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КАКО ПОДЕЛА КОСМЕТА – ЧУВА ОБРАЗ
Е, откад чух за државно спасоносно „коначно решење“, које се
крије у овако предложеном „разграничењу“ са Шиптарима –
пада ми напамет како би се још и трајније могли заштитити од
„погибије“ – ако, већ, нисмо довољно храбри да се у'ватимо
правога решења...

Десетинама година, у ствари столећима, све до овог трена – нема дана – и нема краја
– шиптарским злоделима над Србима на КосМету?! Када би се све годишњице – вековних
шиптарских зверстава, у овој светој српској земљи, пописале – сваки дан би имао своју
трагичну причу. Ево ове најновије, и то само оне где су Срби смртно страдали – нормалан
човек то нити може да објасни нити да схвати?! И 13. августа се навршила годишњица
када су Шиптари пре 15 година пуцали из аутоматског оружја на групу од педесеторо
српске деце која су се купала на реци Бистрици у Гораждевцу – убили двоје, ранили
четворо, остали су им умакли испред рафала! Још нико није одговарао – ни за овај
страшни злочин и бахатост шиптарских монструма, јер – починиоци су „непознати“ – па
је Еулекс – услед „недостатка доказа“ обуставио истрагу?! Тај фамозни „недостатак
доказа“ заштитио их је и за кафић „Панду“, и за Рачак, и за жетеоце, и за жуте куће, и за...
Сви шиптарски монструми слободни – све их прекрио „недостатак доказа“ – а Срби – што
поклани, што побијени, што раскомадани и распродати у органима по Планети,
протерани, опљачкани, цркве и манастири попаљени, минирани, гробља испревртана... И,
све то – а како их другачије назвати него по делима – зверско племе – ради под заштитом
Запада – усред „демократске“ Европе – под мантром да су им „ускраћена“ људска права?!
„Људска права“ Срба – сведена на Заједницу српских општина (ЗСО) – и после пет
година од потписане обавезе у Бриселу и рока до 4. августа, који им је пре четири месеца,
напокон, и ЕУропа дала – ладно су игнорисали! Биће да је ова „наредба“ била јавна – а
„намигивање“ тајно, јер – баш би Шиптари урадили нешто контра својим менторима?!
Рамуш Харадинај – уместо да се правда око ЗСО – прети свим Србима до Београда,
да им случајно не падне на памет да прогласе аутономију „на северу и крше законе“
ИСИЛ му државе „Косова“?! „Нико нема право да предузме унилатералну акцију“, у
супротном – „би ће адекватно одговорено“?! А на шиптарску „унилатералну акцију“
отимања КосМета, на који су се смишљено – из своје државе Албаније излили – нико ни
„а“?!
Два дана пре тога, бивши албански премијер и министар одбране, а сада министар
албанске дијаспоре Пандели Мајко – са сред КосМета саопшти нам датум стварања велике
Албаније: „Желимо да отворимо границу између Албаније и Косова. Премијер Еди Рама
ми је рекао да је донета одлука. Од 1. јануара почиње слободно кретање између Албаније
и Косова“?! Дивно?! Једино што се не зна докле им је све „Косова“, јер и следећи из низа
шиптарских монструма Хашим Тачи чека „међусобно признање између две државе“ и

поставља услове: „Приштина не прихвата поделу Косова нити размену територија, већ
само корекцију граница, односно прикључење Прешевске долине Косову“?!
Мало помало – дођосмо до бербе „плодова“ – свих оних „наших великих успеха“?!
Све што је нашим преговарачима и наређивала и „намигивала“ ЕУропа, они су – као своју
„патриотску дужност“ – ревносно обавили! За почетак, а најважније – истерана је држава
Србија с КосМета?! Сад иде последња фаза – „коначно решење“! Ове остале работе са
Шиптарима су – за неко следеће „Косова“ које нас чека?! Ту спада и онај аутопут од Ниша
до Приштине, који Меркелица обожава – а Београд „извршава“?! И – док нас праве
лудима – како је то за наше добро – Шиптари раде посао – на хиљаде станова већ су
купили у Нишу?! Где је, овде, Београд?! Где су те мере које може – а неће – да предузме
угрожена држава да се заштити?! Је ли то, за једно 50 година – следећа „прешевска
долина“?! Је ли то следећа шиптарска граница – и докле – којом ми „у незнању“ – миц по
миц крунимо државу коју су нам преци – пре миленијума – стварали и остављали?!
Док се Шиптари, све по плану „Призренске лиге“ – шире као епидемија – стиже
„спасоносни“ одговор из Београда да се „разграничимо“ и то тако – да „обе стране нешто
добију, а нешто изгубе“?! Боже драги?! Па шта год да Шиптари добију – само су добили и
ништа нису изгубили – јер то и није њихово! А шта год Срби „добију“ – увек су изгубили!
Колико год КосМета да се Шиптарима поклони – тиме се увећава велика Албаније на
једној страни – и за толики део смањује Србија на другој?! Где пронађосте овај
„реципроцитет“ – кумим вас Богом – у којем Албанија и Шиптари само добијају, а Срби и
Србија само губе?!
Појашњење „реципроцитета“ и „коначног“ решења, 9. августа даде председник
Србије Александар Вучић: „Ја се свакако залажем и то не кријем, и то је политика коју
представљам, а да ли ће она добити подршку народа или не, али ја се залажем за
разграничење са Албанцима“?! У овом „коначном решењу“ – нигде не препознах – а шта
са Шиптарима широм остатка Србије?! Ајмо редом!
Ма, Вучић још и не у'вати ваздух – кад груну гомила „аналитичара“ да одбрани
„спасоносно“ решење које се први пут појавило од „храброг човека спремног да пресече“!
Ударише и у глас народа, наватавајући „случајне“ пролазнике по КосМету – сви изреда
траже „коначно решење“?! И сви председници 10 српских општина са КосМета – траже
што и „случајни пролазници“?! Мене се дојмила „одбрана“ генералног секретара
председника Србије Николе Селаковића: „Ми смо опцију чекања проверили у последњих
19 година и толико чекамо да нам неко други донесе решење. Председник Вучић се
залаже за решење које избегава сваки рат у будућности. Да нам сачува образ“!
Ово ми је, што би млади рекли – врх?! Ем нема рата, ем „сачуван образ“ – и то
сачуван – не на било чему, него – баш на КосМету?! Признајем – оваква комбинација с
„образом“ – до овога тренутка ми ни на памет падала није?! Е, кад ме већ госн Селаковић
разавети – почех и ја да размишљам – како се још трајније заштитити од „погибије“...
Најмање бисмо имали рата да све што нам траже поклонимо и то – све одједном – да
се не мрцваримо годинама?! И КосМет и Војводину и Рашку област и Прешевску долину
и Врање и Лесковац – све до Ниша?! Шта ће нам овај баласт од државе?! Како без државе
живе Роми – где разапну чергу – док их не отерају – то им је држава! Путују, мењају
државе за које не морају да ратују и – тако „чувају образ“?! Ми се укопали овде на једно
место скоро миленијум и по (то по подацима које нико не спори, да не узимамо ова
најновија истраживања која броје десетке миленијума)?! Вала, што је доста – доста је!
Распродамо, брате, све – чергу на леђа и – пут под ноге! А образ – „сачуван“?!

