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ХАНТИНГТОН, “ШАРЛИ ЕБДО“
И МАРКО МИЉАНОВ
Сећа ли се ко данас како је НАТО усред Београда
извршио терористички напад и побио оне наше у РТС-у!? Сећа
ли се ко карикатура којима је „Шарли“ жестоко помагао
НАТО-у против Срба!? Имам страх од оних којима ништа није
свето, осим газда – страх који изазива гађење! Не верујем да је
иједан новинар на свету Марко Миљанов, али желим да
верујем да чојство постоји, и то баш међу Французима! Њихова
култура не заслужује утапање у окупациони неолиберални,
социопатолошки и јефтини глобализам, који Америка сеје по
Божјој башти!

Када су 7. јануара у Паризу два брата Куаши, који су на америчкој црној листи
терориста, убила 12-торо људи у редакцији "Шарли ебдо", а трећи – Амеди Кулибали,
неколико улица даље, у јеврејском маркету, убио полицајку и четворо Јевреја –
хришћанска цивилизација се сударила са стварношћу!? Тек „сад“ смо приметили
Хантингтонов "Сукоб цивилизација", који је одавно искочио из литературе – као дух из
боце! Хантингтон каже да не знамо ко смо, ако не знамо против чега смо(!) – е, Америка,
која је цео Запад повукла за собом, зна и за чега је и против кога је! Она је за нафту и
против свега што је спречава да је експлоатише – тако смо сви дошли до Исламске Државе
(ИД) која нам се сад појавила на крају – или на средини – све зависи од тога колико ће овај
рат до истребљења потрајати!
Мецима прекинута дотадашња "креација" француских карикатуриста, након недељу
дана настављена је, и то у тиражу од 3.000.000 примерака уместо уобичајених 60.000, и
још на 16 језика, међу којима и на турском и арапском!? Насловница, опет „окићена“
ликом пророка Мухамеда, који сада плаче и држи поруку "Ја сам Шарли", а испод пише:
"Све је опроштено"?! Шта је опроштено, коме је опроштено, ко је коме опростио, а ко није
опростио, тек ћемо видети!? Након пуцња у "Шарли" Париз је организовао Марш мира са
милион и по учесника и представника 50 држава! Демонстрирали су са паролом "Ја сам
Шарли" – на демонстрацијама у исламским државама пароле су "Ја нисам Шарли, ја сам
Мухамед" – краја нема!? На "маршу" у Паризу био је и турски премијер Давутоглу и
премијер Израела Нетањаху, чијем присуству је турски председник Ердоган приговорио
речима: "Како можете гледати ту индивидуу, која изводи државни тероризам
масакрирајући 2.500 људи у Гази!?“ Колико је свет ближи почетку мира или сукоба и како
ко види тероризам, говори и следећа Ердоганова изјава: "Са великом забринутошћу
пратимо нападе на ислам који се крију иза напада на сатирични магазин у Француској...,
упркос свим нашим настојањима да то спречимо, теза о сукобу цивилизација се
обистињује"!

На дан изласка "новог“ Шарлија, командант огранка Ал Каиде из Јемена Насер Бен
Али Ал-Анси обавештава да они стоје иза овог терористичког напада – "Регрутовани
хероји су реаговали", поручује Бен Али! Он "обећава" Француској да јој следи још
терористичких акција и трагедија(!!!) – и, истог дана, у сумрак, аутомобил је јурнуо на
полицајку у улици испред резиденције председника Француске, након чега је хитно
пребачена у болницу! "Порука" није за полицајку – за Оланда је! Гласнуо се и "Радио Ал
Бајан", који се емитује на простору Сирије и Ирака а контролише га ИД – поновно
објављивање карикатуре пророка Мухамеда дефинисао је као "екстремно глупо"! Једна
страна мисли да је "екстремно глупо", друга да је, вероватно, екстремно паметно, вицкасто
и храбро – заједничко је једино оно "екстремно", а победник(!?) – ја га нешто и не видим!
