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ГЛУМАЧКА ЕКИПА СРПСКЕ ВЛАСТИ
Шеф британске дипломатије Филип Хамонд имао је задатак
и – задовољство, да нам у Београд 8. октобра донесе глас о
садржају преговарачког поглавља 35 – огољеног списка
преосталих захтева српској власти, из већ потписаног
Бриселског споразума, које још нису потписали у коначној
предаји КосМета Шиптарима?! Вучићева улога тога дана била
је споредна – само да се „изненади“?! Овакво понижење, усред
своје куће, мало је који народ дозволио да му учине...?!

Док у овим страшним тренуцима тутњи вербални рат Запада против Русије и
Путина, најомраженијег руског вође, Србија ужива у свом срећном тренутку у ком нам је
"само провиђење", одлуком "више силе", послало спасиоца, регионалног помиритеља,
симбола стабилности на Балкану и најомиљенијег вођу Срба и Србије међу западним
"пријатељима"! Срби никад у историји, као данас, нису имали толико среће да имају за
вођу човека хваљеног и вољеног и то ћерај све од Вашингтона, па преко Лондона и
Брисела до Берлина?! Чиме смо ми оволику "милост" заслужили – Бог сам зна?!
Плодове те наше среће беремо сваким даном на сваком кораку!
На дан кад смо играли фудбал у Албанији (то је тек посебна прича), 8. октобра, у
Београд је пао с небеса шеф британске дипломатије Филип Хамонд! Он је имао задатак – и
задовољство, да нам донесе глас о садржају преговарачког поглавља 35 у које је спакован
КосМет! Испод тога се још крио план да пред бриселско отварање преговарачких
поглавља пробије лед око истине да је поглавље 35 само бескрупулозни, огољени списак
захтева Србији, који су јој још преостали да потпише пред предају КосМета Шиптарима!
Вучићева улогу, тога дана, била је споредна – само да се "изненади"?! Овакво понижење –
усред своје куће – мало је који народ дозволио да му се учини!
Хамонд је, не трепнувши, саопштио Србима и да ће културно наслеђе на КосМету –
српску Палмиру – предати шиптарском ИСИЛ-у у УНЕСКО! Он је, како то само
лицемерно могу срочити "наши пријатељи" из Британије, рекао да ће "придруживањем
Косова у УНЕСКО само појачати заштиту културног наслеђа свих на Косову"! Којих
"свих", пријатељу?! Које то још тамо културно благо постоји, ако не рачунате неколико
турских џамија сазиданих од камена срушених српских цркава и манастира и шиптарско
културно благо у виду бурекџиница, "жутих кућа" и поља дроге?! Ја још не знам да је у
историји било овако нешто лицемерно и понижавајуће над једним народом од стране
окупатора, као што је борба наших западних "пријатеља" да Шиптари седну у УНЕСКО
као власници и заштитници културног наслеђа – које је српско?! У Паризу, 21. октобра,
пређена је још једна степеница на седници Извршног савета УНЕСКО и усвојен предлог
препоруке за пријем Косова у чланство?! Гласала је "ЗА" и Милова Црна Гора која је,

иначе пуна хвале за Вучићеву власт у Србији! Црни Мило – која си ти људска брука!!!
Гласали су "ЗА" сви Вучићеви пријатељи – од Немачке и Аустрија до Америка и УАЕ
(одакле нам је посебно велики пријатељ шеик Мухамед бин Зајед – са све "Београдом на
води")! Још само да се ово потврди на Генералној конференцији од 3. до 18. новембра и
онда је крај – суноврат цивилизације!!! Дан пред гласање, Вучић је рекао како ће, због
разлике у времену, око пола два ујутро да разговара са својом „везом“ у једној земљи која
је признала Косово и да моли да не гласају, "То вам довољно говори колико чинимо и
колико се боримо за своју земљу"...?! – а за чију земљу се бористе Бриселским споразумом
– потписивачин наши?!
Само у периоду од, НАТО-вским бомбама отетог КосМета '99. око 236 споменика
српске културе било је мета шиптарског напада, од којих су потпуно уништена 174 верска
споменика, а више од 10.000 икона је украдено! Колика заштита тамо чека српско благо,
говори и податак да су Шиптари у својим уџбеницима, за које им је Запад и лектор и
коректор, већ написали да је шиптарско племе Гаши за шиптарску династију Нимани
градило Високе Дечане?!– Дечане који, поред општепознате истине, од настанка поседују
чак и папире о припадности СПЦ, где никада – па ни под Турцима, није прекидан
монашки низ!!! Данас на српском КосМету јужно од Ибра нема ниједне улице са именом
неке личности из српске историје...– то ваши западни пријатељи подржавају и задају
завршни ударац дајући џелату место у УНЕСКО које је заслужио рушењем и
затирањем сваког доказа о постојању и истини српскога народа – баштиника
КосМета?! – а шта је то, господо, ако није геноцид над Србима?!
