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СМРАД ПРЕПОЗНАТЉИВОГ РУКОПИСА
Бивши шеф МИ6 Џон Сојерс, након атентата на Немцова,
упозорио је да је Русија постала опасност и за Британију!? Ма
пријатељу – ниси ми уопште оригиналан! Кад је још на ту фору
наш данашњи пријатељ-саветник Тони Блер, извршио агресију
на Ирак! Као британски премијер 2003. оптужио је Садама
Хусеина да је претња међународном миру и не трепнувши,
рекао: "Напад Ирака могућ је за 45 минута"! Што се Србије
тиче, све иде по плану протокола који предвиђају разне
комбинација саветовања и убијања! Деведесетих ''Убица" је
био опште познат – лично Милошевић са својом
"машинеријом зла"!? Сва срећа што народ "брзо капира" – да
није тако, пола би нас досад било поубијано како би скинули
Милошевића! Ма, какав бре Менгеле – он је лака прехлада за
данашњу западну болест!

Пред одржавање великог протестног скупа опозиције у Москви убијен је
организатор и један од највећих Путинових противника Борис Немцов!? У сачекуши, док
је у ноћним сатима шетао са девојком поред Кремља, убица је у њега сасуо рафал с леђа и
нестао аутомобилом који га је чекао! Немцов је, данима пре тога, промовисао протестни
марш и апеловао на уједињење подељене руске опозиције, како би се Русија спасила од
диктатора Путина: "Ако подржавате крај руског рата са Украјином, ако подржавате крај
Путинове агресије, дођите 1. марта на Пролећни марш'', вапио је Немцов! Значи –
Украјина и то – усред Москве!
Портпарол председника Русије Песков изјавио је да је Путин одлучио да ће ова
истрага бити под његовом личном контролом и додао: "Путин сматра да убиство има све
елементе нарученог убиства и искључиво провокативни карактер"(!) – не уопште!
Пре но што је хитна помоћ стигла(!) – огласио се председник Америке Обама и
затражио "хитну, независну и транспарентну истрагу", јер је Русија "изгубила једног од
најпосвећенијих и најелоквентнијих заштитника грађанских права“!? Након ове брзине
кренула је и групна забринутост! Сјатиле се убице на место злочина! Хистерише Запад
преко штампе и тв-микрофона! Председници држава и влада, новинари, карикатуристи(!)
– дозвали своје независне новинаре и "демократску" опозицију размештену по Русији –
држе се за руке – углас зову у помоћ!? Забринути, Боже драаааги – ''најважнија'' им
демократија и људска права! Након појединачних, ударише у здружена саопштења!
Обама, Оланд, Меркел..., убиство Немцова осудили су и назвали "злочином из мржње
према борцу за демократију"(!) – кажем ја – њима је нааајбитнија ''демократија''!
А онда је кренула НАТО-ова пета колона "независног" новинарства, која без дилеме
зна "убицу"! Јевгенија Албац, новинарка у Русији и уредница часописа "Nju Tајмса" (баш
звучи руски) и пријатељица Немцова, открила је како јој је поверио да ће "објавити

памфлет 'Путин и рат' о руској улози у украјинском конфликту'' и, ко из топа, закључила:
"Почео је рат"! Онда је наставила: "Сви који верују у демократију и који су, још од краја
80-тих прошлог века полагали у њу велике наде и имали велика очекивања, они су данас
ушли у рат"(!?) – госпођа "независна" трља руке – хоће рат!!! Ја јој верујем! Ако ико зна,
она зна у ком правцу иду све њихове работе кад је Русија у питању!
У помоћ ширењу рата из Кијева у Москву, закувао и "Шарли ебдо" креацију у својој
познатој, "независној", новинарској кухињи! Карикатуру су назвали "Прекид ватре –
досада у Доњецку", а на цртежу грађани источне Украјине стоје усред рушевина и питају
се: "А зашто сад не организујемо нешто с карикатуристима?" Ма, јааако сте ми па ви
битни(!?) – и, што је најважније – непрочитани!!! Коме још то вицкасто-навијачко
новинарство "Шарлијевих" пера није тек пуки део агресорске НАТО-пропаганде и
злочина широм света!?
