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„ЦИА, снајка, ЦИА...“?!
Тресе се у америчком епицентру, шире се таласи, дрма се
Планета – грабе се позиције на којима ће дочекати 20. јануар,
дан када ће Трамп ући у Белу кућу?! Навалили избори, кидају
се стара пријатељства, васкрсавају тајна, свак у свом „атару“
вата шта стигне, заузима позиције, пуцају и шију се мреже и
старе и нове, престројава се у ходу, службе падају с ногу –
чиста поезија...

Након политичког земљотреса званог победа Доналда Трампа – не смирује се
подрхтавање Планетом! Трамп је 13. децембра потврдио и да ће шеф америчке
дипломатије бити Рекс Тилерсон, милијардер и директор нафтно-гасног гиганта „Ексон
мобил“ и – оно што је црње од ичега – лични пријатељ Путина кога је Путин и одликовао
Орденом пријатељства?! Е, је ли горе од овога могло – не да ја знам?! Некадашњи
председнички кандидат, сенатор и велики шиптарски лобиста и заштитник, који је
заслужан за наоружање терористичке УЧК-а Џон Мекејн, пре овог постављења изјавио је
да је „Путин силеџија и убица и свако ко нешто друго о њему каже – лаже“?! Од прекјуче
се не оглашава – не знам да му није позлило?! Тресе се епицентар, шири у таласима,
уздрмана Планета, свак у свом „атару“ вата шта стигне, заузима позиције, престројава се,
пуцају и шију се мреже и старе и нове – грабе се позиције на којима ће дочекати 20.
јануар, дан када ће Трамп ући у Белу кућу!
У овоме периоду званом – ватај шта стигнеш, није само Мекејн – и парламент
ЕУропе, „ћерке фирме“ одлазеће америчке администрације, донео је 23. новембра
резолуцију у којој је, као планетарну опасност, изједначио руске медије са терористичким
ИСИЛ-ом, међу којима су најопаснији „Спутњик“ и „ТВ Раша тудеј“?! ЕУ је позвана и да
се “супротстави руском информативном рату, ојача радну групу за стратешке
комуникације“ и инвестира у подизање свести, интернета, локалних медија и
истраживачког новинарства?! Фрка, значи – Сорош, „обојене“ револуције, НВО спасиоци,
„незавиони“ новинари и медији – нису вам довољна муниција?! „ЕУ „покушава да учи
Русију демократији“ – на ово им је, уз осмех, поручио Путин?!
Поред „резолуција“ – Европу тресу и избори! И у Србији за четири-пет месеци следе
редовни председнички , а можда и ванредни парламентарни – видећемо – има да се
бирамо све док не па'немо с ногу?!
У Италији премијер и ЕУропејски миљеник Матео Ренци, након што је 4. децембра
на референдуму изгубио право да мења Устав, којим је хтео да ограничи контролу своје
самовласти и до краја шчепа Италију у своје шаке – морао је да поднесе оставку!
У Француској, која је испрепадана десничарским покретима и победама, ЕУропејац,
председник Франсоа Оланд, толико је омражен у својој земљи да нема никаквих шанси на
председничким изборима у априлу или мају 2017, па је премијер Мануел Валс поднео

оставку на премијерску фотељу и кандидовао се за председника, мада све анкете дају
предност челници крајње деснице Националног фронта Марин Ле Пен! ЕУропејски
премијер Жан-Клод Јункер на немачкој ТВ ЗДФ 15. децембра, на питање шта ако победи
Ле Пен, рекао је: „Онда ћу носити црнину“?! Пријатељу – колико сте их ви до сада у црно
завили – ред је да је и вама неко скроји?!
И у Бугарској су у новембру били избори на којима је однео убедљиву победу
проруски орјентисани Румен Радев, а Цецка Чачева која је била кандидат владајуће
странке бугарског премијера и ЕУропејског миљеника Бојка Борисова, доживела је
убедљив пораз, а Борисов поднео оставку?! И у Молдавији на председничким изборима,
такође у новембру, проруски кандидат Игор Додон однео је убедљиву победу над
ЕУропејском миљеницом Мајом Санду, иначе бившом упосленицом Светске банке –
једног од глобалних пљачкаша?!
