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ВАПАЈ НАШЕГА ХИТЛЕРА
Данас су Запад и његов НАТО оно што је некад био Хитлер!
Као и онда – Русија је главни циљ! "Наш Хитлер"одавно вапи
за уједињењем против њега! Они, што здружено, што
појединачно, што тонама бомби, што поквареним ЦИА-шким
работама, 30 година у континуитету убијају државе, међу
којима и нашу Србију! Убијају север Африке, Блиски исток,
делове Азије..., превидевши бумеранг звани мигранти, који је
закуцао на њихова врата и без опаљенога метка (засад) растура
ЕУропу по свим шавовима...

Маршира Планета, селе се народи, плету се бодљикаве жице, затварају
границе, групишу савезници, цепају државе под ратовима и референдумима... – мир умире
– Трећи светски рат букти на све стране?!
ЕУропа и Запад, слепи од сопственог лудила како да другима ископају раку
(преседан отимања КосМета Србији), само су убрзали забадање мртвачке лопате у
сопствено тле! У Каталонији су 27. септембра странке које се боре за њену независност на
изборима освојиле апсолутну већину и унилатерално ће прогласити независност од
Шпаније за 18 месеци! Ово је највећа уставна криза од доба Франка и крај Шпаније какву
смо знали! – Шпаније-чланице ЕУ!
У Црној Гори тог истог 27. септембра кренули протести опозиције и рушење Мила,
који гледа с прозора побуњени народ и чека да му директно из НАТО-а "зазвони" позив да
Црну под НАТО стрпа?! Црна није у ЕУ, али ће зато НАТО у Црну, што је битније
чланство, јер сва суштина ЕУропе и јесте стављање њених држава под НАТО?!
Данас су Запад и његов НАТО оно што је некад био Хитлер! "Наш Хитлер" одавно
"вапи" за уједињењем против њега?! Они, што здружено, што појединачно, што тонама
оружја, што поквареним ЦИА-шким работама, 30 година у континуитету убијају државе,
међу којима и нашу Србију! Убијају широм Блиског истока, севера Африке, дела Азије...,
превидевши бумеранг звани мигранти, који је закуцао на њихова врата и без опаљенога
метка (засад), растура ЕУропу по свим шавовима!
Под агресијом америчко-ЕУропејских ратова, главом без обзира, бежи остатак
преживелог муслиманског народа! Беже без воде, лекова, хране, у једној одећи и са
једном кесом с којом су кренули, труднице, деца, стари, млади, целе породице! – бежи цео
народ! Беже пешке, возовима, импровизованим чамцима, прште их по железничким
пругама, даве се у мору на хиљаде...! Оно што им пред границе стигне живо – понижавају,
пљачкају (којима има шта да се опљачка), држе као стоку по ливадама, шумама,
железничким станицама, пред границама, у логорима, под пендрецима, разјареним
чељустима полицијских паса, сузавцем, гуменим мецима...! Сва хуманост према њима
огледа се у сендвичима које им из даљине бацају као зверима у кавезу, у које су их, с
пушкама на готовс, стрпали! Подигли су им зидове и бодљикаве жице да их зауставе и
прекину им путеве спасења! Најсложнији су ми у "одбрани" своје границе, деловали

Мађари! Тамо су чак и новинари били ангажовани да, ако ништа друго, оно барем
потплету ноге мигрантима који трче са децом у наручју?! "Милина" их је било видет!
Здали се у акцију, раде к'о један – а тек што уживају?!
Између Србије и Хрватске посебно је било "живописно" око затварања и отварања
границе и оптуживања Србије за избеглице које им пристижу?! О овоме не бих више!
Безначајни су ми овде Хрвати да бих на њих трошила речи, а и не вреди! Њихово стање је
хронично – ту би требао озбиљан лекар!
Кад мученици ударише на западњачке капије, попадаше маске ЕУропејскога "раја"!
Настаде међусобно пљување и пребацивање лопте око "хуманости"! Попуцаше по свим
шавовима! Таквога међусобнога чашћавања, наређивања, отказивања послушности,
претње изласком из ЕУропе... – пукну тиква – смрди на све стране!
Потегнуше западњачки лицемери "шенгеном" на мигранте?! – немају мигранти
уредне шенгенске папире да би могли закорачит на ЕУропејску „уређену“ територију?! А
где је вама био "шенген" и ко је вама дао "папире" да ви ударите на њихове границе и
државе?! Ко вам је дао право да тутњите војском и тенковима по њиховим државама и
засипате их "теписима" бомби?! У овом бруталном Трећем светском рату који сте
заиграли, далеко од ваше куће, правећи на стотине милиона несрећника, сад кад вам се
његов ехо појавио пред вратима, потежете закон, визе и међународно право! А где вам би
међународно право кад на њих ударисте ратом и агресијом?!
