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САЖЕТАК: 
После пораза у Хладном рату, Руси су се одлучили за престројавање 

(трансформацију, реформе). Од Запада су уместо „шаргарепе“ добили гаранције 

за доследност у принципима и поштовање договора и обећања да ће подржати 

реформе, а као „штап“ претње изолацијом у случају да се на власт врате 

комунисти, или националисти. Заједничка идеја (заправо језуитска) била је 

стварење „новог светског поретка“ према принципима који су једнаки за све.  

У таквим планетарним условима, судбина Срба одређена је распадом и 

разбијањем СФРЈ, транзицијом и регионализацијом. У документима попут 

Директиве 20/1 Савета за националну безбедност САД, „Пројекта 80-тих” 

Савета за иностране послове САД, Директиве 54 Регановог Савета за националну 

безбедност, Директиве 133 Савета за националну безбедност САД и Закона о 

спољним улагањима САД, Правила КоВ САД FM 100-5, ТРАДОК-овог Памфлета 

525–5  и „Заједничке визије 2010” (2015, 2020), најављен је начин за „омекшавање“ 

слободарски настројених друштава. У настојању да се развије језуитско-

вавилонска идеја о успостављању тзв. новог светског поретка нестала је 

Република Српска Крајина,формирана Република Српска, а Срби и српска матица 

Србија су окупирани. 

 
                                                             
1 Доктор наука у области теорије ратовања, експерт за неоружане облике агресије. У време 
ратова на просторима претходне Југославије био је референт за научно-истраживачки рад у 
Управи за школство и обуку – тзв. IV управи Генералштаба ВЈ, самостални референт у 
Управи за стратегијске студије и политику одбране Савезног министарства за одбрану 
Савезне Републике Југославије и Главни и одговорни уредник општевојног теоријског 
часописа „Војно дело“.  
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Запад је добио прилику да се шири тек када су „убедили“ политичаре 

Совјетског Савеза и стратеге из Варшавског уговора да је трка у наоружању 

бесмислена и погубна за „источни свет“. Руси су се одлучили за престројавање 

(трансформацију, реформе). Од Запада су уместо „шаргарепе“ добили гаранције за 

доследност у принципима и поштовање договора и обећања да ће милијардама 

долара подржати реформе, а као „штап“ претње изолацијом у случају да се на власт 

врате комунисти, или националисти. Заједничка идеја (заправо језуитска) била је 

стварење „новог светског поретка“ према принципима који су једнаки за све.  

Чини се да се свет заиграо до те мере да су „ствари“ измакле контроли и да 

више не постоје рационална решења. Као да су творци концепта у којем је дуже од 

2500 година стваран свет преверавањем изумрли, а да нису наследницима успели 

да кажу шта да чине након остваривања циљева. Тако је тзв. нови светски поредак 

проистекао из савршеног злочина над људским родом. Чини се да је већ почео 

наговештавани тотални рат – „рат свих против свих“. Ратују интернационалисти 

(глобалисти) против националиста, припадници цркава против старовераца, 

западна против источне цивилизације, човек против Бога и природе. Тако су 

препознати економски, информациони, културолошки, религијски, геофизички, 

метеоролошки, неокортикални, магијски, сајбер рат, спортски рат, рат полова итд.  

Круна свих поступака тзв. владара из сенки, уместо решавања планетарних 

проблема, развоја и благостања, јесу ратна жаришта и светски сукоби. Рат на 

просторима претходне Југославије био је само једна од епизода у којој су се 

моћници после 509. године пре нове ере и 325. године нове ере поиграли са 

србским (на)родом. У још једном кидисању на србско национално биће 

интернационалисти језуитско-вавилонског кова успели су да угуше Републику 

Српску Крајину, изниклу из настојања да се Србима не понове претходни погроми 

и покољи.  



 3 

Република Србска Крајина је само још један од симбола србског страдања у 

вечној садашњости србског бића. Сужавање србског памћења, подсећа на 

психолошки феномен сужавања свести. Историја је Србима избрисана, а сада се 

брише и у Србима. Нестајање у времену и простору своди се на нестајање у души, 

у емоцијама и мислима. Срби се поистовећују са Немањићима, партизанима, 

четницима, рокерима, народњацима, западњацима, источњацима, атеистима, 

глобалистима, европејцима, демократима... При томе, србско нестајање прате три 

феномена. Прво, Срби очекују да ће се једном догодити да их неко саслуша и да ће 

истина кад тад победити. При томе се заборавља да сви слушају само своје вође. 

Друго, космички је јасно да су Срби зарадили право на освету, одмазду и повратак 

свега отетог. Али, Срби не би били Срби када би на таквим идејама радили. 

Заправо не би ни дошли у ситуацију у којој се налазе да су тако мислили. 

Подразумева се да такав приступ животу не приличи Србима, из генетских разлога 

и због суштине њиховог менталитета. Управо такву србску карактерологију 

злоупотребљава Запад. Треће, Срби и даље, као увек раније, очекују да ће их 

Хрвати разумети и да ће се србско-хрватски односи уразумити. Тај србски парадокс 

прерастао је у безумље. Хрвати су толико загазили у исконски несводљиву, 

ирационалну мржњу, да им само Бог може изменити приступ према Србима. Они 

србску причу не слушају, нити ће је у догледно време на било који начин сазнавати. 

После вишевековних прогона, Срби са избрисаним историјским памћењем 

полако се прикупљају у својој прапостојбини, запитани: шта смо то учинили да су 

се сви уротили против нас. Живе у царству обмана и лажи, у којем је најтеже 

питање: зашто се и Срби боре против Срба, када је коначно постало јасно: да 

никоме није јасно шта се са Србима и њиховим братствима догађа. Стога није 

чудно када то питање постављају себи и Срби прогнани из Републике Српске 

Крајине.  

Како и зашто је настала државна творевина под називом Република Српска 

Крајина2 може се закључити читањем књига као што су Изазов нове историје 

                                                             
2 Републику Српску Крајину сачињавали су Северна Далмација, Лика, Кордун, Банија, 
Западна Славонија, Источна Славонија, Барања и Западни Срем. Према подацима из јуна 
1993. године на подручју РСК је живело 433.595 становника, од тога 91 одсто Срба, седам 
одсто Хрвата и два одсто осталих. У РСК је било 28 општина. Површина државе је била 
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(књиге 1 и 2) аутора Ђорђа Станковића, Рат и дјеца Козаре аутора Драгоја Лукића, 

Трагови велике преваре и дубоке ране издаје аутора Момчила Диклића, Римска 

курија вечито жедна српске крви аутора Војислава Шешеља и сличних књига. У 

њима је описан однос Хрвата према Србима од насељавања простора који су некада 

били србски, а сада су хрватски. 

