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КРИМСКА БИТКА, „НЕВИНИ“ ЗАПАД
И „МОНСТРУМ“ СЛОБА
Удара врућина хладног рата великих сила, испливаше сви
костури НАТО демократије широм Планете, осим у Србији, у
којој је напрасно пронађен „монструм“ и масовни убица, тако
да су наши западни пријатељи, макар код нас – невини! Ја не
трепћем, чекам најексклузивнију вест која мора доћи, јер каква
би то била "представа" без краја за памћење, а то је да је
"монструм" и лично све поубијао!!!

Док чекамо изглед будуће нам владе, са свих страна притисли догађаји! Удара
врућина хладног рата великих сила од Крима до Космета, западни пријатељи заврћу ваздух
Београду да се сврста на њихову страну по питању Украјине, на све стране испливали
костури НАТО демократије, а ревносни сорошомедији разапели мрежу, ватају наредбе,
бришу трагове и гебелсовски пакују припремљене податке плебсу директ у мозак!
У граду правде Хагу, на дводневном самиту 24. и 25. марта, под шифром Г7, састали
се наши најмоћнији „пријатељи“! Ови Г7 до Крима су били Г8, али су одлучили да казне
злоћесту Русију и да се сами састану и изразговарају или, боље рећи, изоговарају
изопштеног „Г1“! Изнервирана „седморка“ је запретила да је "спремна да интензивира
санкције према Русији уколико Москва не предузме мере за ублажавање кризе у Украјини",
што је Русе, такође присутне на скупу у виду Сергеја Лаврова, толико препало, да је
изјавио: "Није никаква велика трагедија", што је Русија због Крима избачена из Групе осам!
Следећи састанак заказан је за три месеца у Бриселу! Ја ћу руку у ватру да ће и тада скуп
бити у истом саставу, Г7 плус „Г1“, јер шта би они без Русије – велики је то залогај, нити га
одбацити, а тек га смрвити(!) – мораће га прогутати таквога какав је! За сада су Русију
казнили уводећи забрану путовања на запад за неких двадесетак Руса! Ма, ово је Русију
сатрло! Не знам како ће преживет!
Евроатланском кажњавању Русије прикључио се и Мило Ђукановић, а председник
црногорског парламента Ранко Кривокапић, екстремни србомрзац, кога је та особина и
довела до места председника Парламентарне скупштине ОЕБСА, испред ње путује у
Москву и Кијев да „посредује и помогне“! Е таман онако каква вам је Ранкова правда и
емоција таква вам је и ОјЕБС-ова, иначе га вама Ранко вашега ОјЕБСА не би гледао да је
другачији!
Својом изјавом, а све у контексту Крима, уписао се и генерални секретар НАТО
Расмусен, "врата НАТО-а отворена су за нове чланице без обзира на политику Москве“,
додавши како имају “све потребне планове за ефикасну заштиту савезника"!? Успут је

Милу, тог 25. марта у Бриселу, обећао да "будућност Црне Горе види у тој алијанси и да је
одлучено да се Црној Гори помогне да тамо и стигне"! Зато је Мило тако јуначки, одмах
међу првима пукнуо санкције Русији! Страх ме је да се Русија ни од Милових санкција неће
опоравити! У овој тиради моћи, Расмусен је изразио и стрепњу како су "забринути због
јачања руског војног присуства на граници са Украјином"! Ма немој! А шта пријатељу
НАТО ради тик уз границу Русије и то од Литваније, Летоније, Естоније, Турске, Румуније,
Бугарске, Грчке – и сад Украјине!? Откуд ви, пријатељу, на граници с Русијом!?
