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ВЕТО, ГОСПОДО ЏЕЛАТИ!
Никад као после британске резолуције о „геноцидним“
Србима и руском руком скидања српскога народа са западних
вешала – не звони у ушима алиби "Београда" да се за свако
клечање где им се упре прстом позову на Вилија Бранта!? Ко
Вам је рекао да Србија и Срби треба да клекну као Брант чија
је нацистичка држава по логорима, гасним коморама и
душегупкама поубијала милионе људи, међу којима и огроман
број Срба!? Где Ви нађосте да клечите у име Срба као Брант у
име Немаца и Немачке, чија је само усташка савезница
Хрватска преко милион Срба убила у јасеновцима и јадовнима
– клала, живе у јаме бацала и сапун од њих кувала!? С којим
правом, бре, брукате и жртвујете истину о српском страдалном
народу – па, ма каква фотеља, било кога од вас, за то чекала!?

Групним враћањем западног злочинца на место злочина у Сребреницу – све под
паролом помирења на Балкану – овај јул ће бити уписан у историју!? Вучићеви пријатељи
Британци, чији кабинет, на челу са Тонијем Блером, режира преко премијера пут Србима,
почетком јуна су ударили у припремање резолуције "о геноциду у Сребреници над више
од 8.000 убијених Бошњака који су починиле српске снаге 1995."!? Резолуција је пакована
Савету безбедности УН да је уочи обележавања двадесете годишњице усвоји, а 11. јул
ваздигне у Дан сећања на тај "геноцид"!?
Једно од "чудеса" у овоме је и "пишкиња" резолуције – Британија!? Не може човек
прстом убости на глобусу где Велика Британија не стоји иза великог мучења, окупације,
израбљивања, убијања, пљачке...! Колико је само милиона, под вашом окупацијом Индије
– од глади умрло, господо Британци!?
Штимовање резолуције у 7 верзија доказ је да је за њих истина само једна!? Од
верзије до верзије, не знаш која је од које дефиниције о "геноцидним" Србима лепша!? А
тек онај део о потентним Србима – ем кољу, ем убијају, руше и још стигну да на десетине
хиљада силују, што жена – што мушкараца!? Тешко да толики број може ико осим Срба
постић!? Посебно хвала Британији где чула и не чула за те хиљаде силованих бошњачких
дечака – е то је вишеструки поклон!? Ми смо ти ту, као никад до сада у историји, преко
ноћи постали модерни – раме уз раме са Западом! Колико се, незнавени, мучимо с
"парадом поноса" – никако да је прихватимо, а Британија то опосли све у једној
резолуцији!? Кад би, иначе, српски мушкарци постигли толики напредак, прихватили
западне стандарде и преко ноћи ударили један на другога по креветима и шумама, да нам
није пријатељске Британије!? Ту ти они нама учинише невиђену услугу остављањем

писаног доказа да смо "одрадили" и тај услов за отварање поглавља за улазак у ЕУропу –
мало ли је!?
Сребреницу су паковали, дотеривали, мењали, гланцали – к'о своје чедо!? И треба –
њихова је од самог почетка! На Србима је само да потпишу да су – "геноцидни"!? Боже
драги, у којој сам ја заблуди, код оба ока, била извештавајући све године рата са свих
простора! Да не би британске резолуције да ми отвори очи – оста брука од мене! Е вала,
ако нико – ја им се захваљујем!!!
Ова истесана вешала и омча намакнута Србима на врат, испод чијих ногу је одлуком
Савета безбедности УН требално само гурнути столицу, након два дана мучења УН –
Велика Русија је подигла високо руку и рекла – Вето, господо џелати!!!
Након што им је 7. јула пала резолуција у СБ, Америка се у бесу острвила на Русију
и сутрадан је у Конгресу усвојила! Потом је наша "безалтернативна" дестинација ЕУропа,
на предлог хрватских посланика, следећи дан у парламенту усвојила своју резолуцију о
"геноцидним" Србима и прогласила 11. јул за ЕУропејски дан "сућути"! Ето ти га Србима
још један услов за отварање поглавља – прихватање да смо геноцидни!? Ову ЕУропејску,
што јес` – јес`, писали су експерти! Ако ико зна шта је геноцид то су – Хрвати! Ја чекам
да сад саставе једну за јасеновце, јадовна, јаме, лоре, бљеске, олује..., а ЕУропа само нека
одреди датум "сућути"!!!
