Onaj koji bi rekao da politika, po
pravilu, nema veze sa ËestitoπÊu i
posle toga mirno spava neka zna da
je najnebriæqiviji domaÊin i najbezduπniji otac koji se moæe
zamisliti.

Narod je oseÊawem, navikama, izrekama, vezan za zakon... Naπ je zakon
vrlo kratak, ali zato vrlo veliki. On
ima samo tri principa: domaÊinstvo,
Ëojstvo i junaπtvo. To je zakon naπeg
naroda!

ПРЕТЕ ЛИ ИзБЕГЛИцЕ ДА ПОТПуНО
ОСВОјЕ ЕВРОПу?

POSLEDICE „NARANXASTIH REVOLUCIJA” NA BLISKOM ISTOKU I AFRICI

САД и НАТО се никада нису узнемиравали због последица „наранџастих
револуција“ и промена „неодговарајућих
режима“ на Блиском Истоку и у Северној
Африци. Једино што је било важно то је да
се
дохвате
региона
са
нафтом.
Транснационалне компаније добити ради
могу сваку војну операцију Пентагона и
његових партнера из Северноатлантске алијансе да плате и унапред.
Први полигон је постао Ирак.
Изговарајући се „демократизацијом“ САД
и Велика Британија су окупирали ту земљу,
обесили Садама Хусеина и од милиона
Ирачана направили просјаке. Земља која је
некада цветала потонула је у дубине грађанских ратова. Али је зато добит нових газда
Ирака од експлоатације и продаје нафте
порасла немерљиво много. 2011. године су
одлучили да „Ирачко искуство“ искористе у Либији.

Шема потпуно иста: бомбардовања,
убиство Моамера Гадафија, одузимање најбогатијих нафтних налазишта, десетине
хиљада локалних и међународних пљачкаша који газе све пред собом ради њиховог
легалног и илегалног „посла са нафтом“,
хаос и стотине хиљада избеглица.
Нестабилност на Блиском Истоку
одговара само финансијским и нафтним
магнатима. Уопште им не требају лидери
који се боре за интересе свог народа и који
неће да дозволе да се природна богатства
њихове земље отимају. Било је и неколико
покушаја да се „демократизује“ Египат, али
безуспешно. Народ је отерао исламисте и
америчког агента доктора Мурсија и власт
дао војсци.

После тог неуспеха Вашингтон је
почео рат у Сирији. Сиријци су се нашли у
првим редовима борбе против међународног тероризма и нису издали свог председника Башара Асада. А баш је он био тај који
је сметао Американцима. На срећу – ни ту
нису успели. Грађански рат у Сирији траје

већ четири године.
Као резултат последњих војних дејстава Пентагона и НАТО-а Блиски Исток су
напустиле стотине хиљада Сиријаца,
Либијаца, Ирачана и других народа из тих
региона. Они се како год знају пребацују у
суседне земље, покушавајући да „срећу“
нађу у Европи. Стари Свет се постепено
претвара у огромни избеглички логор.
Највише невоља због тога имају
Србија, Мађарска, Словачка и Аустрија.
Реком избеглица се више не може управљати. Ситуација је све запаљивија. У Немачкој је већ долазило до сукоба са полицијом,
Француска тешком муком брани евротунел
од оних који би хтели да се нађу у Великој
Британији. Европљани су у паници, они схватају да ће „девети талас“ успети да уништи
живот на који су навикли, сит и миран, и
врло брзо ће се Европа променити до
непрепознатљивости.
Ко је прави кривац за све то, први је
проговорио чешки председник Милош
Земан. Он је сасвим сигуран да нешто мора
да се учини. Ако ништа друго, он се припрема да говори на јесењем заседању Генeралне
скупштине УН и да предложи да се обнови
систем такозваних плавих шлемова УН.

Председник Чешке сматра да јединице „плавих шлемова“ треба да се састоје из специјалних мањих делова који ће
се бавити ликвидацијом база на Блиском
Истоку, у Авганистану и другим „врућим
тачкама“ у којима тренирају терористе и
одакле у паници беже милиони људи. „Ето,
тиме се сада треба позабавити, а не упадима
са тенковима, артиљеријом и пешадијом“ –
подвлачи Земан. Јасно је да се оваква иницијатива не може допасти ни Вашингтону,
ни Бриселу. Тренутно они од опљачкане
нафте имају добит о којој је могуће само
сањати, а стабилност и ред могу само да их
ометају.
ФСК, 8.8.2015.
(Podvukla - Iskra)
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Svetski ekonomski forum o rezultatima VuËiÊeve vlasti

Упркос примитивној маркетиншкој машинерији владајућег режима, чињенице о тежини
економског положаја у који су Србију довеле
еврофилске владе у протеклих седам година
није могуће сакрити.

Извештај Светског економског форума
који Србију генерално смешта на незавидно 94.
место међу 144 светске економије, постаје по
Вучићеву владу још незавиднији када се погледају посебне оцене најважнијих параметара
функционисања државе.
Институције наше земље налазе се на 122
-ом, а макроекономско окружење на 129. месту.

Заштита имовине у нашој земљи смештена је на 127., а независност судства на 118.
место.
Директне оцене параметара рада Владе
Александра Вучића показују реалност коју живимо.
Бесмисленост Владиног трошења средстава смештена је на 132. место, док смо по
фаворизовању у одлукама владиних званичника
нивоу некадашњих латиноамеричких диктатура
и заузимамо 120. место међу 144 светске економије.
По квалитету путева смо 114. земља
света; по степену организованог криминала 106.
што је позиција на коју нам је смештен и образовни систем.
Посебну језу и страх за будућност наше
земље изазивају подаци из годишњег Светског
економског форума о способности земље да
задржи талентоване младе људе.

Вучићева Србија је ту на 141- ом, док смо
са привлачењем талената још успешнији - претпоследњи у свету!
Поређења ради у четири године којима је
Владом Републике Србије управљала Демократска странка Србије, којој је национални интерес
био приоритет, наша земља доживела је економски раст који се може проверити и у извеш-

тајима Светског економског форума за тај
период.
Тада је Телеком Србија куповао фирме у
окружењу, а земља бележила раст у свим проверљивим економским и друштвеним параметрима.
Као и промене у економији, и за раст и за
пад оцена неке економије на листи Светског
економског форума потребно је време.

Од победе мантре „Европа нема алтернативу“ пре седам година наша економија и
друштво бележе непрестани пад како по глобалној позицији, тако и у појединачним параметрима који се у извештајима Светског економског
форума оцењују.
Са 80. позиције у 2005-ој години су нашу
земљу еврофилске владе успеле да за седам
година „напретка у европским интеграцијама“
оборе на стравично 101. место у прошлој години доводећи државу и друштво на руб опстанка.

Све одлике диктатуре Вучићев режим је
одавно попримио и – ма колико демократија
била привид и провозоријум – српски народ је у
још тежем стању будући да живи привид тог
привида.
Уколико се некоме оцене о „диктатури
демократијарата“ или „евроунијатској џамахирији“ чини претешким, зар је потребно апсолвирати медијско једногласје еврофилских медија
приземне и таблоидне провинцијенције до којих
подаци изнети у првом делу текста не - не могу
– већ НЕ СМЕЈУ доћи.
Насиље над политичким неистомишљеницима је већ уобичајена ствар.

Институције државе чврсто су под ногама
Александра Вучића.
Требају ли бољи примери од Уставног
суда који се оглашава „ненадлежним“ о тзв.
„Бриселском споразуму“ или монструозне завере

Car je go...

ћутања о паду хеликопетра и смрти седморо
људи у коју су до гуше била упетљана два министра и војни врх?

Притисци и суровост у рушењу политичких алтернатива – исказана и приликом неуспелог покушаја пуча у Демократској странци
Србије – не остављају дилему да би се режим или чак и да ЋЕ се - режим бранити и монтираним судским процесима, хапшењем и егзекуцијом политичких противника, уколико за то добије дозволу бриселских ментора.
Наду улива једино истина да нема тих
лажи које трају до века.

Ако би ишта помогло и продужило живот
овог режима који је већ на издисају у судару са
стварношћу, то би била некаква квазиреволуционарна акција недораслих људи који би
непромишљеним акцијама дали повода за увођење системске репресије у којој би тренутна
власт погане циљеве својих ментора убрзано
спровела слажући још једну коцкицу грозног
мозаика званог Нови светски поредак.

Нехотице, режим већ чини све што може
да оконча своју срамотну улогу у српској историји.
Гушењем политичког излаза подигао је
унутрашњи притисак и, након најављених
поскупљења, током јесени ће и званично ући у
прединфарктно стање.
Власт Александра Вучића неће нико ни
срушити ни сломити.

Она ће – будући сва саздана на привидима и лажи - урушити.

Важно је само да с њоме не сруши и
Србија и да не дође до грађанских немира које
би НАТО готово сигурно искористио као изговор
за формалну окупацију Србије.

Оружје нам, у том случају, више не би
биле речи.
Srbija
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Избеглички logor Србија

￼
До сада је то била само незванична
информaција, а сада смо преко председника
скупштинског Одбора за одбрану и безбедност
Момира Стојановића и званично обавештени: у
Србији би ускоро могао да почне да се гради
центар за 400.000 азиланата са Блиског истока и
севера Африке!

Наравно, Александар Вулин је брже-боље
покушао невешто ту вест да демантује, али је и
пре изјаве Момира Стојановића (као и Вулиновог
демантија који је уследио), била јавна тајна да
постоји план наших „европских пријатеља“ за
изградњу огромног колективног центра за мигранте на територији Србије. Јасно је и да тај
план Влада Србије жели да сакрије пре него што
почне са његовом реализацијом.

Постоји ли адекватан израз који би описао ово лудило у најави? Ја не могу такав израз
да нађем, а да у исто време задржим елементарну пристојност. Јер, јасно је да овде није реч
о обичном центру за азиланте, већ о стварању
својеврсне државе – гета на територији суверене државе - Србије! У питању је иницијална
каписла за активирање безбедносне, социјалне
и демографске бомбе, која ће, ако се реализује,
својом експлозијом и дефинитивно сахранити
остатке онога што се још Србијом зове!

Треба ли подсећати да се план за поменуту државу – гето прави у земљи у којој годишње 35.000 више људи умре него што се роди, у
земљи у којој је већина људи на рубу егзистенције, у земљи и народу који је доживео троструки геноцид у двадесетом веку? Зар народу и
држави (која је деведестих година прошлога
века примила више стотина хиљада избеглица
са подручја ратом разорене Југославије) лицемери из ЕУ поново треба да држе моралне лекције о томе како је довођење стотине хиљада
(махом војно способних) мушкараца друге вере
и културе врхунски акт милосрђа?

Зар то нису исти они лицемери који
подижу санитарне кордоне и зидове према мигрантима, а у исто време нама држе лекције о
„мултикултуралности“ и „достигнутом нивоу
поштовања људских права и слобода“? Зар то
нису они исти који нас мрцваре и уцењују 25
година? Колико ћемо још претприступних провера моћи да преживимо? Хоће ли ова власт и ту
као и у свему другом попустити ?
Као својеврстан одговор, цитирао бих
Његоша „Не бојим се вражијега кота, Нека га је
к'о у гори листа, Већ се бојим од зла домаћега..."
Остаћу пристојан, па ћу овде завршити коментар
NSPM, 11.8.2015.

Данило Тврдишић
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Nedavno preminuli
Ëlanovi naπe zajednice

+ Duπan –oreviÊ - Levi

U Titelu, BaËka, umro je 22. jula 2015, naπ drug i bivπi srpski dobrovoqac Duπan –oreviÊ - Levi (90).
Duπan je roen u Velikoj Plani 15. marta 1925. Kao gimnazijalac pristuPred zakquËewe ovog broja pio je omladinskoj
organizaciji JNP Zbor - `Beli orlovi`, a po izbijawu graanskog
`Iskre` stigle su nam vesti o nedavnoj rata u Srbiji pod okupacijom, na poziv generala NediÊa stupio je u srpske
smrti sledeÊih Ëlanova naπe zajed- dobrovoqce, kasnije SDK. Kao dobrovoqac uËestvovao je u svim borbama u Srbiji,
te wihovom povlaËewu krajem septembra 1944. u Sloveniju. PovlaËi se sa πtabom
nice:
SDK i onim pukovima usmerenim prema Italiji. Sa ostalim nacionalnim ratAUSTRALIJA:
nicima, prelaze prvih dana aprila 1945. u Italiju, gde skupa polaæu oruæje
+ Anka Samodol (98), u savezniËkim okupacionim snagama, Englezima. Englezi prvo sele dobrovoqce u
Melburnu. Anka je udova naπeg poznatog vojno-izbegliËki logor Forli, sredwa Italija. Posle nekoliko meseci Englezi
druga
Hrvata,
Kreπimira-Kreπe ponovo ujediwuju sve nacionalne snage i wihove izbegle porodice i sele u veliSamodola (umro pre 10 godina), pred- ki vojno-izbegliËki logor Eboli, juæno od Napuqa. Logor Eboli bio je desetomawi grad. Imao je svoju bolnicu, crkve, pozoriπte, razne πkole i gimratnog prvaka JNP Zbor u Dalmaciji i hiqaditi
naziju. Pokojni Duπan tu zavrπava svoje gimnazijsko πkolovawe. Aprila 1947.
Ëlana wegovog Savetodavnog odbora.
godine, Englezi sele stanovnike logora Eboli u okupiranu Zapadnu NemaËku i
+ Radica UroπeviÊ - Malcolm, u razbijaju ih u viπe izbegliËkih logora i prevode ih u civilni status `raseqenih
Melburnu. KÊi naπeg pokojnog druga lica`. Tako se i naπ Duπan sa veÊim brojem bivπih dobrovoqaca naπao u logoru
Minster.
Miπe UroπeviÊa iz ©apca.
Pokojni Duπan je sahrawen na mesnom grobqu u Titelu 24 jula. Sahrani je
+ Perka SuπiÊ, bivπa supruga naËalstvovo, po blagoslovu nadleænog Episkopa baËkog dr Irineja, W. P. Episkop
naπeg pokojnog FiÊe FilipoviÊa, austrijsko-πvajcarski Andrej, uz sasluæewe mesnog paroha jereja Miloπa
vodnog oficira i komandira Ëete u Jevrosimova, o. Duπana SpasojeviÊ iz Bratunca i jereja Leona MaleπeviÊa iz
Novog Sada. Razlog ovako visoke poËasti posmrtno ukazane Duπanu je poπtovawe
»etvrtom puku SDK.
episkopa Andreja prema pokojniku, koga je poznavao od svog detiwstva i smatrao
KANADA:
svjojim starjim prijateqem, jer je ovaj bio drug i revnosan parohijanin, te `desna
+ Branka Zekavica (roena ruka`u crkvenim poslovima wegovom ocu, parohu u Diseldorfu, upokojenom proti
DragaπeviÊ) (89), u Torontu 17. avgusta Dobrivoju ∆ileriÊu. U svom dugom nadgrobnom slovu episkop Andrej je izneo
2015. Branka je udova naπeg davno pre- obiqe podataka o æivotu i radu Levija kao izbeglice u NemaËkoj, te posle prominulog vojno-sudskog kapetana u πtabu mena u Srbiji, u rodnoj Velokoj Plani i kasnije u Titelu, staniπtu svoje supruge
Mire. Iz tog bogatstva seÊawa, izdvajamo najbitnije.
Korpusa,
Predraga
Zekavice.
Pokojni Duπan je u NemaËkoj ponovo zavrπio gimnaziju, a potom se upisao
Odlikovala se uroenim dostojanstvom na ekonomski fakultet u Minsteru. По завршетку студија прелази у Келн на
i hrabroπÊu u borbi za æivot i odgoj радио станицу Дојче веле где остаје све до свог пензионисања. Учествовао је
svoja dva sina, posle rane smrti supru- веома активно у црквеном животу Диселдорфске парохије. У Црквенoj општиga. Sahrana je obavqena 22. avgusta u ни Душко је био више година најпре благајник и затим председник црквене
општине, a постао је и њен велики добротвор. У току грађанског рата на тлу
Nijagara Fols. Branka ostavqa za бивше Југославије (1992-1995), Душко се укључио у добротворни рад, те је
sobom sinove Dragog i Boru, brata Boru помагао у скупљању помоћи пострадалима у Босни, Српској Крајини и Србији.
DragaπeviÊa i snaju Dragu, i sestru Помагао je нашим српским емигрантима да се што боље снађу у мрежи немачког законодавства, да овде лакше прилагоде своје животе. Као човек је био
Duπicu.
Svim naπim dragim pokojnici- принципијелан, праведан и дисциплинован и то исто је тражио и од својих суграђана.
ma, slava i hvala. Molimo se Gospodu
Episkop Andrej je naroчito cenio πto se Duπko, kao i wegov pokojni otac,
da im podari veËni æivot u Carstvu prota Dobrivoje, posle skoro 50 godina вратиo у своју отаџбину. „Дивио сам се
Hrista Spasiteqa!
како је Душан после педесетогодишњег изгнанства опет загрлио своју родну
Iskra груду. И када су људи чули да се Леви вратио у Србију, били su задивљени и
рекли: то је права љубав према Богу, Цркви и роду нашем. Dа и овде кажемо:
велика је разлика у живљењу по немачким схватањима благостања у поређењу
PRILOZI ISKRI
са квалитетом живота у нашој матици ”. Episkop je viπe puta obiπao prijateqa
Duπana u Velikoj Plani, te kasnije u Titelu. Na kraju svoje besede, episkop se
Za pokoj duπa pomrlih dobrovoqaca posebno zahvalio Levijevoj supruzi Miri, na wemom predan starawu i qubavi
»aËana
prema pokojniku, jer je on posledwih nekoliko godina bio invalid u kolicima.
Neka je slava i hvala naπem drugu Duπanu. VeËan mu pomen u
Dr Slavoqub MatoviÊ
E 40
CarstvuHristovom!
Iskra
Radmila StankoviÊ
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Marko AleksiÊ...

Доста њих се заснивају на стварним историјским личностима и дешавањима у којим је он
учествовао. Алексић сматра да је народни
певач на понеким местима дао себи уметничку
слободу где Марко показује своју самосталност. Он ипак показује Маркове главне особине – необично јунаштво, љубав породице и
народа, поштење и осећање за истину и правду, а истовремено и неке друге не тако повољне, као прекост, пијанчење, тврдоглавост и
друге. Међутим, што је најважније, Марко је
приказан као највећи борац против неријатеља
из жарке жеље да се народ ослободи, као и
жеље да му се освети за пораз. Марково
поштење и брига за народ такође се истичу и у
народним песмама. У овоме је умешно примењена и синтеза стварних догађаја и уметности.
''Маркова митска сила, која је прерасла у
народној визији, далеко је превазишла његову
овоземаљску снагу и постала је немерљива
реалним мерилима.''(261) Томе доприноси и
чињеница да му се не зна овоземаљски гроб.

Занимљиво је и ауторово поређење
кнеза Лазара с Марком у народном предању:
''Док су култ кнеза Лазара поштовали сви, али
пре свега црква и крупна властела, дотле се
Маркова популарност све више селила међу
обичан народ. У наредном времену властела је
напуштала земљу и нестајала на друге начине,
док је народно предање расло и бивало све
снажније.''(280) Отуда и данашње певање о
Марку веће као мит него као државника и
историјске личности.

Књига Марка Алексића има и многе
друге врлине. Историјски подаци, описи живота у средњовековној Србији налазе се на многим странама. Такође и описи тадашњег
оружја, са илустрацијама (нажалост, неке од
њих нису довољно јасне). У овим описима види
се да је Србија у четрнаестом веку била веома
развијена у материјалном и, нарочито, у
духовном смислу. За оне који се интересују за
ове предмете књига је крцати извор. Треба
такође истаћи Алексићев стил писања и причања, што чини да се књига лако чита, и поред
многобројних детаља од научне вредности.

Марко Краљевић. Човек који је постао
легенда послужиће Србима да сазнају историјске чињенице о Марку Краљевићу, не заборавивши легенде по којима је познат у народу.
Аутор успешно употпуњује легенде и привремени успех у опстанку као народ, после могућег дефинитивног ропства и нестанка.

Васа Михаиловић
-------------------Марко Алексић, Марко Краљевић.Човек
који је постао легенда (Београд: Лагуна, 2015),
320 стр. Бројеви страница цитата из ове књиге
назначени су у тексту.
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Milorad Pupovac: "OzvaniËena
kampawa protiv Srba"
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeÊa
(SNV) Milorad Pupovac ocjenio je danas da je
gradsko vijeÊe Vukovara, usvajawem odluke o izmjenama Statuta, kojima viπe nisu predviene dvojeziËne table na gradskim ustanovama i ulicama,
ozvaniËilo kampawu koja je dvije godine voena u
Hrvatskoj protiv Êirilice i protiv pripadnika
srpske zajednice kao korisnika tog pisma.
Pupovac je u izjavi za Tanjug istakao da ta
odluka predstavqa krπewe ustavnih i zakonskih
odredbi u Hrvatskoj, ali i gaæewe odredbi pristupnog ugovora Hrvatske i EU.
Pri tome je, kako je objasnio, to veÊe derogiralo ovlasti hrvatske vlade o sprovoewu
zakona, voluntaristiËki protumaËilo odluku
Ustavnog suda i stvorilo pretpostavke da
diskriminira jedno pismo - u ovom sluËaju pismo
srpske zajednice u Republici Hrvatskoj i to
pretvori u statutarnu zvaniËnu praksu jednog
gradskog vijeÊa.
"Na taj naËin, gradsko vijeÊe nije samo
prekrπilo vaæeÊe ustavne i zakonske odredbe u
Republici Hrvatskoj, ono je na taj naËin bacilo
pod noge i odredbe pristupnog ugovora Republike
Hrvatske koji je potpisalo 27 Ëlanica EU, koji je
prihvatio Evropski parlament", istakao je
Pupovac.
Prema wegovim rijeËima, veÊina koju je
HDZ formirao u gradskom vijeÊu Vukovara
pokazala je da je moguÊe staviti van snage ono πto
u Evropi predstavqa obavezu i standarde, a u
Hrvatskoj ustavne i zakonske odredbe.
Na pitawe kakve reakcije se mogu oËekivati, Pupovac je odgovorio da one mogu biti u
smislu nastavka antiÊiriliËne kampawe od
strane HDZ i wihovih politiËkih i nepolitiËkih
partnera, i da te reakcije mogu samo dovesti do
produbqivawa sukoba izmeu vlade i HDZ.
On je najavio da Êe Srpsko narodno vijeÊe
i Samostalna demokratska srpska stranka narednih dana razmotriti stawe nastalo usvajawem
ovakvog statuta Vukovara i vidjeti koje Êe korake
preduzeti "kako u zemqi tako i unutar Evropske
unije".
Gradsko vijeÊe Vukovara izglasalo je izmjene gradskog Statuta koji viπe ne predvia postojawe dvojeziËnih tabli, odnosno ÊiriliËno
pismo, na gradskim ustanovama, institucijama,
trgovima.
Iz Ministarstva inostranih poslova
Srbije saopπteno je da Êe uputiti najoπtriji
protest Hrvatskoj povodom danaπwe odluke
Gradskog veÊa Vukovara o promjeni Statuta grada,
kojim nisu predviene dvojeziËne table.

17.8.2015.
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Politika propalih pokuπaja i moguÊi izlazi

POLITIKA NARODNE SABORNOSTI I
GRADILA»KOG ODU©EVQEWA

Ако се осврнемо уназад 25 година од
када почиње историјско лутања, видећемо
само пропале пројекте. Овај осврт је на неки
начин и покушај да се разуме шта су заправо људи, који су били на челу наше државе,
хтели и шта је од тога испало.

Политика Слободана Милошевића
била је политика југо-комунистичког континуитета. Иако је дошао као реформатор
комунистичког система, врло брзо се показало да та реформа није представљала
суштинску промену, већ је жеља била да
једну гарнитуру људи замени друга (што је
мање више тежња и свих после њега).
Познати „антибирократизам“, за који се
залагао и који јесте „откочио“ функционисање Србије (али никад и посве интегрисао
покрајине у државну целину), свео се на то
да „нови људи“ могу несметано да владају. У
томе се огледа и његов национализам, који
није ишао даље од популистичких парола.
Држава Слободана Милошевића звала се
Југославија и он је упорно истрајавао на
томе да је само СРЈ „легитмни сукцесор
СФРЈ“, дакле, наследник али и настављач
државног континтинуитета.

Ако би се са аспекта државног разлога и могло имати разумевања за овакву
политику у погледу националног идентитета и развоја и чувања специфичне националне културе и традиције, овакав континуитет
био је катастрофалан и апсурдан. СРЈ је
била, ваљда, једина држава на свету која
није имала свој народ; oдносно, народ који
би се идентификовао са њеним именом и
обележјима. Тако смо имали небивао случај,
веома неприкладан и срамотан, да народ на
спортским манифестацијама звижди сопственој химни. (Треба рећи да је “Хеј,
Словени“ пансловенска химна, али ју је
народ доживљавао као химну пропале
Титове Југославије).

О културној политици у Милошевићевом периоду и њеној сврси анестезирања народа и претварања у масу могао би
написати посебан текст; заправо, та тема
заслужује озбиљан научно-истраживачки
рад.Поред свог тог инсистирања на континуитету, његова владавина завршена је сломом и највећим дисконтинуитетом од
'45.године, такозваном 5-октобарском
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револуцијом, која јесте финансирана и
организована од странаца, али не треба
заборавити да су они изманипулисали
огромно и оправдано народно незадовољство
самозатвореним,
корумпираним,
неодговорним
режимом
Слободана
Милошевића и његове другарице Мире.

Промене после 5. октобра требало је
да нам донесу светлу будућност, а донеле су
агонију такозване транзиције. Уместо да
живимо „као сав нормалан свет“, живимо као
ординарни протекторат са свим елементима
„банана републике“ у неоколонијалном
положају.
Зоран Ђинђић пун поверења и наде у
западну цивилизацију кренуо је да „прави
аутопут“ ка њој, а у сусрет му је дошао
метак. „Трећи метак“, што је наслов књиге
коју су заједно написали новинар Никола
Врзић и Ђинђићев телохранитељ Милан
Веруовић, а у којој се потанко описују кардинали промашаји истраге који упућују да
се Ђинђићеве стварне убице и њихови
наредбодавци дебело заташкавају.

Војислав Коштуница водио је политику пацификације, како на унутрашњем
плану, тако и у односима са Западом.
Пријатељевање са Соланом донело му је
одвајање Црне Горе; Хашком трибуналу,
који је сматрао „деветом рупом“ испоручио
је, односно, уредио да се добровољно предају сви наши генерали и официри; и на
крају, дочекало га је проглашење назависности Косова, које су признале водеће земље
Запада и готово све земље ЕУ, осим оних
које и саме имају проблем са сепаратизмом.
На унутрашњем плану радио је на томе да
све партије ућу у институције система и узму
учешће у одлучивању. То се најбоље огледало у доношењу новог устава, који су подржале све странке осим минорних ЛДП и
ЛСВ.
Па ипак, иако је референдум трајао
два дана, једва је намакнута натполовична
већина. Да није било преамбуле о Косову и
Метохији у саставу Србије, мислим да би
народ за тај Коштуничин устав марио, што
би он рекао, као о деветој рупи на свирали.
Оно што је помало парадоксално јесте да су
у време његове власти готово све странке
биле у некој власти. СПС је имао изузетно
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повољан положај оног који подржава
мањинску владу, тако да је од тога имао
поприличне бенефите (не само то што су
политички рехабилитовани, већ и неке
материјалније, сетимо се само самозног
„коферчета“), а у Влади су седели њихови
„љути“ и крвни противници из СПО.
Иако се Коштуница залагао за политику националног интереса, финансије и
привреда биле су у рукама највећих прмотера неолибрелаизма Г-17 плус. И опозиционе
партије имале су поприличан „део колача“
власти. Демократе су управљале Београдом
и Војводином, а радикали Новим Садом. Па
ипак, ово обједињавање свих политичких
партија није довело до националног јединства, јер то није било окупљање око идеала
и вредности, већ најобичније таљење. Зато
се целина распала у парампарчад, што се
најбоље видело на протесту поводом проглашења независности Косова, а који је имао
три своја потпуно одвојена и разнородна
дела.
Та три дела су: политички, без икакве
енергије и одушевљења (што је и иначе обележје Коштуничине политике); хулиганско
рушилачки, у којем су запаљене амбасаде и
разбијан Београд; и трећи део, на којем се
једино и пројавио дух народне саборности
јесте црквено-молитвени скуп испред Храма
Светог Саве. Војислав Коштуница, који се
под мотом: „што је брзо, то је и кусо“ стално
заклањао иза народа под паролом: „Зна
Србија!“, доживео је фијаско на изборима
2008. године. У ситуацији кад је требало да
бира између Европске уније и Косова, он се
кукавички одлучио за изборе и бацио „врућ
кромпир“ у руке народа.
Тада, у ситуацији када нам отимају
Косово и Метохијуа а свет улази у економску
кризу, кад ЕУ више не личи на брод спасаа
већ на Титаник, у Србији побеђује политика
„безалтернативног пута у Европу“. Мислили
смо да је то прломни моменат националног
отпадништва, али десио се још један. Ваљда
неким пројектантима иза завесе демократе
нису биле довољно убедљиве да спроведу
ову безалтернативну политику, па су пронашли нову, „побољшану“ верзију од некадашњих националиста. Сматрали су да ће
они слободније, отвореније и приљежније
спроводити ту политику; по оној народној:
„потурица гори од Турчина.“
Бриселски
споразум им даје за право.

Напредњачка власт безглаво води
земљу у пропаст, о чему сведоче и подаци
Светског економског савета; али и многих
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других
забрињавајућих
изневеравања
националних интереса о којима ова мондијалистичка установа не води рачуна, а која
ће нас довести до руба пропасти. Наведимо,
например, отварање врата мигрантима и
приближавање НАТО, затим маћехински
однос према просвети и продаја најзначајније националне компаније Телеком.
Па ипак, напредњаци имају подршку
близу половине оног дела јавности који
излази на изборе (слаба нам је вајда што је
готово половина народа себе самоискључила из политичког живота). То им даје за
право да себе сматрају последњим владарима „транзиционог периода“ који ће Србију
одвести у нови систем. Наравно, никакв нови
систем неће настати, јер заједнички именитељ свих политичких опција о којима сам
говорио управо и јесте Систем. „Нико од нас
појма нема да смо давно у машини!“ – што
рече Бора Чорба у време своје дисидентске
младости. Реакција на „Систем“ може бити
двојака: рушилачки гнев и градилачко одушевљење.

Гнев и бес су сасвим разумљиви, али
не и оправдани. Рушилачки гнев је не само
деструктиван, већ и контрапродуктиван.
Тако радимо у „корист своје штете“, што се
десило много пута у нашој историји, а сетимо се само догађаја новијег датума из 2004,
2008. и 2010. године, а и 5. октобар 2000.
био је баш то – рушилачки гнев. Нажалост,
како је ова опција „генетски најприроднија“,
бојим се да ће бити још варијација на ту
тему, после којих ће наступати нова разочарења, а очај ће бити већи.

Политику градилачког одушевљења у
последњих 25 година нико није ни „делегирао у јавности“, а камоли да јој је утро пут.
Па ипак, то је једини могући пут. Ту политику не могу спровести партије које нису
друго до изборне фирме. За ову политику
потребна је народна саборност и она мора
да захвата целокупни народни друштвени,
привредни, културни и духовни живот.
Да ли у Србији коју је поплавила
чамотиња има изгледа за овакву политику?
Они који не виде даље од носа сигурно ће
рећи – не. Међутим ово је политика дугог
даха и дугогог пута. Јесте Србија у тешком
положају, јесте да се над нама обавља експеримент већ 25 година као ни над једним
другим народом, али наш народ, као ни
један други, има моћ самообнове и узлета.
То је залог на којем би се могла изградити
политика градилачког одушевљења!
Srbija

Ненад Адамовић
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ДОКуМЕНТИ (19): АКО КОзА ЛАЖЕ. РОГ НЕ ЛАЖЕ

МАРКО АЛЕКСИЋ, МАРКО КРАЉЕВИЋ

Кад
год
споменете
име
Марка
Краљевића, сваки Србин одмах помисли на
неустрашивог јунака надљудске снаге који на
свом Шарцу прелеће брда у борби против
Турака. Пред нама је необична књига Марка
Алексића, Марко Краљевић, Човек који је
постао легенда.1 Марко Алексић, археолог,
кустос, предавач и један од највећих стручњака за мачеве и витешку опрему, преузео је да
проучи историјску истину о Марку Краљевићу.
Осим легенди које су остале у народу и код
неких историчара, он је пронашао у српским,
турским и осталим изворима истину о Марку не
само као легенди већ и као о истинској личности.
Марко Мрњавчевић је рођен у 14. веку,
за време владавине цара Душана. Наследио је
краљевину свог оца Вукашина и владао двадесет три године, 1371-1395. После косовске
битке, као краљ јужних српских крајева он се
трудио колико је могао да одржи самосталност
Србије, која је убрзо престала да постоји. Зна
се да је погинуо 17. маја 1395. године на турској страни у бици против хришћана код
Ровина, Румунија (у којој је тако исто учествовао и српски краљ Стефан Лазаревић). Иако се
у народним епским песмама каже да је ратовао
против Турака, он је постао турски вазал тек
кад и остали српски владари тог поднебља,
као ''човек без илузија, свестан да још само као
вазал у турској војсци може да послужи свом
народу'' (254). Обојица су били приморани да
то постану како би очували бар неку самосталност Србије и живели пристојним животом.
Вероватно зато је постао епска легенда, праведан и храбар, јер је народу било главно да се
oцрни турски непријатељ. Мало се помиње да
се женио најмање три пута, два пута са истом
женом Јеленом. Иако се у народном предању
не помиње да је имао деце, биографија Јелене
указује супротно. Иначе, по Алексићу, као и у
народном предању, Марко је заиста био храбар и примеран витез, што је у оно доба било
веома важно. Као такав он је учествовао и у
борбама против Турака. Забележене су и његове чувене последње речи пре погибије код
Ровина: ''Ја кажем и молим Господа да буде
хришћанима помоћник, а ја нека буде први
међу мртвима у овом рату.'' Погинуо је 1395.
године.
О Марку Краљевићу мање се у историји
зна и пише него о осталим личностима средњовековне Србије. Књига научника Марка
Алексића, као прва свеобухватна биографија о
Марку Краљевићу, послужила је да се више
сазна историјски о њему. Алексић је пронашао
податке да је Марко био одличан владалац и
да је народ живео пристојним животом за неко
Iskra 1. septembar 2015.

време после Косова. Ти подаци показују да су
Срби били веома успешни у свакодневном
животу, да су гледали своја посла. Ово је
нарочито важно у време кад је Маркова краљевина била опкољена турском војском. Вредност
таквих података о Марку види се најбоље упоредивши их са променама каснијих времена.
Он је својом мудром политиком показивао
изузетне особине. Разликовао се од оца тиме
што је са свима српским крајевима био у мирољубивим односима, а и са турском влашћу. Он
је схватао да су Турци запосели добар део
југоисточног Балкана, али су Марка оставили
на миру, бар у почетку. Он се успешно борио
против незваничних турских одметника, који
су нападали и пљачкали његов народ. У то
време Марко није себе сматрао вазалом. То је
постао нешто касније, тек кад и остали српски
владари, укључујићи кнегињу Милицу и њеног
сина краља Стефана Лазаревића. Касније је
морао да буде активни вазал, да би народу
било боље.

Алексић истиче не само државничке
способности Маркове већ и добре особине
карактера. Као витез, он се понашао часно и
људски према народу и турској сили, што је
била особина витешког соја. Аутор вели: ''Као
витез и владар Марко је показивао изузетне
особине. Упркос нападима суседних великаша
са свих страна, његови поступци као самосталног господара показују да је брзо решавао
проблеме и није инсистирао на дуготрајним
непријатељствима... био је спреман да уважи
туђе мишљење и поштује праведно решење''.
(216-17) У овоме се огледа чувени савет његове мајке Јевросиме из народне песме, ''Боље ти
је изгубити главу, него своју огрјешити душу.''
Алексић даље тврди: ''У ова тешка времена
Марко није признавао турску врховну власт и
трудио се да заштити свој народ одмереном
политиком којом је избегавао турске нападе.''
(240) У овоме Алексић види право објашњење
Марковог вазалства. Како је турска окупација
јачала, нико није могао да их заустави у његовом крају, Марко је морао да пристане да
сарађује са непријатељем. Тако су учинили и
књегиња Милица и краљ Стефан Лазаревић (а
много касније и Милош Обреновић и Милан
Недић). Марко је донео одлуку да до краја
остане уз свој народ. Његово присутво било је
једна од ретких добрих вести које се тих
година могле да се чују.'' (254)

Како наслов каже, Марко Краљевић:
Човек који је постао легенда, Алексића је
нарочито интересовао Марко у народној песми
као српски великан из тог доба. Аутор коментарише многа места која се односе на Марка.
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Referat W.V. Knezu...

По мом мишљењу, морамо испитати које
су још друге могућности. Једна од могућности је
и закључивање одбрамбеног савеза са Русијом.
Русијом оваквом каква је данас, са њеном данашњом политиком, њеним плановима за будућност.
Њеним тешким стратешким положајем, Русија је у
стратешким кљештима између Јапана и Немачке.
Њен је положај још више погоршан доласком
Немаца у Румунију где својим обухватним стратешким фронтом обухватају Русе чак до
Буковине, за дејства у срце Украјине и
Белорусије. Данас Немци имају 100 дивизија
прворазредних према Русији од Балтичког до
Црног мора. Немачка је војска опробани инструмент ратни, потврђен победама са сјајним врховним вођством. Све ово нема Русија. Њена војска и
њено вођство је инфериорније. Поред тога и кад
би хтела да нам помогне војнички, далеко је и
одвојена је од Балкана.
Хоћемо ли да тражимо ту помоћ? На то
питање треба да одговори наша дипломација и
унутрашња политика наша.
Уз осовину мислим да још има времена.
Ствари и код осовине не иду глатко, зато је велики моменат ако се хоће то решење.

Немачка је заузела европски континент и
неограничени је господар. Са својих деведесет
милиона Немаца, ако не наступи грађански рат у
њој, она ће бити дуго и дуго њен господар.
Поред тога Немачка је била и биће наш силан
сусед. Па је природно да испитамо и ту могућност. Ако се решимо на ово, онда шта добијамо: прво продужићемо себи живот, друго, сузбићемо захтеве грамзивих суседа и треће, иако
на крају крајева ипак изгубимо извесне делове
земље за компензацију суседима, нећемо свакако изгубити онолико и онако као ако би били
непријатељи и силом покорени. у противном
изгледа ми да ће српски народ пораз
југославије највише платити.
Према овакоме решењу, ако би га узели,
морамо подесити све остало а нарочито, спољну
и унутрашњу и војничку политику.
ЗАКЉУЧАК:

Било коју одлуку да донесемо од ових
три, морамо је донети што пре. За мене је важно
као министра војске и морнарице, да то знам и
да ми се писмено саопшти. Зима иде, људи се
више не могу држати под оружјем и без видљивих циљева. Нема моћи да се активирана војска
стави под кров. Незадовољство расте и код
обвезника и код њихових породица, а тако исто
попушта моћ и код подофицира и официра. Из
болесног стања и неодговорности какво је
данас код нас, може наступити слом и катастрофа војске, доцније и државе. Из овог разлога ово пишем и износим у овим тешким историјским часовима за наш историјски опстанак.
(Podvukla - Iskra)
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Милан Ђ. Недић

КиМ: Споразуми о регистарским ознакама и цивилној
заштити су антидржавни и
антинационални

Најновији споразум, који је постигнут
између представника Владе Р. Србије и тзв. Р.
Косово, у вези са осигурањем и коришћењем
регистарских ознака, још један је споразум
постигнут на штету српског народа на КиМ и
српских националних и државних интереса.