Чак и хронологија догађаја везана за настанак и нестанак Републике Српске 

Крајине свим умним људима јасно указује ко је све учествовао у још једном 

србском страдању. Ипак, најважнија истина је, да је у бројним документима, 

књигама и документарним филмовима доказано да је судбина Срба произишла из 

пројекта названог „нови светски поредак“. Потврде о истинској информационој и 

свакој другој завери против Срба записане су у пројектима за регионализацију, који 

подразумевају цепкање националних бића, а потом у документима попут 

Директиве 20/1 Савета за националну безбедност САД (усвојена 18. августа 1948), 

„Пројекта 80-тих” Савета за иностране послове САД (усвојен средином 1973), 

Директиве 54 Регановог Савета за националну безбедност (усвојена 2. септембра 

1982), Директиве 133 Савета за националну безбедност САД и Закона о спољним 

улагањима САД (усвојени 1990), Правила КоВ САД FM 100-5 (усвојено у 

Пентагону 14. јуна 1993), Памфлета 525–5 (објављен 1. августа 1994. у издању 

TRADOC-a – Training and Doctrine Command) и „Заједничке визије 2010” (2015, 

2020), настала у Пентагону (1997). У наведеним документима најављен је начин за 

„омекшавање“ слободарски настројених друштава, а основа је утицај на свест 

људи. Неки од њих су директно утицали и на разбијање српског националног бића. 

Срби су само били просторно ближе Западу од Руса и Кинеза, а иста судбина чека 

и та два велика народа. 

Мало учесника у рату на просторима претходне Југославије може да се 

оправда да није могао боље да одлучује и да се боље понаша. Добрица Ћосић је 

показао шта значи када није довољно образован за функцију на којој се налазио. 

                                                                                                                                                                                     
17.028 квадратних километара (без подручја која су се налазила под заштитом снага УН и 
окупираних од Републике Хрватске). Видети: „Војска Крајине“ – лист Српске војске 
Крајине, бр. 9–10, фебруар–март 1994, (специјални прилог под насловом „Република 
Српска Крајина“, стр 2). 
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Био је незрео и, вероватно, није знао да постоји било који од наведених 

докумената. То исто важи за Милана Мартића, Ратка Младића, Радована Караџића 

и Милета Мркшића. Њихово понашање је било наивно. Било би добро да су били 

свесни да су недорасли понуђених функцијама и да су их препустили другима. 

Слободан Милошевић и Вук Драшковић су били информисани, али је питање за 

кога су радили. Најинформисанији су били и остали Срби сарадници са 

окупаторима, запослени у разним научним институтима и институцијама попут 

Г17, ЦЕСИД, НВО, Трилатерална комисија, Светска банка и дипломатски 

представници изабрани по препоруци Запада. Уосталом, све казују догађаји. 

Добрица Ћосић је 16. фебруара 1991. године иницирао сусрет српских и 

муслиманских интелектуалаца. Истог дана политичари у Словенији, ојачани 

острашћеним националистима повратницима из емиграције, одлучили су да 

напусте СФРЈ, а Хрватски сабор је усвојио одлуку по којој у Хрватској не важе 

савезни закони, а сутрадан је усвојио „Резолуцију о процедури за одвајање од СФРЈ 

и о могућем удруживању у савез суверених република“. Срби у Крајини су одмах 

одбацили Резолуцију изјавом да они не желе да живе изван Југославије. Све се 

потом догађало по природном протоколу.  

Десет дана по ослучивању у Сабору, Српско национално веће је донело 

Декларацију о сувереној аутономији српског народа у Славонији, Барањи и 

Западном Срему. Скупштина БиХ на предлог делегата муслиманске Странке 

Демократке Акције и Хрватске Демократске Заједнице разматрала је Декларацију о 

суверености Босне и Херцеговине. Српски посланици одбили су да расправљају о 

републици издвојеној из СФРЈ, јер би се тада успоставиле границе које деле српски 

народ.  

Рат је био неминован, а све време подстрекаван од Европске заједнице. 

Почео је 31. марта 1991. Тада су специјалци МУП-а Хрватске напали Србе у 

Националном парку „Плитвице“. Отели су од Срба рајски простор, на којем су 

Срби живели вековима. Следе првe уцене плановима,3 инсценирања4 и санкције 

                                                             
3 Србима је понуђено 13 планова од Плана Питера Карингтона понуђеног 18. октобра 1991. 
године, до Дејтонског плана, који је пласиран 12. августа 1995. године. Према последњем, 
тринаестом плану, парафираном касније у Дејтону, бомбардовани су српски положаји у 
Босни, снаге НАТО-а замениле су УНПРОФОР, а босански муслимани су се војно 
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Југославији. Председништво СФРЈ наивно је затражило од Савета безбедности 

ОУН упућивање мировних снага у САО Крајину, Славонију и Барању. Ослобођен 

је Вуковар. Онда се догађа један од кључних, перфидно осмишљених момената. 

Бадинтерова Арбитражна комисија је 11. јануар 1992. године препоручила да се 

одржи референдум свих грађана Босне и Херцеговине, без изузетка, пре сваког 

даљег разматрања пружања признања. Сви грађани нису учествовали у 

референдуму, с обзиром да су се Срби уздржали, знајући да ће бити прегласани од 

стране званично успостављене муслиманско-хрватске коалиције.5 Тако су 

референдумом директно нарушена претходна уставна решења. Савезни органи 

СФРЈ и даље су реаговали у стилу изграђиваном више деценија, због 

мултинационалног састава. Документи одлука толико су били конфузни да је 

тешко било распознати коме су упућени захтеви и шта се у њима захтева. Петнаест 

                                                                                                                                                                                     
опремили и обучавали. Тим планом је, још једном, скинута маска ствараоцима „новог 
светског поретка“. Војници УНПРОФОР-А само су променили облик и боју својих 
шлемова и капа: скинули су са глава плаве шлемове и беретке са ознаком UN и ставили 
зелене. Све време је обављан притисак на Србе да потпишу документе, који су проверено и 
отворено били против њихових интереса. На пример, да дипломате босанских Срба 
потпишу План Контакт-групе захтевали су: Џон Мејџор, Ворен Кристофер, лорд Дејвид 
Овен, чланови Европске уније, Мајкл Роуз, Виталиј Чуркин, Мирјана Марковић, Андреј 
Козирев, Зоран Лилић, Вук Драшковић, Торвалд Столтенберг, Медлин Олбрајт, Карл Билт 
и други. Срби у Босни остали су на војно-политичкој ветрометини. Најмистичнији и 
најефектнији био је ипак (не)вешто пласирани План „З-4”. Био је то, наводно, план за 
решење односа између Републике Хрватске и Републике Српске Крајине. Након што је 
Република Српска Крајина условила потписивање Плана останком Унпрофора на њеној 
територији и после 31. марта 1995, а Хрватска план није прихватила, наводно „због страха 
од федерације”, план „З-4” у моменту је заборављен. Сада се често чује да је његово 
неприхватање од српске стране пресудни разлог што Книњани нису у својим кућама.  

