(А)ЛУДИРАЊА
Милијана Балетић
субота, 17. мај 2014.

РУСКИ РУЛЕТ
Некако ми овде симтоматично делују две „наредбе“
издате у размаку од скоро 100 година! Аустроугарска је прву
спроводила над Србима пре Првог светског рата:
"Богослужења су дозвољена само пред црквом, а један вод
спреман да пуца, треба да се нађе у близини цркве...", а пре
неки дан огласио се и шведски шеф дипломатије Карл Билт:
"Највећа је грешка савремене руске владе и Путина што се
вратио православљу, које је горе од тероризма исламског који
се пројављује на Истоку"! Опаааа – ево вас поново, на истом
задатку са "стрељачким водом пред православном црквом,
спремним да пуца"!!!

У Европи и шире, обележен је слављеничким плотунима 9. мај, мада, и оних
других плотуна је било! Русија је славила Дан победе над фашизмом, а ови други ударили
да славе "Шуманову декларацију"! Наравно, није у питању композитор, него шеф
француске дипломатије Шуман који је, непосредно по Другом светском рату, 1950.
предложио федерализацију Европе ради очувања мира. А онда су се, после 35 година,
1985. напрасно сетили да тај предлог прогласе за Дан Европе и сместе га, ни мање ни
више, него у 9.мај, како би се њихово славље и поклопило са слављем слома фашизма, а
да истовремено баш и не ликују над тим "сломом"! Лукаво, нема шта! Одлуку о
слављеничком датуму донели су наврат-нанос, неколико година пре ратног похода на
Југославију, где су здружени са Америма у НАТО-у, тукли осиромашеним уранијумом и
касетним бомбама, убијали Србе и рушили по Српској и Србији '95. и '99, и – отели
Космет! Сад су зинули на вееелики залогај и ударили на Русију преко Украјине! Овим
најновијим походом разобличили су и свој Дан Европе – џаба су га, као кукавичје јаје,
подметнули у 9.мај! Колико год димне завесе око свога славља ширили и подметали,
очигледно је да тога дана једни славе победу над фашизмом, а други његово васкрснуће!
Не знам колико је и Шуман то хтео, али овај датум што сте присвојили – џаволчичи једни
(!?) – капа доле! Скоро да вам је превара успешна као онај ваш алиби за ратове и убијања
под изговором да чувате људске животе, права и демократију! Није да вам не ради мозак,
поготово сте отров за зомбирани плебс – ма, Гебелс је за вас чист аматер!
Почетком маја, ту негде око тих слављеничких дана, припремао нам се у посету
комесар Филе, надлежан за окупационо ширење ЕУ! Поводом тога, наш нови шеф
дипломатије Дачић, изјавио је да његову посету очекује "са радошћу, јер је она изузетно