Приликом сахране три убијена полицајца, француски председник Оланд положио је
„Орден витеза части“ на ковчег онога који је био муслиман, посмртно га одликовао –
послао и он "поруку" – нисмо против ислама, против тероризма смо(!) – лепо од вас, и
људски! Не знам колико ће то бити убедљиво и коме! Помирење са исламом који вам није
објавио рат ништа не значи исламу који је донео одлуку да се с вама обрачуна! А да се
извините за све нападнуте, разорене и у грађански рат уведене исламске државе – како
стојите са тим "орденима" и „порукама“!? Можда би то био прави пут – мада, тешко да ће
Америка одустати од свог основног бизниса – рата!
Не верујем да новинари у Француској не знају баш толико о исламу и да им је
непознато да у тој вери приказивање Пророка представља смртни грех и увреду!? Не знам
ни да ли има нека личност из историје која је за њих света и чијим вређањем би им било
могуће нанети душевну бол! Не знам ни да ли су чули за Марка Миљанова и ону његову:
"Јунаштво је бранити себе од другога, а чојство бранити другога од себе"! Могу да
схватим свако новинарско "обрачунавање" са савременицима који су нам се злоделима
лично замерили, макар то били патријарси, рабини, муфтије, папе, угледници и
политичари...(!) – не разумем "јунаштво" у посезању на извор, темељ настао у дубокој,
непромењивој, миленијумској историји која данашњици ништа није крива!? А тек
чојство(!?) – е, овде сам сигурна да га било није – да га је било, не би француске бомбе,
макар биле и у оквиру НАТО, затирале исламске државе – е то је"Шарли" заборавио да
нацрта!!! Ја имам страх од оних којима ништа није свето, али страх који изазива гађење!
Желим да верујем да чојство постоји, и то баш међу Французима, зато што је то народ
који не заслужује да перо у руци држе они којима ништа свето није! Ударити на светињу
није одбрана достигнуте слободе него губитак критеријума, недостатак васпитања и
показивање мањка образовања, што све заједно „краси“ глобализам и "културу" коју
Америка сеје по Божјој башти! Жао ми је Француске! Њена култура и шарм не заслужују
утапање у окупациони неолиберални, социопатолошки и јефтини глобализма!
Деценијама по исламским земљама Запад сипа бомбе, разара, обешчашћује
председнике, веша, уводи народ у грађански рат и сукоб по ивици разликовања и
тумачења заједничке им вере! Један од кључних захтева које примењује на све окупиране
народе је и "промена свести" – ово је задатак који су и нама задали!? Рад на "препакивању
мозга" највише им је уродио плодом у исламу!!! Газили су га све док довољан број
муслимана није променио свест, тако да им њихов живот значи само онолико колико га
жртвују да убију што више "неверника"(!) – е, надам се да их сад имате и да рат може да
почне – до истребљења! Кад сте већ направили такве који "без проблема" гину за своје
идеје на простору где тренутно стварају Калифат, а што не би гинули по Вашингтону,

Лондону, Паризу... – тек им ту прија да гину! Упорни рад није да вам се, нажалост, није
"исплатио"!
Сећа ли се ко данас док су главна тема француски новинари, како је НАТО 23.
априла 1999. усред Београда извршио терористички напад и побио свих 16 наших у
РТС-у који су се затекли у информативној редакцији! Није било осуде злочина и
Марша јединства – осим јединственог "марша" 19 западних држава сабраних у
НАТО које су нас бомбама убијале 78 дана и окупирале део наше земље!? Тада је
"Шарли Ебдо" врло „вицкасто“ пропагирао "истину" са Космета приказујући Србе
као монструме и правдајући НАТО-шиптарске злочине!? Што НАТО бомбе и
Шиптари нису урадили, "Шарли" је дотукао! У њиховим карикатурама Срби су
били прљаве, примитивне и одвратне свиње!? Цртали су српске војнике како силују
Шиптарке, па како им прво одсеку главу, па је онда у еротском заносу љубе у уста –
ништа морбидније нисам видела!? Је ли то тај независни, објективни,
професионални, духовити новинарски израз!? Док се Запад забављао "силованим"
Шиптаркама, дотле су по "жутим кућама" касапљени и широм света распродавани
органи уловљених Срба!
Ма колико то "помагачко" новинарство звали "независним" – ипак је
препознато, господо "независни", али нажалост, у овом случају творци ИД су га
препознали и узвратила тако како нико не може подржати!