Док је претходна Влада Р. Србије прихватила ,,КС” као статусно неутралне регистарске ознаке, којима су се возила кретала
кроз централни део Р. Србије, садашња Влада
је спремна да прихвати и ,,РКС” таблице које
симболизују
независну
државу
Косово.
Нажалост Србима и осталим неалбанцима са
севера КиМ и након овог споразума ускраћена
је слобода кретања са личним документима Р.
Србије и регистарским ознакама (КМ, ПР, ПЕ,
ГЛ итд.), ван севера КиМ, за разлику од
Албанаца који се слободно могу кретати
широм Р. Србије. Да би се потврдила ова наша
констатација, позивамо директора Владине
канцеларије за КиМ, господина Марка Ђурића,
да употребом ових регистарских таблица, оде
до Грачанице или до манастира Дечани.
Такође и споразум о цивилној заштити,
који је постигао режим Александра Вучића је
антисрпски, антидржавни и антинационални и
њиме власт у Београду директно учествује у
формирању војске независне државе Косово.
Уз притисак актуелне власти припадници
цивилне заштите, са севера КиМ тренутно се
налазе на војној обуци у Вучитрну, где присуствују подизању заставе и слушању химне,
независне државе Косово.
На овај начин, а у циљу предострожности, желимо да истакнемо могућност да у
случају немилих догађаја, бивши припадници
цивилне заштите, као актуелни војници војске
тзв Р. Косово могу се сукобити са припадницима војске Р. Србије.

Посланици и руководство Скупштине
АП КиМ и овом приликом позивају актуелну
власт да поништи постигнуте споразуме и не
поступа по истима, с обзиром да је Уставни суд
Р. Србије донео одлуку којом је утврдио да
уредба о контроли преласка административне
линије према АП КиМ (Службени гласник бр.
98/11) није у сагласности са Уставом.
Скупштина АП КиМ, 19.8.2015.

Потпредседник Скупштине
Добросав Добрић
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Posledice licemerne politike `preventivnih` ratova i `proleÊa` Zapada

MIGRANTI I WIHOVA NAJEZDA NA
EVROPU PREKO SRBIJE
Живот на Балкану заиста је препун прилика да човек шири границе своје спознаје и стиче
нова искуства. Са једанаест година директно сам
осетио шта значи реч „избеглица“, убрзо потом
упознао сам и појмове „инфлација“ и „криза“, да
бих са деветнаест први пут чуо термин „колатерална штета“. Арогантни портпарол НАТО пакта
Џејми Шеј, коментаришући бомбама спржене и
раскомадане српске цивиле, употребио је те
речи, које по дефиницији описују нешто споредно, узгредно, пропратно и самим тим неважно. У
безосећајној рачуници менаџера рата, који тачно
имају дефинисано колико кошта живот војника,
колико официра, а колика је, рецимо, вредност
уништене камионске приколице, ова случајно
изазвана „штета“ нема никакву тежину. Са лицем
водитељке игара неке лото емисије, која изражава свој равнодушни став: „Више среће у следећем
извлачењу“; они говоре о побијеним људским
бићима, осакаћеној деци и неутешним мајкама.

Сигуран сам да је и неки баштован што
одржава травњак омањег енглеског дворца у
једном тренутку надахнућа морао доћи до
закључка да су људи као трава – што их више
косиш, они гушће и брже расту; а најбрже и најупорније расте управо коров. Због тога обично
сечење није довољно, потребно је користити и
достигнућа технике и технологије како би се тај
коров што ефикасније сузбио, а остала чиста
енглеска трава. Вековима су Словени третирани
као коров Европе који треба или култивисати или
покосити, но развојем саобраћајне и комуникационе технике, односно глобализацијом, свет се
повезује и оно што је било далеко, постаје близу,
тако да на сцену, као фактор који се не може
занемарити, ступају масе несрећника пониклих
на пространству од Алжира до Пакистана и јужно
до Сомалије, и представљају нов проблем за
европске травњаке. Они су као и сваки коров
жилави, издржљиви и упорни. Из свих ратова,
револуција и недаћа они излазе све бројнији.
Они су сналажљиви и витални, обавезно се држе
заједно, што их чини јачима, и оно најстрашније
– толико су безобразни да се усуђују тражити
парченце своје среће. Траже мрвице које се
бацају са западних трпеза на којима има више
слаткиша него хлеба и више оброка него ли
људи.
Баш у покушају да се опишу и разумеју ти
људи, у средствима јавног информисања названи
„илегални мигранти“ (у свету у којем је покушати
преживети илегално све док то не благослови
бирократија из Брисела), огледа се она
Ајнштајнова: „Све је релативно“. Гледано са
позиција узорних и за своје благостање преплашених грађана Европске уније, ти мигранти
представљају једну опасну и немилосрдну хорду
која прети да угрози свет који су њихови дедови
и очеви за њих стварали (наравно, пљачкајући и
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поробљавајући земље из којих ти дивљаци долазе). За нас, становнике земаља кроз које мигранти само пролазе на путу ка западу, они су једни
напаћени несрећници. Неки Срби траже начин да
на њима зараде, неки вероватно имају и разних
проблема са њима, али генерално свет у Србији
према њима има извесно саосећање, баш као што
би имао према било којим избеглицама, како би
ове људе заправо и требало назвати. На крају –
сународници ових миграната, који су остали у
Сирији, Либији или Авганистану, у њима виде
најуспешније срећнике. Боље је путовати сакривен уз осовину камиона него ли гледати како ти
изопачени тумачи ислама кољу брата и продају
сестру у робље. Боље је љуљати се на таласима
Средоземног мора у барци претовареној људским товаром, него ли одрастати у ужасу племенских ратова. По правилу, то су све људи који
умају извесну уштеђевину реда величине неколико хиљада евра (да ли су је зарадили у нека
нормална времена или су продали своју наслеђену некретнину, тешко је утврдити) и спремни
су да плате разним сумљивим превозницима да
их пребаце до Европе. Углавном имају некога од
родбине већ пристиглог на запад који би им
помогао само ако би се некако домогли његове
близине. Значи, у односу на све оне остале у
матичним земљама, ови што су се отиснули у
миграцију заправо су „имали среће“.

Разлога за напуштање земље и бег на
запад има више. Цивили, припадници нација
које су директно укључене у ратове бежали су из
својих домова од конкретне смртне претње –
геноцида, и они се у свим деловима света називају избеглице, осим на границама Европе где их
именују: „илегални мигранти“. Други разлог
односи се на оне који су индиректно осетили
ратна разарања, али нису били и директно прогањани и сада траже само нормалне услове за
живот. Они су у очима менаџера ратова права
колатерална штета и њих има највише. Трећи
разлози су економске природе. Стање трајне
кризе и неизвесности доводи (преживеле) људе
на ивицу глади и егзистенције и наравно да и
они жуде, не за бољим стандардом, већ само за
задовољењем елементарних потреба.

Такође, услова који су допринели
неиздрживом стању у матичним земљама има
више. Велики утицај, наравно, имају управо
западне силе које су изазивањем и учествовањем
у ратовима, финансирањем разних милитантних
група, или само експлоатисањем добара, потпуно осиромашили поједине земље. У сваком
случају и саме, по правилу неспособне и корумпиране, власти у тим државама носе свој део
кривице. Не треба заборавити ни да су поједине
земље захваљујући суровој клими и другим
неповољним географским одликама одувек биле
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заостале и сиромашне. Сабирањем свих ових
утицаја долазимо до стања хуманитарне катастрофе и трагедије.

Недавно се појавила и изјава неког од
психопатских вођа Исламске Државе (ИД) у којој
он најављује таласе миграната као планирано
демографско освајање Европе и прети да у сваких хиљаду миграната постоји пет његових „спавача“ – притајених терориста. То је још једна од
информација која долази из ИД, а која најдиректније одговара интересима запада, односно,
коју цела Европа користи као неку врсту моралног оправдања за заустављање тих несрећних
избеглица изван својих граница. Сигурно је да
ИД нема толику моћ да покрене милион људи на
страшан и опасан пут, само због свог сулудог
плана. Очигледно је да су ова кретања народа
менаџери новог светског поретка (иначе налогодавци вођама ИД) предвидели, али да се према
томе односе заиста као према некој колатералној штети. Овом изјавом желели су да мало
застраше Европу и да је подсете да без заштите
Америке не може сачувати ни своје границе, и да
оправдају крајње нехуман однос белаца преплашених да ће им неко угрозити стандард и испрљати њихову аријевску земљу.

Постојећа градација речи лицемерје у
српском језику није довољна да се опише однос
запада према мигрантима, па сам приморан да
искористим сигурно преблаг израз – врхунац
лицемерја! Само на примеру Либије, која је пре
„спонтане народне борбе за слободу и демократију“ потпомогнуте НАТО бомбама била одлично
организована држава са стандардом које неке
земље ЕУ никада неће ни достићи, види се колики је ниво бескрупулозности, безобзирности и
лицемерја западног света. Девастирати државу у
стилу Џингис-кана, заузети изворишта нафте,
оставити завађена племена да се међусобно кољу
и, поврх свега, затварати границе за људе који
беже из тог споља створеног хаоса, који желе да
живе и, наравно, поштено раде у једном уређеном систему какав су и сами имали, без страха да
ће проћи обезглављени као оних двадесет
Коптских мученика, једноставно се другачије не
може назвати него лицемерје. Није тачно да у
Европи нема посла, новца и добара за све.
Вишкова има и то је очигледно на сваком кораку.
То „савршено“ друштво појединим мишићавим
младићима што трче по трави и шутирају лопту
кроз нека метална врата исплаћује суме новца
довољне да се спасу хиљаде људских живота.
Извесне девојке оскудно одевене плаћене су, да
на бљештећим позорницама ђускају и певају оно
што медији називају „хитовима“, свотама новца
које би и буџету једне омањене државе добро
дошле. Пројекти спасавања разноразних инсеката или угрожених поларних животињских врста,
које просечан Европљанин никада реално неће
ни видети, добро су финансирани и медијски
потпомогнути. На фризирање кућних љубимаца
троши се новац већи него месечна примања на
другим континентима. Прелива се и просипа на
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све стране, а за помоћ људима друге боје коже,
друге вере или културе нема довољно средстава!
Они нису добро дошли у тај дивни нови свет.

Наравно, важно је разликовати мигранте
побегле од ратова и лажне азиланте који су
већим делом пореклом са Балкана. Ови други су,
зарад одласка у друштво са бољим стандардом и
живота од социјалне помоћи, спремни да изговоре најцрње лажи о држави у којој су живели и
да уз помоћ маште описују свакакве тортуре и
понижења које су тобож пролазили. О таквима не
говорим у овом текту.

Као и већину „непогода“ Србија је таласе
миграната дочекала потпуно изненађена и
неспремна. Никакав план шта чинити у случају да
се на нашој територији појаве хиљаде гладних и
изнемоглих људи није постојао, а већина сензационалистичких вести своди се само на изјаве
појединих политичара. Мигранти су добро свесни да у Србији нема добрих услова за живот ни
за саме наше грађане, па не планирају да се ту
задрже дуже него што је потребно. Наш народ је
у више случајева показао саосећајност, тако да
мигранти пут кроз Србију, у односу на оно што
су доживели пре тога и на оно што их чека у
Мађарској, сигурно могу памтити по доброме.
Но и поред добре воље и жеље да се помогне,
реалне могућности Србије веома су ограничене.
Ипак, судећи по најновијим вестима, то уопште
не интересује креаторе новог светског поретка,
па се Србија суочава прво са изградњом зида на
граници са Мађарском који је заиста више симболична пројава односа нових императора према
нама вандалима него ли конкретна претња мигрантима, а потом и са притисцима да изгради
огромне прихватне центре, а након тога и да
добар део миграната трајно збрине на својој
територији. Први на удару јесте југ Србије који,
ионако, по економским показатељима подсећа
на саме афричке државе из којих су народне
масе емигрирале. Најављена изградња прихватног центра капацитета дупло већег од укупног
броја становника појединих општина на југу
Србије био би права демографска и економска
катаклизма за тај крај. То би, наравно, довело до
даљег исељавања преосталог српског становништва, и у будућности оставило могућност
нових прекрајања граница, наравно, на штету
Србије. Слично би прошле и Грчка и Македонија
– потенцијално непослушне земље. Много је једноставније стотине хиљаде спонтано покренутих
миграната само зауставити на Балкану, кад су већ
ионако ту пристигли, него ли чекати да се
Албанци довољно намноже и поново угрозе
поредак и државне границе, ако би добили „миг“
са запада.
Опет је на делу страшно лицемерје светске елите која изгледа да је одлучила да масе
истрошених и отписаних људи „рециклира“ и
искористи као своје оружје на вечито трусном и
запаљивом
Балкану, и да од штете извуче
корист.
Srbija

Marko KovaËeviÊ
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Armijski general Милан Ђ. Недић, ministar voske i mornarice

РЕФЕРАТ Њ.В. КНЕзу НАМЕСНИКу И
МИНИСТАРСКОМ САВЕТу 1.11.1940.

Tekst koji sledi je deo πireg Ëlanka „Александар
Недић: ГЕНЕРАЛ МИЛАН НЕДИЋ ПРОРОК
СРПСКОГ СТРАДАЊА”, objavqen na portalu
Srpkog kulturnog kluba. 5. avgusta 2015. Unuk NediÊ
ovim reËima (izbor Iskre) ovako uvodi
Ëitaoce u sadræaj Referata:
Просуђивање о властитој историји у
српском народу је препуно предрасуда. Сви се
сматрају позвани да коментаришу, хвале или
осуђују а да при том нису уложили ни најмањи
напор да се упознају са чињеницама о догађајима или личностима о којима доносе закључке.
Мој деда-стриц Милан Недић једна је од
ових личности. Вољен и оспораван, одликован и
осуђиван, скончао је најзад свој живот самоубиством уз помоћ УДБ-е фебруара 1946. године.
У квалификовању генерала Недића као
издајника важно место заузима и реферат који је
он поднео новембра 1940. године а након чега је
смењен са дужности Министра војске и морнарице и пензионисан...
Покушаћу, износећи оргинални текст
Рефeрата (сачињен на основу преписа из елабората Комисије за утврђивање злочина окупатора
и његових сарадника) да јавности укажем како је
његов садржај бројним интерпретацијама
искривљен и фалсификован...:

Referat Knezu Namesniku

Мени је част, да у овим судбоносним
данима (тренуцима) по опстанак наше државе
покренем извесна питања и дам потребне сугестије за даље нам и политичко и војно-политичко држање у данашњој ситуацији европској.

Очигледно је да ми живимо у предвечерје најкрупнијих политичких догађаја за
који је везан даљи опстанак наше државе.
Сматрам да је последња четврт до дванаестог
часа. Ми треба да донесемо прецизне и судбоносне одлуке о путу којим треба да идемо даље.
Данашња колебљива политика, која је била до
сада отргнута, не може се и не сме у будућности продужити без катастрофалних последица
по наш народ. Јер од ових одлука зависи и војничка политика, која, ако не добије сада дефинитивно решење, може се претворити у деморализацију. Јер четрнаест месеци у сталној неизвесности војна снага народна и командног елемента и војника (кадровци и резервисти) на крају је
моралне моћи и неће моћи даље да издржи без
рђавих последица, и то далекосежних. Стално
позивање и отпуштање војника и држање активних војних јединица почело је да буде широко
поље за пропаганду комунистичку и других субверзивних елемената, па је морал почео да
попушта.
Iskra 1. septembar 2015.

Више се не може и не сме говорити о
нашој неутралности. Сада морамо себи поставити ово питање: – Хоћемо ли у антикомунистички
блок, тј. са Немачком и Италијом или против
њих?
Ако хоћемо са њима, онда морамо напустити дефинитивно, ма какав однос и контакте са
Енглеском. Ако хоћемо, напротив, са Енглеском,
онда морамо друге мере предузети, које ћу ниже
навести.

Ми не можемо затворити очи или као ној
метати главу у песак, а не видети стварност. Око
нас се врши очито стратешко опкољавање које
ће се у најкраће време свршити са тактичком
стегом и нашом срамном капитулацијом.

Доласком Немаца у Румунију наш
утврђени северни и западни фронт изманеврисан је. Али нама неће много користити.
Пребацивање немачких моторизованих и
оклопних дивизија у Бугарску, а то може да се
деси сваког часа, довешће нас са истока у безизлазан положај.
Држање Бугарске је перфидно и командовано из Немачке. Спуштањем бугарских дивизија
на грчко-бугарску границу на фронту Струма-…
јасно се одаје кооперација са италијанским снагама, које ће покорити Грчку у најкраће време.
Грчка нема нити моторизованих јединица, нити
ваздухопловства, а копнене снаге су релативно
мале. Помоћ Енглеза не може бити ни ефикасна
ни спасоносна за Грчку. Догодиће се да ће
Италијани узети северну Грчку и избити на Солун,
где ће се спојити са Бугарима и довршити наше
стратегијско опкољавање. Онда ће нам се командовати да положимо оружје.

Ми смо потпуно усамљени. Нико нам
озбиљно нити може, нити хоће да помогне.

Дакле, уколико хоћемо да следимо
досадашњу политику, и да се деси горе изложено, ми треба да мобилишемо целу нашу земљу
и да пођемо у помоћ Грцима, да са њима спречимо наше стратегијско опкољавање и избијање
Италијана на Солун. Шта ће онда бити са нама,
ако то учинимо? Одговор је прост. Напашће
нас: Немачка, Италија, Мађарска и Бугарска. Да
ли ћемо моћи да издржимо? – Не, категорички
не!
Бићемо плен свих силних непријатеља.
Раскомадани пре свршетка овог Светског рата.
Да ли је наша војска спремљена тако морално и
материјално и бројно да може овој навали да
одоли? Одговор даћу на ово усмено.
Ако нећемо да дођемо у ову и овакву
ситуацију, шта треба да радимо да је избегнемо?
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Kazna Evropi...
iza toga vidi zoru novog ËoveËanstva. Kroz
opÊu boqπeviËku revoluciju, jevrejski prorok
Karl Marks - Mardohai Marks, je to obeÊao. 22
godine boqπeviËkog eksperimenta nisu
uspele da ga razuvere. Naprotiv, Ëim je
ugledao moguÊnost za svetski rat, on se bacio
svom snagom svoje ËeliËne voqe na wegovo
ostvarewe.
Ko Êe da ga zaustavi u tome? Ta on je
slobodan i moÊan Staqin, Ëovek od Ëelika.
Nad wim su mrtva i pusta nebesa. Pod wim i
wegovom voqom ugiba se πiroka ruska zemqa i
mnogomilionski ruski narod. Na wegovu
zapoved ruπi se i gradi, pustoπi i Ëini plodnim. Pred kim Êe da odgovara? Pred slabijim
od sebe? Pred jadnijim od sebe? Ili pred
qudskom historijom? Ta i ona "viπe ceni
rezultat nego naËine kako se do wih doπlo"
πto je rekao Hitler. Boga nema, Hrista nema.
Hitler neÊe svetski rat, a joπ mawe
svetsku revoluciju.
On zna Staqinove planove, ali misli
da Êe ih muwevita nemaËka tehnologija
izigrati. On hoÊe samo da ostvari svoju misao:
za svoju "najboqu i najviπu rasu qudsku", arijevsko-germansku, æivotnog prostora, mnogo
prostora, ne samo za danaπwi broj, "veÊ i za
onaj kroz 300 godina". On se sluæi u tom smislu svim sredstvima. Nema toga sredstva pred
koji bi zastao, ma to bio i svetski rat.
Istina, on u Boga veruje. Ali taj Bog, to
je Bog krvi, onaj Ëiji se glas samo u krvi qudskoj Ëuje. Hrista je Hitler znao. Hteo je kao
dete biti Ëak i sveπtenik. Ali, od mladiÊkog
svog doba on mu je okrenuo lea jer je osetio da
je Hristos istina, a Hitler ne priznaje istinu
veÊ zna samo za nemaËku istinu.
Ko Êe, dakle, Hitlera zaustaviti? Onaj
Bog Ëiji se glas u krvi Ëuje, koji govori glasom
tijela, rase? Taj bi ga osudio samo ako ne uspe
da omoguÊi pobedu i rascvet nemaËke rase. Taj
Bog ceni samo rezultate, a ne i naËin kako se
do wih doπlo. A za drugog Boga, poπto je
Hristu okrenuo lea, Hitler i ne zna.
Musolini isto tako neÊe svetskog rata.
I on zna planove Staqinove. A i on veruje da
Êe muwevita pobeda dovesti do stvarawa
novog Rimskog carstva. On tome ide svim
sredstvima, pa i svetskim ratom, ako se
drukËije ne moæe.
Ko Êe ga zaustaviti u tome? Pa oni su
mali, slabi! Stvari? Pa on je wihov gospodar:
savije ih kao slamu razumom svojim? A Bog? To

26

je samo sredstvo u wegovoj politici. A izvan
politike on ga nige nije sreo. On, kovaËev
sin, iskovat Êe ponovo Rimsku imperiju, a kad
to bude uËinio, znao on to veÊ iz iskustva, da
osim divqewa kojim Êe ga buduÊa pokolewa i
istorija obasipati, do wega drugi glas doÊi
neÊe.
Evropa 19. i 20. veka, kÊi Francuske
revolucije, mislila je da je Hristos nepotreban wenom æivotu. Moæe joπ ostati u muzejima, a i u crkvama za one koji su "nasledno
optereÊeni" ili joπ slabi da se navika i
zabluda i proπlosti oslobode.
I borila se protiv Hrista. Ne toliko
protiv Boga koliko protiv Hrista, jer je
opravdano osetila da ako Hrista qudima
oduzme, onda Êe Bogom qudi svako svoje ludilo moÊi nazvati.
Weni univerziteti, wene akademije,
weni mudraci, weni dræavnici dokazivahu da
je za Evropqanina i Ëoveka evropskog duha
dovoqno raditi na razviÊu najlepπih qudskih osobina: uma, oseÊawa i voqe! "Dajte nam
da stvorimo pametne do genijalnosti, poπtene
do samoprijegora, snaæne voqom od Ëelika!"
Govorili su: "Kad to uspemo, onda smo uspeli
najviπe πto qudi mogu. Ostvarili smo idealne qudske pozitivne tipove, osloboene
svakog verskog obzira."
Radilo se 150 godina na tome. Kako da
se ne uspe? Rezultat tih 150 godina evropskog
bogoborastva i hristoborastva jesu STAQIN,
HITLER i MUSOLINI.
Oni su sva trojica SINOVI BOGOBORA»KE I HRISTOBORA»KE EVROPE. I oni
danas snuju i odluËuju o sudbini wenoj.
DRHTI EVROPO! San 150 godina otpadniπtva od Hrista se ispunio, qudi ËeliËne
voqe - bez Hrista, qudi apostolske revnosti
- bez Hrista, qudi genijalne pameti - bez
Hrista, odluËuju o tvojoj sudbini.
Ne kuni ih, Evropo! To su samo tvoja
roena deca!
- 000 -

Ovako Stanislav BudisavqeviÊ, izgleda joπ
2011. godine, uvodi Ëitaoce u gorwi tekst na
svom sajtu na `Facebook`-u: „U svom Ëlanku
"Kazna Evropi", objavqenom u splitskom zboraπkom listu "Vihor", 20.9.1939, a napisanom
kratko pred poËetak Drugog svjetskog rata,
QotiÊ kaæe...”. Na sajtu se mogu naÊi i brojni
drugi izvodi iz QotiÊevih napisa ili drugih
o wemu, kao govor vladike Nikolaja na wegovom pogrebu, navoda iz kwige Hrvoja MagazinoviÊa „Kroz jedno muËno stoqeÊe”, itd.

Iskra 1. septembar 2015.

ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ СРПСКЕ КуЛТуРЕ

Власт је сменила своје људе да би поставила кадрове
“опозиције” – „друге Србије”

у Србији су напредњаци своје кадрове у области културе заменили демократама. Почело је у септембру 2013. сменом
министра културе Братислава Петковића, а
затим су један по један смењивани секретари и помоћници у министарству, директори
установа културе и чланови управних одбора. Бивша потпредседница ДС Јелена Триван
постављена је за в. д. директора „Службеног
гласника”. Управник Народне библиотеке је
Ласло Блашковић, а председник Управног
одбора Михајло Пантић. Милета Продановић
се нашао на челу Савета за културу. Небојша
Брадић, министар културе у влади Мирка
Цветковића, нови је уредник културно-уметничког програма Радио-телевизије Србије.
Радио-телевизија Војводине, други српски
јавни сервис, о трошку пореских обвезника објавила је књигу Латинке Перовић,
мајке „друге Србије”. За то време, смењени
су Мирослав Живковић у Историјском музеју
Србије, Мирослав Тасић у Етнографском
музеју Србије и Владислав Шћепановић у
Музеју савремене уметности.

Кадрови СНС не могу да схвате ко их
смењује, ДС или СНС? Није ни битно. ДС и
СНС су постале једно: ДСНС. То је савршено у складу са политичком теоријом која
напредњаке, то јест прогресисте, смешта
баш тамо где се тренутно налазе: лево од
демократа и либерала; али никако није у
складу са конзервативним имиџом захваљујући којем су победили ДС на изборима.
заокретом у „другу Србију”, СНС није само
изневерила своје функционере, већ и преварила своје бираче.
Како ће се „другосрбијанци” одужити
Александру Вучићу за специјални третман
који уживају? Тако што ће му забити нож у
леђа чим се окрене. У то смо се уверили на
примеру начелника генералштаба Љубише
Диковића, којег је Наташа Кандић за ћутање
на њену цензуру књиге у Дому војске наградила оптужбом за ратне злочине.

„Другосрбијанцима” ниједна кадровска услуга није довољна јер сматрају да им
свака функција ионако припада. Горица
Мојовић је управљала културом Београда у
време комунизма, а затим опет након петог
октобра. Мислите да сада показује захвалност што њени саборци преузимају водеће
позиције из опозиције? Напротив, она упозорава на „сечу ’жутих’ кнезова културе”.
Iskra 1. septembar 2015.

Наслов књиге Латинке Перовић је
„Доминантна и нежељена елита”, при чему у
доминантну елиту сврстава своје неистомишљенике. Наравно, свако може да објави
књигу на телевизији о трошку грађана, то
уопште није доминантно. Свако може да
цензурише књигу у Дому Војске. Свако може
да изгуби на изборима и остане власт.
Не заваравајмо се. То може само
„доминантна елита”. Само „грађани првог
реда”, како је Мира Бањац поздравила конвенцију Демократске странке. „Група малих
диктатора, која држи сва позоришта, све
галерије, музеје и институте”, како их је описао Момо Капор.

Жута култура је наследник црвене
културе. Од ње је наследила једноумље,
умишљеност да се налази на правој страни
историје и спремност да елиминише сваког неистомишљеника. Леволиберална
олигархија доминира Србијом тачно 70
година, колико је протекло од стрељања
књижевника Григорија Божовића и многих
других.
Србима је 70 година забрањено да
се сећају својих жртава. Наташа Кандић је
на Старом сајмишту, у склопу Октобарског
салона, оптужила Србе за геноцид. Старо
сајмиште је логор смрти у којем су Срби
страдали у геноциду. Чак ни на том светом
месту либерали не помињу српске жртве, већ
искључиво српске злочине. Постоји ли суровија орвеловска манипулација против сопственог народа? Постоји. Уочи Хашке пресуде Готовини гласило Соње Бисерко
„Хелсиншка повеља” објавило је да убиство
стотина српских цивила у „Олуји” није злочин. Толико о морализаторској дефиницији
Радомира Константиновића: „Друга Србија је
она Србија која се не мири са злочином.”

Србима је 70 година забрањено да
чувају своје наслеђе. Сретен угричић је као
управник Народне библиотеке масовно
уништавао књиге – на основу случајног
узорка из евиденције недостаје око
200.000 књига – од којих су многе заштићене законом као културно добро од изузетног значаја. Књиге су уништавали и нови
управник и Латинка Перовић. Је ли уништавање баштине либерална културна политика?
Србима је 70 година забрањено да
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EtniËko ËiπÊewe...

се поносе својим идентитетом. Данас је то
посебан апсурд јер живимо у доба идентитета. На територији Србије и у непосредном окружењу стасавају нове нације,
мањине љубоморно чувају национални
идентитет, гојазни и глувонеми афирмишу
своју посебност, бициклисти окупљају критичну масу, хомосексуалци су изашли из
ормана и парадирају понос, само Србе и
даље гурају у орман.

Чишћење културе и политике од
националних идеја и кадрова јесте врста
етничког чишћења. Смене својих људи
након изборне победе су само један од
симптома. Други је волшебно претварањe
десничара у ултралиберале. Према неким
тумачењима, такaв прeображај су прошли
Чедомир јовановић, Вук Драшковић и
Александар Вучић. Са друге стране, зоран
Ђинђић је убијен када је покушао да
направи заокрет у супротном правцу.

Српско питање је у јасеновцу и
„Олуји” решавано чишћењем. Никад више!
Идентитетска културна политика посвећена
очувању националног наслеђа и сећања не
сме бити забрањена. Две кратке године
идентитетске културе, без обзира на срамно
укидање, означиле су крај једноумља. Народ
је видео да поред интернационалног може
да постоји и национално, да је могуће
поштовати себе. Пример је ћирилица, која
се прво вратила на један јавни натпис установе културе, уз ужасне либералне прогоне, а
онда наставила да се шири, од градских
аутобуса у Новом Саду и Београду, до флашица „кока-коле”. Оборен је мит да „мора
латиница због странаца”, који није ништа
друго него комплекс ниже вредности.
Седамдесетогодишња забрана српства пољуљана је у својој упоришној тачки: култури.
Када
су
либерали
предвођени
Теофилом Панчићем покренули бојкот
Културног центра Новог Сада, био је то опит:
има ли културе изван жуте културе. Првих
недеља програми су се проредили, зидови
галерија су зврјали празни. Међутим, малопомало, почели смо да откривамо огромну
већину уметника који нису део жутог монопола и бојкота. Културни центар убрзо се
напунио тако да и најстрожи критичари признају да не памте такав квалитет и ту количину садржаја. Проверено: либералу дариват
културу, грехота је о томе и мислити.
Politika, 7.8.2015.
(Podvukla - Iskra)
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Андреј Фајгељ

Сада већ митолошки пут и приступање
Европској Унији почиње да се најављује већ почетком 2000-те, а помпезно најављивани преговори приступању Европској Унији започињу 2005.
године. Током свих ових година (још мало па
деценију) чини нам се да сама идеја о приступању,
(због константног понављања исте матрице од
стране гласноговорника и година које су прошле)
постаје митолошка али и теолошка.
Време које нам је прошло (у обећањима)
требало је да нас научи да што су обећања политичара о нашој ''европској'' будућности учесталија
то је Унија даља. Односно, можемо већ препознати својеврсне "параметре" о одређивању наше
"даљине" од Уније. Неки од занимљивих параметара нам могу бити и уочљива "промена матрица"
гласноговорника који су на власти. Наиме, недавна промена ранијих матрица као што су: тачни
датуми уласка Србије у ЕУ. као и многокоришћена
парола "пред вратима ЕУ." и слично данас замењује јединствена матрица "на нашем путу ка ЕУ. ми
морамо..." Логички гледано, а упоређујући изјаве
гласноговорника изгледа да смо са "врата" отишли
назад на "пут". Ово не треба гледати као "грешку у
изјавама" или слично, већ је битно схватити поенту
у изјавама које осликавају стање ствари а то је, да
циљ никада и није био улазак Србије у Европску
Унију већ сам пут по себи постаје Циљ. Дакле, циљ
никада није ни био "стићи" већ "путовати" односно
веровати и у том "веровању" почиње догма о ЕУ.
У последњим месецима када су се и највећи скептици помирили да ће Србија што се тиче
чланства делити сличну судбину као и Турска (која
чека више од две деценије), под новоформираном
матрицом "на нашем путу ка Е.У. ми морамо..."
наставља се даље сакаћење привреде и убрзано
сиромашење народа у Србији.
Обећања је све више а пара све мање, што
је народ гладнији то су обећања помпезнија.
Коцкарнице, стране банке и фонтане су на сваком
кораку што само ''имитира'' нормалан живот у градовима а у ствари је параметар за високи степен
економске и друштвене кризе. Нећемо ручати
данас, али ћемо зато "славити Београд!" пароле су
које доминирају гладном Србијом. Сва ова дешавања одавно нас уводе у нову верску доктрину
"пута у ЕУ" где се догматски и беспоговорно морају испуњавати све реформе које првосвештеници
(комесари ЕУ) нареде. На верском путу у обећану
земљу неверници (политички противници) се сатанизују и "спаљују" на медијским "ломачама" и за
њих не важе "слободе и права грађана" јер према
"неверницима" нема милости.
На том путу, народ добија обећања која се
гарантују са "мајке ми" и која не вуку одговорност
за изречено. Маса се само "анестезира" великим
обећањима док у међувремену гута сиромаштво,
незапосленост, криминал, корупцију, непотизам...
и тако митолошко-теолошки пут у ЕУ. заједно са
свакодневним обећањима и одсуствима критике
(цензуре) у јавним медијима купује време режиму
из дана у дан из месеца у месец док народ
"Чекајући Годоа" на уштрб својих потомака плаћа
све пенале бахатости властодржаца.
Srbija

Павловић Никола
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Dimitrije QotiÊ (1939. godine): Musolini, Hitler i Staqin...

KAZNA EVROPI
Dok ovo piπemo vidimo nesreÊu da se u
Evropi sprema pustoπ, ogaw, krv i suze, peËal
veliku. I kao naπi stari zapisi, ruka bi sama
da zapiπe onaj preteπki jauk, πto se nae i
danas na listovima naπih starih crkvenih
kwiga: "Uvi, uvi mwe: pridoπe Agarjani"
(Teπko, teπko meni, dooπe Turci). Znamo
dobro rat, upamtila ga je dobro naπa mladost.
I æao nam je πto Êe ovaj πto dolazi biti samo
teæi i straπniji od onoga πto je proπao.
Ali, ne piπemo Ëlanak ovaj da opisujemo to πto Êe doÊi. A i zaπto? Zamalo Êe oËi,
gde god se okrenu, i same to sve videti.
Piπemo zato da naemo smisao stvarima. Jer, sve mora imati smisla, Ëak i ono πto
izgleda potpuna besmislica.
I kao u onoj crkvenoj pogrebnoj pesmi
πto bogomudri pesnik πto plaËe i rida kad na
smrt pomisli i u grobu ugleda kako leæi naπa
nagota sazdata po Hristovom liku (a sad) i bez
lika i bez slave - i mi da uskliknemo:
O Ëuda, kakva se ovo tajna s nama zbi?
Kakvu tu spregu sa smrÊu uËinismo?
Ne moæe naπa qudska priroda, i kad
najdubqe padne, da ne traæi osvetqewe uzroka koji su je dotle doveli, mora da odgovori
sebi kako je doπlo dotle.
Jer qudi veÊ govore oko nas. Ovo veÊ
niπta ne razumem. Ili, da mi je da razumem.
Ili, πta je ovo sad?
Kao tmina teπka u kojoj prsta svog pred
oËima Ëovek ne moæe videti, tako se oko
ËoveËanstva svila tama teπka, mislilo je da
ima neki put siguran pod nogama. A eto: tama
pritisla zemqu, bura strahovita zavija i samo
πto ga veÊ udari wenih vetrova, kao udari
krila straπne neke velike aædaje nisu
stigli, zemqa kao da pod nogama nije sigurna,
jer i u wenim dubinama tutwi teπki i preteπki trus i lom.
Mi, razume se, ovim ne kaæemo da Êe rat
biti ove nedeqe, ili ovog meseca ili ove
godine. Ali, to Êe biti jer se tome ide.
Mi ovde politiËki smisao dogaaja ne
iznosimo. To smo, neprestano na drugom mestu
iznosili. Naπi velikobilteni su za to.
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Sad hoÊemo da zaronimo malo dubqe i
da ispod vojno-politiËkih zbivawa naemo, ne
one prve vojno-politiËke uzroke veÊ one
dubqe, duhovno-moralne. Tri Ëoveka u Evropi,
u sutraπwoj drami wenoj, igrat Êe najvidnije
uloge: Musolini, Hitler i Staqin.
Kakva je wihova duhovno-moralna formacija?
Musolini, sin kovaËa, rimokatolik,
spremao se za uËiteqa, preπao kroz socijalistiËko-marksistiËku πkolu bezverja, potom
napustio internacionalne osnove socijalizma, postao nacionalni revolucionar, zatim se
preobratio utapawem u rimsku pagansku historiju, u velikorimqanina prije Hrista, koji
na politiËkom terenu prima religiju, trpi je,
gleda da je iskoristi za svoje svrhe, ali ostaje paganac.
Hitler, sin malog carinskog Ëinovnika,
roen rimokatolik, prelazi kao mlad Ëovjek u
protestante, veruje u Boga, ali bez Hrista i
hriπÊanskog shvaÊawa, paganin koji oboæava
rasu i smatra da se voqa Boæja i zakon Wegov
otkriva kroz glas krvi: upravo da Ëovjek i
nema drugog naËina da sazna za voqu Boæju veÊ
kroz glas svoje krvi. Otuda i duænost da se
krv Ëuva Ëistom.
Staqin (Josif VisarionoviÊ Xugaπvili) sin malograanina, rusificirani
Gregorijanac, roen u pravoslavnoj veri,
namewen sveπteniËkom Ëinu, doπao kao
bogoslov pod uticaj marksista, postao bogoborac i to do danas ostao.
Pogledajmo sada najglasovitije duhovne
formacije Evrope u 19. i 20.veku.
Tri glavna pravca se tu daju nazresti.
Jedan, kao Musolini, bez vere, smatra
religiju
potrebnom
radi
odræavawa
druπtvene zajednice, kao politiËko sredstvo,
kao varku za niske slojeve.
Drugi, kao Hiler, veruje neodreeno u
Boga, a odbacuje Hrista i hriπÊanstvo.
TreÊi, kao Staqin, ne veruje ni u πto,
bogoborci su i hristoborci.
Staqin, bogoborac i hristoborac, hoÊe
rat svetski svom sveπÊu svojom. On ne vidi
tamu. On ne Ëuje buru. On ne oseÊa trusove. On
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Zaπto je...

КОСУР, којој ће се вероватно придружити
АСЕАН.

Додатни стимуланс за овако широку
интеграцију, која захвата више од половине
становништва, индустријских и природних
потенцијала планете, даје опсесивна тежња
САД за формирањем тихоокеанске и трансатлантске зоне преференцијалне трговине и
сарадње без учешћа земаља БРИКС.

САД праве исту грешку, као и претходни светски лидер – Велика Британија,
која је у време Велике депресије покушавала да заштити од америчке робе своју колонијалну империју протекционистичким
мерама. Међутим, резултат Другог светског
рата, који је изазван од стране британских
геополитичара ради блокирања развоја
Немачке, повећања доминације у Европи и
успостављања контроле над територијом
СССР, био је супротан: Велика Британија је
изгубила империју заједно са распадом
целог система европског колонијализма,
који је ограничавао светски економски развој.
Данас је таква кочница светском економском развоју постала америчка финансијска империја, која усмерава све ресурсе
планете у сервисирање растуће дужничке
пирамиде САД. Обим њиховог јавног дуга
дошао је до експоненцијалног раста, а вредност свих америчких дугова већ вишеструко
превазилази амерички БДП, што указује на
предстојећи колапс америчког, а са њим и
целог западног финансијског система.

Да би избегла колапс и задржала
глобално лидерство, америчка финансијска
олигархија жели да започне светски рат. Он
ће им отписати дугове, омогућити задржавање контроле над периферијом, уништити
или бар ограничити конкуренцију. Овим се
објашњава америчка агресија у Северној
Африци, на Блиском и Средњем истоку у циљу
јачања контроле над овим нафтоносним
регионом и истовремено над Европом.
Али правац главног удара, због свог
кључног значаја у очима америчких геополитичара, усмерен је ка Русији. Не из разлога
њеног оснажења и не као казна за уједињење
са Кримом, већ због традиционалног западног
геополитичког мишљења, усредсређеног на
борбу да се одржи светска хегемонија.

По правилима западних геополитичара,
рат са Русијом опет почиње битком за
Украјину.
Факти, 16. 7. 2015.
(Podvukla - Iskra)
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СЕРГЕј ГЛАзјЕВ
Превео Срђан Ђорђевић

Poroπenko πiri rusofobiju i
hoÊe daqe da zatruje odnose
Zapada i RF
МИНИСТАР иностраних послова РФ Сергеј
Лавров изјавио је да су изјаве председника
Украјине Петра Порошенка о могућности агресије Русије против европских земаља бесмислене
и непојмљиве.
„За сад имамо прилику да посматрамо како
руководство Украјине покушава да закува ситуацију некаквим непојмљивим, бесмисленим изјавама“. Кaо пример навео делове из недавног
интервјуа председника Украјине.