У Македонији око 1,8 милиона бирача напокон је добило дозволу од западњачких
власника над „демократијом“ да 11. децембра изађу на изборе?! Ова заробљена „воља
народа“ била је осуђена на одлагање и чекање годинама – све до тренутка док се њихово
чедо звано Зоран Заев није примило на македонско тле?! Његова је улога да у њиховом
„петом октобру“ Македонију „спаси“ од „тиранина“ Николе Груевског, као што су
петооктобарци под квислингом Зораном Ђинђићем „спасили“ Србију од „касапина“
Слободана Милошевића?! Од 120 посланичких места у парламенту, ВМРО-ДПМНЕ
Груевског освојила је 51, СДМП Заева 49, а шиптарске странке укупно 20 места, од којих
највише ДУИ Алија Ахметија 10, који се сматра губитником избора, јер је на претходним
имао 19 посланика, а гласачи су га сада казнили због коалиције са владајућом ВМРОДПМНЕ! Процењује се да је негде око 50.000 Шиптара гласало, не за шиптарске, него за
странку СДМС Заева?! Има ли већега доказа од овога – ко је Зоран Заев?! Како ће се овде
правити постизборна већина, које без Шиптара нема и на коју ће се они обрнути страну –
свеједно је – трагедија Македонаца је неизбежна?! Располућена Македонија, коју је
западни окупатор „одрадио“ под велом демократије – пукла је на два једнака, дубоко
непријатељски саткана блока, толико обневидела од мржње да им – инсталирани Шиптари
између, који не одустају од свог циља – велике Албаније – незаустављиво кроз биће
метастазирају – до коначног краја?!
Иначе, Шиптари су нам, поводом државног празника стварања Албаније 28.
новембра 1912. којег славе као Дан албанске заставе, још једном накачили на нос велику
Албанију и у Тирани основали Унију албанских општина у региону?! Ту су ти они, поред
Тиране, „убацили“ Улцињ, Тетово и Прешево – са све Приштином?! Две недеље после
тога, а пред дводневну званичну посету Београду руског шефа дипломатије Сергеја
Лаврова, 12. и 13. децембра, из Москве је стигла порука да „Србија може да рачуна на
Русију у заштити суверенитета и територијалног интегритета“ – што је Лавров у Београду
и потврдио! Да нас има – као што нас нема – боље од овога Кремљ није могао послати
поруку шиптарској „држави Косово“ и њеним заштитницима?! Но, шта ће се још све ту
дешавати уз Трампа и Тилерсона – видеће се – полако?!
Од Лаврова у Београду сазнасмо и да, поред свих ЕУропејских условљавања Србији,
која нам нису тајна, постоји и услов да затворимо Руско-српски хуманитарни центар у
Нишу?! Тако се напокон откри и откуд маћехински однос Београда према том центру?!
Лавров је сутрадан у Београду присуствовао и Конференцији Организације за
црноморску економску сарадњу, на којој је Русија донирала Србији милион долара за
развој пројеката у црноморском региону?! А тек ово што се није свидело још увек

актуелним поставкама западних нам „пријатеља“?! Ма – само нека сте ми здраво –
„пријатељи“?!
Што се наше „сусједе“ Хрватске тиче – она је с изборима завршила, што у њиховом
случају није ни битно – како год се бирали, они – ништа друго ни изабрат не могу од
онога што они и јесу?! Тамо је и пре и после избора углађеног премијера Андреја
Пленковића, била наша преслатка сусједа и предсједница ЕУропејске Хрватске чоКолинда
Грабар Китаровић! Е она је 6. децембра, на Дан дубровачких бранитеља, у незнању,
делила бранитељској деци у Дубровнику своју фотографију и чоколадицу из Србије и
изазвала земљотрес који се данима у „лијепој тамо њиховој“ не смирује ни након кајања,
суза и извињења хрватској нацији преварене чоКолинде?! Што се тиче спомен-табле са
званичним усташким поздравом и обележјима, коју је у Јасеновцу, поред места где су
били усташки логори, подигла „бранитељска“ удруга 5. новембра – још увек стоји, а
чоКолинда каже да се за то не треба извињавати?!
Све ово и није ме нешто посебно дотакло – ал' што ме растужи кад су нам 12.
децембра „бивша браћа“ Хрвати блокирали отварање поглавља 26?! Ту вам тугу описат не
могу – поготово што „јунаци“ Хрвати никад не би имали петљу да то сами ураде?! А тек
како су нам преко својих медија сутрадан гурнули „поверљиви“ документ из бриселске
НАТО централе у којем се наводи да је НАТО спреман да војно интервенише у
међуетничким сукобима на Балкану?! Шта рећи – чисто истраживачко новинарство?!