Колико су западњаци забринути за ислам – не треба трошити речи(!?) – таман као и
за Србе(!) – живе нас остављат неће док, до задњега, не пристанемо да смо сами у јаме
скакали, затварали се у јасеновце и аушвице, сами себе клали, очи вадили и кували се у
сапун, а тамо где смо пружили отпор – е, ту смо "геноцидни"!?
Које су само на Сребреницу пале паре и колико сценарија испод којих се истина
гуши и копрца – ништа "изумитељи Сребренице" нису препуштали случају! Пишу
резолуције, усвајају их, праве спотове, компонују песме, изливају тоне људских костију од
беле керамике и застиру Сребреницу, организују скупове, праве филмове, перформансе...!
Колико су само цалнули Британци нашем, а новинару Би-Би-Си-ја Душану Машићу, који
је основао "акцију 7.000" и са 40 НВО у Београду два месеца се спремао и све нас позвао
да 11. јула легнемо испред Скупштине у Београду и покажемо како смо комплет
геноцидни! Ту ти се њему одазваше Радикали, Двери, Заветници...! Радикали су се
посебно и темељно припремили – униформе, четничке заставе са све натписом "С вером у
Бога, слобода или смрт"! Након овога, "одазвао се" и МУП Србије и забранио свако
окупљање! Е, стварно нема смисла! Док је "честити" Машић сам хтео да понесе терет
инсталирања западњачке "правде" у Београду, Вучићев МУП се није противио!? Кад су се
масовно одазвали Срби, они – буп – забрана!? Сунце ти жарко – пропадоше толики
британски новци!?
Резолуција и сама Сребреница има три задатка: да укине Републику Српску и
доврши рат 90-тих у корист Запада, да поново запали рат на Балкану, како би у њему
препаковали границе по својој мери, и да подвуку црту и прекрију истину о страшном
стогодишњем геноциду над Србима затварајући уста српскоме народу – одлуком да је
геноцидан!
Нико као они није упућен у истину о Сребреници – зато је тако с лакоћом "врте"!
Још док су трајали ратови 90-тих, чим су видели да Срби више не иду мирно под нож и у
јаме, у колонама које су бројале стотине хиљада – почели су да нам "пакују Сребреницу" –
плански уграђујући и ову последњу фазу о пресуди "геноцидним" Србима!!!

Знају они да геноцида не може бити ако су у легалној војној офанзиви страдали само
мушкарци са пушком у рукама! И, исто тако знају да је стрељање заробљених Орићевих
војника ратни злочин – не геноцид! Знају и да је геноцид када се убија све, од детета до
стараца и жена само зато што припадају том народу – као оно што је у Подрињу радио
Насер Орић од априла '92. до маја '95. о чему сведочи братуначки помен за 3.267 убијених
Срба! Знају они да нису у питању хиљаде стрељаних Орићевих војника него, према свим
пронађеним подацима, стотине – и колико тачно – тачно знају(!), што је – страшан ратни
злочин о којем сваки нормалан правдољубив човек има потребу да сазна истину – ко и у
чијем интересу је то урадио!? Знају они да војсци Републике Српске и легендарном
генералу Младићу, који је након 4 ултиматума међународној заједници, због Орићевог
покоља Срба у Подрињу, војнички победио у Сребреници, није требао ратни злочин
стрељања заробљеника! Знају они – народ не зна њихове шпијунске и обавештајне
намештаљке – и не само у Сребреници! Знају они и ко је и с којим циљем стрељао те
заробљенике – знамо и ми – народ тек назире! Знају и откуд у стрељачком воду, међу
српским војницима, одједном "паде с небеса" убачени Хрват Дражен Ердемовић, који им
је касније био заштићени хашки сведок и све што им је требало за, унапред написану,
пресуду за "геноцид", Ердемовић је потврдио! Он је "сведочио" како је лично убијао на
стотине, а хашки делиоци правде прогласили су га невиним, добио је нови идентитет и
новим "пацовским каналима" послат да ужива негде по Западу!? Целу ову истину, господо
џелати – дајте! Истину праве Сребренице – и казну за монструма, ма ко да је!!!