„Одговарајући на питање како оцењује политику Русије, он је одговорио: Путин жели целу
Европу. Да ли је могућа агресија Русије против
Финске? Да. А против балтичких земаља?
Наравно. А у басену Црног мора? Да. Зато
Украјина води борбу не само за свој суверенитет
и територијалну целовитост, већ и за демократију, слободу и независност целог европског
континента“ - навео је Лавров Порошенкове
речи.
Он је истакао да је „јасно да човек који даје
такве изјаве, ничим изазван, па још сам себе пита
да ли је Путин спреман да нападне целу Европу,
а и сам одговара да је спреман“.
„Јасно је да је такав човек оптерећен и да
тиме да подгрејава русофобију на Западу, да
вештачки диже тензије и самим тим одвлачи
пажњу од своје неспособности да спроведе оно
што је потписао. Неспособности да спроводе
договорено и зато нас такво понашање актуелних кијевских власти веома брине. Зато полажемо наде у то да чланице нормандијског формата не могу да не виде све те игре, не могу да
не виде искрене напоре Русије да обезбеди да
све стране извршавају обавезе из Минскa и да не
могу да не виде игру у коју украјинско руководство сада покушава све да увуче“ - казао је
Лавров.
„Што се тиче директних преговора између
Кијева, Доњецка и Луганска - то је суштина свега
договореног у Минску. Без тога не можемо нигде
да се помакнемо“ - изјавио је Лавров на конференцији за медије.

Сав рад на спровођењу сета мера за
имплементацију минских споразума може да се
обавља само у контакт групи и њеним подгрупама, где такви директни сусрети треба да се одржавају, додао је руски министар.
„Украјинска страна стално покушава или да
избегне такве контакте, или да наметне приступ
према којем сва питања треба решавати без
учешћа Доњецка и Луганска, а њих само ставити
пред свршен чин. Све то наводи на забрињавајуће мисли“ - истaкао је Лавров.
17.8.2015.

Izjava pred Dumom RF
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јЕзИК И ПРАКСА ОКуПАцИјЕ
– СЛуЧАј цРНЕ ГОРЕ

ZnaËewe izraza `meunarodna zajednica`, `vladavina
prava`, `strukturne reforme`...

У свом чувеном есеју ”Политика и енглески језик”, Џорџ Орвел говори о суптилним
духовним и интелектуалним струјањима између језика и свијести, и каже: ”Као што мисли
могу покварити језик, тако и језик зна покварити мисли”. Посебно је, примјећује Орвел,
снажна и темпераментна веза између језика
политике и друштвене стварности. Савремени
политички језик је, нажалост, заточеник
”напуцаних” политичких фраза, чија је
основна улога да умртве дио свијести оних
којима су упућене. ”Неискреност је велики
непријатељ јасног језика”, каже чувени писац.
зато смо преплављени синтетичким терминима који нити шта исказују, нити шта описују, већ углавном служе за неко прикривање и обману. Нарочито политичари, скоро без
икаквог менталног напора, користе те бесмислене протезе са основном намјером да
хипнотишу слушаоца. Циљ је да се умртви
критичка радозналост, да се не постављају
питања, па ни оно најочигледније – питање
самог смисла изреченог.

У овом посве орвеловском тренутку,
неоколонијално поробљавање човјека, па и
читавих народа, ријетко се спроводи
директном војном окупацијом, већ углавном путем економије, културе, медија… И на
специфичан
начин,
путем
језика.
Неоколонијални, окупациони језик је, опет,
типично орвеловска ствар – утемељен је на
фразама које немају уобичајену чињеничну и
логичку ”обавезу” према ријечима које их
чине. На примјер: ”међународна заједница”,
”владавина права”, ”мјерљиви резултати”,
”системско прилагођавање”, ”структуралне
реформе”,
”либерализација
тржишта”,
”достизање стандарда”… Специфичност ових
фраза је у томе што се њихово значење
посебно утврђује сваком новом употребом.
Искуснији корисници овог језика кажу да то
зависи од ”специфичности контекста” – читај
интереса неоколонијалних господара. Тако
се, преко језика, интерес господара уграђује као легитиман састојак друштвене свијести, а што је чврсти темељ ропског менталитета.

Једна од омиљених и често коришћених синтагми окупационог рјечника је
”међународна заједница”. Њу, нажалост,
врло некритички прихватају готово сви актери
локалне политике. Подразумијевано, неоколинијално значење ове фразе је апсурдно,
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јер безобзирно искључује највећи дио човјечанства: Кину, Индију, Русију, Бразил,
земље
Африке,
Блиског
Истока…
Суштински, ”међународна заједница” је
постала перфидна камуфлажа за злочиначку
НАТО групацију на челу са САД.

Слично је и са ”владавином права”.
Пошто би доследна примјена важећих закона
значила да ће се комплетан режим, а богами и
највећи дио тима Б, одмах наћи иза спушких
решетака, онда таква, неселективна ”владавина права” Американце уопште не занима.
Они су, заправо, заинтересовани само за
”навођену” примјена закона – ка ”пробраним” људима и ситуацијама. За такозвану
”крстарећу” владавину права. Потпуно истовјетан приступ имају и у ”борби против
корупције”. На примјер, све оно што није
било дозвољено Дерипаски, омогућено је
Питеру Манку. И све то наочиглед локалних
бомбаша-самоубица који дневно ”гину” у рату
против корупције и организованог криминала.

Перфидност неоколонијалног дискурса се огледа и у томе што готово никад
не садржи ригидне, наредбодавне форме,
већ неке мекане, неутралне изразе. Тако се, на
примјер, испуњење класичних окупационих
задатака обично тражи преко ”структуралних реформи” и ”достизања стандарда”. У
нашем случају, врло илустративан примјер је
”реформа” црногорске УДБЕ (АНБ). Последњих
година, промотери НАТО злочинаца упорно
траже ”реформе безбједносног сектора”.
Заправо, ради се о окупационој наредби чији
је циљ уклањање неколико утицајних људи
АНБ-а, за које Американци процјењују да
их не могу потпуно контролисати. Тачније,
утврдили су да своју широку мрежу утицаја
користе за остварење личних, углавном
пословних интереса. У некој будућој пракси,
сумњају Американци, ти људи могу ”играти”
и са Русима и Кинезима ако им то буде у
интересу. Стога, да би се оствариле наводне
”системске реформе” усвојен је и потпуно
неуставан закон о привилегованом пензионисању припадника АНБ-а. Јасно, на нишану
закона је био чувени ”двојац” из Службе.
Међутим, они су одиграли својеврсни мафијашки гамбит – глатко су одбили пензију и
”понуду вијека”. Тако је, ех судбино, поприлично крахирала ”реформа безбједносног
сектора”. За разлику од реформи, аута, куће, а
богами и подгорички кафеи ових дана лете у
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небо. Засад без људских жртава. Неоколонијална агентура хистерично шишти да се
”реформе” морају хитно наставити ако желимо
”позитиван извјештај о напретку”.

Иначе, поменута ”реформе безбједносног сектора” има врло занимљиву предисторију. Наиме, када је Боро Вучинић предао
Американцима готово комплетну документацију АНБ-а, које су хиљаде марљивих
црногорских ”ушију са очима” слагале деценијама, премијер га је напрасно смијенио.
зашто, ако је и он сам једнако сервилан, те
предати списи извјесно не садрже ништа из
формалног дјелокруга те службе? УДБА се,
знамо, ионако не бави организованим криминалом, корупцијом и тероризмом, јер би се
иначе морала бавити собом. По свему судећи,
Вучинићева ”грешкица” је што је у делиријуму понизности према ”америчким партнерима” предао и личне досијее грађана, а то
је витални састојак Ђукановићевог политичког живота – изборне крађе. Помоћу те
документације, УДБА годинама остварује
индивидуализован приступ сваком бирачу –
скројен по мјери његових потреба и страхова.
Изгледа да се Ђукановић тим удбашким политичким моделом сасвим примакао остварењу
ововременог медицинског идеала – персонализованој терапији за ”пацијента”. А лепеза
”пацијената” је разнолика – од оних који су у
безнађу немаштине и биједе, преко ових који
”крадуцкају”, избјегавају законске обавезе,
скривају неке настраности или афере, па до
оних са озбиљном криминалном историјом…

Дакле, Вучинић је предао Американцима ”свети грал” Ђукановићеве власти –
магически инструмент владања овом кукавичком и убогом црногорском баруштином. Е,
то значи да и онај последњи слабић, што би
народ рекао – ”трања” из тима Б, уз мало
политичке и финансијске подршке америчке
амбасаде, може у потпуности да преузме
контролу. јасно је да се то власнику феуда и
бренда ”Монтенегро” нимало не допада.
Као што му се не допада ни последњи ”тим
билдинг” који је спровела Викторија ”Fuck
EU” Нуланд. Да, то је она дама која у опуштеном телефоснком разговору, препуном сочног,
уличног жаргона, диктира америчком амбасадору у Кијеву састав постмајданске украјинске
владе. Е сад, ако стари подгорички жонглер
процијени да је новоуспостављене веза између црногорског тима Б и несташне кијевске
пироманке превише интимна, може се врло
лако десити да управо он буде први који ће
крикнути ”Fuck EU, fuck NATO!” А у наставку,
јасно је, слиједи: Слава России!
FSK, 31.7.2015.
(Podvukla - Iskra)
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Ако ћирилица није писмо
црне Горе, онда је oнa
вековима била неписмена!

Може ли ћирилица у Црној Гори преживети? Писмо које је било (и остало) незаобилазни
део идентитета црногорског (православног)
човека, дуго већ губи битку пред латинизацијом
подловћенске државице. Нови пораз доживела је
пре три дана под кровом највећег законодавног
тела – Скупштине Црне Горе, када на Одбору за
просвету није прихваћен предлог закона о њеној
заштити који су поднели опозициони посланици
Невен Гошовић, Александар Дамјановић, Радован
Асановић и Новица Станић. Узалуд што су подсетили да не постоје ни историјски, ни културни, ни
естетски, ни лингвистички, ни верски, а ни техничко-технолошки разлози за напуштање ћирилице.
– Њено напуштање значи прекид са нашим
културним и духовним идентитетом, односно
одрицање од свог културног наслеђа, поручили
су ови посланици, подсећајући на уставну одредбу о равноправности ћирилице и латинице и оцењујући да ћирилица у Црној Гори нема тај статус.
Најбољу оцену погубног заборава ћирилице, за који се нада да је привремен, дала је
проф. др Јелица Стојановић.
– Ако не буде тако, Црна Гора би се
одрекла себе и свог порекла. Матерње и вековно
писмо ових простора јесте ћирилица, свето и
освештано писмо. Ако ћирилица није писмо Црне
Горе, испада да је Црна Гора вековима била
неписмена, а ако данас нема ћирилице, то значи
да Црна Гора хоће да раскине са самом собом, да
направи рез са својом писменошћу...
– Све то је део црногорског идеолошког
пројекта који се своди на негирање и елиминисање ћирилице, упркос чињеници да су највећа
државна, верска, културна и историјска документа Црне Горе, написана на ћириличном писму –
каже за „Новости“ проф. др Будимир Алексић из
Нове српске демократије. – Довољно је узети
период од Светог Јована Владимира па до краља
Николе Петровића, и видећемо које писмо је
било у употреби. И житије које је сачувано у
летопису попа Дукљанина је створено на ћирилици...
– Везивање латинице за тзв. црногорски, а
ћирилице за српски језик, у државној администрацији, несумњиво доводи у питање и уставну
одредбу о равноправности писма, будући да у
Уставу та два имена језика нису равноправна.
Прво је привилеговано као „службени“, а друго
дискриминисано као нижеразредни језик у
„службеној употреби“ – наводи професор
Матовић.
У чему је разлика између „службеног“
језика и онога у „службеној употреби“, и зашто је
први „државни“, а други то није, никада нико
није утврдио. Како каже проф. Милош Ковачевић:
По томе је „црногорски“ вероватно једини од
свих у уставу записаних језика у свету „службени
језик“, али не и „језик у службеној употреби“.
(Новости, 3.8.2015 - Велиса Кадић)
Те 2010. године случајно ми је до руку
Iskra 1. septembar 2015.

зАШТО јЕ АМЕРИКАНцИМА ПОТРЕБАН
ТРЕЋИ СВЕТСКИ РАТ

SAD не удара на Русију због украјине и ruskog обуздавања,
veÊ radi odræavawa svoje svetske finansijske dominacije
Прошлогодишњи колапс рубље и
увлачење руске економије у стагфлациону
замку
демонстрирало
је
способност
Вашингтона да манипулише макроекономском
ситуацијом у Русији. Страх од оживљавања
СССР у облику Евроазијске економске уније
показао се неоснованим, као и ризик обнављања Трећег рајха на територији ЕУ.

Објективно, Американци не морају да
обуздавају Русију јер њеним макроекономским стањем манипулишу вашингтонске
међународне организације, а финансијским
тржиштем – прекоокеанска олигархија.
Такође, за САД немају смисла ни антируске
санкције – наша земља није прималац, већ
донор западног финансијског система, у
корист којег годишње с руског тржиште оде
око 150 милијарди долара.

зашто су онда Сједињене Државе
ипак покренуле против Русије хибридни
рат, упркос томе што експлоатација руске
привреде доноси прекоокеанском капиталу
огромне приходе, и када су генерали руског
бизниса добровољно прешли под америчку
команду, кријући своју уштеђевину у офшор компанијама под англосаксонском
јурисдикцијом?
Није ствар у обуздавању Русије. У игри
је нешто много веће. у питању је борба за
глобално лидерство у којој америчку хегемонију подрива растући утицај Кине. У овој
бици Америка губи, што провоцира њену владајућу елиту на агресију. Објекат те агресивности постаје Русија, која се према европској
геополитичкој традицији сматра за поседника
митолошког Хартленда, чија контрола, по
мишљењу англо-германских геополитичара,
обезбеђује контролу над светом.

Свет, међутим, не остаје непромењен.
Ако је пре две стотине година Руска империја
заиста политички доминирала светом и “у
Европи без дозволе руског цара није смела
опалити ни једна пушка”, онда је данас глобална економија под контролом западних
мултинационалних компанија, чија се експанзија подржава неограниченом емисијом
светских валута.
Монопол на емисију светског новца је
основа моћи западне финансијске олигар-
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хије, чије интересе опслужује војно-политичка
машина Сједињених Држава и њихових НАТО
савезника.

Након краха Совјетског Савеза и распада, са њим повезаног, светског социјалистичког система – та могућност је постала глобална, а лидерство САД се чинило вечним.
Међутим, у сваком економском систему постоје границе развоја, које су дефинисане законима репродукције његових технолошких и
институционалних структура.

До јуче лидерске земље суочавају се
са непремостивим тешкоћама у одржавању
претходне
стопе
привредног
раста.
Претерана акумулација капитала у застарелим индустријско-технолошким комплексима доводи економију до депресије, а
постојећи систем институција отежава формирање нових производних ланаца. Ови производни ланци заједно са новим институцијама организације производње себи налазе пут
ка другим земљама, које постају лидери економског развоја.
Бивши лидери настоје да одрже своју
доминацију на светском тржишту кроз јачање
контроле над својом геоекономском периферијом, примењујући методе војно-политичке
принуде. По правилу, ово подразумева велике
војне сукобе у којима бивши лидер губи
ресурсе без постизања жељеног ефекта.
Налазећи се у том тренутку на узлазном
таласу, потенцијални нови лидер покушава да
заузме посматрачку позицију, да би сачувао
своје производне снаге и привукао умове,
капитал и блага која беже из ратујућих држава. Повећавајући своје капацитете, нови лидер
излази на светску позорницу када су зараћени
противници довољно ослабљени да би присвојио плодове победе.

Покушаји Вашингтона да организује
државне ударе у Бразилу, Венецуели и
Боливији, резултирали су извлачењем Јужне
Америке испод хегемоније САД. Бразил, који
је већ укључен у коалицију БРИКС, има све
разлоге да тражи преференцијални трговински режим и развој сарадње са земљама ШОС
(Шангајска организација за сарадњу). То ствара могућности за формирање највеће светске
економске заједнице земаља ЕАЕС, ШОС, МЕР-
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пензије, агресија за неплаћене рачуне, енормоно високи порези…) управо иде за развој! За
развој привреде. Додуше привреде ових земаља којима враћамо кредите а који су нам исти
дале са једним специјалним условом. условом
– забрањено је улагати у производњу, никако.
Само у лампионе и жардињере. Јер ћете тако,
када те дотерају до овог стадијума у коме смо
данас, натерати да продаш и оне ресурсе који
су ти задњи остали да би им вратио кредит. За
сво ово време није створен реалан извор прихода. Није се отоме размишљало, сем на улудо трошење и нажалост криминал, шпекулације.
А нема веће трагедије када власт удари на
јадан народ, свој народ, који нема, коме је и
овако тешко. Просто. Може се од народа тражити да редовно измирује своје комуналне
дугове, плати порез, али само под једним условом. Када је становништво запошљено. Када
држава, као све нормалне друге државе, што јој
је и једна од основних функција, запосли свој
народ. Када му омогући посао и пристојну зараду.
Када ту своју дужност држава испуни,
тада ће народ реално бити способан да сервисира своје дугове. Ако то тада не ради, сматраће се
прекршајем који треба санкционисати. И то је
потпуно у реду. Да ли ми имамо то данас? Да ли
је код нас таква ситуација? Није! Код нас је насиље!
Тражити од некога нешто што нема, што
не може и није у стању да плати или плати на
време а због тога га скоро најгрубље казнити и
кажњавати је насиље, отимање, пљачка.
На жалост, или нажалост… Резиме говори
да је кредит ММФ-а опљачкан! Опљачкали су га и
однели тајкуни с политичарима. Све ставили у
своје џепове а рате тог кредита наравно неко
мора да врати. У овом моменту то ради гладан
народ. Да ли ће народ моћи сво време да буде
изложен овој тортури?!
У свој овој несрећи приметићете још
један апсурд. На памети сваком грађанину мора
увек да буде то да држава не постоји ради себе,
или да би се градила ради себе саме. Не! Држава
постоји због грађана, као уређење које ће олакшати и уредити живот. Међутим, овде је обрнута
готово апсурдна ситуација – грађани постоје
због државе!
Испада да су грађани по рођењу осуђеници који ће да раде за некакву државу (читај паразитски прегломазни државни апарат) и враћају
њене покрадене кредите, која је власт сама себи
поделила у име те државе, затим тајкунима (криминалцима-гангстерима-тендерским шпекулантима-дилерима) и ко зна коме још.
У нас је таква држава важнија од грађана.
Због тога смо ми један срећан народ који ће како
ствари стоје бити бројнији у расејању него у
матици. Сигурно као последица једнаких шанси
за све људе, права, правде, квалитета живота…?!
Докле ће све ово трајати, до нестајања или…?!?
SKK, 20.6.2015
(Podvukla - Iskra)
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Борисав јовановић

Trgovina s Rusijom smawena za
petinu
Savetnik za agroprivredu u Ekonomskom
institutu u Beogradu Miladin ΠevarliÊ izjavio
je danas da od trgovinskog rata Rusije i Evropske
unije Srbija, umesto oËekivane koristi, ima
πtetu, a trgovina sa Rusijom smawena je za petinu.
ΠevarliÊ smatra da najveÊe πanse za
izvozu u Rusiju imaju proizvoaËi voÊa i povrÊa,
mesa i mleka, ukoliko se uspe u revitalizaciji
domaÊeg stoËarstva, ali da je za to potrebno konstantno dodatno ulagawe u sektor poqoprivrede
u narednih tri do sedam godina.
Prema wegovim reËima, za to je neophodno
formirati logistiËke centre, preko zadruænog
sektora i tu proizvodwu usmeriti na zahtevno i
veliko rusko træiπte.
ΠevarliÊ je za RTS rekao da se kao
razlozi za πtetu koju Srbija trpi zbog trgovinskog rata Rusije i EU navode pad rubqe, skok
dolara, jeftinija nafta u svetu, mawa traæwa za
uvoznim proizvodima u Rusiji i dodaje da je jedino kod poqoprivredno-prehrambenih proizvoda
zabeleæen rast izvoza od skoro πest odsto, πto
je takoe mawe od oËekivanog.
On smatra da problem nije u koliËini i
standardu, kada se izvozi u Rusiju, nego u
nedostatku investicija, relativno malom
agrarnom buxetu i neorganizovanosti porodiËnih
poqoprivrednih gazdinstava, zbog uruπavawa
zadruænog sektora privrede. ΠevarliÊ je istakao
da suπa dugoroËno nije iznenadila, jer je decenijama prisutna tendencija porasta proseËne
godiπwe temperature.
Investicije u sistem za navodwavawe je
osnovni problem, jer primarnu mreæu navodwavawa nikada ne grade poqoprivredni proizvoaËi, nego dræava, koja omoguÊava pristup
izvorima vodosnabdevawa i obezbeewe izvora
energije, istakao je ΠevarliÊ.
Veliku suπu Srbija je, kako je podsetio,
imala i 2012. godine i tada je reËeno da je πteta
bila milijardu evra πto je viπe nego da je
uloæeno u sisteme za navodwavawe.
ΠevarliÊ je ukazao da se procene ovogodiπwe πtete kreÊu od dvadesetak procenata
do minimum 40 odsto, kada je reË o prinosu kukuruza, a kod πeÊerne repe i soje biÊe joπ veÊi
podbaËaj.
GovoreÊi koliko Êe to uticati na cene
mesa i mleka na jesen, ΠevarliÊ je naveo da cene
neÊe samo zavisiti od prinosa, veÊ i od uvoza i
slobodnog protoka robe iz EU i od trgovinskog
rata sa Rusijom, ali i od kupovne moÊi
potroπaËa, jer Êe i ako bude robe, ukoliko ne
bude kupaca, cene morati da padaju.
On je poruËio da vlada mora da ispuni
zakonske obaveze o minimalnom agrarnom buxetu
od pet odsto i da se postara sa bankarskim sektorom da obezbedi sredstva za izvozne programe.
12.8.2015.

Tanjug
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уЏБЕНИЧКА ПЕТА КОЛОНА

Шта пише о српској историји у уџбеницима за основну
и средњу школу

дошао уџбеник „Историја“ за 6. разред основне
школе. Све неправилности и нетачности које сам
у њему пронашао навео сам у тексту Српска
историја у уџбенику за шести разред основне
школе. Први сам се интересовао за ту тему.
Касније сам обрадио и неправилности из уџбеника за други разред средње школе, за које медији не знају. Стога сада поново наводим чињенице и неправилности до којих сам истраживањем
дошао. Драго ми је да се та тема коначно отворила у медијима, мада нису наведени сви пропусти нити пропусти у уџбенику за други разред
средње школе.
***

Национални интерес сваке озбиљне
државе јесте пре свега успешна и одговорна културна политика и квалитетно образовање деце.
Нема ничег важнијег за будућност српског народа од демографске обнове, заштите културног
наслеђа, очување националне свести и историјског памћења. Међутим, не само што су се претходних година, по потпуно нејасним и штетним критеријумима, бирали директори најважнијих установа културе, тиме доказујући
да ова земља нема никакву културну нити
образовну политику, већ су и уџбеници у
служби дневнополитичких дешавања. Као што
ћемо имати прилике да видимо, идеолошка
злоупотреба младих почиње од основне
школе.
АЛБАНЦИ, СТАРОСЕДЕОЦИ; СРБИ, ДОШЉАЦИ

Још 2010. године сам писао о садржају
уџбеника историја за шести разред основне
школе у издању Завода за уџбенике Београд.
Аутор уџбеника Раде Михаљчић износи неке
фрапантне тврдње. Након читања тог уџбеника,
нисам више сигуран да познајем српску средњовековну историју. Може бити да само нисам
довољно проучавао дела албанских и хрватских
историчара. Наиме, у овом уџбенику који се бави
историјом Средњег века, могао сам да научим да
„...подела друштва увек води и стварању државе
која штити богати, владајући слој“ [1]. Занимљива
опаска. Пошто сам ову значајну лекцију савладао, упознао сам се са староседеоцима Балкана –
Албанцима. После описа доласка Словена на
Балкан и сукоба са староседеоцима, аутор
каже „...међутим, староседеоци који су живели
заједно и чија су насеља груписана у веће скупине нису словенизирани. Обичаје, језик, и
друга народна обележја сачували су Албанци.
Део досељених Словена примио је језик и
обичаје Албанаца и стопио се с њима“. [2]
Запањен овом констатацијом, сасвим случајно
сам пронашао објашњење у првој проширеној
верзији истог уџбеника, у реченици које нема у
садашњој: „Албанци воде порекло од старосе-
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делаца на Балканском полуострву, највероватније Илира, романизованих у мањој мери. Са
њима су се мешали стари Грци, Словени и
други народи...“ [3]
После оваквог сазнања, нема смисла
приговарати Албанцима на својатању Косова и
Метохије, српских манастира и културне баштине. Они су ионако балкански староседеоци,
а Срби су узурпатори. Читајте, децо, учите,
српски ђаци, своју историју! Ви сте припадници
дошљака и узурпатори албанске земље и све што
доживљавате – доживљавате са разлогом.
Албанци не узимају српску земљу, већ враћају
своју натраг. Ето, и то доживесмо од српског
историчара, који нашу децу учи средњовековној
историји. Тврди човек да су Албанци потомци
Илира и тиме директно помаже њихове освајачке походе и отимачину српске земље.

Одавно је утврђено да Албанци немају
поморску и рибарску терминологију, чиме нам
је немачки лингвиста, академик, проф. др
Густав Вајганд (G. Weigand, 1860–1930) доказао да Албанци нису Илири. Ово је један од
његових дванаест чувених аргумената који су
преведени, објављени и продискутовани (па и
усвојени) од стране свих светских признатих
истраживача. Штавише, и од самих албанских
трезвених научника, лингвиста, историчара и
академика, као што су академик проф. др. Eqrem
Çabej (1908-1980), др Ardian Klosi, Ardian Vehbiu,
Fatos Ljubonja и пуно других.
Без обзира на то што је научни свет
прихватио истину о пореклу Албанаца, албанске власти, подржане од стране квазинаучних
теорија, настављају да тврде да су пореклом
Илири. Тиме су преплавили своју литературу,
почев од буквара, који стављају у руке својој
деци од првог дана школе, па све до „научних“
студија и дисертација. Све то очигледно није
довољно појединим српским академицима као
што је случај са Радетом Михаљчићем. Кога брига
за карту Европе из 814. године, на којој се јасно
види српска држава на Балкану и албанска која
се граничи са Јерменијом и Азербејџаном. Моја
непросвећена маленкост, недовољно заражена
еврофанатизмом и регионалним духом сарадње
и братства, не може да схвати овакву тврдњу у
уџбенику за шести разред.

Уколико сте помислили да је то све, варате се. После тога сам проширио своја сазнања
научивши да је „Стефан Немања освојио
Косово и крајеве северне Албаније“ [4].
Наравно, писац уџбеника је могао рећи – крајеве данашње Албаније. Ништа од тога.
Понадах се у тренутку да је у питању случајан
превид. Постоји још један случајан превид, који,
додуше, вероватно није ауторова грешка, али
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показује стање духа људи који су учествовали у
припреми овог уџбеника за штампу. у одељку
Историја и легенда српски јунаци Топлица
Милан и Косанчић Иван су сасвим случајно
заменили имена, те се наводи „...њима је предање придодало измишљене, неисторијске
ликове као што су југовићи и побратими
Милоша Обилића, Иван Топлица и Милан
Косанчић“. Као неко ко је одрастао на косовском завету и српским епским песмама, не могу
да разумем овакав превид (да не говоримо о
сигурности са којом аутор тврди да су ликови
измишљени).

После свега овога, био сам убеђен да
читам дело из албанске историографије.
Нажалост, преварио сам се. Понадам се да ће се
аутор исправити у одељку о османлијским освајањима, међутим: „После Маричке и Косовске
битке, Турци су све више угрожавали албанске области“ [5]. После тога говори о јунаштву
Ђорђа Кастриота Скендербега и ниједном
речју не напомиње да је Скендербег пореклом
био Србин нити долазак Албанаца на Балкан
након слома арапске Сицилије.
„МАКЕДОНСКИ СЛОВЕНИ“

Уколико нисте знали – ваша деца знају.
Македонци су стари европски народ. Некада
су се звали „Македонски Словени“ и међу
првима су прихватили ћирилицу: „...на
Балканском полуострву ћирилицу су прихватили Срби, Македонски Словени и Бугари“. [6]
Међутим, каже аутор, ћирилицу су, сем Срба,
Македонаца и Бугара прихватили и људи који
живе у „Босни и приморским крајевима
југоисточно од Сплита“. [7] Ко ли би ти непознати људи могли бити? Да ли је разумно претпоставити да су у питању били Срби? Не, не,
то нипошто, бошњачки историчари у својим
уџбеницима уче децу да у средњем веку у
Босни није било Срба. Нећемо ваљда пропагирати великосрпску политику у уџбенику за
историју, није европски од нас да исказујемо
претензије на суседне и пријатељске нам
државе. Зато ћемо, како бисмо изгледали европеизовано, рећи да постоје неки неидентификовани људи, ван границе данашње Србије, који су
користили ћирилицу. Та формулација звучи
модерно. Аутор је овај маневар искусно извео, и
самим тим заслужује награду „најевропљанин“.
Аутор даље говори и о патњама и страдању
„Македонских Словена“. Наиме, „после слома
Бугарске, над Македонским Словенима успостављена је византијска власт. Нова управа
изазвала је незадовољство које је прерасло у
отпор... “ [8]

О патњама „Македонских Словена“ говори и у одељку о српским средњовековним освајањима: „...Од Византије краљ Милутин је освојио Македонију, у којој су живели Македонски
Словени...“ [9]
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Такође, Душан Силни је освојио „већи

део албанских крајева“ [10]. Одмах се види да
смо лидери у региону. Историчар Михаљчић разрешава велику енигму историје и дневнополитичких збивања. Срби и Бугари су вршили претензије на македонску територију тероришући
македонски народ (шта би са свим оним
Србима у Македонији који су се тако изјашњавали до 1945, они су изгледа, статистичка
грешка), а Грци без разлога нападају
Македонце за узурпацију грчког имена и злоупотребу историје. Дневнополитичка енигма.
Управо је то и суштина овог уџбеника – пропаганда у служби дневнополитичких збивања и
потреба, корак напред ка „помирењу у региону“. Научио сам такође да је Маричка битка
била катастрофа македонске, а не српске
државе и народа. [11] Македонија је, каже
аутор, „изгубила самосталност“.
Значи, наши преци су ослобађањем
јужних српских крајева 1912. године уствари
извршили агресију на македонски народ.
Нисам имао представу да смо ми Срби народ
освајача. Што би рекао Брана црнчевић,
„колико Србија треба да буде мала да не би
била велика?“

На овом месту не могу да не поменем
неколико речи Данка Поповића из уста његовог јунака Милутина: „Заузесмо ми Кајмакчалан,
синовче. Прекрисмо га лешевима. Само коња шта
је остало да се распада на оним падинама...
Добро, благо ујаку, а што ми онда љубисмо
земљу?... Имадосмо ли ми нека друга посла него
да по Македонији гинемо? Јесу ли, благо ујаку,
велим, јесу ли ти чија је земља знали раније да је
њина? Ако јесу, што је не освајаше и ослобађаше,
како се тек сад сетише чија је?... – смеје ми се у
брк... Сви они пишу сад и говоре да смо ми
отели Македонију кад смо прешли преко
Кајмакчалана. А ја, синовче, видим нас како
љубимо земљу кад смо прешли на ову страну
Кајмакчалана, па ми криво. Што је нама било
потребно да љубимо земљу Кајмакчалана, па
да се Македонци љуте на нас... Што да
Македонија буде за нас три пута гробница, па да
нас чак и наши школовани људи кајмакчаланским аветима називају и да нас подругљиво зову
Солунцима, ко да је лако бити Солунац. Зашто се
заборавља да је и од оне шаке јада што је са
Халкидикија пошла као десеткована српска војска до краја изгинуло више од половине... Зашто
да испаднемо смешни на крају?“ [12]
ЗАКЉУЧАК

Сваки народ покушава да у својим
уџбеницима „улепша“ историјске догађаје и
представи себе у бољем светлу, те често претера.
једино је код нас немогуће очекивати бар
минимум објективности, бар минимум самопоштовања и поштовања историјске истине.
Како изгледа концепција будуће регионалне сарадње у погледу заједничке историје и
чињеница у уџбеницима, најбоље можемо видети по публикацији Сорошевог Фонда за отворено
друштво
Босне
и
Херцеговине
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НАРОД ДА ВРАЋА ОПЉАЧКАНЕ КРЕДИТЕ

Kuda nas vodi kapitalistiËka demokratija - gde ide naπ novac?

Државу би између осталог требало да
чине три стуба: Суверена власт, територија и становништво.
Суеверна власт је изгубљена насилним
рушењем власти петог октобра 2000-те.
Сувереност, би требало као термин да значи
“највиши у свом домену”. Наша власт није таква,
она је испод тога. А која је онда суверена?
Суверену власт чине Давенпорт и Кирби.
затим иде власт коју смо бирали на изборима.
У оваквој консталацији снага, јасно нам је ко
овде вуче конце.
Око 17% територије је власт која је
бирана од 2000-те предала de facto, а сада
наставља даље до коначне званичне предаје.
Или јесте предана али само није озваничена. А
што би? Нешто слично дешава се и на северу.
земља се продаје “иностраним инвеститорима”, па ће наш сељак обрађивати туђу земљу.
Оно што убере неће бити његово и неће са тим
да располаже како жели! Јели то нормално?
И на крају, како је све ово повезано, а
(не)прилике су такве да све утиче на то да
нема позитивног природног прираштаја,
нисмо постали, него јесмо земља пензионера и
полако као држава остајемо без становништва!
А све је ово настало као последица криминалаца на власти, од 2000-те по највише, па
до данас.
Бар мало разборитом човеку све време не
може да се не отме следећа глупост. Већ 15
година свакодневно испирање мозга о
Eвропској унији, о некаквим зарезима, условима, студијама, не студијама, изводљивости,
неизводљивости… а све са циљем да те заглупе
да посматраш друштвена догађања као хипнотисан. А оно што је најпотребније да би живео као
друштвено биће су ти однели, отели и не умеју и
не знају да ти створе, а то им је дужност! Само се
присетите оних лажи белосветских и домаћих
гангстера – само ово испоручење Хагу и Србија
цвета, или само још ово и онда иде Србија
напред, или само потпишите ССП и Србија ће
полететети и само и само… а све време преко
медија о тим стварима тероришу јадан народ…
Или мантра о реформама. Реформишу по цели
дан све ове године све што се може а за последицу наиђемо на констатацију: Што је више
реформи, све је више исто, или горе! Народом
се манипулише пуних 15 година! Докле?
Данас, у овом моменту смањене су плате,
пензије, сутра ће да поскупи народски речено
струја (електрична енергија). Кажу, договарају
се са Ммф-ом. Ммф је просто речено банка, од
које је држава узела кредите. Новац из Ммф-а
је прослеђен на располагање банкама у
Србији.
Кредити су коришћени отприлике у
периоду 2004-2010 године. Присетимо се, у том
периоду, одједанпут се градови по Србији
јелте крече, мењају лампиони, уграђују бехатоIskra 1. septembar 2015.

ни по тротоарима, праве шеталишта поплочавају се градски тргови (ваљда да прошетају
пензионери и млади када већ немају посла)
постављају жардињере са цвећем, лепо… жене и
баке се диве лепоти. Често сте могли чути коментаре, „па види, како је сада све лепо уређено,
свака им част“. Баш када сам то чуо, у себи
помислих, да свака им част. Дебело ћемо ми то
платити!
у истом тренутку демократе на власти и
њихова камарила покупили новац Ммф- а
кроз “Развојну банку Војводине”, милионе,
“Агро банку”, сумња се ови данас “универзал
банку”… и однели све, стрпали себи у џепове.
Присетите се само када је г-дин директор “Агро
банке” мртав хладан изјавио на телевизији како
је нормално да за 30 година рада себи да награду од 300 000 евра, јер је јелте по њему самоме
успешан менаџер, а пре тога је делио српским
бизнисменима „кредите“ без хипотека и
потребе да се враћају – упитајте се одакле тај
новац? А затим је ухапшен као наводно једини
кривац за све ово.
Погледајте данас те људе и тајкуне! Од
обичних опозиционара дувача у пиштаљке у
отрцаним кожним јакнама и фармеркама,
постали власт и убрзо милионери, а ништа,
баш ништа нису створили ни произвели. Нема
ни једног новог производа по којем је Србија
постала позната. Нема никаквог Мерцедеса или
Сименса из Србије како би ти зарадили оволики
новац. Па шта су ти људи онда радили, шта су
произвели, направили, пласирали па зарадили,
шта? Шта је направљено у држави Србији за сво
ово време а да има капиталан значај? Ни путеве
нису успели да направе. Нема још ни коридора 10, саобраћај полако прелази на коридор 4,
који иде кроз Румунију и Бугарску…
Дакле, прост закључак – крали су! Све је
то криминал, пљачка. И шта ћемо сад? Ммф
каже, стиже Вам “прва рата”? Наравно, с обзиром да смо тај новац Ммф-а са енормно високим каматама потрошили на домаће бизнисмене, делећи им новац колико им треба без
обавезе да га врате, а они исти делили с политичарима на власти, а оно што је преостало су
уложили у развој (затворили и гурнули у стечај и ликвидацију свако предузеће које је
могло нешто да производи и буде конкурентно роби која се увози, уништили привреду чак
довели до апсурда и занатлијско привређивање, задругарство…) сада нема новаца из реалних извора да се Ммф-ов кредит враћа, већ
наравно, вратиће народ. Одрежи по сиротињи.
Нисте успели да платите воду, струју, грејање на
време… послаћемо вам извршитеље да вам однесу и поплене све из куће. Можда и целу кућу. Што
да не. Новац који су домаћи бизнисмени и
политичари отели за себе од Ммф-а мора да
се врати. Е па народе враћај! уосталом, јер
знате да сва ова штедња (смањене плате и

21

ГДЕ ТИ јЕ КуЋА КРАјИНО?

Режимско-партијашке злоупотребе поводом двадесетогодишњице
крајишке трагедије

Где ти је кућа Крајино? Београдска
бирократија је у навечерје двадесетогодишњице „Олује“ и званично дочекала Србе
Крајишнике. После две деценије. Мртве.
Живима је стављала страже на Сави. Тек да
јој не наруше тешком муком стечени наркотички мир.

Србија која није била спремна да
помогне својој деци да у њу не долазе у
ритама, одбегли од новог клања, недавно
је у Сремској Рачи промовисала себе у
матицу у којој се, ако већ нису тамо где им
је место, могу осећати сасвим сигурно.
Председник Владе Вучић је рекао
„Добродошли кући“, као да смо у Книну,
Дрнишу, Петрињи, Глини, Воћину, Осиjеку,
Вуковару... били на туђем?

Београдска клика опет се излајала. У
Сремској Рачи, међу свим оним људима
којих је по проценама доиста било петнаестак хиљада, нисте лако могли да се
сусретнете са избеглим. Могли сте са партијским кадром, гласачком машином у
мајицама са ликом великог вође, поклонике СПС-а и истог оног Милошевића који је,
као шеф београдске клике најзаслужнији за
уништење Српске крајине... Истог оног
Милошевића који је кобне олујне године
свој царски град затворио за намучене
борце и њихове породице. Кога партијски
поглавар није ставио на списак... своју
свећу морао је упалити кући.

Недавно се крај рачанског моста
говорило о слободи. Као у данима када смо
за њом трагали. Говорило се и о части и
витештву. Као у данима када смо крај гусала слушали о времену у којем смо били
људи. Па ипак, није ту било речи гласних,
будилничких, речи изговрених са намером
да разгале и покрену, него тихих, драмскопаузних, тужних. Оних што треба да
умртве, да скрену са пута којим се ка слободи, части и витештву иде. И народ је
пљескао.
Упркос парастосу којег су држале
„старкеље“, упркос сликама које су са бине
сведочиле о томе шта је српски народ
Крајине прошао. Пљескало се и подвикивало вођи у част. Великом, малом напредном,
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црвеном... зависи ко је коме платио сендвич и литар воде. Свећа тек по која. Суза
још мање.

