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МЕТАСТАЗЕ ЗАПАДНИХ ЗЛОЧИНА
Уз дубоку тугу и саосећање са невиним жртвама Париза
у осветничком нападу исламских терориста, сваки нормалан
човек мора поставити питање – да ли је стварно могуће да
француска држава није свесна свога удела у злочину и
бумеранга који јој се враћа?! Ма колико да не постоји здрав ум
који се може са одабраним начином освете сложити –
деценијске жртве стваране и уделом Француске, нашле су
начин да покажу – да и њих ране свога рода боле!!!

Боже драги, има ли игде ишта на Планети, тамо где се човечанство о јаду забавило,
а да иза тога не стоје "наши западни пријатељи"?! Свако зло, ма где било и ма ко за њега
био одговоран, када се мало загребе испод њихових лажи и пропаганде, искоче они –
"наши западни пријатељи"! Њихово наметање свих могућих облика социопатологије за
образац друштвених система и вредносних судова, све могуће изопачености, од духовне
до буквалне хране, зделане су у њиховим лабораторијама! Глад, незапосленост, ратови,
избеглице, терористи..., све су то болести и метастазе којима су они Планету пукли по
свим шавовима! Међутим, гле чуда, доћи ће тренутак кад ће и они "схватити" –да је
Планета и њихово станиште!
Језиви терористички злочин у Паризу, 13. новембра, потресао је цео свет – и Запад, а
да ли их је и опаметио, то ћемо тек да видимо?!
Ударом на Француску, у низу самоубилачких акција, исламисти су убили 129 и
ранили преко 350 Парижана по ресторанима, у концертној дворани и стадиону где се
играла фудбалска утакмица између Француске и Немачке – нема здравог ума који није
остао згрожен! Након језивог призора видео-поруком се огласила Исламска држава (ИД)
која је преузела одговорност за масакр и позвала муслимане да, уколико не могу да дођу у
Сирију, "свети рат воде на тлу Француске"!!!
Председник Сирије Башар ел Асад у сусрету са француским посланицима у Сирији,
уз изразе саучешћа, упозорио је: "У Француској се јуче десило оно што се дешава у
Сирији већ пет година"?!
Уз дубоку тугу, страх и саосећање са невиним жртвама Париза, сваки нормалан
човек мора поставити питање – да ли је, стварно, могуће да Француска није свесна свога
удела у свему овоме и бумеранга који јој се враћа у којем страда и њен невини народ?!
Након терористичког напада на стадиону, Французи, уплашени и стиснути једни уз
друге, певали су француску химну, што је чин вредан дубоког поштовања и дивљења!
Међутим, све док Французи тако сложно не почну „певати“ отказивање послушности
Америци, која их је увела у све ово, и свакој држави, па и Француској, која мисли и ради
као Америка данас, неће бити спаса за Француску!
Данашња Француска, која је пала под вазални однос америчке злочиначке политике,
изгубила је осећај спознаје сопствене кривице због саучешћа у злочину. Француски

авиони и бомбе у НАТО-камарили, десетинама година су тукли, уништавали, растурали и
убијали исламске државе и народ! Тамо где су они на крилима бомбардера посејали пакао,
све улице исламских градова претворене су у рушевине и натопљене крвљу! Далеко од
свог француског дома, државе на које су се бомбама устремили, претворили су у пакао из
којег данас преживели у колонама беже ка Европи!
Француској није била довољна смрт коју је сејала другим народима у њиховим
земљама, него је још, усред Париза, запатила "новинарство", којем је једини задатак био
да ужива док гледа како се додатно муче они којима они сипају со на живе ране! У
редакцију тих такозваних новинара "Шарли ебдоа" терористи су упали у јануару 2015.
убили им 10 колега и крваво их "опоменули" за дуготрајни, неморални, бескрупулозни
подсмех страдању исламског народа од стране Запада на челу с Америком! "Шарли ебдо"
је то радио и Србима док су по нама праштале НАТО-бомбе и Шиптари нас, под
западњачким покровитељством, комадали и вадили органе по "жутим кућама"! "Шарли
ебдо" се и недавно, својим неморалним карикатурама, подсмевао рекама исламских
избеглица натераних западним неделима на бег из својих уништених држава и међусобом
покланог народа, кроз раскол који им је инсталиран! „Шарли ебдо" је неморално, у
подсмеху, цртао избегличку утопљену децу по морским рутама, спрдајући се како их је
само мало делило од циља – западњачког спасоносног сендвича званог "биг мек"!
"Шарлија", који је, не само симбол недостатка осећаја за туђи бол, него подстиче и правда
злочин над другима, бумеранг ће натерати да се "присети" да су и његове жртве људи, а
међу њима су, у великом делу, муслимани који су мирно и у благостању живели док их
није ранио Запад! Тај рањени народ нашао је начин, ма колико нема нормалног човека
који се с таквим начином слаже – да покаже злочинцу да и њих ране свога рода боле!!!
Што се тиче Срба и Србије, код нас је све објашњиво генетском грешком – кратког
памћења?! Није наш народ, Богу хвала, спреман за терор, али недостатак мере у
самопонижењима, заборав и падање на колена пред непријатељским делима према
сопственом народу и држави – тешко да је за понос?!
Премијер Србије Вучић, за време тродневне жалости у Француској, на свим
државним институцијама три дана спусти заставу државе Србије на пола копља и офарба
нам државне институције у боје државне заставе Француске, солидаришући државу
Србију са државом Француском?! То што је премијер Србије, мисли да је довољан разлог
да јој још "спушта" – заставу и наметне заборав подугачког списка "пријатељстава"
француске државе према Србима?!
Још од ратова '90-тих, Француска је била сврстана у блок оних који су Србији прво
запечатили санкције, како би Србе бацили на колена и помогли свима који су се удружено
борили против њих, широм бивше Југославије?! Нигде им санкције, као тада над Србима,
нису биле успешне! Е, онда су кренуле бомбе! Колико је само бомби државе Француске у
НАТО-блоку поубијало српске деце, жена, старих, младих, војске и цивила?! Колико је
срушено мостова, болница, школа, фабрика...?! Колико је само француска држава уложила
средстава, бомби, ината да Србима отме КосМет и поклони га Шиптарима?! С колико
снаге и одлучности су само загрлили Шиптаре и заједно с њима чинили погром над
Србима?! Сећате ли се шефа дипломатије француске Бернара Кушнера, који се, шетајући
се нашим КосМетом, подсмевао на новинарска питања о "жутим кућама" у којима су
Шиптари касапили Србе и распродавали их у органима широм Планете?! Француска
држава у оквиру наших западних пријатеља, све те шиптарске касапе, попут Тачија,

