(А)ЛУДИРАЊА

Милијана Балетић
недеља, 19. март 2017.

ПОВАМПИРЕНИ ЦРТАЧИ БАЛКАНСКИХ ГРАНИЦА
Нико – као наши западни пријатељи – не зна тако фино да
заоштри оловку над Балканом?! И никад финијег паравана за
„оловку“ им, кроз историју имали нису, до овога данас,
сатканога од „чисте“ демократије – демократских избора,
пребројавања, сврставања, сусретања, самитовања, договарања,
потписивања...

Разбуктава се изборно пребројавање земљом Србијом! Уздрмано и непосредно
окруже том демократијом, а Бога ми и значајније државе ЕУропе тресе изборна грозница и
страх који их чека у наредних пола године! И Турска, због априлског референдума о
промени Устава, којом садашњи председник Ердоган хоће апсолутну власт – излила се
мимо својих граница и разиграла по ЕУропи, уз велики отпор домаћина, убеђујући своју
дијаспору да гласају „за“?! На забрану митинга Ердоган узвраћа оштрим речима „Старој
дами“ како је у њој „пробуђена нацистичка прошлост“ и прети да ће Турска узвратити
негостопримством и још горе – унилатерално одбацити мигрантски договор из марта
2016. и отворити своје капије мигрантима да поново нагрну на ЕУропу! Шеф дипломатије
Мелвут Чавушоглу поручио им је 16. марта :„Још нисмо информисали Брисел, све је ово у
нашим рукама“?! Коментаришући изборе у Холандији, са којом су због забране
референдумског митинга, прекинули дипломатске односе, нагласио је да европске партије
Европу воде ка колапсу и додао: „Ускоро ће верски ратови избити у Европи“?! Игранка
почиње!
Иза ових „демократских“ играрија стоји и онај скривени циљ и оправдани страх од
пуцања старих и прављења нових граница – почев од оне велике ЕУропејске границе, већ
дебело начете Брегзитом, па све до ових ситних на Балкану, где нам својим исцртаним
мапама, из дана у дан, машу креатори наших судбина! Мораћу се и ја у'ватити ове теме,
ако ништа друго – оно макар да ми лакне!
Објашњење овог – наглог повампирења цртача мапа на Балкану – дао је донекле
немачки аналитичар и колумниста Урлих Ладурнер у немачком „Цајту“ 8. фебруара:
„Европска унија мора коначно схватити Балкан као свој приоритет и не би смела да га
препусти Русији, САД или Турској.“
Некадашњи британски амбасадор у Београду ('94. до '97) сер Ајвор Робертс, у
Лондону је 7. фебруара на промоцији своје књиге „Разговор с Милошевићем“,
препоручио, зарад трајног мира и стабилности, да Србија и Косово размене територије и
то – територију Косова северно од Ибра – за Прешевску долину?! Генијални патент овога
„сера“ састоји се у томе да – нашу територију са Шиптарима заменимо – нашом
територијом?! Поштено?! „Серо“ – свака част?!
А што ме „ разнежи“ пре неки дан спољнополитички коментатор „Форбса“ Даг
Бандоу, који пише како су у ранијој спољној политици САД и ЕУ „увек биле на страни

