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СНАЈПЕР-ДЕМОКРАТИЈА ЗАПАДА

У последњим деценијама, жртава западне „снајпердемократије“ колико хоћете! Од Југославије, Србије и српског
Космета, Ирака, Либије, Египта, Сирије... И то, све с лакоћом и
на исти фазон, јер народ не може да препозна – он прати
серије, не прати „фазоне“ окупатора! И тако удри, удри,
удри..., кад оно, буп – Путин!!!

Као што пословица каже: „Не лаје куца села ради него себе ради“, тако ћу и ја у
овој колумни о Украјини и заједничком нам окупатору! Да будем поштена, да то нису
исте муке мога рода и државе, мене би мање украјинске болеле!
У свему овоме, како год ко то представљао, Украјина је неспорна жртва! Жртва пре
свега сопствене издаје преко својих квислинга који себи тепају зовући се опозицијом! „У
току 3 дана Украјини хитно потребно 5 милијарди евра! За испоручени руски гас треба 1,3
милијарде евра, 870 милиона евра доспеле обавезе ММФ, остало да се исплате пензије и
плате у јавном сектору...“ пише британски „Тајмс“! Опаааа! Међутим, без жуте банке,
пред колапсом, украјински западни извршиоци излазе пред своје газде са стварним и
преким потребама од 35 милијарди евра, моле за милост како би преживели! Америка на
кукњаву даје милостињу од милијарду долара, значи нешто око 700 милиона евра, и то као
зајам, а не поклон! ЕУ обећава 11 милијарди евра, али не открива детаљан садржај тог
пакета, да ли је зајам да ли поклон, или...! Оно што се зна јесте да прву траншу, и то само
610 милиона евра, могу добити тек за пар недеља, под условом да Украјина потпише
Споразум о стабилизацији и придруживању, а остало, о том потом, у наредним годинама!
Руских 15 милијарди, смањену цену гаса за 1/3, бесцарински извоз на руско тржиште нису
хтели, а гас испоручен у фебруару немају да плате!? Шта је сва ова помоћ Русије при
благодети западне снајпер-демократије?! Определити се за прво, а одбацити ово друго,
може да буде или лудило или окупација – највероватније обоје!
Све што западне државе, на челу са омиљеном ми Америком, раде, чине у име
„демократије“! Њихова дела ван овога су необјашњива, па да кренем од тога! До антике
да идем – нема се кад, а и да не губим време на далеку историју, јер она и ова демократија
везе немају једна с другом!
Овдашња „демократија“ је основна алатка у рукама западних моћника! До ње су
дошли тако што су је, као и све нејаке, ухапсили, ставили под своју команду и са њом
врше окупацију, уводе диктатуру, утерују социопатологију у здрав разум, отимају, пале,
кољу, вешају, убијају на разне начине!
Ако било ко покуша да се ишчупа из њихових канџи, спасе живу главу, сачува
здравље, отргне се окупацији и супротстави њиховој диктатури и терору, они прогласе да
је демократија угрожена и онда удри свим расположивим средствима по онима који су се

