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СРЕБРЕНИЧКИ ПРОЈЕКАТ –
ПОЛИТИЧКА МОРБИДНОСТ
Сребреница претворена у трајање: сценографија, прича, сузе...
речју – уходани!? Ковчези само пристижу, али искључиво 11.
јула!? И туга је резервисана за 11. јул, ова официјелна!? Овде и
не говорим о правим жртвама и њиховој родбини, њима
дубоко саучешће. А у Братунцу нема ковчега, нема бројева,
нема паковања, препакивања, и чекања да се пред камерама
проливају сузе - 12. јула, само исконска туга! И Београд је са
тугом завршио дан пре, како их „слућајно“ тужне не би затекао
12. јул...

Ових дана почела је ексхумација масовне гробнице на сарајевској градској
депонији у Бућа Потоку у којој су за време рата од 1992–'95. „починак“ нашли убијени
сарајевски Срби! Директор ове градске депоније која је масовна гробница и ратни злочин,
био је од 1990–'95. данашњи потпредседник Федерације БиХ Мирсад Кебо!? Ова депонија
није дело појединца, то је у оквиру система разрађен злочин над Србима, о чему говори и
само напредовање у служби тадашњег директора депоније који је тим директоровањем
дошао до потпредседника њиховога им ентитета у БиХ, те са тога места стоји данас
„уплакан у Потоћарима“!?! Није Кебова депонија једина масовна гробница у којој су Срби
у Сарајеву! Читаоци овога сајта могу на њему наћи и емисију коју сам радила на ову тему
под називом „Страдање Срба у Сарајеву - гробнице на три спрата“! Сарајево је само једна
из низа заташкаваних истина о рату деведесетих, која се тешко пробија до јавности, јер
када препакивачи историје узму оловку у руке, њиховој бескрупулозној машти и
морбидности краја нема! Не кажем да је ово новина нашега доба, историја је препуна
„чињеница“ из маште победника и моћника, али у односу на историју када се то само
назирало, данашња очигледност штимовања историје, нормалног човека, коме нису
заробили мозак, обузима језа и страх од „разигране маште“ њиховога болеснога ума!
Савремена техничка достигнућа данас човека стављају у улогу саучесника директног
преноса болесне моћи која плаши! Не интересују њих они који тачно знају да је то лаж,
ово је намењено онима којима су њихове лажи свете, који их гутају као мантру и
доживљавају као директан спој са истином, падајући у транс пред својим „гуруима“!
Србија и Срби окружени су и затворени у казамат низа оваквих најновијих пројеката,
један из тога низа је и Сребреница претворена у трајање! Усавршили се и још ће! Све су

