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СРБИЈА ПОД НАТО-БОМБАМА И ОЛОВКАМА
Оно што НАТО одмах није убио '99. урадио је са
тридесет тона осиромашеног уранијума које је изручио и
оставио да нас убија миленијумима!!! И уместо да је то
главна тема у Србији, једва се понеки медиј "забезекне"
откуд нам епидемија рака!? А наша власт – уместо да
НАТО-агресорима испостави списак ратне одштете, још се
хвали како с оловком у руци трчи из кабинета у кабинет, и
потписујући разне споразуме – од СОФА до ИПАП-а,
додатно нас понижава и гура у окупациони амбис!?

Амерички војни конвој оклопних јединица од 21. марта, покренут из балтичких
држава, тутњи "слободном" ЕУропом – од Пољске и Чешке до базе у Немачкој! Ово
демонстрирање силе и утеривање страха, више је намењено њеним поданицама и
љубитељима НАТО, постројеним у ред који нестрпљиво чекају испред његових врата,
него Русији – због које све ово, иначе, и ради! Они тачно знају ко је Русија, зато и облећу
око ње к'о маче око вруће каше! Сакривена под именом НАТО, Америка гази Европом
како би показала мишиће и проверила оданост својих робиња, које се утркују да
више и јаче машу заставама и узвикују – "хајл..."! Ма – пљунута '41.!
Ту је и несрећна Србија, која и овога пута врло бојажљиво, бираним речима, како се
џелату не би замерила, "обележава" шеснаесту годишњицу свога страдања под НАТОагресорима, које је отпочело 24. марта 1999. и трајало 78 дана! Наши "пријатељи" у виду
здружених 19 западних држава, рушили су и убијали нам све пред собом: децу, труднице,
мајке, сестре, очеве, браћу, синове... Према подацима, који нам још нису потпуни, досад
смо пребројали више од 12.000 рањених, међу којима преко 2.700 деце! Са бројем
убијених стали смо на 1.200, а претпоставка је да се та трагична цифра креће до 4.000 –
мора да увезена демократија у Србији чека паре из европских фондова како би бројање
довршила(!?) – то би јој био знак да сме!? За наш "шарли ебдо" – РТС у којем су убили 16
наших колега, нико се ни почешао није, осим што су окупатор и квислинзи препаковали
мозак родбини, која је за њихову смрт тражила одговорност директора РТС-а и Србије,
уместо НАТО-убица(!?) – ако ишта, ово ће ући у историју! Наши мостови, фабрике,
школе, болнице, медијске куће, стамбене зграде, споменици културе, пруге, возови,
тунели, рафинерије,.... – све је претворено у гомилу!
Тридесет тона осиромашеног уранијума изручили су НАТО-авиони на нас и
претворили нам државу у простор који ће да нас убија миленијумима!!! Данас се једва
понеки медиј "забезекне" откуд епидемија рака у Србији!!! Овде морам да наведем једно
лично искуство. Када ме је суд након 9 година вођења спора са РТС-ом, вратио на посао у
РТВ, где сам, ево већ 6 година, и где ми упорно не дају да радим, остала ми је у сећању
права узбуна која се подигла 2010. Тада сам написала сценарио и, као први и једини
новинар у Србији, тражила да снимим серијал о последицама осиромашеног уранијума и
то са свих аспеката: економског, правног, еколошког, здравственог, војног, политичког,...!

Након тога, руководећи двојац у лику генералног директора РТВ Блажа Поповића и
непосредног "бога" Љубише Николина, који је као главни и одговорни уредник одлучивао
ко ће и шта да ради, а ко не – подигао је узбуну! У помоћ су позвани саборци да се са
мном обрачунају и то од независних медија и интелектуалаца, НВО сектора, Грађанске
Војводине и демократских партија – ниједна „демократска“ опција није остала по страни!
Настала је хајка и етикета да сам "шамар професионалном новинарству и
ратнохушкачки симбол", те како, "уместо да трунем у затвору", ја се ето дрзнула да
поново радим као новинар!? Николин је лупајући песницом о сто запретио да ћу поново
добити отказ, одузео ми право и помињања осиромашеног уранијума, позивао се на
уредничку моћ и пресудио да ја "нисам способна да тему обрадим"!? Иначе, та новинарска
громада на уредничко место дошла је директно из кабинета Чанкове Лиге – толико о
независном новинарству петооктобараца, да и не помињем пропаганду и заштиту
окупаторових интереса!?
Да се ја вратим годишњици НАТО-агресије! Ја се не сећам да је икад била
интересантнија листа скупова и обавеза коју је наша власт имала, као око тог датума!?
Требало је сећање на погром што јаче прекрити и угушити!? Тако нам се премијер Вучић
на саму годишњицу 24. марта обрео на пословном форуму у Привредној комори Аустрије,
под називом "Србија у Бечу 2015"!? У читавом календару од 365 дана не би ниједног
погоднијег датума до овога за "бечке форуме"!? Печат на измештање премијера из
Србије на дан погрома народа пријатељским бомбама Запада и отимања Космета,
Вучић је ударио реченицом из бечких двора: ,,Србија не тражи, нити има неки други
пут, осим европског"(!?) – Боже драаааги!?
