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

Narod je oseÊawem, navikama, izre-
kama, 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!

God. LXVI 1. decembar 2015.

Naπ posledwi broj i oproπtaj od Ëitalaca

ISKRA I WENO NASLE–E
Prvi broj Iskre πtampan je okupiranoj

NemaËkoj polovinom 1949. godine. Ona je meutim
samo joπ jedno glasilo u lancu duhovno-
druπtveno-politiËkog i iskustvenog naslea koje
se zaËelo u Kraqevini Jugoslaviji poËetkom 1930-
ih godina.

Prvo glasilo ove nove duhovno-politiËke
misli bio je list `Otaxbina`. Pokrenuo ga je 1934.
Dimitrije V. QotiÊ (DVQ) sa grupom svojih jed-
nomiπqenika i prijateqa, posle skoro dvo-
godiπweg  savetovawa i dogovora o pravcu i `pro-
filu` lista, a posle kratkog Ëlanstva    u nepartij-
skoj vladi Petra ÆivkoviÊa. DVQ je smatrao da
kraq Aleksandar 1931. `podmlauje` ÆivkoviÊevu
vladu, a wega dovodi za ministra pravde, da izra-
di predlog novog nepartijskog ustava Jugoslavije. I
QotiÊ je izradio predlog i podneo Kraqu, a ovaj ga
je upitao: Postoji li takav ustav, tj. dræavno
ureewe, negde u svetu? QotiÊ je odgovorio da ne
postoji, ali da bi to bio  izvorno naπ odgovor, u
najboqem interesu naπeg naroda, na orgijawe i
razornu vlast naπih stranaka, koje su ugrozile
opstanak dræave. Ovo pitawe ukazuje na Kraqevu
osetqivost pred vladajuÊim politiËkim uticajem
velikih (demokratskih) sila u svetu. Wihova
πtampa ga je veÊ æestoko  napadala kao uzurpato-
ra, diktatora i tiranina. A Kraqevo dvorsko
okruæewe, preteæno qudi `starog kova`, partijski
opredeqenih i nasaenih, od vajkada   sledbenici
uvezenih politiËkih modela, æeleli su i uticali
na skori povratak demokratsko-stranaËkom
poretku, pod izgvorom olakπawa Kraqevog tereta
odgvornosti, jer ga tako deli sa (narodnom)
Skupπtinom. Dakle, hrabri kraq Aleksandar, koji
se nije ustezao da 1929. raspusti  stranaËku
Skupπtinu u kojoj je ubijen hrvatski politiËki
prvak, Stepan RadiÊ  i ugrozila opstanak zemqe,
dve godine kasnije, imajuÊu u vidu meunarodni
politiËki uticaj i pritisak, blagonaklono odbija
QotiÊev predlog, a wega hrabri da nastavi sa svo-
jim nepartijskim duhovno-politiËkim radom.
SmatrajuÊi da je time wegova uloga zavrπena,
QotiÊ podnosi ostavku i posle jedva 9 meseci
izlazi iz vlade.

Gorwe saæeta priËa i iskustvo u najbitni-
jem odreuju osnovne poruke koje `Otaxbina` poËiwe
da πaqe u javnost i okupqa sledbenike oko wih.

ОСврт на терОр у ПарИзу
У жижи овдашње и светске јавности,

нашао се терористички напад у Паризу, у коме
је погинуло најмање 129 људи, а по неким про-
ценама чак око 150, док је око 300 њих рањено,
а многи су у критичном стању.  Несумњиво дa је
реч о чину исламских терориста, али остају
многе недоумице, јер јавна је тајна да америчке
службе „безбедности“ пословично стоје иза
исламских екстремиста.

Иако презиремо тоталитарну про- паган-
ду „солидарности“ са актуелном Француском у
којој учествује и овдашњи издајнички режим,
ми се солидаришемо са свим француским родо-
љубима, свесним идентитета своје нације који
се боре за идеал хришћанске Европе нација, а
против НАТО окупатора и исламске најезде.

Морамо напоменути да су веома
површни и суштински злонамерни они који
извештавањем о овом несрећном догађају при-
ступају кроз пуку причу о броју жртава,    кроз
лицемерно пуштање суза и слично. Смисао овог
догађаја знатно је дубљи и захтева подробнију
анализу. Наиме пре свега, требало би напоме-
нути да проамеричка власт у Француској, која
подржава исламску окупацију српских земаља
и исламске терористе у Сирији, сада лицемерно
и лажно пушта сузе за жртвама сопствене
антинародне политике. Јако је битно рећи и то,
да се не може тероризам у њиховој земљи
називати тероризмом, а тероризам који они
сами  финансирају и свесрдно помажу у земља-
ма које су мете НАТО агресије, називати „бор-
бом за људска права“, „револуцијом“, и сличним
бесмисленим именима. Односно да су терори-
сти они који су извели напад у Паризу а не исто-
времено и они које управо и француска власт
финансира и обучава протеклих пет година у
Сирији, лицемерно их називајући „умереном
опозицијом“. 