Одговор премијера Вучића на блокирање поглавља био је демонстративно напуштање
Брисела и одбијање да 13. децембра присуствује Међувладиној конференцији ЕУ и
Србије! Е, ово је – ЕУропу јако растужило?! Иначе, Хрватска нас је блокирала јер нам није
задовољна како им тетошимо Хрвате у Србији?! Боже драги – човек занеми кад се сети
свих српских мука и геноцида над српским родом под Хрватима?! Не могу о томе – али
ево јављам се, ако би икако могло, да ми моја држава Србија да права која Хрвати, и то
само у новинарству у Србији имају – не мора сто посто – дај макар део, Београде – бићу
задовољна?!
Пре ових заслуга око отварања поглавља 26, њихов премијер Пленковић, поводом
17. годишњице Туђманове смрти, 10. децембра, величајући Туђмана путем Фејсбука
написао је: „Под његовим вођством заједно смо остварили највећа достигнућа –
независност, међународно признање и победу у Домовинском рату“?! Види, пријатељу –
вероват ми нећеш – сваку бих ти ову потписала – да Туђмана не би – Анте Павелић би
„џаба кречио“?! Боже драги – дај мученицима лека?!
На овом нашем микроплану има и избора који и јесу и нису завршени – зависи како
ко гледа?! Своју „Пирову победу“ на парламентарним изборима у Црној Гори 16. октобра,
Мило слави на сва звона, док му пола народа у Скупштину не улази и тражи нове изборе и
истину о игроказу званом терористички напад на Мила и демократију му?! Овде су ми
најинтересантнији били шпијуни и атентатори на Мила?! Све „неопходне“ професије и
струке ове „љуте терористичке“ групе – од керамичара, молера, баба, до пензионисаног
полицијског генерала Диковића, ту се нашло и – сви из Србије?! Ма – САС да се пред
њима постиди?! Ове „звери“ скупиле су се и заветовале да у „удруженом злочиначком
походу“ ударе на Мила и Милову демократију у Црној и то негде око 16 сати на дан
избора када је настала паника, да и поред примене свих разрађених изборних „правила“ –
Мило победити неће?! Како су се у Црној обрели – медији разглабали нису, али за
Диковића, који још труне у Миловом казамату, убрзо се сазнало да је тешко болестан и да
је ишао под Острог да од Свеца – слава му и милост – потражи спас?!

У „чистоти“ истраге овог „тероризма“ незаобилазан ми је држављанин Србије –
„јунак“ Александар Синђелић који је „признао“ истражитељима како је лично окупио те
„звери“, обезбедио потребну војну и полицијску опрему, како би по окончању гласања
заузели Скупштину, а Мила – не дај Боже – лишили живота?! Ај' сад јуначе – код жива
инсајдера који је „отворио душу“ – кажи да није било оно што било није – пред оваквим
„доказом“?! Ако ништа друго, оно, мора се признати да им је план разрађен био – од
уласка ових „сасоваца“ до инсајдера – кога је морал и истинољубље пред тужиоцем Црне
сломило?!
Паралелно са „тероризмом“, који још није завршен, два месеца се одвијало
уштимавање испод жита, како би Мило, који је од могућих 81, освојио 40 места у
парламенту – придобио она два судбоносна бошњачка и тако „однео победу“ над
уједињеном опозицијом која је освојила 39 и која сад неће да уђе у „храм демократије“?!
У овој борби која се води око тога да у Црну ујаше и згази је НАТО чизма – пола
црногорскога парламента зјапи празно, иритирајући и западне „пријатеље“ – који су
зинули, али – пре но што је прогутају – би да демонтирају темпирану бомбу у виду
располућене Црне ?! Трчи Мило код Столтенберга у бриселску НАТО централу,
окупациони комесар за ширење ЕУропе Јоханес Хан слеће у Подгорицу, забринути ватају
се за „демократију“ и позивају на смиривање, љубав, прихватање „воље народа“ и улазак
опозиције у скупштинске клупе, јер – фрка им је – ко зна шта ће бити под непредвидивим
Трампом?!
О свим овим планетарним игранкама, „независни“ медији широм земљине кугле, из
свега мозга и пера, вичу и пишу, позивајући се на „добро обавештене изворе“, да је лично
ЦИА утврдила да иза овог светског земљотреса и пораза „демократија“ – од Америке и
Трампа па све до у мајушну Црну и мајушнога Мила – стоји Путин и руска завера?! У
„трку“ се убацио и одлазећи амерички председник Обама, који на основу података ЦИА-е
тражи истрагу о хаковању мејлова Хилари Клинтон, оптужујући Русију да се тако
умешала у америчке изборе и помогла доласку Трампа на власт...?! Боже драги – који
историјски театар... – „ЦИА, снајка, ЦИА – упропастили су пола света“ – како рече Илија
Чворовић у „Балканском шпијуну“ великог Душана Ковачевића?!