Према сазнањима на терену које сам и ја, као ратни репортер, тада имала и о томе
извештавала, Сребреница је дело западних прстића! Истина о Сребреници је у многим
новинарским извештајима, поверљивим документима, хашким сведочењима,
документарним филмовима...! У филму норвешког аутора Оле Флиума "Сребреница –
издани град", саговорници очевици и учесници сведоче о срамном договору Била
Клинтона и Алије Изетбеговића! Хакија Мехољић, други човек после Насера Орића у
ратној Сребреници, испричао је како је Алија тражио да се "изазову ћетници" како би се
жртвовало до 5.000 Бошњака Сребренице, а остало пресели у Вогошћу да Сарајево буде
што више муслиманско и тако НАТО добије "оправдање" да бомбардује босанске Србе и
помогне Алији да победи!? Мехољић се овоме жестоко противио и о томе сведочи у
филму! На крају филма каже: "Имали смо издају и од Алије и од међународне заједнице!
Постоје добри и лоши људи – Алија је био лош човјек"! Податак да Алија, плашећи се
линча, никад није отишао у Сребреницу говори како – Бошњаци знају истину!!!
Што се тиче "изазивања ћетника", за то је био задужен Насер Орић од априла 1992.
до краја маја 1995. и међународни помагачи у виду холандских трупа које су, ко бајаги,
имале задатак да демилитаризују Сребреницу, док су на њу падали контејнери из западних
авиона пуни оружја! Биланс "изазивања ћетника" је оних 3.267 побијених и сахрањених
Срба у Сребреници и око ње – несахрањени нису у том "броју"!? Алијина војска, на челу с
Орићем, гледала је да не прескочи ни један српски празник од Бадње вечери, Божића,
Васкрса и слава! Раном зором су упадали у српска села, везивали жртве жицом, клали,
одсецали им главе, силовали, секли трудницама стомак у виду крста...!!!! Орић је лично
себи узимао "трофеје" – Слободану Илићу је живом ножем извадио очи – потом га
заклао!!! Они који су рафално убијени, сматрани су срећницима! Тако се "накупио број"
од 3.267 – само зато што су Срби, и то жене, деца, баке, старци, војници – по имену,
презимену, години рођења, датуму и начину смрти, чија су тела пронађена и цела
сахрањена – господо!!!

Насер Орић је 2008. у Хашком трибуналу проглашен невиним, а када су га у јуну ове
године ухапсили у Швајцарској по српској потерници, одмах је пуштен кад је Сарајево
запретило – или Орић на слободи или нема помена у Сребреници! Уосталом, има ли
иједан који је убијао Србе, а да је по српској потерници изручен Србији(!?) – и има ли
иједан Србин ухапшен по њиховим потерницама, а да није њима изручен и утамничен –
не!?
Најзначајнија личност овогодишње церемоније био је Клинтон! Тако и приличи –
Сребреница је највише његова! Он је створио, а и отворио свечано 2003, када су
сахранили првих 600 тела – целих, како се тада говорило и мислило!!! По свој прилици,
то су ти стрељани заробљеници војске Насера Орића! Питање је да ли међу њима има и
оних погинулих у борби са српском војском у тој сребреничкој бици који су након
асанације терена сахрањени у заједничким гробницама, па пренети и сахрањени 2003. у
Поточаре! Тада се није причало о једној кошчици у једном сандуку који представља један
број – као што се радило након 2003. године!? Са ових 136 које су последње донели
укупно их имају 6.377, а задати "број" је 8.000!? У директном преносу искључиво се у
натписима и кајрону преко екрана, тврди како су то побијени цивили, а приказују пано и
читају имена и године рођења оних које сахрањују где су све искључиво мушкарци војно
способни Орићеви војници! Читају цело име, а пре тога кажу да је у ковчегу само
кошчица...(!?) – требали сте ипак ово ускладити, макар за оне који су с пажњом пратили
цео ваш сценарио!? Господе драги – колико ће ту још посмртно страдати мртвих тела
и у колико делова бити распарчано и расејано по Поточарима и испод колико
бројева ће све бити положени делови једног тела!? Шта рећи о овом страшном
сатанистичком пиру и злоупотреби над телима мртвих које комадају због „задатог
броја“(!?) – мој дубоки наклон свакој невиној жртви бошњачких војника, који су
стрељани као заробљеници у Поточарима – смишљеном ратном злочину жртвовања
једних да би се казнили други!!!