Позив за кажњавање Русије добила је и немачка канцеларка Меркел, која је након
хашко-бриселског окупљања и дводневне математике, изјавила да "Запад није достигао
фазу која подразумева наметање санкција Русији. Кризу би требало решити политичким
путем"! Ма шта кажете!? Због чега ли је овај корак назад да ми је знат! Да није из података
и то ваше статистике! Пет милиона барела нафте дневно Европа узима од Русије, 60%
рафинерија је на руској нафти, тачно пола укупне металопрерађивачке индустрије стало би
без руског гаса, од укупно свих енергената који су вам неопходни 40% вам је из Русије, 30
великих електричних централа стало би без руских енергената – мрак би вас прекрио,
господо окупатори, и то овај спољашњи, мрак у вама не би ме бринуо да њиме не завијате
Планету у црно!!!
Лако ми је за Меркелицу, снаће се она, али везаној Србији Ештонкица је, преко
портпаролке Коцијанчић само натукнула, пошто смо у техничкој влади, да ће "ЕУ позвати
Србију да политику према Русији усагласи са Бриселом", тек толико да примимо к знању
шта нас чека кад више не будемо „технички“!!!
У овој Кримској играрији, врх међу изјавама је она Барака Обаме коју је дао чим се
директ спустио са небеса у Брисел на тле поданичке му Еуропе: " Не смеју велике силе
малтретирати мале народе! Мора се поштовати међународно право! Нема насилних промена
граница у Европи! Поређење Крима са ангажовањем НАТО на Косову не стоји! Косово је
имало фер и демократски референдум"!? Ма види, пријатељу, све што рече, до ово задње, ја
ћу потписат, али како ти се јавило, молим те, ово око референдума није ми јасно!? Да нису
ванземаљци, пошто ти доста високо летиш кад кренеш у обилазак народа стрављених
твојом демократијом широм земљине кугле! Види, ако ти ово нису шапнули ванземаљци,
одмах да си сменио те који те брифују пре него што пред камере станеш, јер, или везе с
мозгом немају, или од тебе праве будалу, или ти од свих нас правиш будале – мора да је ово
треће!
Док су реченице правде излазиле из уста америчког председника, Србија је
обележавала петнаесту годишњицу крвавога НАТО пира и давала помен поубијанима и
отетоме Космету! Обамином панагирику тамоњихове демократије придружио се цео НАТО
заједно са штићеницима Шиптарима!
Такозвана косовска министарка за европске евроинтеграције Вљора Читаку поставила
је 24. марта на свом Твитер профилу честитку НАТО-у, коју су Шиптари носили као паролу
за време агресије 1999.године, а која гласи: "НАТО, уради то!" Портпаролка НАТО Румунка
Оана Лунгеску, ову паролу, у знак подршке НАТО-у за крвави пир над Србима и отимање
Космета, ударила је на свој Твитер и придружила се шиптарским честиткама – која
бескрупулозна лакоћа окупаторског "твитовања“!?
Шиптарски окупатор на Космету, под НАТО заштитом са списком у руци, по већ
виђеном сценарију и препознатљивом евроатланском рукопису одрађује део по део! Хапсе,
затварају, убијају, рањавају, окривљују, састављају спискове тајних оптужница, праве

изборни закон и избацују са списка све Србе, и протеране и оне који су још тамо, а који неће
да буду држављани монструм државе Косово!
А тек што сахрањују, ала "Сребреница", и то оне мртве из сукоба од пре 15 година,
када се држава Србија борила за свој Космет против терористичке УЧК! Чим су бацили
лопате и обрисали сузе, праведни Еулекс је у Косовској Митровици бануо усред ноћи у
кућу адвоката Дејана Васића који брани Србе на Космету и привео га у ћорку! То је онај
Еулекс којега је наш претходни председник Борис Тадић довео својом и Ештонкицином
резолуцијом Србима и Србији на Космет, како би што пре био предат Шиптарима и како би
везао руке Русима који су до тада Космет бранили у Савету безбедности УН! Тадићев
Еулекс, коме су Срби предати на милост и немилост, има задатак да обучи Шиптаре да
управљају монструм државом и, ево, пред нашим очима тога управљања! Направили су им
и војску од досдадашњих безбедносних снага на чијем челу је био Агим Чеку и одсад ће, он
је познати професионалац – клао је Србе где се год нашао и код Туђмана у Медачком Џепу
и код Срба на Космету! Чеку каже: "Ово смо урадили у договору са НАТО чији саветници
се налазе у нашим канцеларијама"! Баш сам се изненадила! Просто не верујем да је у
договору с НАТО-м! Чекуову изјаву морала сам "ватат" на медијима ван Србије, пошто ови
у Србији ништа не чују што би могло умањити љубав која се од нас према НАТО-у тражи!?
