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ТРИКОВИ ВЕЧИТОГ РАТА ПРОТИВ СРБА
Грдно се варају они који мисле да рат западњака против
православних Срба има краја! Он је само развучен у дугачки
низ различитих битака које против нас воде! И, ту сад дођосмо
на оно најважније питање – како то они иду редом, упорно и
издрже – а ми поклекнемо – још се и хвалимо сарадњом,
опроштајем и заборавом...?!

У исти дан, 8. јуна, наши западни пријатељи нам искомбиноваше и сместише два
догађаја – поређана „без грешке“ – како један другоме не би сметали?! Прво су у 15 часова
у Хашком трибуналу, кога сада зову Међународни резидуални механизам, изрекли
коначну доживотну робију српском хероју – легендарном генералу Војске Републике
Српске Ратку Младићу – а онда је један од „команданата“ друге стране у овоме рату
против Срба Кармел Ађијус – након што је све над нама око „правде“ опослио – у 21 сат у
Савету безбедности Уједињених нација (СБУН) поднео извештај испред Механизма о
резултатима њиховог срамног дела од укупно 1.138,5 година робије за Србе?!
За ту коначну „математику“ фале још две тамнице – Јовици Станишићу и Франку
Симатовићу, а очекују се до краја месеца! Е, само не знам како тих 7 доживотних да
саберем и урачунам?! Ту је једино познато да су доживотне добили – искључиво Срби?!
Али, како би правичност тог „суда“ била сликовито дочарана, најбоље је у'ватити се голих
чињеница које кажу да су, на пример, Бошњаци добили укупно нешто мање од 42 године?!
Хрватима су судили само за убијање Бошњака?! И – ни један Хрват за злочин над Србима
– није им осуђен?! Још су хрватске генерале, од Готовине па надаље, прогласили
невинима, јер су убијали и протерали Србе, и тако – коначно – довршили геноцид, над
нама започет још у Првом светском рату?!
А Шиптаре – тек њих обожавају! На пример, монструму Рамушу Харадинају су
толико пута тамо судили, само зато да би – проглашавајући га сваки пут невиним – могли
шиптарску невиност потврђивањем учинити неупитном?!
На овој седници СБУН, још нам одржаше и слово што им не изручисмо на тацну и
двоје радикала, Вјерицу Радету и Петра Јојића – и то, обавезно, да им ми још у Београду
вежемо омчу око врата, како се они тамо не би нешто посебно око тога мучили, него –
само да их обесе?! Криви су им, кажу, што су утицали на сведоке у суђењу Шешељу, па су
им спаковали дело – накнадно измишљено – непоштовање суда?! А – свака вам част?! Е,
видите овако – ако је ишта за „поштовање“ – то сте ви и ваша недела?!
То што им је Вучић на тој седници „одржао слово“ о њиховој „правди“ над
Србима – и у току суђења и сад кад су их разбацали по свету у разне казамате и
мучилишта, да издржавају њихове казне – видно су се потресли?! Ту је једини бенефит –