Сутрадан у Братунцу. 12. јула где се даје помен за 3.267 побијених Срба, међу
којима је преко 2000 цивила, нигде ни једне од преко 80 западњачких делегација из
Сребренице, нити Вучића – уморнога од бежаније по Поточарима претходнога дана!?
Блерови медији у Србији, правећи се луди, намерно помињу "само" оних 69 које је Насер
Орић побио на Петровдан '92. који је узет за датум помена свих 3.267! Орић је, по обичају,
"честитао" Србима овај празник у сребреничким селима Залазје, Сасе, Биљач и Загони,
убијањем 69 српских цивила и војника, а од 22 заробљена војника још половина није
пронађена(!?) – мора да нису стрељани!!!
На скупу у Поточарима нашли су се сви – од Клинтона, Мадлен Олбрајт, изасланика
британске краљице, хрватске "принцезе" Колинде, до самог инквизицијског врха хашког
тужиоца Сержа Брамерца и председника Хашког трибунала Теодора Мерона – све сам го
српски пријатељ до пријатеља и – Вучић!? Ту је и премијер Турске Ахмет Давутоглу –
"праотац" Бошњака, који је на српском проговорио да "жртве Сребренице нећемо
заборавити"!? Има ли бољег доказа о траговима османлија од овога! Трагови издаје и
раскола које су међу Србима посејали пре близу миленијума, експлодирали су у
братоубилачким ратовима толико пута! Сад је дошао да изрази "сућут"!? Госн – капа доле
– за лицемерство!!!
Камо среће да данашњи Бошњаци, као што је славни Емир Кустурица, заједно
са својом браћом Србима, пруже руке једни другима, схвате своју лудост, покају се за
сваки међусобни грех који су једни другима чинили и након стотине година сулудог

братоубиства, од Османлија наовамо, напокон схвате да су само средство у рукама
за остварење непријатељских интереса! Ех, кад би народ имао довољно памети и био
без квислинга – шта би непријатељ радио!?
За ово што је приредио Србима у Поточарима, Вучићу су стигле похвале свих
његових западних пријатеља – од Америке, до Хрватске, преко ЕУропе и НВО-сектора
убаченог у Србију, где се посебно Вучићем одушевила Хрватица и хрватски лобиста Соња
Бисерко!!! Све похвале читане су са исте матрице! Ево, на пример, шефица хрватске
дипломатије Весна Пусић честитала му је долазак "на комеморацију поводом 20 година
геноцида над Бошњацима Сребренице. Дошао се поклонити жртвама које је
проузроковала политика Слободана Милошевића"!? У похвалу је спаковано све, од
хашких пресуда до британске резолуције – од Срба "геноцидних" до "геноцидне" Србије
под Слобом!? Има ли комплетније похвале Вучићу од ове – не, да ја знам!?
Док посматрам овај болесни сценарио, питам се ко има право, ма ко био и за које
срамне паре и идеологију то радио, да својим неделом даје основ за обртање наглавачке
истине о стогодишњем геноциду над Србима тако што ће стрељати заробљене Орићеве
војнике и жртвовати их с циљем да се осуде Срби!? Све који су у тој завери учествовали,
од западних наредбодаваца до њихових и наших извршилаца, морају, управо Срби,
открити и тражити за њих казну –адекватну њиховоме неделу – које је близу геноциду над
Србима! Није довољна казна за такве њихова савест с којом живе знајући истину, као што
је она јасеновачка која је стала у реченицу – "само ти, синко, ради свој посао"!