Ма где год чачнеш, налетиш на наше пријатеље и пријатељски НАТО!
Руку на срце, не могу да кажем, и ми смо 24. марта имали сећање на
петнаестогодишњицу НАТО-вог "милосрдног анђела" над нама! Додуше, сећали смо се
једва и врло кратко – ни цео дан! Сорошомедији су командовали са сатницом сећања, тако
да је све дозирано како се народ не би разаветио на путу у загрљај пријатељског запада!
НАТО бомбе одмах су прекрили темом која окупатору шешољи ухо! Чим је истекао 24.
март, мали екран сорошовизије зачепио је полицијски пуковник у пензији Миле Новаковић,
познати писац бестселера о величању нашега "Јацењуха" и благодети петооктобараца и
изношењу истина о томе ко га је убио, ко је крив, а ко је праведник, ко је признао кривицу и
ко је до признања дошао! Ово „перо“, бануло је пред нас са својим новим, грандиозним
литерарним делом "Државо, руке увис" у којем он отвара своју душу, и памћење читаоцима,
о атентаторима и атентату на Ђинђића, о томе како су кривци признали и како су одмах они
заједно са тадашњим специјалним тужиоцем Јованом Пријићем и још специјалнијим Бебом
Поповићем након пар сати по атентату знали ко је то урадио и обелоданили фотографије
починилаца на независним екранима слободне Србије!? Е ово „специјални“, верујем вам до
краја, ту сте потпуно у праву, али, шта вас је "специјалних" над Србима, сва сило небеска!?
Једино мени "плавуши" није јасно како то да су након ни сат од убиства знали ко су убице, а
нису то исто знали сат пре убиства, као што ми многе њихове изнесене „истине“ нису јасне,
а које бих имала неописиву жељу да их питам!? Слушајући литерату Новаковића, на
тренутке ми делатник "наших западних пријатеља" Вук Драшковић дође као лака прехлада!
Е, зато је мени и забрањено да на екрану "седим" и питам! Пошто су нам „литерату“
привели на екран одма' после годишњице НАТО агресије, с пажњом сам слушала, ни “а“ о
оној познатој реченици и вапају Ђинђићевом који је послао разјареним НАТО саборцима, и
то након што је склонио и себе и породицу на сигурно, "Не смете посустати! Ако НАТО
жестоко удари још две недеље, Милошевићев режим мора пасти"!!! И пало је, преко две
хиљаде мртвих, преко 15 хиљада рањених, преко 30 тона осиромашеног уранијума од којега
данас на десетине хиљада Срба пада под канцером! Пали су мостови, телевизијске зграде,
новинари, фабрике, рафинерије, пало је Косово и Метохија, пала је Србија и Срби! Ова
брзина којом је сорошовизија, панично и агресивно ударила у "дораду" мозга народу како се

не би освестио и како би прекрили и ућуткали тек пробуђено сећање на НАТО злочин,
сваком просечно мислећем човеку мора да изазове невиђен осећај гађења и мучнине!