После Хамонда, на "сцену" је ступио Вучић у улози главног лика! Тако како је он
одглумио "затеченост" – нема тога мајчинога сина на позоришним даскама који му не би
позавидео! Намештенога израза лица у стилу врхунскога професионалца и перфектне
драматургије, укоченога погледа у камеру, саопштио је: "Имао сам увид у језиви папир
који је гори од формалног признања Косова! Све што нису успели, као што нисмо дали
Газиводе, појавило се у том нацрту – пише, предати Газиводе! Ево, ја кажем не дамо
Газиводе! Можете да ме смените ал недам Газиводе"?! – пријатељу, како је то могуће да је
отимање Газивода "језивије" од отимања целога КосМета?! Откуд то сад одједном сва
"патриотска" битка око КосМета сведе се на Газиводе?! Да неће бит случајно да су, у
вашим тајним преговорима, и тајном договору, од читавога КосМета једино Газиводе
бачене Србији – поклон од окупатора властима у Београду да имају параван и алиби своје
борбе за "српске интересе"?! Како би се иначе с вама наставило даље, ако вам не оставе
макар нешто од алибија за махање! Ма, ако ништа друго – драмски заплет вам краси
представу?!
Овај долазак Хамонда и уприличена конференција за новинаре, биће упамћени по
још једном понижењу Срба, јер је Вучић – премијер државе Србије, усред Србије, уместо
на српском – говорио на енглеском језику?! – шта овоме додати!!!
Након Хамонда и уврштавања Косова 12. октобра у дневни ред за пријем у
УНЕСКО, Вучић је толико био "очајан", да је одмах сутрадан спуцао у Брисел да "радно
вечера" са премијером Косова Исом Мустафом и шефицом ЕУ дипломатије Федериком
Могерини, и тугу подели са својим пријатељима, не би ли му било мало лакше?! Са те
ЕУропејске трпезе, након што су другари подригнули и ишчачкали зубе, уследило је, већ
припремљено "дизање прашине" и обелодањивање садржаја амандмана на преговарачко
поглавље 35 које је исписала, а ко други него Немачка! Онда су на сцену ступили Блерови
медији у Србији, откривајући нам како је у Бриселу, уз вечерицу, "Вучић бурно реаговао",

те како су "пале тешке речи између њега и заменика косовског премијера Тачија"! А што
то, Вучићу "бурно не реагујеш" с Меркелицом?! Немачка је исписала амандман на
поглавље 35 и одлучила да је дошао тренутак да се испуне комплет оних давњашњих
седам тачака, које је Бундестаг усвојио августа 2012. и испоставио властима у Србији –
Вучићу чији је СНС пре тога 5. маја 2012. победио на изборима! У тим тачкама се тражи
све – од "промене свести" код Срба до признања Косова у виду "потписивања обавезујућег
документа"! Колико је пута од тада Вучић летео код Меркелице и то сопственим крилима
од среће и хвалио нам се у повратку како му је све обећала, како јој он све верује и ниже
успех за успехом?!
Пошто је Меркелица све само није наивна, као ни наш премијер, није нека мудрост
закључити да је то узајамно поверење – уродило плодом?! Доказ мојој тврдњи је Вучићева
изјава: "Пре ћу отићи из Владе него да покварим пријатељство са Немачком"!!! Е, то је
оданост?! Каква, бре, Србија и српски интереси – Немачка је оно зашта Вучић гине!
Меркелице, таквог војника у својим редовима, досад, ниси имала – а ни Србија!!!
Ако се зна да је у Бриселском споразуму записан и почетак и крај издаје КосМета,
није згорега да се подсетимо, шта оно он би! Њега је, након преузимања власти Вучићевих
напредњака, у име државе Србије, а мимо Устава, потписао 19. априла 2013. тадашњи
премијер Ивица Дачић! Потписник друге стране био је премијер Косова Хашим Тачи! –
значи два премијера?! Прихватањем Бриселског споразума, новоуспостављена власт у
Београду је ставила ван снаге Резолуцију 1244, која је, након НАТО-агресије 1999.