Да су то исти они терористи који су звер-
ски убили Моамера ел Гадафија у Либији, чиме
се НАТО зликовци посебно поносе. И да су то
што је засигурно најважније за нас српске родо-
љубе, то исти они терористи који су по Косову и
Метохији убијали, клали, палили и затирали све
што је српско, да су то исти они терористи који
су у области Сребренице, Братунца и средњег
Подриња зверски убили више од 3.200 Срба
под командом Насера Орића, који је притом

што је веома битно нагласити, из Сребренице
евакуисан баш француским борбеним хелико-
птером. Поред овог нека не мисле да смо забо-
равили да је француска власт свoјевремено
учествовала како у агресији на Републику
Српску, тако и у агресији на Србију. Па би овом
приликом хтели да упитамо разне српске изро-
де који у овим данима „жале“ за жртвама овог
напада, шта је са српским жртвама, страдалих
од НАТО злочинаца, и њихових слугу, и када су
последњи пут и да ли су уопште њима икада
запалили свећу или их се сетили?

Такође јако битна ствар у овој ситуацији,
јесте оно на шта смо ко зна колико пута упозо-
равали, а то је илегална имиграција,  и њени
како културолошки тако и они геополитички и
безбедносни негативни чиниоци. Она је битна у
том смислу што је један од терориста који је
сејао смрт у Паризу извесни Ахмед Алмухамед
баш један од оних који су у Европу стигли пред-
стављајући се као „азиланти“, а што је најгоре
овај терориста је прошао целу такозвану бал-
канску мигрантску руту, а самим тим и кроз
нашу земљу, и на том путу је такође могло да се
деси нешто слично. Наравно, ово за нас није
никаква новост јер смо као што смо малопре
поменули, и на то одавно упозоравали, и апе-
ловали да се такве претпоставке схвате веома
озбиљно    да и српске земље не би дошле у
сличну ситуацију, у којој су нажалост и биле
захваљујући нашим такозваним НАТО „пријате-
љима“.

Као и у окупираноиј Србији, и у данаш-
њој Француској  највећи део медија и политича-
ра којима је мозак испран разним либералним
идеологијама, пласира излизане флоскуле
којима се правдају друштвене девијације попут
имиграције,  које су заправо и довеле до овак-
ве несреће.

Баш зато, подржавамо  све оне који се
боре за истинску, хришћанску и националну
Француску која је нажалост данас маргинали-
зована, али која ће на таласу долазећег све-
европског народног препорода, доћи на место
које јој припада и сатрти ову лажну полуисла-
мизовану, либералну НАТО „Француску“ која је
непријатељ српског народа.
Srbija

И. Средојевић
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Sva naπa brojna glasila, listovi i publikacije,
naslednici `Otaxbine`, do ove naπe Iskre,
dosledno nastavqaju sa pronoπewem suπtinski
wenih stavova, samo iskustveno prilagoenih
okolnostima i delawu napasnog stranog faktora,
sada Novog svetskog poretka (NSP). Koji su to
onda osnovni stavovi, nadahnuti hriπÊanskom
qubavqu i duhovnoπÊu, koje je `Otaxbina`
oglaπavala? 

U odgovoru i reπavawu `goruÊih pitawa`
druπtva i nacije, treba poÊi od istraæivawa
suπtinskog i trajnog interesa, æivog i stvarnog,
naroda (ne veπtaËkih stvorenih i nametnutih
politiËkih stranaka koje su prigrabile monopol  i
same sebe ovlastile  da ga predstavqaju). Utvren
narodni interes o odgovarajuÊim druπtvenim
pitawima treba onda uporno isticati i obnaro-
dovati, srËano braniti, a kada se ukaæe moguÊnost
(i bez vlasti) ostvarivati.

Uspeπno  istraæivawe i utvrivawe na-
rodnog intresa mora da bude sasvim objektivno,
slobodno od svih inih uticaja i natruna; uvezenih i
kopiranih, celosnih stranih modela dræavno-
druπtveno-kulturnog poretka, makoliko propagan-
do okiÊenih `univerzalnim qudskim vrednostima`,
sa bilo koje strane oni dolazili. Ovakav pristup,
pretpostavqa temeqno poznavawe i objektivnu
iskustvenu analizu dominantnog stranog faktora
koji veÊ tri veka suvereno `ureuje`  svet shodno
svojim interesima. A suπtinski i trajan narodni
interes, zasnovan na tradicionalnim vrednostima,
vekovima uvreæenim narodnim svojstvima i
iskustvu, moæe  da bude - samo izvorno naπ odgo-
vor na ` goruÊe` nedeÊe i iskuπewa naπeg naroda.

Dve pomenute poruke `Otaxbine`: odbrana-
suπtinskog narodnog interesa i temeqno poz-
navawe i analiza vladajuÊeg stranog faktora,
postale su svojevrsne `koordinate` za ispravno
utvrivawe naπeg poloæaja, kretawe, stavova i
odluka na dogaawa i izazove u savremenuom svetu.
Ove `koordinate` usvojila su i sva kasnija naπa
glasila, zakquËno sa ovom Iskrom, tokom punih 66
godina wenog neprekidnog izlaæewa.

Mada je na stvarawe Kraqevine SHS,
potowe Jugoslavije, presudno uticao `savezniËki`
strani faktor (opet iz svojih posebnih raËuna),
`Otaxbina` je Jugoslaviju - rukovoena najboqim 

http://www.novo-videlo.com/iskra/2015-godina


2

Iskra i weno...

interesom wenih slovenskih naroda - svesrdno i
iskreno primila kao zajedniËku domovinu i wen
opstanak podræavala i srËano branila. Kasniji
mlai sledbenici ove poruke su i stvarno
doprineli jaËawu jedinstva zemqe i wenih mladih
naraπtaja.

