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ЈАСЕНОВАЧКИ САПУН ЗА ЧИСТЕ РУКЕ –
ОД ХРВАТА ДО ШИПТАРА
Београд је у априлу урадио две крупне ствари: положио
цвеће јасеновачким мученицима и у Бриселу вратио Листу
Српска у институције тзв. државе Косово, чији тастер је
неопходан за изгласавање Специјалног суда за ратни злочин
УЧК! Сјајно звучи, још лепше спаковано – ала Тони Блер!?
Међутим, ова бриселска журба је због Америке која више не
може ветом да спречава наваљивање Русије да се суд оснује у СБ
УН! Америка ће то судом у Приштини, кроз фарсу од правде,
далеко од руске контроле опослити, јер –- треба опрати крваве
шиптарске руке!!!

И

овај април, од далеке историје до данашњих дана, пун страдања и понижења Срба!? У
Доњој Градини 19. одржан помен јасеновачким мученицима, мада се за Дан сећања узима 22.
април, када је група од 1.075 преосталих логораша '45. кренула у пробој, али је тај задњи усташки
метак и нож успело да преживи само 127!
У јесен '41. усташе су у Јасеновцу формирале 5 логора јер им је Јадовно, у којем су убили
40.000 Срба, постало претесно за толики њихов "хисторијски потхват"! Јасеновачка ширина и
поља, пружила су им потпуне услове за „ударнички“ рад, те су тако постигли непревазиђене
резултате од преко 500.000 убијених Срба, више од 80.000 Рома, преко 32.000 Јевреја....! Усташка
посебност, по чему су изузетак на Планети, јесте и 20.000 убијене деце!!!
У Јасеновцу су чак имали и производњу сапуна од Срба! Ту су ти се били потпуно
„разиграли“ у 12 казана од по 2.200 литара! Сировина на претек за прљаве им руке(!!!) – "мала
привреда" никад им тако цветала није!?
А ове године, након онолико поломљених ћириличних табли, на највишем државном нивоу
су прославили двестоту годишњицу српскога језика у Хрватској, и то дан пре годишњице пробоја
Јасеновца!? Кроз ово лицемерно славље еН-Де-Ха (Нова Држава Хрватска) гурнула је "чињеницу"
о „само“ 200 година српскога трајања тамо! То смањивање није ни перо за капу при смањивању
броја побијених Срба у оној еН-Де-Ха које су свели на 80.000!? Можете мислити колико их имају
на души, кад ни они нису могли мање од тако "малог" – стравичног броја – 80.000!? И док Хрвати
не одустају од свог плана, дотле се Срби извињавају, заборављају, опраштају, жмуре, не би ли
неко други, уместо њих, завршио посао!? Али господо – знати за такав злочин и опростити га, није
великодушност – то је саучешће у злочину!!!
У Берлину, 24. априла, на верској церемонији поводом стогодишњице обележавања
геноцида Турске над 1,5 милиона Јермена у Првом светском рату, немачки председник Гаук рекао
је да „Немачка осуђује тај масакр, сноси делимичну кривицу и сматра га геноцидом! Немачко
царство, као тадашњи савезник Турске, слало је своје војнике који су учествовали у планирању и
делимичном извршавању тог злочина"! Ово је први пут да званична Немачка страдање Јермена
назове геноцидом! Колико дуго ће чекати преко милион српских мученика по логорима и јамама
Хрватске да Немачка то назове геноцидом, осуди хрватског монструма и извини се због
"делимичног учествовања" у њему!?
Док се свет не сети, могли би ми да се сетимо Благоја Јововића из Бјелопавлића у Црној
Гори, тамо где је и манастир Св. Василија Острошког, који је све урадио да приведе правди макар
једног усташког злочинца! Он је 1957. у Аргентини извршио атентат на поглавника Павелића, од