дрзнули да се супротставе. А испирањем мозга припремљени народ, коме је омча већ на
врат намакнута и полако је стежу по принципу "скуване жабе", докле год може да дише,
углас виче : Ми смо за демократију, не дамо демократију! Е, то је "урађен" мозак!!! Нигде
"наши западни пријатељи" и не крећу у поход док прво не заврше с мозгом жртве!
Ова најновија демократија која се преко Украјине устремила на Русију, никад није
била очигледнија или то можда мени данас – после скоро тридесетогодишњег праћења и
живљења под свим њеним облицима, тако изгледа!
У Украјини све методе западне демократије имате на једном месту! Плаћену
опозицију по трговима и барикадама која звижди, пишти, виче, пали, прети, а онда, Бога
ми, снајпер у руке па мало по полицији, мало по народу и то – директ у чело, за то и јесу
снајпери! Нема Запад ни времена ни џабане за бацање и промашивање! Кад довољно
поубијају, онда се тушну, пресвуку и правац фотеља државе! Овај „демократски“ процес,
логистиком дебело плаћених „независних“ медија, бива из секунде у секунду праћен,
шминкан, пакован и правац мозак већ „урађеног“ народа, који је под сталном дорадом!
Код нас је редослед снајпер-демократије био мало другачији! Прво су убијали, онако
по једнога из свих сегмената друштва, приписујући то Милошевићу, па су тек онда
кренуле пиштаљке, улица и барикаде, па отимање власти, па пауза, па опет убијање – по
потреби!
Када њихови опозициони делатници заузму фотеље, онда слављеничким фанфарама
огласе победу „демократије“ и јуриш на следећу жртву! У последње две деценије, жртава
њихове демократије, колико хоћеш (Југославија, Србија и српски Космет, Ирак, Либија,
Сирија...)! И то све с лакоћом и на исти фазон, јер народ не може да препозна – он прати
серије, не прати „фазоне“ окупатора!
И тако удри, удри, удри, деценијама..., кад оно, буп – Путин!!!
Док утеривачи „демократије“, преко својих „независних“ медија туку из пера,
камера и микрофона о „угроженој“ демократији Украјине, Путин паралелно, преко свих
средстава, обелодањује снимљене „демократске“ снајперисте који директ у чело одрађују
једну по једну жртву (у Украјини готово 100 убијених) до задатог броја који је потребан
да „демократија“ победи!
Навикли да могу да раде шта хоће, после крвавог пира отварају душу једни другима
преко телефона, фалећи се како су њихови снајперисти успешно обавили посао. Како је
рекао естонски шеф дипломатије Паета Кетици Ештон, снајперисти који су поубијали
онолики народ на протестима, плаћеници су опозиционих вођа Мајданског протеста и
"иза снајпериста није стајао Виктор Јанукович него неко из нове коалиције"! Опаааа! Да
није Путин „наслонио ухо“ и обелоданио ове њихове разговоре, истина о Украјини
прошла би као све истине до сада, заједно са оном у бившој Југи и Србији!
Некако ми овде дође згодно да поменем Сирију, кад се оно био подигао цео Запад да
се НАТО-м устреми на њу, оптужујући власт да је бацила бојни отров на цивиле, под
којим је у најстравичнијим мукама само онолико деце издахнуло! Након што је Русија
саопштила: "Имамо сателитске снимке који сведоче да је отров бацила побуњена
опозиција у Сирији" – одједном мук!
Када се сагледа овај облик рата „тук на утук“ између Запада и Русије, изгледа да су
прошла она времена лакоће поигравања светског окупатора са својим жртвама! Када су по
Србима на Балкану оргијали, могли су мирне душе да снајперишу, ћаскају и уживају у
своме сотонскоме пиру, без икакве бојазни да ће их снимити и пресрести им разговоре

Јељцин, наливен вотком, кога је њихов Горбачов довео Русима да их он води, као што су
нама Ђинђићем своје увели!?
Пре објављивања пресретнутог разговора, вођа украјинске специјалне јединице
„Беркут“(Сури орао), коју су новопостављене власти одмах распустиле, а своје досијее
узели и уништили, тврдио је да та "јединица није испалила ни један метак" и да је "нека
спољна сила убијала и демонстранте и припаднике снага безбедности"!
Руска ТВ РОСИЈА 24, пре изјаве вође „Беркута“, дала је полусатну емисију у којој је
приказала снимке на којима се директно, и без икакве дилеме, види како са барикада на
окупљени народ и полицију пуцају снајперисти!!! И како вам се чини ово око „Беркута“,
када се упореди са нашом специјалном јединицом ЈСО, коју су петооктобарци распустили,
оптужили и осудили да је убијала све по Србији и региону?!
Да Русија својим снимцима није потврдила речи „Беркута“, та изјава би имала снагу
таман онолику колику је имала истина свих служби и јединица у Србији пред снагом
пропаганде петооктобарске окупације!
Није да та ваша „снајпер-демократија“ не одрађује посао! Само кад се сетим како сте
се, широм бивше Југе, што у рату, што у миру, били разиграли снајперима, а пошто тада
није било Путина да снима, све снајпере сместили сте у руке „Милошевићеве злочиначке
машинерије смрти, која некажњено убија по Србији и региону“, е баш овим речима ваш
гласноговорник Вук Драшковић, дан-ноћ народу маже очи како не би случајно прогледао
и сазнао истину, тако да ми овамо у Србији ниједнога вашега професионалца за нишан, а
поготову САС-овце, не смемо помињати, јер "то су наши пријатељски народи са којима
имамо одличну сарадњу"!? И није да немамо сарадњу, они убијају – ми ћутимо, они
убијају – ми ћутимо, они убијају – ми их зовемо пријатељима... јел' осећате напредак!?
Од када је западна демократија ујахала у Украјину, наслушали смо се и нагледали
разноразних изјава, претњи, заседања, конференција, предлога, одлука, толико их није
било, чини ми се, од пада Берлинског зида! А кад смо већ код овога "зида", нема ко се на
њега не позива и то све у име демократије!
Шеф немачке дипломатије Валтер Штајнмајер изјављује: "Европа је у највећој кризи
од пада Берлинског зида!“ Ма, шта кажете!? Вама криза није била када сте запалили
Југославију која се крваво распала! Ви кризе видели нисте ни када је НАТО, у коме вам
само Америка није из Европе, заиграо крвави пир, сејао смрт, рушио и убијао по Србији и
на крају бомбама отео Космет! Тада није било кризе у Европи! Не за вас, јер ви нисте
крварили, то није ваш бол! Ја вас разумем! Вама и јесте сада највећа криза зато што не
можете да млатите са Русијом како сте млатили управо од пада Берлинског зида па све до
Путина! Вас боли Путин – то је ваша криза, господо! Мислили сте да ћете провереним
рецептом преко својих плаћеника, такозваних опозиционара, које инсталирате у свим
државама којима сте наменили хаос и уништење, „одрадити“ и Русију преко Украјине!
Украјина вам је већ неки пут, још од „оранж“ револуције, стигла на ред! Сад кад сте је
директно отели преко снајпер-демократије и тргова, и кад је требало да настане
победничко славље, кад оно – Путин! Осећај победе није вам баш потрајао!
Отимање Космета Србији под НАТО бомбама и „милосрдним анђелом“ прогласили
сте увођењем демократије, а не преседаном и рушењем међународног поретка, којим је
уведен хаос и отворена врата да може да ради ко шта хоће! Сад када је Крим одлучио да
уђе у састав Русије, а Русија рекла да прихвата оно што одлуче, настала је пометња!
Е, ту вас је Путин чекао! Хтели сте преседан звани Косово – сад имате преседан
звани Крим, „што може Косово, а Крим не може“, каже Путин!