Nove, sveæe i neuobiËajene poruke Otax-
bine brzo su naπle odjek, pa i sledbenike, u do
tada uËmaloj javnosti. VeÊ poËetkom 1935. godine,
predstavnici srodnih jugoslovenski orjentisanih
skupina iz raznih krajeva zemqe, pre svega
Jugoslovenske akcije (sa preteæno hrvatskim
Ëlanstvom), slovenaËki `Bojovnici` i jugosloven-
sko-balkanski orjentisan tzv. `mali` Zbor, Ratka
Pareæanika, kao i zajednica oko `Otaxbine`
okupili su se i stvorili zajedniËku organizaciju,
Jugoslovenski narodni pokret Zbor (JNP Zbor), a
za wegovog predsednika izbrali  DVQ.

Od svog poËetka JNP Zbor poËiwe da se
greπi o `demokratska pravila igre` jer sebe naziva
`pokret` (a ne stranka), Ëime se smrtno sukobqav sa
glavnom razbijaËkom polugom narodnog jedinstva -
politiËkom strankom - iz uvezenog i nametnutog
`paketa` politiËke demokratije. Daqe, u svoj  pro-
gram smelo unosi kao zakonadavno telo `Staleπku
skupπtinu`, u koju bi veÊ postojeÊe, iz samog naro-
da, prirodno stvorene, strukovne interesne zajed-
nice, birale svoje `poslanike` za Skupπtinu. U
Ëemu je prednost (taËnije nadmoÊ) Strukovne
skupπtine nad tzv. `narodnom` Skupπtinom u kojoj
vrπqaju i stvarnu vlast imaju politiËke partije?
Poπto je zajednica odreenih strukovnih interesa
u pitawu, razumqivo je da Êe one meusobom da
biraju najboqe koji Êe wihove interese da zastu-
paju i da o wima sa dubokim poznavawem u
Skupπtini govore.  Bili bi to predstvanici
stvarnog, æivog naroda, prirodnih slojeva druπt-
va, zemqoradnik bi predstavqao seqake, radnik
radnike, Ëinovnik Ëinovnika, itd. `Kvalitet` i
znawe poslanika su garantovani, a takva
Skupπtina bi, u tradiciji najboqe narodne sabor-
nosti, sloæno reπavala najpreπnija, strukovna,
narodna i nacionalna pitawa. 

Sa kavim poznavawem naroda i wegovih
æivotnih pitawa govori stranaËki poslanik, koga
ne kandiduje narod, a bira teritorijalno izborno
telo razliËitih stvarnih interesa? Nametnut
stranaËki kandidat, gospodin `sa asfalta`, `via`
narod jednom u izbornom roku i ne govori mu o

stvarnim narodnim problemima koje i ne zna, veÊ
mu deklamuje veÊ skrojen i obavezan program svoje
stranke. Ne iznenauje da stranaËka skupπtina,
koju Ëine uglavnom pravnici  i ostala intelektu-
alna `elita`, ne daje odgovore na goruÊa pitawa
narodnog æivota i wegov suπtinski interes zapos-
tavqa, veÊ je popriπte apstraktnih partijskih
rasprava i wihovih æestokih sukoba i nadgor-
wavawa u goloj borbi za vlast.

OËigledno je, za one koji su slobodni i
smeli da narodni suπtinski interes traæe bez
nametnutim duhovno-politiËkih predrasuda, da
tzv. `demokratski` izbori niπta stvarno ne
reπavaju. Oni su tu da zaboravnu i povrπnu javnost
obmanu `prividom` promena, gde su pojedinci i
stranke na vlasti obavezno `potroπqivi` i zamen-
qivi, da bi stvarni uzroËnik nereπavawa narod-
nih nedaÊa i problema (Ëiji ciq i nije da ih
uspeπno reπava) - celosni i uvezeni sistem poli-
tiËke demokratije - ostao nedodirqiv i trajao.
Vremenska ograniËenost mandata pojedinaca i
stranaka na vlasti jasno ukazuje da je politiËka
demokratija `paravan`, politiËko naliËje, iza koje
se krije stvarna, trajna vlast i wene gazde. Malo
pomnija analiza politiËke demokratije, a naroËito
skora dogaawa u globalnoj najezdi NSP na plane-
tu, nepobitno dokazuju da su istinski vladari i iza
svega stoje, do danas anonimni vlasnici, visokog
kapitala uloæenog u razliËite vidove svetske
ekonomije.

Gorwe analize i stavovi odmah su izavali
reakciju domaÊih ispostava kopirane i nametnute
politiËke demokratije, ne racionalnim protiv-
argumentima (takvih razuymnih i istinski argume-
nata nemaju), veÊ uobiËajenom propagandnom osudom,
etiketirawem i marginalizovawem JNP Zbor, u
`demokratski` oπamuÊenoj  i kontrolisanoj javnos-
ti.

