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СВЕТСКИ РАТ И УНАКРСНЕ СТРЕЛЕ
КРОЗ СРБИЈУ
Ма колико се нама чинило да смо центар збивања због
западњачко-шиптарске тортуре на КосМету – свет је обузет
другим дешавањима... Ово су само њихови побочни судари
кроз Србију! На светском нивоу – о своме јаду – међу собом су
се забавили!

После пет година вођења, за нас губитничког бриселског дијалога и затварања очију
пред свим очигледним безобразлуцима спакованим у споразуме под ЕУропејским
патронатом – нападом шиптарских специјалних полицијских снага РОСУ на Србе
26.марта у Косовској Митровици, сасута нам је истина у лице! Шиптари, све под аплаузом
ЕУЛЕКС-а, одлучили су да нам отворе очи, када су улетели на скуп о унутрашњем
дијалогу о КосМету, бацајући шок-бомбе и сузавац! До зуба наоружани, дугим цевима и
кундацима ломили су ребра Србима, шутирали их цокулама у бубреге и газили по њима!
Директора Канцеларије за КосМет Марка Ђурића су ухапсили, везали у лисице, водали
као ловину и плен приштинским улицама, како би са њим руља правила селфије,
звиждала, урликала, певала „Алах уегбер“, псовала, а потом су га, на позив из Београда
(не знамо из које амбасаде) спровели до границе „Косова“ и – пустили?!
Сутрадан Ђурић се обратио нацији стојећи поносно, усред Београда, испред
ЕУропејске заставе – равноправно са државном истакнуте?! Уместо да – сад или никад –
након што су заједно ЕУЛЕКС и РОСУ понизили Србе, Београд одлучно повуче потпис са
Бриселског споразума (по којем Срби ништа нису добили, али су зато истерали државу
Србију с КосМета), прекину седење за бриселским столом са Шиптарима и питање
КосМета по Резолуцији 1244 поново врате у СБ УН, где су све велике силе – ми гусламо
стару песму – „ЕУропа нема алтернативу“?! И опет у круг – с једне стране заједно цео
Запад и Шиптари – с друге ми, потпуно сами?! Борба, нека што је „равноправна“, него и
извесна – до бола?!
Након ових батина донете су и неке доста стидљиве одлуке, па је Српска листа
напустила владу „Косова“, остаће у парламенту, али неће подржавати одлуке владе, и
самостално ће формирати Заједницу српских општина (ЗСО) на петогодишњицу
Бриселског споразума, 20. априла, ако то Шиптари до тада не ураде! Ма, само што нису!
Након два дана, тачно у 12:44, што симболизује Резолуцију 1244, поново су
организовали састанак у Косовској Митровици, на којем су били председници 10 српских
општина и договарали шта и како дље! Овај пут их нису тукли и хапсили, али су из
Приштине запретили да хоће, ако Срби било шта покушају и организују мимо њиховога
Устава и закона! За све ово што Шиптари раде и што прете да ће радити – добили су
легитимитет за бриселским столом! Ништа од тога по Резолуцији 1244 нису имали! Зато је
Београд под Борисом Тадићем 2010. и пребацио „расправљање“ КосМета из СБ УН у
ЕУропу?! Ако је ико код Шиптара заслужио споменик – то је Борис Тадић! Једва чекам да

усред Приштине поред Клинтона – заблиста и Борис, у натприродној величини, за
натприодну издају свога народа! Е, то би била правда!
И Вучић је први пут направио заокрет и на дан тортуре над Србима директно позвао
Москву и добио одговор од Путина да је Србија најзначајнији њихов партнер у Европи и
да на Русију може да рачуна! Овај позив је био логичан, јер је само недељу дана пре тога
боравио у Вашингтону, где су му рекли да је за њих „Косова“ – завршена прича, а онда
отишао у ЕУропејски Брисел на званични састанак с Тачијем! Марко Ђурић нам је тек
након протеривања открио тајну са тог бриселског сусрета, на којем је и он био, преносећи
како је и на њему понашање Шиптара према српској делегацији „било бахато и
безобразно“! Дивно?! Зато и треба поново с њима у Брисел да идете?!
Ма колико се у свему овоме нама чинило да смо центар збивања, нажалост,
малтретирање Срба на КосМету од стране РОСУ и ЕУЛЕКСА само смо ми забележили – у
светским размерама медији то ни дотакли нису! Свет је обузет другим дешавањима, ово су
само њихове унакрсне стреле кроз Србију!
Данас, као никад, Планета букти у светском рату, који, на сву срећу, није оружани!
Запалио га је Запад како би, приморан да се повлачи са врха светске позорнице, нанео
штету противној страни и успорио је у свом походу! То што оружје ћути само је доказ да
га оба блока имају довољно и да га под контролом држи равнотежа подједнаке снаге! И то
је оно што је добро!
Од подизања Русије и Кине у светске силе, рат тиња и у разним појавним облицима
показује своје лице! Његова ескалација креће доласком на власт Доналда Трампа и
сукобом два блока у подељеној Америци који чине јастребови рата смењене
клинтонистичке администрације и ове новопостављене! Амерички поуздани европски
партнер Велика Британија, као и увек у историји, има задатак – и задовољство – да закува
покварену чорбу и – закувала је?! Пред председничке изборе у Русији, на којима је Путин
однео брилијантну победу, највећу до сада – Острвљани су отровали, кажу „новичоком“,
дуплог шпијуна руског порекла Сергеја Скрипаља и његову ћерку и – упрли прстом у
Москву! Онда су се западњаци толико саживели са „тровањем“ да су на позив „невине“
Британије и у знак солидарисања са њеном „тугом“, удружени у преко 25 држава
протерали више од 150 руских дипломата! Русија је, наравно, узвратила истом мером и
тако се дипломатски рат толико заиграо да му нема узора у досадашњим ратовима ове
врсте! При томе, сваки пут премијерка Тереза Меј кад помене „тровање“ каже како се то
ништа не односи на руски народ, како они јако воле Русе – просто обожавају – али
„злоћести“ Путин ту љубав квари! Ма – што се лицемерја тиче – врх сте!
И наше комшије удариле су у ћеранију дипломата?! Једино је Словенија стисла
петљу и рекла да неће „поступит по наређењу“ – засад! И несрећна Црна, чим је добила
наредбу, одмах је – међу првима – протерала једнога?! Ма нека сте задали ударац Русији
ви из Подгорице – то ће је докрајчити! И нама је – „пријатељска“ Британија – и то на дан
понижења на КосМету – тражила да протерамо једнога?! С обзиром да нам „Европа нема
алтернативе“, ја још увек стрепим да не дође до бруке!
У овој ћеранији Амери су најагилнији, протерали су чак 60! Кад је истом мером
Русија узвратила, они су – онако „наивни“ – ударили у кукњаву: „Нема оправдања за
руски одговор... Русија не би требало да се понаша као жртва, једина жртва су двоје људи
у Велијкој Британији“?! У праву сте тотално! Они уместо да ћуте, зажмуре и глуме лудило
по вашем сценарију, у којем им је намењена улога кривца – ударили истом мером! А ако
ико зна ко је жртва ко злочинац – то сте ви! Ви, како да вам кажем, имате лиценцу, ви сте