чега се монструм никада није опоравио и од чега је и скончао 1959. у Шпанији! Срби би, ако
ништа друго, могли подићи споменик Јововићу, једином до сада који је радио на правди за преко
милион српских мученика у "ендехазији" и на тај начин, макар донекле, умањити своје
саучесништво у усташком злочину над својим родом, које чинимо нечињењем, ћутањем и
опраштањем!?
Ћутали смо да не увредимо џелата, у оној заједничкој, Титовој држави, а данас нови тутор у
новој заједничкој држави ЕУропи, наређује да ћутимо о новом страдању Срба од Словеније до
шиптарије, да не би увредили исте џелате и исте им менторе!? Сад нам у спрези квислинга и
окупатора гурају и "хирурга" из шиптарских "жутих кућа" Тачија да нам у Београд дође као
новопечени шеф дипломатије тзв. државе Косово коју праве на српској светој земљи!? НВО
Омладински одбор за образовање (који себи тепа – "амбасадори мира"), 24. априла организовао је
скуп усред Београда, уз менторство Британске амбасаде, под називом: "Европске интеграције
Западног Балкана – заједно можемо боље", на којем је позвао и "дипломату" Тачија!? Замислите
Тачи дипломата – е има ли бољега доказа, од овога, да је наступио смак света!?
Тај западни "интелектуалац" Тачи, исписујући странице својих недела покланим Србима,
задужио је газде својом "науком" – мукотрпно радећи ножем уместо оловком и тако од ментора
добио "диплому" с којом је догурао до експерта дипломатије!? Тако "школованог", сад нам га и у
Београд доводе да нам одржи предавање!? Наши званичници су поручили како ће Тачија, због
ратних злочина на КосМету, ухапсити, ако нам на тле престонице ступи, а то што се са њим
насмејани рукују, сликају, седе, ручкају и доручкују по скуповима широм Планете – к'о да се није
ни десило!? Ова халабука око "дипломате" Тачија, завршила се повлачењем позива, након што су
"амбасадори мира" медијски постигли циљ!?
После свега, ето ти мени дилеме: да ли је Тачи позван да "западни пријатељи" виде колико
су нам вође омекшале након свих оних светских дружења са њим, или да у договору с вођама још
једном преваре Србе, дајући им шансу да покажу своју одлучност у "одбрани" српских интереса и
части, тако што ће запретити хапшењем злочинца, ако крене и на Београд!? Ово друго ми нешто
јаче смрди – није нама Тони Блер (такође злочинац као Тачи), тек тако саветник за пропаганду!?
Пре јасеновачког помена, 8. априла, хрватско-шиптарска осовина састала се у Загребу, у
лику и делу "дипломате" Тачија и свих званичника Хрватске! Такво обострано одушевљење,
заклињање на љубав и помоћ на заједничком путу, није виђено још од прошлога века и оне
осовине из '41.! Колинда, сва умишљена да је принцеза, издекламовала је пред камере: "Хрватска
наставља снажну подршку Косову"!? У загрљај Тачију пали су и тамошњи Шиптари из њихове
удруге која се борила заједно с Хрватима против Срба у ратовима '90-тих! Е, о овој "удруги" могу
да сведочим из прве руке и то од вуковарског ратишта па надаље! Из те "удруге" им је и Агим
Чеку који је био генерал у Туђмановим "зенгама", а након што је испекао занат убијајући Србе по
Хрватској, као прекаљени професионалац потврдио се по КосМету и "жутим кућама"! Ово друго
задужење обавио је раме уз раме са садашњим "дипломатом " Тачијем!?
Овај нам је април огласио и почетак наставка Бриселских преговора са Шиптарима око
нашега КосМета! Са тих „преговора“ нам више не причају како се "муче, не спавају, или спавају у
фотељи и на поду", док им заврћу руке и уши, а они не дају, па не дају, нашу територију! Сад то
иде глатко, просто клизи – КосМет у Албанију!? Само нам кажу како су преговори успешни и како
смо због те "успешности" све ближи ЕУропи! Државна делегација на челу с премијером Вучићем
21. априла у Бриселу договорила је крупно питање – враћање Листе Српска у Скупштину и Владу
шиптарске тзв. државе Косово! На први поглед дивно звучи, поготово када се српској јавности
саопшти умивено – ала школа Тони Блер!? Бриселу је горело под ногама јер истиче рок да се
изгласа формирање Специјалног суда за ратне злочине ОВК/УЧК, зашта им је потребно 2/3
посланика, што је без српских гласова неизводљиво! Ова игранка је саставни део западњачке
фарсе од правде коју, кобајаги, истерују кроз судове под својим диктатом! Суштина је да већ дуже
време Русија инсистира да се тај суд оснује одлуком Савета безбедности УН, како би и њој, као
сталној чланици, суд био под надзором, али Америка то спречава ветом, јер хоће судом у
Приштини, кроз фарсу од правде и далеко од руске контроле да – опере крваве шиптарске руке!!!