Харадинаја, Чекуа..., толико је "казнила" да им је доделила главне улоге у представи
званој – "држава Косово"!
Колико је само уложила пара, лобирања и личног принципијелног става да српски
идентитет и државност уграђену у културно благо КосМета преда на "чување"
шиптарским ИСИЛ-овцима у УНЕСКО чије је седиште у Паризу?!
За сав овај дугачки списак француске државе испостављен Србима не стиже нам од
ње ни – извини, а камо ли заставе јој на пола копља?! Ко је Вас, господине Вучићу, па
макар Вас допала и фотеља премијера Србије, овластио да, у име државе Србије, све ово
заборавите?!
Широм Србије посејани "независни новинари", након терора у Паризу, у чуду питају
"откуд то сад одједном", а не пада им на памет да је Запад својим упорним и дуготрајним
злостављањем и разним начинима уништавања муслиманских држава, међу којим и
стварањем терориста, направио од њих врхунске професионалце! Сама чињеница да они
усред Париза изведу ланац терористичких удара, а да их француске обавештајне службе
не открију, говори о томе колико су терористи превазишли своје учитеље!
Са Србима је изгледа лако, али нису сви Срби! Када се само сетим како су
француске обавештајне службе, не само знале све шта се дешава у рату 90-тих у БиХ и за
увезене муџахедине који су одсецали Србима главе и водили рат с нама, него су и дебело
биле умешане у многе сумњиве акције и пројектована стратишта – почев од Сребренице
па надаље...?!
Након свега, уз дубоко саосећање и бол за сваког невино страдалог у Паризу, с
којим правом, они који представљају државу Србију спуштају нашу државну заставу на
пола копља и жртве терора у Паризу изједначавају са оваквом француском државом –
пуном злочина према српскоме народу и српској држави?!
Претња исламских терориста Француској да је "рат тек почео", показала се,
нажалост, тачном, када се, пет дана након масакра, 18. новембра у раним јутарњим сатима,
опет у Паризу, жена разнела експлозивом, приликом чега су три особе погинуле, а
неколико полицајаца рањено!
Француска је сада уведена у тромесечно ванредно стање а њен председник Франсоа
Оланд је изјавио "Француска је у рату" и позвао Америку и Русију на уједињену борбу
против тероризма?! Добро си се, пријатељу, сетио Руса сада када је постало густо и теби,
иначе таквог јуришника на Русију преко Украјине, Сирије, санкција...?! – такве мртве трке
између Француске и омиљене нам Америке, још није било?!
На дводневном Самиту Г20 15. и 16. новембра у Анталији у Турској, председник
Русије Путин поново је очитао буквицу западним мешетарима, показао им сателитске
снимке како тргују с нафтом са терористима ИД, дао податке о њиховом финансирању од
стране Запада, међу којима су и чланице Г20, те опет позвао на заједничку борбу против
терориста. Путин је рекао да финансирање ИД, "како смо установили, иде из 40 земаља,
укључујући неке земље 'двадесеторице' "?! Руски лидер, поводом трговине нафтом Запада
са ИД, рекао је: "Показао сам нашим колегама наше снимке из космоса, из авиона, на
којима се јасно види какве размере добија ова незаконита трговина нафтом и
прерађевинама – колоне аутомобила протежу се на десетине километара..."?!
Што се тиче сиријске опозиције, од Запада подржаване и наоружаване у борби
против званичне власти Башара ел Асада, Путин је открио да се и она опаметила и тражи
ваздушну подршку Русије у борби против ИД – "Могу да потврдим да смо... успоставили
контакт с делом, не са свима, такозване непомирљиве, чак наоружане сиријске опозиције,

која нас је сама молила да не гађамо оне положаје које они контролишу" и додао, "Русија
се држи тог договора", очекујући да ће се званична армија Ел Асада, с једне стране, и
његова, у западним лабораторијама произведена опозиција, с друге стране, борити против
заједничког непријатеља ИД! "Чини ми се да то може да постане одлична основа за
каснији рад и на платформи политичког решења кризе", закључио је Путин!
Франсоа Оланд, након свега, више није толико гадљив на сарадњу ни са, до јуче
најомраженијим и здушно рушеним сиријским председником Башаром ел Асадом! По
овом питању огласио се Башар и рекао да ће, ако званични Париз промени досадашњу
политику на Блиском истоку, сарађивати са Француском, али "ако француска влада није
озбиљна у борби против тероризма, нећемо губити време са земљом која подржава
тероризам" – а да је подржавала – подржавала је?!
Ако се, и након свега, Запад дозове памети, мада сумњам, колико год да би то било
решење, након оволиког свеукупног и несагледивог хаоса који је на Планети произвео –
тешко иједан нормалан човек може зажмурити пред толиком плаћеном ценом?!