У овом низу "ожалошћене породице" бораца за демократију, јавили су се из својих
златних двораца и руски олигарси! Најинтересантнији ми је био некадашњи помоћник
министра за енергетику у руској влади Владимир Милов, саборац Немцова! Он тврди како
Кремљ спроводи диктатуру, сеје атмосферу страха и прогони борце за демократију и
заштитнике грађанских права, те да "нема никакве сумње да иза убиства Бориса Немцова
стоји држава"(!) – е, ова ти је к'а Његошева – ја мислим да обоје знамо и која је!!!
Немцов је био оснивач и лидер опозиционих партија и члан Координационог савета
руске опозиције! Основао је "Солидарност" и био њен лидер, био је и потпредседник, а од
2012. и копредседник политичке партије "Републиканска партија Русије – Партија народне
слободе" – одмах ми је за срце прирасло ово "народне слободе" – мене се, иначе, дојми
када чујем и видим "борце" за народ и слободу!!! Борба Немцова за демократију и народ
превазилазила је границе Русије, па је тако у доба припреме напада "оранж револуције" на
Украјину, био инсталиран 2003. за спољног саветника украјинског председника!? Ту ти се
он, истовремено, бавио и бизнисом и саветовањима!?
Политичко рођење и успон Немцова почели су под омиљеним америчким
председником Русије Јељцином – од губернатора Њижњегородске области (1991–
1997) до министра за енергетику, првог заменика председника Владе и члана Савета
безбедности Русије од 1997. до 1998!? Мало је које место у руској држави јаче од ових,
која су Немцову била дата онда када је Русијом владао Запад. И таман кад су били на
корак до успеха, а оно – буп, Путин, након чега Немцов прелази у опозиционаре – е,
тууу је квака!
Није с горег поновити да је "оранж револуција" у Украјини потпуно пресликан
петооктобарски пуч у Београду! Она је само једна од "обојених" револуција и "пролећа",
којима Запад – на челу са Америком, уништава и окупира суверене државе! "Украјински
октобар" одвијао се крајем 2004. и 2005. године на председничким изборима, где се
водила битка између проруског Јануковича и прозападног тадашњег "Јацењуха" који се
звао Јушченко! Онда следи уиграна представа као са нашим "Јацењухом" Ђинђићем и
Милошевићем!? Победио је Јанукович, Јушченко му је оспорио победу, тврдећи како је
"диктатор починио изборну крађу", онда су "опозиционари" кренули да звижде, пиште,
пале, ломе по улицама Кијева, тражећи заштиту народне воље, људских права и
демократију! Већ "обрађени" Врховни суд Украјине поништио је изборе и расписао нове!
Уз "демократски калкулатор" сабрали су гласове, додали где фали и колико фали, и
обелоданили резултат по којем је победник био НАТО-ов и ЕУ-кандидат Јушченко!? Та
победа забележена је као тријумф Запада над Путиновом Русијом! И тако Украјину,

навучену из битке у битку, увукоше у рат до дан-данас, све са циљем да Русији у руке
утакну белу заставу – а то – то ће тешко ико гледати! Где је онда крај!?
Истим оружјем којим је Запад тукао Милошевића, туче и Путина: "Владимир
Путин је Слободан Милошевић бившег Совјетског Савеза – подједнако лош, али
већи. Иза димне завесе лажи, он жели да направи марионетску парадржаву на истоку
Украјине" – пише британски "Гардијан" пре месец дана! Уз већ виђене квалификације
Путина "диктатора", "Гардијан" вапи и даје решење: "Пробуди се, Европо! Ако смо нешто
научили из властите историје, то је да Путин мора бити заустављен! Некада само оружје
може да заустави оружје..., Украјини је хитно потребна војна подршка и одговор на руску
пропаганду..."!!! Како ли вам звучи ово када га упоредимо са петооктобарском
окупацијом Србије, Милошевићем, "демократском" опозицијом и "независним"
новинарством!?
