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ЗАТИРАЊЕ СРБА –
ОД ЈУГЕ ДО „МАЛЕ ШЕНГЕНИЈЕ“
Тачно после 100 година, од када су Србе натерали у „бољу
будућност“ са дојучерашњом браћом у заједничкој нам
Југославији – сад имамо нову „бољу будућност“?! Ово, у шта
сад срљамо – смештено нам је у оквиру званом Рама-Курти! Е
– после тога – Србија ће бити довољно мала, да више никоме
неће бити велика!!!

Ко каже да демократија није жив организам који се мења и напредује – убрзано?!
Ево Шиптари прете да га Српска листа, која је на изборима 6. октобра добила 98% гласова
тамошњих Срба – у њихову демократију улазит неће! Могу само њихови Срби у њихову
демократију! А кад су кренули да отварају коверте у којима је био глас Срба које су
протерали у централну Србију – сви се Шиптари, чланови ЦИК-а – потроваше се! Чланови
Срби – ни један једини!
Члан ЦИК-а Србин Стеван Веселиновић, чим је рекао да не осећа ни смрад из
коверти, ни свраб, ни тровање – одмах га је полиција ухапсила и сатима држала у ћорку?!
Е тако се то ради! Он ће њима – не смрди му из коверти и, нека што му није било лоше,
него му још било одлично док је гледао шта је, баш, у тим ковертама спаковано?! Кад они
видеше како је Стеву добро од коверти, одма је попио ћорку, а све коверте на гомилу,
неотворене – закатанчише! Сад најбоље да се они замајавају бројањем воље Срба, а –
живот им у питању?!
Тако ти добисмо ексклузиву у демократији, где – сваки глас протераног Србина с
КосМета – није глас – то је чист отров за Шиптаре! Изем ти сва светска тровања при
тровању које Срби спроводе над њима – невиним?! То што га Срби знају зготовит отров –
нема тих хемичара света који су им равни! Од њега – само Шиптари падају к'о покошени!
То је једини отров на Планети који трује по националној основи! Е то је за Нобела –
смислити отров који циљано трује, а не ова досадашња мућкалишта која – трују редом?!
Браво! Ма је ли ово, кумим вас – све из ваше, препаметне, главе – или вам је помагано?!
Тровање Шиптара, за оне који дуже памте, није изненађење! Срби њих трују
деценијама! Још 80-их година, ја се сећам, тамошњег тровања по студентским мензама! Из
истог казана су јели пасуљ и Срби и Шиптари – Шиптари отровани, а Србима – ништа?! И
сви отрови до сад ,,просути“ по КосМету – не бише довољни да Срби прогледају?! Нема
тог отрова, који ће нама отворити очи?!
Ево сад смо са – комплет Шиптарима на Балкану – и споразум склопили да правимо
српско-шиптарско братство и јединство у новој Југи, званој – „мали шенген“?!
Након косовских избора, у Новом Саду је 10. октобра одржан трилатерални
састанак, Србија, Албанија, Северна Македонија (Вучић, Рама, Зајев). Ту паде договор да
направе „мали шенген“ – брисање међусобних граница у име трговине и зараде! Вучић
нам је објаснио да се документ „заснива на четири кључне, међународно прихваћене

слободе, које промовише и ЕУ. Дакле, слобода протока роба, капитала, услуга и људи“.
Ово око људи – посебно ме је обрадовало?! То је суштина!!! „То радимо зарад велике
користи коју ће да имају наши грађани... Наш је циљ, да већ до краја 2021. године
направимо услове да максимално уз личну карту можете да пређете сваку од наших
граница. Ми данас са Албанијом ту могућност немамо. Верујем да, већ на неком од наших
следећих састанака (договорен је 10. новембар) можемо да кажемо да није потребан пасош
за прелазак албанске границе и обрнуто. Ако ми ово све успоставимо, заиста до 2021.
године, да људи, пробају да мало своје емоције оставе по страни, то ће бити изузетни
резултати за наше грађане... То је реч о бољитку за наше грађане, али је то и реч о једном
одговорном односу према нашој будућности “?! Дивота једна! Рама – пресрећан!!!
Ево да послушам председника око емоција, и у'ватим се сувих чињеница, око тог
„бољитка за наше грађане“ и око „одговорног односа према нашој будућности“?! При
томе не кажем да слободан проток роба, капитала и услуга – не доноси успех у заради у
једном периоду, под условом да вам је једини успех – таква зарада! А што се тиче
„слободног протока људи“ – већ смо то имали под Брозом! Четири уредбе је после Другог
светског рата донео како би нам сместио 250.000 до 300.000 Шиптара, које је „слободно
протекло“ из Албаније у Србију на КосМет – па данас то мало не протераних и не
побијених Срба тамо, живи у страху по енклавама, а удружење некаквих шиптарских
историчара, звано „Али Харди“, тврди како су „Високи Дечани манастир православних
Албанаца“ и траже да се „Српска листа прогласи терористичком организацијом“?!
Тачно после 100 година, од када су нас натерали да се са дојучерашњом браћом
трујемо у оној Југи – сад су нам приредили да се још, ко зна колико – са Шиптарима –
трујемо у заједничкој држави – „малој шенгенији“?! Е после ње – Србија ће бити довољно
мала, да више никоме неће бити велика!!!
Ово, у шта сад срљамо – смештено нам је у оквиру званом Рама-Курти! За Рамину
велику Албанију – знамо! И Курти се, али сад са позиција власти – недвосмислено,
„оћитовао“! Неће Србе из Српске листе, хоће своје Србе! За сад су његови Ненад Рашић и
Слободан Петровић и зато што су његови, 'ће – министри да буду и – тачка?! Сви остали
Срби – агресори – има да му плате ратну одштету за „Косова“! А „ Косова“ хоће у
Брозовим границама, јер – хоће велику Албанију! На све ово наши западњачки пријатељи
– ни а!!! Браво! Једва сам чекала да Курти, напокон, дође на власт! То је једини начин да,
коначно, Срби изваде главу из песка, подвуку црту – и за преговарачки сто поставе
главног окупатора наше државе – Албанију! Београд и Тирана треба да седну за столом и
– на принципу реципроцитета реше сукоб – а не да ми у оквиру своје државе преговарамо
и дискутујемо у својој земљи – како да са шиптарским окупатором делимо нашу
територију?! Опет ћу поновити оно што сам још 2013. написала „Предлог решења српскоалбанског сукоба“. Нећу га препричавати. Наћи ћете га под тим насловом на мом сајту
milijanabaletic.com.
У свему овоме, фасцинантан ми је Запад, који, поготово по питању КосМета,
манипулацијама млати са Србима читаво столеће, а ми – у дубоком сну?!
Председник Аустрије Ван дер Белен у сусрету са македонским председником
Стевом Пендаровским 11. октобра у Бечу, забринуо се – душа мала – за судбину Западног
Балкана и, из петних жила, заложио за што бржи улазак у ЕУропу! Ако би се дуже
блокирало ЕУропејско ширење, „настао би политички вакуум, а тај вакуум никад не
остане дуго празан, већ га неко други испуни. А ко су ти други – може се замислити“! Ево
ја замишљам и дођох до закључка да сви страхови – здравствено начетога Запада –

