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СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ – У СРБА
Док се светом бију разне битке, српски премијер пада с
ногу у убрзаном рашчишћавању задатих му наредби пред
изборе?! Ништа се не препушта случају, јер шта ако неко, не
дај Боже, дође и почне да ради у српском интересу?! Стављају
се потписи на споразуме са НАТО-ом, ММФ-ом, Светском
банком, Бриселом, прескачу потписи са Руским центром у
Нишу, бира Тачи за председника „државе“ Косово, обожава
окупатор, понижава српска историја, а – анестезирани Срби,
бачени на психијатријски кауч – у потпуном трансу
Стокхолмског синдрома...

Док се Запад мучи с бумерангом званим мигранти, тргујући око њих са нимало
наивном Турском (но, ово је за посебну колумну), Путин је 14. марта донео одлуку и за
седам дана повукао руски војни контингент из Сирије! Ова неочекивана вест изненадила
је све – и Америку! Онда су кренула разна тумачења и нагађања...?! Међутим, они који
мисле да је Русија тиме нарушила своју борбену моћ у Сирији – тешко се варају! Из
руског министарства одбране убрзо је стигло објашњење да су, за сада, урадили оно што
су мислили да треба! То што данас Русија може да ради оно што мисли да треба, кад треба
и колико треба – потврда је њене моћи – због које Запад, у сарадњи са Београдом, и држи
Србију далеко од Москве?!
Колико је то „држање“ свеукупно, перфидно и опасно, види се из убрзано
одрађених, Западу битних, послова у Србији пре него што су 4. марта расписани општи
избори за 24. април?! Испотписивали су уговоре са ММФ-ом, Светском банком, НАТОом! Потписано је и све што је Брисел, засад, мислио да треба – како би се протерала
држава Србија са „државе“ Косово?!
Терориста УЧК-а Хашим Тачи, уместо да се нашао у затвору, уз помоћ Београда је
26. фебруара изабран у приштинском парламенту за председника самопроглашеног
Косова?! Вучић о свему овоме „појма нема“?! Његови са Српске листе тамо правдају се
како ни за кога нису гласали?! То што су седели у Скупштини како би дали кворум, док је
шиптарска опозиција била на улици, и тако омогућили гласање – а што би то била
ординарнија превара Срба и Србије од свих превара и лажи о КосМету до сада?!
У овом убрзаном рашчишћавању задатих наредби пред изборе ништа се није
препуштало случају! Затворен је сваки излаз и шанса бежања из ропства у које су нас
наши окупатори, у сарадњи са домаћим колаборационистима, стрпали?! О свему се
мислило, јер – шта, ако, не дај Боже, народ полуди, освести се и на изборима доведе оне
који би радили за Србију и Србе?!

Премијер Вучић, уз познату „мантру“ – како он гине за територијалну целовитост и
суверенитет Србије, све што је Западу било битно уредно је завршио – уз чисту десетку! У
те битне задатке, један од најбитнијих је стављање потписа председника Србије
Томислава Николића 19. фебруара на Закон о споразуму НАТО-а са Србијом, којим је
НАТО постигао све што је од Србије хтео! Више од овога, тој војној алијанси, у суштини
и не одговара! Сви споразуми од СОФА, преко ИПАП-а до овог задњег, потписани су, а да
Србију нико ништа ни питао није?! Први потпис 2006. године био је потпис тадашњег
шефа дипломатије Вука Драшковића. То, и многа друга дела, Запад Вуку никад није
заборавио! Е, зато има да се Вук стави увек на предизборне листе оних којима је намењена
победа и увек је, овако или онако, на власти иако не знам има ли ико више жив ко за њега
гласа?! И на овим изборима – „нацртан“ је на предизборној листи Вучићевих
напредњака?!
Углавном, Србија, миц по миц – од Ђинђићевих досманлија до Вучићевих
напредњака – уђе у „добровољну“ окупацију НАТО-а?!
Како после свега овога изгледа „суверена“ Србија, види се из потписаних
споразума?! Потписом од 19. фебруара ове године , НАТО особље ослобођено је плаћања
пореза, ПДВ-а и царина нашој држави?! Уз то, добило је и дипломатски имунитет и
слободу кретања по целој Србији?!
Пре овога, у марту 2015. напредњачка власт се потписом на Споразуму званом
ИПАП обавезала да војницима НАТО-а омогући коришћење целе наше инфраструктуре,
слободан транзит војне НАТО-машинерије по целој Србији, и заштиту посебним статусом
док у Србији бораве?! – а шта је ово, господо, ако није окупација?!
Овај последњи потпис, „одрађен“ пред расписивање избора, Вучић је хвалио на сва
звона: „Србији је потребна сарадња са НАТО-ом. Само они који би Србију да врате у 17.
век сматрају да је то непотребно“?! Не знам што наш премијер тако далеко иде и прескаче
ону „сарадњу“ из 20. века, када су нас 1999. ти наши данашњи „пријатељи“ и „чувари“,
прво жестоко, бесправно и бескрупулозно тукли бомбама – покорили нас, територијално
смањили, разболели осиромашеним уранијумом, опљачкали и, на крају, комплет запосели
целу нашу државу?! Након свега, све што су сматрали да им је потребно – дао им је
данашњи Београд?! Све оно што је Милошевић, фебруара 1999. одбио у Рамбујеу, данас је
НАТО остварио преко оних у Србији које је 5.октобра 2000. довео и до данас доводи на
власт?!
А кад смо већ код сарадње са Русијом – Руско-српски хуманитарни центар у Нишу,
остао је без потписа?! Од када је 2012. дошао на власт, Вучић је – за разлику од потписа са
НАТО-ом – разноразним слаломима избегао било какав потпис са руским центром?!
Председник Николић је, на дан расписивања избора 4. марта, на питања новинара да је
потписао споразум са НАТО-ом, а не и овај са Русима у Нишу, одговорио: „То ће морати
да сачека изборе... формирање нове владе... нова влада имаће прилику да се изјасни о
Споразуму који се тиче центра у Нишу“?! Лепо?! – а што не сачека, председниче, и овај
потпис са НАТО-ом, кад већ имате тако исти однос и према Западу и према Русији?! Кад
је 9. марта Николић био у Москви и добио средства за завршетак Светосавског храма (од
оних више од 30 милиона евра по налогу Путина обезбеђених донацијом руске владе) –
Путин ни поменуо није – ни Споразум с НАТО-ом ни Споразум са Руским центром у
Нишу?! Све ми се чини да му Тома, и комплет наша власт – и нису неки ребус!
Кад смо већ код НАТО-добротвора и „партнера“ – у Београд нам је 16. марта у
посету стигао престолонаследник краљевске круне Виндзора – принц Чарлс са