Скривајући се иза српских гробова,
Вучић је направио још један „велики
митинг“ својим напредњацима. Одговорио
Хрватима у Загребу. Да није њих, тешко би
се ико сетио да је преко Саве у данима
Олује протутњало две стотине хиљада
Срба. А и зашто би? Званична Србија их
није требала онда, чему јој данас могу служити? Осим оних мртвих којима је лако
поткусуривати се по судовима, ходницима
и августовским фештама: хоћу тужбу... нећу
тужбу... можда контра-тужбу... хоћеш
параду, добијеш уз то парастос...
Београдска клика никада није умела
да сакрије своје намере. И шта сад? Има ли
још ћириличних табли у Вуковару? Срба у
Книну? Где беже они повратници и мученици који су трпећи нападе полуделих усташа
остали у главном граду наше Крајине сваке
године када Томпсон заузме стадион ФК
Динара под тврђавом? Кога то занима? Има
ли још мртвих Срба око Сребренице? А шта
то беше Ораховац? Милица... иде ли још
увек у призренску школу? Треба ли јој шта?

Србију то не интересује. Барем не
њену ударну београдску клику. А и зашто
би? Тешко се код нас мењају навике и обичаји... када никога није било брига за Србе
Крајишнике који, уместо да „чврсто бране
своје домове”, (попут оних београдских
„фаца” које су се скривале по комшилуку од
позивара, а које данас, заједно са својим
потомцима држе слово о части и моралу
свих нас), дигоше се пре двадесет година,
„дезертираше“ и „потрчаше ка обећаној
силиконској долини и Бановића Страхиње
улици“ у инат онима који су је издали.
Где ти је кућа Крајино? У Београду
није, није ни у Нишу, Новом Саду, Сремској
Митровици или Рачи. У Небеској Србији
одакле те и спустише на книнску тврђаву не
победе, него провере ради.
Srbija

Слава ти и хвала. Крајино мати!

М. Поповић

Iskra 1. septembar 2015.

Образовање у Босни и Херцеговини – чему учимо
дјецу? [13]

Ту можемо пронаћи позитивне и негативне уџбеничке примере. Наравно, на основу процене Фонда. На пример, у критици уџбеника из
Српског језика и културе изражавања у
Источном Сарајеву каже се: „Већи део наведених примера односи се на имена везана за
српску културу и историју, нису присутни
примери из културе и традиције других конститутивних народа и не доминирају примери
везани за Босну и Херцеговину: 'На пример:
Улица српских владара, Улица бана Лазаревића,
Улица Бранка Ћопића, Улица Немањина, Трг
слободе, Трг жртава фашизма; Првомајска
улица, Његошева улица ...На пример: Основна
школа 'Петар Кочић', Филозофски факултет у
Бањалуци,
Народна
библиотека
Србије,
Грађевинско
предузеће
Рад,
Општина
Требиње...'“ [14]
занимљив је коментар на песму Алексе
Шантића: „Избор ове Шантићеве песме из
целокупног песниковог стваралаштва говори о
свесној намери аутора уџбеника да кроз наставу
књижевности пласира идеолошку поруку, чији је
примарни задатак – формирање националног
бића. Песма је, с обзиром на контекст, политичка, а будући да је национално јасно одређена, и патриотска: 'МОјА ОТАЏБИНА... И свуда
гдје је српска душа која, тамо је мени отаџбина
моја, мој дом и моје рођено огњиште.'“ [15]
Тако изгледа наша срећна будућност на
Балкану.

Да се вратимо на крају уџбенику историје. Сем поменутих тврдњи, на неколико места
аутор даје и непотребне и паушалне опаске, које
су непримерене за један уџбеник историје (независно од тога да ли су исправни или не). Тако, на
пример, каже да је папа Гргур сматрао да су
„владари дужни да му љубе ноге“.

Шта бих у закључку могао рећи о овом
уџбенику? Лично, плашим се да узмем у руке
уџбеник за седми и осми разред основне школе,
у којима се говори о модерној српској историји.
Из свега приложеног, јасно је закључити у ком се
правцу креће тумачење историјских догађаја.
Тужно је користити уџбенике за децу у циљу
промовисања идеолошких порука и дневне
политике. Несрећа је што је овај и овакав
уџбеник издао завод за уџбенике, установа
која по правилу служи управо за одбрану ђака
од пласирања лажи и полуистина и њиховом
исправном образовању. Просто ме обузме туга
кад се сетим да сам се залагао за детаљну проверу садржаја уџбеника које објављују приватне
издавачке куће, када овако изгледа ремек-дело
Завода за уџбенике.

Међутим, после неког времена сам сличне информације пронашао и у уџбенику за
други разред средње школе. Тамо се отишло
још даље, те се истовремено и наводи и не навоIskra 1. septembar 2015.

ди да су Албанци Илири, али се недвосмислено
тврди да су староседеоци. Прво се износи
тврдња да су Албанци били староседеоци под
тим именом, и да су их Срби затекли при
доласку на Балкан. Наиме, у уводу одељка
Досељавање Словена на Балкан каже се да,
„склапајући различите племенске савезе, јужни
Словени трајно су населили Балканско полуострво током 6. и 7. века. Ту су затекли староседелачко становништво – Грке, Романе,
Арбанасе и Влахе“. [16]. Дакле, према овој
изнесеној тврдњи, испада да су Албанци
(Арбанаси) одувек под народним именом
били присутни на Балкану, а да су Срби населили њихове територије, и ту се никакви
Илири не помињу. Међутим, само пар страница
касније, наводи се: „у планинским пределима
око Драча и данашње Албаније задржали су
се Арбанаси, потомци делимично романизованих Илира. Они су водили превасходно сточарски начин живота. Етничку посебност су одржали и тако што су задржали свој архаичан језик.
Део Словена који је дошао у крајеве које су
насељивали Арбанаси примио је, услед јачег
утицаја, њихов језик, њихове обичаје и начин
живота“ [17].
На овом месту тврди се да су Албанци
заправо пореклом Илири, што кореспондира са
тврдњом изнетом у уџбенику за 6. разред основне школе и чини се да је преписано из једне
његове раније верзије. Стога би било добро да
се аутори овог уџбеника Шуица и МајрановићДушанић прво договоре пре писања уџбеника о
историјским чињеницама пре него што их ставе
на папир, а још је горе уколико се једно од њих
није договорило само са собом, па је изнело две
супротне тврдње које се слажу само у једној –
политичкој, а не историјској квалификацији о
Албанцима као староседеоцима.

Овај уџбеник болује од још неколико
несрећних тврдњи које се издају за историјске
чињенице, те се тако каже да, „као последица
различитих историјских процеса и новонасталих етно-политичких околности на Балкану,
током 20. века дефинисан статус нације стекли су и Македонци, црногорци, Муслимани и
Бошњаци“. [18]

Прво, не улазећи у питање започињања
процеса конструисања нових нација из српске
нације након 1945. године, треба рећи да су у
питању били политички процеси, а друго,
тешко да су тада стекли дефинисан статус
нације. Треће, молио бих писце уџбеника да
ми објасне која је то муслиманска, а која бошњачка нација, и где живе припадници ове две
нације? Кад смо већ код тога, могли би да објасне по чему се разликују? Конотација оваквих „чињеница“ у уџбенику је увек дневнополитичка, те се тако наводи да се „за време дукљанског краља Бодина Босна налазила у саставу
његове државе. Већ почетком 12. века она се
осамостаљује и њена источна граница се успоставља на средњем току реке Дрине. На челу
Босне налазио се бан… После његове смрти
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UxbeniËka peta kolona...

1180. године босански бан Кулин признаје
Угарску као свог сизерена, али вештом политиком задржава друштвене и верске особености
које су у Босни постојале“. [19]

То потенцирање историјског континуитета Босне као државе која негује друштвене и
верске особености је толико дневнополитичка
да о њој заиста не вреди трошити речи.

На крају, наградно питање – шта мислите, какве ће ставове о српској држави и народу имати ова деца када порасту? Имамо ли
права да било шта очекујемо од других када
смо сами себи највећи непријатељи?
________
упутнице:
[1] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 27.
[2] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 42.
[3]http://www.ihtus.us/ihtus/viewtopic.php?t=490
[4] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 86.
[5] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 125.
[6] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 53.
[7] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 53.
[8] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 47.
[9] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 90.
[10] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике, Београд, 2009, стр. 92.
[11] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике, Београд, 2009, стр. 117.
[12] Књига о Милутину, Данко Поповић,
Књижевне новине, Београд, 1986, стр. 40, 41.
[13] http://www.soros.org. ba/docs_obrazovanje/2009/analiza_sadrzaja_uzbenika_nacionalne_gr
upe_predmeta.pdf
14] http://www.soros.org.ba /docs_obrazovanje
/2009/analiza_sadrzaja_uzbenika_nacionalne_gru
pe_predmeta.pdf
[15] http://www.soros.org.ba /docs_obrazovanje/2009/analiza_sadrzaja_uzbenika_nacionalne_gr
upe_predmeta.pdf
[16] Историја за 2. разред гимназије општег и
друштвено-језичког смера, стр. 51, Смиља
Марјановић-Душанић и Марко Шуица, Завод за
уџбенике, Београд, 2012.
[17] Ibid., стр. 55.
[18] Историја за 2. разред гимназије општег и
друштвено-језичког смера, стр. 52, Смиља
Марјановић- Душанић и Марко Шуица, Завод за
уџбенике, Београд, 2012.
[19] Историја за 2. разред гимназије општег и
друштвено-језичког смера, стр. 72, Смиља
Марјановић- Душанић и Марко Шуица, Завод за
уџбенике, Београд, 2012.
Standard, 11.8.2015.
(Podvukla - Iskra)
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МИЛАН ДАМјАНАц

Zaπto je VuËiÊeva inicijativa
o zajedniËkom danu seÊawa
neostvariva
Ako ipak pristanu, a pristaÊe jedino pod
pritiskom NemaËke, Hrvati Êe traæiti, realna je
pretpostavka, da se kao dan seÊawa uzme dan
pogibije Josipa JoviÊa, na Plitvicama, moæda
neki datum u vezi s OvËarom, operacijom Vukovar,
dan pogibije redarstvenika u Borovu... Boπwaci
od Srebrenice odstupiti neÊe i nema te sile koja
moæe da ih pomeri. Pre toga, IzetbegoviÊ se veÊ
izjasnio, Srbija mora da prizna „agresiju na Bosnu
i Hercegovinu”. Da, reË je o inicijativi Aleksadra
VuËiÊa da se utvrdi dan seÊawa na sve ærtve
ratova na prostoru bivπe Jugoslavije, bez obzira
na veru i naciju.
Ideja je plemenita i moæe da doprinese
smirivawu tenzija, kanalisawu buduÊnosti bitno
drugaËije od proπlosti, ali je toj ideji trebalo da
prethodi neπto sasvim suprotno od onoga πto
tvrdi IzetbegoviÊ, a to neπto Beograd nije uradio. U pitawu je definicija rata devedesetih.
OËekivali smo, i ispali naivni, da Êe nova
vlast u Srbiji, ustoliËena nakon „oktobarske revolucije” 2000. godine, uz ostalo traæiti, Srbije
radi, reviziju teorije betonirane u Zagrebu,
Sarajevu, Qubqani, o uzroku krvavog raspada
Titove Jugoslavije. Hrvati, Muslimani, Slovenci,
Albance da ne spomiwemo, joπ od ranih
devedesetih istrajavaju na tumaËewu da su
Jugoslaviju razbili MiloπeviÊ i Srbi kao narod.
O tome ne dozvoqavaju razgovor, za wih je to veÊa
svetiwa od vaskrsnuÊa Isusovog, od uËewa
Muhamedovog, u to se ne dira ni po koju cenu. Otuda
ovo muwevito odbijawe VuËiÊeve inicijative, jer
na izvedenoj formuli zajedniËki dan æalosti nije
moguÊ; mi smo ærtve, Srbi su zloËinci i tu zajedniπtva nema - kaæu u Zagrebu, Sarajevu, Priπtini.
Za sve ove godine na uvrede, ocene izvedene iz
gorwe postavke, Beograd Êuti. Haπki tribunal je
donosio i donosi presude polazeÊi od toga da su
Srbi agresori. Nama su s tim obrazloæewem uveli
sankcije. Niko nikada iz sluæbenih prostorija
Beograda nije upitao sluæbeni Zagreb i Sarajevo
kako su to Srbi mogli da izvrπe agresiju u
Vukovaru,
Daruvaru,
Kostajnici,
Glini,
Vrginmostu, Srbu, Kninu, Drvaru, Grahovu,
Bijeqini, Trebiwu... kad tamo æive vekovima.
Kako se to na samog sebe vrπi agresija.
Jugoslavija je nestala u graanskom ratu.
Taj rat su izazvale Slovenija i Hrvatska i Bosna i
Hercegovina, ignoriπuÊi stavove Srba i Srbije.
Oruæani sukobi poËeli su napadima paravojnih
snaga na kasarne JNA, u Sloveniji i Hrvatskoj. To
su Ëiwenice koje se mogu ignorisati, ali ih nije
moguÊe oboriti.
ZnaËi li to da je MiloπeviÊev reæim u ovoj
priËi apsolutno nevin? Ne. Ali nije ni apsolutno
kriv. Upravo to sadaπwem reæimu u Srbiji daje
snagu, i nameÊe obavezu, da prekine Êutawe o ratu
devedesetih.

VeËerwe novosti, 15.8.2015.

Ratko DmitroviÊ

Iskra 1. septembar 2015.

СВИЛЕН ГАјТАН ОКО ВРАТА СРБИјЕ

Pad srpskog izvoza u Rusiju i sedewe na ”dve stolice”

Влада Србије, премијера Александра
Вучића, наставља да делује једногласно с
Бриселом и Вашингтоном, на штету српских
националних интереса, уместо да у условима
“рата санкцијама” које је наметнуо запад против Русије покуша да ојача своје присуство на
руском тржишту, уједно помажући решавању
социјално-економских проблема унутар земље.
Такав закључак следи из података које је објавило
српско министарство за трговину. Они сведоче о
томе да је у првом полугодишту 2015. године
Србија продала Русији робе у укупној вредности
322 милиона долара, а у аналогном периоду 2014.
године тај показатељ је износио 486 милиона
долара. Пад износи једну трећину трговинског
робног обрта.
Оно што још више узнемирава – Србија
смањује извоз индустријске производње, који
представља један од кључних фактора економског развоја. Маја Гашић, помоћник министра
трговине, као пример наводи скраћење за 40%
извоза најлон-чарапа у Русију. Међутим, слична
слика карактеристична је и за друге врсте робе –
од обојених метала, до намештаја. Притом је
проблем достигао већ такве размере да су у
Србији почели отпуштати раднике из предузећа орјентисаних на извоз. Добар допринос реализацији владиног социјално-економског програма!
Треба рачунати да су многа српска предузећа орјентисана управо на извоз у Русију – као
на пример пољопривредни комбинат “Јужни
Банат” који у Русију извози до 90% своје производње.
Српски политичари сва објашњења своде
на спољне објективне факторе – пад курса руске
рубље, раст курса долара, смањење цена на
нафту… последњих дана списку могу комотно
додати и девалвацију кинеског јуана.
Међутим, ништа мању, ако не и већу улогу,
играју и чисто унутрашњи српски фактори.
један од њих огледа се у слабој прилагођености националне привреде за извозне захтеве.
Како признају и сами српски стручњаци, производња једноставно не досеже до неопходних
стандарда који се објективно повећавају сходно
опредељењу Русије за смањење увоза. “Ми немамо
ни унапред припремљену производњу, ни стандарде” – сведочи српски економиста Миладин
Шеварлић.
Друга околност повезана је са генералним
курсом кабинета Вучића, који практично одбија
да искористи постојећу могућност за пораст
или бар за очување претходног нивоа извоза у
Русију. Још пре годину дана, када је Запад почео
да заврће спиралу “рата санкцијама” – српске
власти су покушале да заузму максимално једнакоудаљену позицију, то јест, “да седе на две
столице”. Пошто није у стању да одбаци захтеве
ЕУ руководства, Београд је смислио лукаву формулу: Србија се не прикључује антируским санкцијама, међутим, Влада је истовремено одбила
да стимулише оне произвођаче који су изрази-
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ли жељу за повећањем свог извоза у Русију.
Јасно је да у конкретним економским условима одбијање Србије да стимулише производњу
практично подрива способност да не само њени
произвођачи повећају своје присуство на руском
тржишту, него да чак подрже и неопходне захтеве и стандарде. У резултату тога, управо Вучићев
кабинет (а не рубља, долар или нафта), покушавајући да угоди Бриселу, наноси удар по сопственој привреди. Уместо да покушају да искористе јединствену шансу и ојачају трговинско-економске узајамне односе са Русијом, министарство
трговине је принуђено да израчунава губитке чији
се износ већ рачуна у стотинама милиона долара.
Истина, у резерви српских владиних
чиновника постоји још један аргумент. Он се
огледа у релативном повећању извоза у Русију
прехрамебних производа. Међутим, независни
економисти примећују да приход од тог фактора не може преломити негативну ситуацију.
Тако се раст српског прехрамбеног извоза у
Русију оцењује на 110-120 милиона америчких
долара – што је мање од горе указаних укупних
губитака. Не чуди да је, као што пише литвански
економиста Јурис Пајдерс, раст прехрамбеног
извоза у Русију у 2014. години “незнатно утицао
на укупни обим извоза и на привреду” Србије.
Карактеристично је да, док српски владини чиновници из све снаге покушавају да пливају у
каналу ЕУ, изван Европе су све јачи гласови оних
који признају неефикасност и неоправданост
сличног курса. “Велики шок у геополитици, чије
приближавање ви вероватно не примећујете” –
тако гласи наслов текста не у новинама које се
штампају у Москви или Пекингу, него у америчком
издању „Нација“ (The Nation).
Тамо се истиче растући утицај у светским
пословима – у том смислу и економским – нових
интеграцијских механизама, а посебно се
издвајају ШОС и БРИКС. Према речима издања,
створена Нова банка развоја БРИКС-а је заинтересована за јачање узајамног финансијског
деловања са земљама које не улазе у ЕУ са
њеном бирократијом, ауторитаризмом и режимом
жестоке штедње. „Нација“ цитира речи Лучијана
Коутиња
(Luciano
Coutinho),
председника
Бразилске банке за развој (која је већ потписала
споразум са банком БРИКС), о томе да у ближој
будућности ове институције “могу пружити подршку европским земљама које не улазе у ЕУ, као на
пример Србији и Македонији”.
Јасно је међутим да јачање узајамних веза
са Русијом и другим новим центрима политичке и
економске моћи подразумева да Београд треба да
одустане од претходних покушаја лавирања у
тамним водама евроинтеграција, као и да своју
политику доведе у склад са истинским национално-државним интересима. У супротном се ризикује да ће “свилен гајтан” око српског врата да се
затегне.
FSK, 13.8.2015.
(Podvukla - Iskra)
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Iz hrvatskih izvora: Izjave Frawe Tumana o

Oluja, NDH... (sa str. 16)
”Србе у Хрватској треба прогласити
хрватским грађанима и назвати их “православним Хрватима”. Треба забранити одредницу
“православни Србин”. (Franjo Tuđman u veljači
1990. prema tekstu na str. 49 knjige “10 odgovora Stjepanu Mesiću” koju je napisalo 10 beogradskih autora 2008).
”Драге Хрватице и Хрвати”! (Uobičajeno
odbraćanje F. Tuđmana građanima Hrvatske,
posebice u predizbornoj kampanji 1990-tih).
”Када ми говоре како интелигенција није
на нашој страни, увијек питам: која интелигенција? То је пар шкрибената, које се од памтивијека, од библијких времена, називала фаризејима…” (Dr Franjo Tuđman, u nekom od nastupa
1995., prema Feralu od 11.5.2002).

”То су идеолози југо-комунистичког
режима, дјеца официра ЈНА и потомци мјешаних
бракова.” (Dr Franjo Tuđman, u lipnju 1996., za
Londonski Financial Times, prema Feralu od
23.2.2002. str. 36).

”Што значи да опорба у Загребу има 60
посто гласова? То је као да вам један сељак каже
да има у свом двору 60 комада живине. Да ли је
то прашчад или телад? Да ли су то кокоши или
гуске. Да ли је то стока крупног или ситног зуба?
Гдје ће сваки разборит сељак и човјек знати да
насупрот таквом јату један, а поготово један пар
расних коња или расних крава, више вриједи
него читаво такво јато.” (F. Tuđman, pr. R.
Hrvatske, na sjednici Glavnog odbora HDZ-e u veljači 1996., Feral od 26.10.2007., st. 47., te od
31.5.2003. st. 16-17).
”Не смијемо допустити нове заблуде и
нова лутања, што би Стипица Радић рекао, да
одлазе као гуске у маглу. А данас има тих гусака које иду за великим идејама и интеграцијама,
јер су им премали оквири наше државе и нашег
народа”. (Dr Franjo Tuđman, tijekom 1998. prema
Feralu od 30.4.2004).

”С хрватском државом и слободом још
увијек се није сродило 15 посто пучанства, неки
због подријетла, а неки због повезаности с
комунизмом. таквих има претежно међу интелигенцијом коју је још Стипица Радић називао
“поквареном господом”. (Dr Franjo Tuđman,
predsjednik R. Hrvatske, rujna 1998., prema Feralu
od 11.5.2002).

”Нећемо допустити онима који се вежу и
са црним врагом против хрватске слободе и
хрватске независности, не само црним, него и
зеленим и жутим враговима, не само повезују
него им се и нуде, не само да им се нуде, него
им се и подају за Јудине шкуде”. (Dr Franjo
Tuđman, u govoru 1996., prema Feralu od
30.4.2004).

18

”Свети оче, ми и даље остајемо ваше предзиђе,
antemurale christianitatis”! (Franjo Tuđman na
ispraćaju pape prije njegovog ulaska u zrakoplov,
prema Feralu od 8.4.2005., st. 48).

”Видите ли нашу младеж, наше стотине
тисућа драговољаца, народ који то има не смије
страховати за своју будућност”. (Franjo dr
Tuđman, u nekom od ratnih govora).
”У овом рату изгубила је мужа и дом, али
је добила Хрватску и слободу”. (Franjo Tuđman
govoreći na skupu u Konvalima o jednom ženi kao
žrtvi rata, prema Feralu od 23. veljače 202., str.
36).
”Умријети за хрватску државу – то је оно
због чега вриједи живјети”! (Franjo Tuđman, na
otvorenju “Oltara Domovine”, prema Feralu od
23.2.02. str. 36).
”Ја се с Милошевићем могу све договорити. Он је разуман политичар”. (Dr Franjo Tuđman,
novinarki Heni Erceg, Feral od 1.11.2003. st. 9 i od
7.7.2001).

”Не треба рачунати с БиХ као с нечим
богом даним… Један дио, значи, Србији, један
дио Хрватској, а може остати и муслиманска
државица у средини, она повјесна земљица
Босна…” (Franjo dr Tuđman, predsjednik R.
Hrvatske, prema Feralu od 9.4.2004. str. 3).
”Признам да је 1998/1991. било ексцеса
с наше стране попут паљења и минирања
српских кућа, да се догодило понеко убојство,
да је нетко и прије времена морао побјећи из
Хрватске; међутим Срби су с тим морали рачунати. Поносан сам на све што смо урадили”. (Dr
Franjo Tuđman u jednom od govora na Trgu bana
Jelačića u Zagrebu tokom rata).
”А што се тиче рушења споменик и уклањања спомен обиљежја, то је само геста којом је
хрватски народ изразио свој раскид с прошлошћу”. (Franjo dr Tuđman, predsj. Hrvatske, u izjavi
za medije tokom rata).

”Рјешили смо српско питање. Срба, односно Југославена више неће бити 18 посто колико их је било. А три посто колико ће их бити
неће више узгрожавати хрватску државу”. (Franjo
dr. Tuđman, predsjednik Republike Hrvatske, u
govoru prigodom otvaranja ratne škole u Zagrebu
1995., te Feral od 12.10.2007. st. 20/21).

”Нема више оних који би будућност
Хрватске угрожавали у хрватском националном
тијелу, то се и не може изразити никаквим новцем неголи управо тиме, да је овим кораком
(Олујом) будућност хрватског народа, сувремене и независне хрватске државе једном за вазда
осигурана за будућа стољећа и миленије”.
(Franjo Tuđman, 26.8.1996. iz “Vlaka slobode”).
Iskra 1. septembar 2015.

`OLUJA`, NDH, »I©∆EWE SRBA,
PODELA BiH
Tekst koji sledi je deo duæeg Ëlanka „зека
Поповић: Туђманови цитати као доказ
његовог и злочиначког карактера нове
ендехазије” objavqenog na portalu
Srpskog kilturnog kluba, 6. avgusta 2015.
PopoviÊev `prijateq iz Hrvatske` ovako
uvodno objaπwava Tumanove izjave koje
doslovno navodi:
”Прочитао сам скоро све што је Туђман
написао или јавно изговорио. Из тога сам
издвојио преко 700 сомнобулних цитата који
доказују да је био неразборит, неодговоран и
фалсификатор повијести са јачом вољом него
памети, успио залудити народ у борби за остварење државе, да не бира никаква средства против другог и другачијег жртвујући скоро осам
постостановништва... Први предсједник Сабора
постао је осуђеник за злочине; други је био у
штабу за етничко чишћење осумњичен за ратне
злочине с изјавом: ”Када ми побиједимо Срба
неће бити, а ако се који и појави огадићемо му
живот да сам нестане”... Када је изложио тзв
Норвалски програм за лустрацију Срба Е.
Муртићу, сликару, који је обиљежио епоху овај
му примјети „Па то не можеш без рата!“. На то
ће Туђман „Па за државу није ништа десет, двадесет па и сто тисућ“!

Дакле, лио је планирано људску крв као
техничку воду. Због тога је дошло да су све
националне мањине редуциране на једну трећину, а српски етнос масакриран. Непотребно је
жртвовао осам посто становништва и једну
трћину територија ратом „спаљена земља“ претворио у МЈЕСЕЧЕВ ПЕЈСАЖ Познајем аутора који
је извршио селекцију преко 1000 до апсурда
протурјечних Туђманових антиљудских, антихуманих и антидржавнички понашања чиме је сам
себе оптужио пред судовима, народом и повијести.
За ову прилику изабирем само оне који
ми се чине најприкладнијим за илустрацију
назначених садржаја конвертитства и антидржавничких концепата да оствари циљеве који
су постали програм замишљене државе чији
добри дјелови и данас трају... из којих се као на
длану види програм за лустрацију Срба и циљеви рата у РХ за подјелу БИХ”.
Поруке Фрање Туђмана:

“Овакве насилне, па и геноцидне промјене, које су извршене након Другог свјетског
рата, доносе увијек двостране посљетке: с једне
стране неизбјежно продубљују повијесне раздо-
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ре, с друге стране доводе до етничке хомогенизације појединих народа, до већег склада
националног састава пучанства и државних граница појединих земаља, а то може имати и
позитивне учинке на кретање у будућности, у
смислу смањивања разлога за нова насиља и
поводе за нове сукобе и међународне интересе”.
“Било ми је страшно, мучило ме то што
сам од Туђмана чуо неколико мјесеци прије
избора 1990. године. Дошао је у мој ателије,
мислећи ваљда да ће од мене направити свога
Аугустинчића, и одушевљено почео причати о
томе. ‘Да ће хрватски народ крвљу мора добити
своју државу’, да ћемо ми (он с ХДЗ-ом) направити оно што Павелић није успио направити
1941. године, да ће 50% Срба морати спакирати
кофере и одселити, а осталих 50% или постати
Хрвати или нестати!’. Рекао сам му да је луд, да
се мора лијечити и од тада прекинуо било какав
контакт с њим. А непосредни повод да почнем
радити циклус “Вива ла муерте” као одговор
Туђману на његов стравични цинизам и бешћутност, био је један његов говор мајкама и удовицама хрватских бранитеља 1993. године, којима
је посрмтно уручио одликовања уз ријечи да
требају бити “сретне и пресретне” што су им
синови и мужеви погинули за Хрватску!”
(Identitet br. 61, 2003, str. 8-11, razgovor Mire
Babić Šuvar sa Edom Murtićem) 1(F. Tuđman,
Bespuća… str. 164).

“Хрватска је ријешила српско питање у
Хрватској. Ми смо прихватили повратак дијела
Срба у Хрватску, како би онемогућили нападе
на Хрватску и приговоре како је Хрватска наставак НДХ и да не жели ни једног Србина.
Ријешили смо српско питање и Срба више неће
бити 12% и 6% Југославена колико их је било. А
3% колико ће их бити, неће више угрожавати
хрватску државу” (Nikad više 12% Srba! – Franjo
Tuđman, predsjednik RH na otvaranju ratne škole
„Ban Josip Jelačić“ u Zagrebu, 15. 12. 1998).

”НДХ није била само пука “квислиншка”
творба и “фашистички злочин” већ и израз како
повијесних тежњи хрватсог народа за својом
самосталном државом, тако и спознаја међнародних чимбеника, а у овом случају владе
Хитлерове Њемачке, која је на рушевинама версаилскога кројила нови Европски поредак; тих
тежњи Хрватске и њених географких граница”
(Dr Franjo Tuđman na Prvome općem saboru HDZa prema Danasu br. 477 od 9.04.1991. st. 32/34,
kolumna Ž. Krušelja).
”Сви они који овдје фућкају и галаме
морају знати да ће морати ићи из хрватских
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Oluja, NDH...

земаља тамо одакле су и дошли ако не буду
поштовали вољу хрватског народа”. (Dr Franjo
Tuđman na mitingu u Pazinu, prema Danasu br.
426 od 17.04.1990. st.32).
”Треба напунити празан Трбух Хрватске.
Босна је умјетна творевина. Вријеме је да окупимо Хрвате у максимално могућим границама.
Нећемо
границе
између
Хрватске
и
Херцеговине. Оваква хрватска држава нема увјета за живот, али Хрватска држава чак са границама Бановине има, а особито са побољшаним
границама. Не треба рачунати на БиХ као са
нечим што је од Бога дано и треба да остане”.
(Dr Franjo Tuđman novinarki Heni Erceg, ljeto
1990).
”Мене ће повијест смјестити – бок уз бок
– с Францом, као спаситеља западне цивилизације”! (Dr Franjo Tuđman, za The New York Times
u travnju 1998).

”Један од странаца који се бавио идејом
потпоре дисидентима у комунистичким земљама
рекао ми је: “Знате професоре генерале, да
нисте Хрват били бисте нобеловац!” (Dr Franjo
Tuđman, prema Feralu od 31.5.2003).
”
Хрвати су ратнички народ”. (Udarna
rečenica u brošuri dr. FranjeTuđmana “Hrvatska
ratna i vojna vještina”, prema Feralu od
23.2.2002./36).

“Рата не би било да га Хрватска није
желила. Ми смо процијенили да само ратом
можемо изборити самостаност Хрватске. (Dr
Franjo Tuđman u govoru na Trgu bana Jelačića
24.5.1995).
”НДХ-а је била и “израз тежњи хрватског
народа за властитом државом”. (Dr Franjo
Tuđman na I. Općem saboru HDZ-a 1990).
”Умријети за Хрватску државу – то је оно
због чега вриједи живјети”. (Dr FranjoTuđman,
prema Feralu od 23.12.2007).

”Сада
морамо
осигурати
границе
Хрватске, те будуће границе хрватске државе у
БиХ! То је посебна повијесна задаћа хрватске
државе, Хрватске војске, нешто што не смијемо
пропустити, је ли…” (Dr Franjo Tuđman, vojnom
vrhu, transkripti iz
1993. prema Feralu od
16.4.2004).
”Ми смо за то да се кости сваког хрватског човјека нађу у хрватској држави”. (Dr Franjo
Tuđman, 1996., prema Feralu, od 30.4.2004).

”Србе треба снажно ударити да практично нестану”. (Dr Franjo Tuđman, u Brijunskoj
naredbi za operaciju “Oluja”, transkripti iz Ferala).
”И још их има, и овдје код Вас! Од 22
суца у Карловцу има седморо Срба”! (Dr Franjo
Tuđman, predsjednik R. Hrvatske, kolovoza 1995.
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”Срби су неславно нестали из ових крајева као да их никадн није ни било Нису успјели
покупити ни своје прљаве гаће. Нека им је сретан пут! А они из свијета који нам и данас предбацују да палимо српске куће на ослобођеним
дијеловима Хрватске, нека се присјете да је
управо библијско начело, из старог завјета: око
за око, зуб за зуб”! (Dr Franjo Tuđman, nakon
Oluje, prema Feral Tribuneu od 30.4. i
15.10.2004).
”Сретан сам да ми жена није ни Српкиња
ни Жидовка”. (Dr Franjo Tuđman, na mitingu u
Dubravi 1989., prema Feral Tribuneu od 5.4.2003.
i 25.8.2006. itd.).

”Не треба рачунати с БиХ као с нечим што
је од Бога дано и теба да остане. Опстанак БиХ
као самосталне и суверене, све како би било
могућ, иде у сваком случају на штету хрватског
народа, онемогућава нормално територијално
остварење хрватске државе и ствара претпоставке за нестанак и оноликог дијела хрватског
народа какав је данас у БиХ… Сада морамо осигурати границе Хрватске; те будуће границе
хрватске државе у Босни и Херцеговини. Са цјеловитом Босном ми бисмо изгубили Босну у
потпуности – читава Босна била би против нас.
Али, на овај начин ми ћено имати, слушајте”,
(Tuđman, predsjednik države i zapovjednik
oružanih snaga R. Hrvatske, s predstavnicima
HDZ-a iz BiH u Predsj. dvorima u Zagrebu prema
stenogramu od 21. rujna 1993. godine objavljenom u više navrata u Feral Tribuneu počevši od
16.4.2004. i nadalje).
”Идемо на Прозор, Ускопље, Бугојно,
Јајце; ићи на повезивање Кисељака са
Бусовачом, као и на заузимање Ускопља због
повезаности с Новим Травником, Витезом и
Бугојном”. (Dr Franjo Tuđman, iz stenograma od
5.11.1993).
”Ја особно нисам имао никаквих илузија
што се тиче Муслимана у односу на хрватство,
јер знам да су се Хрвати борили три стољећа са
Муслиманима, не са Турцима неголи са
Муслиманима из Босне и да су они, значи, довели Хрватску на руб пропасти (…) јер та демографска експанзија Муслимана је таква да би
нам они угрозили опстојност хрватске државе
више неголи што су је Срби угрозили у прошлости”. (Dr Franjo Tuđman, iz stenograma o razgovorima s čelnicima Hrvatske i Herceg – Bosne,
prema Feralu od 16.4.2004).
”Постигли смо да немамо само Херцег –
Босну, оно што смо имали, имамо значи, међу
нама речно, пола Босне, уколико ћемо знати
њоме на паметан начин. Читавих тих пола Босне
ће гурати у про-хрватском смислу, као што је то
било”. (Dr Franjo Tuđman, prema Feral tribuneu od
24.11.1995).
(Kraj na str.18)
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ЧИјА ЋЕ БИТИ СРБИјА

»emu vode privatizacije u bescewe i prodaja zemqe strancima

Укупна вредност наше земље Србије
процењена је на преко 170 милијарди евра! У ту
цену улази све што наша Србија има: земљиште,
ресурси, индустријска постројења...
До 2007. године у периоду приватизације приватизовано је скоро све што је у нашој
Србији вредело. Србија је у тој приватизацији
успела да заради само 2 милијарде евра.

До дана данашњег укупни период од
распродаје српске привреде, тек нешто изнад 4
милијарде евра - од оних процењених 170
милиради евра. а продали смо, боље речено,
поклонили све што је вредело.

Приватизовано је или ликвидирано 92
пољопривредна комбината у нашој Србији.
Припрема се за приватизацију и Пољопривредни
комбинат "Београд" (ПКБ), БУКВАЛНО СВЕ ШТО ЈЕ
ХРАНИЛО НАШУ СРБИЈУ.
Такође је отуђено 55.000 хектара најплодније земље на Балкану за симболичну суму
страним инвеститорима, који чекају тренутак да
је продају и остваре профит.

Чак 51 милијарда долара изнета је из
Србије на рачуне светских офшор компанија у
периоду између 2001. и 2010, oбјавио је МЕЂУНАРОДНИ
КОНЗОРЦИЈУМ
ИСТРАЖИВАЧКИХ
НОВИНАРА. TО ЗНАЧИ ДА ЈЕ У ПЕРИОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ "опрано" више новца него што Србија
укупно годишње приходује. Занимљиво да је
само 2012. године према подацима НБС, пребачено око 900 милиона долара на рачуне компаније са британских Девичанских острва. Ове
бројке указују да је око 15 пута новца више
изнето на "РАЗНА ОСТРВА" него што је држава
зарадила за читаве приватизације. То је могло да
се спроведе само захваљујући "непријатељству"
политичара који су били на власти и тајкуна.
ЕВРОПСКА УНИЈА је дaла обавезу свим
земљама које желе да јој се придруже, да донесу законске прописе по којима би странци могли
директно да стекну власништво над земљом. На
пример суседна Хрватска ће земљу странцима
понудити кад истекне 15 година у ЕУ, а продају
земљишта странцима одложиле су околне земље:
Румунија, Бугарска, Мађарска.
Једино је наша Србија и њена поданичка
власт својевремено пристала на рок од само 4
(словима четири) године по ступању на снагу
Споразума о стабилизацији и придруживању,
тако да странци могу несметано да купују нашу
српску земљу од 2014.године.
У Европи је на снази

Iskra 1. septembar 2015.

правило "Чија је

земља, његова је и вера". Oво правило је од 24.
октобра 1648. године, мало више од 400 година. Наша власт то не схвата. ЧИЈА ЋЕ БИТИ СРБИЈА?
На ово исто правило се својевремeно
позвала и Влада РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ приликом
преговора о подели БиХ, покушавајаћи да добије онолики проценат територије колико је катастарски припадало српском становништву.

САД СМО ЗЕМЉИШТЕ У БЕСЦЕЊЕ РАСПРОДАЛИ СТРАНЦИМА, ДА ЛИ МОЖЕМО ДА
БУДЕМО СИГУРНИ ДА НЕКА ЧЛАНИЦА ИЛИ НЕКИ
ТАЈКУН КАО ШТО ЈЕ ИВИЦА ТОДОРИЋ из ХРВАТСКЕ данас највећи земљопоседник у Србији, да
неће тражити промену граница у своју корист
позивајући се не само на Вестфалски мир из 17.
века, већ на аргументацију Срба из БиХ?
Навешћу један пример, да држава Данска
омогућава продају пољопривредног земљишта
странцима, али само ономе ко живи најмање две
године у њој; под условом да настави пољопривредну производњу, а не за препродају ради
стварања профита.
У нашој Србији у случају продаје пољопривредног земљишта странцима, наши домаћини ће радити као паори-надничари за странце, а
профит ће одлазити у иностранство.
Мало ко ће се запитати шта ће се десити
са суверенитетом народа и државе над хиљадама хектара земље продате другом народу и
држави? Јер, сваком парцелом коју странац купи
у Србији, проширује територије своје државе?

Пошто су људи који воде нашу Србију,
имовину вредну више десетина милијарди евра
поклонили странцима а српску привреду довели
до тога да је потпуно замрла. БУЏЕТ ЈЕ ДО КРАЈА
ИСПРАЖЊЕН. Сад се као спасиоци траже стручњаци из ММФ, исти они који су не само немо
посматрали како српска власт странцима поклања нашу Србију, већ јој у томе и помагали.
Став ММФ-а је да наша Србија мора и
даље да се задужује али под условом да донесе
рестриктивне законе како би повећали штедњу.
Па на чему још да штеде кад је народ гладан?