проистичу из пра-страха званог – Русија! Е да је Русија римокатоличка – то би их
излечило! Овако, сви психијатријски каучи овога света код њих почињу и завршавају се с
Русијом! Не зна човек шта с њима да ради! Нити их лечити, нити остављати у тој
агонији?! Плашим се ако би им неко Русију избрисао из главе и излечио тај центар мржње
који их пали – да би трајно изгубили смисао свога постојања и угрозили сопствени
опстанак! Које би то тек расуло и муке биле – када би се међу њима покидали ланци тог
моћног кохезивног наума – како смрвити православну Русију?!
Ево на пример Хрвати. Шта би, не дај Боже, и с њима било када би их неко напокон
излечио од патолошке мржње према Србима?! Ја се од саме помисли на то уплашим за
опстанак – њих племенитих! Замислите, да они такви нестану – који би то био губитак за
човечанство! Нека су они нама само живи и болесни! Мора и таквих да има!
Да се ја вратим на Беч. Ако ико има искуства око отимања држава – Беч има! Они су
у ту сврху користили више метода, од директне и личне агресије (анексија Босне 1908.), до
отимања преко посредника (стварање шиптарске државе Албаније 1912.)! Они су, пре него
што су Шиптари тада – први пут у историји добили државу – претходно морали уложит
дебеле новце и ангажоват армије стручњака – да измисле и направе албанску нацију!
Направили су им и идентитет и порекло – старо хиљадама година! Они су, нетрепнувши,
покрали овдашњи аутохтони илирски народи и Шиптаре закитили њиховим именом
(Теодора Толева „Утицај аустроугарске империје на стварање албанске нације – 18961908“)! А када се разгрну све ове лажи бечке „кухиње“ – архиви и мапе балканских
простора и народа угледају светло дана – истина о народима и државама Балкана –
потпуно је другачија!!!
Управо на њиховој мапи из 1846. године, коју су темељно правили о народима и
територијам на Балкану (и њу ћете наћи на насловној страни мога сајта) – и то више од
пола века пре него што су кренули у срамни фалсификата са Шиптарима – највећи народ,
с највећом територијом су Илиро-Срби (Illyro-Serben)! Живели су на простору од средине
данашње Словеније, преко целе бивше Југославије до Бугарске и било их је 4.804.600!
Ту су и три племена, међусобним разликама неспојива, то су сада Шиптари
(Albaner). Живела су на делу данашње Албаније и укупно их је тада било 2.500!!! Та три
неписмена племена( било је само 2% писмених) имало је „двадесет различитих
транскрипција албанских дијалеката. Међу њима три су основна: један користи арапска
слова, други грчка /ћирилична/, а трећи латинична... Користили су посебне знаке за
обележавање специфичних фонема у сваком дијалекту, који не постоје ни у једном писму“
(иста књига,Теодора Толева)!
Може се само замислити колики је напор уложио Беч, како би од ове скупине
направио народ?! И сад ми – са Западом – спашавамо КосМет?!
То западњачко лудило, или можда боље рећи поквареност и дрскост – да уз помоћ,
њих таквих, отима старом српском народу свету земљу у којој је уградио своје порекло –
још историја забележила није?! Направити од такве скупине – описмењене пре 100 година
– фактор који треба да затре темеље културе и цивилизације старог српског народа – што
је истовремено и светска културна баштина – који је 800 година, пре но што су Шиптаре
научили да пишу – имао сачувано Мирослављево Јеванђеље – тешко да се, и са чим, може
измерити?! Е, ово је суноврат човечанства под чизмом Запада, који – без пристанка
Београда – не би могао успети!!!