ЕУропа 23. септембра на хитно сазваном самиту смисли решење, удари у квоте, а
Меркелица се заложи и да се "усвоје трајне процедуре за расподелу избегличких квота
чланицама Уније"! Оно што посебно боде очи код ове расподеле, јесте лицемерна Велика
Британија, домовина нашега Тонија Блера, која је једина остала без квоте, а која је, заједно
са америчким монструмом, највећи ратни злочинац и агресор на муслиманске државе и
народ – натеран у миграције библијских размера?!
Мађарски премијер Орбан, чија је држава по својој "оригиналности" око избеглица
ушла у историју, био је најжешћи! Он је наметање визије Ангеле Меркел остатку Европе
назвао "моралним империјализмом" и запретио да је "Мађарска хиљаду година
хришћанска земља која неће дозволити промену културног и етничког састава", додајући
да "земља без граница није земља"! Тако се у две реченице разоткри комплетна фарса
ЕУропејских парола, којима из Брисела и Београда обасипљу Србију, отимајући јој
КосМет: није важно ко је ко, нису битне државне границе, сви треба да се боримо за
ЕУропу где ћемо сви бити "безгранично" једнаки?!
Ни после потезања граница и хришћанског наследства, на ЕУропејском "бранику
отаџбине", хваљеном Београду није пало на памет да стане у одбрану свога хришћанства и
граница?! Српска власт се још хвали како са окупатором потписује бриселске споразуме,
игра лопте, гради му државу... и пресрећни врте репом док их Запад, баш зато, милује по
глави што га не интересује државна граница и промена етничког и културног састава под
шиптарском окупацијом!
Сад нас обасипају похвалама за мигранте! Не за хуманост, то њих не интересује, већ
за попис и регистрацију?! Сваки регистровани мигрант, који пређе у другу државу, може
да буде враћен тамо где је регистрован, под условом да је та земља проглашена
"сигурном"! Србији су окачили колајну "сигурне земље" још кад су све цигане покупили
по ЕУропи и нама их гурнули?! Шта рећи – све иде по плану?! Меркелица каже да је став
Берлина да се "смањи прилив избеглица из земаља које се сматрају безбедним! Албанија,
Косово, Србија и Црна Гора су безбедне земље порекла. Људи са тих подручја нису

угрожени"?! Ма, боље не може, јер од свих ових "безбедних" – избеглице једино кроз
"безбедну Србију" крцају?!
Меркелицом одушевљени Вучић каже да ће се Србија "у избегличкој кризи
понашати одговорно, као да је већ чланица ЕУ"! Не верујем пријатељу! То би онда
значило бодљикава жица, логори, пендреци, војска...! – немаш ти петљу за то! Ти си на то
место и постављен да одиграш тачно одређену улогу?! – а играш, види...?! – ма ни газде
нису могле очекивати да ће с тобом бити толико задовољне!!! Оно што је права улога
Србије око миграната, а да нико од ње за то није тражио дозволу, следи из друге Вучићеве
реченице: "Спремни смо да преузмемо свој део одговорности и већи него што га имамо"?!
Кад се ту свалише похвале на пресрећног Вучића – он је данима сијао?!
Боже драги! Оваквог удара на здрав разум, Србија одавно није имала?! Нема вашега
срца, лицемери западњачки, надалеко! Што то ви, кад сте већ од саме демократије и
људских права саткани, не отворите ваше границе, као што сте ултиматумима, бомбама и
квислинзима отворили границе Србије?! Нека сада вама избеглице населе део земље и
нека то, за коју десетину година, прогласе својом државом – што да не! Ако може у
Србији Србима, што не би могло вама у вашим државама?! Што је то Србија "сигурнија
земља" за Шиптаре од ваше омиљене и "сигурне Албаније" која је њихова постојбина?!
Што би Шиптари имали право да мењају наш етнички састав и хиљадугодишње
хришћанско наследство, а немају ови садашњи исламски мигранти право да га вама
мењају, а ви их у миграцију натерали?!
Убице њихових држава управо сте ви – Америка, Велика Британија, Француска, и
остале западне државе које некад ускоче, а некад се, к'о бајаги, повуку из убилачког
строја! Убијате непринципијелно час једне – час друге и држите се само једног јединог
принципа – како што дуже и дубље одржати рат и хаос?! Нас је 78 дана '99. убијало19
чланица НАТО, како би нам отели КосМет – срце српскога хришћанскога бића и
поклонили га Шиптарима који га руше у темељу и претварају у ислам?!