Портпарол ЕК оглашава став: "Нема места поређењу Крима и Косова"! Е, овде вас ја
чекам! Ко каже да се ја с вама никад не слажем! Ово вам, све и да хоћу, не могу
оспоравати! Крим је још под Катарином Великом од 1783. руски и то све до распада
СССР-а, ако не рачунамо 1954, када је Хрушчов, иначе Украјинац, дао Крим Украјини,
али у оквиру једне државе, СССР-а, чији је био председник! Према томе, Крим, пошто је
руски, логично је да то и остане. Или да ударите на њега, пошто није да немате на шта
ударит – тамо је руска војна база! Космет је вазда био српски, ако не рачунамо разне
окупације кроз векове, и никако не може бити природно да се отме Србима и дефинитивно
поклони садашњем окупатору, Шиптарима и вама са Запада! У праву сте потпуно – ова
два случаја су неупоредива!
И шеф чешке дипломатије Милош Земан каже: "Ова криза била би далеко мање
дубока, када не би постојао један преседан, то је преседан Косово!“ Сад сте се сетили
преседана кад сте видели да са Русима не иде то баш тако лако, да мирно са територије
отете Украјине, тик уз границу Русије, разместите НАТО цеви уперене у Кремљ!
Догађаји који се одвијају као у целовечерњем филму, не остављају дилему!
Борбени брод НАТО или амерички, свеједно, упловио у Црно море, пустила га Турска,
чланица НАТО, иде у територијалне воде својих НАТО чланица Бугарске и Румуније!
Како вам се сад чини, јесам ли промашила оно око НАТО-а, Украјине и Кремља!?
Узмучила се западна демократија, могло би се набрајати и набрајати! Заседа Брисел,
заседа СБ УН, заседају заједно, заседају појединачно, прете заједно, прете појединачно,
једногласну одлуку Крима да се присаједињује Русији траже да Русија не прихвати и да се
не меша у Украјину, да се повуче са Крима, да затвори војску у базе, иначе увешће јој
санкције, забраниће јој да путује, да тргује с њима...!
Путин одговара: „Ако нам уведете санкције, ми ћемо конфисковти све ваше фирме
и капитал који имате у Русији, а ако се одлучимо за војну интервенцију у Украјини, то ће
бити у складу са међународним правом и захтевом легитимног председника Јануковича
који је то од Русије тражио и то ће бити хуманитарна акција"! Чули сте – и Руси кажу
чиста хуманитарка! Шта, имате неки проблем?! А ваша „хуманитарка“ над Србијом, тоне
осиромашенога уранијума, поубијан народ, порушена држава, отет Космет..., и то вас нико
није звао, ако не рачунам позиве квислинга из Србије!
У читавом овом украјинском хаосу, изазваном западном снајпер-демократијом, мени
је најинтересантнија изјава Герхарда Шредера, немачког канцелара од 1998, до 2005. „Ми
смо послали наше авионе на Србију и заједно са НАТО снагама бомбардовали једну
суверену државу, а да при томе није постојала одлука Савета безбедности УН...“,
наглашавајући, у случају Украјине и Крима, да би он због тога био опрезан са „подизањем
прста“ на Русију, јер се у оба случаја ради о кршењу међународног права и Повеље УН!
А на све ово Београд грми и даље: „ЕУ нема алтернативе, наш спас је ЕУ, нема
будућности без ЕУ, ЕУ је наша визија...“!? А како вам се чини визија, господо, да
пресавијете табак, па, кад су већ признали, да својим „западним пријатељима“ направите
списак: ,, ратна одштета, повлачење окупационих снага са Космета, враћање суверенитета
на целој територији државе Србије,...“ – о томе ни а, у свим благодетима које нам
обећавате водећи нас у њихов загрљај!!!

