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ШПИЈУНСКИ ТРИЛЕРИ НАД СРБИМА
Нема те снаге којом ГРУ може на Србе да груне – а да им,
наши западни пријатељи, у жбуну „ћеку“ не наместе и ту
опасност која се над нама надвије – раскринкају, здружено са
некадашњим Србима, који су поново – гањц нови – рођени?!

Најбоље да ову колумну започнем светлим примерима демократије и то – од
америчког Сената. Он је 21. новембра донео закон о демократији и људским правима у
Хонгконгу, стао уз вишемесечне антивладине протесте у њему, а против кинеских
званичника увео санкције! Пекинг је позвао Трампа да на закон стави вето, у супротном ће
узвратити контрамерама.
Ма само кад сте ми се ви и званично потписали – иако се и досад знало да стојите
иза хаоса у Хонгконгу, који је скоро прерастао у грађански рат! Није ни вама западњацима
лако! Прво сте у њега ујахали 1839. и од тада је колонија под британском чизмом све до
1997. када је враћен Кини, заједно са, довољним бројем – гањц новог кинеског нараштаја –
темељно препранога мозга! Ти га сад више неће да буду Кинези?! Они су нешто између –
ни Кинези, ни Британци! А има и оних неизлечиво оболелих од „стокхолмског синдрома“
– који толико обожавају свога окупатора да су – све своје убили у себи, а онда јурнули на
своје мимо себе – како би заслужили милост поробљивача и постали део туђинскога
бића?! Ти су и најупорнији рушитељи по хонгхошким улицама! Тамошњи Кинези су ти
сад потпуно нов – директно из утробе окупатора рођен народ – „хонгкожани“?!
Лако бих ја да су Кинези једини! Колико смо само ми Срби таквих кроз векове – под
разним окупаторима – запатили?! Османлије, аустроугари, комунисти,... Шта их је данас –
сам ђаво зна и пребројати их може?! Нека што ти они више не би били Срби, они неће ни
да ми који јесмо – Срби будемо?! Кад ту „аномалију“ примете – опале паљбу то што могу,
како би елиминисали сваког кривца који је признао своје неопростиво „дело“ – да је
Србин – и да је – за њих то недопустиво стање – истицао?! А тек црна Србија! Колика год
да је – стално им је „велика“?! И стално имају понеки део њене територије – којег би се
морала одрећи – ако мисли да падне у милост – на пиједестал ваздигнутих западњака?!
Кад се већ дотакох феномена који директно рађа новонастале народе и обожаваоце
нових родитеља, незаобилазна ми је посета РТС-у Ентони Годфрија, овдашњег амбасадора
САД у Београду, који се пре богате дипломатске каријере, прво калио 12 година у
морнарици, а на садашњу функцију дошао из њихове амбасаде у Москви! Посету је
обавио 22. новембра и то – не само као гост који треба да седне пред камере и да интервју!
Њега су – и генерални директор Драган Бујошевић и главни и одговорни уредник
информативног програма Ненад Стефановић – захвални указаној прилици – шетали кроз
целу зграду – државне телевизије?! Све редакције, студија и остале кадровско-техничке
капацитете су му показали и подносили извештај о раду, резултатима, финансијској

стабилности и изазовима са којима се суочавају, јер – „он се интересовао“?! Ево се и ја
„интересујем“ – је ли ово нормално?!
А 14. новембра, у Вили Јелена у Београду, одржано је – прво донаторско вече
„Православне фондације“ – у организацији новооснованог „Савеза Срба из Црне Гор“,
под благословом српског патријарха Иринеја и митрополита црногорско-приморског
Амфилохија. Бити те вечери на том скупу – међу освешћеним српским добротворима,
представницима других сестринских православних цркава, дипломатског кора, аташеа за
културу руске амбасаде у Београду господина Круглова... – био је осећај пуног
задовољства! У ова тешка времена удара на све оно што је идентитет српскога народа –
утемељенога у православљу – једна таква исконски здрава саборност – испуњава лепотом
и даје снагу за борбу и непоклекнуће пред најездом рушитеља, који су се устремили – и
споља и изнутра – на темеље српскога рода!
На овакав скуп, нико, од свих медија – а сви су били позвани – дошао није?! Да се
скупљала помоћ за било који други народ и друге вере у Србији – дошли би и без позива!
Е, то је специјално „школство“! Ово британско у Хонгконгу, могло би штошта од
овдашњега да „пофата“?! То су још Брозове, утувљене лекције, како српство треба
гушити! Не би Срби били дирани да нису православни! Оне Србе које сте сколоврчили па
су сад више ваши него своји – њих не морате дират – они ионако цркоше радећи за вас!
Ово започето свесрпско сабирање око православља и за православље – прећутано је
у свим медијима у Србији, али је зато – „државни удар“ зле православне Русије на Србију
– подржан на сва звона – данима?! Да Срби добро науче ко им је непријатељ?!
Е, после Црне Горе, сад су руски шпијуни „напали“ на Србију?! Милова Црна још се
тресе од „државнога удара“ којим је на њу – на дан избора 2016. – директно из Кремља
ударено?! А да је био државни удар изведен правац из Москве – Мило је установио на
основу главног и необоривог доказа – честитога сведока сарадника – Саше Синђелића,
држављанина Србије?! Након што је – свака ријеч из ове људине исцијеђена у судски
записник – на основу чега је и запечаћена пресуда о „државноме удару“ на Мила – Мило
га је, пре месец дана, спаковао и изручио братској му Хрватској, да тамо издржава 21годишњу казну затвора за тешко убиство и тешку крађу?! То што су Хрвати имали
разумијевања да га не потражују док Милу не одради поса', доказ је велике љубави између
васпостављене „осовине“ – Загреб-Подгорица!
Да се Русија на нас „окомила“, у Црној је доказано Синђелићем, а у Србији је –
необориви доказ пао „аутентичним снимком“, који је снимљен у децембру прошле године,
а на Јутјубу освануо сад 17. новембра – две недеље пре сусрета председника Србије
Вучића са руским председником Путином у Сочију?!
Снимак је у Бугарској окачио истраживачки „новинар“ Христо Грозев – доказани
љубитељ Русије! Он већ одавно – из дубоко ректално смештене позиције западњацима и
НАТО-у – пласира истине о злој Русији?! Ово није први пут да нам он отвара очи шта је
све „порадила“ руска војна обавештајна служба (ГРУ)! Ту је врбовање вођа европских
суверенистичких покрета, тровање својих отпадника, попут Скрипаља са ћерком у
Британији, рушења малезијскогог путничког авиона над Украјином 2014. када је погинуло
298 путника са посадом...! Нема те грозоте коју ГРУ смисли, а да Грозев не открије?!
У овом најновијем доказу – где је ГРУ грунуо на Србе – видимо Руса Георгија
Клебана, тада запосленог у руској амбасади у Београду на месту заменика војног аташеа,
како – испред камера постављених по земунским локалима – млати са пуном кесом пара,
којима поткупљује пензионисанога официра Војске Србије, а који је, кажу, већ одавно

