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ЧУДЕСА ХАШКЕ „ПРАВДЕ“

Хистерија изазвана двема пресудама хашке „правде“ –
Радовану Караџићу и Војиславу Шешељу, у политичком
инструменту званом Хашки трибунал – прецизни је показатељ
хроничног лудила социопатолошке мржње и продуженог рата
против Срба – и праве истине о грађанском рату у Југи '90тих...

Из хашке „правде“ за седам дана стигле су две пресуде Србима – Радовану
Караџићу 24. и Војиславу Шешељу 31. марта! Кренућу прво од ове друге!
Првостепеном ослобађајућом пресудом по свих 9 тачака оптужбе Војиславу
Шешељу – нема ко није био изненађен! У пресуди стоји још један „шокантан“ став – да
није било удруженог злочиначког подухвата и да је „Велика Србија“ идеологија и
политички, а не криминални чин и ратни злочин?! – довољно да цело окружење захвати
хистерија?!
У инквизицијском иживљавању над Шешељем у Хагу не постоји ни једно право које
му није прекршено – од процесних до људских! Држали су га 12 година у притвору без
пресуде, мучили и више пута доводили до смрти – која је, по њиховом очигледном плану,
била решење изласка из тог судовања! Како им не би у Хагу умро, пилатовски перу руке и
полумртвог, без икаквих условљавања, избацују га из хашког казамата новембра 2014.
како би се тај последњи чин Шешељевог краја „обавио“ у Србији?! Без обзира на све ово,
хистерија беса антисрпских „постројби“ – од Србије преко окружења до целе Планете, и
незадовољство што Шешељ није обешен, пратила је шок изазван пресудом?! Шешељ, на
њему својствен хумористичан начин, на то одговара: „Можда сам могао бар мало да
добијем, да не бесне оволико српски непријатељи ван Србије и у њој“?! У овој борби
Давида и Голијата – у којој је Шешељ надмоћно, у менталном смислу, доминирао над
фарсом од правде западњачког хашког изума, могу се исписати томови књига – то није за
колумну – то ће историја!
Када се све стави под лупу – суштина овог изненађења крије се у одважности
двојице часних судија: Жан Клода Антонетија из Француске и Мандиаје Нианга из
Сенегала – који су на крају одлучили да се отргну притиску и наредбама антисрпског
такозваног суда – политичког инструмента западних моћника, и усправно – као људи, а не
само као љигави плаћеници, уђу у историју!?
Издвојено мишљење судије Латанци у већу које је судило Шешељу потврђује да би
тешко добио праведну пресуду да је допао шака оних судија који су пресудама
разапињали Србе у Хагу! Сам Шешељ је рекао да му је жао што остали часни Срби који су
осуђени у Трибуналу „нису имали у Судском већу часне судије“, те да би, у том случају,
имали и ослобођавајуће пресуде! Ово је само првостепена пресуда, но како се год