Uprkos propagandnih upquvaka, sveæa i
posve nova misao JNP Zbor, brzo je hvatla korena i
πirila se, sticala ubeene sledbenike, a naroËi-
to meu omladinom svoje oduπevqene pobornike,
posebno izvan uæe Srbije, u Bosni, Hrvatskoj i
Sloveniji. OseÊajuÊi iskreno jugoslovenstvo JNP
Zbor, preteæno Hrvati, a onda i Srbi, omladinci u
Dalmaciji, samoinicijativno su u Splitu pokre-
nuli list `Vihor`. Ime pokazuje izliv oduπevqewa
i vere koja ga je stvorila. Omladinske organizaci-
je JNP Zbor su brzo i spontano nicale πirom
Jugoslavije, ali najbrojnije i najjaËe su bile van
Ëisto srpskih gradova - u Bawa Luci, Sarajevu,
Rumi, Qubqani... Omladina iz sredweπkolskih
klupa hrlila je u mlade pobornike JNP Zbor, a
0datle se brzo prelivala prvenstveno na beograd-
ski univerzitet, kojim su do tada vladali komu-
nisti. VeÊ πkolske 1939/40. godine bilo nas je u
Beogradu preko stotinu, a sledeÊe viπe od 200.
Stareπina celokupne omladine bio je Hrvat, Vlada
Lenac. Poletnu zboraπku himnu `Vojska smene`, po
reËima pesme mladog pravoslavnog mo-naha
Mitrofana MatiÊa, sa istim zanosom pevali su
omladinci Srbi, Hrvati, Slovenci i naπi
Muslimani, πirom Jugoslavije. Da nije doπlo do
aprilskog rata 1941, nemaËke okupacije i ËereËewa
Jugoslavija, tom progresijom rasta vatrene
rodoqubive omladine na Univerzitetu, komunis-
tiËka prevlast bi brzo bila ugroæena.
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Vic,3146 — ENGLESKA: Mirjana Ljoti≤, 17 Harvelin Park,Todmorden, OL14 6HX
(˘ekovi da glase na Iskra Periodical) — KANADA: Danica Pavlica, 10534, Keating
Cresc. Forest Glade, Windsor - Ont. N8R 1T5 — FRANCUSKA: Trajanka Darda, 58,
rue de Crevecoeur, 93300 Aubervilliers - Paris. - NEMA˘KA: D. Jakovljevi≤,

Dimitrije N. QotiÊ                     $  60 

Za pokoj duπe mog supruga, pre-
minulog prote Duπana VaviÊa
(potoweg jeromonaha Sora)
Dragica VaviÊ                            $ 60

Povodom smrti naπeg dobrog druga
Aleksandra »aliÊa koji je umro
posle kraÊe bolesti. Bio je veran
drug moje porodice. Neka mu Bog
podari zasluæeno rajsko naseqe!
Danica Pavlica                         K$ 50

Dragom kumu i drugu iz `Belih
orlova` Vasi MihailoviÊu, moleÊi
se Bogu da mu podari zasluæeno
rajsko naseqe. Izjavqujem sauËeπÊe
wegovim sinovima Draganu, Zoranu,
sestri Miri i wenim sinovima.
Danica Pavlica                        K$ 150

Svim naπim Ëitaocima, pretplatnicima i sarad-
nicima hriπÊanskih veroispovesti sretan BoæiÊ i

Nova godina! Hristos se rodi - Vaistinu rodi!

+ Sowa BatistiÊ

U Hanoveru, NemaËka, izne-
nada je umrla 2. decembra 2015.
Sowa BatistiÊ (86), supruga naπeg
pokojnog slepog druga Gece Bati-
stiÊa.

Tetka Sowa, kako smo je iz
miloπte zvali, jer je bila vrlo
gostoprimqiva i predusretqiva,
vedra i nasmejana, uvek spremna
svakoga da pomogne. Mnogo nas je
volela, stare i mlade. Volela je
naπe obiËaje i redovno slavila
Gecinu slavu. U ratu je izgubila oca,
pa je kao devojËica, morala da se
stara o mlaoj braÊi i sestrama, dok
joj je majka radila da preæive. Mnogo
ju je pogodila pre 2 godine smrt od
raka kÊeri Dane(60).

Naπa zajednica u Osnabriku
je iskreno oplakuje i æali. Bog da joj
duπu prosti!

Branka ÆivotiÊ

+ Александар Чалић
Александар Чалић рођен је у Београду 14. децембра

1925. Умро је 11. новембра 2015. у Виндзору после врло кратке
болести. Сахрањен је у кругу фамилије и бројних кумова.

Алекс Чалић је био у 6. разреду гимназије када је било
бомбардовање Београда. Породична кућа је срушена и роди-
тељи су нестали те се он нашао усамљен без крова. Склонио се
у једном селу код Смедерева. Радио је код једног земљорад-
ника који је био члан JNP Збор. Овај му је био као прави роди-
тељ. Под његовим утицајем Алекс постаје Српски добровољац.
Био је у 2. одреду, касније Другом пуку. Био је храбар и
постaо каплар, a потом пребачен у чету за везу. 

Када се прешло из Словеније у Италију био је у Еболију
одакле одлази у Лами камп и емигрира у Канаду. Радио је прво
у Нијагара Фалсу, потом прешао у Виндзор где се запослио у
руднику и постao форман, затим главни форман. Жени се са
Олгом Врлинић. Имали су ћерку Илинку, којa им јe после удaје
родила унуку. Чалић је био врло повучен, али је са Олгом уче-
ствовао на добровољачким скуповима и славама. Олга је увек
много помагала око организовања наших скупова, a припада-
ла је другим српским организацијама. Она је умрла пре две
године, тако се Чалић сасвим повукао. 

Његова два најбоља друга били су покојни Милорад
Вучковић „Колега” и Анђелко Марунчић. 

Драгом другу Чалићу покој и мир у Царству небеском. 