4 Прво инсценирање догодило се 27. маја 1992. године у улици Васе Мискина у Сарајеву. 
Експлозија мине у реду за хлеб узроковала је 20 мртвих и 70 рањених лица. Светски 
медији су муњевито пренели вест да су виновници Срби, а деманти су објавили само неки 
од њих после неколико месеци. На демантије нико није реаговао. Већ следећег дана, 28. 
маја 1992, Уједињене нације проглашавају Србију за агресора, а 30. маја 1992. уведене су 
санкције према СРЈ (Србији и Црној Гори) по Резолуцији 757. Блокада и претње 
интервенцијом од тада непрестано притискају Југославију. 

5 Испоставило се да су Срби предосетили ток догађаја. На основу тзв. Вашингтонског 
споразума, према посебном плану, 2. марта 1994. године, створена је Муслиманско-
хрватска Федерација.  
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дана касније, Алија Изетбеговић је изјавио да ће „мир жртвовати за суверену 

Босну“, а Фрањо Туђман је прихватио да 14.000 припадника Унпрофора буде 

размештено на спорним подручјима у Хрватској. Објављени разлози за његову 

одлуку су: његов имиџ борца за мир, ситуација којом није владао и тежња да добије 

подршку Сједињених Држава. Србија је од ОУН очекивала да ће бити мање 

пристрасне од Европске заједнице, у којој је очигледно доминирала Немачка. 

Разбијачи СФРЈ, према Директиви 20/1, радили су свој посао. Савет безбедности, је 

на основу пријава Републике Хрватске, Словеније и БиХ за пријем у ОУН, 

резолуцијама 753, 754 и 755 препоручио пријем та три ентитета у чланство 

Организације Уједињених нација. Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија и Југословенска народна армија нестају са светске сцене након 

евакуисања 1230 војника, питомаца, старешина и грађанских лица из касарне 

„Маршал Тито“ у Сарајеву. 

Хрватска је 23. јануара 1993. године извршила агресију на Српску 

Републику Крајину. Савет безбедности УН наредио је Хрватској да се врати на 

линију Венсовог плана. Министарство иностраних послова Русије оштро је 

осудило агресију Хрватске на Републику Српску Крајину и преко свога 

представника у УН захтевало увођење санкција и против Хрватске. Званични 

Лондон је запазио ову Руску реакцију и сам, још једном, захтевао повлачење на 

линију пре напада. Генерални секретар ОУН Бутрос Гали изјавио је да је 

„изненађен даљим нападом Хрватске упркос одлуци Савета безбедности ОУН да 

прекину моментано борбена дејства“. Клаус Кинкел, министар иностраних послова 

Немачке, упозорио је Хрватску, по други пут, да повуче своје снаге са подручја 

Републике Српске Крајине. Хрвати су наставили напад.  

Већ тада је све било потпуно јасно. Урота против Срба је била очевидна.6 

Срби су приморани да повлаче очајничке потезе. Део старешина и ЦЛ, који су 

                                                             
6 За историчаре и правнике је важно да је све остало записано. Српска Војска Крајине 
имала је свој лист, који се звао „Војска Крајине“. Изашло је седам издања. Бројеви 1, 2, 3, 
4–5, 6, 7–8 и 9–10. Уз ауторе са подручја Републике Српске Крајине, објављивали су своје 
погледе и анализе еминентни писци и аналитичари из Србије ко што су: Василије Крестић, 
Дејан Медаковић, Будимир Кошутић, Драгош Калајић, Радован Радиновић, Слободан 
Комазец, Момо Капор, Веселин Ђуретић, Стево Жигон, Никола Кусовац, Мирољуб Јевтић, 
Небојша Јеврић, Момчило Селић, Љубодраг Стојадиновић и други. На тај начин је 
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потицали из Крајине, а службовали су у Војсци Југославије упућени су у своје 

јединице у Крајини. Занимљиво је било понашање Русије, посебно Виталија 

Чуркина и Андреја Козирева. Виталиј Чуркин, члан министарства иностраних 

послова Русије, изјавио је да ће Русија бити против војне интервенције у 

Југославији и да је усаглашено дејство Русије и Сједињених Држава. Андреј 

Козирев је изјавио: „Слање НАТО снага у БиХ дозвољно је само уз пристанак 

Организације ОУН“, а потом је после највећег прогона Срба у историји 5. августа 

1995. године осудио агресију хрватске армије. Реч „осудио“ изгубила је сваки, па и 

дипломатски значај.  

Још је занимљивије понашање србских политичара. Наиме, 14. маја 1993. 

године одржана је заједничка седница пет скупштина српских република. 

Председавао председник Већа република Скупштине Југославије Милош 

Радуловић. Уместо посланика из Републике Српске и Републике Српске Крајине 

појавиле су се званичне делегације. Без кворума прочитана је „Декларација 

подршке мировном плану за БиХ“, у којој се од босанских Срба захтевало 

потписивање Венс-Овеновог плана. Раније су седницу напустили, због узајамне 

нетолерантности, присташе Српске радикалне странке и Народне странке Црне 

Горе, а сем њих и Жељко Ражњатовић, Аркан. Многи учесници су на том скупу и 

после скупа изјавили да се радило о паради Милошевићеве и Ћосићеве неуспеле 

политике.  

Креатори „новог светског поретка“ нису имали никакве недоумице. Шефови 

дипломатија Велике Британије (Даглас Херд), Француске (Ален Жипе), САД 

(Ворен Кристофер), Русије (Андреј Козирев) и Шпаније (Хавијер Солана) усвојили 

су у Вашингтону програм о непосредним мерама за обустављање непријатељстава 

у Босни и Херцеговини. Прва мера је била постављање међународних посматрача 

на границу Босне и Србије у сагласности са владом у Београду. Друга, запоседање 

„заштићених зона“ трупама Унпрофор-а. Трећа, одржавање економских санкција 

против СРЈ, док се не испуне услови из резолуција Савета безбедности ОУН. 