Историјска прича која сведочи о прогону сопствене савести је судбина усташког
кољача, који се окомио на старца Вукашина Мандрапу из Клепаца '43. у Јасеновцу! Док
му је усташа секао редом нос, уши, вадио очи и сваки пут застајао са истим захтевом – да
га натера да каже "живео Анте Павелић", старац Вукашин га је благо гледао у очи и
поновио: "Само ти, синко, ради свој посао" – све док под ножем монструма није умро!
Траг о овој реченици старца Вукашина оставио је лично усташки џелат, тражећи спас
исповедањем лекару, док је у страшним мукама лудео!!!
Тамо где је Русија својим ветом на британску резолуцију скинула Србе с вешала,
заштитила истину о српском страдању и учинила да се из канџи западних понижења
накратко извуку и осете поносно, Вучићево клечање 11. јула у Поточарима, поново их је
гурнуло у блато!? Како је сам признао, његови западни пријатељи који су му наредили да
дође – "правили су се да га не виде" и бацили га "у други ред – да седи са њиховим
секретарицама"!?
Након што им је одрадио посао – положио цвет и поклонио се жртвама "српског
геноцида" – наста прогон, псовке, батине, каменовање и – понижење Србије!?
Кишобранима, рукама, панцир-торбама... обезбеђење је штитило каменованога Вучића!?
Главом без обзира, у трку, што су их ноге носиле, једва су успели да улете у демолиране
џипове који су им ишли у сусрет!? Не знам да је овако мучна сцена икад игде приређена
једној држави!? Ако су безбедносне службе Србије имале податке и процениле да Вучић
не треба да иде у Сребреницу, с којим правом он, са местом на којем седи, "носи Србију"
на место које јој није безбедно и где ће је изложити понижењу – ма колико то захтевали
његови западни пријатељи!?
Уосталом – шта су процене наше државе при наредби окупатора! Њима, управо,
треба хаос, сукоб, мржња и рат на Балкану уз кажњавање и понижавање Срба! Вучић им је
то свесрдно пружио – од Раме и "дрона" у Београду, Бриселских потписа и укидања
државе Србије на КосМету, "бесе" у Тирани да ће Шиптарима изграђивати државу,

сусрета са шиптарским лобистима у Америци, клечањем на месту, на дан одређен да се
присуством потпише пресуда Србима да су геноцидни...!?
Након што је извукао живу главу, али не и чист образ Србије, стао је пред новинаре
у згради Владе и заклео се да ће "и даље наставити уздигнута чела, поносно са својом
политиком", коју је назвао "политика помирења"(!?) – која увредљива демагогија!?
Господине премијеру, има ли иједног нормалног човека који није за помирење и како све
оно што радите Србима – спаковасте у "помирење"!? Какве везе има помирење са
понижењем!? С којим правом приводите Србију тамо где је понижавају, каменују и
терају да клечи где год злочинци прстом упру!? Је ли Вам тај метод одредио Тони
Блер!? Зар помирење не треба да иде на истини, смислено, плански, достојанствено!?
Где Вам је заклињање и захтев за независном међународном комисијом, која ће,
напокон, испитати и утврдити истину о Сребреници и откуд Вам право да терате
Србе да се мире са понуђеним решењем "истине" које су му спаковали, за свако
место где Вам упру прстом да клекнете?! Коме одговара помирење са таквом "истином"
и шта иза ње следи Србима!? Ко Вам је објаснио да треба да се идентификујете и глумите
Вилија Бранта, поистовећујући Србију и Србе са нацистичком Немачком и тадашњим
Немцима! Ко Вам је рекао да Србија и Срби треба да клекну као Брант чија је држава и
народ по логорима, гасним коморама и душегупкама поубијала милионе људи, међу
којима и огроман број Срба! Где Ви нађосте да клечите у име Срба као Брант у име
Немаца и Немачке, чија је усташка савезница Хрватска преко милион Срба убила у
јасеновцима и јадовнима – клала, живе у јаме бацала и сапун од њих кувала!? С којим
правом, бре, жртвујете истину о српском страдалном народу – па, ма каква фотеља, било
кога од вас, за то чекала!?