Миодраг Бркић

Обавештајне службе користе методе
као против шпијуна

ОСНИВАЧ Викиликса Џулијан Асанж предложио је новинари-
ма да користе пошту а не имејл да би избегли да их шпијунирају
обавештајне службе.

„Мој предлог људима који немају десет година искуства у
криптографији је да се врате старим методама, да користе тра-
диционалну пошту”, рекао је Асанж.

Викиликс објавио списак контаката наводно покупљених из
личног имејл налога шефа ЦИА Џона Бренана.

„Обећали смо да ћемо открити серију докумената. Те документе
чекају многи активисти за људска права и адвокати, али такође и
особе које су мучене”, рекао је он.

Асанж је рекао и да ће ускоро преко интернета објавити
информације о уговору о Трансатлантском трговинском парт-
нерству (TTIP)

Викиликс је 11. августа понудио 100.000 евра свакоме ко тој орга-
низацији kopiju tog ugovoraа. (Beta, 24.10.15)
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21. oktobra 2015. u Sidneju u Australija
upokojio se Bratislav-Brale StevanoviÊ,
istaknuti pripadnik pokreta JNP Zbor i bivπi
Srpski dobrovoqac.

Brale, ime pod kojim je bio poznat meu
svojim drugvima i dobrovoqcima svuda po svetu i
srpskoj zajednici u Sidneju rodio se u Aleksincu u
Srbiji od oca Aleksandra i majke Pauline 4. sep-
tembra 1920. godine. Otac mu je bio imuÊan æitar-
ski i koæarski trgovac. Brale se u ranoj mladosti
upoznao sa programom Zbora i ukquËio u rad zbo-
raπke omladine, Belih Orlova.

Napad sila osovine na Jugoslaviju i april-
ski slom 1941. zatekli su ga kao pomoÊnika u oËevoj
radwi. Tokom 1941. i 1942. bio je pozivan u rezervu
Srpske poqske straæe i na rad u Nacionalnu
sluæbu rada. Polovinom maja 1943. bugarski okupa-
tori su mu uhapsili oca, pa je briga o porodici pala
uglavnom na wegova pleÊa.

U peti puk Srpskog dobrovoqaËkog korpusa
Brale je stupio 1944. a vest da je Crvena Armija
uπla u Jugoslaviju zatekla ga je na poloæaju kod
ZajeËara u istoËnoj Srbiji. Beograd, koji je bio pred
zauzimawem od strane crvenoarmejaca i komunista,
napustio je zajedno sa drugim dobrovoqcima 13.
oktobra 1944. i otiπao u Sloveniju, gde je bio na
poloæaju u rejonu Ilirske Bistrice do maja 1945.
sve do dolaska komunistia pred kojima je mnoπtvo
boraca-nacionalista i naroda odstupalo u Italiju
gde ih je zatekao i formalni kraj Drugog svetskog
rata u Evropi. Tako je Brale sa ostalim dobrovoq-
cima postao stanovnik naπih nacionalistiËkih
vojno-izbegliËkih logora. Prvi privremeni smeπ-
taj je bio u Forliju, zatim trajniji u Eboliju na jugu
Italije, gde su ostali do sredine 1947, mira
`saveznika` sa Italijom. U Eboliju je Brale poloæi
veliku maturu u gimnaziji koja je tamo bila osno-
vana. 

Iz Italije Britanci sele veliki logor
nacionalnih snaga u NemaËku i wegovo brojne
stanovnike raseqavaju u viπe mawih logora.
Brale se naπao sa mnogim drugim dobrovoqcima
prvo u poznatom Munster Lageru, a odatle severno
u logor ©lezvig Holπtajn  u britanskoj okupacionoj
zoni. Tu postaje i zvaniËno izbeglica, dobija
civilni status `raseqenog lica`. To mu je omoguÊi-
lo odlazak u Englesku krajem 1948. gde se zaposlio
kao radnik u poqoprivredi. Po isteku tro-
godiπweg ugovora odlazi u London i zapoπqava se
u jednoj od tamoπwih bolnica gde sreÊe svoju
buduÊu æivotnu saputnicu Australijanku, Marion,
koja je tu bila zaposlena kao medicinska sestra. U
decembru 1955. Brale sada sa suprugom Marion
doseqava se u Australiju u Sidnej i tu zapoËiwe
novo poglavwe svog æivota.  

Odmah po dolasku Brale se ukquËio u rad
srpske zajednice, ponajviπe kao aktivan Ëlan

Crkvenoπkolske opπtine Sv. Knez Lazar koja je
osnovana neposredno pre wegovog dolaska. Dugi niz
godina bio je u Upravi, najviπe u svojstvu blagajni-
ka i predsednika, pa je wegovo ime postalo neras-
kidivo vezano za napredak i uspehe ove zajednice.
Wegovim zalagawem je pri Lazarici je 1986. godine
osnovano bogomoqaËko bratstvo "Otac Justin
PopoviÊ" Ëiji je predsednik bio od osnivawa.
Trudom Bratstva upuÊena je pomoÊ mnogim studen-
tima Bogoslovskog Fakulteta u otaxbini. Za svoj
dugogodiπwi predani crkveni rad odlikovan je
Ordenom Svetog Save drugog stepena. 

I u rasejawu Ëlanovi Zbora su nastavili
borbu protiv komunistiËkog poretka u tadaπwoj
Jugoslaviji, pa je tako bilo i  u Australiji.
Okupqali su se redovno i svake godine
proslavqali krsnu slavu Srpskih dobrovoqaca
Sv. Georgija. Braletova uloga u okupqawu i radu
dobrovoqaËke druæine je nemerqiva, jer je bio
dobar organizator i iskusan administrativac.
Vremenom je postao institucija, ne samo meu
dobrovoqcima, nego i u πiroj zajednici. 