донесена у Савету безбедности УН и по којој је КосМет саставни део Србије, али под
протекторатом УН! Њиме је укинута држава Србија на Косову! Укинуте су државне
безбедносне структуре и правосудне институције Србије и стављене под Устав и законе
"државе Косово"! Бриселским споразумом су пројектоване и оне фамозне Заједнице
српских општина (ЗСО), настале због Косовске Митровице, одакле нису успели Шиптари
да прогнају Србе, ту је и нешто села где је још понегде остало Срба, али те ЗСО су под
искључивом јурисдикцијом Тачијеве државе – не државе Србије?!
У тачци 14 Бриселског споразума, дословце стоји: "Две стране се обавезују да неће
једна другу блокирати, нити потстицати друге да блокирају европске интеграције друге
стране"! Ако су Вучић и Дачић потписали да "неће блокирати" тзв. Косово да уђе у ЕУ–
унију држава?! – како су то они данас изненађени амандманом на поглавље 35?! – коме је
то њихово "изненађење" намењено?!
Ако је ЕУ – унија држава, не градова, и ако су у Бриселу све преговоре потписивали
премијери државе Србије и премијери тзв. Косова, а не градоначелници Београда и
Приштине – глума, која је врх и заслужује "бис", изговор је, како они преговоре зову
"Београда и Приштине" , а не "Србије и Косова"?! Па, Блерови медији у Србији зову их
час "Србије и Косова", час "Београда и Приштине" – чисто да навикну ухо народа!!! Из
Европског савета, по питању "забезекнутости" Вучића овом формулацијом, кажу: "Ако
погледате било које закључке Европског савета о Србији, у последње две године, наћи
ћете да се тамо говори о процесу нормализације односа између Србије и Косова, које је
редовно означено звездицом као што је договорено"! И?! – ма, аплауз, господо, за овај
злочин додатног понижења Срба?!
Ако се зна да је Бриселски споразум основни акт и ако су сви досадашњи потписи
само завршена ставка по ставка тога споразума, како то власт у Србији, од априла 2013. до
данашњега дана, стави све оне силне потписе, хвалећи се огромним успесима и
обмањујући Србе да они, к'о бајаги, нису знали шта потписују?!

Да се ја овде, некако ми дође згодно, дотакнем мале дигресије! Ти исти медији и сви
политичари у Србији, Блерови ученици, никад још, када су, у било ком контексту
помињали Војводину, нису формулисали другачију реченицу осим оне "Војводина и
Србија" или "Србија и Војводина"?! Јавља ли вам се икакво објашњење за овај "ребус"?!
У делу потписанога Бриселског споразума који говори о неспречавању учлањења
Косова у све међународне организације, таксативно је наведено: у УНЕСКО, Савет
Европе, УЕФА...?! – господо "изненађени" глумци?!
Када је Међународни олимпијски комитет (МОК) 9.12.2014. примио Косово у стално
чланство – без иједнога гласа против?! – ни Дивчевог?! – које похвале је само та "људина"
од Дивца, кога је Србија поставила на чело председника ОКС, покупила у Београду
реченицом да је "то само спорт – идемо даље"?! – толико је са тог места учинио и толико
га је то заболело?! Је ли и Вучић, десеткаш са Правног факултета, мислио да је то "само
спорт" и ништа није имао да замери Дивцу?!
Сад је на ред са агенде Бриселскога споразума дошла ставкао – УНЕСКО! Док је, по
овом питању "безгрешни" председник Србије Томислав Николић на скупу у Београду 16.
октобра, на који је позвано 80 амбасадора страних држава у Србији, говорио о уништењу
српске културне баштине на КосМету, која датира још из 9, века, и преседану пријема
тзв.Косова у УНЕСКО, са његове десне стране седео је Дачић – потписник Бриселског
споразума?! С којим, бре, правом оволика дрека и сва ова обмана Срба данас и ваша
"офанзива" да се спречи отимање српскога културнога наслеђа на КосМету и његово
поклањање Шиптарима – да га они "чувају" у УНЕСКО?! То, што у вашој покварености
рачунате на "кратко памћење" народа – посебан је злочин!
Амбасадорка Француске у Србији Кристин Моро, одмах након Вучићевог
"пинковског наступа" 18. октобра, ударила је у "тешење" слуђених Срба, наводећи да ту
нема ништа што се већ не налази у потписаним споразумима и да "то поглавље преузима
само елементе Бриселског споразума"! – хвала, сестро, где чула и где не чула! – то и птице
на грани, одавно цвркућу?!