СВАКИ НОВИ КОРАК ПРИБЛИЖАВАЊА
НАШЕ СРБИЈЕ Европској Унији, на начин како је
то чињено последње деценије довешће до биолошког нестанка овог народа.
НИЈЕ ТАЧНО ДА ЕУ нема алтернативу, већ
наша СРБИЈА НЕМА АЛТЕРНАТИВУ.
Srbija

M. Slavjanski
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Oluja, NDH...

земаља тамо одакле су и дошли ако не буду
поштовали вољу хрватског народа”. (Dr Franjo
Tuđman na mitingu u Pazinu, prema Danasu br.
426 od 17.04.1990. st.32).
”Треба напунити празан Трбух Хрватске.
Босна је умјетна творевина. Вријеме је да окупимо Хрвате у максимално могућим границама.
Нећемо
границе
између
Хрватске
и
Херцеговине. Оваква хрватска држава нема увјета за живот, али Хрватска држава чак са границама Бановине има, а особито са побољшаним
границама. Не треба рачунати на БиХ као са
нечим што је од Бога дано и треба да остане”.
(Dr Franjo Tuđman novinarki Heni Erceg, ljeto
1990).
”Мене ће повијест смјестити – бок уз бок
– с Францом, као спаситеља западне цивилизације”! (Dr Franjo Tuđman, za The New York Times
u travnju 1998).

”Један од странаца који се бавио идејом
потпоре дисидентима у комунистичким земљама
рекао ми је: “Знате професоре генерале, да
нисте Хрват били бисте нобеловац!” (Dr Franjo
Tuđman, prema Feralu od 31.5.2003).
”
Хрвати су ратнички народ”. (Udarna
rečenica u brošuri dr. FranjeTuđmana “Hrvatska
ratna i vojna vještina”, prema Feralu od
23.2.2002./36).

“Рата не би било да га Хрватска није
желила. Ми смо процијенили да само ратом
можемо изборити самостаност Хрватске. (Dr
Franjo Tuđman u govoru na Trgu bana Jelačića
24.5.1995).
”НДХ-а је била и “израз тежњи хрватског
народа за властитом државом”. (Dr Franjo
Tuđman na I. Općem saboru HDZ-a 1990).
”Умријети за Хрватску државу – то је оно
због чега вриједи живјети”. (Dr FranjoTuđman,
prema Feralu od 23.12.2007).

”Сада
морамо
осигурати
границе
Хрватске, те будуће границе хрватске државе у
БиХ! То је посебна повијесна задаћа хрватске
државе, Хрватске војске, нешто што не смијемо
пропустити, је ли…” (Dr Franjo Tuđman, vojnom
vrhu, transkripti iz
1993. prema Feralu od
16.4.2004).
”Ми смо за то да се кости сваког хрватског човјека нађу у хрватској држави”. (Dr Franjo
Tuđman, 1996., prema Feralu, od 30.4.2004).

”Србе треба снажно ударити да практично нестану”. (Dr Franjo Tuđman, u Brijunskoj
naredbi za operaciju “Oluja”, transkripti iz Ferala).
”И још их има, и овдје код Вас! Од 22
суца у Карловцу има седморо Срба”! (Dr Franjo
Tuđman, predsjednik R. Hrvatske, kolovoza 1995.
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”Срби су неславно нестали из ових крајева као да их никадн није ни било Нису успјели
покупити ни своје прљаве гаће. Нека им је сретан пут! А они из свијета који нам и данас предбацују да палимо српске куће на ослобођеним
дијеловима Хрватске, нека се присјете да је
управо библијско начело, из старог завјета: око
за око, зуб за зуб”! (Dr Franjo Tuđman, nakon
Oluje, prema Feral Tribuneu od 30.4. i
15.10.2004).
”Сретан сам да ми жена није ни Српкиња
ни Жидовка”. (Dr Franjo Tuđman, na mitingu u
Dubravi 1989., prema Feral Tribuneu od 5.4.2003.
i 25.8.2006. itd.).

”Не треба рачунати с БиХ као с нечим што
је од Бога дано и теба да остане. Опстанак БиХ
као самосталне и суверене, све како би било
могућ, иде у сваком случају на штету хрватског
народа, онемогућава нормално територијално
остварење хрватске државе и ствара претпоставке за нестанак и оноликог дијела хрватског
народа какав је данас у БиХ… Сада морамо осигурати границе Хрватске; те будуће границе
хрватске државе у Босни и Херцеговини. Са цјеловитом Босном ми бисмо изгубили Босну у
потпуности – читава Босна била би против нас.
Али, на овај начин ми ћено имати, слушајте”,
(Tuđman, predsjednik države i zapovjednik
oružanih snaga R. Hrvatske, s predstavnicima
HDZ-a iz BiH u Predsj. dvorima u Zagrebu prema
stenogramu od 21. rujna 1993. godine objavljenom u više navrata u Feral Tribuneu počevši od
16.4.2004. i nadalje).
”Идемо на Прозор, Ускопље, Бугојно,
Јајце; ићи на повезивање Кисељака са
Бусовачом, као и на заузимање Ускопља због
повезаности с Новим Травником, Витезом и
Бугојном”. (Dr Franjo Tuđman, iz stenograma od
5.11.1993).
”Ја особно нисам имао никаквих илузија
што се тиче Муслимана у односу на хрватство,
јер знам да су се Хрвати борили три стољећа са
Муслиманима, не са Турцима неголи са
Муслиманима из Босне и да су они, значи, довели Хрватску на руб пропасти (…) јер та демографска експанзија Муслимана је таква да би
нам они угрозили опстојност хрватске државе
више неголи што су је Срби угрозили у прошлости”. (Dr Franjo Tuđman, iz stenograma o razgovorima s čelnicima Hrvatske i Herceg – Bosne,
prema Feralu od 16.4.2004).
”Постигли смо да немамо само Херцег –
Босну, оно што смо имали, имамо значи, међу
нама речно, пола Босне, уколико ћемо знати
њоме на паметан начин. Читавих тих пола Босне
ће гурати у про-хрватском смислу, као што је то
било”. (Dr Franjo Tuđman, prema Feral tribuneu od
24.11.1995).
(Kraj na str.18)
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ЧИјА ЋЕ БИТИ СРБИјА

»emu vode privatizacije u bescewe i prodaja zemqe strancima

Укупна вредност наше земље Србије
процењена је на преко 170 милијарди евра! У ту
цену улази све што наша Србија има: земљиште,
ресурси, индустријска постројења...
До 2007. године у периоду приватизације приватизовано је скоро све што је у нашој
Србији вредело. Србија је у тој приватизацији
успела да заради само 2 милијарде евра.

До дана данашњег укупни период од
распродаје српске привреде, тек нешто изнад 4
милијарде евра - од оних процењених 170
милиради евра. а продали смо, боље речено,
поклонили све што је вредело.

Приватизовано је или ликвидирано 92
пољопривредна комбината у нашој Србији.
Припрема се за приватизацију и Пољопривредни
комбинат "Београд" (ПКБ), БУКВАЛНО СВЕ ШТО ЈЕ
ХРАНИЛО НАШУ СРБИЈУ.
Такође је отуђено 55.000 хектара најплодније земље на Балкану за симболичну суму
страним инвеститорима, који чекају тренутак да
је продају и остваре профит.

Чак 51 милијарда долара изнета је из
Србије на рачуне светских офшор компанија у
периоду између 2001. и 2010, oбјавио је МЕЂУНАРОДНИ
КОНЗОРЦИЈУМ
ИСТРАЖИВАЧКИХ
НОВИНАРА. TО ЗНАЧИ ДА ЈЕ У ПЕРИОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ "опрано" више новца него што Србија
укупно годишње приходује. Занимљиво да је
само 2012. године према подацима НБС, пребачено око 900 милиона долара на рачуне компаније са британских Девичанских острва. Ове
бројке указују да је око 15 пута новца више
изнето на "РАЗНА ОСТРВА" него што је држава
зарадила за читаве приватизације. То је могло да
се спроведе само захваљујући "непријатељству"
политичара који су били на власти и тајкуна.
ЕВРОПСКА УНИЈА је дaла обавезу свим
земљама које желе да јој се придруже, да донесу законске прописе по којима би странци могли
директно да стекну власништво над земљом. На
пример суседна Хрватска ће земљу странцима
понудити кад истекне 15 година у ЕУ, а продају
земљишта странцима одложиле су околне земље:
Румунија, Бугарска, Мађарска.
Једино је наша Србија и њена поданичка
власт својевремено пристала на рок од само 4
(словима четири) године по ступању на снагу
Споразума о стабилизацији и придруживању,
тако да странци могу несметано да купују нашу
српску земљу од 2014.године.
У Европи је на снази
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правило "Чија је

земља, његова је и вера". Oво правило је од 24.
октобра 1648. године, мало више од 400 година. Наша власт то не схвата. ЧИЈА ЋЕ БИТИ СРБИЈА?
На ово исто правило се својевремeно
позвала и Влада РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ приликом
преговора о подели БиХ, покушавајаћи да добије онолики проценат територије колико је катастарски припадало српском становништву.

САД СМО ЗЕМЉИШТЕ У БЕСЦЕЊЕ РАСПРОДАЛИ СТРАНЦИМА, ДА ЛИ МОЖЕМО ДА
БУДЕМО СИГУРНИ ДА НЕКА ЧЛАНИЦА ИЛИ НЕКИ
ТАЈКУН КАО ШТО ЈЕ ИВИЦА ТОДОРИЋ из ХРВАТСКЕ данас највећи земљопоседник у Србији, да
неће тражити промену граница у своју корист
позивајући се не само на Вестфалски мир из 17.
века, већ на аргументацију Срба из БиХ?
Навешћу један пример, да држава Данска
омогућава продају пољопривредног земљишта
странцима, али само ономе ко живи најмање две
године у њој; под условом да настави пољопривредну производњу, а не за препродају ради
стварања профита.
У нашој Србији у случају продаје пољопривредног земљишта странцима, наши домаћини ће радити као паори-надничари за странце, а
профит ће одлазити у иностранство.
Мало ко ће се запитати шта ће се десити
са суверенитетом народа и државе над хиљадама хектара земље продате другом народу и
држави? Јер, сваком парцелом коју странац купи
у Србији, проширује територије своје државе?

Пошто су људи који воде нашу Србију,
имовину вредну више десетина милијарди евра
поклонили странцима а српску привреду довели
до тога да је потпуно замрла. БУЏЕТ ЈЕ ДО КРАЈА
ИСПРАЖЊЕН. Сад се као спасиоци траже стручњаци из ММФ, исти они који су не само немо
посматрали како српска власт странцима поклања нашу Србију, већ јој у томе и помагали.
Став ММФ-а је да наша Србија мора и
даље да се задужује али под условом да донесе
рестриктивне законе како би повећали штедњу.
Па на чему још да штеде кад је народ гладан?

СВАКИ НОВИ КОРАК ПРИБЛИЖАВАЊА
НАШЕ СРБИЈЕ Европској Унији, на начин како је
то чињено последње деценије довешће до биолошког нестанка овог народа.
НИЈЕ ТАЧНО ДА ЕУ нема алтернативу, већ
наша СРБИЈА НЕМА АЛТЕРНАТИВУ.
Srbija

M. Slavjanski
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Iz hrvatskih izvora: Izjave Frawe Tumana o

Oluja, NDH... (sa str. 16)
”Србе у Хрватској треба прогласити
хрватским грађанима и назвати их “православним Хрватима”. Треба забранити одредницу
“православни Србин”. (Franjo Tuđman u veljači
1990. prema tekstu na str. 49 knjige “10 odgovora Stjepanu Mesiću” koju je napisalo 10 beogradskih autora 2008).
”Драге Хрватице и Хрвати”! (Uobičajeno
odbraćanje F. Tuđmana građanima Hrvatske,
posebice u predizbornoj kampanji 1990-tih).
”Када ми говоре како интелигенција није
на нашој страни, увијек питам: која интелигенција? То је пар шкрибената, које се од памтивијека, од библијких времена, називала фаризејима…” (Dr Franjo Tuđman, u nekom od nastupa
1995., prema Feralu od 11.5.2002).

”То су идеолози југо-комунистичког
режима, дјеца официра ЈНА и потомци мјешаних
бракова.” (Dr Franjo Tuđman, u lipnju 1996., za
Londonski Financial Times, prema Feralu od
23.2.2002. str. 36).

”Што значи да опорба у Загребу има 60
посто гласова? То је као да вам један сељак каже
да има у свом двору 60 комада живине. Да ли је
то прашчад или телад? Да ли су то кокоши или
гуске. Да ли је то стока крупног или ситног зуба?
Гдје ће сваки разборит сељак и човјек знати да
насупрот таквом јату један, а поготово један пар
расних коња или расних крава, више вриједи
него читаво такво јато.” (F. Tuđman, pr. R.
Hrvatske, na sjednici Glavnog odbora HDZ-e u veljači 1996., Feral od 26.10.2007., st. 47., te od
31.5.2003. st. 16-17).
”Не смијемо допустити нове заблуде и
нова лутања, што би Стипица Радић рекао, да
одлазе као гуске у маглу. А данас има тих гусака које иду за великим идејама и интеграцијама,
јер су им премали оквири наше државе и нашег
народа”. (Dr Franjo Tuđman, tijekom 1998. prema
Feralu od 30.4.2004).

”С хрватском државом и слободом још
увијек се није сродило 15 посто пучанства, неки
због подријетла, а неки због повезаности с
комунизмом. таквих има претежно међу интелигенцијом коју је још Стипица Радић називао
“поквареном господом”. (Dr Franjo Tuđman,
predsjednik R. Hrvatske, rujna 1998., prema Feralu
od 11.5.2002).

”Нећемо допустити онима који се вежу и
са црним врагом против хрватске слободе и
хрватске независности, не само црним, него и
зеленим и жутим враговима, не само повезују
него им се и нуде, не само да им се нуде, него
им се и подају за Јудине шкуде”. (Dr Franjo
Tuđman, u govoru 1996., prema Feralu od
30.4.2004).
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”Свети оче, ми и даље остајемо ваше предзиђе,
antemurale christianitatis”! (Franjo Tuđman na
ispraćaju pape prije njegovog ulaska u zrakoplov,
prema Feralu od 8.4.2005., st. 48).

”Видите ли нашу младеж, наше стотине
тисућа драговољаца, народ који то има не смије
страховати за своју будућност”. (Franjo dr
Tuđman, u nekom od ratnih govora).
”У овом рату изгубила је мужа и дом, али
је добила Хрватску и слободу”. (Franjo Tuđman
govoreći na skupu u Konvalima o jednom ženi kao
žrtvi rata, prema Feralu od 23. veljače 202., str.
36).
”Умријети за хрватску државу – то је оно
због чега вриједи живјети”! (Franjo Tuđman, na
otvorenju “Oltara Domovine”, prema Feralu od
23.2.02. str. 36).
”Ја се с Милошевићем могу све договорити. Он је разуман политичар”. (Dr Franjo Tuđman,
novinarki Heni Erceg, Feral od 1.11.2003. st. 9 i od
7.7.2001).

”Не треба рачунати с БиХ као с нечим
богом даним… Један дио, значи, Србији, један
дио Хрватској, а може остати и муслиманска
државица у средини, она повјесна земљица
Босна…” (Franjo dr Tuđman, predsjednik R.
Hrvatske, prema Feralu od 9.4.2004. str. 3).
”Признам да је 1998/1991. било ексцеса
с наше стране попут паљења и минирања
српских кућа, да се догодило понеко убојство,
да је нетко и прије времена морао побјећи из
Хрватске; међутим Срби су с тим морали рачунати. Поносан сам на све што смо урадили”. (Dr
Franjo Tuđman u jednom od govora na Trgu bana
Jelačića u Zagrebu tokom rata).
”А што се тиче рушења споменик и уклањања спомен обиљежја, то је само геста којом је
хрватски народ изразио свој раскид с прошлошћу”. (Franjo dr Tuđman, predsj. Hrvatske, u izjavi
za medije tokom rata).

”Рјешили смо српско питање. Срба, односно Југославена више неће бити 18 посто колико их је било. А три посто колико ће их бити
неће више узгрожавати хрватску државу”. (Franjo
dr. Tuđman, predsjednik Republike Hrvatske, u
govoru prigodom otvaranja ratne škole u Zagrebu
1995., te Feral od 12.10.2007. st. 20/21).

”Нема више оних који би будућност
Хрватске угрожавали у хрватском националном
тијелу, то се и не може изразити никаквим новцем неголи управо тиме, да је овим кораком
(Олујом) будућност хрватског народа, сувремене и независне хрватске државе једном за вазда
осигурана за будућа стољећа и миленије”.
(Franjo Tuđman, 26.8.1996. iz “Vlaka slobode”).
Iskra 1. septembar 2015.

`OLUJA`, NDH, »I©∆EWE SRBA,
PODELA BiH
Tekst koji sledi je deo duæeg Ëlanka „зека
Поповић: Туђманови цитати као доказ
његовог и злочиначког карактера нове
ендехазије” objavqenog na portalu
Srpskog kilturnog kluba, 6. avgusta 2015.
PopoviÊev `prijateq iz Hrvatske` ovako
uvodno objaπwava Tumanove izjave koje
doslovno navodi:
”Прочитао сам скоро све што је Туђман
написао или јавно изговорио. Из тога сам
издвојио преко 700 сомнобулних цитата који
доказују да је био неразборит, неодговоран и
фалсификатор повијести са јачом вољом него
памети, успио залудити народ у борби за остварење државе, да не бира никаква средства против другог и другачијег жртвујући скоро осам
постостановништва... Први предсједник Сабора
постао је осуђеник за злочине; други је био у
штабу за етничко чишћење осумњичен за ратне
злочине с изјавом: ”Када ми побиједимо Срба
неће бити, а ако се који и појави огадићемо му
живот да сам нестане”... Када је изложио тзв
Норвалски програм за лустрацију Срба Е.
Муртићу, сликару, који је обиљежио епоху овај
му примјети „Па то не можеш без рата!“. На то
ће Туђман „Па за државу није ништа десет, двадесет па и сто тисућ“!

Дакле, лио је планирано људску крв као
техничку воду. Због тога је дошло да су све
националне мањине редуциране на једну трећину, а српски етнос масакриран. Непотребно је
жртвовао осам посто становништва и једну
трћину територија ратом „спаљена земља“ претворио у МЈЕСЕЧЕВ ПЕЈСАЖ Познајем аутора који
је извршио селекцију преко 1000 до апсурда
протурјечних Туђманових антиљудских, антихуманих и антидржавнички понашања чиме је сам
себе оптужио пред судовима, народом и повијести.
За ову прилику изабирем само оне који
ми се чине најприкладнијим за илустрацију
назначених садржаја конвертитства и антидржавничких концепата да оствари циљеве који
су постали програм замишљене државе чији
добри дјелови и данас трају... из којих се као на
длану види програм за лустрацију Срба и циљеви рата у РХ за подјелу БИХ”.
Поруке Фрање Туђмана:

“Овакве насилне, па и геноцидне промјене, које су извршене након Другог свјетског
рата, доносе увијек двостране посљетке: с једне
стране неизбјежно продубљују повијесне раздо-
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ре, с друге стране доводе до етничке хомогенизације појединих народа, до већег склада
националног састава пучанства и државних граница појединих земаља, а то може имати и
позитивне учинке на кретање у будућности, у
смислу смањивања разлога за нова насиља и
поводе за нове сукобе и међународне интересе”.
“Било ми је страшно, мучило ме то што
сам од Туђмана чуо неколико мјесеци прије
избора 1990. године. Дошао је у мој ателије,
мислећи ваљда да ће од мене направити свога
Аугустинчића, и одушевљено почео причати о
томе. ‘Да ће хрватски народ крвљу мора добити
своју државу’, да ћемо ми (он с ХДЗ-ом) направити оно што Павелић није успио направити
1941. године, да ће 50% Срба морати спакирати
кофере и одселити, а осталих 50% или постати
Хрвати или нестати!’. Рекао сам му да је луд, да
се мора лијечити и од тада прекинуо било какав
контакт с њим. А непосредни повод да почнем
радити циклус “Вива ла муерте” као одговор
Туђману на његов стравични цинизам и бешћутност, био је један његов говор мајкама и удовицама хрватских бранитеља 1993. године, којима
је посрмтно уручио одликовања уз ријечи да
требају бити “сретне и пресретне” што су им
синови и мужеви погинули за Хрватску!”
(Identitet br. 61, 2003, str. 8-11, razgovor Mire
Babić Šuvar sa Edom Murtićem) 1(F. Tuđman,
Bespuća… str. 164).

“Хрватска је ријешила српско питање у
Хрватској. Ми смо прихватили повратак дијела
Срба у Хрватску, како би онемогућили нападе
на Хрватску и приговоре како је Хрватска наставак НДХ и да не жели ни једног Србина.
Ријешили смо српско питање и Срба више неће
бити 12% и 6% Југославена колико их је било. А
3% колико ће их бити, неће више угрожавати
хрватску државу” (Nikad više 12% Srba! – Franjo
Tuđman, predsjednik RH na otvaranju ratne škole
„Ban Josip Jelačić“ u Zagrebu, 15. 12. 1998).

”НДХ није била само пука “квислиншка”
творба и “фашистички злочин” већ и израз како
повијесних тежњи хрватсог народа за својом
самосталном државом, тако и спознаја међнародних чимбеника, а у овом случају владе
Хитлерове Њемачке, која је на рушевинама версаилскога кројила нови Европски поредак; тих
тежњи Хрватске и њених географких граница”
(Dr Franjo Tuđman na Prvome općem saboru HDZa prema Danasu br. 477 od 9.04.1991. st. 32/34,
kolumna Ž. Krušelja).
”Сви они који овдје фућкају и галаме
морају знати да ће морати ићи из хрватских
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UxbeniËka peta kolona...

1180. године босански бан Кулин признаје
Угарску као свог сизерена, али вештом политиком задржава друштвене и верске особености
које су у Босни постојале“. [19]

То потенцирање историјског континуитета Босне као државе која негује друштвене и
верске особености је толико дневнополитичка
да о њој заиста не вреди трошити речи.

На крају, наградно питање – шта мислите, какве ће ставове о српској држави и народу имати ова деца када порасту? Имамо ли
права да било шта очекујемо од других када
смо сами себи највећи непријатељи?
________
упутнице:
[1] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 27.
[2] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 42.
[3]http://www.ihtus.us/ihtus/viewtopic.php?t=490
[4] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 86.
[5] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 125.
[6] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 53.
[7] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 53.
[8] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 47.
[9] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике,
Београд, 2009, стр. 90.
[10] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике, Београд, 2009, стр. 92.
[11] Историја, Раде Михаљчић, Завод за уџбенике, Београд, 2009, стр. 117.
[12] Књига о Милутину, Данко Поповић,
Књижевне новине, Београд, 1986, стр. 40, 41.
[13] http://www.soros.org. ba/docs_obrazovanje/2009/analiza_sadrzaja_uzbenika_nacionalne_gr
upe_predmeta.pdf
14] http://www.soros.org.ba /docs_obrazovanje
/2009/analiza_sadrzaja_uzbenika_nacionalne_gru
pe_predmeta.pdf
[15] http://www.soros.org.ba /docs_obrazovanje/2009/analiza_sadrzaja_uzbenika_nacionalne_gr
upe_predmeta.pdf
[16] Историја за 2. разред гимназије општег и
друштвено-језичког смера, стр. 51, Смиља
Марјановић-Душанић и Марко Шуица, Завод за
уџбенике, Београд, 2012.
[17] Ibid., стр. 55.
[18] Историја за 2. разред гимназије општег и
друштвено-језичког смера, стр. 52, Смиља
Марјановић- Душанић и Марко Шуица, Завод за
уџбенике, Београд, 2012.
[19] Историја за 2. разред гимназије општег и
друштвено-језичког смера, стр. 72, Смиља
Марјановић- Душанић и Марко Шуица, Завод за
уџбенике, Београд, 2012.
Standard, 11.8.2015.
(Podvukla - Iskra)
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МИЛАН ДАМјАНАц

Zaπto je VuËiÊeva inicijativa
o zajedniËkom danu seÊawa
neostvariva
Ako ipak pristanu, a pristaÊe jedino pod
pritiskom NemaËke, Hrvati Êe traæiti, realna je
pretpostavka, da se kao dan seÊawa uzme dan
pogibije Josipa JoviÊa, na Plitvicama, moæda
neki datum u vezi s OvËarom, operacijom Vukovar,
dan pogibije redarstvenika u Borovu... Boπwaci
od Srebrenice odstupiti neÊe i nema te sile koja
moæe da ih pomeri. Pre toga, IzetbegoviÊ se veÊ
izjasnio, Srbija mora da prizna „agresiju na Bosnu
i Hercegovinu”. Da, reË je o inicijativi Aleksadra
VuËiÊa da se utvrdi dan seÊawa na sve ærtve
ratova na prostoru bivπe Jugoslavije, bez obzira
na veru i naciju.
Ideja je plemenita i moæe da doprinese
smirivawu tenzija, kanalisawu buduÊnosti bitno
drugaËije od proπlosti, ali je toj ideji trebalo da
prethodi neπto sasvim suprotno od onoga πto
tvrdi IzetbegoviÊ, a to neπto Beograd nije uradio. U pitawu je definicija rata devedesetih.
OËekivali smo, i ispali naivni, da Êe nova
vlast u Srbiji, ustoliËena nakon „oktobarske revolucije” 2000. godine, uz ostalo traæiti, Srbije
radi, reviziju teorije betonirane u Zagrebu,
Sarajevu, Qubqani, o uzroku krvavog raspada
Titove Jugoslavije. Hrvati, Muslimani, Slovenci,
Albance da ne spomiwemo, joπ od ranih
devedesetih istrajavaju na tumaËewu da su
Jugoslaviju razbili MiloπeviÊ i Srbi kao narod.
O tome ne dozvoqavaju razgovor, za wih je to veÊa
svetiwa od vaskrsnuÊa Isusovog, od uËewa
Muhamedovog, u to se ne dira ni po koju cenu. Otuda
ovo muwevito odbijawe VuËiÊeve inicijative, jer
na izvedenoj formuli zajedniËki dan æalosti nije
moguÊ; mi smo ærtve, Srbi su zloËinci i tu zajedniπtva nema - kaæu u Zagrebu, Sarajevu, Priπtini.
Za sve ove godine na uvrede, ocene izvedene iz
gorwe postavke, Beograd Êuti. Haπki tribunal je
donosio i donosi presude polazeÊi od toga da su
Srbi agresori. Nama su s tim obrazloæewem uveli
sankcije. Niko nikada iz sluæbenih prostorija
Beograda nije upitao sluæbeni Zagreb i Sarajevo
kako su to Srbi mogli da izvrπe agresiju u
Vukovaru,
Daruvaru,
Kostajnici,
Glini,
Vrginmostu, Srbu, Kninu, Drvaru, Grahovu,
Bijeqini, Trebiwu... kad tamo æive vekovima.
Kako se to na samog sebe vrπi agresija.
Jugoslavija je nestala u graanskom ratu.
Taj rat su izazvale Slovenija i Hrvatska i Bosna i
Hercegovina, ignoriπuÊi stavove Srba i Srbije.
Oruæani sukobi poËeli su napadima paravojnih
snaga na kasarne JNA, u Sloveniji i Hrvatskoj. To
su Ëiwenice koje se mogu ignorisati, ali ih nije
moguÊe oboriti.
ZnaËi li to da je MiloπeviÊev reæim u ovoj
priËi apsolutno nevin? Ne. Ali nije ni apsolutno
kriv. Upravo to sadaπwem reæimu u Srbiji daje
snagu, i nameÊe obavezu, da prekine Êutawe o ratu
devedesetih.

VeËerwe novosti, 15.8.2015.

Ratko DmitroviÊ
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СВИЛЕН ГАјТАН ОКО ВРАТА СРБИјЕ

Pad srpskog izvoza u Rusiju i sedewe na ”dve stolice”

Влада Србије, премијера Александра
Вучића, наставља да делује једногласно с
Бриселом и Вашингтоном, на штету српских
националних интереса, уместо да у условима
“рата санкцијама” које је наметнуо запад против Русије покуша да ојача своје присуство на
руском тржишту, уједно помажући решавању
социјално-економских проблема унутар земље.
Такав закључак следи из података које је објавило
српско министарство за трговину. Они сведоче о
томе да је у првом полугодишту 2015. године
Србија продала Русији робе у укупној вредности
322 милиона долара, а у аналогном периоду 2014.
године тај показатељ је износио 486 милиона
долара. Пад износи једну трећину трговинског
робног обрта.
Оно што још више узнемирава – Србија
смањује извоз индустријске производње, који
представља један од кључних фактора економског развоја. Маја Гашић, помоћник министра
трговине, као пример наводи скраћење за 40%
извоза најлон-чарапа у Русију. Међутим, слична
слика карактеристична је и за друге врсте робе –
од обојених метала, до намештаја. Притом је
проблем достигао већ такве размере да су у
Србији почели отпуштати раднике из предузећа орјентисаних на извоз. Добар допринос реализацији владиног социјално-економског програма!
Треба рачунати да су многа српска предузећа орјентисана управо на извоз у Русију – као
на пример пољопривредни комбинат “Јужни
Банат” који у Русију извози до 90% своје производње.
Српски политичари сва објашњења своде
на спољне објективне факторе – пад курса руске
рубље, раст курса долара, смањење цена на
нафту… последњих дана списку могу комотно
додати и девалвацију кинеског јуана.
Међутим, ништа мању, ако не и већу улогу,
играју и чисто унутрашњи српски фактори.
један од њих огледа се у слабој прилагођености националне привреде за извозне захтеве.
Како признају и сами српски стручњаци, производња једноставно не досеже до неопходних
стандарда који се објективно повећавају сходно
опредељењу Русије за смањење увоза. “Ми немамо
ни унапред припремљену производњу, ни стандарде” – сведочи српски економиста Миладин
Шеварлић.
Друга околност повезана је са генералним
курсом кабинета Вучића, који практично одбија
да искористи постојећу могућност за пораст
или бар за очување претходног нивоа извоза у
Русију. Још пре годину дана, када је Запад почео
да заврће спиралу “рата санкцијама” – српске
власти су покушале да заузму максимално једнакоудаљену позицију, то јест, “да седе на две
столице”. Пошто није у стању да одбаци захтеве
ЕУ руководства, Београд је смислио лукаву формулу: Србија се не прикључује антируским санкцијама, међутим, Влада је истовремено одбила
да стимулише оне произвођаче који су изрази-
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ли жељу за повећањем свог извоза у Русију.
Јасно је да у конкретним економским условима одбијање Србије да стимулише производњу
практично подрива способност да не само њени
произвођачи повећају своје присуство на руском
тржишту, него да чак подрже и неопходне захтеве и стандарде. У резултату тога, управо Вучићев
кабинет (а не рубља, долар или нафта), покушавајући да угоди Бриселу, наноси удар по сопственој привреди. Уместо да покушају да искористе јединствену шансу и ојачају трговинско-економске узајамне односе са Русијом, министарство
трговине је принуђено да израчунава губитке чији
се износ већ рачуна у стотинама милиона долара.
Истина, у резерви српских владиних
чиновника постоји још један аргумент. Он се
огледа у релативном повећању извоза у Русију
прехрамебних производа. Међутим, независни
економисти примећују да приход од тог фактора не може преломити негативну ситуацију.
Тако се раст српског прехрамбеног извоза у
Русију оцењује на 110-120 милиона америчких
долара – што је мање од горе указаних укупних
губитака. Не чуди да је, као што пише литвански
економиста Јурис Пајдерс, раст прехрамбеног
извоза у Русију у 2014. години “незнатно утицао
на укупни обим извоза и на привреду” Србије.
Карактеристично је да, док српски владини чиновници из све снаге покушавају да пливају у
каналу ЕУ, изван Европе су све јачи гласови оних
који признају неефикасност и неоправданост
сличног курса. “Велики шок у геополитици, чије
приближавање ви вероватно не примећујете” –
тако гласи наслов текста не у новинама које се
штампају у Москви или Пекингу, него у америчком
издању „Нација“ (The Nation).
Тамо се истиче растући утицај у светским
пословима – у том смислу и економским – нових
интеграцијских механизама, а посебно се
издвајају ШОС и БРИКС. Према речима издања,
створена Нова банка развоја БРИКС-а је заинтересована за јачање узајамног финансијског
деловања са земљама које не улазе у ЕУ са
њеном бирократијом, ауторитаризмом и режимом
жестоке штедње. „Нација“ цитира речи Лучијана
Коутиња
(Luciano
Coutinho),
председника
Бразилске банке за развој (која је већ потписала
споразум са банком БРИКС), о томе да у ближој
будућности ове институције “могу пружити подршку европским земљама које не улазе у ЕУ, као на
пример Србији и Македонији”.
Јасно је међутим да јачање узајамних веза
са Русијом и другим новим центрима политичке и
економске моћи подразумева да Београд треба да
одустане од претходних покушаја лавирања у
тамним водама евроинтеграција, као и да своју
политику доведе у склад са истинским национално-државним интересима. У супротном се ризикује да ће “свилен гајтан” око српског врата да се
затегне.
FSK, 13.8.2015.
(Podvukla - Iskra)

Петар ИСКЕНДЕРОВ
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ГДЕ ТИ јЕ КуЋА КРАјИНО?

Режимско-партијашке злоупотребе поводом двадесетогодишњице
крајишке трагедије

Где ти је кућа Крајино? Београдска
бирократија је у навечерје двадесетогодишњице „Олује“ и званично дочекала Србе
Крајишнике. После две деценије. Мртве.
Живима је стављала страже на Сави. Тек да
јој не наруше тешком муком стечени наркотички мир.

Србија која није била спремна да
помогне својој деци да у њу не долазе у
ритама, одбегли од новог клања, недавно
је у Сремској Рачи промовисала себе у
матицу у којој се, ако већ нису тамо где им
је место, могу осећати сасвим сигурно.
Председник Владе Вучић је рекао
„Добродошли кући“, као да смо у Книну,
Дрнишу, Петрињи, Глини, Воћину, Осиjеку,
Вуковару... били на туђем?

Београдска клика опет се излајала. У
Сремској Рачи, међу свим оним људима
којих је по проценама доиста било петнаестак хиљада, нисте лако могли да се
сусретнете са избеглим. Могли сте са партијским кадром, гласачком машином у
мајицама са ликом великог вође, поклонике СПС-а и истог оног Милошевића који је,
као шеф београдске клике најзаслужнији за
уништење Српске крајине... Истог оног
Милошевића који је кобне олујне године
свој царски град затворио за намучене
борце и њихове породице. Кога партијски
поглавар није ставио на списак... своју
свећу морао је упалити кући.

Недавно се крај рачанског моста
говорило о слободи. Као у данима када смо
за њом трагали. Говорило се и о части и
витештву. Као у данима када смо крај гусала слушали о времену у којем смо били
људи. Па ипак, није ту било речи гласних,
будилничких, речи изговрених са намером
да разгале и покрену, него тихих, драмскопаузних, тужних. Оних што треба да
умртве, да скрену са пута којим се ка слободи, части и витештву иде. И народ је
пљескао.
Упркос парастосу којег су држале
„старкеље“, упркос сликама које су са бине
сведочиле о томе шта је српски народ
Крајине прошао. Пљескало се и подвикивало вођи у част. Великом, малом напредном,
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црвеном... зависи ко је коме платио сендвич и литар воде. Свећа тек по која. Суза
још мање.

Скривајући се иза српских гробова,
Вучић је направио још један „велики
митинг“ својим напредњацима. Одговорио
Хрватима у Загребу. Да није њих, тешко би
се ико сетио да је преко Саве у данима
Олује протутњало две стотине хиљада
Срба. А и зашто би? Званична Србија их
није требала онда, чему јој данас могу служити? Осим оних мртвих којима је лако
поткусуривати се по судовима, ходницима
и августовским фештама: хоћу тужбу... нећу
тужбу... можда контра-тужбу... хоћеш
параду, добијеш уз то парастос...
Београдска клика никада није умела
да сакрије своје намере. И шта сад? Има ли
још ћириличних табли у Вуковару? Срба у
Книну? Где беже они повратници и мученици који су трпећи нападе полуделих усташа
остали у главном граду наше Крајине сваке
године када Томпсон заузме стадион ФК
Динара под тврђавом? Кога то занима? Има
ли још мртвих Срба око Сребренице? А шта
то беше Ораховац? Милица... иде ли још
увек у призренску школу? Треба ли јој шта?

Србију то не интересује. Барем не
њену ударну београдску клику. А и зашто
би? Тешко се код нас мењају навике и обичаји... када никога није било брига за Србе
Крајишнике који, уместо да „чврсто бране
своје домове”, (попут оних београдских
„фаца” које су се скривале по комшилуку од
позивара, а које данас, заједно са својим
потомцима држе слово о части и моралу
свих нас), дигоше се пре двадесет година,
„дезертираше“ и „потрчаше ка обећаној
силиконској долини и Бановића Страхиње
улици“ у инат онима који су је издали.
Где ти је кућа Крајино? У Београду
није, није ни у Нишу, Новом Саду, Сремској
Митровици или Рачи. У Небеској Србији
одакле те и спустише на книнску тврђаву не
победе, него провере ради.
Srbija

Слава ти и хвала. Крајино мати!

М. Поповић
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Образовање у Босни и Херцеговини – чему учимо
дјецу? [13]

Ту можемо пронаћи позитивне и негативне уџбеничке примере. Наравно, на основу процене Фонда. На пример, у критици уџбеника из
Српског језика и културе изражавања у
Источном Сарајеву каже се: „Већи део наведених примера односи се на имена везана за
српску културу и историју, нису присутни
примери из културе и традиције других конститутивних народа и не доминирају примери
везани за Босну и Херцеговину: 'На пример:
Улица српских владара, Улица бана Лазаревића,
Улица Бранка Ћопића, Улица Немањина, Трг
слободе, Трг жртава фашизма; Првомајска
улица, Његошева улица ...На пример: Основна
школа 'Петар Кочић', Филозофски факултет у
Бањалуци,
Народна
библиотека
Србије,
Грађевинско
предузеће
Рад,
Општина
Требиње...'“ [14]
занимљив је коментар на песму Алексе
Шантића: „Избор ове Шантићеве песме из
целокупног песниковог стваралаштва говори о
свесној намери аутора уџбеника да кроз наставу
књижевности пласира идеолошку поруку, чији је
примарни задатак – формирање националног
бића. Песма је, с обзиром на контекст, политичка, а будући да је национално јасно одређена, и патриотска: 'МОјА ОТАЏБИНА... И свуда
гдје је српска душа која, тамо је мени отаџбина
моја, мој дом и моје рођено огњиште.'“ [15]
Тако изгледа наша срећна будућност на
Балкану.

Да се вратимо на крају уџбенику историје. Сем поменутих тврдњи, на неколико места
аутор даје и непотребне и паушалне опаске, које
су непримерене за један уџбеник историје (независно од тога да ли су исправни или не). Тако, на
пример, каже да је папа Гргур сматрао да су
„владари дужни да му љубе ноге“.

Шта бих у закључку могао рећи о овом
уџбенику? Лично, плашим се да узмем у руке
уџбеник за седми и осми разред основне школе,
у којима се говори о модерној српској историји.
Из свега приложеног, јасно је закључити у ком се
правцу креће тумачење историјских догађаја.
Тужно је користити уџбенике за децу у циљу
промовисања идеолошких порука и дневне
политике. Несрећа је што је овај и овакав
уџбеник издао завод за уџбенике, установа
која по правилу служи управо за одбрану ђака
од пласирања лажи и полуистина и њиховом
исправном образовању. Просто ме обузме туга
кад се сетим да сам се залагао за детаљну проверу садржаја уџбеника које објављују приватне
издавачке куће, када овако изгледа ремек-дело
Завода за уџбенике.

Међутим, после неког времена сам сличне информације пронашао и у уџбенику за
други разред средње школе. Тамо се отишло
још даље, те се истовремено и наводи и не навоIskra 1. septembar 2015.