List Iskra je u wemu imao ne samo pret-
platnika, veÊ i prijateqa saradnika i dopisnika,
posebno izveπtajima o proslavama i nekrolozima
umrlim drugovima. Prilozi u novcu koje je je slao,
pomogli su redovnom pojavqivawu Iskre i wenih
izdawa meu Ëitaocima πirom sveta. 

Brale je bio i dugogodiπwi poverenik ma-
nastira Hilandara u Australiji, revnosno πirio
glas o ovoj svetiwi i pomagao prikupqawem prilo-
ga i prodajom manastirskih πtampanih izdawa. U
πali je sebe nazivao hilandarcem van Hilandara,
jer se u izbegliπtvu bavio miπqu da se zamonaπi
i ode u Hilandar koji je tada oskudevao u monaπtvu,
ali je qubav prema Marion odredila drugaËije.  U
Autraliji su se skrasili i proveli   æivot  u
skladnoj braËnoj zajednici, blagosoveni  kÊerkama
Vesnom, Nevenkom, Radmilom i Mirjanom koje su im
podarile devetoro unuËad i dvoje praunuËadi.

SmrÊu Bratislava-Braleta StevanoviÊa
Srbi u otaxbini i dijaspori izgubili su sabrata,
prijateqa, legendu sidnejske Lazarice, a wegova
porodica svog vernog i briænog supruga, oca, dedu i
pradedu.

Opelo je sluæeno u Lazarici 6. novembra, a
sahrana obavqena na srpskoj parceli br. 2 na
grobqu "Rukvud” u prisustvu porodice i mnogobro-
jnih prijateqa.

Iskra dodaje: Slava i hvala naπem uzornom
drugu Bratislavu StevanoviÊu. Molimo se Gospodu
da mu podari rajsko naseqe. Wegovoj Marion i
ostaloj brojnoj rodbini naπe duboko sauËeπÊe.

Svemir PopoviÊ
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Ako su jugoslovenska misao i Jugoslavija,
jedinstvena dræava, ikada imala priliku da
zaæivi, onda se to raalo u odanosti i æarkoj veri
zboraπke omladine u wu. U wegovoj rodoqubivoj
omladini, zadojenoj hriπÊanskom duhovnoπÊu,
istinom, πirinom, nesebiËnoπÊu, iskrenoπÊu i
bratskom qubavqu, Jugoslavija je veÊ nesumwivo
æivela. Nije poæeqna priËa, veÊ suπta istina, da
se u  naπim redovima nikada nije ni osetila ver-
ska i nacionalna netrpeqivost ili surevwivost.
Ne zapostavqajuÊi svoja uæa nacionalna svojstva i
tradiciju, ugraujuÊi najboqa od wih u naπe jedin-
stvo, postajali smo i bili - jugosloveni. Posle
pogibije DVQ, simboliËno na granici najveÊe
Jugoslavije, ta ista veÊ stasala omladina, postaje
u zagraniËnom `nelegalnom` Zboru (jer nikad i nigde
u tuini nije zvaniËno registrovan), wegova pokre-
taËka, razvojna i stvaralaËka snaga.

Ali da se vratimo radu matiËnog Zbora.
Wemu je veÊ bilo poznato, da kapitalistiËko-
demokratski Zapad vodi glavnu reË u svetu i uve-
liko koristi iskustvo kolonijalnog perioda u
ruπewu Rusije, ratovawa tuim, posredniËkim
(fighting by proxy) snagama, `kumovao`  boqπeviËkoj
oktobarskoj revoluciji, prvo prethodnom
`demokratskom` revolucijom koja je raslabila
(caristiËki) druπtvni poredak i izazvala haos i
osipawe vojske, a zatim tajnim dovoewe u
zatvorenim vagonima vostva revolucije, direktno
uËestvovao u stvarawu SSSR-a. U periodu od nekih
17 godina Sovjetski savez je naglom industra-
lizacijom i terorom nad svojim `malograanskim` i
verujuÊim podanicima, uveliko ojaËao, oslobodio
uticaja Zapada (kao πto se i mnogi `posredniËki
saveznici` stvoreni od Zapada okreÊu protiv wega,
danas), te krenuo u revolucionarnu ofanzivu pro-
tiv kapitalizma πirom sveta. Komunizam je bio
posebno opasan za Jugoslaviju, jer se joπ poËetkom
1920-ih godina izjasnio za weno razbijawe kao
`tamnice porobqenih naroda`, a Sovjetski savez u
masama propagandno predstavqao kao `slovensku
Rusiju`, 

»vrsto na  svojim orjentacionim `koordi-
natama`, JNP Zbor je morao da zauzme jasan i borben
antikomunistiËki stav, naroËito wegova omladina
koja se svakodnevno gloæila sa komunistima reËju,
a kada bi oni fiziËki napadali i borbeno.
Komunizam se toliko osnaæio i osvajao mase πirom
sveta, da je smatran ravnopravnim rivalom
demokratsko-kapitalistiËkog Zapada, Ëak i
blagoÊudnije i mawe zlo od komunizma, jer je kapi-
talizam u to vreme lukavije krio svoju gramzivost
i bezobzirnu globalnu napadnost.