војвоткињом Камилом! На балканској турнеји британског престолонаследника од 14. до
19. марта, списак држава од Хрватске, Србије и Црне Горе низао се до, ни мање ни више,
него „државе“ Косово?! У Дому Народне скупштине, јединим јавним обраћањем са овог
путешествија, поздравио нас је на српском, а на енглеском објаснио како својим доласком
показује посвећеност „миру, помирењу и младима“ – скоро као лепотице кад им ленту
каче?! Без обзира на овај параван јавног обраћања, суштина посете чита се, како из
протокола посећених дестинација, тако и из принчевог интересовања приликом сусрета са
председником Николићем – о његовој посети Москви?! Све се плашим да је ово питање
било куртоазне природе?!
Ово је девета принчева посета овоме региону од 1978. а само од оне ратне '93-ће у
БиХ је био четири пута, у Хрватској три пута, а на Косову једном и то баш 1999. године?!
Дипломатским језиком поручено, принц је подједнаким боравком и у Србији и на отетоме
српскоме КосМету, којег су окупирали и праве још једну државу Шиптарима, дао исти
статус – по два дана у „обе“ државе?! Додуше, само је у Миловој Црној боравио ни по
дана – тек толико да би присуствовао обележавању 10-тогодишњице одвајања Црне Горе
од Србије?! Ма где је год мрднуо – све је одисало „пријатељским“ порукама Србима!
Принц је своме путешествију ударио печат завршетком на – и „његовоме“
данашњем Косову, на којем се упорно руше и затиру хиљадугодишњи трагови наше свете
српске Немањићке владарске круне и лозе – која вуче своје порекло из 10. века, као и
Виндзори?! Тамо је овај наследник владарске лозе Виндзора, пристигао 18. марта, а
сутрадан је са председницом самопроглашене „државе“ Атифете Јахјагом присуствовао
комеморацији и положио цвеће на Споменик несталима у Приштини?! Цвећа на
стратиштима покланих Срба, „жутим кућама“, стазама прогона српскога нрода и
попаљеним домовима, испревртаним и поломљеним гробљима, срушеним црквама и
манастирима– није било?!
Није било ни упућеног питања о слављу које се орило Приштином дан пре него што
је принц стигао?! Шиптари су обележавали и прослаљали 17.март – када су 2004.
извршили невиђен погром над косметским Србима и то све под будним оком и скрштеним
рукама међународних снага?! Све се плашим да му је протоколом случајно одређено да на
Косово стигне баш 18. марта – дан после, како би имао алиби за ћутање над 17.мартом,
али и да својим присуством да Шиптарима дебелу подршку?!
Тог 17. марта 2004. Вучићеви западни пријатељи и чувари демократије на КосМету,
прстом нису мрднули док су њихови штићеници Шиптари оргијали над српским
народом?! Колико је детаљно и здружено планиран овај погром, види се из резултата! У
том стравичном масакру усред „демократске“ ЕУропе учествовало је преко 50.000
шиптарских терориста?! Тада је протерано више од 4.000 Срба из својих домова и са
имања које су им отели, у која се до дан-данас нико није вратио, и убијено је 19 Срба за
које нико још није одговарао?! Етнички је очишћено 6 градова и 10 села, спаљено преко
600 српских кућа, 35 православних цркава и манастира, међу којима и 18 споменика
културе, као што је црква Богородице Љевишке из 14. века?! Баш због свега овога западни
пријатељи, међу којима и принчева домовина, жестоко су се залагали да се српско
културно наслеђе на КосМету преда Шиптарима на чување, преко УНЕСКО-а?! Сама
чињеница да мартовски погром није предмет интересовања недавно основаног
Специјалног суда за ратне злочине ОВК, још један је доказ да је мартовски погром
изведен плански у сарадњи Запада и Шиптара!

