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ШАПТАЧИ РАТА И СРПСКО ЛУДИЛО
Не би ови „јунаци“ из окружења овако смело јуришали на Србе
да нису на вези са нашим западним „пријатељима“ – који, чини
ми се, хоће нове границе на Балкану?! Јер – ове им, изгледа,
нису коначна победа над православним Србима...

Након вишемесечног разигравања сарајевске тактике како да се забрани прослава
Дана Републике Српске на Св. Стефана, 9. јануара, и одлуке Уставног суда БиХ о забрани,
дошло се до тога да ће Бањалука о томе 25. септембра одржати референдум! Сва ова
игранка кренула је под изговором да Св. Стефан, као православни празник, вређа осећања
Бошњака, а то што по кантонима Федерације славе муслиманске празнике – ником
ништа?! Ова фарса од правде покрива се одлукама Уставвног суда БиХ, како би укидање
права и брисање идентитета Срба добило легалан облик! У том „суду“ три странца, који
гласају како им кажу „пријатељска“ Британија и Америка, и два Бошњака који су били
функционери у Алијиној СДА – заједно чине већину! Они под својим „чекићем правде“ –
увек одлуче против Срба и Српске! Подмукли Британци су преко свога Педија Ешдауна
који је био високи представник у БиХ, потпуно растурили Дејтонски споразум и Устав, и
наметнули 280 закона којима су отели надлежности Републици Српској?! И Сребреницу и
Комисију која је „признала“ да је тамо у геноциду убијено 8.000 Бошњака – „завршио“ је
високи представник?! Како би било све „по закону“, западни лицемери су, мимо Дејтона,
измислили такозвана Бонска овлашћења за високог представника под којим су Српску
касапили?! Они су тако забранили и грб и химну и назив сваког топонима који је у себи
имао реч српски ?! И Дистрикт Брчко су инсталирали како би Српску прекинули на два
дела – да је лакше комадају кад дође тренутак?! Сада су наметање решења, а све под
изговором вређања осећања других, пребацили у надлежност Уставног суда иако нигде у
Уставу не пише да БиХ има надлежности у правосуђу?! То што осећања Срба вређа 1.
март Дан БиХ, који славе Бошњаци и Хрвати , јер су тада на референдуму – који су Срби
бојкотовали – изгласали отцепљење БиХ од Југославије, како би могли да крену у рат –
ником ништа – још им и сви ти странци на светковину пристигну?!
Амбасадори земаља који чине Савет за инплементацију мира у БиХ (ПИК), са
седнице у Сарајеву 30. августа упутили су позив Бањалуци да одустане од референдума о
Дану Републике Српске?! Смрдљив траг ПИК-а и гаулајтера – високог представника у
БиХ – преко 20 година – дубоко је упијен у нечасне им радње против Српске?! Оно што је
новина у бахатом одлучивању о животу и смрти Срба тамо, јесте изузето мишљење руског
амбасадора који сматра да је заједничка изјава амбасадора спорна, „јер се траже
изкључиво уступци РС, а не позива на дијалог – што је у овом тренутку потребно“!

Изузето мишљење Русије и те како је разлог за узбуну нашим „пријатељима“ – на
самовољу навикнутим?!
Исту ноћ, тог 30-тог, државни врх Србије одржао је састанак, а 1. септембра на
консултације у Београд дошли су и лидери Срба из Републике Српске и Сарајева! Са
заједничког састанка стигло је саопштење да Београд није подржао одржавање
референдума, али, без обзира на различито мишљење „Србија ће увек бити и остати уз
наш народ у Републици Српској“, изјавио је Вучић, а Додик – „референдума ће бити“!
Остају само претпоставке како се одвијало већање иза затворених врата о томе шта је
Србима чинити?! Да ли да и даље са вешалима о врат, које су нам „пријатељи“ намакли,
гурамо столицу испод ногу или прихватимо уточиште под Русијом?! У смрт или у спас –
што јес, јес – „баш је дилема“?!
Нису само у Српској наши западни „пријатељи“ уплели пипке?! Грдно се варају они
који мисле да имамо посла с аматерима кратког даха?! Опкољени смо са свих страна?!
Они су створили и Шиптаре такве какви јесу?! И државу су им направили, ону матичну?!
Први пут у историји добили су државу Албанију 1912. – сад им праве и другу – Косово?!
Све како би нас заобиграли и с те стране, од југа и – затворили круг?! Репертоар
шиптарских злодела у сврху геноцидног убијања и затирања свега што траг српски има,
траје деценијама – свакодневно?! Пре неки дан, 31. августа, „Молотовљевим коктелима“
спалили су најпосећенији српски кафић „Долче вита“ у Косовској Митровици – који је
тачно преко пута канцеларије Кфора?! Ребус – ко се на Србе тамо „ватром“ баца –
Шиптари или Кфор – мртва је трка између те две могућности?!
Можда овај „ребус“ најбоље решава Еулексова одлука објављена дан пре, 30.
августа, по којој у ЕУропејскоме Еулексу на Космету, од новембра више неће бити
запослен ни један Србин, јер, и ако зна српски и енглески – и албански, не може радити
ако албански не говори – течно?!
Е, за ово имамо „решење“ – а неко то зове и лудило?! Усред државе Србије, у
Прешеву , Бујановцу и Медвеђи – Србија је из свог буџета платила и камионима
истоварила Шиптарима школске књиге за сву шиптарску децу одштампане на њиховом
језику?! И, наравно, нису једини које лично финансирамо како не би знали ни реч српски
и како би усред државе Србије, на свом језику учили из матичних им држава спаковану
историјску „истину“ о нама?! Ми смо ваљда једина држава на свету која директно
финансира будућа легла мржње и антисрпског деловања?! Ни то што нам наши западни
пријатељи – који то не раде у својој земљи – наређују да то радимо – није довољно да
прогледамо?! И Тито је то радио, али само по Србији?! Где год му је требало – запатио је
канцер чије су се метастазе већ саме по себи шириле?!
У овом затварању круга незаобилазна је – најновија НДХ-а! Боже драги – нема
„ућинковитије“ црвене мараме пред роговима разјарених Хрвата у предизборној им арени,
од махања мржњом према Србима – где год да су?! Могу мислити како је то тек
монструозно изгледало онда када им је било пуштено на њихову неограничену болесну
вољу?! Резултати те „воље“ нижу се кроз њихове „хисторијске олује“ – јасеновце,
јастребарска, јадовна, јаме, лоре, бљеске и олује...?! Они никада у историји, од када су их
у ватиканској лабораторији смућкали, нису били без задатка према Србима и то углавном
увек истог! Тешко да је све ово само предизборна кампања – бивша браћо!!!
Божо Љубић, председник Главног већа Хрватског народног сабора БиХ и босански
кандидат за ванредне парламентарне изборе у Хрватској, 11. септембра, изјавио је да је
„обнављање Херцег-Босне актуелније него икад у последњих 20 година“?! Хрватски члан