Kada su naπa kvazi-demokratska vlast, a i
ostali svet, uoËi rata 1939. oËekivali da Êe
demokratski Zapad i SSSR zakquËiti ratni savez
protiv NemaËke, DVQ  je zapawio javnost `pred-
viawem` da se to neÊe desiti. Napisao je: Savez
Zapada i Sovjeta bi odloæio rat, jer bi se NemaËka
ustezala da ga istovremeno vodi na dva velika
fronta. Sovjetima je potreban rat u kome bi oni
ostali van wega - krvarewe i iscrpqewe obe pro-
tivniËke strane, ogromne ærtve i druge velike
nedaÊe koje stanovniπtvu zaraÊenih, pa i
nezaraÊenih, isti donosi - da bi na tom opπtem
liπavawu i ogorËewu, nastavili sa svojom
uspeπnom boqπevizacijom Ëitavog sveta. 

I tako je bilo. Zapadni `saveznici` su
poslali svoju vojnu delegaciju u Moskvu, a ova ih
posle kraÊih pregovora, ne mnogo ceremonijalno
vratila kuÊi. Usledio je odmah drugi nepojmqiv
πok za svetsku javnost. U Moskvu je doπao
Ribentrop, nemaËki ministar spoqnih poslova, i
sa svojim sovjetskim parwakom, Molotovom,
zakquËio Ugovor o nenapadawu, izmeu SSSR i
NemaËke, do tada smrtno sukobqenih ideoloπkih
neprijteqa, u kome je predviena i podela Poqske,
zeleno svetlo da poËne napad. NemaËka je napala
Poqsku, a Britanija im objavili rat. Tako je
otpoËeo Drugi svetski rat.

U toku 1940. DVQ je napisao tri pisma
knezu-namesniku Pavlu u kojim je taËno `predvideo`
redosled raspada Jugoslavije - „udar Êe doÊi
spoqa, a izdaja iznutra” - ako se nastavi sa
tadaπwom neodreenom i qigavom spoqnom i
unutraπwom politikom. Uvek je predlagao jasne i
konkretne mere kako da se tome suprotstavi. Na
spoqwem planu traπio je odræavawe neutralnos-
ti po svaku cenu, obnovom i jaËawem Balkanskog
saveza, kako bi se sreenim odnosima, mirom i
redom, meu balkanskim narodima, ne bi dalo
povoda silama Osovine, naroËito Italiji, koja je u
tom pravcu veÊ delovala, da iterveniπe. Smatrao
je sreÊnom okolnoπÊu da je NemaËka `koËnica`
Italiji. NemaËka je `muwevitim ratom` osvojila
zapadnu Evropa, a weni daqi ratni plan, nije bio
usmeren na Balkan. Prvo je htela da direktno
napadne (ostrvo) Britaniju i tako neutraliπe wen
vojni i politiËki uticaj na evropski rat. Kada se
to izjalovilo, bilo je samo pitawe dana kada Êe se,
uprkos paktu o nenapadawu, ustremiti na Sovjetski
savez, veÊ mnogo ranije pripreman i najavqivan
rat, za πirewe svog `æivotnog prostora`. 

U unutraπwoj politici traæio je vladu
`najboqih qudi uma i karaktera`, koja Êe smelo i
slobodno da se bori sa preteπkim prilikama u
kojima se zemqa nalazi, a ne nesposobnu vlast par-
tija i wihovu ubitaËnu politiku `naπih qudi` i
osluπkivawa politiËkog takta inostranstva. Bio
je protiv `sporazuma` sa MaËekom, voom najjaËe
stranke  HSS,  koji  hrani  hrvatski separatizam i 
prebeg  wegovih pristalica ustaπi PaveliÊu i
komunistima. Predlagao je odgovorajuÊu reformu
operativne vojske, jaËawu wenog jedinstva, pouz-
danosti, borbenog duha i oficirskog kadra. 

Na druπtveno-ekonomskom planu zalagao se
za briæno domaÊinsko starawe i reπavawe prob-
lema. Nestaπica, skupoÊa, besposlica, nepoπtewe
i πpekulacija rastu, gomilaju se i postaju sve teæi,
a vlada i ne pokuπava da ih reπi. Partijska poli-
tika vlasti i veπtaËke podele koje unosi u druπt-
vo, raslojava narod na sve bogatije i sve siro-
maπnije. Mada se navedeno ËiweniËno stawe i
ispravnot odgovarajuÊih mera (sa glediπta najbo-
qeg narodnog intresa) ne mogu objektivno osporiti,
sve to se do danas, pod uticajem uvezenih poli-
tiËkih ideologija, propagandno blati i laæno
prikazuje. Uprkos svega, do sloma Kraqevine
Jugoslavije je doπlo, taËno kako ga je DVQ `pred-
skazao`.