Четврто, формирање суда за ратне злочине. Пето, претња санкцијама Хрватској 
                                                                                                                                                                                     
изражена србска солидарност са борбом сабраће у Крајини и борба пером за истину. 
Можда ће тај документ затребати будућим генерацијама. 
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уколико настави са интервенцијом у Босни. Све је било исмерено против Срба, уз 

претњу Хрватима, за коју се знало да је само формална.  

Акривности Хрвата и муслимана синхронизовале су политичке марионете 

из Сједињених Држава. Муслиманске снаге (ојачане муџахединима) наоружаване 

од САД, Украјине и Ирана, у условима ембарга на увоз оружја, започеле су 30. маја 

1993. године још једну општу офанзиву у рејонима Мајевице, Брчког, Добоја, 

Озрена, Сарајева и Вишеграда. Истог дана, Фрањо Туђман је поново запретио 

Републици Српској Крајини, наглашавајући да ће прилика за напад на Крајину 

уследити када се посматрачи поставе на границу између Србије и српских 

република: „Тада из Србије неће моћи долазити наоружање и добровољци, него и 

мобилизирани.“  

Година 1994-та је била припрема Запада за коначни обрачун са Србима 

западно од реке Дрине. Санкцијама СРЈ (Србији и Црној Гори) према Резолуцији 

757 и операцијама НАТО-а, под називом „Падобран”, „Морска стража” и 

„Забрањен лет”, створени су услови за прогон Срба из Хрватске, а ракетирањем 

Републике Српске србском народу је одузета моћ да се бори за одржање своје 

територије. Зато је изгледало природно када су ловци НАТО-а оборили четири од 

шест авиона типа „галеб Г-4“. Званичници из ОУН и НАТО су рекли да не знају 

чији су авиони и где су се приземљила два авиона, а председник САД, Бил Клинтон 

био је кратак (поводом инцидента са обарањем авиона), једноставно је рекао: 

„Извршена је обавеза“.7 И наравно 1995. година на најбољи начин показује шта су 

хтели креатори глобализма. Торвалд Столтенберг је прогласио председника 

Републике Србије, Слободана Милошевића, за кључну личност у решавању кризе у 

бившој Југославији. Срби су одржали историјски састанак 23. фебруара 1995. 

године, у Бијељини. У Владичанском двору, одржан састанак Светог архијерејског 

синода СПЦ, на челу са патријархом српским господином Павлом, и највиших 

политичких и војних представника двеју српских република (РС и РСК).8 Питер 
                                                             
7 Војно-политички коментатор Мирослав Лазански наговестио да је реч о авионима 
Републике Српске Крајине. 

8 То није био једини састанак тог типа. Постоје информације да је председник Р. Србије 18. 
августа 1994. године примио патријарха Павла са делегацијом Св. Синода, коју су 
сачињавали Иринеј Буловић и Анфилохије Радовић. Патријарх је апеловао да Милошевић 
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Галбрајт, амбасадор САД у Хрватској, је изјавио да су операције војске и полиције 

Републике Хрватске спровођене професионално – углавном су избегнуте цивилне 

жртве. За време напада Хрвата на Западну Славонију Мађарска је груписала војне 

снаге на граници са Хрватском не би ли помогла ту агресију“ (рекао је румунски 

сенатор Раду Тимофте). Занимљиво је да су у Савету безбедности непрестано 

изражавали забринутост због хрватског напада на Републику Српску Крајину.  

Крај рата западно од Дрине се наслућивао 15. јуна 1995, када је почела 

муслиманска офанзива код Сарајева (жестоки напади на Илијаш). Истовремено је 

почела и хрватска агресија на Динари. Нико у свету није реаговао. Уследило је 

злослутно обраћање јавности секретара за одбрану САД, Вилијама Перија: „Свако 

угрожавање Горажда биће повод за велику ваздушну акцију“. Сви су се питали 

„Откуд му то одједном?“ Убрзо су сазнали одговор. Снаге за брзе интеренције (320 

британских и 500 француских војника) стигле су на Игман. Амерички плаћеник у 

систему „великог брата“ Јасуши Акаши је бескрупулозно објавио: „Систем дуплог 

кључа и даље је на снази“. Торвалд Столтенберг је показао да је све знао, када је 

пред историјски прогон Срба рекао: „Споразум није далеко“.  

У ствари, све што се догађало на просторима претходне Југославије 

подсећало је на јавну тајну. „Вашингтон пост“ је објавио: „Према речима једног 

америчког дипломате, може се очекивати општи напад на Републику Српску 

Крајину, јер је Клинтонова администрација дала прећутну сагласност хрватском 

нападу на крајинске Србе“. Званично образложење било је: „Пошто нисмо у стању 

да пошаљемо снаге у Бихаћ, можда није лоше да то Хрватска учини“.  

Четвртог августа почела општа хрватска агресија на Републику Српску 

Крајину. Лицемерни Карл Билт је наводно оштро осудио Хрватску изјавом: „Не 

можемо имати двоструке стандарде. Крајина је највећа избегличка катастрофа до 

сада“. Марионета групе „Билдерберг“, Вилијам Џеферсон Блајт IV (Бил Клинтон), 

                                                                                                                                                                                     
што пре донесе одлуку о укидању блокаде својој „распетој браћи“ у РС и РСК. Милошевић 
му је одговорио да на садашњем степену развоја савремене технологије, Србија не може да 
живи изоловано од светских производних токова. Тражио је да највиши представници 
СПЦ својим методама приволе руководства РС и РСК да барем делимично одступе од 
својих тврдих ставова... Видети: Војислав Шешељ, Досманлије као нови јањичари, стр. 951 
и 952.  
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је изјавио: „Хрватска офанзива изазвана је нападима Срба у Босни“. Занимљиво је 

да је Фикрет Абдић - Бабо баш тада био у притвору, а да је Вук Драшковић је 

изјавио: „Крајину су поразили глупост и силеџијство“. Списак сумњивих лица је 

проширен када су званичници Републичког штаба за избеглице у Републици 

Србији дали су изјаву: „Све избеглице биће збринуте“ и када је објављена вест да 

избеглице из Републике Српске неће бити примане у Србију. Они који су више 

знали сетили су се прича о ковертираним наређењима упућеним на ратиште из 

Београда, који су се могли отворити само у случају агресије на РСК и садржаја 

састанка у Владичанском двору. Загребачка штампа је објавила да Срби одлазе из 

Хрватске добровољно. Администрација у Србији примила је збег из Републике 

Српске Крајине неизненађена и савршено организована. Уместо да обавести србски 

народ о агресији, Унпрофор је у Републици Српској Крајини систематски 

шпијунирао за Хрвате.  

