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БОЛЕСТ ПОД ЗАШТИТОМ ЗАПАДА
Након дугогодишњег „београдског“ тетошења међуножја
албанскоме премијеру Едију Рами – лично нас је, сад за
Васкрс, обавестио да креће у уједињење „Косова“ и Албаније?!
И македонски и наши Шиптари кренули су – отворено!
Милови чекају да се ту и тамо понешто још позавршава! Запад
– ни „а “ – кези нам се у лице и захтева међурегионалну
сарадњу...

Након вишемесечних постизборних протеста и, западном руком, замешене већине
македонског Ђинђића Заева и Шиптара – та „већина“ је 27. априла конституисала нови
парламент, за председника устоличила Шиптара Талата Џаферија и то уз све – албанску
химну?! Кад су на улицама окупљени Македонци чули „ту музику“, улетели су у Собрање
и – шакама утерали своју народну вољу Заеву и његовим квислинзима – који су завршили
крвавих глава! Председник Македоније Ђорђе Иванов позвао је на смирење, а партијске
вође на консултације! Заев није дошао! Он је оставио Иванову рок од10 дана да му да
мандат за састав владе, што Иванов, због прављења већине са шиптарским партијама на
„Тиранској платформи“ – одбија да уради! Одмах су се гласнули амбасадор Америке и ЕУ
– осудили су „насилнике“ и подржали Џаферија, који је за њих легитимно изабрани
председник парламента са којим ће они да сарађују?! И НАТО се прикључио подршци,
засад политички, а кад прелази у бомбе – заштитнице демократије и шиптарских
„људских права“ – видећемо?! У Скопље им, директно из Беле куће, у дводневну посету
слеће и Хојт Брајан Ли?! У међувремену, западњаци су се и комплет „најежили“ – траже
да се похапсе и казне они који су упали у парламент?! Ма, немојте?! А они
петооктобарски Ђинђићеви – а ваши рушиоци и палитељи Скупштине у Београду – они су
гола демократија?! А да њих мало пронађемо, позатварамо, одузмемо им слике и
драгоцености које су по Скупштини покрали, па „ћерај“ све до џипова, фабрика и
капитала које су – управо на основу тог упада – „зарадили“?! Њих ни данас ни мрко не
смемо погледати од ваше заштите?! Нека је Македонцима Господ у помоћи...
Пре ове игранке, француски суд у Колмару је 27. априла, након 4 месеца, одлучио да
шиптарског вођу УЧК и крвавог злочинца над косметским Србима Рамуша Харадинаја
пусти на слободу и не изручи Београду, да би га „невиног“ сачувао од неправедног суђења
у Србији, које може да има „изузетно тешке последице по њега“, како пише у одлуци?!
Монструм не сме да пати и – тачка?! То је правда, право и демократија?! Лако је нама
обичним смртницима да се за жртве и мученике боримо – стисни ти петљу, брале мој, па
оваквог монструма заштити – то је, бре, „демократија“?! Браво Француска – тако се улази
у историју?! Иначе, она је одавно то место обезбедила! Сећате ли се Француза Бернара
Кушнера, који је одмах након НАТО-агресије у јулу '99. са места француског министра
здравља постављен за шефа УМНИК-а на КосМету! Овај – лекар – имао је задатак да у

том мандату заташка монструозне шиптарске злочине и „жуте куће“ у којима су касапили
Србе и распродавали их у органима! Па, зар је ико, после свега, чекао правду из
Француске?! Битно да је та држава, заједно са целим Западом, жестоко притискала и
уцењивала Србију да све наше часне генерале и цео државни врх, који су бранили КосМет
од шиптарских монструма – изручи Хашком трибуналу!!! И – изручили смо – не само
браниоце КосМета него и браниоце Срба од Словеније па надаље?! Е, то се зове
самопонижење?!
Харадинај је дан пре пресуде добио албанско држављанство, исти дан се вратио на
„Косова“ где га је дочекао ватромет и славље – то је и обећао присталицама испред суда
које су га чекале и скандирале: „УЧК“, „УЧК“! Рекао им је како је он слободан човек који
се одмах враћа кући на „Косова“, „изгубљена су четири месеца, време је драгоцено“ и
додао – „ово је победа Албанаца“! У праву си, монструме – данас су болесници као што си
ти однели победу над жртвама и здравим разумом – одлуком „демократског“ Запада! Јер –
то је Запад?!
Овај злочинац, који се и лично у својој књизи хвалио својим монструозностима над
Србима – и из Хашког трибунала изашао им је „невин“ и то након ликвидације 9 сведока
против њега који су напрасно умрли, погинули, убијени, и – ником ништа?! Он је један од
вођа УЧК под којим су Шиптари Србе мучили, секли, комадали, убијали, силовали и
мушко и женско, понижавали и терали да једу измет и пију мокраћу?! Живима су им секли
делове тела и терали их да их једу! Одсецали им главе и бацали у ђаковичку реку која
протиче поред хотела, одакле су посматрали и ликовали што је „окићена“ српским
главама?! Господе драги – која болест под заштитом Запада?!
На ову политичку пресуду – додатног понижења српских жртава – Београд је
уложио оштар протест Француској и позвао нашег амбасадора на консултације у Београд,
а са шефом руске дипломатије Лавровим истог дана заказан је разговор! Од амбасадора
западних држава у Београду, на Вучићев позив – ретко који се јавио?! Донета је одлука и
да званичници Србије откажу заказане сусрете у Француској и три наредна месеца не
уговарају нове! Зауварко – што би рекао народ!
Иначе, сва је прилика, нису они Харадинаја хапсили и држали 4 месеца у притвору
због правде! Биће да је то заједнички западно-шиптарски план за дизање рејтинга
злочинцима пред изборе које следе на “Kосова“ где за премијера планирају екстрема
Кадри Весељија, а Харадинаја за његовог заменика – који ће „демократском“ вољом доћи
на власт и безскрупулозно окончати отимање КосМета?! А демократија је демократија и
мешати се у демократске изборе и одлуке није демократски...?! Господе драги!!!
Шиптари и њихови ментори убрзано скидају маске! Након дугогодишњег
„београдског“ тетошења међуножја албанскоме премијеру Едију Рами – он је трећег дана
Васкрса, 18. априла, обавестио Србију да креће у уједињење „Косова“ и Албаније?!
„Запретили“ су и своме Западу да, ако се не буде ишло у велику ЕУропејску унију, они ће
дати свој допринос кроз шиптарско уједињење Албаније и „Косова“ и сами створити
велику Албанију ратом, ако им ЕУ не помогне?! Та помоћ су вероватно бриселски
преговори – пошто то и јесте једина њихова сврха?! На великоалбанској мапи нашао се и
Ниш?! Отуд, значи, из Ниша „полазе“ сви они аутопутеви и саобраћајнице, па преко
Приштине до Драча и Тиране – које смо се заклели Бриселу – под геслом међурегионалне
сарадње – да ћемо им изградити, не би ли их што боље повезали да им уједињење лакше
падне?! Кумим вас – макар још мало сачекајте да вам све то позавршавамо – да нам се
„пријатељска“ ЕУропа не наљути?!