Албанаца, а не на страни Срба“, те да сада треба да „овога пута учине праву ствар“, јер
„потребни су нови преговори, али они у којима САД и ЕУ неће бити на страни Албанаца,
већ на страни Срба, а једино решење је оно којим ће и Приштина и Београд бити
задовољни“?! Господин је смислио да ту „правду“ изведе тако што ће Србе задовољити са
оне четири општинице на Северу КосМета, а сву осталу свету српску земљу – поклонити
Шиптарима да је спакују у Велику Албанију коју су још у „Призренској лиги“ 1878.
године зацртали?! Наши бајни аналитичари – који се не скидају са ТВ екрана – а Богами и
поједини из Управног одбора РТС-а – пресрећни! Кажу – „ово је за нас историјска
шанса“?! Боже драги?! Бандоу је један од оних покваренијих цртача мапа, који је „финим“
реченицама о „бризи“ и „правди“ према Србима додатно понизио наш народ и државу –
стављајући нас на место лаковерног плебса над којим он – мудрац – стоји и лови нас
„шаргарепицом“?! По свој прилици, ова изненадна емпатија према Србима има за
задатак да затвори окупациони круг и отимање српске земље – уз мрвице са стола –
све под велом праведности и великодушности – зарад скидања одговорности са себе
за злочин агресије!
Тимоти Лес, бивши британски дипломата у Бањалуци а садашњи директор агенције
„Нова Европа“ која се бави проценама политичких ризика у Источној Европи, нацртао
нам је свој план касапљења Балкана и објавио га у утицајном америчком часопису„Форин
аферс“! Кројачки подухват овога „сера“ је – најобухватнији! Он ти је ту направио и
„Велику Албанију“ и „Велику Хрватску“ и „Велику Србију“ – тако што је Шиптарима и
Хрватима оставио постојеће уз још приде, а Србима – е, то је стара прича?! Шиптарима је
додао део Македоније, Црне Горе, безмало цео КосМет, с тим што оно мало северног дела
великодушно враћа Србији, али за ту великодушност – Шиптарима придодаје Прешево,
Бујановац и Медвеђу?! А Хрватима, који су отели цео Јадран, или боље рећи поклонио
им га Ватикан, Запад и Тито због великих фашистичко-усташких заслуга и свих
оних Јасеноваца, Јадовна, јама... нека што им постојеће не дира – још им и ХерцегБосну придодаје?! За Србе је и ту друга „оловка“! Републику Српску, ако Срби хоће –
прикључује Србији?! Поштено – ма, препоштено?! Замислите само ту великодушност –
дати Србима оно што је наше од памтивека?! Од овога нема куд поштеније – при томе му
Срби – нити из Србије нити из Српске – нигде на море не излазе?! Уосталом – одавно је
њихова покварена тактика ту разрађена! Прво нам поотимају оно што је наше, онда
нам „с лакоћом“ од тога нашега доделе коју мрвицу, а Београд – од среће на колена –
љуби им ноге којима нас газе?!
Пре неколико дана је Хрватској, преко америчке амбасаде у Загребу, уручена групна
тужба Срба, Јевреја и Рома, који су поступак покренули у мају 2016. године пред
Окружним судом у Чикагу и од ове најновије независне државе Хрватске, као наследнице
оне Павелићеве НДХ, за претрпљену штету траже 3, 5 милијарди долара! Хрватско
министарств спољних послова, на чијем челу је Давор Иво Штир – директни потомак –
унук Ивана Штира, заменика Макса Лубурића, управника логора Јасеновац – саопштило је
како ова Хрватска не може да одговара јер нема никакве везе са Ендехазијом, јер као „није
наследница НДХ, већ почива на темељима Земаљског антифашистичког већа Хрватске“?!
Ма немојте?! Ви немате – а потпис на одговор ставио Давор Иво Штир?! А
рехабилитовани (пре)блажени Степинац, а споменици усташству и усташама, а оно „за
дом спремни“, а почасти Блајбургу, а садашња вам власт саткана од директних потомака
усташа, а удомљење преживелих усташа које вам се, од Туђмана па наовамо, враћају да
задовољни умру у ову најновију вам независну Хрватску – за коју су се читав живот