бољи и бољи! Сценографија, прича, сузе, ковчези... речју – уходани!? Ковчези само
пристижу, али искључиво 11. јула!? И туга је резервисана за 11 јул, ова официјелна,
осталим данима је нема!? Овде и не говорим о правим жртвама и њиховој родбини, њима
дубоко саучешће!
Овога јула пројекат је задао цифру од 409 и - ту су!? Скупљају их од прошлога јула
и негде држе!? Где их држе годину дана?! Шта је у ковчезима?! По ком принципу и
колики део тела је довољан да се нађе у једном ковчегу да би они сматрали да је то једна
особа која носи један број од оне задате цифре од 8000?! У колико ковчега разврставају и
деле једну те исту особу, па је сахрањују и воде као једну целу, како би се достигао, а бога
ми и премашио задати број, то сам ђаво зна!? Ко је то све смислио и зашто, није да се не
зна, али овакву морбидност, манипулацију и злочин над мртвим телом историја не памти!
Тежак им је задатак у наследство за живота оставио рахметли Алија па данас
морају све који су рахметли, лише Алије им, да скупљају по Босни, деле у стотине делова
не би ли напабирчили задату цифру, да на дан задате жалости 11. јула, пред буднијем оком
светских камера, сахрањују у Сребреници! Е сад, овде код ових задатих бројева, недостаје
једна хронологија коју морам изнети! Наиме, опште је познато, а ја као ратни репортер
тога доба о томе могу и да сведочим, да је, охо-хо пре „Сребренице“, тадашњи председник
„демократске“ Америке Бил Клинтон (још увек није рахметли) тражио од, тада
нерахметли, Алије Изетбеговића да, како зна и уме изазове и направи масакр у
Сребреници, не мање од 4000 па до једно 5000 жртава, како би правдољубива Америка
имала оправдање да праведним НАТО-м туче по неправедним Србима у БиХ! Ову „тајну“
између њега и Клинтона, Алија је лично изнео на седници Председништва, са којом се
неки нису слагали, а међу таквима је био и генерал Алијине војске Сефер Халиловић! У то
време је, до нас новинара допрла информација како је генерал Халиловић Алији у брк
скресао: „Ти си полудео Алија!“ Али, Алија тада не само да је био нерахметли, него врло
живахан и неприкосновен, што се лудила тиче, о томе не бих! Нема шта Алија преко свога
представника Насера Орића није радио у Сребреници и засеоцима, не би ли, ако оикако
може, извршио поверени му задатак од Клинтона! Орић је клао, убијао, масакрирао
недужну српску нејач од детета до старца, дан ноћ - на норму и то све под будним оком
холандског батаљона, којега је „невини“ Запад поставио ту у циљу демилитаризације
сребреничке зоне!? Сад Запад „назоћан“ и тугује!? И Београд се Еуропи додворио својом
Декларацијом или Резолуцијом, шта већ, и огласио и овога 11. јула да и он саучествује у
болу - 12. јула када се у Братунцу одржава помен побијеним Србима у Сребреници и око
ње под командом „невинога“ Насера Орића, ни „а“ из Београда!? Са тугом је Београд
завршио дан пре, како их „слућајно“ тужне не би затекао 12. јул! Братунац је само
исконска туга најближих и најмилијих! Нема ковчега, нема бројева, нема паковања,
препакивања, и чекања да се пред камерама проливају сузе - 12. јула - камера у Братунцу и
нема, а ни Београда!?
Нема ни истине пред камерама, ако нигде, у Београду би морала бити, не једном већ
онолико колико је потребно да се разобличе западне лажи! Кад је у питању „Сребреница“
истина би се морала понављати све док не победи, а истина је да је након четири пута,
колико је генерал Ратко Младић покушавао преговорима да спречи и заустави масакр над
Србима у Сребреници, који је трајао преко три године, издао саопштење да се евакуишу
сви муслимани цивили и уследила је офанзива Војске Републике Српске на Алијину
војску у којој су били војнички губици са обе стране, али на страни Алијине војске знатно
виши, што се у некој ратној теорији приписује војничкој успешности и знању! Чињеница

је да је након пораза Алијине војске дошло до стрељања , неко каже стотинак, неко
неколико стотина заробљених муслиманских војника – што је несумњиво ратни злочин
који би требало у детаље испитати: и колико је стрељано, и шта је била сврха и циљ овога
стрељања, и ко је стрељао, и ко је наредио, и какву улогу ту има француска обавештајна
служба, а какву заштићени хашки сведок Хрват Дражен Ердемовић који тврди да је он у
име Срба сам стрељао неколико стотина - стрељао на норму (воле Хрвати норму у овим
работама, па макар и у машти, ослачало им још од Јасеновца)! Ово су подаци у прилог
истини, за оне који заиста хоће истину о Сребреници!
Мене у овом читавом пропагандном галиматијасу мучи још и како они од 5000 које
им је задао Клинтон, дођоше до оне фамозне бројке од 8000, а сад и њу пребацили, па
уклесали чак 8372!? Померили циљ за преко 300, па преврћу Босну, ваде мртве, скупљају,
комадају, пакују и откачињу број по број до уклесанога броја!? Ово како су се они
уиграли, а допало им се, они ће изгледа свима који су икад умирали и сахрањивани, да не
кажем рахметли, по Босни, преврнути кости, изделити по сандуцима и посахрањивати уз
лелек, кукњаву и присуство Еуропе 11. јула у Потоћарима!? А и што не би када се
истином нико не бави!?

