
Да ли је у садашњим условима могућ компромис или искључиво капитулација и издаја Србије?

Пише: Александар Михаиловић
понедељак, 24 децембар 2018 17:31

  

  

 Због чега водеће државе НАТО и ЕУ подржавају бившу терористичку формацију, сада и
као војску и да уђе и у УН и разне светске институције и због чега желе да јој дају
државу на туђој територији? Да ли то раде из искрене жеље да се УЧК и њиховим
породицама обезбеди бољи живот, зато што им можда као националној мањини следује
држава ако то желе?   Због чега су терористи и криминалци већи пријатељи САД, УК,
Немачкој и Француској од Срба и Србије? Кога то уствари ове државе Запада штите и
да ли би ратовале ако би Србија војнички одговорила на упад тзв. Војске на Север КиМ?

  

Њујорк се тресао али се није родила Р1244-1 која би захтевала хитно укидање свих
исхитрених и супротних Р1244 одлука Приштине, уз обавезивање међународних снага на
КиМ, које су тамо управо по Р1244, да је реализују у пракси.

  

Вучић је базирао свој наступ на правно утемељеним чињеницама и доказима који их
потврђују, детаљном пресеку свих поступака Приштине супротним међународним
документима, пре свега Р1244, док се Тачи послужио демагогијом којом је имао за циљ
да изазове емоције подршке спомињањем Слободана Милошевића који је, ето, крив за
све, те приказао да су Албанци уствари жртве, чак и 20.000 „силованих“ жена, а да је
рушење Р1244 и формирање неке војске „нормална ствар“.

  

Снег је пао у правом тренутку и у Њујорку су приказани трагови свих, неки дубоки а неки
једва видљиви, па највећа корист Србије може бити та да је добила круцијелни доказ ко
су јој искрени, прави пријатељи а ко лажни и подмукли.
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  Побуњени део Србије може бити задовољан јер су му „савезници“, у чему, наравно узлочинима над Србима и читавом Србијом, потврдили своје „заштитничко-штићеничко“поступање.   Карел ван Остером, стални представник Холандије, несталне чланице СБ УН, прочитаоје, неколико минута пре почетка седнице, саопштење о Косову осам бивших, садашњих идолазних чланица СБ УН из Европске уније, Белгије, Француске, Немачке, Италије,Холандије, Пољске, Шведске и Уједињеног Краљевства, у којем је изнесено да јеформирање Косовске војске "суверено право Приштине", што су посебно јавно подржалеи САД, УК и Кувајт. Русија и Кина су подржале Србију и потенцирале правне аспектеР1244 и поступања Приштине, са захтевима да се одмах укину неприхватљиве одлуке.  Остало је да виси у ваздуху питање због чега председник Србије није захтевао стриктноспровођење Р1244 у пракси и због чега није објавио да су сви потписани договори уБриселу ништави јер их једна страна не поштује, те да тиме и на индиректан начинпокаже колика је одговорност тзв. медијатора за вођење тих преговора глувих, спепих инеосетљивих, а оратора свак за по тројицу.