борили и – направили је по својој мери?! Данас, оно што вам се Хрватском зове, у сто
година је створено темељним убијањем, покрштавањем и прогоњењем Срба са своје
земље што је најчистији – школски пример – геноцида?! За тај крвави пир – Хрватска је
награђена територијом скоро целог Јадрана све са Превлаком и комплет Славонијом, уз
још Барању приде, коју им је Ђилас, онако ноншалантно, придодао?! Нису само српске
комуњаре, на челу са Ђидом распарчавале и поклањале српску земљу и жмуриле пред
геноцидом над Србима! Још '39. године, непосредно пред Други светски рат, тадашњи
премијер заједничке нам државе КСХС Цветковић – кобајаги Србин – у договору са
Хрватом Мачеком поклонио је будућој Хрватској – а да никада тај договор није
ратификован у Скупштини – целе Конавле заједно са Превлаком, Дубровником и све до
Неретве?! Додао им је ту још и Приморску бановину (Далмација), припојио све то Савској
бановини, која је једино и била претходно додељена Хрватима, и тако им направио нову
територију са новим именом – Бановину Хрватску! Крваво је чистећи, за мање од једног
људског века, дошли су до ове им данашње Хрватске?! Ако је то коначна „правда“ – нема
правде!!! На овоме сајту milijanabaletic.com, под насловом „Стварање и распад
Југославије (1914 – 1990)“, урадила сам и поставила шестоминутну анимирану причу о
промени граница, прекрајању територије и стварању Хрватске, где се, на основу
историјски необоривих чињеница – белодано види како је настала!
Ударање граница преко Србије, са ове шиптарске стране – иде несметано?! Хашим
Тачи, који је за председника ИСИЛ-Косова изабран гласовима Српске листе, 9. марта је
Скупштини предао и захтев за формирање војске! То је, заправо, формалност, јер већ
постоје Безбедносне снаге Косова, које су Шиптари одавно направили под
покровитељством Запада – и жмурење Београда –још само фали званичан назив – војска?!
Иначе, ту будућу шиптарску војску већ месецима обучавају генерали Пентагона! Овај циљ
свих Шиптара добио је и подршку Турске, уз обећање да ће их комплет наоружати све до
тенкова?! Овоме се једино супротставио руски амбасадор у Тирани! Истине ради,
„противи“ се и НАТО – каже, не може војска да се законом дефинише, како би хтео Тачи,
него се мора унети у устав?! Толико о западњачком супротстављају, којим нам се Београд
тако жестоко хвали!
Уосталом, што Тачи, који је на свим скуповима где је зажелео да се појави био
уважен од стране наших званичника и који је за бриселским столом од вођства Србије
добио све што му се прохтело – не би сад тај поклон од Београда гланцао и дотеривао
изнутра! Има територију на коју се може ступити ногом само на граничним прелазима
које му је Београд благосиљао да подигне и одвоји од „Србије“?! Унутра има копмлет
државну организацију од законодавне, судске до извршне, чак и посебан позивни
телефонски број, који само државе имају – од Београда је добио?! Држава Србија му се –
све под паролом свог великог дипломатског успеха – иселила с КосМета – уместо да је
уселила до 1000 својих војника и полицајаца, како је 1999. године – Резолуцијом 1244 –
залуду издејствовано?!
Кад се само поброји неколико недавних догађаја – нема тога ко може остати у
дилеми шта иза свега стоји! У Сарајеву је 15. марта наш премијер Вучић на дводневном
скупу премијера земаља Западног Балкана, седео за столом са премијером Албаније Рамом
и премијером ИСИЛ-држеве Косово Исом Мустафом, уз причу о формирању јединственог
тржишта, царинске уније (што је његова идеја), енергетике, транспортне инфраструктуре
и изградње аутопута од Ниша преко Приштине до Драча па – „ћерај“ до Тиране?! Ову
директиву да се сви упрегну како би се развили и повезали Шиптари на Балкану – даје

наша велика пријатељица, немачка канцеларка Ангела Меркел, код које је Вучић прво
одлетео у посету 14. марта, па тек потом слетео у Сарајево?! Додатно објашњење, које
никога не оставља у дилеми – име је скупа: „Самит држава Западног Балкана“ на којем су:
БиХ, Македонија, Албанија, Црна Гора, Србија и – Косово?!
Тог 15. марта обелодањено нам је да су Шиптари – једним актом – сву имовину
Србије уписали у власништво ИСИЛ-државе Косово?! Премијери су и даље заједно седели
и остали још и 16. да седе, а онда је 17. марта Београд то отимање имовине прогласио
правно ништавним – што је Шиптаре – јако потресло?! Запад – где је својина
неприкосновена – ни „а“?! Па 1999. године је Уредбом 1/99 УМНИК, тело Уједињених
нација, на основу Резолуције 1244 преузео право управљања, не и располагања, над свом
непокретном имовином на КиМ, која је до НАТО агресије '99. била имовина државе
Србије! Шта је с том Уредбом?! Шта је са Резолуцијом 1244, по којој је КиМ саставни
део Србије под протекторатом УН, на који треба да вратимо до 1000 својих
полицајаца и војника?! Шта је са Борисом Тадићем који је самовољно истргнуо КиМ
из надлежности Савета безбедности УН, где су га чувале Русија и Кина и предао га
ЕУропи и Бриселу – где га нико не чува?! Је ли ти Тадић – Србијо – и сви његови
претходни и каснији следбеници бриселског затирања Резолуције 1244 – на слободи
после свега?!
После 15. дошао је 17. март – годишњица шиптарског погрома над косметским
Србима из 2004! Тога дана смо у вестима неколико пута протрчали кроз статистику
убијених, рањених и протераних Срба, запаљених кућа, цркава, манастира... и – тачка?!
Самит у Сарајеву је дан пре био завршен, тако да се у истом друштву за истим столом – о
овоме није ћаскало?!
Шиптарима и ово око војске – мало фали да се комплетирају! Има је Албанија, има
ИСИЛ-Косово, у Миловој Црној су у форми спавача, али – запело је код Македонаца!
Тамо, без обзира што је македонски Ђинђић – Зоран Заев, на изборима освојио мање од
бившег премијера Николе Груевског, напабирчио је већину уз помоћ шиптарских партија,
али – председник Македоније Ђорђе Иванов – због „Тиранске платформе“ – не да му
мандат за састав владе! Од тада, ево већ 20 дана заредом, Грађанска иницијатива под
паролом „За заједничку Македонију“ одржава протесте и тражи унитарну државу и
одбацивање шиптарске „платформе из Тиране“! У помоћ Шиптарима и квислингу Заеву
укључила се и ЕУропејска шефица дипломатије Федерика Могерини, када је оно на
почетку марта оптрчавала поданике на Балкану! И нас је тада усрећила држећи нам слово
у парламенту и храбрећи на добросуседске односе у региону зарад суноврата ка ЕУропи?!
Сви су је дочекали с дубоким наклоном – једино је узалуд вртела прстом Иванову да
квислингу Заеву да мандат! Е – то је петља у борби за своју државу!
Од Федерике и Брисела о „Платформи Тиране“ – ни „а“?! Потпуни мук?! Биће да су
је заједно правили, а потписали у јануару у Тирани три шиптарске партије из Македоније
и премијер Албаније Рама! Она садржи седам тачака, чије испуњење је услов шиптарске
подршке вођи опозиције – квислингу Заеву – за састав македонске владе! У њој се тражи
да се кроз Македонију прецизно исцрта граница велике Албаније и поклони Шиптарима
још једно „Косова“ од туђе државе?! Да Шиптари не буду мањина већ конститутивни
народ (ствараоци државе) у Македонији, а шиптарски службени језик! Да се сва постојећа
државна обележја – застава, грб, химна – промене! Да се у Собрању усвоји Резолуција о
осуди за „геноцид над албанским народом у Македонији“ у периоду од 1912. до 1956.
године – значи против Србије, јер, све до после Другог светског рата, када је Македонија