Може неко и да помисли да западњачки карикатуристи и не знају Куран „напамет“,
али то се не може рећи за њихове газде који су ислам употребили и злоупотребили до
савршенства! Сваки сегмент тога друштва који су сматрали да им може користити,
„обрађен је“ – "бизнис" са исламом ишао је до перфекције! Кад је требало да их убијају,
бомбе нису жалили! Кад је требало да их уведу у грађански рат, ту су и бомбе и
пропаганду паковали комбиновано! Кад су им требали да помоћу њих друге побеђују,
опет им је систем функционисао без грешке – може ли то без ислама "у малом прсту" – не,
да ја знам!
Ову задњу злоупотребу ислама, применили су и на нас, у ратовима 90-тих па
наовамо – од Босне до Космета! Као ратни репортер извештавала сам са ратишта и први
пут, изван литературе, срела се са језивим призорима који су за собом остављали
муџахедини у саставу Алијине војске! Још није откривен и кажњен "онај" који је за собом
оставио 62 тела српских војника без глава на Возући!? Када сам донела вест о
монструозном призору у којем муџахедин држи ногу на две одсечене главе српских
бораца које је спаковао у отворену кутију, а с трећом, из које још капље крв и неугасли
дамари померају очне капке, позира пред камером, устремио се на мене цео "независни"
новинарски одред Србије! Те "независне" су нам довели исти они који су довели и
муџахедине, мада "новинаре" нешто пре, ради припреме терена и логистике! Још увек
имамо те исте, и "новинаре" и муџахедине – муџахедини су тренутно "спавачи" –
новинари туку истом снагом! Када данас анализирам и једне и друге, не знам на чијој
страни је већи злочин, мада када размишљам о части, ако част као категорија уопште овде
има место – они који су то радили из убеђења часни су и хероји у систему који бране и из
којега долазе – ови други су испроституисани отпад који је себе продао за долар, кога се и
онај који их је платио – гади!
Према обавештајним подацима, у БиХ данас има око 1.700 муџахедина који су
добили босански идентитет и папире са којима путују по свету! До сада је на ратишту
Сирије на страни ИД погинуло 26 држављана БиХ!? Након терористичког напада на

редакцију "Шарли Ебдо", одмах су нас "обрадовали", уз дозу прекора, да су чауре из којих
су меци сејали смрт по француским новинарима, произведени у БиХ(!?) – и! Не разумем!
Заиста сам фасцинирана западњачком краткоћом памћења или дрском брзином заборава –
ово друго је ипак ближе истини!
Данас је у земљама западне Европе подигнута "борбена готовост" полиције, а
Богами и војске! Француска ангажовала 122.000 војника и полицајаца да је чува од
тероризма! А 717 јеврејских школа у Француској штити 4.700 полицајаца! У Паризу
трагају за још шест чланова ове терористичке ћелије – е, онда ће то лако, ако је само шест
– од 6.000.000 муслимана колико данас у Француској живи!!! Рације, хапшења и убиства
одигравају се и у Холандији, Немачкој, Белгији...! Мадрид затворио главну метростаницу! Откад је белгијска полиција убила двојицу терориста, похапсила 13 особа и
открила да је спречено убиство једне важне особе којој је било планирано одсецање главе,
на улице је изашла и војска да помогне! Немачки полицајци у исламским ћелијама око
Берлина ухапсили су, како кажу, вођу групе која се спремала за рат у Сирији! Каменована
је и редакција "Хамбургер Моргенпоста" у Немачкој зато што је пренела три карикатуре
након масакра у "Шарли Ебдо"! Шеф немачке обавештајне службе (БНД) Ханс-Георг
Масен изјавио да је "Турска кључна земља" преко које више од 90% радикалних
исламиста прелази у Сирију и позвао Турску да то спречи! По његовим подацима, до сада
је најмање 550 људи из Немачке отишло у Сирију и Ирак да се бори на страни радикалне
Исламске Државе, где се већ налази око 16.000 бораца из западне Европе и Балкана, коме
је намењена судбина будућег Калифата!