Што се британских прстића у „пекмезу“ тиче – тогааа, колико хоћеш! Недавно
пензионисани шеф британске обавештајне службе МИ6 Џон Сојерс, дан након атентата на
Немцова, преко државних камера Би-Би-Си-ја упозорио је јавност да је Русија постала
опасност за Британију, те како се морају предузети мере у циљу заштите, додајући да је
Русија претња "од државе до државе"!? Ма пријатељу, ниси ми уопште оригиналан! Кад
је још на ту фору наш данашњи пријатељ-саветник Тони Блер, извршио агресију на Ирак!
Он је, као британски премијер 2003. у парламенту вам оптужио Садама Хусеина да је
претња међународном миру јер "има оружје за масовно уништење" и фацом врхунског
глумца, не трепнувши, рекао: "Напад Ирака могућ је за 45 минута"!? Онда су се на Ирак
стуштили НАТО-бомбама, сравнили га са земљом, обесили Садама и вешање забележили
камерама!? Касније су признали да "оружја за масовно уништење" – никада није ни
било!!! После свега, остао је Ирак у рушевинама и рату до дан-данас и – опомињући
снимак вешања!? Он је болесно битан – кад им год падне адреналин – ту је снимак ! Боже
драааги, који планетарни посао за психијатре!!!
Тони Блер је по други пут међу Србима!? Убица који нас је, са још 18 пајташа
НАТО-а, без одлуке СБ УН, бомбардовао '99-те, сад нам је саветник који улази без
куцања и то са целим некадашњим кабинетом! Двадесет петога фебруара,
преслишао нам је државни врх, дао следећа упуства и одлетео – све за сат времена!?
А прошли пут, 1999. ''био'' је 78 дана! Тада његов посао није могао стати у сат – дани
су требали да се истовари 30 тона осиромашеног уранијума НАТО-бомби бачених на
Србију и Србе!!! Е, сад се вратио на место злочина да нам саветује пресрећну владу, која
нам се хвали својим "спин мајсторима" као невиђеним успехом у који су нас срозали!?
Како је изгледало то лоботомисање министарских мозгова – строго је под велом тајни!?
Наша министарка-трилатералка Зорана Михаиловић, додатно и охоло, спрдала се
народу у лице, објаснивши нам како су са Блером само "ћаскали уз кафицу"(!?) –
пријатељице, а да ти Србију није случајно тата оставио у наслеђе!?
Ту нам је и Алистер Кембел, надалеко познати "спин мајстор" који је испекао занат
као саветник у Блеровом кабинету, кога у његовој земљи зову "принцом таме"! За време
НАТО-агресије правдао је убијање Срба и ликовао над нашом срушеном земљом и
лешевима по њој, а данас је преварена Србија у позицији да јој "принц", заједно са шефом
– спинује цео државни врх!
Када се саберу дела ова наша два "пријатеља" – Блера и Кембела, тешко је одлучити
чији је допринос у ратном злочину већи! Мртва је трка између њих двојице који су тим –
како онда, тако и данас! Врхунац је њихове дрскости да након свега још седну и напишу

књигу!? Кембел је 2007. објавио "Блерове године", где таксативно наводи своју и шефову
улогу у агресији и злочину над Србима 90-тих! Његово деловање се креће од британске
владе до саветовања генерала НАТО: "Седео сам са генералима и говорио како да воде
акцију, барем кад је реч о медијској страни. Објаснио сам им да нисам залуђеник
слободних медија... уколико водите рат, морате ратовати на свим нивоима..."(!) – а ја
мислила да су вам независни медији – светиња!!!
У интервјуу "Вечерњим новостима", поводом објављивања свога дневника
"Моћ и народ", на питање новинара да се изјасни о злочину Тачија, Шиптара,
терористичке ОВК-а и трговини органима побијених Срба, Кембел каже како, ето,
баш о томе не зна ништа више него што је читао по новинама!? Тек када му је новинар
предочио неспорне доказе Дика Мартија о трговини органима, "принц таме" заузима чврст
став: "Колико је мени познато, Тони Блер није имао сазнања о таквим злочинима. Да се
разумемо, злодела о којима се говори заиста звуче грозно, па ипак, ништа ме и даље не
може убедити да НАТО није требало да дејствује"(!?) – е, зато је њега нама наш Вучић
довео!? Не треба нама некакав мекушац за саветника – наш премијер тражи људе са
"чврстим ставом"!?