значајна за наставак преговора Србије и ЕУ"!
О каквој се "радости" ради, написане су многе књиге којима се покушава
разаветити окупационом пропагандом слуђен народ! Међу њима су и оне познатог
америчког историчара Вилијама Блума, који у свом научном опусу проучава репресивни
амерички апарат за пропаганду и окупацију света, раскринкавајући до детаља, кроз
статистичке податке, ЦИЈ-у и Пентагон у периоду од 1945. до 2003. Он доказује да, не
само да се нису ангажовали широм Планете како би унапредили и очували демократију,
како они иначе правдају своје бескрупулозне ратничке походе, него су плански, без
милости, уништавали све пред собом, не бирајући средства, од пропаганде, купљених
"опозиционара", егзекутора плаћеничких организација (као што је на пример "Блек
вотер"), до директног ангажовања државне оружане силе! Уништавали су свако супротно
мишљење и газили све пред собом – и покрете и партије, и доводили своје квислинге на
власт у згаженим државама са задатком да штите и спроводе њихове интересе! Нема
државе у веку за нама, а и у овом 21, која је хтела да буде независна и ради у корист свога
народа, а да Америка није бескрупулозно улетела и растурила је под паролом "очувања
демократије и људских права"! У периоду од 58 година о којем пише Блумберг, "САД су
учествовале у свргавању влада у преко 40 држава, 25 држава бомбардовали и преко 30
патриотских покрета угушили широм света, иза чега су остале стотине милиона да живе у
расулу и хаосу, а неколико милиона је платило својим животом"!!!
Најновији њихов поход на Русију, преко Украјине, није од јуче! Викторија Нуланд,
помоћник државног секретара САД за Европу и Евроазију, изјавила је да је Америка "за
демократију у Украјини до сада уложила више од 5 милијарди долара"!
Ево у коју и какву демократију они улажу милијарде! Једна од америчких
"делатница" и једна од многих данашњих "Парвоса" против Русије, је неонацисткиња
Кетрин-Клер Чумаченко, рођена 1961. у Чикагу, ћерка нацистичких украјинских
емиграната, који су '70-тих година били међу оснивачима РУН-вир цркве (Родна
украјинска национална вера), која заговара Украјинца аријевца, а основао ју је на
америчком тлу Лав Силенко, гауптштурмфирер СС у редовима дивизије Вафен-СС
Галиција у Другом светском рату!
Неонацисткињу Чумаченко америчка администрација 1983. поставља на место
извршног директора Комитета потчињених народа (мисли се на народе СССР-а које су
"потчинили Руси"), а од 1986. до 1988. на место специјалног помоћника заменика шефа
Стејт департмента за хуманитарни рад и људска права, одакле је 1990. шаљу у
"хуманитарну" мисију у Украјину, где се удаје за "друга" Виктора Јушченка кога "оранж
револуција" и "Пора", уз дебелу подршку "наших" отпораша 2005. инсталирају за
председника Украјине!!!
Чумаченко, наравно, није једини данашњи "Парвос" у њиховим рукама усмерен
против Русије, као што смо и ми за 25 година новије окупације имали толико њихових
"Парвоса", “Чумаченка" и "Јацењуха", које када сагледамо кроз пример Украјине, тек тада
можемо видети право стање страшне истине – од њихове погане и моћне пропагандне
машинерије кроз "независне" и награђиване медије (све херој до хероја новинарства),
преко бомби, рушења и убијања до инсталирања квислинга! Хајка и хапшење српских
генерала и њихово изручивање окупатору у хашку правду, заштита демократије кроз
НВО сектор, отпорашке ослободиоце и едукаторе светских револуција, пиштаљке, лонце,
шерпе и поклопце улицама Београда, НАТО агресија, отимање Космета, тајновита убиства
по Србији, приватизације, пљачка..., све данас гледано кроз Украјину изгледа другачије!

Под проверену им егзекуцију спадају и економске санкције! Кренули су од свргнуте
украјинске власти, а онда су ударили на главни циљ Русију и дошли до 61-нога Руса коме
су забранили улаз на Запад и замрзли имовину компанијама! Ако се 25. маја не одрже
председнички избори у Украјини – шире листу!
Кад смо се већ дотакли њихових економских кажњавања, не могу а да се не сетим
санкција које су нама уводили, а за ратну штету, процењену на преко 120 милијарди
долара коју нам је НАТО агресор нанео, садашњи амерички амбасадор у Србији Кирби,
скресао је српској јавности, одмах по састављању нове нам владе, преко свог
сорошомедија: "Ако Србија очекује репарацију за бомбардовање из 1999. то није нешто
што ћемо урадити" – чик да га још једном неко приупита!
Када прођем кроз историју у последњих преко сто година, све методе које користе,
потпуно су исте, али усавршене!
Некако ми дође згодно овде да се сетим Аустроугарске, не само зато што је она
1912. направила Шиптарима, први пут у историји, државу Албанију и што јој сада на наш
рачун праве још једну, него што је тада, пре почетка Првог светског рата, издала наредбу
која се спроводила над Србима: "Богослужења су дозвољена само пред црквом, а један
вод, спреман да пуца, треба да се нађе у близини цркве..."! Потом је дошао Велики рат
у којем су стрељали, вешали и то у групама које су одједном бројале и преко 100 Срба,
полуживе закопавали, спаљивали, силовали Српкиње иза олтара, палили и рушили српску
земљу, интернирали у логоре и широм им Европу претворили у масовне гробнице Срба! А
онда је дошао Други светски рат, "Јасеновци" и "Дахауи", па "Шуманова декларација" и
Дан Европе коју су над нама славили сваког 9. маја од '90-их до данас, а највеће славље и
НАТО-ов "ватромет са неба" приредили су нам 1995. по Српској и 1999. по Србији!!!
Најновија изјава шефа шведске дпломатије Карла Билта, о којој се у Србији ћути,
потврђује да вук длаку мења, али ћуд не: "Највећа је грешка савремене руске владе и
Путина што се вратио православљу, које је горе од тероризма исламског који се
пројављује на Истоку"! Опаааа – ево вас поново, на истом задатку са "стрељачким водом
пред православном црквом, спремним да пуца"!!!
Митрополит Црногорско-приморски Амфилохије, 12. маја у Никшићу, на свечаној
Литији поводом дана Светог Василија Острошког Чудотворца, осврнуо се на Билтову и
друге им изјаве, белодано дефинишући њихов циљ: "У име те и такве идеје поново се пале
живи људи (у Одеси у ватри украјинских неонациста живих 46 људи је изгорело у Дому
синдиката. прим. аут.), као онда од фашизма тако и данас од неофашизма! У огледалу те
страшне истине је и изјава Расмусена, секретара НАТО пакта, да су Европа и Америка
бомбардовале Србију и Црну Гору и уништиле Косово и Метохију, бранећи Косово и
Метохију од геноцида! Није то била одбрана од геноцида, него наставак геноцида који
траје 630 година... Ко ће одговарати због стотина срушених храмова, побијене дјеце,
силованих дјевојака, побијених људи и жена, срушених домова на Косову? Надамо се у
Бога кроз молитве Св. Василија да ће доћи разум (...) између браће у Украјини и у Русији
да не дозволе да се њима манипулише на начин на који је манипулисао и Хитлер..."
Изговорио је ово Митрополит пред више десетина хиљада присутних, међу којима су били
и амбасадори Русије, Украјине, петровградски владика, председник Републике Српске
Додик и други! Митрополитов став сорошомедији у Србији дочекали су на нож и с
гнушањем!
Ове изјаве Билта и Расмусена нису једине испаљене ка Путину који стоји на челу
Русије – читава рафална паљба из свих "оружја", засад вербална, сева у том правцу и то