Америчка амбасада на Косову запретила је својим миљеницима Шиптарима, да под хитно
изгласају суд, иначе "Америка више не може стављати вето на руски захтев да се формира Суд за
ратне злочине УЧК у Савету безбедности УН"! Ово ме некако све подсећа на оно када је ондашњи
наш председник Борис Тадић самоиницијативно, Резолуцијом Тадић-Ештон, истргнуо КосМет из
надлежности СБ УН, управо да Руси не би могли да га штите и предао га на милост и немилост
Бриселу и ЕУропи!? Толико о Бриселским преговорима и српским интересима који се тамо
остварују!?
Тог дана када се српска власт за бриселским столом ценкала око правде над погромом Срба
под Шиптарима, на север Македоније у полицијску караулу је упало до зуба наоружаних 40
терориста с Косова, са све уредним ознакама УЧК! Везали су, разоружали и претукли четири
полицајца и уз преводиоца поручили на албанском: "Ми смо ослободилачка народна армија! Ни
Ахмети ни Грујевски вас неће спасити! Не желимо никакав Охридски договор, желимо нашу
државу"! Упала наоружана формација из суседне државе на територију друге суверене државе и
послала ултимативну поруку да хоће да јој окупира и отме пола територије и то усред ЕУропе –
ЕУропа се ни почешала није! Да буде још горе, оваквих и сличних шиптарских напада на
Македонију има колико год хоћете – Запад ни "а"!?
А сећа ли се неко данас како су шиптарски терористи УЧК 1998.године, неколико месеци
пред НАТО-агресију, упадали у полицијске карауле по КосМету и убијали српске полицајце!?
Сећа ли се неко оног призора како бос, прекрштених ногу, на поду седи Ричард Холбрук са
терористима УЧК!? Сећа ли се неко података до којих су медији под "диктатором" Милошевићем
дошли и износили их, међу њима и ја, како су Пентагон и ЦИА још 1995. основали и наоружавали
УЧК! Ти подаци нису тајна! Многи угледни научници објавили су књиге и чланке о томе! Доцент
др Владислав Б. Сотировић каже: "Управо америчка администрација је била та која је 1995.г.
основала и након тога латентно наоружавала тзв. 'Ослободилачку војску Косова'– класичну
терористичку организацију типа Хамас, Хезболах, ИРА или ЕТА, и која се од почетка залагала за
отцепљење Косова и Метохије од остатка Србије и за стварање Велике Албаније по политичким
плановима прве Призренске Лиге из 1878.г."!
Колико дуго већ Рама маше заставом велике Албаније претећи да запали цео Балкан – и(!?),
а како су скочили на ноге и уперили цеви на Србију кад је Шешељ запалио хрватску заставу и то у
знак протеста, која се не скида с њега откад је из Хага изашао и која је иницирала и увезала хајку
целога Запада да га поново врате у Шевенинген и тамо убију!? Рама се и четири дана пред почетак
ових бриселских преговора опет хвали како је уједињење Албаније и Косова питање дана, и како
им највише одговара да то опосле кроз ЕУ-интеграције Балкана! Наравно, то и јесте један од
задатака ЕУ-интеграција! (погледајте колумну коју сам о томе писала 12.11.2014. под насловом
"ПРЕКО ВЕЛИКЕ ЕВРОПЕ – ДО ВЕЛИКЕ АЛБАНИЈЕ")!!!
Сећа ли се неко данас онога интервјуа са председником Македоније Киром Глигоровим, који
су после петооктобарске капитулације Србије разиграни квислиншки медији у Београду
уприличили ради обрачуна с Милошевићем?! Киро га је тада цитирао, дајући поспрдан тон
његовој бојазни за македонску територију: "Ко ће вас, Киро, бранити од Албанаца кад се
осамосталите!?" Било би добро да поново видимо тај интервју! Ево шанса "независном"
новинарству Србије да покаже своју борбу за истину и професионализам!
Киро се хвалио и како је на референдуму 9. септембра '91. "поред 98% Македонаца и добар
део Албанаца гласао за независност Македоније"(!) – наравно! Не стварају Шиптари велику
Албанију одједном него у фазама и то већ преко 130 година, од Призренске лиге! Њима је
самостална Македонија само једна од фаза на том путу!
И Мило је на свом референдуму 2006. позвао Шиптаре да му помогну да се Црна Гора
осамостали, и – помогли су му – здушно! Никад подгорички аеродром није био тако фреквентан
као тог дана када су авиони пуни Шиптара из свих крајева света нагрнули да помогну Милу!? А
данас се и пола Милове Црне вијори на застави велике Албаније, којом Милови пријатељи
Шиптари машу!?

Кад на крају, после целог овог "априла", седнем пред "мали екран ТВ пријемника", са којег,
на свим програмима, сваке секунде искочи мој премијер и гледајући ме директно у очи саопшти
како "Србија нема непријатеља", ја – утонем у спокој!? Ма шта ме брига за "јасеновачки сапун" и
чисте руке – од Хрвата, преко Запада до Шиптара! Брига ме и за целокупни НВО у Србији,
инсталиран на МИ6 концима и концима осталих западних "МИ-ова" који нас гурају у понижење и
саучешће у злочину над нашим родом!? Не интересују ме ни јасеновци, ни јаме, ни јадовна...! Ма
ни Рама са све заставом велике Албаније, УЧК напади на Македонију, "жуте куће", Рачак, Клечке,
кафићи, поготову они који се "Панда" зову, такође ме не интересују! Не интересује ме ниједна
шиптарска бурекџиница ни локал којим су притисли остатак Србије, одакле, према сопственом
признању још од 1968. морају, са 30% од прихода, да финансирају ОВК! Ја имам мога премијера
који ме је убедио да "Србија нема непријатеља" и мирно спавам(!?) – ајде ја – "моје племе сном
мртвијем спава...", како рече велики Његош!!!