нашим службама познат као сарадник свих служби у окружењу, поготово пријатељске нам
хрватске службе?!
Ту ти неспретни Рус, потпуно неинформисан, смотан и изнад свега, наиван, какве
Москва – по правилу – на таква места поставља, гурну пуну кесу пара и поткупи нашега
шпијуна – под светлом камера! Да се забележи! Да човек има доказ да је извршио задатак!
Ма, да је иједан руски жбир, из било које друге области, овако новцима натоварен
ишао у поткупљивање српских шпијуна, па да човек и посумња у намештаљку, али ГРУ –
шта друго и очекивати од тих аматера?!
Није снимак само ту како би Путин своје обавештајце с кесама контролисао – он и
нама незнавеним Србима помаже да отворимо очи пред овим – „малигним утицајем Русије
на Балкану“ – како и гласи стручна дијагнози коју су западњаци успоставили?!
Путину је сад лако да се прави важан, кад је, по земунским улицама, покуповао све
српске тајне! То што је ту пазарио – није могао добити са свом апаратуром, за снимања и
прислушкивања, којом Кремљ располаже?!
Да не би западњачких пријатеља и Јутјуба – који нам их у'ватише – оста брука од
нас?! Овако барем знамо од кога нам прети опасност?!
Забринути Стејт департмент нас је и додатно, специјалном поруком од 23. новембра
– охрабрио – да истражимо овај тешки случај шпијунаже?!
Више од месец дана пре но што су се пазариле информације и размењивале кесе,
кренула је, исто од истраживачких „новинара“ у Бугарској, прича (по Србији, а онда је
у'ватила планету) о оружју које је подмукла Србија продвала Украјини да убија зле Русе
по Домбасу (и не само Украјини)?! Е, а онда су га нама Руси вратили ударац – ГРУ грунуо
на Србе, све државне тајне покуповали и – сад нас држе у шаци?! Боже драги?! Ма не
замерам ја вама на разним подметачинама – него ми је мало, овај, сценаријо –
понижавајући!
Након овог режираног аматеризма прављеног за сврху наших западних пријатеља,
како би нас спасили и одвојили од злих Руса, није згорега, за све оне који имају кратко
памћење и оне који уводе себе, а онда и народ, у лудило заблуда о садашњој доброти
некадашњих злих западњака – подсетити се једне од њихових спроведених одлука и –
једне „заклетве“ о томе шта им је убудуће чинити! Овде ћу навести само мали део, о чему
сам, иначе, писала још 2014. године у мојој колумни „Руски рулет“, која се под тим
насловом налази у архиви мога сајта milijanabaletic.com.
Пре почетка Првог светског рата, Аустроугарска је издала наредбу коју је и
спроводила над Србима, а која гласи: „Богослужења су дозвољена само пред црквом, а
један вод, спреман да пуца, треба да се нађе у близини цркве...“!!!
А после тога, након једног века, на највишем скупу званичника ЕУ, на којем је
донесен закључак да је највећи проблем Запада православље, тадашњи шеф дипломатије
Шведске Карл Билт, дословце, потврђује да вук длаку мења, али ћуд не: „Највећа је
грешка савремене руске владе и Путина што се вратио православљу, које је горе од
тероризма исламског који се пројављује на Истоку“!!!
То што голим оком, тренутно, не видимо – „стрељачки вод пред православном
црквом, спремним да пуца“ – даје ли нам за право да заборавимо одлуке коју су над нама
извршавали – и олако да схватимо ове најновије – на чија извршења су се „заклели“?!