После прогона Срба из РСК, Слободан Милошевић је помирљиво изјавио: 

„СР Југославија ће наставити да следи принципијелну политику мира.“ Али, ту 

није био крај србским страдањима. Уследила је поново велика експлозија у 

Сарајеву (погинуло 38 особа и 80-так рањено). Узалуд су Ратко Младић и Радован 

Караџић тврдили: „Нисмо гранатирали Сарајево“ и „Муслимани су инсценирали 

злочин“. Званичници ОУН су одлучили да масакр у Сарајеву припишу Србима. 

Британски генерал Руперт Смит, последњи командант УНПРОФОР-а у БиХ, најпре 

сменио руског пуковника Андреја Демуренка, који је објавио истину о масакру, а 

онда поништио одлуку да не би изгледало да је Рус у праву.9 Срби су остали дужни 

Западу, јер су се супротставили „новом светском поретку“, вероватно га задуго 

одложили, а можда учинили немогућим. Јер, цео свет се освешћивао добијајући 

кроз систем Си-Ен-Ен процеђене информације.  

                                                             
9 Андреј В. Демуренко је написао: „Представник за штампу, потпуковник, Енглез, на брзо 
окупљеној прес-конференцији у штабу плавих шлемова објавио је пре добијања резултата 
истраге (за такву истрагу потребноје минимум два дана) да су Срби гађали град из 
минобацача и да су криви за све“. Видети: Руска Академија наука, Центар за изучавање 
савремене балканске кризе, Друштво Српско-руског пријатељства и руске дијаспоре, Руски 
миротворци на Балкану, стр. 58. 
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Глобалисти су прешли у завршну операцију. Торвалд Столтенберг, Јасуши 

Акаши и Роберт Кери, амерички сенатор, појавили су се код Милошевића и 

саопштили му шта ће учинити Србима. Почела је 30. августа 1995. године НАТО 

агресија на Републику Српску. Авијација НАТО-а, у садејству са снагама за брзе 

интервенције, у три таласа са по 60 авиона, напала је Србе око Сарајева, Тузле и 

Горажда. Нападе су искористиле муслиманске снаге за своје нападе. Затим су 

бомбардовали шире подручје Невесиња и Србиња. Циљеви су били и Вогошћа, 

Ново Сарајево, Јахорина, Лукавица, Пале, Хреша, Мајевица (Столице), Касиндол, 

Павловац, Романија и Хан Пијесак и на крају Озрен, Лукавицу, Добој и Вишеград. 

Снаге за брза дејства тукле су Српско Сарајево. Агресија је трајала девет дана. 

Завршена је 7. септембра, када је НАТО последњи пут напао српске циљеве код 

Пала, Хан Пијеска, Вишеграда, Невесиња и Озрена.  

Све време ређали су се ултиматуми. Бутрос Бутрос Гали је понављао: „Ако 

Срби не испуне захтеве, НАТО операције, које су дозволиле ОУН, биће 

обновљене.“ У тој војно-политичкој гужви, Фрањо Туђман је најавио спремност да 

трампи Превлаку за залеђе Дубровника. Др Стипе Шувар, у словеначком листу 

„Делавска енотност“ је наговестио однос Хрвата убудуће: „Ниједан национализам 

у Европи није био толико успешан у етничком чишћењу као хрватски – сада је у 

Хрватској највише 130.000 Срба, а раније их је било око 700.000.“ Дао је свој 

допринос следећем попису становника. Ко зна колико је Срба нестало само у тој 

процени? Антун Тус је војнички проценио ситуацију: „Рушењем релеја на Јахорини 

и Мајевици Србија је изгубила најважнију информацију. Борбени авиони сада могу 

да се неопажено приближе Београду, што Србе оставља без стратешке предности. 

Хрватска војска ће суделовати у пресецању Коридора, освајању Добоја и источне 

Херцеговине, као 'хрватског безбедног појаса'“. Наравно уз такав след догађаја иду 

и две „историјске изјаве“ глобалистичких пулена. Бил Клинтон је за НАТО 

бомбардовање и ракетирање Срба рекао да је „то примеран одговор на 

бомбардовање Сарајева“ и да су „акција НАТО-а упутиле јасну поруку босанским 

Србима да не могу ништа добити, а могу све изгубити“. А Азем Власи је окуражено 

изјавио: „Срби ће доживети на Косову исту судбину као у Крајини“. 
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Чудесно, али само дан по престанку бомбардовања 8. септембра 1995. 

године уследио је истински историјски догађај. Озваничена је Република Српска 

формулацијом у Споразуму на Тројној министарској конференцији у америчкој 

мисији у Женеви. У Тачки 2. Споразума пише: „Босна и Херцеговина ће се 

састојати од два ентитета, Федерације Босне и Херцеговине, која је основана 

вашингтонским споразумима, и Републике Српске“. Састанком под 

покровитељством Контакт групе за претходну СФРЈ руководио је Ричард Холбрук, 

човек који се све време ставља на страну србских непријатеља.10 У Србији је тај 

американизовани састанак проглашен историјским успехом српског народа, а 

формулација из споразума протумачена је као колосални успех политике 

Слободана Милошевића. На тај начин је нестала Република Српска Крајина, а Срби 

су доживели још један значајан пораз. Дејтонски споразум са париским потписом је 

наметнут србском народу, буквално завртањем руку на леђа србским политичким 

представницима. Ни ту није крај. Када је то у интересу западних сила, Дејтонски 

споразум је попут Резолуције СБ 1244 само „мртво слово на папиру“.11 Уз то, Запад 

све време настоји да пребаци своје грехе на србски род. На све начине 

изједначавају страдања у Јасеновцу, Сребреници и Вуковару. Републику Српску 

Крајину и Републику Српску хрватски и муслимански екстремисти тумаче као 

геноцидне творевине, а њихови налогодавци не реагују. Срби се оптужују и за 

урбицид.12  

Све што је уследило после пораза на западним просторима, посебно у време 

агресије на СРЈ и успостављањем протектората на подручју Косова и Метохије, је 

непосредан доказ да су Срби окупирани и да непријатељи владају србским 

простором преко марионета. Најнижем слоју људи у окупираном Београду систем 
                                                             
10 Познато је, на пример, да је Ричард Холбрук масон 33. степена и члан Комитета 300, што 
значи да има изнад себе најмање 30 потенцијалних налогодаваца. Када се говори о 
„владарима из сенке”, важно је рећи да Савет безбедности чине исте чланице које су у 
НАТО-у или Контакт-групама, тако да је нелогично и наивно очекивати да ће Савет 
безбедности реаговати када НАТО прекрши његове одлуке. 