ди да су Албанци Илири, али се недвосмислено
тврди да су староседеоци. Прво се износи
тврдња да су Албанци били староседеоци под
тим именом, и да су их Срби затекли при
доласку на Балкан. Наиме, у уводу одељка
Досељавање Словена на Балкан каже се да,
„склапајући различите племенске савезе, јужни
Словени трајно су населили Балканско полуострво током 6. и 7. века. Ту су затекли староседелачко становништво – Грке, Романе,
Арбанасе и Влахе“. [16]. Дакле, према овој
изнесеној тврдњи, испада да су Албанци
(Арбанаси) одувек под народним именом
били присутни на Балкану, а да су Срби населили њихове територије, и ту се никакви
Илири не помињу. Међутим, само пар страница
касније, наводи се: „у планинским пределима
око Драча и данашње Албаније задржали су
се Арбанаси, потомци делимично романизованих Илира. Они су водили превасходно сточарски начин живота. Етничку посебност су одржали и тако што су задржали свој архаичан језик.
Део Словена који је дошао у крајеве које су
насељивали Арбанаси примио је, услед јачег
утицаја, њихов језик, њихове обичаје и начин
живота“ [17].
На овом месту тврди се да су Албанци
заправо пореклом Илири, што кореспондира са
тврдњом изнетом у уџбенику за 6. разред основне школе и чини се да је преписано из једне
његове раније верзије. Стога би било добро да
се аутори овог уџбеника Шуица и МајрановићДушанић прво договоре пре писања уџбеника о
историјским чињеницама пре него што их ставе
на папир, а још је горе уколико се једно од њих
није договорило само са собом, па је изнело две
супротне тврдње које се слажу само у једној –
политичкој, а не историјској квалификацији о
Албанцима као староседеоцима.

Овај уџбеник болује од још неколико
несрећних тврдњи које се издају за историјске
чињенице, те се тако каже да, „као последица
различитих историјских процеса и новонасталих етно-политичких околности на Балкану,
током 20. века дефинисан статус нације стекли су и Македонци, црногорци, Муслимани и
Бошњаци“. [18]

Прво, не улазећи у питање започињања
процеса конструисања нових нација из српске
нације након 1945. године, треба рећи да су у
питању били политички процеси, а друго,
тешко да су тада стекли дефинисан статус
нације. Треће, молио бих писце уџбеника да
ми објасне која је то муслиманска, а која бошњачка нација, и где живе припадници ове две
нације? Кад смо већ код тога, могли би да објасне по чему се разликују? Конотација оваквих „чињеница“ у уџбенику је увек дневнополитичка, те се тако наводи да се „за време дукљанског краља Бодина Босна налазила у саставу
његове државе. Већ почетком 12. века она се
осамостаљује и њена источна граница се успоставља на средњем току реке Дрине. На челу
Босне налазио се бан… После његове смрти

13

UxbeniËka peta kolona...

показује стање духа људи који су учествовали у
припреми овог уџбеника за штампу. у одељку
Историја и легенда српски јунаци Топлица
Милан и Косанчић Иван су сасвим случајно
заменили имена, те се наводи „...њима је предање придодало измишљене, неисторијске
ликове као што су југовићи и побратими
Милоша Обилића, Иван Топлица и Милан
Косанчић“. Као неко ко је одрастао на косовском завету и српским епским песмама, не могу
да разумем овакав превид (да не говоримо о
сигурности са којом аутор тврди да су ликови
измишљени).

После свега овога, био сам убеђен да
читам дело из албанске историографије.
Нажалост, преварио сам се. Понадам се да ће се
аутор исправити у одељку о османлијским освајањима, међутим: „После Маричке и Косовске
битке, Турци су све више угрожавали албанске области“ [5]. После тога говори о јунаштву
Ђорђа Кастриота Скендербега и ниједном
речју не напомиње да је Скендербег пореклом
био Србин нити долазак Албанаца на Балкан
након слома арапске Сицилије.
„МАКЕДОНСКИ СЛОВЕНИ“

Уколико нисте знали – ваша деца знају.
Македонци су стари европски народ. Некада
су се звали „Македонски Словени“ и међу
првима су прихватили ћирилицу: „...на
Балканском полуострву ћирилицу су прихватили Срби, Македонски Словени и Бугари“. [6]
Међутим, каже аутор, ћирилицу су, сем Срба,
Македонаца и Бугара прихватили и људи који
живе у „Босни и приморским крајевима
југоисточно од Сплита“. [7] Ко ли би ти непознати људи могли бити? Да ли је разумно претпоставити да су у питању били Срби? Не, не,
то нипошто, бошњачки историчари у својим
уџбеницима уче децу да у средњем веку у
Босни није било Срба. Нећемо ваљда пропагирати великосрпску политику у уџбенику за
историју, није европски од нас да исказујемо
претензије на суседне и пријатељске нам
државе. Зато ћемо, како бисмо изгледали европеизовано, рећи да постоје неки неидентификовани људи, ван границе данашње Србије, који су
користили ћирилицу. Та формулација звучи
модерно. Аутор је овај маневар искусно извео, и
самим тим заслужује награду „најевропљанин“.
Аутор даље говори и о патњама и страдању
„Македонских Словена“. Наиме, „после слома
Бугарске, над Македонским Словенима успостављена је византијска власт. Нова управа
изазвала је незадовољство које је прерасло у
отпор... “ [8]

О патњама „Македонских Словена“ говори и у одељку о српским средњовековним освајањима: „...Од Византије краљ Милутин је освојио Македонију, у којој су живели Македонски
Словени...“ [9]
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Такође, Душан Силни је освојио „већи

део албанских крајева“ [10]. Одмах се види да
смо лидери у региону. Историчар Михаљчић разрешава велику енигму историје и дневнополитичких збивања. Срби и Бугари су вршили претензије на македонску територију тероришући
македонски народ (шта би са свим оним
Србима у Македонији који су се тако изјашњавали до 1945, они су изгледа, статистичка
грешка), а Грци без разлога нападају
Македонце за узурпацију грчког имена и злоупотребу историје. Дневнополитичка енигма.
Управо је то и суштина овог уџбеника – пропаганда у служби дневнополитичких збивања и
потреба, корак напред ка „помирењу у региону“. Научио сам такође да је Маричка битка
била катастрофа македонске, а не српске
државе и народа. [11] Македонија је, каже
аутор, „изгубила самосталност“.
Значи, наши преци су ослобађањем
јужних српских крајева 1912. године уствари
извршили агресију на македонски народ.
Нисам имао представу да смо ми Срби народ
освајача. Што би рекао Брана црнчевић,
„колико Србија треба да буде мала да не би
била велика?“

На овом месту не могу да не поменем
неколико речи Данка Поповића из уста његовог јунака Милутина: „Заузесмо ми Кајмакчалан,
синовче. Прекрисмо га лешевима. Само коња шта
је остало да се распада на оним падинама...
Добро, благо ујаку, а што ми онда љубисмо
земљу?... Имадосмо ли ми нека друга посла него
да по Македонији гинемо? Јесу ли, благо ујаку,
велим, јесу ли ти чија је земља знали раније да је
њина? Ако јесу, што је не освајаше и ослобађаше,
како се тек сад сетише чија је?... – смеје ми се у
брк... Сви они пишу сад и говоре да смо ми
отели Македонију кад смо прешли преко
Кајмакчалана. А ја, синовче, видим нас како
љубимо земљу кад смо прешли на ову страну
Кајмакчалана, па ми криво. Што је нама било
потребно да љубимо земљу Кајмакчалана, па
да се Македонци љуте на нас... Што да
Македонија буде за нас три пута гробница, па да
нас чак и наши школовани људи кајмакчаланским аветима називају и да нас подругљиво зову
Солунцима, ко да је лако бити Солунац. Зашто се
заборавља да је и од оне шаке јада што је са
Халкидикија пошла као десеткована српска војска до краја изгинуло више од половине... Зашто
да испаднемо смешни на крају?“ [12]
ЗАКЉУЧАК

Сваки народ покушава да у својим
уџбеницима „улепша“ историјске догађаје и
представи себе у бољем светлу, те често претера.
једино је код нас немогуће очекивати бар
минимум објективности, бар минимум самопоштовања и поштовања историјске истине.
Како изгледа концепција будуће регионалне сарадње у погледу заједничке историје и
чињеница у уџбеницима, најбоље можемо видети по публикацији Сорошевог Фонда за отворено
друштво
Босне
и
Херцеговине
Iskra 1. septembar 2015.

НАРОД ДА ВРАЋА ОПЉАЧКАНЕ КРЕДИТЕ

Kuda nas vodi kapitalistiËka demokratija - gde ide naπ novac?

Државу би између осталог требало да
чине три стуба: Суверена власт, територија и становништво.
Суеверна власт је изгубљена насилним
рушењем власти петог октобра 2000-те.
Сувереност, би требало као термин да значи
“највиши у свом домену”. Наша власт није таква,
она је испод тога. А која је онда суверена?
Суверену власт чине Давенпорт и Кирби.
затим иде власт коју смо бирали на изборима.
У оваквој консталацији снага, јасно нам је ко
овде вуче конце.
Око 17% територије је власт која је
бирана од 2000-те предала de facto, а сада
наставља даље до коначне званичне предаје.
Или јесте предана али само није озваничена. А
што би? Нешто слично дешава се и на северу.
земља се продаје “иностраним инвеститорима”, па ће наш сељак обрађивати туђу земљу.
Оно што убере неће бити његово и неће са тим
да располаже како жели! Јели то нормално?
И на крају, како је све ово повезано, а
(не)прилике су такве да све утиче на то да
нема позитивног природног прираштаја,
нисмо постали, него јесмо земља пензионера и
полако као држава остајемо без становништва!
А све је ово настало као последица криминалаца на власти, од 2000-те по највише, па
до данас.
Бар мало разборитом човеку све време не
може да се не отме следећа глупост. Већ 15
година свакодневно испирање мозга о
Eвропској унији, о некаквим зарезима, условима, студијама, не студијама, изводљивости,
неизводљивости… а све са циљем да те заглупе
да посматраш друштвена догађања као хипнотисан. А оно што је најпотребније да би живео као
друштвено биће су ти однели, отели и не умеју и
не знају да ти створе, а то им је дужност! Само се
присетите оних лажи белосветских и домаћих
гангстера – само ово испоручење Хагу и Србија
цвета, или само још ово и онда иде Србија
напред, или само потпишите ССП и Србија ће
полететети и само и само… а све време преко
медија о тим стварима тероришу јадан народ…
Или мантра о реформама. Реформишу по цели
дан све ове године све што се може а за последицу наиђемо на констатацију: Што је више
реформи, све је више исто, или горе! Народом
се манипулише пуних 15 година! Докле?
Данас, у овом моменту смањене су плате,
пензије, сутра ће да поскупи народски речено
струја (електрична енергија). Кажу, договарају
се са Ммф-ом. Ммф је просто речено банка, од
које је држава узела кредите. Новац из Ммф-а
је прослеђен на располагање банкама у
Србији.
Кредити су коришћени отприлике у
периоду 2004-2010 године. Присетимо се, у том
периоду, одједанпут се градови по Србији
јелте крече, мењају лампиони, уграђују бехатоIskra 1. septembar 2015.

ни по тротоарима, праве шеталишта поплочавају се градски тргови (ваљда да прошетају
пензионери и млади када већ немају посла)
постављају жардињере са цвећем, лепо… жене и
баке се диве лепоти. Често сте могли чути коментаре, „па види, како је сада све лепо уређено,
свака им част“. Баш када сам то чуо, у себи
помислих, да свака им част. Дебело ћемо ми то
платити!
у истом тренутку демократе на власти и
њихова камарила покупили новац Ммф- а
кроз “Развојну банку Војводине”, милионе,
“Агро банку”, сумња се ови данас “универзал
банку”… и однели све, стрпали себи у џепове.
Присетите се само када је г-дин директор “Агро
банке” мртав хладан изјавио на телевизији како
је нормално да за 30 година рада себи да награду од 300 000 евра, јер је јелте по њему самоме
успешан менаџер, а пре тога је делио српским
бизнисменима „кредите“ без хипотека и
потребе да се враћају – упитајте се одакле тај
новац? А затим је ухапшен као наводно једини
кривац за све ово.
Погледајте данас те људе и тајкуне! Од
обичних опозиционара дувача у пиштаљке у
отрцаним кожним јакнама и фармеркама,
постали власт и убрзо милионери, а ништа,
баш ништа нису створили ни произвели. Нема
ни једног новог производа по којем је Србија
постала позната. Нема никаквог Мерцедеса или
Сименса из Србије како би ти зарадили оволики
новац. Па шта су ти људи онда радили, шта су
произвели, направили, пласирали па зарадили,
шта? Шта је направљено у држави Србији за сво
ово време а да има капиталан значај? Ни путеве
нису успели да направе. Нема још ни коридора 10, саобраћај полако прелази на коридор 4,
који иде кроз Румунију и Бугарску…
Дакле, прост закључак – крали су! Све је
то криминал, пљачка. И шта ћемо сад? Ммф
каже, стиже Вам “прва рата”? Наравно, с обзиром да смо тај новац Ммф-а са енормно високим каматама потрошили на домаће бизнисмене, делећи им новац колико им треба без
обавезе да га врате, а они исти делили с политичарима на власти, а оно што је преостало су
уложили у развој (затворили и гурнули у стечај и ликвидацију свако предузеће које је
могло нешто да производи и буде конкурентно роби која се увози, уништили привреду чак
довели до апсурда и занатлијско привређивање, задругарство…) сада нема новаца из реалних извора да се Ммф-ов кредит враћа, већ
наравно, вратиће народ. Одрежи по сиротињи.
Нисте успели да платите воду, струју, грејање на
време… послаћемо вам извршитеље да вам однесу и поплене све из куће. Можда и целу кућу. Што
да не. Новац који су домаћи бизнисмени и
политичари отели за себе од Ммф-а мора да
се врати. Е па народе враћај! уосталом, јер
знате да сва ова штедња (смањене плате и
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пензије, агресија за неплаћене рачуне, енормоно високи порези…) управо иде за развој! За
развој привреде. Додуше привреде ових земаља којима враћамо кредите а који су нам исти
дале са једним специјалним условом. условом
– забрањено је улагати у производњу, никако.
Само у лампионе и жардињере. Јер ћете тако,
када те дотерају до овог стадијума у коме смо
данас, натерати да продаш и оне ресурсе који
су ти задњи остали да би им вратио кредит. За
сво ово време није створен реалан извор прихода. Није се отоме размишљало, сем на улудо трошење и нажалост криминал, шпекулације.
А нема веће трагедије када власт удари на
јадан народ, свој народ, који нема, коме је и
овако тешко. Просто. Може се од народа тражити да редовно измирује своје комуналне
дугове, плати порез, али само под једним условом. Када је становништво запошљено. Када
држава, као све нормалне друге државе, што јој
је и једна од основних функција, запосли свој
народ. Када му омогући посао и пристојну зараду.
Када ту своју дужност држава испуни,
тада ће народ реално бити способан да сервисира своје дугове. Ако то тада не ради, сматраће се
прекршајем који треба санкционисати. И то је
потпуно у реду. Да ли ми имамо то данас? Да ли
је код нас таква ситуација? Није! Код нас је насиље!
Тражити од некога нешто што нема, што
не може и није у стању да плати или плати на
време а због тога га скоро најгрубље казнити и
кажњавати је насиље, отимање, пљачка.
На жалост, или нажалост… Резиме говори
да је кредит ММФ-а опљачкан! Опљачкали су га и
однели тајкуни с политичарима. Све ставили у
своје џепове а рате тог кредита наравно неко
мора да врати. У овом моменту то ради гладан
народ. Да ли ће народ моћи сво време да буде
изложен овој тортури?!
У свој овој несрећи приметићете још
један апсурд. На памети сваком грађанину мора
увек да буде то да држава не постоји ради себе,
или да би се градила ради себе саме. Не! Држава
постоји због грађана, као уређење које ће олакшати и уредити живот. Међутим, овде је обрнута
готово апсурдна ситуација – грађани постоје
због државе!
Испада да су грађани по рођењу осуђеници који ће да раде за некакву државу (читај паразитски прегломазни државни апарат) и враћају
њене покрадене кредите, која је власт сама себи
поделила у име те државе, затим тајкунима (криминалцима-гангстерима-тендерским шпекулантима-дилерима) и ко зна коме још.
У нас је таква држава важнија од грађана.
Због тога смо ми један срећан народ који ће како
ствари стоје бити бројнији у расејању него у
матици. Сигурно као последица једнаких шанси
за све људе, права, правде, квалитета живота…?!
Докле ће све ово трајати, до нестајања или…?!?
SKK, 20.6.2015
(Podvukla - Iskra)
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Борисав јовановић

Trgovina s Rusijom smawena za
petinu
Savetnik za agroprivredu u Ekonomskom
institutu u Beogradu Miladin ΠevarliÊ izjavio
je danas da od trgovinskog rata Rusije i Evropske
unije Srbija, umesto oËekivane koristi, ima
πtetu, a trgovina sa Rusijom smawena je za petinu.
ΠevarliÊ smatra da najveÊe πanse za
izvozu u Rusiju imaju proizvoaËi voÊa i povrÊa,
mesa i mleka, ukoliko se uspe u revitalizaciji
domaÊeg stoËarstva, ali da je za to potrebno konstantno dodatno ulagawe u sektor poqoprivrede
u narednih tri do sedam godina.
Prema wegovim reËima, za to je neophodno
formirati logistiËke centre, preko zadruænog
sektora i tu proizvodwu usmeriti na zahtevno i
veliko rusko træiπte.
ΠevarliÊ je za RTS rekao da se kao
razlozi za πtetu koju Srbija trpi zbog trgovinskog rata Rusije i EU navode pad rubqe, skok
dolara, jeftinija nafta u svetu, mawa traæwa za
uvoznim proizvodima u Rusiji i dodaje da je jedino kod poqoprivredno-prehrambenih proizvoda
zabeleæen rast izvoza od skoro πest odsto, πto
je takoe mawe od oËekivanog.
On smatra da problem nije u koliËini i
standardu, kada se izvozi u Rusiju, nego u
nedostatku investicija, relativno malom
agrarnom buxetu i neorganizovanosti porodiËnih
poqoprivrednih gazdinstava, zbog uruπavawa
zadruænog sektora privrede. ΠevarliÊ je istakao
da suπa dugoroËno nije iznenadila, jer je decenijama prisutna tendencija porasta proseËne
godiπwe temperature.
Investicije u sistem za navodwavawe je
osnovni problem, jer primarnu mreæu navodwavawa nikada ne grade poqoprivredni proizvoaËi, nego dræava, koja omoguÊava pristup
izvorima vodosnabdevawa i obezbeewe izvora
energije, istakao je ΠevarliÊ.
Veliku suπu Srbija je, kako je podsetio,
imala i 2012. godine i tada je reËeno da je πteta
bila milijardu evra πto je viπe nego da je
uloæeno u sisteme za navodwavawe.
ΠevarliÊ je ukazao da se procene ovogodiπwe πtete kreÊu od dvadesetak procenata
do minimum 40 odsto, kada je reË o prinosu kukuruza, a kod πeÊerne repe i soje biÊe joπ veÊi
podbaËaj.
GovoreÊi koliko Êe to uticati na cene
mesa i mleka na jesen, ΠevarliÊ je naveo da cene
neÊe samo zavisiti od prinosa, veÊ i od uvoza i
slobodnog protoka robe iz EU i od trgovinskog
rata sa Rusijom, ali i od kupovne moÊi
potroπaËa, jer Êe i ako bude robe, ukoliko ne
bude kupaca, cene morati da padaju.
On je poruËio da vlada mora da ispuni
zakonske obaveze o minimalnom agrarnom buxetu
od pet odsto i da se postara sa bankarskim sektorom da obezbedi sredstva za izvozne programe.
12.8.2015.

Tanjug
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уЏБЕНИЧКА ПЕТА КОЛОНА

Шта пише о српској историји у уџбеницима за основну
и средњу школу

дошао уџбеник „Историја“ за 6. разред основне
школе. Све неправилности и нетачности које сам
у њему пронашао навео сам у тексту Српска
историја у уџбенику за шести разред основне
школе. Први сам се интересовао за ту тему.
Касније сам обрадио и неправилности из уџбеника за други разред средње школе, за које медији не знају. Стога сада поново наводим чињенице и неправилности до којих сам истраживањем
дошао. Драго ми је да се та тема коначно отворила у медијима, мада нису наведени сви пропусти нити пропусти у уџбенику за други разред
средње школе.
***

Национални интерес сваке озбиљне
државе јесте пре свега успешна и одговорна културна политика и квалитетно образовање деце.
Нема ничег важнијег за будућност српског народа од демографске обнове, заштите културног
наслеђа, очување националне свести и историјског памћења. Међутим, не само што су се претходних година, по потпуно нејасним и штетним критеријумима, бирали директори најважнијих установа културе, тиме доказујући
да ова земља нема никакву културну нити
образовну политику, већ су и уџбеници у
служби дневнополитичких дешавања. Као што
ћемо имати прилике да видимо, идеолошка
злоупотреба младих почиње од основне
школе.
АЛБАНЦИ, СТАРОСЕДЕОЦИ; СРБИ, ДОШЉАЦИ

Још 2010. године сам писао о садржају
уџбеника историја за шести разред основне
школе у издању Завода за уџбенике Београд.
Аутор уџбеника Раде Михаљчић износи неке
фрапантне тврдње. Након читања тог уџбеника,
нисам више сигуран да познајем српску средњовековну историју. Може бити да само нисам
довољно проучавао дела албанских и хрватских
историчара. Наиме, у овом уџбенику који се бави
историјом Средњег века, могао сам да научим да
„...подела друштва увек води и стварању државе
која штити богати, владајући слој“ [1]. Занимљива
опаска. Пошто сам ову значајну лекцију савладао, упознао сам се са староседеоцима Балкана –
Албанцима. После описа доласка Словена на
Балкан и сукоба са староседеоцима, аутор
каже „...међутим, староседеоци који су живели
заједно и чија су насеља груписана у веће скупине нису словенизирани. Обичаје, језик, и
друга народна обележја сачували су Албанци.
Део досељених Словена примио је језик и
обичаје Албанаца и стопио се с њима“. [2]
Запањен овом констатацијом, сасвим случајно
сам пронашао објашњење у првој проширеној
верзији истог уџбеника, у реченици које нема у
садашњој: „Албанци воде порекло од старосе-
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делаца на Балканском полуострву, највероватније Илира, романизованих у мањој мери. Са
њима су се мешали стари Грци, Словени и
други народи...“ [3]
После оваквог сазнања, нема смисла
приговарати Албанцима на својатању Косова и
Метохије, српских манастира и културне баштине. Они су ионако балкански староседеоци,
а Срби су узурпатори. Читајте, децо, учите,
српски ђаци, своју историју! Ви сте припадници
дошљака и узурпатори албанске земље и све што
доживљавате – доживљавате са разлогом.
Албанци не узимају српску земљу, већ враћају
своју натраг. Ето, и то доживесмо од српског
историчара, који нашу децу учи средњовековној
историји. Тврди човек да су Албанци потомци
Илира и тиме директно помаже њихове освајачке походе и отимачину српске земље.

Одавно је утврђено да Албанци немају
поморску и рибарску терминологију, чиме нам
је немачки лингвиста, академик, проф. др
Густав Вајганд (G. Weigand, 1860–1930) доказао да Албанци нису Илири. Ово је један од
његових дванаест чувених аргумената који су
преведени, објављени и продискутовани (па и
усвојени) од стране свих светских признатих
истраживача. Штавише, и од самих албанских
трезвених научника, лингвиста, историчара и
академика, као што су академик проф. др. Eqrem
Çabej (1908-1980), др Ardian Klosi, Ardian Vehbiu,
Fatos Ljubonja и пуно других.
Без обзира на то што је научни свет
прихватио истину о пореклу Албанаца, албанске власти, подржане од стране квазинаучних
теорија, настављају да тврде да су пореклом
Илири. Тиме су преплавили своју литературу,
почев од буквара, који стављају у руке својој
деци од првог дана школе, па све до „научних“
студија и дисертација. Све то очигледно није
довољно појединим српским академицима као
што је случај са Радетом Михаљчићем. Кога брига
за карту Европе из 814. године, на којој се јасно
види српска држава на Балкану и албанска која
се граничи са Јерменијом и Азербејџаном. Моја
непросвећена маленкост, недовољно заражена
еврофанатизмом и регионалним духом сарадње
и братства, не може да схвати овакву тврдњу у
уџбенику за шести разред.

Уколико сте помислили да је то све, варате се. После тога сам проширио своја сазнања
научивши да је „Стефан Немања освојио
Косово и крајеве северне Албаније“ [4].
Наравно, писац уџбеника је могао рећи – крајеве данашње Албаније. Ништа од тога.
Понадах се у тренутку да је у питању случајан
превид. Постоји још један случајан превид, који,
додуше, вероватно није ауторова грешка, али
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Jezik i praksa...

небо. Засад без људских жртава. Неоколонијална агентура хистерично шишти да се
”реформе” морају хитно наставити ако желимо
”позитиван извјештај о напретку”.

Иначе, поменута ”реформе безбједносног сектора” има врло занимљиву предисторију. Наиме, када је Боро Вучинић предао
Американцима готово комплетну документацију АНБ-а, које су хиљаде марљивих
црногорских ”ушију са очима” слагале деценијама, премијер га је напрасно смијенио.
зашто, ако је и он сам једнако сервилан, те
предати списи извјесно не садрже ништа из
формалног дјелокруга те службе? УДБА се,
знамо, ионако не бави организованим криминалом, корупцијом и тероризмом, јер би се
иначе морала бавити собом. По свему судећи,
Вучинићева ”грешкица” је што је у делиријуму понизности према ”америчким партнерима” предао и личне досијее грађана, а то
је витални састојак Ђукановићевог политичког живота – изборне крађе. Помоћу те
документације, УДБА годинама остварује
индивидуализован приступ сваком бирачу –
скројен по мјери његових потреба и страхова.
Изгледа да се Ђукановић тим удбашким политичким моделом сасвим примакао остварењу
ововременог медицинског идеала – персонализованој терапији за ”пацијента”. А лепеза
”пацијената” је разнолика – од оних који су у
безнађу немаштине и биједе, преко ових који
”крадуцкају”, избјегавају законске обавезе,
скривају неке настраности или афере, па до
оних са озбиљном криминалном историјом…

Дакле, Вучинић је предао Американцима ”свети грал” Ђукановићеве власти –
магически инструмент владања овом кукавичком и убогом црногорском баруштином. Е,
то значи да и онај последњи слабић, што би
народ рекао – ”трања” из тима Б, уз мало
политичке и финансијске подршке америчке
амбасаде, може у потпуности да преузме
контролу. јасно је да се то власнику феуда и
бренда ”Монтенегро” нимало не допада.
Као што му се не допада ни последњи ”тим
билдинг” који је спровела Викторија ”Fuck
EU” Нуланд. Да, то је она дама која у опуштеном телефоснком разговору, препуном сочног,
уличног жаргона, диктира америчком амбасадору у Кијеву састав постмајданске украјинске
владе. Е сад, ако стари подгорички жонглер
процијени да је новоуспостављене веза између црногорског тима Б и несташне кијевске
пироманке превише интимна, може се врло
лако десити да управо он буде први који ће
крикнути ”Fuck EU, fuck NATO!” А у наставку,
јасно је, слиједи: Слава России!
FSK, 31.7.2015.
(Podvukla - Iskra)
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Ако ћирилица није писмо
црне Горе, онда је oнa
вековима била неписмена!

Може ли ћирилица у Црној Гори преживети? Писмо које је било (и остало) незаобилазни
део идентитета црногорског (православног)
човека, дуго већ губи битку пред латинизацијом
подловћенске државице. Нови пораз доживела је
пре три дана под кровом највећег законодавног
тела – Скупштине Црне Горе, када на Одбору за
просвету није прихваћен предлог закона о њеној
заштити који су поднели опозициони посланици
Невен Гошовић, Александар Дамјановић, Радован
Асановић и Новица Станић. Узалуд што су подсетили да не постоје ни историјски, ни културни, ни
естетски, ни лингвистички, ни верски, а ни техничко-технолошки разлози за напуштање ћирилице.
– Њено напуштање значи прекид са нашим
културним и духовним идентитетом, односно
одрицање од свог културног наслеђа, поручили
су ови посланици, подсећајући на уставну одредбу о равноправности ћирилице и латинице и оцењујући да ћирилица у Црној Гори нема тај статус.
Најбољу оцену погубног заборава ћирилице, за који се нада да је привремен, дала је
проф. др Јелица Стојановић.
– Ако не буде тако, Црна Гора би се
одрекла себе и свог порекла. Матерње и вековно
писмо ових простора јесте ћирилица, свето и
освештано писмо. Ако ћирилица није писмо Црне
Горе, испада да је Црна Гора вековима била
неписмена, а ако данас нема ћирилице, то значи
да Црна Гора хоће да раскине са самом собом, да
направи рез са својом писменошћу...
– Све то је део црногорског идеолошког
пројекта који се своди на негирање и елиминисање ћирилице, упркос чињеници да су највећа
државна, верска, културна и историјска документа Црне Горе, написана на ћириличном писму –
каже за „Новости“ проф. др Будимир Алексић из
Нове српске демократије. – Довољно је узети
период од Светог Јована Владимира па до краља
Николе Петровића, и видећемо које писмо је
било у употреби. И житије које је сачувано у
летопису попа Дукљанина је створено на ћирилици...
– Везивање латинице за тзв. црногорски, а
ћирилице за српски језик, у државној администрацији, несумњиво доводи у питање и уставну
одредбу о равноправности писма, будући да у
Уставу та два имена језика нису равноправна.
Прво је привилеговано као „службени“, а друго
дискриминисано као нижеразредни језик у
„службеној употреби“ – наводи професор
Матовић.
У чему је разлика између „службеног“
језика и онога у „службеној употреби“, и зашто је
први „државни“, а други то није, никада нико
није утврдио. Како каже проф. Милош Ковачевић:
По томе је „црногорски“ вероватно једини од
свих у уставу записаних језика у свету „службени
језик“, али не и „језик у службеној употреби“.
(Новости, 3.8.2015 - Велиса Кадић)
Те 2010. године случајно ми је до руку
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зАШТО јЕ АМЕРИКАНцИМА ПОТРЕБАН
ТРЕЋИ СВЕТСКИ РАТ

SAD не удара на Русију због украјине и ruskog обуздавања,
veÊ radi odræavawa svoje svetske finansijske dominacije
Прошлогодишњи колапс рубље и
увлачење руске економије у стагфлациону
замку
демонстрирало
је
способност
Вашингтона да манипулише макроекономском
ситуацијом у Русији. Страх од оживљавања
СССР у облику Евроазијске економске уније
показао се неоснованим, као и ризик обнављања Трећег рајха на територији ЕУ.

Објективно, Американци не морају да
обуздавају Русију јер њеним макроекономским стањем манипулишу вашингтонске
међународне организације, а финансијским
тржиштем – прекоокеанска олигархија.
Такође, за САД немају смисла ни антируске
санкције – наша земља није прималац, већ
донор западног финансијског система, у
корист којег годишње с руског тржиште оде
око 150 милијарди долара.

зашто су онда Сједињене Државе
ипак покренуле против Русије хибридни
рат, упркос томе што експлоатација руске
привреде доноси прекоокеанском капиталу
огромне приходе, и када су генерали руског
бизниса добровољно прешли под америчку
команду, кријући своју уштеђевину у офшор компанијама под англосаксонском
јурисдикцијом?
Није ствар у обуздавању Русије. У игри
је нешто много веће. у питању је борба за
глобално лидерство у којој америчку хегемонију подрива растући утицај Кине. У овој
бици Америка губи, што провоцира њену владајућу елиту на агресију. Објекат те агресивности постаје Русија, која се према европској
геополитичкој традицији сматра за поседника
митолошког Хартленда, чија контрола, по
мишљењу англо-германских геополитичара,
обезбеђује контролу над светом.

Свет, међутим, не остаје непромењен.
Ако је пре две стотине година Руска империја
заиста политички доминирала светом и “у
Европи без дозволе руског цара није смела
опалити ни једна пушка”, онда је данас глобална економија под контролом западних
мултинационалних компанија, чија се експанзија подржава неограниченом емисијом
светских валута.
Монопол на емисију светског новца је
основа моћи западне финансијске олигар-
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хије, чије интересе опслужује војно-политичка
машина Сједињених Држава и њихових НАТО
савезника.

Након краха Совјетског Савеза и распада, са њим повезаног, светског социјалистичког система – та могућност је постала глобална, а лидерство САД се чинило вечним.
Међутим, у сваком економском систему постоје границе развоја, које су дефинисане законима репродукције његових технолошких и
институционалних структура.

До јуче лидерске земље суочавају се
са непремостивим тешкоћама у одржавању
претходне
стопе
привредног
раста.
Претерана акумулација капитала у застарелим индустријско-технолошким комплексима доводи економију до депресије, а
постојећи систем институција отежава формирање нових производних ланаца. Ови производни ланци заједно са новим институцијама организације производње себи налазе пут
ка другим земљама, које постају лидери економског развоја.
Бивши лидери настоје да одрже своју
доминацију на светском тржишту кроз јачање
контроле над својом геоекономском периферијом, примењујући методе војно-политичке
принуде. По правилу, ово подразумева велике
војне сукобе у којима бивши лидер губи
ресурсе без постизања жељеног ефекта.
Налазећи се у том тренутку на узлазном
таласу, потенцијални нови лидер покушава да
заузме посматрачку позицију, да би сачувао
своје производне снаге и привукао умове,
капитал и блага која беже из ратујућих држава. Повећавајући своје капацитете, нови лидер
излази на светску позорницу када су зараћени
противници довољно ослабљени да би присвојио плодове победе.

Покушаји Вашингтона да организује
државне ударе у Бразилу, Венецуели и
Боливији, резултирали су извлачењем Јужне
Америке испод хегемоније САД. Бразил, који
је већ укључен у коалицију БРИКС, има све
разлоге да тражи преференцијални трговински режим и развој сарадње са земљама ШОС
(Шангајска организација за сарадњу). То ствара могућности за формирање највеће светске
економске заједнице земаља ЕАЕС, ШОС, МЕР-
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КОСУР, којој ће се вероватно придружити
АСЕАН.

Додатни стимуланс за овако широку
интеграцију, која захвата више од половине
становништва, индустријских и природних
потенцијала планете, даје опсесивна тежња
САД за формирањем тихоокеанске и трансатлантске зоне преференцијалне трговине и
сарадње без учешћа земаља БРИКС.

САД праве исту грешку, као и претходни светски лидер – Велика Британија,
која је у време Велике депресије покушавала да заштити од америчке робе своју колонијалну империју протекционистичким
мерама. Међутим, резултат Другог светског
рата, који је изазван од стране британских
геополитичара ради блокирања развоја
Немачке, повећања доминације у Европи и
успостављања контроле над територијом
СССР, био је супротан: Велика Британија је
изгубила империју заједно са распадом
целог система европског колонијализма,
који је ограничавао светски економски развој.
Данас је таква кочница светском економском развоју постала америчка финансијска империја, која усмерава све ресурсе
планете у сервисирање растуће дужничке
пирамиде САД. Обим њиховог јавног дуга
дошао је до експоненцијалног раста, а вредност свих америчких дугова већ вишеструко
превазилази амерички БДП, што указује на
предстојећи колапс америчког, а са њим и
целог западног финансијског система.

Да би избегла колапс и задржала
глобално лидерство, америчка финансијска
олигархија жели да започне светски рат. Он
ће им отписати дугове, омогућити задржавање контроле над периферијом, уништити
или бар ограничити конкуренцију. Овим се
објашњава америчка агресија у Северној
Африци, на Блиском и Средњем истоку у циљу
јачања контроле над овим нафтоносним
регионом и истовремено над Европом.
Али правац главног удара, због свог
кључног значаја у очима америчких геополитичара, усмерен је ка Русији. Не из разлога
њеног оснажења и не као казна за уједињење
са Кримом, већ због традиционалног западног
геополитичког мишљења, усредсређеног на
борбу да се одржи светска хегемонија.

По правилима западних геополитичара,
рат са Русијом опет почиње битком за
Украјину.
Факти, 16. 7. 2015.
(Podvukla - Iskra)
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СЕРГЕј ГЛАзјЕВ
Превео Срђан Ђорђевић

Poroπenko πiri rusofobiju i
hoÊe daqe da zatruje odnose
Zapada i RF
МИНИСТАР иностраних послова РФ Сергеј
Лавров изјавио је да су изјаве председника
Украјине Петра Порошенка о могућности агресије Русије против европских земаља бесмислене
и непојмљиве.
„За сад имамо прилику да посматрамо како
руководство Украјине покушава да закува ситуацију некаквим непојмљивим, бесмисленим изјавама“. Кaо пример навео делове из недавног
интервјуа председника Украјине.

„Одговарајући на питање како оцењује политику Русије, он је одговорио: Путин жели целу
Европу. Да ли је могућа агресија Русије против
Финске? Да. А против балтичких земаља?
Наравно. А у басену Црног мора? Да. Зато
Украјина води борбу не само за свој суверенитет
и територијалну целовитост, већ и за демократију, слободу и независност целог европског
континента“ - навео је Лавров Порошенкове
речи.
Он је истакао да је „јасно да човек који даје
такве изјаве, ничим изазван, па још сам себе пита
да ли је Путин спреман да нападне целу Европу,
а и сам одговара да је спреман“.
„Јасно је да је такав човек оптерећен и да
тиме да подгрејава русофобију на Западу, да
вештачки диже тензије и самим тим одвлачи
пажњу од своје неспособности да спроведе оно
што је потписао. Неспособности да спроводе
договорено и зато нас такво понашање актуелних кијевских власти веома брине. Зато полажемо наде у то да чланице нормандијског формата не могу да не виде све те игре, не могу да
не виде искрене напоре Русије да обезбеди да
све стране извршавају обавезе из Минскa и да не
могу да не виде игру у коју украјинско руководство сада покушава све да увуче“ - казао је
Лавров.
„Што се тиче директних преговора између
Кијева, Доњецка и Луганска - то је суштина свега
договореног у Минску. Без тога не можемо нигде
да се помакнемо“ - изјавио је Лавров на конференцији за медије.

Сав рад на спровођењу сета мера за
имплементацију минских споразума може да се
обавља само у контакт групи и њеним подгрупама, где такви директни сусрети треба да се одржавају, додао је руски министар.
„Украјинска страна стално покушава или да
избегне такве контакте, или да наметне приступ
према којем сва питања треба решавати без
учешћа Доњецка и Луганска, а њих само ставити
пред свршен чин. Све то наводи на забрињавајуће мисли“ - истaкао је Лавров.
17.8.2015.

Izjava pred Dumom RF
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јЕзИК И ПРАКСА ОКуПАцИјЕ
– СЛуЧАј цРНЕ ГОРЕ

ZnaËewe izraza `meunarodna zajednica`, `vladavina
prava`, `strukturne reforme`...

У свом чувеном есеју ”Политика и енглески језик”, Џорџ Орвел говори о суптилним
духовним и интелектуалним струјањима између језика и свијести, и каже: ”Као што мисли
могу покварити језик, тако и језик зна покварити мисли”. Посебно је, примјећује Орвел,
снажна и темпераментна веза између језика
политике и друштвене стварности. Савремени
политички језик је, нажалост, заточеник
”напуцаних” политичких фраза, чија је
основна улога да умртве дио свијести оних
којима су упућене. ”Неискреност је велики
непријатељ јасног језика”, каже чувени писац.
зато смо преплављени синтетичким терминима који нити шта исказују, нити шта описују, већ углавном служе за неко прикривање и обману. Нарочито политичари, скоро без
икаквог менталног напора, користе те бесмислене протезе са основном намјером да
хипнотишу слушаоца. Циљ је да се умртви
критичка радозналост, да се не постављају
питања, па ни оно најочигледније – питање
самог смисла изреченог.

У овом посве орвеловском тренутку,
неоколонијално поробљавање човјека, па и
читавих народа, ријетко се спроводи
директном војном окупацијом, већ углавном путем економије, културе, медија… И на
специфичан
начин,
путем
језика.
Неоколонијални, окупациони језик је, опет,
типично орвеловска ствар – утемељен је на
фразама које немају уобичајену чињеничну и
логичку ”обавезу” према ријечима које их
чине. На примјер: ”међународна заједница”,
”владавина права”, ”мјерљиви резултати”,
”системско прилагођавање”, ”структуралне
реформе”,
”либерализација
тржишта”,
”достизање стандарда”… Специфичност ових
фраза је у томе што се њихово значење
посебно утврђује сваком новом употребом.
Искуснији корисници овог језика кажу да то
зависи од ”специфичности контекста” – читај
интереса неоколонијалних господара. Тако
се, преко језика, интерес господара уграђује као легитиман састојак друштвене свијести, а што је чврсти темељ ропског менталитета.