западњачка „правда“ над Шешељем заврши – то ће остати школски пример преседана у
судовању у којем су судили опозиционом лидеру за то што говори и мисли, а што су они
назвали говор мржње како би прикрили праву природу суђења за вербални деликт –
својствен диктаторским режимима, који представља казну за изношење става супротног
интересу диктатора?!
Да је Трибунал суд, а не политички прогон за Србе, тамо никад не би на
оптуженичку клупу ни сео Радован Караџић – кога су првостепено осудили на 40 година
робије?! Другостепена пресуда Караџићу очекује се тек за три године, дотле ће он бити
сужањ – мучен у неком од затвора „демократске“ ЕУропе?!
Окружење није било задовољно ни пресудом Караџићу?! Због „мале“ казне настала
је хајка и хистерија – од „мајки Сребренице“ до свих „независних“ и „НВО мајки“ у
Србији и окружењу, али и ликовање над казном српском вођи – од председнице Хрватске
до председнице Шиптара на КосМету?! Све ово, заједно са хистеријом око пресуде
Шешељу – прецизан је показатељ лудила које више говори о менталном здрављу и
хроничној социопатологији у нашем окружењу – и правој истини о грађанском рату у Југи
'90-тих – него о самој пресуди!
Скандалозна пресуда првом председнику створене српске државе с оне стране
Дрине, представља фарсу правде и примене права, у којој су прихватана сва
исконструисана сведочења оптужбе и одбацивана сведочења одбране која се нису
уклапала у унапред написану пресуду човеку – који симболише српски народ из БиХ на
оптуженичкој клупи?! Иако не могу утицати на коначну пресуду, постоје и издвојена
мишљења двојице судија, Морисона и Берда, о различитим оптужбама Србима! Из
издвојеног мишљења судије Берда, који се позива на експертизу стручњака УН, види се да
Трибунал и поред доказаног и нескривеног непријатељства према Србима, није могао,
макар једногласно и недвосмислено, пресудити да су Срби гранатирали пијацу Маркале и
снајперима убијали цивиле по Сарајеву! Ова пукотина у судском већу кроз коју истина
једва вири – доноси ми, колику-толику, сатисфакцију и олакшање које осећам због
потврде истине коју сам као новинар тада износила, а коју су у какофонији гушили и
гуше „независни“ медији, не само света – него и Србије?!
Када се упореде њихове пресуде донесене о истим догађајима – тешко да толиког
скакања себи у стомак још негде има?! Код пресуде Караџићу, поред издвојених
мишљења, имате и став да је то био грађански рат три народа БиХ – чиме су срушили
толике њихове пресуде на основу којих је уврежено мишљење како се цео српски народ,
заједно са Србијом и Милошевићем, устремио и на Босну, газећи све пред собом у
агресији и геноциду – не би ли направио „велику Србију“?! Они су, упркос огромном
напору и конструкцијама, на крају морали да одбаце и оптужбе за геноцид у седам
општина БиХ, али су зато, мада на стакленим ногама, уз низ нелогичности, натегли –
квалификацију геноцида за Сребреницу?! Без обзира што су, у недостатку доказа,
морали одустати од досадашње дефиниције, не помињући пропагандни број од 7.000
до 8.000 убијених, ипак су – па макар само траг од геноцида – „крајичак конца“
оставили – како би се могао повући и „опарати“ Република Српска – да у казни – као
геноцидна – нестане?! Западњачки план, пакост и лицемерје саткано је од намере да
једини народ у историји – страдалне Србе – на којима врше организовани геноцид од
Првог па Другог светског рата и довршавају га 90-тих – прогласе геноцидним?! Е,
ако је и од Запада – много је?!