11 Војислав Шешељ, Фалсификована воља народа, стр. 169.  

12 Милош Кнежевић, Тужбена иронија прикривеног геноцида, из зборника радова „Српски 
народ од Сарајевског атентата до Хашког трибунала“, стр. 171.  
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„великог брата“ обраћа се са „Поштовани путници очитајте своју карту!“ Отроци 

из периода Цара Душана сада имају право да улазе у манастире и цркве и да им се 

несвесни демократи обраћају са „поштовани“. После свега што се Србима 

догодило, скоро је неупутно питати Србе шта је то крст? Од када се крст налази на 

србским црквеним објектима? Када су и како србски преци примили хришћанство? 

Којој касти или којем племену су припадали устаници из 1804. године? Да ли је 

истина да су партизани србског порекла у Шестој партизанској дивизији (Личка) 

сматрали да су четници (Срби) њихови највећи непријатељи?13 Ко данас свако 

србско окупљање на улицама проглашава скупом хулигана, фашиста и екстремних 

националиста? Колико је био у прау Арчибалд Рајс, када је тврдио да Срби нису 

религиозни у правом смилу те речи? Похвалио је свештенике, као народне људе. 

Какве то везе има са окупацијом Срба? Има. У галиматијасу створеном у свету 

лажи, свештеници и монаси успевају да буду уз народ и да проберу истините 

тврдње из Старог завета, те да и на почетку 21. века буду поштовани у србском 

роду. Међутим, да би Срби обезбедили извеснију будућност потребно је да СПЦ 

буде јединствена и истински народна. Њен допринос очувању хришћанских 

објеката је неспоран, упркос истини да скоро ништа од докумената из периода пре 

покрштавања Срба није сачувано у ниједном манастиру, ни у скривеним одајама. 

Ништа није откопано. Србски владајући свештеници се отуђују од народа преко 

новог екуменистичког покрета, предвођеног папом и сладбеницима „Њу ејџа“. 

Покорени народ је напустила и Немањићка црква. Масонерија никад није била уз 

народ. То је елита, за коју је народ – руља. Зато нико није ни покушао да организује 

одбрану србског националног бића, посебно србске културе, језика и писма.  

Дакле, нису Срби и њихова матица Србија само сваковрсно неслободни – 

они су фактички окупирани. Прво је окупирана Република Србска Крајина, па 

србски простори у Босни и Херцеговини и коначно Република Србија. Пуковник у 

пензији Горан Јевтовић, заменик Начелника кабинета Начелника генералштава 

Војске Југославије и Војске Србије и Црне Горе, у фељтону под насловом „Под 

окупацијом у власти НАТО (ЕУ)“ је написао: „Разваљен је систем одбране, а са 

                                                             
13 Momčilo Diklić, Tragovi velike prevare i duboke rane izdaje, стр. 182.  
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њимe и Војска као носилац те уставне обавезе. Не постоје више територијална 

подела и зоне одговорности јединица, баш као што не постоје састави стратегијско-

оперативног нивоа (армије, корпуси, дивизије), на српском (некада југословенском) 

ратишту, односно војишту, којима се једино могао бранити територијални 

суверенитет и целовитост земље, а у то рачунам и Косово и Метохију. 

Располажемо бројчано малом, тзв. оперативном оружаном силом, која не може, 

будимо реални и не забијајмо главу у песак, у случају рата да одбрани ни саму 

себе, а камоли државу и народ“. Академик Коста Чавошки, који је подржавао 

Српску радикалну странку и Српску напредну странку, када су се борили за 

опстанак србског народа, на редовној годишњој Скупштини Покрета Двери, 

одржаној у Београду, у амфитеатру Центра Сава, 13. децембра 2014, уз присуство 

више стотина делегата и гостију, изјавио је: „Е, видите, у овом тренутку ми смо 

суочени са погубном чињеницом да су ове наше издајничке власти препустиле 

Косово и Метохију худој судбини. Оне су се одрекле од тог стожера наше 

духовности и културно-историјског идентитета, да не говорим – државности, и да 

су то заправо препустили једној туђој, самозваној, непријатељској држави. То су 

учинили у Бриселу склапајући споразуме, то су учинили тако што су подигли праву 

државну границу на прилазу Аутономној покрајини Косово и Метохија, и што 

наше суграђане Србе, и држављане – силом терају да постану држављани нама 

непријатељске државе... Е, видите зато ја говорим јавно, мислим да то мора да се 

подвуче, да су они који то чине, а то су Томислав Николић, Александар Вучић, 

Ивица Дачић – Велеиздајници! И они ће једног дана морати да одговарају, било 

пред овим, било пред оним судом, јер су таква дела неопростива – пред овим 

народом и пред историјом!“ Марко Јакшић је истим поводом изјавио: „Власт у 

Србији је иста као она 'мајданска' у Кијеву. Видите да је све устројено на 

марионетској основи: од власти, па до судства. Што се тиче одлуке Уставног суда, 

очигледно је да он није самосталан и да ради по диктату власти, а још и више по 

диктату западних ментора. Основна логика којом се окупатори руководе личи на 

ону народну 'да се Власи не досете', што значи да покушавају да отму Космет из 

Србије, а да сами Срби то не примете“. 
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Најбољи доказ да су Горан Јевтовић, Коста Чавошки и Марко Јакшић у 

праву, односно да је Србија окупирана земља, је свима позната процедура 

успостављања марионетске власти до 5. октобра 2000. године. 

Други доказ су споменици и називи улица и булевара по вероватно 

најстаријем граду света – Београду. Споменике граде и називе улицама дају 

победници. Најновији споменик је амбасада САД на Дедињу, а у низу споменика и 

доказа да су Срби под вавилонско-језуитском контролом су „Кућа цвећа“ на 

Дедињу, Винча затрпана депонијом, Палата „Албанија“, Трг и споменик Николи 

Пашићу, Споменик незнаном јунаку на Авали, ТВ торањ на Авали, Кип победника 

на Калемегдану, Булевар Зорана Ђинђића, Амбуланта Џорџа Вашингтона, 

једанаест улица Маршала Тита...14  

Зар није занимљиво, што у Београду постоји споменик Николи Пашићу, а не 

постоји споменик његовом претпостављеном, краљу Александру Карађорђевићу, 

чији споменик не желе ни у његовом родном Цетињу? Споменици много показују. 