Решење вам је „храбро“, што јес-јес, али – преписано?! Па, овако се ми
„разграничавамо“ са Шиптарима од памтивека?! Они окупирају један део, поубијају и
протерају Србе, отму им све, а истовремено – „бурекџиницама“ запишају следећи терен –
за следећу отимачину?! Такво „разграничење“ са Шиптарима и сад је предложено – њима
очишћено „Косова“ – нама сви Шиптари ван КосМета широм централне Србије?! Какво је
то разграничење?! Је ли то „због наше деце“ – „да не остављамо терет нашој деци“?! А
шта да раде „деца“ једног дана са Шиптарима који су вам сада ван „Косова“?!
Нема шта – лепо смишљено! Лепо смишљено је било и ширење Шиптара по целој
Србији – од Шар Планине до Суботице?! Оно – тик уз Албанију – комплет су преплавили,
отели и сад кажу ако се Срби дрзну да крше „Косова“ законе и прогласе аутономију на
северу – „добиће адекватан одговор“?! Где је теби, Београде „адекватан одговор“ – на
свеукупни шиптарски план и поход на Србију?! Ево су ти Шиптари окупирали и Прешево,
Бујановац, Медвеђу – то није на КосМету?! Како то Шиптари кроз све градове у Србији
заузимају централне позиције на којима су развили свој „бурек“ и дубоко пустили корен –
док на КосМету хапсе, убијају, прогоне Србе, пале и отимају немањићку имовину?! Кад ће
нас сачекати „коначно решење“ за ова следећа места са мапе велике Албаније – која
окупирају и која су већ окупирали?!
Уместо што нам претите да морамо што пре поделити КосМет са Шиптарима – јер
„за коју годину оде и Врање и Лесковац“ – што нам не кажете шта радите да их спречите у
агресији и ширењу на српска „врања“ и „лесковце“?! Где је предлог државе да се коначно
реши вековни проблем који Србија има с Албанијом и њеним народом?! Уместо тога, ви
запели да их још нашим парама и трудом помогнете, ишколујете, лечите све до Ве-Ме-А,
запослите, дате им документа, изградите путеве, повежете их и – по принципу „кључ у
руке“ – препустите отимање места за местом по Србији?! Значи – сад им поклоните део
Србије – да буде само њихов и темељно очишћен, а – на све начине да им се помогне – да
остатак државе преплаве, развију бизнис, јер, Боже мој – Срби не знају „испећи бурек“?!
Онда ће да се саберу, организују у партије, запоседну парламенте – локалне и државни –
поделимо им ресоре по министарствима, па ударе у захтеве за равноправношћу
шиптарског и српског језика, траже аутономију на којој ће тада бити већина (као данас у
Македонији), траже „људска права“, која ћемо им – под обавезно дати – због свих
њихових „људских“ поступака над Србима од када су их Срби пустили у своју земљу?!
Је ли то то коначно и трајно решење?! Како нађосте принцип реципроцитета у
оквиру – савојих – граница?! Где вам је ту Албанија, која – мучки и покварено –
десетинама година гура свој народ – у нашу државу?! А онда дођу Пандели Мајко и
Еди Рама – „отварају“ границу – спајају се са српским КосМетом – и шире у велику
Албанију?! Уместо да се инсистира на односу Београ –Тирана, пристало се на однос
Београд –Приштина и тако – амнестирала Албанија која је кључ свега?! Како се то догоди
да је Албанија амнестирана?! Шта – то вам ни на памет није пало?!
Кажете: „лако је критиковати – дајте решење“?! Ево, ја сам га дала, још 2013. Тада
је било – скоро – илузија! Сад више – није! Јер, толико тога је промењено на светској
сцени! Ко хоће да се упозна са овим предлогом, наћи ће га на мом сајту
milijanabaletic.com, или интернету, под насловом „Предлог решења српско-албанског
сукоба“. Састоји се од текста и мапе. Не кажем да је савршен, а поготово пут није
лак, али – поставите то питање пред великим силама на Савету безбедности УН – па
да пробамо! Е – то би био реципроцитет у разграничењу, коначно решење које гарантује
трајни мир и – чува образ!!!