  Да ли је неко победио у УН или су сви изгубили?  У неким медијима у Србији се наразумно и пиромански слави нека „победа нокаутом“ уУН, славила се као да смо на фудбалском терену и после неуласка терориста уИнтерпол, а онда је следио шок, 10%, осмех слављеничи нестао, а онда и 100% таксе икисело лице. У политици која води ка растакању Србије, губитку њеног најбогатијег,најсветијег и најдуховнијег дела славити неке демагошке победе је глупо,контрапродуктивно и аматерски, као славити да нисмо доживели нокаут у првој већтрећој од непрегледног броја рунди. Косовски бој је био само једна од на хиљаде рунди,додуше, тада се нису давале Нобелове награде за мир за растурање државе за зеленимстолом па су људи тежили слободи кад-тад.  Приштина пред читавим светом показује ароганцију и демонстрира „силу“, њој „никоништа не може“, а допуштено је ама баш „све“, чак и да дан пре тога Харадинај на челу„моћне делегације“ у Бриселу изигнорише Могеринијеву и њен тим и проспе истину улице Бриселу да је не само „беспомоћан“ већ и небитан за даља поступања Приштине, теда Брисел може само да се дури али несме ништа да предузме док Велики Брат прекоокеана не да миг. То је поновио и на друго писмо бриселске тројке и категорично одбиода укине таксе, „све док БГ не призна мафијашку државу јер БГ треба наше тржиште“.Која наивност и аматеризам, неко му је шапнуо да је тржиште које сматра својимбуњиштем кључно за опстанак Србије, а управо у том тренутку Могеринијева позивашесторку из региона и оглашава се Трамп коме су дојавили да треба Вучићу и Тачију дапошаље писма и да од њих очекује да ускоро уз ручак прославе договор. Какав тодоговор може бити рекао је Весељи сасвим јасно и гласно у име и Тачија и Харадинаја.Трамп вероватно очекује да Вучић и Брнабићка имају право да признају комадањесопствене државе. САД је много већа и моћнија, да ли Трамп има право да потпишерастурање истих?
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  Даље залагање Београда за преговоре у Бриселу који Приштина ниподаштава јебесмислено, непродуктивно и штетно.  Ко су те „силоване жене“? Још пре 8-9г у Приштини је радила екипа ментора са Запада ивођа УЧК која је правила паклени план да се БГ осуди за лажна силовања и обавеже даплати нематеријалне штете као и материјалне за све што је УЧК срушио и спалио,посебно оно што је НАТО уништио бесомучним и дивљачким бомбардовањем. На таданајслушанијем радију на Балкану, „Фокус“ радију, обелодањен је тај план, актери су семало примирили, и сада је изгледа дошао тренутак да са свих страна притисну БГ иприморају га да у било ком облику призна квази државну творевину,мафијашкоклановски организовану, као праву државу и одрекне свог најбогатијег,најсветијег и најдуховнијег дела. Јавно су позивали „силоване“ да се јаве, јавило се око800, неким прегледима је потврђена сексуална активност њих око 200, преко 190 саприпадницима УЧК и борцима са БИ, али су направили списак од 20.000 на који суставили своје сестре, љубавнице, жене и друге којима нису могли да обезбеде пословеда месечно примају по 390е нематеријалних штета, а паре за то су ишле из „допунских“извора чиме су враћане у легалне токове, с'тим да их касније дебело наплате и одСрбије, ментори су им обећавали да то неће бити проблем.  