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УКРАЈИНА И ЕУ „ДЕЛАТНИЦИ“
Да краткопамтљиве, који живе по правилу „нећу
прошлост, хоћу будућност“, ово дубоко залажење у
историју не би збуњивало, без обзира што оно једино
објашњава данашњу Украјину, кренућу с врха, од
најновијих збивања, 2004. и украјинске „оранж
револуције“, њихове „Поре“ и наших „Отпораша“ који су
их „едуковали“ на челу са Срђом Поповићем и осталим
еуропејским „делатницима“, а Путин рече пре неки дан:
„Сви се варају који мисле да могу војно бити јачи од
Русије“! Не замерите ми на дигресији! Онако, сетих се
успут!

Д

ок клизимо у живо блато, и док нам објашњавају како се ЕУ
због нашега добра жртвује да нас спаси и стрпа иза црте коју је себи задала, искочи
Украјина - као објашњење на чијем примеру се тачно види ко врши окупацију, шта
је ЕУ, зашто то ради, колика права има њено робље звано „нове чланице“ и која
улога им је намењена!
Не знам како вама, али мени која сам могла само из књига да сазнам како је
настајао Трећи рајх, бескрајно је интересантно ово уживо праћење и пренос
настанка „Четвртога рајха“!? Што се тиче метода који се користе, није да нема
разлике, али није да нема и сличности!? Кад се то раздвоји, сличности толико има
да су разлике давно изгубиле трку, а опет све изгледа као да ни налик није!? Е то је
кунст! Ма, тооолики су мајстори, ја сам почела да их онако групно обожавам и то
заједно са све, и свесним и слуђеним, „делатницима“ еуропејских интереса!?
Посматрајући мало издаље, на примеру Украјине, то наше привођење
„Четвртоме рајху“, ма, пљунута 1935. шеста, седма..., само што није '41. Јесте ли
видели како пред нашим очима тече претња, принуда, окупација Украјине и
ширење "Четвртог рајха"!? Украјина обећала потписивање „пакта“ и од једном –
ћорак, барем за сада!? Разлог овоме преокрету је врло једноставан, папир и оловка
и на основу просте рачунице подвучена црта: “У сагласности са интересима
државне безбедности, држава се руководила искључиво националним интересима,
интересима очувања радних места и повећавања економске стабилности државе,
повећања производног капацитета и другим задацима у циљу обезбеђења достојног
животног стандарда наших људи”, у потпису државни врх Украјине!!! Ма
немојте!? Ви се нашли паметни да водите рачуна о интетресима сопствене државе и
народа, уместо о интересима ЕУ!? Ви се нашли да зауставите ширење „Четвртога
рајха“ и то на Светога Арханђела Михаила, неколико дана пред пут целе ЕУ на
Самит у Литванију, где је трабало да на своју капитулацију ставите потпис поред
Грузије и Молдавије!? А оно: „нећу прошлост, хоћу будућност“, „пут без
алтренативе“..., то ништа, а!?