Сутрадан, 25. марта, комесар за окупационо ширење ЕУ Јоханес Хан је, директ на
ноге, и kanosu Тачију, привео садашњег нам шефа дипломатије Дачића и министаркутрилатералку Зорану Михаиловић на скуп у Приштину!? Ту је ЕУ сабрала земље Западног
Балкана, да нас у име помирења упрегне да градимо путеве и комуникације које ће
повезати Албанију са отетим Косовом, западном Македонијом и југом Србије – све оно
што су Шиптари опиш.али као границу Велике Албаније – да увежу!!!
Посебно место и значај имао је "Форум младих лидера региона у Новом Саду"
од 25. марта! На овом четвородневном кастингу за будуће окупаторове војнике, код
којих им лоботомисање не може оманут, вршили су одабир по успешности залагања
за слепо помирењу у региону!? А тек гости Форума – све помиритељ до помиритеља и
обожаваоци истине – поготово Срба! Они су доведени као узор младима!? Ма ни да су
мрежу забацили од Албаније до Хрватске, такве их покупили не би!? Ту је и бивши
хрватски председник Стипе Месић!? То је онај који је као последњи преседник
Председништва СФРЈ рекао: ,,Обавио сам задатак, Југославије више нема", и онај који је
по Аустралији у својим усташким говорима '90-тих величао ендехазију, говорио да
,,немају зашта клечати и извињавати се у Јасеновцу", те како су очистили Хрватску од
Срба, одакле могу ,,Срби однијети у Србију само блато које су донијели на опанцима..."!?
Раме уз раме седиo je и бивши шеф Милове црногорске дипломатије и велики кроатофил
Бранко Луковац!? Ту је и први наследник нашега "Јацењуха" Зоран Живковић – један
вееелики интелектуалац, али зато богати власник фрушкогорских винограда, ...!? Ту су и
регионални новинари, такође љубитељи истине и Срба!? Млади отворили очи и уши,
поносни на скуп и лидерске фотеље које их чекају, упијају сваку реч "истине" и
"добрих" намера!? Боже драги – СКОЈ-лоботомија за ово је чист аматеризам!!!

Засео и О(ј)ЕБС у Београду, ударио у заштиту права својих "новинара"! Пристигла
из Приштине и шефица ЕУ-дипломатије и безбедности Федерика Могерини! Њој су
се и Тома и Вучић заклели на ЕУропејском путу!? Отишла је задовољна – и не била –
сасули онолико бомби на нас, отели нам део државе, а ми јој се на љубав
заклињемо(!?) – е, то је права љубав – слепа!?
Није наша власт била "заузета" само скуповима уместо НАТО-погромом –
комплетан пакет је много црњи!!! Док преварени народ гледа у Београд и чека да се у
његово име пресавије табак за ратну одштету од НАТО-агресора за страшно страдање, они
нам се још хвале како су у'ватили оловку у руке па трче из кабинета у кабинет и у име
Србије стављају потписе на уговоре и споразуме који нас додатно понижавају и тереају у
окупациони амбис!?
Још 2005. оно обличје тадашњег шефа нам дипломатије Вук Драшковић,
самовољно је, без одлуке Владе и Скупштине, потписао са НАТО-ом Споразум о
статусу снага (СОФА) и увео Србију под њихову чизму! Иначе, постоје две врсте
СОФА споразума – са НАТО-ом и са Америком. Оба смо потписали! Овај први, о
транзитним аранжманима трупа кроз Србију, потписао је Вук, овај други Борис Тадић
следеће, 2006. године са Америком и то са Кондолизом Рајс која је била шеф дипломатије,
а не председник Србије с председником Америке – та протоколарна правила
реципроцитета се примењују само код оних које поштују!!! Још један СОФА споразум
потписао је, сад у јануару, и министар одбране Братислав Гашић, који чека ступање на
снагу након усвајања у Парламенту и стављања потписа председника Србије Николића!
Иначе, СОФА споразум је обавезујући правни акт, након чега нема мрдања!?
По њему, НАТО трупе могу по Србији да тренирају, изводе вежбе, користе наше
војне капацитете, улазе, пролазе, успут газе, силују, руше, ако хоће и ако им се прохте, а
да Србија нема право да такве силнике ни мрко погледа, камо ли да их ухапси и приведе
правди – то право имају искључиво они!? Њихов војник, на пример, може да нам пљуне у
лице председника државе, да потегне пиштољ и намртво да га убије, да му испред носа
отме "прву даму" и силује је, што се народа тиче о томе и да не зборим, све што ова
држава, у том случају има право да уради, јесте да окрене главу и зажмури! Није лоше –
шта да су ставили у споразум да још морамо и гледат!?