Из Њујорка су се делегације БГ и ПР вратиле са подједнако горким и слатким укусом уустима, али је свима, осим преговарачима у покушају, јасно да су жртвени јарци изаморчићи Запада, а пензионери у Србији СНС и актуелних власти.  Због чега водеће државе НАТО и ЕУ подржавају бившу терористичку формацију, сада икао војску и да уђе и у УН и разне светске институције и због чега желе да јој дајудржаву на туђој територији? Да ли то раде из искрене жеље да се УЧК и њиховимпородицама обезбеди бољи живот, зато што им можда као националној мањини следуједржава ако то желе?   Због чега су терористи и криминалци већи пријатељи САД, УК,Немачкој и Француској од Срба и Србије? Кога то уствари ове државе Запада штите ида ли би ратовале ако би Србија војнички одговорила на упад тзв. Војске на Север КиМ?
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  Те државе нису нити искрене нити штите своје „миљенике“, осим у мери заштите својихсаучесника у злочинима над Србијом и њеним грађанима, своје снабдеваче резервнимљудским органима Срба, сада све више Албанаца, већ их свесно, као и све на КиМ,гурају у лагано и сигурно биолошко и физичко нестајање. Да би их вештачки држали нанајзатрованијем делу читаве васионе испред носа им млате трулом шаргарепомфилованом ОУ, ГМО, пираленом и другим отровима на којој пише држава. Ту „заштиту“им као и све организоване мафије дебело наплаћују, не само у људским органима већ ипљачком енормних природних ресурса које процењују на 500.000 милијарди евра, такода дневно у просеку износе 100 милиона евра вредности, уз сва лабораторијскаиспитивања на људима као заморчићима свега што служи за масовна убијања иуништавања. До сада је на КиМ умрло 500.000 људи, у остатку Србије још толико, докгодишње са КиМ бежи у „бели свет“ 50-70.000 а из остатка Србије још 100.000 радноспособних грађана. „Чистимо“ Србију од нас самих.  Да ли упад тзв. Војске Приштине на Север КиМ треба дочекати капитулантски иливојнички као агресоре?  Многи су заплашени тиме да ће војска Харадинаја и Тачија ушетати на Север КиМ,показали су њихови специјалци да им није немогуће да дођу и премлате Ђурића, главногпреговарача са њима, да блокирају Вучића да обиђе свој народ, да убију ОливераИвановића усред КМ, да Тачи дође са већом јединицом чак до Газивода, а још већи јестрах од тога како ће реаговати НАТО ако БГ покаже терористима и тој умишљенојвојсци где им је место, па заговарају по сваку цену да се дође до решења којеподразумева и губитак дела Србије, не било којег. Страх из свега напред наведеногкада БГ осим калимерисања није ни реаговао је оправдан, али, ако би та војска упала ипокушала да заврши посао сецесије, БГ би морао војнички да реагује, али тако да за 3дана заврши посао и за сва времена реши питање спровођења у пракси и Р1244 иУстава Србије. У та 3 дана сигурно ни НАТО не би реаговао а њихови штићеници који супочели да командују и по Европи би сами били криви за своју судбину. Опасно би билооклевање БГ јер би све у нереаговању и у продуженом трајању водило сигурномукидању Србије у садашњем облику. За сваки случај би се морала обезбедити ирезервна и огромна подршка са стране, већ сада, тада не би било времена и свакооклевање и закашњење би било судбоносно и са тешким последицама.