Након два дана шефица преговарачког тима за суноврат Србије у ЕУ Тања Мишчевић
зацвркутала је: "Истрага политичког убиства Зорана Ђинђића званични је део преговора са
ЕУ" и подвукла како нам је ЕУ наредила да јој се не примичемо док све не признамо,
напишемо и пресудимо онако како Еуропи одговара по питању нашег „Јацењуха“ и свих
убистава широм Балкана! Кад, да видиш, након "литерате" и водитељице у Еуропу, крену
рафална паљба из свих медијских калибара окупиране Србије о томе како је истрага открила
да су сва убиства у Србији била политичка и да их је све, директ, наредио онај "монструм"
од Милошевића!? Ја не трепћем, како вести иду чекам ону најексклузивнију која ће нас све
умирити и која мора доћи, јер каква би то била "представа" без краја за памћење, а то је да је
"монструм" и лично убијао! Просто човеку дође да више не верује самом себи него да фино
увати да се дооообро опипа и провери је ли жив или је можда и њега „монструозни“ Слоба
ликвидирао!?
У читавом овом галиматијасу евроатланских команди, окупација и благодети кроз
које, са белим штапом, који су нам гурнули у руке, опипавамо пут у ЕУ будућност, ради
решења овога "ребуса" добро се сетити одлука Међународне конференције коју је Стејт
департмент крајем априла 2000. организовао у Братислави. На том скупу "наших
пријатеља" били су им сви премијери, шефови дипломатија, министри војни, представници
елитних глобалних група попут Карнеџи института, Билдерберг групе и других умрежених
западних моћника (чак и познати шиптарски сепаратиста и тамошњи интелектуалац Ветон
Суроји, као тадашњи члан Билдерберг групе био је такође назоћан) и други.
Након завршетка конференције, државни секретар Министарства одбране Немачке и
тада потпредседник Европског парламента Вили Вимер, обелоданио је кроз 11 тачака у
отвореном писму тадашњем канцелару Немачке Герхарду Шредеру, злочиначки план НАТО
чланица да чистом силом раскомадају Србију и униште српски народ! У овом писму се
између осталог каже да су свесно у случају СРЈ 1999. прекршили Хелсиншки акт који
гарантује неповредивост државних граница, износећи највећу иронију овога скупа
атлантиста, како су "циљано искључили међународно право и применили силу" зато што су
хтели да отму Космет Србији и тамо распореде НАТО! Наводи се и да је њихова одлука да
изврше агресију на тадашњу Савезну Републику Југославију 1999. што је било први пут ван
граница Алијансе и без одлуке Савета безбедности УН, урађено "ради испробавања новог
НАТО стратегијског концепта" који је имао улогу спречавања распада НАТО пакта.
Закључено је и да су уништење и комадање Србије урадили као пробни балон, ако им успе успе, иду даље. И успело им је све до Путина и Крима! Даље, на скупу су одлучили, и тачно
испланирали редослед, како "Пољску треба опколити од севера до југа демократским
државама" (мисли се на чланице НАТО), а "демократска" анексија Румуније и Бугарске у
евроатланско јато плански је урађена да би се направио копнени НАТО коридор од севера
Европе до Турске. Одлуку да прошире НАТО до у руско двориште, од Балтичког мора до
Анадолије, дефинисали су као "успостављање евроатланске верзије Римског царства", како
дословце у писму открива Вили Вимер! Оно што је још интересантно знати као став и
одлуку евроатлантиста јесте и њихово признање да агресију на Србију и отимање Космета
нису урадили због хуманитарног спашавања Шиптара, како су тврдили, него због
"пропуста Ајзенхауера 1945. да војно окупира Југославију и трајно спречи руско присуство
на Балкану"!

После свега овога што би морало бити познато, ако не народу, оно онима који нас
воде, историјска трагикомедија Срба и Србије у којој се нашао, јесте тачка 8 којом Вили
Вимер открива непријатељску и нечасну одлуку Америке и ЕУ према нама, а која дословце
гласи: "Србија мора трајно да буде елиминисана из европског развоја"!!!
Најбоље после ове анализе да признам да сам ја луда – ем боље, ем паметније ми је!
Боље један луд него колективно лудило свих оних који нас упорно у Еуропу воде – лудило
или недај Боже издаја, треће нема!?