По Немачкој у протестима ПЕГИДА (Патриотски Европљани против исламизације
Запада) шета на десетине хиљада Немаца! Додуше, шетају Немци и против ПЕГИДА, али
то само говори да је Европа подељена – и на ногама! Разни покушји да муслимане "утопе"
у своју културу и натерају их на смех до суза пред „вицкастим“ пером карикатуриста, из
кога излази пророк Мухамед у варијацијама на разне теме(!?) – тешко да ће моћи!!! А и
што би могло! Може наизменично – једнима прво смех па сузе, онда другима прво сузе па
смех!!!
Након 10 дана, у Париз је стигао и шеф америчке дипломатије Кери!? Грлећи
председника Француске Оланда, скоро кроз сузе је обећао помоћ и рекао: "Цела Америка
је згрожена кукавичким нападом у Паризу"(!) – битно је, пријатељу, да су ваши
деценијски напади на исламске државе витешки!? Нема коју нисте разорили! Пакистан,
Авганистан, Ирак у две деценије два пута, Либија, Сирија, у Египту сте дубоко
укуцани,...(!?) – Талибани, Ал Каида, Исламска Држава, нису пали с неба – ваших су
интереса дело!
Идејни творац ИД је Абу Мусаб Ал-Заркави који је дошао из Ал Каиде, данас
превазиђене! После његове смрти вођство преузима Абу Бакр Ал-Багдади. Према
подацима обавештајних служби, Американци су створили и финансирали и Ал Каиду на
челу са Осамом Бин Ладеном, кога су убили када им је то било политички профитабилно,
да би потом финансирали и помагали ИД како би преко њих ушли у Сирију, која им је
сметала и због тога што у њој постоје легалне руске базе! ИД регрутује своје присталице
међу сунитима и убија све пред собом као невернике: језиде, шиите, хришћане, Курде,
жене, децу, старце и – прави Калифат, државу по шеријату! Данас преко 50% Сирије
контролише ИД, а остало попола легална власт, Башар Ал-Асад и побуњеници! Сирија
данас нестаје у грађанском рату и бомбама Америке и њених савезника, уз 800
бомбардовања дневно! Америма не пада на памет да спусте своју пешадију на тле Сирије,

него тај део "посла" одрађују управо преко тих исламских фракција које су гурнули у
покољ!!!
Мада су сви већ заборавили Либију, коју је Запад у оквиру НАТО разорио и
понизио, и данас се над њом изврши дневно 50 бомбардовања, а сећате ли се како је
Француска тада под Саркозијем предњачила у јуришу на њу, како би се додворила
америчком газди!? Није то једина држава где је Америци доказивала приврженост – и ми
смо били међу жртвама тих доказивања!? Штета за слободарску Француску!
Све је закувао Запад – разорио, поробио и злоупотребио ислам у борби унутар себе и
против других да би отео нафту и остварио друге своје интересе! Амери су лицемерно
одређивали која ће им исламска држава бити тренутни пријатељ, а која непријатељ – све у
зависности од експлоатације и цене нафте! "Пријатељску" улогу према њима мењали су
преко ноћи уз цену барела! Саудијску Арабију, која им је садашњи пријатељ по нафти зато
што је преломила да се нафта на светском тржишту обрачунава у долару и тако цену држе
у шаци и бацају светске валуте и државе на колена – ударио је бумеранг! Саудијци се сад
самозатварају у логор, опасујући се високим зидом дугачким 1.000 км, да би се заштитили
од продора Исламске Државе!?
Хришћанска цивилизација коју овде, нажалост, представља "Шарли", прва је почела!
Сад ћете ви – неко је морао бити први(!) – не кажем, али чисто да се зна! Сећате ли се како
је председник Америке Буш млађи, „убијање“ исламских држава у походу на нафту
правдао и величао, упоређујући га с витештвом из историје и Крсташким ратом(!) – и
добио си га, пријатељу, с тим што више не морате потезати толики пут – дошли су вам
пред ваша врата!!!
Док западним "технологијама", од Азије до Африке, произведени муслимански
екстремисти убијају све пред собом – нико увом да мрдне!? Ни приметили, лицемери,
нису када је "Боко Харам" у једном дану, кад се дешавао "Шарли", убио у Нигерији 2.000
људи, од деце до стараца!? Зашто!? Зато што их боли само оно што је у њиховој кући! А
како боли народе док нестају у грађанском и НАТО рату којим сте им запалили дом(!!!) –
е, о томе мора да се размишља – и одатле да се крене у тражењу решења!!!