просто око изоштрили за то „пресуђивање“ – Срби су вам душу дали за те улоге кривца!
На нама сте се – као на пацовима – извежбали! Е, то на Русима – неће да може!
Москва не одустаје ни од тога да јој Велика Британија достави све податке о истрази
у „афери Скрипаљ“! За ћерку су рекли да више није у животној опасности, а за тату још се
тачно не зна у каквом је стању ни где се налази, да ли је или није и чиме је отрован! Не зна
се ни откуд нервни агенс „новичок“, ко га и где производи и има, и да ли је уопште тај
агенс у питању...! У читавом овом “пројекту“ толико је спакованих непознаница, а
дипломатски рат између Запада и Русије букти ли букти! Уосталом, кога, бре, овде
интересује истина – важно је да гори између ова два блока! Зато је и запаљено да би
горело – истина вам је овде – колатерална штета?! Кад се само сетим где су они све
налазили „опасно“ оружје – од Ирака до Либије, па онда испод тог „проналаска“ удри
бомбама по државама и сравни их са земљом, а председнике им вешај, стрељај, набијај на
колац... Сва срећа што више нисте оно што сте били!
И на „Косова“ је блеснуо дипломатски рат у троуглу Турска, Америка и штићеници
им Шиптари! Рамуш Харадинај је четири дана након утеривања страха Србима сменио
министра полиције и шефа тајне службе – али не због Срба – него хапшења и депортације
у Турску шест турских држављана због сумње да припадају покрету Фетулаха Гулена кога
штити Америка, а оптужује Турска да је хтео у преврату да скине с власти актуелног
турског председника Ердогана! Овом сменом Харадинај се додворио Америци, али грдно
замерио Ердогану који му је исти дан поручио: „Признали смо Косово одмах после
Америке. Турска вас је пригрлила као брата. Како можете да штитите пучисте? Платићете
за то“! Турски председник не престаје са претњама Харадинају, називајући га нитковом, а
истовремено диже у звезде председника „Косова“ Хашима Тачија који је помогао
хапшење и депортацију, најављујући нова хапшења гулениста по „Косова“ уз Тачијеву
помоћ! Мене само интересује у каквој су међусобној подршци Тачи и Харадинај после
овога – ко је уз кога и ко ће на коју страну – једва чекам расплет! А што се Турске тиче,
иначе друге по снази чланице НАТО-а – ово јој није једини побочни сукоб с Америма!
Има их она и преко Курда у Сирији, и преко сарадње са Русијом, и преко...! И ова
новоотворена линија – Амери и Турци – није да ми се не свиђа!
И ЕУропа нам се ускомешала око „Косова“! У одбијању да 17. маја у Софији
присуствује самиту ЕУ и земаља западног Балкана, Шпанији су се 31. марта придружиле
Румунија и Кипар! Не желе да седе за истим столом и сликају се са такозваним
председником такозване државе „Косова“ – сматрају да та творевина не може бити
третирана равноправно са земљама региона! И Словачка се гласнула 3. априла са дилемом
о одласку на самит! Бугарска је на јадима! Бацила се у дипломатску офанзиву убеђивања
да се одустане од бојкота, како би самит успео! Ми – нисмо проблем! Нема албума у којем
су Шиптари, а да ми у њему – на свакој слици – тик уз њих не висимо?!
На све ове дипломатске ратове – и трговински се захуктава! После Трампових
царина на увоз челика (25%) и алуминијума (10%) – Кина је 2. априла узвратила
повећањем царина на 128 америчких производа које иду и до 25%! Губици се, на све
стране, мере у милијардама! Трамп тврди да је то добро и да ће рат лако добити, а Кинези
поручују да се њихова економија, иако пати, не плаши трговинског рата! Ко ће овде све да
пати, показаће даљи ток ова два, са Запада иницирана рата, који полако, али сигурно – и
опасно – скидају маске и цртају границе између два светска супростављена блока!

