан-ноћ седет' и гледат' у екран одакле нам стиже
„право да знамо све“, или ове друге екране у земљи Србији којима су дали право да буду
екрани! Они ове безначајне ствари не разглабају у недогле - једном удену и, ај ти сад, ко је
видео - видео је!
Данас је у Србији тако, устанеш ли испред екрана случајно „ра' себе“, оде у незнању
и Косово, и Срби, и национално питање - нема понављања из дана у дан и из ноћи у ноћ!
Што си уватио - уватио си! Е, ''Свадбу“, разне „кључеве“ и остала весеља „куће горе а бабе
се чешљају“, по принципу „аматери своме граду“, све и да 'оћеш да заобиђеш, нема шансе!
То не мањка! Сва срећа што сам гледала ХРТ, иначе оста брука од мене! Хрвати су то
поштено - два дана ударна вест и још плус специјалне емисије! Било је и нашијех тамо,
који су прозборили коју о независном Косову, како бих ја, иначе, сазнала да,
постђинђићевски премијер Живковић, може свега да се одрекне али „Вегете“, никад - што
се Косова и Метохије тиче, с тим нема проблема! Та „Вегета“ је чудо!
Увек су Хрвати знали да га „зачине“ Србима! За то се ово око признања много не
таласа! „Таман смо успоставили добре односе са Хрватском“ - чусте ли их?! Они то мисле
на хрватски капитал и трговину! На сваком кораку хрватска „Идеа“, „Агрокор“ и остале
ђаконије! Нико ка' паре не „успостави добре односе“?! Шта има везе што нам одузимају
Косово и Метохију! То је само за Србе новост! Хрватска на томе ради, и не само на томе,
још од Треће земаљске конференције КПЈ из 1924. (до душе помажу им и српски
комунисти) на којој је одлучено да су Срби легитимна мета јер „Срби се имају сматрати
угњетачком нацијом“! А у Прогласу из 1932. се каже; „Дужност је комуниста у Хрватској

и у осталим угњетеним крајевима да организују масе у моћне акције солидарности са
усташким покретом,...против угњетавања“!
У писмима ЦК СКЈ „друговима“, из 1935. нека што „другови“ траже „ослобођење
угњетених нација од великосрпске хегемоније“, него траже од Срба да се за то боре!!! Не
личи ли вам ово на данашњи „новоријек“, и у Србији и ван ње: „...Срби се морају
денацификовати,Срби су окупатори, Срби врше етничко чишћење, Срби су геноцидни,
Срби су агресори, Срби су криви за бомбардовање НАТО, Срби...“! Све у свему
„пљунута“ Трећа земаљска конференција и писма ЦКСКЈ! А од Четврте земаљске
конференције, 1934. „тројка“ Броз-Кардељ-Бакарић, ствара КПСЛ и КПХ у оквиру КПЈ!
Док сав посао није завршен, у Србији, тако посебно као у Словенији и Хрватској, нису
организовали комунисте, како би Србија била што даље од места где се одлучује, све док
и у њој нису инсталирали комунисте своје истомишљенике, па су , нешто без њих, нешто с
њима ударили у одлучивање: од Јасеновца; кројења граница у Јајцу 1943.; Голог отока, од
1948. до 1956.( друг Кардељ је одредио место); Брионског Пленума 1966., када се Броз
ослободио тадашње поставке српских му слуга и поставио следеће; Устава 1974. када се и
распала Југославија... Али практична извједба, како би рекли наши сусједи, наступила је
деведесетих! Онда финиш: референдум 1990. о издвајању, па Одлука о „Бљеску“ и
„Олуји“ 1995. године, а тек учинак Агима Чекуа (дојучерашњег премијера њиховог
Косова) против „угњетача“ у Медачком џепу и осталим „џеповима“, да и не причам! И,
ево и ова Одлука сада од 19. марта 2008. када је Хрватска, као да је њено, признала
Шиптарима Косово! Е, умало да заборавим Конгрес КПЈ у Дрездену 1928. и његову Трећу
одлуку да се КиМ поклони Шиптарима и направи „Радничко-сељачка република Косово“!
И, да извините на овомe дављењу, шта би ви сад?! Немојте ми само дират' Хрвате!
Хрвати су доследни! Има ли и једне Одлуке, а толико их је још, поред ових наведених, но
ми не могу стат', коју су зацртали, а да је нису остварили?! Нема! Београд не чита
комунистичке одлуке - жмури! До деведесетих му није дала “тројка“ да чита и одлучује,
могао је само да извршава, иначе оде „фотеља“! Данас не да нека друга „тројка“ „фотеља“ је опет у опасности! За то је Београд „успоставио добре односе“ - и, ћути?!

