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СРБИ ПОД ВАТРОМ БОЈЕВЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
Од када на српство овако „оћевидно“ ударише
монтенегринском Резолуцијом о Сребреници, па их
копираше Шиптари, па „законотворац“ Инцко наметну
закон да 'апси све који зину да је сребренички геноцид
циљана лаж – ништа ме то не затече – колико се нађох у
чуду од српскога одговора?!

Е, не знам како да вам кажем, али – најгоре ми је кад слушам ове који су навалили
да нам објасне како прети опасност од избијања рата у Босни! Па, ко каже да је заиграни
рат у БиХ завршен – он, столећима, траје! А, оно из '90-тих, то је само једна од битака!
Има их разних – што бојевом муницијом, што овом најновијом – бојевом демократијом?!
Од Босне су до сада најчешће кретали оружјем, па до светскога рата, а овај пут су у њој
закували „демократију“, која ври до у сами врх светских односа!
Тренутни проблем западњака је како довести окупацију БиХ до краја, а да та
отимачина и самовоља буде прописно покривена! Битка се свела на две тачке – „геноцид“
у Сребреници и Канцеларију високог представника (ОХР), којој су тзв. Бонским
овлашћењима 1997. смислили и дали моћ, да по западњачким наредбама дели „правду“ по
Босни?! Високог представника Валентина Инцка са тог места повлаче 1. августа и доводе
Кристијана Шмита – и то мимо сагласности Русије и Републике Српске, тј. пола БиХ, и
без именовања у Савету безбедности УН!
Збијају се редови истомишљеника у два блока!
Русији се придружи и Кина! Поднесоше 14. јула Савету безбедности УН нацрт
Резолуције у којој је показана добра воља, или можда метод да се „истера мечка из рупе“ –
по којој може Шмит, али само до 31. јула 2022. године – и то без коришћења Бонских
овлашћења – након чега би се и затворио ОХР! Али, на седници 22. јула, од 15 чланица
Савета безбедности за Резолуцију су гласали само подносиоци, сви остали били су
уздржани! Тако се располућена Босна преслика до у сами врх међу светским силама!
Инцко – позивајући се на тзв. Бонска овлашћења – сутрадан у БиХ наметну закон,
који је одмах ступио на снагу – по ком се „забрањује и кажњава негирање геноцида у
Сребреници и величање ратних злочинаца“?! Ратни злочинци – зна се – то су само Срби
који су бранили Србе!
И ај' ти сад – прво ти наметну Сребреницу, па ти наметну гаулајтера, па гаулајтер
наметне закон, па закон 'апси све који зину о наметнутој Сребреници и – тако затворе круг
сав саткан од „закона“!
Е, то се зове уређен систем! Прво ти њи'ове службе спакују лаж звану „Сребреница“
и из свих расположивих оруђа са њом у мозак туку, па онда донесу – и закон да туку?! Па
ти сад види, мајчин сине, шта ћеш?!