Ова завршница отимања КосМета, стављена у поглавље 35, намерно се претворила у
причу о амандману, како би испало да је то нешто дописано што наши "потписивачи"
нису знали?! Суштина плана је да се прво дигне прашина, а онда кроз галаму слегне и
мирно настави са срамном работом – уз алиби како се од народа ништа не крије и како они
– мученици – гину и раде све што могу?!
Ако ништа друго, мора се нашем премијеру Вучићу признати да је, својом
перфектном глумом, донекле пријатно изненадио чак и своје ЕУропејске пријатеље, добре
познаваоце његовога талента! Како су само они објашњавали своје преговарачко
поштење, а Вучић своје изненађење – то је за анале! Говорили су, како у тих 10 тачака у
"платформи поглавља 35 нема ничега што излази из оквира бриселског дијалога"! Како ту
нема "ниједне тачке која одудара од ставова који су се раније чули у Савету"...!
Опростите, молим вас, што вас узнемиравам – а што му то ви сад тепате, зовући га
амандман, кад у њему нема ништа што већ није стављено у потписани Бриселски
споразум?! Да није то, „случајно“, та награда за послушност српским потписивачима, како
би испало како је то за њих "изненађење" за које нису знали док су потписивали, те ви ту –
већ познато – назвасте амандман?! Ма, капа доле – баш сте уигран тим?!
Док је Меркелица ређала тачку по тачку амандмана, тражила је да опет понови да,
"од напретка у поглављу 35 зависи и напредак у укупном процесу европских интеграција
Србије", али се одустало, јер је реч о раније усвојеном тексту, који је и "објављен у

закључцима Европског савета од 16. децембра 2014."! Толико о Вучићевој забезекнутости
и изненађењу!
Удар на мозак српскога народа од којега, код оба ока праве ћораве – имао је разних
варијација, од Вучићеве истовремене осуде поглавља 35 до заклињања да "ми нећемо
одустати од европског пута"?! Од ТВ наступа, славља, самохвале и лобистичке похвале,
обећања и зарицања на верност и патриотизам – погибосмо?! Дуго најављивано откривање
свих тајни народу које Вучић државнички носи, одиграло се 18. октобра на ТВ Пинку, где
нам се хвалио до небеса успесима Србије под њим?! ТВ Пинк је, иначе, главни медиј?!
Тамо је Вучић, на место директора "Пинкове информативе" поставио своју бившу супругу
Ксенију Вучић – ту нема изненађења?!
После отварања мртвачког ковчега – поглавља 35, у помоћ Вучићу притрчали су
комплет "другосрбијанци"! Ту се нађе и "врх" српске памети академик Костић,
напредњачком вољом устоличени председник САНУ, апелујући да се "часно повучемо с
Косова"?! Господе Боже! – који пут пређоше Срби од "Меморандума" САНУ из доба
Милошевића, којим се тражило очување српства – до Вучићевог "академика"?!
У овој трагикомичној представи, гладноме и изданоме народу поклонише и
прославу 7. рођендана владавине своје странке (СНС) 17. октобра с пуним Сава центром
протоколарних званица, ретроспективних филмова о успесима и међусобним похвалама
(ја теби сердару, ти мени господару, а код куће већ знамо каква смо...)! Све бљешти, сија,
одише успехом – све очекивано, осим громогласног аплауза када је поменуто име руског
амбасадора Чепурина?! Амбасадор омиљене Вучићеве Америке Кирби није био – зна
ЦИА за аплаузе! – али напредњачко чланство, изгледа, још увек својим очима не верује?!
Чланство овације и љубав Русији – а вођа им воли Америку?!
Након "рођендана" поново навалише по телевизијама са већ познатим репертоаром,
како смо економски напредовали, како смо симбол стабилности на Балкану, како наш
премијер нама чува суверенитет и образ Србије, како не да Косово, како тога амандмана
на поглавље 35 неће ни бити, како ће Немачка од свог зацртаног плана и интереса
одустати...?! – Немачка одустати од свега онога што је већ потписано Бриселским
споразумом, а што им гарантује потпуно признање Косова...?! – докле, бре, више – имате
ли мере?!
И, на крају, није баш све ни тако црно! Срби, поред ове ретко срамне позиције у коју
су доведени, имају и среће?! – наш премијер је правник и то чист десеткаш! Нема тога
мајстора који га може преварити! Ако ико зна, Вучић зна шта је валидно – потписани
"папир" или вербално заклињање народу да ће му сачувати целовитост државе?! Зато он,
откад је 2012. узео власт над Србима до данас, на сваки "папир"о КосМету, који су му на
сто ставили у Бриселу, Бечу, Вашингтону, Тирани... – даје потпис?! Потпис даје –
"Косово не даје "?!