  Безосећајност вођа УЧК до својих суграђана из разлога страха за своју судбину збогзлочиначкокриминалне прошлости можемо да разумемо, злочинци мисле само на себе исвој нелегално стечени иметак, али, нејасно је због чега БГ ћути о тим злочинима,болештинама, због чега преговара са злочинцима, нико у свету не преговара са њима,због чега је чак актуелна власт спремна да учини и уступке са несагледивимпоследицама, да се под плаштом „разграничења“ призна у неком облику та инцестнедоношче држава као држава'? Због чега БГ толерише игру Запада са и Србима иАлбанцима и прихвата улогу намењену истима да буду заморчићи и жртвени јарци у„високој“, експанзионистичкој, неолибералноагресивноколонијалистичкој политици, збогчега ове власти прихватају улогу ЕУтанзиатора Србије јер се на отимању КиМ и највећихбогатстава растакање Србије на томе не би зауставило.  Да ли су пензионери заморчићи СНС и власти Србије које спроводе терор надњима?  Грађани Србије највише испаштају, нису ни на небу ни на земљи, ни у миру ни у рату,заморчићи су у великој игри, а пензионери још и додатно од стране СНС и њеневладајуће коалиције која их бесомучно и неодговорно рекетира, терорише и убрзаношаље у „вечне бање“, те показује недобронамерност претварањем Фонда ПиО усоцијалну и буџетску категорију, нечију добру вољу, а милионе година улагањапензионера у исту приватизују. Да је све игра са свима доказује уз све ове проблеме иопасности по опстанак Србије спремност власти за „лековитим решењима“, превременимпарламентарним ријалити изборима. Веома неодговорно, недржавнички и штетно поСрбију, али би у сваком случају све те играрије њени актери морали да плате изсопствених џепова, не народа и пензионера пре свега, уз апстиненцију од плата док себаве глупостима јер нису на својим радним местима. Устав је прописао када се вршеизбори, све пре тога је или резулатат неспособности јахајуће гарнитуре, те мора сместаи без права учешћа на изборима да оде, или је резултат обесности, распикућства иријалитизма, а у таквој предизборној грозници медији власти најављују славље, “Америкаима начина да примора Приштину да прихвати поделу“, дакле, слави се највећи поразСрбије икада, постигнут за зеленим столом и у болесној трци за Нобеловом наградом замир, њено комадање и признање да је национална мањина народ а сопствени народнационална мањина у сопственој, од тог момента отуђеној држави, а онда следи иизнуђена измена Устава. Да ли то ико без воље народа сме да потпише и да ли то требаратификовати или поновити у савременим условима 27.март 1941.г?
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  Шта је решење за КиМ, да ли је у садашњим условима могућ било какав компромисили само капитулација?  Приштина је дала своју платформу за решење проблема у којој се предвиђа признање„К“, 22 милијарде евра ратне штете, пензије, девизна штедња, преузимање правадистрибуције и наплате ел.енергије, нематеријалне штете за наводних 20.000„силованих“ жена,.. па тек онда укидање бесмислених такси и стварање ЗСО као некеНВО. Подразумева се и преузимање српске националне, духовне и свеколике баштинена КиМ.  Београд нема никакав план, тражио је да било ко шта понуди и добио је понуду која јепопут оне у Рамбујеу. Председник и они који не проговоре а да га не спомену, истиченужност да дође до компромиса, да нико не може да добије све а неко ништа, спомињеразграничење које не објашњава шта тачно значи, спомињу се и могуће разменетериторија, те истиче да је разочаран да МЗ млако реагује на геноцидне таксе иформирање војске „К“, да 85% грађана није за његов предлог, као ни СПЦ и Русија, и утаквим условима ЕУ и САД су биле категорички против било каквих подела јер се тимеотвара Пандорина кутија сецесија широм света, посебно у Европи.  Медији у служби актуелних власти заговарају „разграничење“, величају одлуку САД даипак то подржи, да желе да уђу у процес „завршних“ преговора, Београд тражи да тубуде и Русија, али, сви се праве Енглезима пред чињеницом да је „разграничење“ унутарједне државе практично признање да је са друге стране црте нека друга држава. Усадашњим условима компромис је немогућ, искључиво капитулација и издаја невиђенихразмера и са страховитим последицама.  Да би дошло до даљих, завршних разговора и коначно до компромиса неопходно је да сеуради све што се до сада није урадило, без тога се иде у капитулацију и издајуСрбије:  1. Поништи одлука о таксама, одмах.  2. Поништи одлука о формирању војске „К“, одмах.  3. У року од месец дана формира ЗСО.  4. У року од 6 месеци после тога изврши потпуна реализација Р1244.  5. Да истовремено са реализацијом Р1244 отпочне са радом Специјални суд за злочинеУЧК са претходном објавом комплетне листе оптужених.  6. Да УН и читава МЗ јавно изнесу податке о еколошком и здравственом билтену КиМ ида предложе конкретне мере за отклањање свих последица.  7. Да се за то време припреми и обелодани предлог решења проблема који иде у правцудавања највеће аутономије једној националној мањини коју свет познаје, са решавањемпојединих питања у потпуној надлежности, везано за културу, традиције, обичаје,очување језика, решавању бројних питања из надлежности локалне самоуправе и нанивоу покрајине,..да на нивоу Србије остану јединствени Војска, Полиција, царине, макропланови у свему, јединствено школство и здравство. Има размишљања да се створиФедерација КиМ од албанске и српске заједнице која улази у Савезну Републику Србију,али са собом носи опасности, подразумева се да се ради о народима који онда стичуправо на самоопредељење до отцепљења.  8. Као последња понуда би било да МЗ плати 50.000 милијарди евра за КиМ и да сеизместе све светиње и Срби и други не Албанци, који то желе, у напуштете деловеСрбије. У Немачкој је пре 12г завршена процена свеколиких косметских богатстава,укључно са највећом лабораторијом на свету за испитивање на живим људима свега штослужи за масовна убијања, 500.000 милијарди евра. Од добијених пара раздужити сведугове, сваком грађанину Србије дати по милион евра, за 15.000 милијарди евра купитизлато и са осталим парама напунити све фондове и од државе направити Рај на Балкануи у Европи.  Све друго води у велеиздају са несагледивим последицама.  Пуковник у пензији

 5 / 5