Рамином прогласу о уједињењу одмах се придружио и председник општине
Бујановац Јонуз Муслију, који каже да је његов председник Еди Рама, који „по уставу
Албаније све Албанце ван њене територије треба да брани“ и да он не живи у Србији него
у Прешевској долини, а за њега то није Србија него „једна територија која тражи
ослобођење“?!
Исти дан је прискочио и председник „Косова“ Хашим Тачи (изабран на ту функцију
гласовима Српске листе?!) и још једном запретио како ће нас тужити за геноцид?! Он се и
пре овога, 5. априла, о томе званично „оћитовао“ и дословце „геноцидним“ Србима
поручио да ће „тужити Србију за геноцид на Косову“?! Ма, свака ти част! Ти си, бре,
краљ! И треба! И ја бих да сам на твом месту?! Кад је бал – нек је бал?! Сви који су над
нама геноцид вршили – тужили су нас?! Таман посла да Шиптари изостану – није
комплетно?!
Након свих ових година, да не помињем Први светски рат, а могла бих ићи и до
Ћеле куле за време Османлија – нигде споменика геноцида над српским народом?! Нигде
донесене одлуке, изгласаног закона, резолуције... или бар заузетог става о том геноциду?!
Нигде организованог – државног ангажовања – да се тај планетарни геноцид дигне на
планетарни ниво – нигде?! Нека што тога нема, него Срби још од среће у транс падају,
певајући на сваком слављу где се затекну песме које говоре о геноциду над српским
родом?! Срби „певају“ не питајући ко им га је срочио, а сви они који би се дотакли
објашњења има да буду дебело кажњени?! Школски пример таквог колективног лудила и
социопатологије је и песма „Шоте мори Шоте“?! Кад човек на то помисли – језа га
обузме! Али – само нека је весело! Ево, ја ћу ризиковати да подсетим шта представља
поменута песма и о чему пева! О томе како нам те песме „певају“ и вође из Београда,
писала сам у колумни : „Од 'Шоте' до 'Богојевци' у Београду“ – која се налази међу
колумнама објављеним на овоме сајту milijanabaletic.com, мада је довољно и само на
Google укуцати овај наслов!
Нису нама Шиптари од јуче! Нико их није смео такнут још од Тита – узора
данашњих нам вођа – све док их у нашој држави нисмо намножили довољно за ратни
удар?! Србе на Балкану су прво анестезирали, изделили, преименовали, сукобили и
различито крунили и млели, а Шиптаре уједињавали?! Сетите се само како је Мило на
референдуму 2006. шиптарским гласовима раздвојио Црну Гору и Србију, потом признао
„Косова“ у независну државу – дебело одрађујући великоалбански задатак! Том задатку је
придодао и одлуку од 28. априла – донету на Његошевом Цетињу – да Црну уведе под
НАТО – шиптарског заштитника чије бомбе су крваво отеле КосМет и приложиле га на
великоалбански „трон“?! Мали ли је допринос мале Црне Горе и малога Мила у овом
великом пројекту?! Македонски и наши Шиптари кренули су отворено! Милови још
чекају да се Црна још мало одрекне од себе и да она – некада српска – постане црногорска,
па грађанска – значи свачија – е – онда и шиптарска?! У овој првој операцији на мозгу –
одвајања пацијента од самога себе у Црној – 50 година је „скалпел“ држао Тито, потом
Мило – мртва трка је између ова два „хирурга“!
И на крају, када би неко одузео све оно (толико пута набрајано у мојим колумнама)
што су за стварање велике Албаније урадили они који су водили Србе од Другог светског
рата до данас – Шиптари као проблем – не би постојали! Само од петоктобарског пуча до
овог трена кад се прегледају сви сусрети, одлуке, потписивања, руковања и осмеси са
шиптарским званичницима, уз и без присуства њихових западних ментора – јасно је – ова
српска трагедија – створена је у Београду?!