Потврда украјинског става, недељу дана после, на литванском Самиту где
су се сви еуропејски званичници састали, у нас удари као гром из ведра неба, који
затворених очију у сну „принцезе на зрну грашка“ чекамо буђење тек кад нас
спусте иза зидина ЕУ!? Украјина није спавала! Она је пре тога изводила дууугачке
математичке операције са ЕУ - групно и појединачно! Тражила је она и помоћ од
ММФ-а да јој се нађе на еуропејском путу! ММФ је Украјину први хтео својом
уценом да баци под ноге и претвори у зависну сиротињу, тако што је условио да ће
јој дати кредит (запамтите, кредит не поклон, и то уз дееебелу камату) само ако
своме народу подигне толики намет да под њим цркне, што се види и из званичног
саопштења украјинске власти: “Не рачунамо на средства ММФ-а која су изнета у
последњем предлогу, условљеном повећавањем тарифа за комуналне услуге у
Украјини за 40%. Председников став је да те услове ропског уговора који је
потписала претходна влада не можемо пребацити на плећа наших људи. Због тога
до повишења тарифа неће доћи.” Занимљиво је да су представници ММФ-а, свега
неколико сати пре ове изјаве, казали да чак ни потписивање уговора о асоцијацији
са ЕУ није гаранција да би дошло до нових преговора о кредитирању, јер њима није
довољан потпис на капитулацију, они хоће намет на робље док не цркне или тако
гладно са моткама не удари једно на друго док се међусобно не истреби, е после
тога „завади па владај“, владање и није неки проблем!?
Украјина се одавно бори и мучи! Могли би кренут још од 10–11.века и
Кијевске Русије, или Првог светског рата и Аустроугарске с једне стране и Царске
Русије с друге! „Наши западни пријатељи“, у разним унијама и савезима кроз
историју, стално отимају свету руску земљу и прогоне руски народ, као што исти и
исто то раде и са Србима и нашим светим Косметом. Они који знају, знају да је
Украјина питање свих питања, али да краткопамтљиве, који живе по правилу „нећу
прошлост, хоћу будућност“, ово дубоко залажење у историју не би збуњивало, без
обзира што оно једино објашњава данашњу Украјину, кренућу с врха! Сећате ли се
2004. и „оранж револуције“ предвођене „Пором“ и едуковане делатницима нашега
„Отпора“, од Срђе Поповића па надаље!? Није Украјини ово освешћење тек тако,
преко ноћи, дошло!? А изгледа да није да није то и наша ЕУ знала, само је мислила
„пси лају, каравани пролазе“, као са Србијом!? Украјина је и објашњавала и молила
своју будућу газдарицу ЕУ, отварала јој душу, износила своје муке! Прихватала је
и улазак у ЕУ, очекујући макар неку помоћ за оно што би губила преласком на
европске стандарде, као и остале трошкове, који би је на том путу „благостања“
коштали између 160 и 500 милијарди евра! Међутим, ЕУ је тврда срца била и ове
захтеве одбила. Нама је ово све познато, од ММФ-а па надаље. И ми – ништа!? Сад
се нашла Украјина да нам руши снове!? Ма немојте!? Да вам ЕУ компензира
губитке које ћете имати уласком у ЕУ! Па не отима вас ЕУ због вас него због себе,
а ви би да вам још и плати! Па ви њој треба да плаћате, а не она вама! Није ЕУ
смишљена због чланица, него су чланице ЕУ да, уз Немачку и још једну или
евентуално две државе Европе, живе као газде, а остали да им то омогуће!? Јесте ли
ви уопште читали историју!? Знате ли да је Трећи рајх имао осовину Рим-БерлинТокио, и кајмак је припадао „осовини“! Не кажем ја, било је, ту и тамо, по која
мрва и за обожаваоце, али за противнике(!) ништа осим бомби, логора, пљачке и
затирања!?
Е сад да направим малу дигресију кад смо већ код „осовина“, обожавалаца и
бомби! Рече Путин пре неки дан: „Сви се варају који мисле да могу војно бити јачи
од Русије“! Не замерите ми на дигресији! Онако, сетих се успут!
Ни ЕУ није од јуче!? Има она „зеца у рукаву“ за све алтернативе! Она је
одавно, кад је кретала у нову окупацију, ставила на папир како да покрије и победи
сва изненађења која би је могла задесити на путу стварања “Четвртога рајха“! Овај