Каква им је хашка „правда“ види се и по томе како доказане истине у корист Срба
нису хтели ни да узму у обзир! Једна од таквих је и када су утврдили да је шеф америчке
дипломатије Ричарда Холбрук, сведочећи пред Трибуналом, лагао да није 2006. склопио
споразум са Караџићем и обећао му да га нико неће дирати и да ће бити обезбеђен, ако се
повуче из политике?! То што ову превару с највишег места америчке државе – суд није
узео као олакшавајућу околност за Караџића, још један је доказ колико је Трибунал суд, а
колико продужени рат против Срба – у коме се не бирају средства!
Хашко „утврђивање“ истине у разапињању Срба иде до трагикомедије?! У пресуди
генералу Толимиру 8. априла 2015. Трибунал је „утврдио“ да је у Сребреници убијено
4.970 муслимана, а у пресуди Караџићу, након годину дана, 24. марта 2016. наводи се
5.115?! – па, ко онда „уби“ ову разлику од 145 и је ли то „убијано“ у овој години дана
након пресуде Толимиру и како их „уби“ Радован – а код вас је у казамату?!
Ма, где се год дотакнете хашке „правде“ – чудеса – колико хоћете?! У Трибунал је
стрпан цео војни и државни врх српскога народа – оба председника државе Србије и
Републике Српске, а да против Туђмана и Алије оптужницу нису ни подигли?! Док
Србима пакује вештачку конструкцију удруженог злочиначког подухвата – дотле ослобађа
хрватске генерале Готовину, Маркача, Чермака и остале, који су у удруженом
злочиначком подухвату – записаном у „Брионским дневницима“ – довршили геноцид над
Србима у „Олуји“?! А тек бошњачки генерали и званичници – саборци „Ел муџахид“
бригаде – па Насер Орић који је лично клао Србе по Подрињу, или ослобођени Шиптари
Љимај, Харадинај... и многи други, а да против њих није ни подигнута оптужница попут
Агима Чекуа који је клао од Хрватске до КосМета, или Тачија – краља „жутих кућа“, који
је данас председник „државе“ Косово... – сви „невини“ шетају?!
Сам број осуђених у Трибуналу и висина казне, говори да они који су се борили
против Срба – уживају западњачку заштиту! Досад је, са пресудом Караџићу – у тој
инквизицијској творевини утамничено 69 Срба на укупно 1.165 година затвора?! На другој
страни, имамо 14 Хрвата на укупно 183 године; 5 Бошњака на укупно 41 годину и 2
Шиптара на укупно 19 година?!
Када се изведе начистац ова западњачка „математика“, ту се може штошта открити!
Радован Караџић – први председник у Европи који се борио против стварања Исламске
државе по „Исламској декларацији“ Алије Изетбеговића – кажњен је колико укупно свих 5
Бошњака – бораца за „Исламску декларацију“?!
Не треба посебно бити паметан па да се види да Запад, док на једној страни води рат
против Срба, дотле нам – потајно и подмукло, на КиМ и у низ муџахединских енклава у
БиХ – пакује Исламску државу и спрема будућност Блиског истока?! На КосМету, на
којем су од терористичке организације направили шиптарску државу, према подацима
Европола, данас у бившим камповима УЧК, вежбају и припремају терористе, а у БиХ
таквих логора за обуку има око 35?! У Сарајеву тренутно живи чак шест бивших
затвореника Гвантанама осуђених за организовање тероризма широм света?! Међу њима
је и експерт за прављење експлозива у терористичким акцијама?! Они се слободно крећу,
држе предавања по џамијама и медресама, уживају углед и служе као узор омладини коју
врбују за учешће на страни ИСИЛ-а?!
Данас председник Председништва БиХ Бакир Изетбеговић, син писца „Исламске
декларације“ Алије Изетбеговића, уместо борбе за помирење, у пресуди Караџићу види
шансу да се острви на Републику Српску и, све ко бајаги под велом права и правде,
обрачуна са Србима, надајући се победи – Босни без Срба?! Он је пресуду дао

стручњацима да је просеју кроз густо сито, не би ли нашли нове чињенице за покретање
ревизије пресуде Међународног кривичног суда правде у Хагу из 2007. којом је одбачена
тужба БиХ против СРЈ, односно Србије, за агресију и геноцид! Рекао је како ће видети
„има ли нових елемената. Ако их буде, нећемо бежати од тога. Нећемо под тепих гурати
патњу кроз коју су ови народи и ова земља прошли и покренућемо ревизију, али нам је
потребан нови доказ“?!
И на крају – ко би још могао имати дилеме о Хашком трибуналу и његовој улози –
па макар донео и ослобађајућу првостепену пресуду Шешељу?! Циљ који у рату није
постигнут – да до краја распарчају, окупирају и опљачкају српску територију – казне и
поразе српски народ – довршавају под чекићем хашке правде?! Хашка правда није
оставила ни један једини сегмент српскога друштва без оптужнице, од војног и државног
врха, српске елите и институција, српске историје, идеологије (Меморандум САНУ,
Косовска битка из 1389, Гаврило Принцип, Велика Србија, четници, Његош и Горски
вијенац...) до опозиције?! Све – цео српски народ са свеобухватном његовом историјом –
разапели су западњачком инквизицијом – и ставили на оптуженичку клупу – како би га
прогласили кривим?! Сећате ли се реченице премијера Велике Британије у време
агресије НАТО-а на Србију Тонија Блера (који је данас саветник премијеру Вучићу):
„Рат против Срба није више само војни сукоб. То је битка између добра и зла, између
цивилизације и варварства“?!