е, нека им је рекао! Мада, нећу да кажем, има и оно – макар им ово двоје радикала не
гурнусмо у њихове шаке!
Руски амбасадор, који се кратко на седници обратио, рекавши да су они: „оруђе
освете, а не оруђе правде“ – ову западњачку инквизицијску пакост и продужени рат
против православних Срба – дефинисао је без грешке!
Грдно се варају они који мисле да тај њихов рат има краја! Он је само развучен у
дугачки низ различитих битака које против нас воде! Ту им једино мало праве проблем
оне чије завршне „офанзиве“ морају проћи кроз СБУН – и то највише због „злоћестих“
Руса који су тамо стална чланица са правом вета! То, како се они у таквим случајевима
довијају и сналазе да то „бојно поље“ заобиђу – тај „слалом“ – е, то се зове маштовитост?!
С којом домишљатошћу су се опет поврнули на – генералову Републику Српску –
то је за анале?! Сваки пут кад ти се њима Дејтонски мировни споразум испречи на путу
кад јурну да је рашчерупају и затру – они скују нова-новцијата правила и онда – удри?!
По изворном Дејтону Високи представник је имао задатак само да надгледа његово
спровођење. Али, пошто им је тај споразум везао руке за даље уништавање Републике
Српске, која је по њему била, скоро, заокружена држава, онда су се досетили да после,
накнадно, на Међународној конференцији великих сила сочине тело звано Савет за
имплементацију мира, који је себи дао за право да је врховни орган који се бави Босном и
Херцеговином, а понајвише Српском! Међутим, избећи Русију да буде и ту чланица, нису
могли. Она је и у његовом Управном одбору, али не са ветом!
Сад, након 12 година службовања гаулајтера Валентина Инцка, 1. августа у Сарајево
стиже тврдокорни немачки дипломата Кристијан Шмит, правнички образован Баварац и
дугогодишњи политичар, који је из Хришћанско-социјалне уније – сестринске партије
Ангеле Меркел (ЦДУ). Русија, која иначе тражи и да се укине Високи представник, јер
сматра да је та институција превазиђена, била је против, као и Српска, која по Анексу 10
Дејтона има право да се пита! Али – то западњаке не спречава да Шмиту шаљу поздраве и
честитке?! Биће врло интересантно посматрати овај процес, пошто Русија има право да – о
свему што се односи на Дејтон – тражи расправу и одлучивање у СБУН!
Овде није згорега знати ни да је Шмиту хрватски премијер Пленковић о ревер
окачио – одликовање главног усташког идеолога, које је увео Фрањо Туђман – Орден
Анте Старчевића?! А, тек како је на овој седници СБУН кукао хрватски амбасадор, што су
Срби, заједно са генералом Младићем – мало осуђени?! Та кукњава, која је представљала
„невине“ Хрвате, ишла је раме уз раме са кукњавом представника БиХ, који је тамо,
очито, само због Бошњака – „невиних“?!
Биће да није Шмит, тек тако, заслужио Старчевића?!
То што је он именован нелегално, од Извршног одбора Савета за имплементацију
мира, који то нема у својој надлежности – западњачку силу, која је изнад права – право не
интересује! Њега је могао предложити или тај савет, који је састављен од 55 држава, или
стране у потписивању Дејтонског мировног споразума, међу којима је и Србија, након
чега предлог иде на потврђивање у СБУН, као што је и рађено са сваким његовим
претходником. Сад, како ће овога потврдити кад га Русија неће – постоји само један начин
– неће га, уопште, ни „метат“ на Савет безбедности?!
Међутим, има ту за њих и један непремостиви проблем – шта год радили и
покушавали протурити испод жита у свом шибицарењу и преварама, ни један
међународни уговор – ни Дејтонски споразум ни Резолуција 1244 – не могу се мењати
нигде осим у СБУН! Е, а тамо – тамо их чека Русија!

Ова игранка ће, за почетак, по свој прилици изгледати тако да ће Запад сматрати да
је Шмит Високи представник, Русија ће сматрати да је нелегитиман, заједно са свим
одлукама које буде доносио и захтевао, Република Српска неће га прихватити, тако да је,
на крају, без потврде у Савету безбедности – џаба кречио!
Западњачка игранка око постављења Шмита и није баш нека велика загонетка! Они
су, по свој прилици, онако силеџијски наумили да доведу тврдокорног Баварца да удари са
наметањем закона кроз примену познатих Бонских овлашћења – такође сочињених након
Дејтона – којима је рахметли гаулајтер Британац Педи Ешдаун у своје време искасапио и
отео Српској више од пола од онога што је добила изворним Дејтоном?! И, џаба данас
прича да је сва та његова работа била противзаконита! Много је било једноставније
издржати притиске и не одустати – него сада вратити све отето и поставити односе у
Дејтонски оквир!
Е, ту сад дођосмо до оног најважнијег питања – како то они иду редом, упорно и
издрже – а ми поклекнемо – још се и хвалимо сарадњом, опроштајем и заборавом?!
Видите ли како нам је и Орловића Фата задовољна што се борила 20 година и уз
помоћ западњака изборила да се, ево сад, 5. Јуна, сруши српски православни Храм
Усековања главе Светог Јована Крститеља, јер је био саграђен на делићу њенога имања у
Коњевић Пољу?!
Е, свака ти част, Фато?! Нико Србима тако није одржао слово ка' ти?! Тако се то
ради! Од тебе треба учити!
Ај' сад фино – кад нам је већ Фата отворила очи – да кренемо редом од џамије до
џамије, широм ових наших простора и, за почетак, попишемо прво оне које су на местима
наших срушених православних храмова, а онда и саграђене од њиховог светог камења?!
Да се попишу и оне подигнуте на голој српској ливади и то – од окупације Османлија до
ових најновијих које, на десетине, саградисте након ратова '90-тих, тамо где сте Србе
поубијали и протерали! А онда, лепо, списак у руке, па – полако и стрпљиво – ка' Фата –
редом ударит на њих багерима! И – једну по једну – све док се списак не очисти!!!