Вала окупатори – не да сте се извештили у силовању вашом „демократијом“ –
него, капа доле!
Након овога сјатише се медији на Инцка, те несрећник – ничим изазван – поста
битан, а сва му је битност у томе што су га западњачки моћници, који иза свега стоје,
извукли из бубња у којем су им наслагани прецизно одабрани извршиоци за срамна им
дела!
Таквих употребљивих „громада“ имају они на бацање и међу нама у региону – па
кад им ко устреба, само увате за уши и извуку! Једна је и ово наше застиђе из Црне Горе,
које се у последње време уватило микрофона па докле стигне запомаже да га спасу од
Срба, Српске православне цркве, клерофашистичке и велике Србије...?! Иницира
резолуцију о „геноцидним“ Србима, плаче у Сребреници, полаже цвеће, придржава
рукама табуте у којима су жртве српског „геноцида“...?! А при томе сав битан, пркосан,
бечи очи, вијуга обрвама, глуми моћ и независност, гледа с висине... ма, како би то наши
преци у Црној Гори сликовито описали – „дигне главу к'о да му је говно за појасом“?!
Наравно, све ово је давно припремљено, требало га је само завртети, а то је 17. јуна
урађено оном срамном Резолуцијом у црногорском парламенту о „геноциду“ у
Сребреници, иза чега стоји та громада од Мило и тамошњи миловци, сад – отворени или
прикривени – али, то је то?!
Међутим, за разлику од – нашег „самониклог“ застиђа – Инцко има и „порекло“!
Није он нама ни случајно наметнуо закон на исти датум на који је Аустроугарска 1914.
звекнула ултиматум Србији, који је означио почетак Првог светског рата!
Како су га само они овде провукли свој континуитет – и то од она два велика
светска рата до овога „ситнога“ – званог окупација „демократијом“ – у којем су одредили
Валентина Инцка – сина гестаповца – да Србе, које су сто година у геноциду убијали – сад
геноциднима прогласе?!
Ма, где год загребеш у какву њихову одлуку или им изасланика – утрефиш им у
жилу кроз коју им ври крв предака заклетих да српство и православље истребе до краја?!
Посебна је погана нит коју над нама везу!
И њихов штићеник Насер Орић највише је волео да коље Србе у Подрињу на
знамените датуме: крсне славе, Божић, Васкрс, Видовдан... И, Бога ми, нанизао он тако
преко 3.500 Срба на Братуновачком гробљу и околини?! И – изађе им невин из Хага?! А
све Србе, који су се истакли у одбрани српскога народа, данас је Инцко сместио у онај
став „свога“ закона којим се – „забрањује и кажњава величање ратних злочинаца“?!
А, то – што су нам пред кућом, у оном другом ентитету БиХ, довукли близу 100.000,
кобајаги илегалних миграната и то све младих момака, ако затреба спремних бораца
Исламске државе и Ал Каиде – на то се жмури?! Тамо данас имамо и на стотине
вехабијских насеља! Ту су нам остали и многи борци Ел Муџахид бригаде, коју је Алија
довео – чијим ножевима је, само на Озрену, обезглављено 192 Србина! А у насеља где су и
данас – ни полиција не сме ући!
У такво сочињеније од државе, уместо Инцка, у Сарајеву сад устоличавају
Кристијана Шмита! Е – то је већ мало јача прича – како и доликује за завршни ударац!
Шмит своју каријеру обавештајца почиње од омладинских дана, да би касније
потврдио то своје умеће, пролазећи и пекући „занат“ кроз цео државни систем Немачке –
од парламента до министарстава. А 90-тих, био је на челу Одбора за безбедност у
Бундестагу, одакле је – ем успешно, ем са задовољством – обавио додељени му задатак у
пребацивању наоружања из Источне Немачке у Словенију и Хрватску, чиме су, до зуба,

наоружали тамошње паравојне формације, покренули рат и разбили ондашњу нам
заједничку Југу! Садашњи премијер Хрватске Пленковић на ноге му је 2018. однео у
Берлин Орден Анте Старчевића, јер – таква подршка се не заборавља!
Шмит се на нас поврнуо те исте године, када је у име Меркелове дошао у Републику
Српску да врши притисак на Бањалуку да прими мигранте, што му је један од ретких
задатака у којем није успео! Ту је, ваљда, требало да нам пријатељска Немачка и кроз
Србе у Српској што гушће „прошара“ ислам, као што су нам од свете православне земље
КосМета направили шиптаристан! Јер, нема којим се све непочинствима не служе како би
убили православље! Једно од средстава им је и ово подржавање и гурање ислама на нас!
Наравно – то Хрватима не раде! Видели сте како је хрватска полиција монструозно
пребијала и злостављала сваког мигранта којега је ухватила, како им не би више пало на
памет да им пређу границу, и одмах их враћала у БиХ!
Е, Шмит је ту, између осталог, и да помогне решавању хрватског питања. Да
Хрватска – од оне почетне отимачине у танкој линији уз Јадран, коју јој је дао Броз – сад
прошири залеђе и добије дубину! А муслимане гурају православљу?! Ислам има да буде у
непрекинутом низу уклињен, као кост у грлу – од Турске, преко Албаније, Македоније,
српскога КосМета, севера Црне Горе до у Босну! Тако су нам навукли и инсталирали
бомбу, која има да експлодира – кад им год затреба!
И, сва ова погана антисрпска работа – од западњака до Мила и миловаца – не да ме
не изненађује – очекивана ми је! Но се ја у чуду нађох од Срба?! Брзопотезно се састаше
26. јула у Бањалуци председници свих политичких партија у Српској – владајућих и
опозиционих – и једногласно изађоше са одговором „законописцу“ Инцку и монтенегрину
Милу?! Сложише се Срби из власти и опозиције?! Е – то је већ чудо невиђено!
Ту ти они усвојише 5 закључака, међу којима и онај да српски представници
бојкотују рад у заједничким институцијама БиХ све док се „Инцков закон“ не стави ван
снаге, што је одмах сутрадан и у пракси примењено! Договорише доношење два закона –
један да се „Инцков закон“ не примењује у Републици Српској, а други да свако ко Српску
или српски народ назове геноцидним, или на било који начин вређа и умаловсажава
симболе српства – кривично одговара. Заказаше и скупштину у року од 4 дана и то, уместо
на сва звона – затворену за јавност (промудрили се и Срби?!). Одржаше је 30. јула и све –
једногласно – усвојише и позавршаваше! Е– ај ти сад, мајчин сине, дођи себи – сањам ли –
ја још не знам?!