постала једна од шест федералних јединица Југославије – то је била Стара Србија! Ово је
исписано у финој– демократској – форми, где Шиптари све окупирано добијају и пакују у
велику Албанију – све – само се не зове тако! Пљунути онај метод – даш им све ћутке, а из
свега мозга певаш – „нико од нас не тражи да признамо Косово“ или – „никад нећемо
потписати признање Косова“?! Платформа предвиђа и да се реши спорно име
Македонија?! Ма, дивно?! Ја предлажем да тај отети део одмах назову Албанија, па ако
ишта и остане – нека се зове како год хоће?! Иначе, недавно је републикански конгресмен
Дејан Рорабахер за албанску телевизију „Висион Плус“ изјавио да „Албанци из Косова и
Македоније треба да буду Косово, а остатак Македоније да буде део Бугарске или неке
друге земље са којом мисли да је блиска“?! Ово је још један „доброчинитељ“ из оног
западњачког низа забринутих за трајни мир и правду на Балкану?!
Када, само овлаш, протрчимо кроз ову нашу најновију нам историју – нигде
„српских лига“ и „платформи“ – против оне „Призренске“ и „Тиранске“ – а „Цветковића“
– Боже драги, колико их имамо и то само кад се узме од Цветковића па – „ћерај“ све до
Бриселских споразума?! Нема те територије, ни толико јунака у Срба, који дају своје
животе за стварање и чување српске земље и државе – коју „Цветковићи“ нису у стању да
разбуцају и испоклањају, а Бога ми ни народа који нам на „црту“ – по „Цветковићима“
могу стати?!
Да је вама, господо, до националног интереса – који је истовремено и гарант правде,
а онда и трајнога мира – није да се не би нашло решење! Ево имам ја предлог – на строгом
принципу реципроцитета – што је и једини гарант трајног мира! Тај „Предлог решења
српско-албанског сукоба“ поставила сам на свој сајт milijanabaletic.com. још 2013.године!
Понешто се од тада изменило – много тога у интересу Срба – поготово снага ЕУ! Предлог
садржи и образложење кроз текст и мапу која се може увећавати и видети свако место
разграничења између Срба и Шиптара на Балкану! Ово није решење за вође „кратког
даха“ који се за то место боре зарад своје добробити – све уз ректални приступ газдама,
којима – управо трајни мир не треба на Балкану! Ово је предлог у којем је – остварење
националног интереса – зацртани приоритет! Не поставља се ту питање – колико ће
трајати! И Шиптари су – пре 139 година зацртали „Призренску лигу“ – данас на њеним
границама шиптарска застава вијори! Међутим – „свака сила за времена, а невоља иде
редом“!!!