Трећи доказ је предаја докумената из архива дојучерашњим непријатељима. 

Ниједна слободна земља на свету не даје своја документа, посебно са неким од 

степена тајности. У организованим земљама, па и у Србији, није лако доћи до 

вреднијих књига у библиотекама и читаоницама, а камоли до докумената. Ту спада 

и продаја артефаката и ископина, који треба да помогну у одгонетању историје. Ту 

се уклапа понашање петооктобарских администрација према Народном музеју у 

Београду и његовим експонатима, односно према чувању и продаји експоната. 

Ништа мање вредан доказ окупираности је пристајање да се српском народу отму 

језик и писмо и пристајање да о судбини језика и писма одлучују несрби.  

Четврти доказ је понашање администрације. На пример, по завршетку 

агресије на СРЈ (према демократском речнику „војне интервенције“) Слободан 

Милошевић је тврдио да је победио НАТО и тим поводом је инсталирао „вечну 

                                                             
14 Критеријум за то који споменици представљају ознаку окупатора потиче из времена када 
су Срби били слободни – пре 325. године. При томе, први одређујући став је да би 
слободни Срби свакако у Београду имали споменик богу Виду (кад су се већ изборили за 
Видовдан). Подразумева се да је критеријум универзалан, јер када се мисли из неке 
религије или на основу неког политичког пројекта, суд о споменицима би могао да буде 
другачији. 
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ватру“ на Новом Београду. Да је био у праву „вечна ватра“ би горела. Новој власти, 

која је приморана да сарађује са окупаторима, не пада напамет да упали огањ, што 

је најбољи доказ окупираности, будући да је „вечни пламен“ симбол слободе. 

Никада није утврђено ко је, истог дана када је горела Скупштина (5. октобар 2000), 

демонтирао и однео четири велика уређаја, од којих је сваки коштао 60.000 евра. 

Незванично се говорило да су завршили у једној дискотеци у Будви, али чини се да 

се нико није ни потрудио да их потражи. Убрзо је згаснуо и вечни пламен. Није 

било више никога да пуни резервоар плином, а вандали су се побринули да то не 

буде могуће чак и уколико то неко случајно пожели – уништили су плинске 

инсталације. Коначно, уништен је и натпис на споменику. Обелиск данас стоји као 

тамна силуета у тишини парка, заборављен и уништен. 

Та служанска администрација је послала у Хаг своје претходнике и генерале 

који су бранили СРЈ од агресије – да им суди агресор. А понашање администрације, 

која не може другачије да ради него онако како јој се нареди, илуструје и смрт 

генерал-потпуковника Љубише Стојимировића. Када је умро и када је сахрањен 

ниједно средство јавног информисања (штампа, радио и ТВ) није објавило вест о 

смрти. Довољно је да се зна да је генерал Стојимировић, био изузетан официр, 

којег би желела у својим редовима свака армија света. Био је, поред осталих 

дужности, командант Гардијске бригаде, командант Корпуса специјалних јединица, 

начелник Војне академије ВЈ, начелник штаба Треће армије ВЈ, која се на Косову и 

Метохији супротставила НАТО алијанси и председник Скупштине клуба генерала 

и адмирала Србије. Однос Србије према његовој смрти био је крунска 

верификација окупираности и пораза. 

Многи читаоци ће се због недовољне информисаности изненадити ставом у 

вези са споменицима и улицама. Срби ће бити слободан народ тек оног тренутка 

када се амбасада САД премести са Дедиња било где. Та амбасада је симбол 

најновије окупације. Све што се Србији и Србима догађа везано је за вашингтонске 

одлуке које она спроводи и преноси потчињеној власти Србије. Само својом 

савршеном осионошћу успеле је да се смести уз србске дворове на Дедињу, 

најлепшем и најскупљем делу Београда. Јер, само тако народ може да схвати да је, 
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због дрскости да се супротстави новом светском поретку, на савремен начин 

набијен на колац.  

Као што је речено, у низу споменика и доказа да су Срби под вавилонско-

језуитском контролом је „Кућа цвећа“ на Дедињу. После свега, нико не зна да ли је 

Јосип Броз сахрањен у том маузолеју, нити да ли је заслужио да баш у Београду 

има издвојени гроб. Једино је очигледно да из некоме познатих разлога нема 

петокраку на спомен обележју, а има много доказа да су му Срби благо речено 

сметали. Његове републичке границе, не дозвољавање да се Срби после Другог 

светског рата врате на Косово и Метохију и стимулисање рађања Шћипетара, Срби 

су платили крвљу.  И сада плаћају цену његових одлука.  

Да Винча није затрпана навећом депонијом у Европи, свет би могао да 

новим археолошким захватима сазна много више него што зна о свом пореклу и 

Винчанском писму и Винчанској култури. Некоме не одговара да се сазна 

генеалошка истина.  

Палата „Албанија“. Било је предлога да се та „палата“ зове Косово и 

Метохија. Није прихваћено, али је мање логично да се после свега зове „Палата 

Албанија“. Можда је име промењено, а да грађани Србије не знају. Трг и споменик 

Николи Пашићу. Доказано је у „Бернском процесу“ да је Никола Пашић покрао 

Србе и помоћ упућену напаћеном народу, а историчари никако да установе 

одговорност Николе Пашића за одлуку која је одвела у смрт више од шездесет 

одсто српског мушког рода. Споменик незнаном јунаку на Авали, настао је тако 

што је краљ Александар Карађорђевић обесно срушио средњовековни град на 

римским темељима Жрнов(ан), по наређењу његовог претпостављеног у масонској 

ложи, Ивана Мештровића. Када је срушен симбол Београда, ТВ торањ на Авали, 

Београђани су то доживели као космички бол. Нико није питао народ шта би желео 

да буде на том месту. Многи људи имају примедбу на његов облик који подсећа на 

џамију. Кип победника на Калемегдану, урађен је под утицајем масонерије, коју је 

предводио Иван Мештровић. Булевар Зорана Ђинђића, подсећа све људе који се 

осећају неслободним после „петооктобарске револуције“ на човека који је призивао 

бомбе и опамећивање народ помоћу ракета.  
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Око Србије су никле нове националне државе. У њима не само да не владају 

Срби, него се боре за опстанак, за голи живот. Истовремено, у Србији Срби као 

већински народ имају све мање права. Већа права имају националне мањине, 

посебно Роми, и припадници ЛГБТ популације. Када Срби изађу на улице, медији 

и НВО их називају националисти, клерофашисти, екстремни десничари. Радио и 

ТВ екипе им и не прилазе. Тако је било, на пример, када се обележавају годишњице 

агресије на СР Југославију, или када подржавају Србе са Косова и Метохије. Чак и 

институције које носе назив српски, попут Српске акедемије наука и уметности и 

Матице српске, не покушавају да се изборе са угрожавањем Срба. То се посебно 

односи на заштиту писма, језика, историје, тековина, човека.  