У реченицама Кембелових дневника препознала сам и моју маленкост: "Војно,
НАТО је вишеструко моћнији од Београда. Али су били осетљиви на оно што су они
(Београд прим.а.) објављивали. Могли бисмо да изгубимо битку за јавно мњење и
уколико спустимо гард у неким од држава НАТО, имаћемо проблем да ово
наставимо"!!! Е, зато је ту убачена пета колона - такозвани независни новинари!
Они су имали задатак да угасе професионално новинарство и истину, прогласивши
је Милошевићевом ратном машинеријом и ратним хушкачима! А онда су ударили
гебелсовском методом, безочно и упорно – уз хвалоспев своје слугерањске пропаганде,
зовући је независним новинарством, све док урађени народ није почео наглас да понавља
њихове "мантре" као своју истину – сурвавајући се у амбис!?
Ове класичне преваранте зовемо "експертима" само зато што су њихове
преваре подигнуте на државни ниво! Сва игранка састоји се у томе да су нам прво
целу државу ''урадили'' НАТО бомбама, а сад их плаћамо да нам ''ураде'' целу владу
– како би влада, што стручније ''урадила'' главу целоме народу и превела га жедна
преко воде!?
Да има правде – само слажући доказ по доказ из Кембелових дневника – ето
комплетне тужбе за неки нови Нирнберг! Уместо "Нирнберг" – дочекао га је Београд
и саветовање!? Како нас је онда '99-те здушно подвлачио под НАТО-бомбе, све уз
пропаганду да нас убијају јер смо их ми натерали зато што не прихватамо да нам буде
"добро", тако исто одлучно и снажно, саветује нас данас и подвлачи под ЕУ – за "наше
добро"!?
У Србији, засад, све иде по плану! Потпуно смо легли на руду њихових протокола
који предвиђају разне комбинације саветовања и убијања – убијање и саветовање,
саветовање и убијање, убијање без саветовања, саветовање без убијања - е, ми смо ти,
засад, у ову задњу фазу смештени!? Ми, једноставно, уживамо! Од нас се ништа не тражи
осим да им тетошимо међуножје док се они "муче" саветујући нас како да што пре
стигнемо у три лепе..."будућности" које су нам давно зацртали!?
Одговор на питање колико смо спашени свим овим безочним понижењима, дао нам
је шеф америчке дипломатије Кери и то два дана пре убиства Немцова, док је у Конгресу
одговарао на питања о препрекама да се Русија баци на колена: "Када је реч о Србији,

Косову, Црној Гори, Македонији и другима – Грузији, Молдавији, Придњестровљу – они
су на линији ватре"(!?) – опааааа! На линији ватре су им, значи, не само противници већ и
'њихови'!?
Жртвовање Немцова након што је потпуно припремио "Пролећни марш"
опозиције у Москви, говори о најмање две битне ствари! Прво, да су Путину и Русији
наменили "пролеће" и друго да сваки њихов играч, што је већа зверка и убедљивији
противник власти државе која пружа отпор окупацији, то им његово смакнуће чини
посао успешнијим! Кад дође у позицију да им само мртав користи – е, онда ради
метак, а забезекнути плебс зине и упери прст у "убицу" кога му је нацртао
окупатор!?
Код нас су убијали по разним шаблонима! "Убица" је био унапред познат –
Милошевић лично са својом "машинеријом зла"!? Убијали су своје омиљене и моћне
квислинге међу разним јавним личностима – политичарима, новинарима...! Убијали су и
оне који нису квислинзи, како би доказали да је "диктатор" пукао и не бира – значи,
постао је општа опасност! Убијали су све док народ сам није јурнуо на "диктатора"! Сва
срећа што народ "брзо капира" – да није тако, пола би нас досад било поубијано како би
скинули Милошевића! Ма, какав бре Менгеле – он је лака прехлада за данашњу западну
болест!!!
Коме још, након свега, нису јасни смртоносни меци испаљени у Немцова који
представљају пребацивање ратне ватре из Украјине у центар, како би се Русија
изнутра запалила!!! Џаба тако невино и убедљиво кукате – рукопис вам исувише
смрди на већ виђено!