Председништва у БиХ Драган Човић захтева од Хрвата у БиХ да се окупе око „идеје
Хрватске Републике Херцег-Босне“?! Ово ми све личи на ону Туђманову да мора започети
рат, јер „нема државе Хрватске без рата“?! Међутим, као и '90-тих, тако и данас, не би они
сами – своју „јуначку“ петљу – стиснули нити би из њихових паметних главица све ово
потекло да иза тога не стоје исти они који су и Југославију растурили у крвавом
грађанском рату – наши „пријатељи“, међу којима и невини Ватикан, који – не први пут –
шири гаранице под њиховим крстом и „четири прста“?!
Да су Срби „шака јада“ – како рече „лепи Зоки“, како Зорана Милановића,
председника СДП-а, из пакости због српског порекла, зову политички супарници у
Хрватској – не би ви толику халабуку дизали! Нећу овде набрајати све оне из те „шаке
јада“ који су толико задужили цивилизацију, поменућу само Николу Теслу – којега свим
силама од Хрвата сачуват не можемо?! Где год зину, слажу како је Тесла њихов?! Шта би
тек радили да Теслин отац није Србин православни свештеник, а мајка ћерка православног
свештеника Србина, кад и поред тих чињеница тако срамно и безскрупулозно јуришају на
њега?! Ово наводим због илустрације хрватске безочности и крађе над Србима – од језика,
писма, културног наслеђа, историје, територије до значајних појединаца...?!
Кажу да је ово предизборна реторика – дивно – значи, нема им победе на изборима
ако не убеде Хрвате у своју патолошку мржњу према Србима?! Маска је пала! Ко ће
победити – левица или десница – свеједно је! Њима „србосјек“ једнако легне и на леву и
на десну руку – к'о рођени су с њим?! Левичар Милановић, након излива мржње према
Србима , правдао се како нас тада није вређао, јер – он „зна много горе“ – само „се
спрдао“! Боже драги! Не знам, можда ћу бити погрешно схваћена, али ја након свега у
последњих више од 100 година, „лепом Зокију“ ништа не замерам, „дапаће“ –
апелујем да се потражи најбољи стручњак за главу не би ли се болесник излечио!
Мало ли је пред Богом – макар једна спашена душа међу – тамо њима!!!
На отворену антисрпску политику у региону – дискриминацију и расизам, пре
свега у ЕУропејској Хрватској у којој буја усташтво, премијер Србије Вучић пожалио се
свом ЕУропејском колеги председнику Европске комисије Жан Клод Јункеру! Могу
мислити како се ЕУропа лицемерно смејала читајући писмо иза затворених врата?! Онда
се „уозбиљила“ и на писмо које јој је стигло 1. августа – „брзопотезно“ одговорила тек 31.
у којем пише како смо подједнако криви, те да су „добри суседски односи и регионална
сарадња и помирење фундаментални принципи које морају да поштују и кандидати и
чланице ЕУ“?! Толико су се Јункер и ЕУропа узбудили на поновно оштрење „србосјека“,
рехабилитацију и слављење усташа од Степинца до Мира Баришића?! Након ове
„подршке“ Вучић каже: „Не желим да коментаришем одговор! Поштујем Јункера, али не
подносим лажне симетрије“! Мора да је и ово – страшно потресло Јункера?! Хрвати –
одушевљени! Не би, госн Јункер, у Хрватској ни '14-те ни '41-ве ни '91-ве „србосјек“ радио
на норму да вашу подршку имао није?! Увек сте им се ви – ЕУропа – нашли?! Додуше,
нисте се увек тако звали – било вас је кроз историју под разним именима?! Па, ви сте, да
се не лажемо, због те работе и створили Хрватску?!
И, на крају – не би ови „јунаци“ из окружења овако смело јуришали на Србе да нису
на вези са „шаптачима“ рата – нашим западним „пријатељима“ – који, све ми се чини,
крећу у цртање нових граница на Балкану?! Ове – очито – нису њихова коначна победа
над православним Србима – а нове – тешко да ћете моћи без „нове“ Сирије у којој, верујте
ми – ни ваше мајке не би певале!!!