Самит, као свој пројекат, покренула је још у мају 2009. ко бајаги да подржи
демократске и тржишне реформе у шест земаља источне Европе и јужног Кавказа:
Јерменију, Азербејџан, Украјину, Белорусију, Грузију и Молдавију!? Ово што је
заокружила баш те земље и запарала директно по трбуху Русије, нема везе ни са
чим осим са демократијом и племенитим жртвовањем зарад тих шест држава! А не
бежи ни да плати кад треба!? Не иде она „грлом у јагоде“, како то тражи од
будућих чланица!? Она је, зарад победе и окупације ових држава, које је као змија
жабу хипнотисала пред прождирање, од 2010. до 2013. издвојила 2,5 милијарди
евра!? Ову подебелу суму еврића цалнула је чисто из мека срца!? За сваки случај!?
Злу не требало!? Ти еврићи су легли у џеп „војницима“ ЕУ!? Има да се прво
опреми „опозиција“ жељна еуропејске демократије у свим будућим чланицама, у
ствари онима које би могле пружати отпор окупацији!? Е то је организован и
плаћен циркус, а не ови наши аматерски и појединачни подухвати које подузимамо
и којима им се супростављамо, мислећи да ће нас то спасити!? Кад су „војници“ на
еуропејски знак кренули у акцију и запосели тргове, а пре тога накуповали
пиштаљке, лонце, поклопце, транспаренте, да се има ушта дунут и залупат!? Из тих
милијардица иде и логистичка подршка за „делатнике“ са ТВ екрана и штампаних
медија сорошоновинара и НВО сектора! Све ово, мученица и доброчинитељка ЕУ
платила је из свога џепа!? Па кад делатници, пуних џепова, навалише да народу
преслажу мозак и објшњавају му да му „не треба прошлост већ будућност“, па кад
плебс чује реч будућност, њему је то сасвим довољно, он не пита каква је!? Ма,
много сте ми, бре, познати!?
После обелодањивања украјинске власти да неће потписати Споразум, остала
је нада да ће се предомислити до Литванског самита! А како нам се ЕУ за тај Самит
спремала, како су они тамо ишли по трофеј, то им је било главније од све муке и
кућних обавеза!? Меркелица је, ноћ пред полазак, након непроспаване ноћи и
седнице која је трајала седамнаест сати, на којој је, два месеца после избора,
саставила владу, спаковала подочњаке и правац Литванија!? Кад видеше да
Украјина „није понела“ оловку на литвански Самит, најежила се цела демократска
ЕУ заједно са демократском јој Америком!? Настаде „опело“ због Украјине!? Суза
сузу стиже због пропасти украјинске „демократије“!? Фрка и туга невиђена због
ситуације у Украјин!? САД изражавају "гнушање", а ЕУ "жаљење"!? А онда су
застали, ни дан, и кренули у офанзиву и подршку украјинској „опозицији“!?
Путују, зову, прете, обећавају...!? Европска комисија групно, до сваког
појединачно, слеће на кијевски аеродром! Падају с неба западни доносиоци
демократије и благостања, грле се и љубе са „опозиционим“ делатницима и снег
газе по нападнутим трговима Кијева!? "Одозго", директно с неба, након Гвида
немачког шефа дипломатије, сјурио се и еуропејски комесар за окупационо ширење
Штефан Филе!? Међу ЕУ званичницима који су притисли Украјину слетела је,
тачно у 10.12 на Међународни дан људских права, и Кетица Ештон да преговара са
Јануковичем и да му нуди да она буде посредник у преговорима између Украјине и
ЕУ или „опозиције“ и Украјине! Посредништво је и цео Еуропејски парламент
нудио!?
Боже мили како они одмах понуде своје "добре услуге"!? Како они штите
људска права одлично се види на примеру Срба у распаду Југославије!? Како су
само они и гледали кроз прсте и саучествовали у пржењу свега што је српско, од
народа до имовине му и лова над Сдбима које су ватали и продавали у деловима,
воља ти бубрег, воља ти срце, воља ти ко зна шта – све им је требало!? Иза ваше
помоћи, „господо“ остала је пустош и завладала неправда!?!
Ова невиђена отимачина око Украјине није од јуче, мада смо „ми“ тек јуче за
то чули и у незнању трепћемо успаваним окицама и „западним видом“, у којем

нам не одговара да прогледамо, јер шта ако кроз Украјину сагледамо себе!?
Стиснута да "слободно" одлучи да ли ће радити за своју добробит или добробит ЕУ
(читај и Америке), могла би експлодирати или поделом на источни и западни део
или грађанским ратом, или прво рат па подела!? Шта ће урадити, питање је, пошто
су јој стране еуропејске трупе у виду "опозиције" већ запоселе тргове Кијева!?
Еуропа задовољно трља руке посматрајући своју војску и своје делатнике – пету
колону убачену у сваку земљу на коју је бацила око!? Украјина стење! У ткиву
канцер! Прети метастаза! Опрез са скалпелом како би спасила државу и народ! Ко
на Украјини не види шта је и шта хоће ЕУ, тај га никад неће прогледати!