Док све ово пишем, не, нисам ја заборавила ни донације принца Чарлса у обнови
нашег Хиландара након катастрофалног пожара 4. марта 2004.! Кад већ памтим – што бих
селективно памтила свеукупни крвави март те године над целом српском историјом – од
Хиландара до КосМета?! То што је принц мудро ћутао о погрому и највећем етничком
чишћењу КосМета од кад су на њега распоређени западни чувари демократије, међу
којима и из његовог Уједињеног Краљевства – неподношљиво је лицемерје, али не и
једино, које нам из његове домовине долази и у којој се води јединствена политика круне
и Даунинг стрита – која никада у историји није била пријатељска према Србима?! Толико
отрова које је британска јавност посејала по свету против Срба од 90-тих наовамо, има да
жањемо деценијама?! Када размишљам о ветровима који дувају са Запада, не знам ко нам
је већи пријатељ, Америка или њена испостава у Европи – Британија, коју је Шарл де Гол
звао – „амерички носач авиона“!
Док је принц Чарлс ударао темеље британске и западњачке политике над Србима,
званични Београд је терао целу Србију да се у трансу одушевљења замајава
протоколарним правилима, како не би ко случајно прекршио правила понашања које су
Виндзори смислили како би себе подигли на недодирљиви пиједастал изнад потчињених
народа и држава?!
У доласку принчевског пара протокол је био главна тема усхићених учесника, од
државног врха до устрепталих новинара?! Морам признати да сам била затечена толиком
количином скоројевићког дивљења, како то само могу они који, мимо тренутног јефтиног
сјаја – немају чиме да се похвале у вертикали свога порекла?! Све тешкоће српскога рода
и државе пале су у воду при овоме судњему тренутку – како се руковати, како се
поклонити, како се не љубити или, не дај Боже, љубити, како се обући...?! Сви се
новинари специјално поспремили – утриповали да су лично никли са појединих грана
породичног стабла Виндзора?! Боже драги...?!
У овом игроказу пуном трагикомедије, не зна човек шта прво да наведе! Први дан
посете високи гости, између осталог, пили су и поподневни чај са нашим принчевским
паром Карађорђевића и грејали руке на топлим шољицама, пошто у Белом двору грејања
нема, јер наш принц Александар II Карађорђевић није платио струју! А лепо му је пре
неки дан наш премијер Вучић поручио: „Геније, прво ти плати струју коју си дужан“?!–
Боже драги...?!
На свечани пријем уприличен у част британског престолонаследника у холу Дома
Народне скупштине, која ли је све „елита“ била позвана?! Све „елитни“ доктор до доктора
са елитних „минџамента“ до „елитних“ новинара и НВО „елите“?! Мада, руку на срце,
било је и праве елите попут проф. др Владете Јанковића и, ту и тамо, још понеког! Наш
принц Александар Други Карађорђевић није био позван?! – који врхунац самопонижења?!
Да би се нашао међу званицама, Вучићу није био довољан разлог што је принц
Александар II Карађорђевић – српска историја – син Карађорђевог чукунунука, јер – није
платио струју?! Није ово најгоре што је „принц“ Александар Вучић дао себи за право – он
је принцу Александру прошле године, поред струје, исекао и воду и грејање, тако да су уз
свеће на двору прославили крсну славу Андреја Првозваног (13. децембра)?! – Боже
драги...?!
Уз стално понављање како је принц најобразованији међу монарсима, Србија му је,
између осталог, поклонила сабрана Шекспирова дела на ћирилици?! Што му, кад већ
српски народ има хиљадугодишњу свету лозу Немањића, не поклонисте копију
Мирослављевог јеванђеља, Номоканона Светог Саве, Законика Цара Душана, или нешто

из владарске лозе Петровића – сабрана Његошева дела, на пример...?! Кад је већ тако
образован – знао би то да цени, само што то скоројевићким дародавцима не чини посао –
кад удворишта нема?!
Након 16 година, од када је, преко квислиншке власти Зорана Ђинђића, Србија пала
под окупацију Запада, буквално је бачена на психијатријски кауч – оболела од
Стокхолмског синдрома?! Тако се назива стање у којем је пацијент доведен до таквог
лудила да обожава свога џелата и мучитеља?! Као никад нико, Срби данас своје џелате
обожавају до – имбецилности?!
И поред свега овога – премијер Вучић мирно стане пред камере с причом, како је
Србија под његовом политиком поносна, поштована, независна, суверена и територијално
целовита земља, која подједнако сарађује и са Западом и са Русијом и са НАТО-ом и са
Москвом...?! Види, геније – мене си убедио – види шта ћеш са историјом?!