Једна од омиљених и често коришћених синтагми окупационог рјечника је
”међународна заједница”. Њу, нажалост,
врло некритички прихватају готово сви актери
локалне политике. Подразумијевано, неоколинијално значење ове фразе је апсурдно,
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јер безобзирно искључује највећи дио човјечанства: Кину, Индију, Русију, Бразил,
земље
Африке,
Блиског
Истока…
Суштински, ”међународна заједница” је
постала перфидна камуфлажа за злочиначку
НАТО групацију на челу са САД.

Слично је и са ”владавином права”.
Пошто би доследна примјена важећих закона
значила да ће се комплетан режим, а богами и
највећи дио тима Б, одмах наћи иза спушких
решетака, онда таква, неселективна ”владавина права” Американце уопште не занима.
Они су, заправо, заинтересовани само за
”навођену” примјена закона – ка ”пробраним” људима и ситуацијама. За такозвану
”крстарећу” владавину права. Потпуно истовјетан приступ имају и у ”борби против
корупције”. На примјер, све оно што није
било дозвољено Дерипаски, омогућено је
Питеру Манку. И све то наочиглед локалних
бомбаша-самоубица који дневно ”гину” у рату
против корупције и организованог криминала.

Перфидност неоколонијалног дискурса се огледа и у томе што готово никад
не садржи ригидне, наредбодавне форме,
већ неке мекане, неутралне изразе. Тако се, на
примјер, испуњење класичних окупационих
задатака обично тражи преко ”структуралних реформи” и ”достизања стандарда”. У
нашем случају, врло илустративан примјер је
”реформа” црногорске УДБЕ (АНБ). Последњих
година, промотери НАТО злочинаца упорно
траже ”реформе безбједносног сектора”.
Заправо, ради се о окупационој наредби чији
је циљ уклањање неколико утицајних људи
АНБ-а, за које Американци процјењују да
их не могу потпуно контролисати. Тачније,
утврдили су да своју широку мрежу утицаја
користе за остварење личних, углавном
пословних интереса. У некој будућој пракси,
сумњају Американци, ти људи могу ”играти”
и са Русима и Кинезима ако им то буде у
интересу. Стога, да би се оствариле наводне
”системске реформе” усвојен је и потпуно
неуставан закон о привилегованом пензионисању припадника АНБ-а. Јасно, на нишану
закона је био чувени ”двојац” из Службе.
Међутим, они су одиграли својеврсни мафијашки гамбит – глатко су одбили пензију и
”понуду вијека”. Тако је, ех судбино, поприлично крахирала ”реформа безбједносног
сектора”. За разлику од реформи, аута, куће, а
богами и подгорички кафеи ових дана лете у
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се поносе својим идентитетом. Данас је то
посебан апсурд јер живимо у доба идентитета. На територији Србије и у непосредном окружењу стасавају нове нације,
мањине љубоморно чувају национални
идентитет, гојазни и глувонеми афирмишу
своју посебност, бициклисти окупљају критичну масу, хомосексуалци су изашли из
ормана и парадирају понос, само Србе и
даље гурају у орман.

Чишћење културе и политике од
националних идеја и кадрова јесте врста
етничког чишћења. Смене својих људи
након изборне победе су само један од
симптома. Други је волшебно претварањe
десничара у ултралиберале. Према неким
тумачењима, такaв прeображај су прошли
Чедомир јовановић, Вук Драшковић и
Александар Вучић. Са друге стране, зоран
Ђинђић је убијен када је покушао да
направи заокрет у супротном правцу.

Српско питање је у јасеновцу и
„Олуји” решавано чишћењем. Никад више!
Идентитетска културна политика посвећена
очувању националног наслеђа и сећања не
сме бити забрањена. Две кратке године
идентитетске културе, без обзира на срамно
укидање, означиле су крај једноумља. Народ
је видео да поред интернационалног може
да постоји и национално, да је могуће
поштовати себе. Пример је ћирилица, која
се прво вратила на један јавни натпис установе културе, уз ужасне либералне прогоне, а
онда наставила да се шири, од градских
аутобуса у Новом Саду и Београду, до флашица „кока-коле”. Оборен је мит да „мора
латиница због странаца”, који није ништа
друго него комплекс ниже вредности.
Седамдесетогодишња забрана српства пољуљана је у својој упоришној тачки: култури.
Када
су
либерали
предвођени
Теофилом Панчићем покренули бојкот
Културног центра Новог Сада, био је то опит:
има ли културе изван жуте културе. Првих
недеља програми су се проредили, зидови
галерија су зврјали празни. Међутим, малопомало, почели смо да откривамо огромну
већину уметника који нису део жутог монопола и бојкота. Културни центар убрзо се
напунио тако да и најстрожи критичари признају да не памте такав квалитет и ту количину садржаја. Проверено: либералу дариват
културу, грехота је о томе и мислити.
Politika, 7.8.2015.
(Podvukla - Iskra)
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Андреј Фајгељ

Сада већ митолошки пут и приступање
Европској Унији почиње да се најављује већ почетком 2000-те, а помпезно најављивани преговори приступању Европској Унији започињу 2005.
године. Током свих ових година (још мало па
деценију) чини нам се да сама идеја о приступању,
(због константног понављања исте матрице од
стране гласноговорника и година које су прошле)
постаје митолошка али и теолошка.
Време које нам је прошло (у обећањима)
требало је да нас научи да што су обећања политичара о нашој ''европској'' будућности учесталија
то је Унија даља. Односно, можемо већ препознати својеврсне "параметре" о одређивању наше
"даљине" од Уније. Неки од занимљивих параметара нам могу бити и уочљива "промена матрица"
гласноговорника који су на власти. Наиме, недавна промена ранијих матрица као што су: тачни
датуми уласка Србије у ЕУ. као и многокоришћена
парола "пред вратима ЕУ." и слично данас замењује јединствена матрица "на нашем путу ка ЕУ. ми
морамо..." Логички гледано, а упоређујући изјаве
гласноговорника изгледа да смо са "врата" отишли
назад на "пут". Ово не треба гледати као "грешку у
изјавама" или слично, већ је битно схватити поенту
у изјавама које осликавају стање ствари а то је, да
циљ никада и није био улазак Србије у Европску
Унију већ сам пут по себи постаје Циљ. Дакле, циљ
никада није ни био "стићи" већ "путовати" односно
веровати и у том "веровању" почиње догма о ЕУ.
У последњим месецима када су се и највећи скептици помирили да ће Србија што се тиче
чланства делити сличну судбину као и Турска (која
чека више од две деценије), под новоформираном
матрицом "на нашем путу ка Е.У. ми морамо..."
наставља се даље сакаћење привреде и убрзано
сиромашење народа у Србији.
Обећања је све више а пара све мање, што
је народ гладнији то су обећања помпезнија.
Коцкарнице, стране банке и фонтане су на сваком
кораку што само ''имитира'' нормалан живот у градовима а у ствари је параметар за високи степен
економске и друштвене кризе. Нећемо ручати
данас, али ћемо зато "славити Београд!" пароле су
које доминирају гладном Србијом. Сва ова дешавања одавно нас уводе у нову верску доктрину
"пута у ЕУ" где се догматски и беспоговорно морају испуњавати све реформе које првосвештеници
(комесари ЕУ) нареде. На верском путу у обећану
земљу неверници (политички противници) се сатанизују и "спаљују" на медијским "ломачама" и за
њих не важе "слободе и права грађана" јер према
"неверницима" нема милости.
На том путу, народ добија обећања која се
гарантују са "мајке ми" и која не вуку одговорност
за изречено. Маса се само "анестезира" великим
обећањима док у међувремену гута сиромаштво,
незапосленост, криминал, корупцију, непотизам...
и тако митолошко-теолошки пут у ЕУ. заједно са
свакодневним обећањима и одсуствима критике
(цензуре) у јавним медијима купује време режиму
из дана у дан из месеца у месец док народ
"Чекајући Годоа" на уштрб својих потомака плаћа
све пенале бахатости властодржаца.
Srbija

Павловић Никола
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Dimitrije QotiÊ (1939. godine): Musolini, Hitler i Staqin...

KAZNA EVROPI
Dok ovo piπemo vidimo nesreÊu da se u
Evropi sprema pustoπ, ogaw, krv i suze, peËal
veliku. I kao naπi stari zapisi, ruka bi sama
da zapiπe onaj preteπki jauk, πto se nae i
danas na listovima naπih starih crkvenih
kwiga: "Uvi, uvi mwe: pridoπe Agarjani"
(Teπko, teπko meni, dooπe Turci). Znamo
dobro rat, upamtila ga je dobro naπa mladost.
I æao nam je πto Êe ovaj πto dolazi biti samo
teæi i straπniji od onoga πto je proπao.
Ali, ne piπemo Ëlanak ovaj da opisujemo to πto Êe doÊi. A i zaπto? Zamalo Êe oËi,
gde god se okrenu, i same to sve videti.
Piπemo zato da naemo smisao stvarima. Jer, sve mora imati smisla, Ëak i ono πto
izgleda potpuna besmislica.
I kao u onoj crkvenoj pogrebnoj pesmi
πto bogomudri pesnik πto plaËe i rida kad na
smrt pomisli i u grobu ugleda kako leæi naπa
nagota sazdata po Hristovom liku (a sad) i bez
lika i bez slave - i mi da uskliknemo:
O Ëuda, kakva se ovo tajna s nama zbi?
Kakvu tu spregu sa smrÊu uËinismo?
Ne moæe naπa qudska priroda, i kad
najdubqe padne, da ne traæi osvetqewe uzroka koji su je dotle doveli, mora da odgovori
sebi kako je doπlo dotle.
Jer qudi veÊ govore oko nas. Ovo veÊ
niπta ne razumem. Ili, da mi je da razumem.
Ili, πta je ovo sad?
Kao tmina teπka u kojoj prsta svog pred
oËima Ëovek ne moæe videti, tako se oko
ËoveËanstva svila tama teπka, mislilo je da
ima neki put siguran pod nogama. A eto: tama
pritisla zemqu, bura strahovita zavija i samo
πto ga veÊ udari wenih vetrova, kao udari
krila straπne neke velike aædaje nisu
stigli, zemqa kao da pod nogama nije sigurna,
jer i u wenim dubinama tutwi teπki i preteπki trus i lom.
Mi, razume se, ovim ne kaæemo da Êe rat
biti ove nedeqe, ili ovog meseca ili ove
godine. Ali, to Êe biti jer se tome ide.
Mi ovde politiËki smisao dogaaja ne
iznosimo. To smo, neprestano na drugom mestu
iznosili. Naπi velikobilteni su za to.
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Sad hoÊemo da zaronimo malo dubqe i
da ispod vojno-politiËkih zbivawa naemo, ne
one prve vojno-politiËke uzroke veÊ one
dubqe, duhovno-moralne. Tri Ëoveka u Evropi,
u sutraπwoj drami wenoj, igrat Êe najvidnije
uloge: Musolini, Hitler i Staqin.
Kakva je wihova duhovno-moralna formacija?
Musolini, sin kovaËa, rimokatolik,
spremao se za uËiteqa, preπao kroz socijalistiËko-marksistiËku πkolu bezverja, potom
napustio internacionalne osnove socijalizma, postao nacionalni revolucionar, zatim se
preobratio utapawem u rimsku pagansku historiju, u velikorimqanina prije Hrista, koji
na politiËkom terenu prima religiju, trpi je,
gleda da je iskoristi za svoje svrhe, ali ostaje paganac.
Hitler, sin malog carinskog Ëinovnika,
roen rimokatolik, prelazi kao mlad Ëovjek u
protestante, veruje u Boga, ali bez Hrista i
hriπÊanskog shvaÊawa, paganin koji oboæava
rasu i smatra da se voqa Boæja i zakon Wegov
otkriva kroz glas krvi: upravo da Ëovjek i
nema drugog naËina da sazna za voqu Boæju veÊ
kroz glas svoje krvi. Otuda i duænost da se
krv Ëuva Ëistom.
Staqin (Josif VisarionoviÊ Xugaπvili) sin malograanina, rusificirani
Gregorijanac, roen u pravoslavnoj veri,
namewen sveπteniËkom Ëinu, doπao kao
bogoslov pod uticaj marksista, postao bogoborac i to do danas ostao.
Pogledajmo sada najglasovitije duhovne
formacije Evrope u 19. i 20.veku.
Tri glavna pravca se tu daju nazresti.
Jedan, kao Musolini, bez vere, smatra
religiju
potrebnom
radi
odræavawa
druπtvene zajednice, kao politiËko sredstvo,
kao varku za niske slojeve.
Drugi, kao Hiler, veruje neodreeno u
Boga, a odbacuje Hrista i hriπÊanstvo.
TreÊi, kao Staqin, ne veruje ni u πto,
bogoborci su i hristoborci.
Staqin, bogoborac i hristoborac, hoÊe
rat svetski svom sveπÊu svojom. On ne vidi
tamu. On ne Ëuje buru. On ne oseÊa trusove. On
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Kazna Evropi...
iza toga vidi zoru novog ËoveËanstva. Kroz
opÊu boqπeviËku revoluciju, jevrejski prorok
Karl Marks - Mardohai Marks, je to obeÊao. 22
godine boqπeviËkog eksperimenta nisu
uspele da ga razuvere. Naprotiv, Ëim je
ugledao moguÊnost za svetski rat, on se bacio
svom snagom svoje ËeliËne voqe na wegovo
ostvarewe.
Ko Êe da ga zaustavi u tome? Ta on je
slobodan i moÊan Staqin, Ëovek od Ëelika.
Nad wim su mrtva i pusta nebesa. Pod wim i
wegovom voqom ugiba se πiroka ruska zemqa i
mnogomilionski ruski narod. Na wegovu
zapoved ruπi se i gradi, pustoπi i Ëini plodnim. Pred kim Êe da odgovara? Pred slabijim
od sebe? Pred jadnijim od sebe? Ili pred
qudskom historijom? Ta i ona "viπe ceni
rezultat nego naËine kako se do wih doπlo"
πto je rekao Hitler. Boga nema, Hrista nema.
Hitler neÊe svetski rat, a joπ mawe
svetsku revoluciju.
On zna Staqinove planove, ali misli
da Êe ih muwevita nemaËka tehnologija
izigrati. On hoÊe samo da ostvari svoju misao:
za svoju "najboqu i najviπu rasu qudsku", arijevsko-germansku, æivotnog prostora, mnogo
prostora, ne samo za danaπwi broj, "veÊ i za
onaj kroz 300 godina". On se sluæi u tom smislu svim sredstvima. Nema toga sredstva pred
koji bi zastao, ma to bio i svetski rat.
Istina, on u Boga veruje. Ali taj Bog, to
je Bog krvi, onaj Ëiji se glas samo u krvi qudskoj Ëuje. Hrista je Hitler znao. Hteo je kao
dete biti Ëak i sveπtenik. Ali, od mladiÊkog
svog doba on mu je okrenuo lea jer je osetio da
je Hristos istina, a Hitler ne priznaje istinu
veÊ zna samo za nemaËku istinu.
Ko Êe, dakle, Hitlera zaustaviti? Onaj
Bog Ëiji se glas u krvi Ëuje, koji govori glasom
tijela, rase? Taj bi ga osudio samo ako ne uspe
da omoguÊi pobedu i rascvet nemaËke rase. Taj
Bog ceni samo rezultate, a ne i naËin kako se
do wih doπlo. A za drugog Boga, poπto je
Hristu okrenuo lea, Hitler i ne zna.
Musolini isto tako neÊe svetskog rata.
I on zna planove Staqinove. A i on veruje da
Êe muwevita pobeda dovesti do stvarawa
novog Rimskog carstva. On tome ide svim
sredstvima, pa i svetskim ratom, ako se
drukËije ne moæe.
Ko Êe ga zaustaviti u tome? Pa oni su
mali, slabi! Stvari? Pa on je wihov gospodar:
savije ih kao slamu razumom svojim? A Bog? To
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je samo sredstvo u wegovoj politici. A izvan
politike on ga nige nije sreo. On, kovaËev
sin, iskovat Êe ponovo Rimsku imperiju, a kad
to bude uËinio, znao on to veÊ iz iskustva, da
osim divqewa kojim Êe ga buduÊa pokolewa i
istorija obasipati, do wega drugi glas doÊi
neÊe.
Evropa 19. i 20. veka, kÊi Francuske
revolucije, mislila je da je Hristos nepotreban wenom æivotu. Moæe joπ ostati u muzejima, a i u crkvama za one koji su "nasledno
optereÊeni" ili joπ slabi da se navika i
zabluda i proπlosti oslobode.
I borila se protiv Hrista. Ne toliko
protiv Boga koliko protiv Hrista, jer je
opravdano osetila da ako Hrista qudima
oduzme, onda Êe Bogom qudi svako svoje ludilo moÊi nazvati.
Weni univerziteti, wene akademije,
weni mudraci, weni dræavnici dokazivahu da
je za Evropqanina i Ëoveka evropskog duha
dovoqno raditi na razviÊu najlepπih qudskih osobina: uma, oseÊawa i voqe! "Dajte nam
da stvorimo pametne do genijalnosti, poπtene
do samoprijegora, snaæne voqom od Ëelika!"
Govorili su: "Kad to uspemo, onda smo uspeli
najviπe πto qudi mogu. Ostvarili smo idealne qudske pozitivne tipove, osloboene
svakog verskog obzira."
Radilo se 150 godina na tome. Kako da
se ne uspe? Rezultat tih 150 godina evropskog
bogoborastva i hristoborastva jesu STAQIN,
HITLER i MUSOLINI.
Oni su sva trojica SINOVI BOGOBORA»KE I HRISTOBORA»KE EVROPE. I oni
danas snuju i odluËuju o sudbini wenoj.
DRHTI EVROPO! San 150 godina otpadniπtva od Hrista se ispunio, qudi ËeliËne
voqe - bez Hrista, qudi apostolske revnosti
- bez Hrista, qudi genijalne pameti - bez
Hrista, odluËuju o tvojoj sudbini.
Ne kuni ih, Evropo! To su samo tvoja
roena deca!
- 000 -

Ovako Stanislav BudisavqeviÊ, izgleda joπ
2011. godine, uvodi Ëitaoce u gorwi tekst na
svom sajtu na `Facebook`-u: „U svom Ëlanku
"Kazna Evropi", objavqenom u splitskom zboraπkom listu "Vihor", 20.9.1939, a napisanom
kratko pred poËetak Drugog svjetskog rata,
QotiÊ kaæe...”. Na sajtu se mogu naÊi i brojni
drugi izvodi iz QotiÊevih napisa ili drugih
o wemu, kao govor vladike Nikolaja na wegovom pogrebu, navoda iz kwige Hrvoja MagazinoviÊa „Kroz jedno muËno stoqeÊe”, itd.
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ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ СРПСКЕ КуЛТуРЕ

Власт је сменила своје људе да би поставила кадрове
“опозиције” – „друге Србије”

у Србији су напредњаци своје кадрове у области културе заменили демократама. Почело је у септембру 2013. сменом
министра културе Братислава Петковића, а
затим су један по један смењивани секретари и помоћници у министарству, директори
установа културе и чланови управних одбора. Бивша потпредседница ДС Јелена Триван
постављена је за в. д. директора „Службеног
гласника”. Управник Народне библиотеке је
Ласло Блашковић, а председник Управног
одбора Михајло Пантић. Милета Продановић
се нашао на челу Савета за културу. Небојша
Брадић, министар културе у влади Мирка
Цветковића, нови је уредник културно-уметничког програма Радио-телевизије Србије.
Радио-телевизија Војводине, други српски
јавни сервис, о трошку пореских обвезника објавила је књигу Латинке Перовић,
мајке „друге Србије”. За то време, смењени
су Мирослав Живковић у Историјском музеју
Србије, Мирослав Тасић у Етнографском
музеју Србије и Владислав Шћепановић у
Музеју савремене уметности.

Кадрови СНС не могу да схвате ко их
смењује, ДС или СНС? Није ни битно. ДС и
СНС су постале једно: ДСНС. То је савршено у складу са политичком теоријом која
напредњаке, то јест прогресисте, смешта
баш тамо где се тренутно налазе: лево од
демократа и либерала; али никако није у
складу са конзервативним имиџом захваљујући којем су победили ДС на изборима.
заокретом у „другу Србију”, СНС није само
изневерила своје функционере, већ и преварила своје бираче.
Како ће се „другосрбијанци” одужити
Александру Вучићу за специјални третман
који уживају? Тако што ће му забити нож у
леђа чим се окрене. У то смо се уверили на
примеру начелника генералштаба Љубише
Диковића, којег је Наташа Кандић за ћутање
на њену цензуру књиге у Дому војске наградила оптужбом за ратне злочине.

„Другосрбијанцима” ниједна кадровска услуга није довољна јер сматрају да им
свака функција ионако припада. Горица
Мојовић је управљала културом Београда у
време комунизма, а затим опет након петог
октобра. Мислите да сада показује захвалност што њени саборци преузимају водеће
позиције из опозиције? Напротив, она упозорава на „сечу ’жутих’ кнезова културе”.
Iskra 1. septembar 2015.

Наслов књиге Латинке Перовић је
„Доминантна и нежељена елита”, при чему у
доминантну елиту сврстава своје неистомишљенике. Наравно, свако може да објави
књигу на телевизији о трошку грађана, то
уопште није доминантно. Свако може да
цензурише књигу у Дому Војске. Свако може
да изгуби на изборима и остане власт.
Не заваравајмо се. То може само
„доминантна елита”. Само „грађани првог
реда”, како је Мира Бањац поздравила конвенцију Демократске странке. „Група малих
диктатора, која држи сва позоришта, све
галерије, музеје и институте”, како их је описао Момо Капор.

Жута култура је наследник црвене
културе. Од ње је наследила једноумље,
умишљеност да се налази на правој страни
историје и спремност да елиминише сваког неистомишљеника. Леволиберална
олигархија доминира Србијом тачно 70
година, колико је протекло од стрељања
књижевника Григорија Божовића и многих
других.
Србима је 70 година забрањено да
се сећају својих жртава. Наташа Кандић је
на Старом сајмишту, у склопу Октобарског
салона, оптужила Србе за геноцид. Старо
сајмиште је логор смрти у којем су Срби
страдали у геноциду. Чак ни на том светом
месту либерали не помињу српске жртве, већ
искључиво српске злочине. Постоји ли суровија орвеловска манипулација против сопственог народа? Постоји. Уочи Хашке пресуде Готовини гласило Соње Бисерко
„Хелсиншка повеља” објавило је да убиство
стотина српских цивила у „Олуји” није злочин. Толико о морализаторској дефиницији
Радомира Константиновића: „Друга Србија је
она Србија која се не мири са злочином.”

Србима је 70 година забрањено да
чувају своје наслеђе. Сретен угричић је као
управник Народне библиотеке масовно
уништавао књиге – на основу случајног
узорка из евиденције недостаје око
200.000 књига – од којих су многе заштићене законом као културно добро од изузетног значаја. Књиге су уништавали и нови
управник и Латинка Перовић. Је ли уништавање баштине либерална културна политика?
Србима је 70 година забрањено да
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Migranti i wihova...

заостале и сиромашне. Сабирањем свих ових
утицаја долазимо до стања хуманитарне катастрофе и трагедије.

Недавно се појавила и изјава неког од
психопатских вођа Исламске Државе (ИД) у којој
он најављује таласе миграната као планирано
демографско освајање Европе и прети да у сваких хиљаду миграната постоји пет његових „спавача“ – притајених терориста. То је још једна од
информација која долази из ИД, а која најдиректније одговара интересима запада, односно,
коју цела Европа користи као неку врсту моралног оправдања за заустављање тих несрећних
избеглица изван својих граница. Сигурно је да
ИД нема толику моћ да покрене милион људи на
страшан и опасан пут, само због свог сулудог
плана. Очигледно је да су ова кретања народа
менаџери новог светског поретка (иначе налогодавци вођама ИД) предвидели, али да се према
томе односе заиста као према некој колатералној штети. Овом изјавом желели су да мало
застраше Европу и да је подсете да без заштите
Америке не може сачувати ни своје границе, и да
оправдају крајње нехуман однос белаца преплашених да ће им неко угрозити стандард и испрљати њихову аријевску земљу.

Постојећа градација речи лицемерје у
српском језику није довољна да се опише однос
запада према мигрантима, па сам приморан да
искористим сигурно преблаг израз – врхунац
лицемерја! Само на примеру Либије, која је пре
„спонтане народне борбе за слободу и демократију“ потпомогнуте НАТО бомбама била одлично
организована држава са стандардом које неке
земље ЕУ никада неће ни достићи, види се колики је ниво бескрупулозности, безобзирности и
лицемерја западног света. Девастирати државу у
стилу Џингис-кана, заузети изворишта нафте,
оставити завађена племена да се међусобно кољу
и, поврх свега, затварати границе за људе који
беже из тог споља створеног хаоса, који желе да
живе и, наравно, поштено раде у једном уређеном систему какав су и сами имали, без страха да
ће проћи обезглављени као оних двадесет
Коптских мученика, једноставно се другачије не
може назвати него лицемерје. Није тачно да у
Европи нема посла, новца и добара за све.
Вишкова има и то је очигледно на сваком кораку.
То „савршено“ друштво појединим мишићавим
младићима што трче по трави и шутирају лопту
кроз нека метална врата исплаћује суме новца
довољне да се спасу хиљаде људских живота.
Извесне девојке оскудно одевене плаћене су, да
на бљештећим позорницама ђускају и певају оно
што медији називају „хитовима“, свотама новца
које би и буџету једне омањене државе добро
дошле. Пројекти спасавања разноразних инсеката или угрожених поларних животињских врста,
које просечан Европљанин никада реално неће
ни видети, добро су финансирани и медијски
потпомогнути. На фризирање кућних љубимаца
троши се новац већи него месечна примања на
другим континентима. Прелива се и просипа на
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све стране, а за помоћ људима друге боје коже,
друге вере или културе нема довољно средстава!
Они нису добро дошли у тај дивни нови свет.

Наравно, важно је разликовати мигранте
побегле од ратова и лажне азиланте који су
већим делом пореклом са Балкана. Ови други су,
зарад одласка у друштво са бољим стандардом и
живота од социјалне помоћи, спремни да изговоре најцрње лажи о држави у којој су живели и
да уз помоћ маште описују свакакве тортуре и
понижења које су тобож пролазили. О таквима не
говорим у овом текту.

Као и већину „непогода“ Србија је таласе
миграната дочекала потпуно изненађена и
неспремна. Никакав план шта чинити у случају да
се на нашој територији појаве хиљаде гладних и
изнемоглих људи није постојао, а већина сензационалистичких вести своди се само на изјаве
појединих политичара. Мигранти су добро свесни да у Србији нема добрих услова за живот ни
за саме наше грађане, па не планирају да се ту
задрже дуже него што је потребно. Наш народ је
у више случајева показао саосећајност, тако да
мигранти пут кроз Србију, у односу на оно што
су доживели пре тога и на оно што их чека у
Мађарској, сигурно могу памтити по доброме.
Но и поред добре воље и жеље да се помогне,
реалне могућности Србије веома су ограничене.
Ипак, судећи по најновијим вестима, то уопште
не интересује креаторе новог светског поретка,
па се Србија суочава прво са изградњом зида на
граници са Мађарском који је заиста више симболична пројава односа нових императора према
нама вандалима него ли конкретна претња мигрантима, а потом и са притисцима да изгради
огромне прихватне центре, а након тога и да
добар део миграната трајно збрине на својој
територији. Први на удару јесте југ Србије који,
ионако, по економским показатељима подсећа
на саме афричке државе из којих су народне
масе емигрирале. Најављена изградња прихватног центра капацитета дупло већег од укупног
броја становника појединих општина на југу
Србије био би права демографска и економска
катаклизма за тај крај. То би, наравно, довело до
даљег исељавања преосталог српског становништва, и у будућности оставило могућност
нових прекрајања граница, наравно, на штету
Србије. Слично би прошле и Грчка и Македонија
– потенцијално непослушне земље. Много је једноставније стотине хиљаде спонтано покренутих
миграната само зауставити на Балкану, кад су већ
ионако ту пристигли, него ли чекати да се
Албанци довољно намноже и поново угрозе
поредак и државне границе, ако би добили „миг“
са запада.
Опет је на делу страшно лицемерје светске елите која изгледа да је одлучила да масе
истрошених и отписаних људи „рециклира“ и
искористи као своје оружје на вечито трусном и
запаљивом
Балкану, и да од штете извуче
корист.
Srbija

Marko KovaËeviÊ

Iskra 1. septembar 2015.

Armijski general Милан Ђ. Недић, ministar voske i mornarice

РЕФЕРАТ Њ.В. КНЕзу НАМЕСНИКу И
МИНИСТАРСКОМ САВЕТу 1.11.1940.

Tekst koji sledi je deo πireg Ëlanka „Александар
Недић: ГЕНЕРАЛ МИЛАН НЕДИЋ ПРОРОК
СРПСКОГ СТРАДАЊА”, objavqen na portalu
Srpkog kulturnog kluba. 5. avgusta 2015. Unuk NediÊ
ovim reËima (izbor Iskre) ovako uvodi
Ëitaoce u sadræaj Referata:
Просуђивање о властитој историји у
српском народу је препуно предрасуда. Сви се
сматрају позвани да коментаришу, хвале или
осуђују а да при том нису уложили ни најмањи
напор да се упознају са чињеницама о догађајима или личностима о којима доносе закључке.
Мој деда-стриц Милан Недић једна је од
ових личности. Вољен и оспораван, одликован и
осуђиван, скончао је најзад свој живот самоубиством уз помоћ УДБ-е фебруара 1946. године.
У квалификовању генерала Недића као
издајника важно место заузима и реферат који је
он поднео новембра 1940. године а након чега је
смењен са дужности Министра војске и морнарице и пензионисан...
Покушаћу, износећи оргинални текст
Рефeрата (сачињен на основу преписа из елабората Комисије за утврђивање злочина окупатора
и његових сарадника) да јавности укажем како је
његов садржај бројним интерпретацијама
искривљен и фалсификован...:

Referat Knezu Namesniku

Мени је част, да у овим судбоносним
данима (тренуцима) по опстанак наше државе
покренем извесна питања и дам потребне сугестије за даље нам и политичко и војно-политичко држање у данашњој ситуацији европској.

Очигледно је да ми живимо у предвечерје најкрупнијих политичких догађаја за
који је везан даљи опстанак наше државе.
Сматрам да је последња четврт до дванаестог
часа. Ми треба да донесемо прецизне и судбоносне одлуке о путу којим треба да идемо даље.
Данашња колебљива политика, која је била до
сада отргнута, не може се и не сме у будућности продужити без катастрофалних последица
по наш народ. Јер од ових одлука зависи и војничка политика, која, ако не добије сада дефинитивно решење, може се претворити у деморализацију. Јер четрнаест месеци у сталној неизвесности војна снага народна и командног елемента и војника (кадровци и резервисти) на крају је
моралне моћи и неће моћи даље да издржи без
рђавих последица, и то далекосежних. Стално
позивање и отпуштање војника и држање активних војних јединица почело је да буде широко
поље за пропаганду комунистичку и других субверзивних елемената, па је морал почео да
попушта.
Iskra 1. septembar 2015.

Више се не може и не сме говорити о
нашој неутралности. Сада морамо себи поставити ово питање: – Хоћемо ли у антикомунистички
блок, тј. са Немачком и Италијом или против
њих?
Ако хоћемо са њима, онда морамо напустити дефинитивно, ма какав однос и контакте са
Енглеском. Ако хоћемо, напротив, са Енглеском,
онда морамо друге мере предузети, које ћу ниже
навести.

Ми не можемо затворити очи или као ној
метати главу у песак, а не видети стварност. Око
нас се врши очито стратешко опкољавање које
ће се у најкраће време свршити са тактичком
стегом и нашом срамном капитулацијом.

Доласком Немаца у Румунију наш
утврђени северни и западни фронт изманеврисан је. Али нама неће много користити.
Пребацивање немачких моторизованих и
оклопних дивизија у Бугарску, а то може да се
деси сваког часа, довешће нас са истока у безизлазан положај.
Држање Бугарске је перфидно и командовано из Немачке. Спуштањем бугарских дивизија
на грчко-бугарску границу на фронту Струма-…
јасно се одаје кооперација са италијанским снагама, које ће покорити Грчку у најкраће време.
Грчка нема нити моторизованих јединица, нити
ваздухопловства, а копнене снаге су релативно
мале. Помоћ Енглеза не може бити ни ефикасна
ни спасоносна за Грчку. Догодиће се да ће
Италијани узети северну Грчку и избити на Солун,
где ће се спојити са Бугарима и довршити наше
стратегијско опкољавање. Онда ће нам се командовати да положимо оружје.

Ми смо потпуно усамљени. Нико нам
озбиљно нити може, нити хоће да помогне.

Дакле, уколико хоћемо да следимо
досадашњу политику, и да се деси горе изложено, ми треба да мобилишемо целу нашу земљу
и да пођемо у помоћ Грцима, да са њима спречимо наше стратегијско опкољавање и избијање
Италијана на Солун. Шта ће онда бити са нама,
ако то учинимо? Одговор је прост. Напашће
нас: Немачка, Италија, Мађарска и Бугарска. Да
ли ћемо моћи да издржимо? – Не, категорички
не!
Бићемо плен свих силних непријатеља.
Раскомадани пре свршетка овог Светског рата.
Да ли је наша војска спремљена тако морално и
материјално и бројно да може овој навали да
одоли? Одговор даћу на ово усмено.
Ако нећемо да дођемо у ову и овакву
ситуацију, шта треба да радимо да је избегнемо?
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Referat W.V. Knezu...

По мом мишљењу, морамо испитати које
су још друге могућности. Једна од могућности је
и закључивање одбрамбеног савеза са Русијом.
Русијом оваквом каква је данас, са њеном данашњом политиком, њеним плановима за будућност.
Њеним тешким стратешким положајем, Русија је у
стратешким кљештима између Јапана и Немачке.
Њен је положај још више погоршан доласком
Немаца у Румунију где својим обухватним стратешким фронтом обухватају Русе чак до
Буковине, за дејства у срце Украјине и
Белорусије. Данас Немци имају 100 дивизија
прворазредних према Русији од Балтичког до
Црног мора. Немачка је војска опробани инструмент ратни, потврђен победама са сјајним врховним вођством. Све ово нема Русија. Њена војска и
њено вођство је инфериорније. Поред тога и кад
би хтела да нам помогне војнички, далеко је и
одвојена је од Балкана.
Хоћемо ли да тражимо ту помоћ? На то
питање треба да одговори наша дипломација и
унутрашња политика наша.
Уз осовину мислим да још има времена.
Ствари и код осовине не иду глатко, зато је велики моменат ако се хоће то решење.

Немачка је заузела европски континент и
неограничени је господар. Са својих деведесет
милиона Немаца, ако не наступи грађански рат у
њој, она ће бити дуго и дуго њен господар.
Поред тога Немачка је била и биће наш силан
сусед. Па је природно да испитамо и ту могућност. Ако се решимо на ово, онда шта добијамо: прво продужићемо себи живот, друго, сузбићемо захтеве грамзивих суседа и треће, иако
на крају крајева ипак изгубимо извесне делове
земље за компензацију суседима, нећемо свакако изгубити онолико и онако као ако би били
непријатељи и силом покорени. у противном
изгледа ми да ће српски народ пораз
југославије највише платити.
Према овакоме решењу, ако би га узели,
морамо подесити све остало а нарочито, спољну
и унутрашњу и војничку политику.
ЗАКЉУЧАК:

Било коју одлуку да донесемо од ових
три, морамо је донети што пре. За мене је важно
као министра војске и морнарице, да то знам и
да ми се писмено саопшти. Зима иде, људи се
више не могу држати под оружјем и без видљивих циљева. Нема моћи да се активирана војска
стави под кров. Незадовољство расте и код
обвезника и код њихових породица, а тако исто
попушта моћ и код подофицира и официра. Из
болесног стања и неодговорности какво је
данас код нас, може наступити слом и катастрофа војске, доцније и државе. Из овог разлога ово пишем и износим у овим тешким историјским часовима за наш историјски опстанак.
(Podvukla - Iskra)
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КиМ: Споразуми о регистарским ознакама и цивилној
заштити су антидржавни и
антинационални

Најновији споразум, који је постигнут
између представника Владе Р. Србије и тзв. Р.
Косово, у вези са осигурањем и коришћењем
регистарских ознака, још један је споразум
постигнут на штету српског народа на КиМ и
српских националних и државних интереса.

Док је претходна Влада Р. Србије прихватила ,,КС” као статусно неутралне регистарске ознаке, којима су се возила кретала
кроз централни део Р. Србије, садашња Влада
је спремна да прихвати и ,,РКС” таблице које
симболизују
независну
државу
Косово.
Нажалост Србима и осталим неалбанцима са
севера КиМ и након овог споразума ускраћена
је слобода кретања са личним документима Р.
Србије и регистарским ознакама (КМ, ПР, ПЕ,
ГЛ итд.), ван севера КиМ, за разлику од
Албанаца који се слободно могу кретати
широм Р. Србије. Да би се потврдила ова наша
констатација, позивамо директора Владине
канцеларије за КиМ, господина Марка Ђурића,
да употребом ових регистарских таблица, оде
до Грачанице или до манастира Дечани.
Такође и споразум о цивилној заштити,
који је постигао режим Александра Вучића је
антисрпски, антидржавни и антинационални и
њиме власт у Београду директно учествује у
формирању војске независне државе Косово.
Уз притисак актуелне власти припадници
цивилне заштите, са севера КиМ тренутно се
налазе на војној обуци у Вучитрну, где присуствују подизању заставе и слушању химне,
независне државе Косово.
На овај начин, а у циљу предострожности, желимо да истакнемо могућност да у
случају немилих догађаја, бивши припадници
цивилне заштите, као актуелни војници војске
тзв Р. Косово могу се сукобити са припадницима војске Р. Србије.

Посланици и руководство Скупштине
АП КиМ и овом приликом позивају актуелну
власт да поништи постигнуте споразуме и не
поступа по истима, с обзиром да је Уставни суд
Р. Србије донео одлуку којом је утврдио да
уредба о контроли преласка административне
линије према АП КиМ (Службени гласник бр.
98/11) није у сагласности са Уставом.
Скупштина АП КиМ, 19.8.2015.

Потпредседник Скупштине
Добросав Добрић
Iskra 1. septembar 2015.

Posledice licemerne politike `preventivnih` ratova i `proleÊa` Zapada

MIGRANTI I WIHOVA NAJEZDA NA
EVROPU PREKO SRBIJE
Живот на Балкану заиста је препун прилика да човек шири границе своје спознаје и стиче
нова искуства. Са једанаест година директно сам
осетио шта значи реч „избеглица“, убрзо потом
упознао сам и појмове „инфлација“ и „криза“, да
бих са деветнаест први пут чуо термин „колатерална штета“. Арогантни портпарол НАТО пакта
Џејми Шеј, коментаришући бомбама спржене и
раскомадане српске цивиле, употребио је те
речи, које по дефиницији описују нешто споредно, узгредно, пропратно и самим тим неважно. У
безосећајној рачуници менаџера рата, који тачно
имају дефинисано колико кошта живот војника,
колико официра, а колика је, рецимо, вредност
уништене камионске приколице, ова случајно
изазвана „штета“ нема никакву тежину. Са лицем
водитељке игара неке лото емисије, која изражава свој равнодушни став: „Више среће у следећем
извлачењу“; они говоре о побијеним људским
бићима, осакаћеној деци и неутешним мајкама.