Убијате читаве државе и народе! Убијате лично, убијате грађанским ратовима у
којима се они међусобно убијају у супростављеним фракцијама, које сте им ви вашим
поквареним ЦИА-шким работама сместили! Произвели сте им прво Ал Каиду, сад
Исламску Државу (ИД) – рак који метастазира кроз цео ислам и полако – али сигурно,
прелази његове границе!? Колики је ваш допринос овим катаклизмичним догађајима,
говори и податак да, у Ираку на пример, никада у историји није забележен ни један
самоубилачки напад, док им у државу нисте ви упали са вашом "демократијом"?!
Убијате им председнике – оне који су им живот учинили нормалним, а државу
просперитетном и независном! Богату Либију под Гадафијем претворили сте НАТО
бомбама у покољ и рушевине, а Гадафија ухапсили, мучили, обешчашћавали набијањем
на колац док вам на коцу није издахнуо!? Садама сте обесили, Ирак сравнили са земљом и
натопили крвљу!? Авганистан...(!) – довољно је само поменути име ових мученика под
дугогодишњом вашом окупацијом и иживљавањем! Сирију убијате изнутра убаченом
"демократском опозицијом", инсталираном ИД и с небеса НАТО-вским бомбама! Кам' на
камену од Сирије није остао после готово 5 година рата, који сте запалили увозом
"демократске револуције"!
Сад западњачки лицемери к'о бајаги позивају на свеопшту борбу против ИД у
Сирији, али тако што ће се борити против легалне сиријске власти Башара ал Асада који
се бори и против ИД и против квислинга – такозване демократске опозиције?! Након што
сте створили ИД, сад се против ИД борите тукући Асада, зато што Русија помаже Асаду

против Исламске Државе! Е баш зато западњаци и туку Асада како би тукли Русију и
онога за кога је Русија! Није Запад џаба створио ИД – он им је сад главни параван за рат с
Русијом у Сирији?!
Западу је Русија, њена природна богатства и снага, толика кост у грлу да су ударили
на читаву Планету да је дигну у ваздух, заборавивши да је она, нажалост, и њихово
станиште!
Сирија вам је сад посебна мета кроз коју ударате на Путинову Русију, која у њој, још
од доба СССР-а, има легалну војну базу за одбрану из правца Средоземља, које је пред
вратима Русије! Нема ни једнога места где је Русија означила тачку своје одбране, а да га
нисте напали под геслом ваше, ко бајаги, борбе за демократију! То што је Америка дуж
целе европске линије север-југ и азијске југ-исток, распоредила трупе, оружје и војне базе
на територију својих окупационих НАТО-савезница, који се граниче са Русијом, или су на
пушкомет од ње – ником ништа?! Нико, у вашим "независним" медијима, не поставља
питање откуд ви, десетине хиљада километара удаљени од ваше куће, под пуном
ратном опремом и готовошћу, дођосте пред руска врата?!
Овај истовремени удар на Украјину и Сирију, наравно, намењен је Русији!
Жртвовасте Украјину мислећи да вам је то тај метак у главу Путину, а испаде да је Русија
још и профитирала повратком Крима на стару адресу! Сад сте стиснули Сирију,
разбуктавате ватру не би ли захватила руску војну базу, сударили је са терористима ИД и
гурнули их у Кавказ, настањен исламским живљем – меки трбух Русије! Ту бисте ви
завршили посао, али – тешко да ће вам то задовољство бити приуштено! Спаковали сте
Русији украјинско живо блато и издисање под санкцијама! План да је тако исцрпљену
сачекате и дотучете завршним и најбитнијим нападом преко фронта Централне Азије –
прочитан је – господо западни покварењаци?!
Путин, који је био главна звезда на 70-тој седници Генералне скупштине УН 28.
септембра, након прецизне анализе свих злодела Запада; прављења и финансирања Ал
Каиде, Исламске Државе(ИД), ратова које воде, несагледивих последица све до
избеглица..., сасуо им је у лице: "Да ли бар знате шта сте учинили?!" Он је громогласне
изјаве о борби против тероризма од стране оних који терористе финансирају и користе за
постизање својих циљева, назвао лицемерима, и додао: "Господо, имате посла са
бруталним људима, али они нису глупи и примитивни. Још је питање ко кога користи, ви
њих или они вас!"
Путин је чврсто остао при ставу да се борба против терориста ИД мора водити
заједно са званичним властима у муслиманским државама и да "кључни учесници те борбе
треба да буду муслиманске земље, пошто терористи скрнаве велику религију – ислам"!
Према његовим речима, "решавање проблема је могуће само враћањем државности тамо
где је уништена... тада неће бити потребно да се граде кампови за избеглице“!
Историјска порука, коју је Путин послао са говорнице Генералне скупштине
УН гласи: "Предлажем да створимо велику међународну антитерористичку
коалицију, као што је антихитлеровска коалиција"!!! – ко је разумео – разумео је!