све у стилу "дрште лопова"! Те Путин је окупатор, те прави велику Русију, те нови је
Хитлер (сећате се онога: "Слобо Садаме!"), те раширио се с војском по својој држави до
границе са Украјином! Е стварно и ја мислим да претерује! Ширити руску војску по руској
земљи – није демократски! То што се НАТО раширио до уз границу с Русијом и што је
Расмусен позвао колеге из Алијансе да "користе догађаје у Украјини за повећање војних
трошкова" и да размисле "о трајном стационирању трупа у Источној Европи због
напетости између Русије и Украјине", е то је све у име демократије – у име окупације
Русије – ни случајно!
Овим укопавањем позиција и јуришањем на Русију хоће да је, за почетак, врате у
оно време "без" Путина, када су Русијом игру играли добро распоређени западни
"Парвуси", где су јој, по принципу "куване жабе", спремали сценарио с почетка 20. века у
којем је тада главни окупаторов вођа био данас позната историјска личност Парвус! И
онда су одрађивали посао и имали своје НВО и своје медије, и прали новац у оф шор
компанијама, и уживали у теревенкама, и штитили носиоце демократије, и награђивали се
међусобом, и имали своју перјаницу "независног" новинарства – Розицу Луксембург, која
је мало "отварала очи" народу, мало отварала врата љубавнику Парвусу, препуштајући се
ужицима, препуни пара добијених у џаковима за рушење Русије! Ма, све већ виђено!!!
Ко финансира светске револуције, да ли ми живимо једну такву, ко иза ње стоји,
каквим се све средствима служе и колико народ то може да препозна, била је тема једне
моје емисије коју сам радила пре осам година, у оквиру које сам приказала и 40-минутни
документарни филм "Октобарска револуција – ко је финансирао Лењина", а коју сам сада,
циљано, поставила на насловну страну сајта, зато што недвојбено раскринкава творце
светских револуција, који, зарад својих интереса, руше све пред собом, остављајући
десетине милиона мртвих и на стотине милиона у безнађу!
Да на крају поменем и изјаву немачке канцеларке Меркел, коју је дала неколико
дана пре прославе Дана победе над фашизмом: "Путин не разуме историју! Била би
грешка да Дан победе слави и на Криму!" То се завршило тако што је Путин, "у незнању
историје", чим је завршено славље на Црвеном тргу слетео на Крим, где су га Кримљани
дочекали овацијама, плачући од среће!
Русија, која је ту историју платила са 28 милиона погинулих, нема право, госпођо
Меркел, да је другачије разуме! А Ви, како је Ви разумете(!?) – и како бисте то хтели да је
данас "разумевамо"!? Ја се плашим од вашег "незнања" историје! Запалили сте Украјину
како би сломили Русију, а заборавили на руски рулет(!?) – како вам се чини та "забава"
прислоњена и на вашу слепочницу, без које не бива игра коју играте! Толико сте се
заиграли, да сте заборавили и руски менталитет и историју! Када је год натерате да се
брани, историја увек броји још један светски рат, још један датум за славље на Црвеном
тргу, још тооолико колатералних штета, а ви, вашом математиком, овај пут жртвовали
само Украјину – тооо неће моћи, господо!