Сигуран сам да је и неки баштован што
одржава травњак омањег енглеског дворца у
једном тренутку надахнућа морао доћи до
закључка да су људи као трава – што их више
косиш, они гушће и брже расту; а најбрже и најупорније расте управо коров. Због тога обично
сечење није довољно, потребно је користити и
достигнућа технике и технологије како би се тај
коров што ефикасније сузбио, а остала чиста
енглеска трава. Вековима су Словени третирани
као коров Европе који треба или култивисати или
покосити, но развојем саобраћајне и комуникационе технике, односно глобализацијом, свет се
повезује и оно што је било далеко, постаје близу,
тако да на сцену, као фактор који се не може
занемарити, ступају масе несрећника пониклих
на пространству од Алжира до Пакистана и јужно
до Сомалије, и представљају нов проблем за
европске травњаке. Они су као и сваки коров
жилави, издржљиви и упорни. Из свих ратова,
револуција и недаћа они излазе све бројнији.
Они су сналажљиви и витални, обавезно се држе
заједно, што их чини јачима, и оно најстрашније
– толико су безобразни да се усуђују тражити
парченце своје среће. Траже мрвице које се
бацају са западних трпеза на којима има више
слаткиша него хлеба и више оброка него ли
људи.
Баш у покушају да се опишу и разумеју ти
људи, у средствима јавног информисања названи
„илегални мигранти“ (у свету у којем је покушати
преживети илегално све док то не благослови
бирократија из Брисела), огледа се она
Ајнштајнова: „Све је релативно“. Гледано са
позиција узорних и за своје благостање преплашених грађана Европске уније, ти мигранти
представљају једну опасну и немилосрдну хорду
која прети да угрози свет који су њихови дедови
и очеви за њих стварали (наравно, пљачкајући и
Iskra 1. septembar 2015.

поробљавајући земље из којих ти дивљаци долазе). За нас, становнике земаља кроз које мигранти само пролазе на путу ка западу, они су једни
напаћени несрећници. Неки Срби траже начин да
на њима зараде, неки вероватно имају и разних
проблема са њима, али генерално свет у Србији
према њима има извесно саосећање, баш као што
би имао према било којим избеглицама, како би
ове људе заправо и требало назвати. На крају –
сународници ових миграната, који су остали у
Сирији, Либији или Авганистану, у њима виде
најуспешније срећнике. Боље је путовати сакривен уз осовину камиона него ли гледати како ти
изопачени тумачи ислама кољу брата и продају
сестру у робље. Боље је љуљати се на таласима
Средоземног мора у барци претовареној људским товаром, него ли одрастати у ужасу племенских ратова. По правилу, то су све људи који
умају извесну уштеђевину реда величине неколико хиљада евра (да ли су је зарадили у нека
нормална времена или су продали своју наслеђену некретнину, тешко је утврдити) и спремни
су да плате разним сумљивим превозницима да
их пребаце до Европе. Углавном имају некога од
родбине већ пристиглог на запад који би им
помогао само ако би се некако домогли његове
близине. Значи, у односу на све оне остале у
матичним земљама, ови што су се отиснули у
миграцију заправо су „имали среће“.

Разлога за напуштање земље и бег на
запад има више. Цивили, припадници нација
које су директно укључене у ратове бежали су из
својих домова од конкретне смртне претње –
геноцида, и они се у свим деловима света називају избеглице, осим на границама Европе где их
именују: „илегални мигранти“. Други разлог
односи се на оне који су индиректно осетили
ратна разарања, али нису били и директно прогањани и сада траже само нормалне услове за
живот. Они су у очима менаџера ратова права
колатерална штета и њих има највише. Трећи
разлози су економске природе. Стање трајне
кризе и неизвесности доводи (преживеле) људе
на ивицу глади и егзистенције и наравно да и
они жуде, не за бољим стандардом, већ само за
задовољењем елементарних потреба.

Такође, услова који су допринели
неиздрживом стању у матичним земљама има
више. Велики утицај, наравно, имају управо
западне силе које су изазивањем и учествовањем
у ратовима, финансирањем разних милитантних
група, или само експлоатисањем добара, потпуно осиромашили поједине земље. У сваком
случају и саме, по правилу неспособне и корумпиране, власти у тим државама носе свој део
кривице. Не треба заборавити ни да су поједине
земље захваљујући суровој клими и другим
неповољним географским одликама одувек биле
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повољан положај оног који подржава
мањинску владу, тако да је од тога имао
поприличне бенефите (не само то што су
политички рехабилитовани, већ и неке
материјалније, сетимо се само самозног
„коферчета“), а у Влади су седели њихови
„љути“ и крвни противници из СПО.
Иако се Коштуница залагао за политику националног интереса, финансије и
привреда биле су у рукама највећих прмотера неолибрелаизма Г-17 плус. И опозиционе
партије имале су поприличан „део колача“
власти. Демократе су управљале Београдом
и Војводином, а радикали Новим Садом. Па
ипак, ово обједињавање свих политичких
партија није довело до националног јединства, јер то није било окупљање око идеала
и вредности, већ најобичније таљење. Зато
се целина распала у парампарчад, што се
најбоље видело на протесту поводом проглашења независности Косова, а који је имао
три своја потпуно одвојена и разнородна
дела.
Та три дела су: политички, без икакве
енергије и одушевљења (што је и иначе обележје Коштуничине политике); хулиганско
рушилачки, у којем су запаљене амбасаде и
разбијан Београд; и трећи део, на којем се
једино и пројавио дух народне саборности
јесте црквено-молитвени скуп испред Храма
Светог Саве. Војислав Коштуница, који се
под мотом: „што је брзо, то је и кусо“ стално
заклањао иза народа под паролом: „Зна
Србија!“, доживео је фијаско на изборима
2008. године. У ситуацији кад је требало да
бира између Европске уније и Косова, он се
кукавички одлучио за изборе и бацио „врућ
кромпир“ у руке народа.
Тада, у ситуацији када нам отимају
Косово и Метохијуа а свет улази у економску
кризу, кад ЕУ више не личи на брод спасаа
већ на Титаник, у Србији побеђује политика
„безалтернативног пута у Европу“. Мислили
смо да је то прломни моменат националног
отпадништва, али десио се још један. Ваљда
неким пројектантима иза завесе демократе
нису биле довољно убедљиве да спроведу
ову безалтернативну политику, па су пронашли нову, „побољшану“ верзију од некадашњих националиста. Сматрали су да ће
они слободније, отвореније и приљежније
спроводити ту политику; по оној народној:
„потурица гори од Турчина.“
Бриселски
споразум им даје за право.

Напредњачка власт безглаво води
земљу у пропаст, о чему сведоче и подаци
Светског економског савета; али и многих
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других
забрињавајућих
изневеравања
националних интереса о којима ова мондијалистичка установа не води рачуна, а која
ће нас довести до руба пропасти. Наведимо,
например, отварање врата мигрантима и
приближавање НАТО, затим маћехински
однос према просвети и продаја најзначајније националне компаније Телеком.
Па ипак, напредњаци имају подршку
близу половине оног дела јавности који
излази на изборе (слаба нам је вајда што је
готово половина народа себе самоискључила из политичког живота). То им даје за
право да себе сматрају последњим владарима „транзиционог периода“ који ће Србију
одвести у нови систем. Наравно, никакв нови
систем неће настати, јер заједнички именитељ свих политичких опција о којима сам
говорио управо и јесте Систем. „Нико од нас
појма нема да смо давно у машини!“ – што
рече Бора Чорба у време своје дисидентске
младости. Реакција на „Систем“ може бити
двојака: рушилачки гнев и градилачко одушевљење.

Гнев и бес су сасвим разумљиви, али
не и оправдани. Рушилачки гнев је не само
деструктиван, већ и контрапродуктиван.
Тако радимо у „корист своје штете“, што се
десило много пута у нашој историји, а сетимо се само догађаја новијег датума из 2004,
2008. и 2010. године, а и 5. октобар 2000.
био је баш то – рушилачки гнев. Нажалост,
како је ова опција „генетски најприроднија“,
бојим се да ће бити још варијација на ту
тему, после којих ће наступати нова разочарења, а очај ће бити већи.

Политику градилачког одушевљења у
последњих 25 година нико није ни „делегирао у јавности“, а камоли да јој је утро пут.
Па ипак, то је једини могући пут. Ту политику не могу спровести партије које нису
друго до изборне фирме. За ову политику
потребна је народна саборност и она мора
да захвата целокупни народни друштвени,
привредни, културни и духовни живот.
Да ли у Србији коју је поплавила
чамотиња има изгледа за овакву политику?
Они који не виде даље од носа сигурно ће
рећи – не. Међутим ово је политика дугог
даха и дугогог пута. Јесте Србија у тешком
положају, јесте да се над нама обавља експеримент већ 25 година као ни над једним
другим народом, али наш народ, као ни
један други, има моћ самообнове и узлета.
То је залог на којем би се могла изградити
политика градилачког одушевљења!
Srbija

Ненад Адамовић
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ДОКуМЕНТИ (19): АКО КОзА ЛАЖЕ. РОГ НЕ ЛАЖЕ

МАРКО АЛЕКСИЋ, МАРКО КРАЉЕВИЋ

Кад
год
споменете
име
Марка
Краљевића, сваки Србин одмах помисли на
неустрашивог јунака надљудске снаге који на
свом Шарцу прелеће брда у борби против
Турака. Пред нама је необична књига Марка
Алексића, Марко Краљевић, Човек који је
постао легенда.1 Марко Алексић, археолог,
кустос, предавач и један од највећих стручњака за мачеве и витешку опрему, преузео је да
проучи историјску истину о Марку Краљевићу.
Осим легенди које су остале у народу и код
неких историчара, он је пронашао у српским,
турским и осталим изворима истину о Марку не
само као легенди већ и као о истинској личности.
Марко Мрњавчевић је рођен у 14. веку,
за време владавине цара Душана. Наследио је
краљевину свог оца Вукашина и владао двадесет три године, 1371-1395. После косовске
битке, као краљ јужних српских крајева он се
трудио колико је могао да одржи самосталност
Србије, која је убрзо престала да постоји. Зна
се да је погинуо 17. маја 1395. године на турској страни у бици против хришћана код
Ровина, Румунија (у којој је тако исто учествовао и српски краљ Стефан Лазаревић). Иако се
у народним епским песмама каже да је ратовао
против Турака, он је постао турски вазал тек
кад и остали српски владари тог поднебља,
као ''човек без илузија, свестан да још само као
вазал у турској војсци може да послужи свом
народу'' (254). Обојица су били приморани да
то постану како би очували бар неку самосталност Србије и живели пристојним животом.
Вероватно зато је постао епска легенда, праведан и храбар, јер је народу било главно да се
oцрни турски непријатељ. Мало се помиње да
се женио најмање три пута, два пута са истом
женом Јеленом. Иако се у народном предању
не помиње да је имао деце, биографија Јелене
указује супротно. Иначе, по Алексићу, као и у
народном предању, Марко је заиста био храбар и примеран витез, што је у оно доба било
веома важно. Као такав он је учествовао и у
борбама против Турака. Забележене су и његове чувене последње речи пре погибије код
Ровина: ''Ја кажем и молим Господа да буде
хришћанима помоћник, а ја нека буде први
међу мртвима у овом рату.'' Погинуо је 1395.
године.
О Марку Краљевићу мање се у историји
зна и пише него о осталим личностима средњовековне Србије. Књига научника Марка
Алексића, као прва свеобухватна биографија о
Марку Краљевићу, послужила је да се више
сазна историјски о њему. Алексић је пронашао
податке да је Марко био одличан владалац и
да је народ живео пристојним животом за неко
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време после Косова. Ти подаци показују да су
Срби били веома успешни у свакодневном
животу, да су гледали своја посла. Ово је
нарочито важно у време кад је Маркова краљевина била опкољена турском војском. Вредност
таквих података о Марку види се најбоље упоредивши их са променама каснијих времена.
Он је својом мудром политиком показивао
изузетне особине. Разликовао се од оца тиме
што је са свима српским крајевима био у мирољубивим односима, а и са турском влашћу. Он
је схватао да су Турци запосели добар део
југоисточног Балкана, али су Марка оставили
на миру, бар у почетку. Он се успешно борио
против незваничних турских одметника, који
су нападали и пљачкали његов народ. У то
време Марко није себе сматрао вазалом. То је
постао нешто касније, тек кад и остали српски
владари, укључујићи кнегињу Милицу и њеног
сина краља Стефана Лазаревића. Касније је
морао да буде активни вазал, да би народу
било боље.

Алексић истиче не само државничке
способности Маркове већ и добре особине
карактера. Као витез, он се понашао часно и
људски према народу и турској сили, што је
била особина витешког соја. Аутор вели: ''Као
витез и владар Марко је показивао изузетне
особине. Упркос нападима суседних великаша
са свих страна, његови поступци као самосталног господара показују да је брзо решавао
проблеме и није инсистирао на дуготрајним
непријатељствима... био је спреман да уважи
туђе мишљење и поштује праведно решење''.
(216-17) У овоме се огледа чувени савет његове мајке Јевросиме из народне песме, ''Боље ти
је изгубити главу, него своју огрјешити душу.''
Алексић даље тврди: ''У ова тешка времена
Марко није признавао турску врховну власт и
трудио се да заштити свој народ одмереном
политиком којом је избегавао турске нападе.''
(240) У овоме Алексић види право објашњење
Марковог вазалства. Како је турска окупација
јачала, нико није могао да их заустави у његовом крају, Марко је морао да пристане да
сарађује са непријатељем. Тако су учинили и
књегиња Милица и краљ Стефан Лазаревић (а
много касније и Милош Обреновић и Милан
Недић). Марко је донео одлуку да до краја
остане уз свој народ. Његово присутво било је
једна од ретких добрих вести које се тих
година могле да се чују.'' (254)

Како наслов каже, Марко Краљевић:
Човек који је постао легенда, Алексића је
нарочито интересовао Марко у народној песми
као српски великан из тог доба. Аутор коментарише многа места која се односе на Марка.
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Marko AleksiÊ...

Доста њих се заснивају на стварним историјским личностима и дешавањима у којим је он
учествовао. Алексић сматра да је народни
певач на понеким местима дао себи уметничку
слободу где Марко показује своју самосталност. Он ипак показује Маркове главне особине – необично јунаштво, љубав породице и
народа, поштење и осећање за истину и правду, а истовремено и неке друге не тако повољне, као прекост, пијанчење, тврдоглавост и
друге. Међутим, што је најважније, Марко је
приказан као највећи борац против неријатеља
из жарке жеље да се народ ослободи, као и
жеље да му се освети за пораз. Марково
поштење и брига за народ такође се истичу и у
народним песмама. У овоме је умешно примењена и синтеза стварних догађаја и уметности.
''Маркова митска сила, која је прерасла у
народној визији, далеко је превазишла његову
овоземаљску снагу и постала је немерљива
реалним мерилима.''(261) Томе доприноси и
чињеница да му се не зна овоземаљски гроб.

Занимљиво је и ауторово поређење
кнеза Лазара с Марком у народном предању:
''Док су култ кнеза Лазара поштовали сви, али
пре свега црква и крупна властела, дотле се
Маркова популарност све више селила међу
обичан народ. У наредном времену властела је
напуштала земљу и нестајала на друге начине,
док је народно предање расло и бивало све
снажније.''(280) Отуда и данашње певање о
Марку веће као мит него као државника и
историјске личности.

Књига Марка Алексића има и многе
друге врлине. Историјски подаци, описи живота у средњовековној Србији налазе се на многим странама. Такође и описи тадашњег
оружја, са илустрацијама (нажалост, неке од
њих нису довољно јасне). У овим описима види
се да је Србија у четрнаестом веку била веома
развијена у материјалном и, нарочито, у
духовном смислу. За оне који се интересују за
ове предмете књига је крцати извор. Треба
такође истаћи Алексићев стил писања и причања, што чини да се књига лако чита, и поред
многобројних детаља од научне вредности.

Марко Краљевић. Човек који је постао
легенда послужиће Србима да сазнају историјске чињенице о Марку Краљевићу, не заборавивши легенде по којима је познат у народу.
Аутор успешно употпуњује легенде и привремени успех у опстанку као народ, после могућег дефинитивног ропства и нестанка.

Васа Михаиловић
-------------------Марко Алексић, Марко Краљевић.Човек
који је постао легенда (Београд: Лагуна, 2015),
320 стр. Бројеви страница цитата из ове књиге
назначени су у тексту.
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Milorad Pupovac: "OzvaniËena
kampawa protiv Srba"
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeÊa
(SNV) Milorad Pupovac ocjenio je danas da je
gradsko vijeÊe Vukovara, usvajawem odluke o izmjenama Statuta, kojima viπe nisu predviene dvojeziËne table na gradskim ustanovama i ulicama,
ozvaniËilo kampawu koja je dvije godine voena u
Hrvatskoj protiv Êirilice i protiv pripadnika
srpske zajednice kao korisnika tog pisma.
Pupovac je u izjavi za Tanjug istakao da ta
odluka predstavqa krπewe ustavnih i zakonskih
odredbi u Hrvatskoj, ali i gaæewe odredbi pristupnog ugovora Hrvatske i EU.
Pri tome je, kako je objasnio, to veÊe derogiralo ovlasti hrvatske vlade o sprovoewu
zakona, voluntaristiËki protumaËilo odluku
Ustavnog suda i stvorilo pretpostavke da
diskriminira jedno pismo - u ovom sluËaju pismo
srpske zajednice u Republici Hrvatskoj i to
pretvori u statutarnu zvaniËnu praksu jednog
gradskog vijeÊa.
"Na taj naËin, gradsko vijeÊe nije samo
prekrπilo vaæeÊe ustavne i zakonske odredbe u
Republici Hrvatskoj, ono je na taj naËin bacilo
pod noge i odredbe pristupnog ugovora Republike
Hrvatske koji je potpisalo 27 Ëlanica EU, koji je
prihvatio Evropski parlament", istakao je
Pupovac.
Prema wegovim rijeËima, veÊina koju je
HDZ formirao u gradskom vijeÊu Vukovara
pokazala je da je moguÊe staviti van snage ono πto
u Evropi predstavqa obavezu i standarde, a u
Hrvatskoj ustavne i zakonske odredbe.
Na pitawe kakve reakcije se mogu oËekivati, Pupovac je odgovorio da one mogu biti u
smislu nastavka antiÊiriliËne kampawe od
strane HDZ i wihovih politiËkih i nepolitiËkih
partnera, i da te reakcije mogu samo dovesti do
produbqivawa sukoba izmeu vlade i HDZ.
On je najavio da Êe Srpsko narodno vijeÊe
i Samostalna demokratska srpska stranka narednih dana razmotriti stawe nastalo usvajawem
ovakvog statuta Vukovara i vidjeti koje Êe korake
preduzeti "kako u zemqi tako i unutar Evropske
unije".
Gradsko vijeÊe Vukovara izglasalo je izmjene gradskog Statuta koji viπe ne predvia postojawe dvojeziËnih tabli, odnosno ÊiriliËno
pismo, na gradskim ustanovama, institucijama,
trgovima.
Iz Ministarstva inostranih poslova
Srbije saopπteno je da Êe uputiti najoπtriji
protest Hrvatskoj povodom danaπwe odluke
Gradskog veÊa Vukovara o promjeni Statuta grada,
kojim nisu predviene dvojeziËne table.

17.8.2015.
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Politika propalih pokuπaja i moguÊi izlazi

POLITIKA NARODNE SABORNOSTI I
GRADILA»KOG ODU©EVQEWA

Ако се осврнемо уназад 25 година од
када почиње историјско лутања, видећемо
само пропале пројекте. Овај осврт је на неки
начин и покушај да се разуме шта су заправо људи, који су били на челу наше државе,
хтели и шта је од тога испало.

Политика Слободана Милошевића
била је политика југо-комунистичког континуитета. Иако је дошао као реформатор
комунистичког система, врло брзо се показало да та реформа није представљала
суштинску промену, већ је жеља била да
једну гарнитуру људи замени друга (што је
мање више тежња и свих после њега).
Познати „антибирократизам“, за који се
залагао и који јесте „откочио“ функционисање Србије (али никад и посве интегрисао
покрајине у државну целину), свео се на то
да „нови људи“ могу несметано да владају. У
томе се огледа и његов национализам, који
није ишао даље од популистичких парола.
Држава Слободана Милошевића звала се
Југославија и он је упорно истрајавао на
томе да је само СРЈ „легитмни сукцесор
СФРЈ“, дакле, наследник али и настављач
државног континтинуитета.

Ако би се са аспекта државног разлога и могло имати разумевања за овакву
политику у погледу националног идентитета и развоја и чувања специфичне националне културе и традиције, овакав континуитет
био је катастрофалан и апсурдан. СРЈ је
била, ваљда, једина држава на свету која
није имала свој народ; oдносно, народ који
би се идентификовао са њеним именом и
обележјима. Тако смо имали небивао случај,
веома неприкладан и срамотан, да народ на
спортским манифестацијама звижди сопственој химни. (Треба рећи да је “Хеј,
Словени“ пансловенска химна, али ју је
народ доживљавао као химну пропале
Титове Југославије).

О културној политици у Милошевићевом периоду и њеној сврси анестезирања народа и претварања у масу могао би
написати посебан текст; заправо, та тема
заслужује озбиљан научно-истраживачки
рад.Поред свог тог инсистирања на континуитету, његова владавина завршена је сломом и највећим дисконтинуитетом од
'45.године, такозваном 5-октобарском
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револуцијом, која јесте финансирана и
организована од странаца, али не треба
заборавити да су они изманипулисали
огромно и оправдано народно незадовољство
самозатвореним,
корумпираним,
неодговорним
режимом
Слободана
Милошевића и његове другарице Мире.

Промене после 5. октобра требало је
да нам донесу светлу будућност, а донеле су
агонију такозване транзиције. Уместо да
живимо „као сав нормалан свет“, живимо као
ординарни протекторат са свим елементима
„банана републике“ у неоколонијалном
положају.
Зоран Ђинђић пун поверења и наде у
западну цивилизацију кренуо је да „прави
аутопут“ ка њој, а у сусрет му је дошао
метак. „Трећи метак“, што је наслов књиге
коју су заједно написали новинар Никола
Врзић и Ђинђићев телохранитељ Милан
Веруовић, а у којој се потанко описују кардинали промашаји истраге који упућују да
се Ђинђићеве стварне убице и њихови
наредбодавци дебело заташкавају.

Војислав Коштуница водио је политику пацификације, како на унутрашњем
плану, тако и у односима са Западом.
Пријатељевање са Соланом донело му је
одвајање Црне Горе; Хашком трибуналу,
који је сматрао „деветом рупом“ испоручио
је, односно, уредио да се добровољно предају сви наши генерали и официри; и на
крају, дочекало га је проглашење назависности Косова, које су признале водеће земље
Запада и готово све земље ЕУ, осим оних
које и саме имају проблем са сепаратизмом.
На унутрашњем плану радио је на томе да
све партије ућу у институције система и узму
учешће у одлучивању. То се најбоље огледало у доношењу новог устава, који су подржале све странке осим минорних ЛДП и
ЛСВ.
Па ипак, иако је референдум трајао
два дана, једва је намакнута натполовична
већина. Да није било преамбуле о Косову и
Метохији у саставу Србије, мислим да би
народ за тај Коштуничин устав марио, што
би он рекао, као о деветој рупи на свирали.
Оно што је помало парадоксално јесте да су
у време његове власти готово све странке
биле у некој власти. СПС је имао изузетно
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Car je go...

ћутања о паду хеликопетра и смрти седморо
људи у коју су до гуше била упетљана два министра и војни врх?

Притисци и суровост у рушењу политичких алтернатива – исказана и приликом неуспелог покушаја пуча у Демократској странци
Србије – не остављају дилему да би се режим или чак и да ЋЕ се - режим бранити и монтираним судским процесима, хапшењем и егзекуцијом политичких противника, уколико за то добије дозволу бриселских ментора.
Наду улива једино истина да нема тих
лажи које трају до века.

Ако би ишта помогло и продужило живот
овог режима који је већ на издисају у судару са
стварношћу, то би била некаква квазиреволуционарна акција недораслих људи који би
непромишљеним акцијама дали повода за увођење системске репресије у којој би тренутна
власт погане циљеве својих ментора убрзано
спровела слажући још једну коцкицу грозног
мозаика званог Нови светски поредак.

Нехотице, режим већ чини све што може
да оконча своју срамотну улогу у српској историји.
Гушењем политичког излаза подигао је
унутрашњи притисак и, након најављених
поскупљења, током јесени ће и званично ући у
прединфарктно стање.
Власт Александра Вучића неће нико ни
срушити ни сломити.

Она ће – будући сва саздана на привидима и лажи - урушити.

Важно је само да с њоме не сруши и
Србија и да не дође до грађанских немира које
би НАТО готово сигурно искористио као изговор
за формалну окупацију Србије.

Оружје нам, у том случају, више не би
биле речи.
Srbija
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Избеглички logor Србија

￼
До сада је то била само незванична
информaција, а сада смо преко председника
скупштинског Одбора за одбрану и безбедност
Момира Стојановића и званично обавештени: у
Србији би ускоро могао да почне да се гради
центар за 400.000 азиланата са Блиског истока и
севера Африке!

Наравно, Александар Вулин је брже-боље
покушао невешто ту вест да демантује, али је и
пре изјаве Момира Стојановића (као и Вулиновог
демантија који је уследио), била јавна тајна да
постоји план наших „европских пријатеља“ за
изградњу огромног колективног центра за мигранте на територији Србије. Јасно је и да тај
план Влада Србије жели да сакрије пре него што
почне са његовом реализацијом.

Постоји ли адекватан израз који би описао ово лудило у најави? Ја не могу такав израз
да нађем, а да у исто време задржим елементарну пристојност. Јер, јасно је да овде није реч
о обичном центру за азиланте, већ о стварању
својеврсне државе – гета на територији суверене државе - Србије! У питању је иницијална
каписла за активирање безбедносне, социјалне
и демографске бомбе, која ће, ако се реализује,
својом експлозијом и дефинитивно сахранити
остатке онога што се још Србијом зове!

Треба ли подсећати да се план за поменуту државу – гето прави у земљи у којој годишње 35.000 више људи умре него што се роди, у
земљи у којој је већина људи на рубу егзистенције, у земљи и народу који је доживео троструки геноцид у двадесетом веку? Зар народу и
држави (која је деведестих година прошлога
века примила више стотина хиљада избеглица
са подручја ратом разорене Југославије) лицемери из ЕУ поново треба да држе моралне лекције о томе како је довођење стотине хиљада
(махом војно способних) мушкараца друге вере
и културе врхунски акт милосрђа?

Зар то нису исти они лицемери који
подижу санитарне кордоне и зидове према мигрантима, а у исто време нама држе лекције о
„мултикултуралности“ и „достигнутом нивоу
поштовања људских права и слобода“? Зар то
нису они исти који нас мрцваре и уцењују 25
година? Колико ћемо још претприступних провера моћи да преживимо? Хоће ли ова власт и ту
као и у свему другом попустити ?
Као својеврстан одговор, цитирао бих
Његоша „Не бојим се вражијега кота, Нека га је
к'о у гори листа, Већ се бојим од зла домаћега..."
Остаћу пристојан, па ћу овде завршити коментар
NSPM, 11.8.2015.

Данило Тврдишић
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Nedavno preminuli
Ëlanovi naπe zajednice

+ Duπan –oreviÊ - Levi

U Titelu, BaËka, umro je 22. jula 2015, naπ drug i bivπi srpski dobrovoqac Duπan –oreviÊ - Levi (90).
Duπan je roen u Velikoj Plani 15. marta 1925. Kao gimnazijalac pristuPred zakquËewe ovog broja pio je omladinskoj
organizaciji JNP Zbor - `Beli orlovi`, a po izbijawu graanskog
`Iskre` stigle su nam vesti o nedavnoj rata u Srbiji pod okupacijom, na poziv generala NediÊa stupio je u srpske
smrti sledeÊih Ëlanova naπe zajed- dobrovoqce, kasnije SDK. Kao dobrovoqac uËestvovao je u svim borbama u Srbiji,
te wihovom povlaËewu krajem septembra 1944. u Sloveniju. PovlaËi se sa πtabom
nice:
SDK i onim pukovima usmerenim prema Italiji. Sa ostalim nacionalnim ratAUSTRALIJA:
nicima, prelaze prvih dana aprila 1945. u Italiju, gde skupa polaæu oruæje
+ Anka Samodol (98), u savezniËkim okupacionim snagama, Englezima. Englezi prvo sele dobrovoqce u
Melburnu. Anka je udova naπeg poznatog vojno-izbegliËki logor Forli, sredwa Italija. Posle nekoliko meseci Englezi
druga
Hrvata,
Kreπimira-Kreπe ponovo ujediwuju sve nacionalne snage i wihove izbegle porodice i sele u veliSamodola (umro pre 10 godina), pred- ki vojno-izbegliËki logor Eboli, juæno od Napuqa. Logor Eboli bio je desetomawi grad. Imao je svoju bolnicu, crkve, pozoriπte, razne πkole i gimratnog prvaka JNP Zbor u Dalmaciji i hiqaditi
naziju. Pokojni Duπan tu zavrπava svoje gimnazijsko πkolovawe. Aprila 1947.
Ëlana wegovog Savetodavnog odbora.
godine, Englezi sele stanovnike logora Eboli u okupiranu Zapadnu NemaËku i
+ Radica UroπeviÊ - Malcolm, u razbijaju ih u viπe izbegliËkih logora i prevode ih u civilni status `raseqenih
Melburnu. KÊi naπeg pokojnog druga lica`. Tako se i naπ Duπan sa veÊim brojem bivπih dobrovoqaca naπao u logoru
Minster.
Miπe UroπeviÊa iz ©apca.
Pokojni Duπan je sahrawen na mesnom grobqu u Titelu 24 jula. Sahrani je
+ Perka SuπiÊ, bivπa supruga naËalstvovo, po blagoslovu nadleænog Episkopa baËkog dr Irineja, W. P. Episkop
naπeg pokojnog FiÊe FilipoviÊa, austrijsko-πvajcarski Andrej, uz sasluæewe mesnog paroha jereja Miloπa
vodnog oficira i komandira Ëete u Jevrosimova, o. Duπana SpasojeviÊ iz Bratunca i jereja Leona MaleπeviÊa iz
Novog Sada. Razlog ovako visoke poËasti posmrtno ukazane Duπanu je poπtovawe
»etvrtom puku SDK.
episkopa Andreja prema pokojniku, koga je poznavao od svog detiwstva i smatrao
KANADA:
svjojim starjim prijateqem, jer je ovaj bio drug i revnosan parohijanin, te `desna
+ Branka Zekavica (roena ruka`u crkvenim poslovima wegovom ocu, parohu u Diseldorfu, upokojenom proti
DragaπeviÊ) (89), u Torontu 17. avgusta Dobrivoju ∆ileriÊu. U svom dugom nadgrobnom slovu episkop Andrej je izneo
2015. Branka je udova naπeg davno pre- obiqe podataka o æivotu i radu Levija kao izbeglice u NemaËkoj, te posle prominulog vojno-sudskog kapetana u πtabu mena u Srbiji, u rodnoj Velokoj Plani i kasnije u Titelu, staniπtu svoje supruge
Mire. Iz tog bogatstva seÊawa, izdvajamo najbitnije.
Korpusa,
Predraga
Zekavice.
Pokojni Duπan je u NemaËkoj ponovo zavrπio gimnaziju, a potom se upisao
Odlikovala se uroenim dostojanstvom na ekonomski fakultet u Minsteru. По завршетку студија прелази у Келн на
i hrabroπÊu u borbi za æivot i odgoj радио станицу Дојче веле где остаје све до свог пензионисања. Учествовао је
svoja dva sina, posle rane smrti supru- веома активно у црквеном животу Диселдорфске парохије. У Црквенoj општиga. Sahrana je obavqena 22. avgusta u ни Душко је био више година најпре благајник и затим председник црквене
општине, a постао је и њен велики добротвор. У току грађанског рата на тлу
Nijagara Fols. Branka ostavqa za бивше Југославије (1992-1995), Душко се укључио у добротворни рад, те је
sobom sinove Dragog i Boru, brata Boru помагао у скупљању помоћи пострадалима у Босни, Српској Крајини и Србији.
DragaπeviÊa i snaju Dragu, i sestru Помагао je нашим српским емигрантима да се што боље снађу у мрежи немачког законодавства, да овде лакше прилагоде своје животе. Као човек је био
Duπicu.
Svim naπim dragim pokojnici- принципијелан, праведан и дисциплинован и то исто је тражио и од својих суграђана.
ma, slava i hvala. Molimo se Gospodu
Episkop Andrej je naroчito cenio πto se Duπko, kao i wegov pokojni otac,
da im podari veËni æivot u Carstvu prota Dobrivoje, posle skoro 50 godina вратиo у своју отаџбину. „Дивио сам се
Hrista Spasiteqa!
како је Душан после педесетогодишњег изгнанства опет загрлио своју родну
Iskra груду. И када су људи чули да се Леви вратио у Србију, били su задивљени и
рекли: то је права љубав према Богу, Цркви и роду нашем. Dа и овде кажемо:
велика је разлика у живљењу по немачким схватањима благостања у поређењу
PRILOZI ISKRI
са квалитетом живота у нашој матици ”. Episkop je viπe puta obiπao prijateqa
Duπana u Velikoj Plani, te kasnije u Titelu. Na kraju svoje besede, episkop se
Za pokoj duπa pomrlih dobrovoqaca posebno zahvalio Levijevoj supruzi Miri, na wemom predan starawu i qubavi
»aËana
prema pokojniku, jer je on posledwih nekoliko godina bio invalid u kolicima.
Neka je slava i hvala naπem drugu Duπanu. VeËan mu pomen u
Dr Slavoqub MatoviÊ
E 40
CarstvuHristovom!
Iskra
Radmila StankoviÊ
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Onaj koji bi rekao da politika, po
pravilu, nema veze sa ËestitoπÊu i
posle toga mirno spava neka zna da
je najnebriæqiviji domaÊin i najbezduπniji otac koji se moæe
zamisliti.

Narod je oseÊawem, navikama, izrekama, vezan za zakon... Naπ je zakon
vrlo kratak, ali zato vrlo veliki. On
ima samo tri principa: domaÊinstvo,
Ëojstvo i junaπtvo. To je zakon naπeg
naroda!

ПРЕТЕ ЛИ ИзБЕГЛИцЕ ДА ПОТПуНО
ОСВОјЕ ЕВРОПу?

POSLEDICE „NARANXASTIH REVOLUCIJA” NA BLISKOM ISTOKU I AFRICI

САД и НАТО се никада нису узнемиравали због последица „наранџастих
револуција“ и промена „неодговарајућих
режима“ на Блиском Истоку и у Северној
Африци. Једино што је било важно то је да
се
дохвате
региона
са
нафтом.
Транснационалне компаније добити ради
могу сваку војну операцију Пентагона и
његових партнера из Северноатлантске алијансе да плате и унапред.
Први полигон је постао Ирак.
Изговарајући се „демократизацијом“ САД
и Велика Британија су окупирали ту земљу,
обесили Садама Хусеина и од милиона
Ирачана направили просјаке. Земља која је
некада цветала потонула је у дубине грађанских ратова. Али је зато добит нових газда
Ирака од експлоатације и продаје нафте
порасла немерљиво много. 2011. године су
одлучили да „Ирачко искуство“ искористе у Либији.

Шема потпуно иста: бомбардовања,
убиство Моамера Гадафија, одузимање најбогатијих нафтних налазишта, десетине
хиљада локалних и међународних пљачкаша који газе све пред собом ради њиховог
легалног и илегалног „посла са нафтом“,
хаос и стотине хиљада избеглица.
Нестабилност на Блиском Истоку
одговара само финансијским и нафтним
магнатима. Уопште им не требају лидери
који се боре за интересе свог народа и који
неће да дозволе да се природна богатства
њихове земље отимају. Било је и неколико
покушаја да се „демократизује“ Египат, али
безуспешно. Народ је отерао исламисте и
америчког агента доктора Мурсија и власт
дао војсци.

После тог неуспеха Вашингтон је
почео рат у Сирији. Сиријци су се нашли у
првим редовима борбе против међународног тероризма и нису издали свог председника Башара Асада. А баш је он био тај који
је сметао Американцима. На срећу – ни ту
нису успели. Грађански рат у Сирији траје

већ четири године.
Као резултат последњих војних дејстава Пентагона и НАТО-а Блиски Исток су
напустиле стотине хиљада Сиријаца,
Либијаца, Ирачана и других народа из тих
региона. Они се како год знају пребацују у
суседне земље, покушавајући да „срећу“
нађу у Европи. Стари Свет се постепено
претвара у огромни избеглички логор.
Највише невоља због тога имају
Србија, Мађарска, Словачка и Аустрија.
Реком избеглица се више не може управљати. Ситуација је све запаљивија. У Немачкој је већ долазило до сукоба са полицијом,
Француска тешком муком брани евротунел
од оних који би хтели да се нађу у Великој
Британији. Европљани су у паници, они схватају да ће „девети талас“ успети да уништи
живот на који су навикли, сит и миран, и
врло брзо ће се Европа променити до
непрепознатљивости.
Ко је прави кривац за све то, први је
проговорио чешки председник Милош
Земан. Он је сасвим сигуран да нешто мора
да се учини. Ако ништа друго, он се припрема да говори на јесењем заседању Генeралне
скупштине УН и да предложи да се обнови
систем такозваних плавих шлемова УН.

Председник Чешке сматра да јединице „плавих шлемова“ треба да се састоје из специјалних мањих делова који ће
се бавити ликвидацијом база на Блиском
Истоку, у Авганистану и другим „врућим
тачкама“ у којима тренирају терористе и
одакле у паници беже милиони људи. „Ето,
тиме се сада треба позабавити, а не упадима
са тенковима, артиљеријом и пешадијом“ –
подвлачи Земан. Јасно је да се оваква иницијатива не може допасти ни Вашингтону,
ни Бриселу. Тренутно они од опљачкане
нафте имају добит о којој је могуће само
сањати, а стабилност и ред могу само да их
ометају.
ФСК, 8.8.2015.
(Podvukla - Iskra)
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Упркос примитивној маркетиншкој машинерији владајућег режима, чињенице о тежини
економског положаја у који су Србију довеле
еврофилске владе у протеклих седам година
није могуће сакрити.

Извештај Светског економског форума
који Србију генерално смешта на незавидно 94.
место међу 144 светске економије, постаје по
Вучићеву владу још незавиднији када се погледају посебне оцене најважнијих параметара
функционисања државе.
Институције наше земље налазе се на 122
-ом, а макроекономско окружење на 129. месту.

Заштита имовине у нашој земљи смештена је на 127., а независност судства на 118.
место.
Директне оцене параметара рада Владе
Александра Вучића показују реалност коју живимо.
Бесмисленост Владиног трошења средстава смештена је на 132. место, док смо по
фаворизовању у одлукама владиних званичника
нивоу некадашњих латиноамеричких диктатура
и заузимамо 120. место међу 144 светске економије.
По квалитету путева смо 114. земља
света; по степену организованог криминала 106.
што је позиција на коју нам је смештен и образовни систем.
Посебну језу и страх за будућност наше
земље изазивају подаци из годишњег Светског
економског форума о способности земље да
задржи талентоване младе људе.

Вучићева Србија је ту на 141- ом, док смо
са привлачењем талената још успешнији - претпоследњи у свету!
Поређења ради у четири године којима је
Владом Републике Србије управљала Демократска странка Србије, којој је национални интерес
био приоритет, наша земља доживела је економски раст који се може проверити и у извеш-

тајима Светског економског форума за тај
период.
Тада је Телеком Србија куповао фирме у
окружењу, а земља бележила раст у свим проверљивим економским и друштвеним параметрима.
Као и промене у економији, и за раст и за
пад оцена неке економије на листи Светског
економског форума потребно је време.

Од победе мантре „Европа нема алтернативу“ пре седам година наша економија и
друштво бележе непрестани пад како по глобалној позицији, тако и у појединачним параметрима који се у извештајима Светског економског
форума оцењују.
Са 80. позиције у 2005-ој години су нашу
земљу еврофилске владе успеле да за седам
година „напретка у европским интеграцијама“
оборе на стравично 101. место у прошлој години доводећи државу и друштво на руб опстанка.

Све одлике диктатуре Вучићев режим је
одавно попримио и – ма колико демократија
била привид и провозоријум – српски народ је у
још тежем стању будући да живи привид тог
привида.
Уколико се некоме оцене о „диктатури
демократијарата“ или „евроунијатској џамахирији“ чини претешким, зар је потребно апсолвирати медијско једногласје еврофилских медија
приземне и таблоидне провинцијенције до којих
подаци изнети у првом делу текста не - не могу
– већ НЕ СМЕЈУ доћи.
Насиље над политичким неистомишљеницима је већ уобичајена ствар.

Институције државе чврсто су под ногама
Александра Вучића.
Требају ли бољи примери од Уставног
суда који се оглашава „ненадлежним“ о тзв.
„Бриселском споразуму“ или монструозне завере