Намети народу су већи сада него за време феудалне, кастинске Србије и 

владавине Турака. Тада је била позната одомаћена пљачка народа (натурална 

дажбина) названа „десетак“, или харач. Данас се, на пример, од грађана у 

Републици Српској за разне доприносе тражи 76 марака на сваких 500 марака.15 То 

значи да је намет већи од 15 одсто. Где је ту демократски и друштвени напредак? 

Највећа претња обичном Београђанину је „Београд на реци“. Као што су 

себри, меропси и отроци кулучили градећи дворце и манастире, а у њих нису смели 

да уђу. Тако ће „Београд на Сави“ користити само богаташи из целог света (на 

пример кувајтски емири) и уживати у позориштима, салама за плес и кафићима, а 

Београђани ће посматрати како им се урушавају фасаде, водовод, канализација, 

инсталације, терасе, балкони, дворишта... Стари Београд је и сада труо, а до 

изградње велелепних објеката на Сави  биће у још јаднијем стању. Имућни не би то 

били, када би били дарољубиви, човекољубиви, самилосни и великодушни. 

 Ту су Срби и Србија. Али, како су вавилонски језуити обезбедили најновију 

марионетску власт у Србији? Иако су ретки људи који не знају да су истина и слобода 

неприкосновени циљеви сваког човека и човечанства, марионете уведене у државну 

администрацију су својим (не)чињењем поништили услове за опстанак Србије, а посебно 

                                                             
15 Податке за Републику Србију аутор не зна, јер се нико из власти није огласио са 
одговарајућим податком. У Србији пљачкају и пензионере и то на сваки начин. На пример, 
у градском саобраћају нису сви једнаки, јер од висине пензије зависи цена карте. Људи се 
дестимулишу да буду успешни, будући да им се вредност коју су стекли током 
вишегодишњег рада одузима регулативом. 
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Срба у Србији. Јавна је тајна да је бивши амерички командос из Вијетнама и војни 

обавештајац са дипломатским имунитетом у Бурми, оперативац разних 

специјалних ратова и хладног рата, пуковник Роберт Хелви учествовао почетком 

2000-те у будимпештанском хотелу „Хилтон“ у обуци 12 „српских“ регрута из 

групе „Отпор“. Када је реч о организацијама сличним „Отпору“, треба се подсетити 

садржаја Директиве 20/1 из 1948. године у којој је писало да ће се ослањати на 

истомишљенике. Нашли су их. Реч је о прозападно оријентисаним људима, којима 

је мамонизовани Запад узор у сваком смислу.  

Задатак „петооктобараца“ је био уклањање одједном непослушног или 

наводно непослушног Слободана Милошевића и његова замена глобалистички 

оријентисаном гарнитуром. Један од првих и најревноснијих студената пуковника 

Хелвија био је Срђа Поповић. Срђа је заједно са Зораном Ђинђићем позивао САД и 

НАТО да бомбардују Србију „све док се српски народ не дозове памети“. 

Полазницима курсева у Будимпешти препоручене су меке, плишане „гандијевске 

методе“. Подучавани су како да пасивним физичким отпором и изазивањем 

„ненасилних“ нереда (буком и физичком опструкцијом), прекидају режимске 

манифестације, ометају трибине, говоре, провоцирају полицију на насиље, а потом 

документују и публикују у медијима то насиље, ради стварања анти-режимског 

осећања. Спонтана петооктобарска демонстрација коштала је администрацију Била 

Клинтона 25 милиона долара.  

Наравно, амерички утицај није завршен мандатом Била Клинтона. Тамо се 

мењају председници, али концепт никада. На основу тог концепта, звао се он 

„амерички сан“ или „амерички начин живота“, свеједно је, постају људи попут 

ревносног Американца Џозефа. Борис Константинович (Саратов) Ракитин имао је 

искуство са једним Џозефом, када је био у улози руског миротворца: „Џозеф ме је 

једном приликом сав узбуђен упитао: 'Како можемо помоћи господину Јељцину?' 

Ја сам се запањимо: 'Ко то ми? Ти и ја?' 'Ми – то је Америка – гласио је његов 

одговор'. После смо тог Американца видели у униформи мајора армије САД“.16   

                                                             
16 Руска Академија наука, Центар за изучавање савремене балканске кризе, Друштво 
Српско-руског пријатељства и руске дијаспоре, Руски миротворци на Балкану, стр. 69. 
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Како изгледа амерички утицај, најбоље се може сазнати у амбасади САД, на 

основу званичних информација и информација које понекад (не)намерно „процуре“ 

у средства јавног информисања. Тако је објављено, да је у току посете америчкој 

амбасади у Београду, у разговору са отправницом амбасаде Џенифер Браш, 

градоначелник Београда и челник Демократске странке критиковао амбасадора 

Руске Федерације Александра Васиљевича Конузина. Затим да је Ђилас оптужио 

САД и ЕУ да нису довољно притисли СНС да се отворено изјасни да се залаже за 

хапшење генерала Младића, сарадњу са Хашким трибуналом и да се одриче 

Косова.  

Иако све личи на крај једног народа, чини се да је дошао историјски 

тренутак од којег се све поново мења. На потезу су Руси, који треба да докажу 

свету да су способни да одбране себе, у име целог људског рода. Уколико у томе 

успеју, онда нису била залудна сва страдања српског (на)рода и сва 

супротстављања злу кроз вековима дугу историју, посебно од, по свему судећи, 

пресудне 325. године. Излаз је у освешћивању Срба. Само освешћени могу 

разборито да размишљају о својим страдањима, светским процесима, порецима, 

изгубљеном времену и простору, а посебно о ускраћеној слободи.  
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