Нећете ми веровати, у овим споразумима постоји и један део да се човек сит ситан
исмеје, то је принцип реципроцитета – наше "право" да покупимо војску, одемо код њих,
запоседнемо им војне објекте и тамо ударимо у војне вежбе, марширање и ућуткивање
домаћина!? Уосталом, свако наше право и корист коју смо добили са њима потписујући
споразуме, дајући им део по део наше територије, слободе и богатства – суштински
изгледа као што нам је и ово "право" из СОФА споразума!?
Сад у марту, пред обележавање годишњице НАТО-агресије, следећи са оловком
у руци били су шеф дипломатије Ивица Дачић и опет министар војни Братислав
Гашић, који су приведени да потпишу Индивидуални акциони план партнерства
(ИПАП) са НАТО-ом!? Овај споразум зри већ четири године, од фебруара 2011. када је
тадашња власт потписала договор о покретању поступка за његову израду! Он заправо
није ништа ново што нисмо већ прихватили потписивањем СОФА споразума! Његов
ексклузивитет је у томе што се сматра последњом провером послушности пред коначну
капитулацију под НАТО-ом! Е, ми смо проверу прошли!?
Није ни овде крај! Додатно понижење крене када власт, препарирана у школи
Тонија Блера и Алистера Кембела, удари у причу како они раде за добро народа и

како то није пут под НАТО-окупацију!? Онда потегну још један адут – скупштинску
Резолуцију као "гаранцију" наше војне неутралности и како би промену тог неутралног
статуса морао изгласати Парламент...! Е, овде су ме потпуно са Парламентом умирили –
па тек тамо нема живе душе која представља интерес српске државе и народа!? А то је
посебна превара!!!
Данас смо разним споразумима дошли дотле да само можемо констатоват да
смо НАТО-у предали и земљу и народ и небо над Србијом!? Он нам, како му се год
сврцне, одређује приоритете војне сарадње, реформе система одбране, јавне
дипломатије...!? Е ово око дипломатије посебно је интересантно кад се провуче кроз
Русију!? С обзиром на то да је ИПАП последњи споразум и највећи облик сарадње једне
земље са НАТО-ом која није чланица, остао нам је још само један корак – да
аплицирамо за чланство у НАТО-у и чекамо да Русија легитимно окрене нишан
својих ракета и на Србију као свог НАТО-непријатеља који је опкољава, с циљем да
је порази и сломи! Када нас једног јутра затекне вест да је "наша" власт повукла и
тај задњи потез, следи нам само подвезивање браде и – "вјечнаја памјат"!!!
Наша власт, иза затворених врата, без камера, шапуће "хајл" америчком НАТО-у и
ЕУ, а онда ујутро само нас дочека вест о учинку њихових "ноћних оловки"!? Управо ону
окупацију, коју Милошевић у Рамбујеу није хтео да прихвати да НАТО слободно уђе
у Србију и заузме је, за 16 година власт је прихватила и срамно увела НАТО у
Србију, и то све под паролом да Србија неће у НАТО!!! Након Милошевићеве борбе,
којом је ушао у историју као први државник који се супроставио глобалном америчком
поробљавању и платио одбрану државе својом главом, његови следбеници су, миц по миц
– оловком предали џелату Србију на тацни!!! Све што Милошевић није хтео, урађено је од
момента западног васпостављања српског "Јацењуха" Ђинђића – до данас!? Школски
пример окупационог метода по принципу "куване жабе", здружено су спровели квислинзи
са својим газдама! Још у току НАТО-агресије '99. наш квислинг Ђинђић, измештен од
бомби, позвао је своје пријатеље: ,,Ако НАТО снажно удари још две недеље,
Милошевићев режим мора пасти"! И – пао је Милошевић, пала је Србија – ујахао је
квислинг на западном белом коњу, а Срби на коленима, ничице челом ударили о
земљу као робље(!) – неeeма те казне која би била адекватна починиоцима овог дела!
После петооктобарске капитулације, сваки следећи потез западног непријатеља с
нама у ланцима, био је чиста рутина – поигравање и иживљавање! Не постоји ниједан
сегмент из којег се држава састоји, а да није опљачкан, уништен, отет, обесправљен,
обешчашћен!? Од чега год да кренемо, отете територије, пропагандно западних медија,
пљачкашке приватизације, обесправљених радника по улицама и контејнерима,
окупаторових "саветника" у свим нашим министарствима, отворених српских непријатеља
у лику НВО сектора, разореног и у фарсу претвореног здравства, школства, судства,... –
све је под командом непријатеља! Е, то је школски пример како изгледа окупација на
делу!
Овом 15-тогодишњем континуитету недела српске власти, која је дотукла све
оно што је у Србији преживело НАТО-бомбе, угледни професор Правног факултета у
Београду, сада академик, Коста Чавошки, у једној речи даје правну и историјску
дефиницију – велеиздаја!!!