VeÊ iz gorwega se moæe zakquËiti da DVQ
nije mogao biti za pristupawe Jugoslavije Trojnom
paktu (Osovini). Pakt i nije bio aktuelan cele
1940, niti je NemaËka vrπila pritisak, jer su weni 

+ BRATISLAV-BRALE STEVANOVI∆
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Iskra i weno...

ratni ciqevi iπli drugim pravcem. Tek  poËetkom
1941, NemaËka je bila prinuena da vojno pomogne
saveznika, Italiju, `zaglaqenu` neuspeπnim ratom
u GrËkoj. Ratna pomoÊ je trebalo da zaobie
Jugoslaviju i ide okolnim putem, preko naπih suse-
da Maarske, Rumunije i Bugarske, koje su zato
uvuËene u Trojni pakt. NemaËka je videla u
Jugoslaviji najjaËu vojnu silu na Balkanu i bila
zadovoqna wenom neutralnoπÊu. Tek tada, zbog
svog ugleda pred naπim susedima-Ëlanicama,
NemaËka je traæila da Jugoslavija formalno pris-
tupi Paktu. Potipisani tekst pristupa zaista
pokazuje da je ulazak formalan, jer tajna klauzula 
obavezuje NemaËku da od Jugoslavije ne traæi pro-
laz svojih trupa preko wene teritorije. 

I tako formulisan pristup paktu,
CvetkoviÊeva vlada je potpisala, sa punim
blagoslovom engleskog aka i anglofila, kneza-
namesnika Pavla. Naπa javnost, pod uticajem
zapadne i naπe propagande, `brujala` je kako je
`narod` protiv Pakta, da su protiv wega i neke poz-
nate ugledne liËnostite, te da Êe isti  biti
oboren. Tek tada je DVQ obnarodovao, pisao i
molio: poπto je pakt veÊ potpisan (a mudrom i na-
rodnom dræavnom politikom se to moglo izbeÊi),
da bi to bila najveÊa ludost i apelovao da se to ne
Ëini, jer Êe izavati `muweviti` napad ogromne, tada
potpuno slobodne, nemaËke vojne sile, koje Êe brzo
poraziti naπu nespremnu vojsku, okupirati iznutra
raslojenu Jugoslavije i izazvati weno ËereËewe od
strane okolnih neprijateqa, odobrewem besnog
Hitlera. 

Samo dva dana kasnije, 27. marta 1941, ge-
neral Bora MirkoviÊ izvrπio je veÊ ranije
pripreman vojni puË, (po sopstvenom priznawu u
prisustvu poznatog britanskog agenta).  PuË kojim
se Britanija kasnije hvalila kao nesumwivo svojim
delom. Zbrisana je CvetkoviÊeva vlada, knez
Pavle proteran Englezima, maloletni
prestolonaslednik Petar (bez svog znawa)
proglaπen za kraqa i obrazovana puËistiËka
vlada generala SimoviÊa. Vladu je `sastavio`,
posle savetovawa sa Englezima, prvak
Demokratske stranke, profesor Radoje KneæeviÊ,
a generali-puËisti je usvojili. (KneæeviÊ, tada i
posle samo `skromni` ministar dvora, `pokriven`
autoritetom mladog Kraqa, bio je stvarno
zakulisna i uticajna `siva eminincija` puËistiËke i
kasnije izbeglih vlada u Londonu). SaËiwavali su
je voe svih srpskih demokratsko-kapitalistiËih
stranaka - iznueno dr MaËek kao predstavnik
Hrvata, jer je liËno bio protiv puËa - i Slovenci,
kako bi vlada, bar formalno, zadræala
jugoslovenski karakter. ©to se Srba tiËe bio je to
`krem` prozapadnog malograansko-partijskog
druπtva. 

OπamuÊeni ratnom propagandnom mnogi
graani u veÊinski srpskim varoπima, izaπli su na
ulice i vatreno pozdravili puË i puËiste, ali je
puËistiËka vlada  u strahu od nemaËke reakcije,
brzo poËela sa naivnim izjavama, da nije protiv
Pakta. Samo 10 dana posle puËa, 6. aprila, NemaËka
je silovito napala Jugoslaviju i æestoko bombar-
dovala Beograd. Posle 12 dana beznadnog rata
(beæanije) naπa vojska je bezuslovno kapitulirala

18. aprila, a Jugoslavija  poraæena i odmah razbi-
jena na novu dræavu, ustaπku Hrvatsku, i nekoliko
posebnih okupacionih uprava sa razliËitim ste-
penima autonomije. Samo je uæa Srbija kaæwena i
najstroæije okupirana, sa svim uæasnim
posledicama po narod i dræavu, koje DVQ neæe-
qeno `predvideo`. A general MirkoviÊ, dok se o
kapitulacija joπ pregovaralo, poËeo je avionima da
evakujiπe na britanski Sredwi istok, prvo Kraqa
(u trenutku begstva u tuinu,  jedino oliËewe
dræave i legitimiteta), zatim  puËistiËku vladu
(bez MaËeka, koji je u vladu deligirao  `demo-
kratsku` sabraÊu, ©uteja i ©ubaπiÊa, a sam  vratio
u Hrvatsku) wihove porodice, plus joπ nekoliko
`prosveÊenih` srpskih demokrata.

Posle kapitulacije vojske, DVQ, jedini
mobilisani rezervni potpukovnik kome je povere-
na komanda pukom (svedoËanstvo da je Generalπtab
i pod komandom puËista verovao u wegovu sve-
stranu ispravnost i vernost narodu i otaxbini),
povukao se na porodiËno imawe kod Smedereva i
ponaπao kao svaki porobqen i potiπten rodoqub,
ne pokuπavajuÊi da deluje politiËki. U meuvre-
menu Nemci su obrazovali srpsku Komesarsku
upravu na Ëelu sa Milanom AÊimoviÊem, biπim
ministrom unutraπwih poslova u StojadinoviÊevoj
vladi. Posle nekog vremena, AÊimoviÊ je navodno
sluËajno sreo na ulici uglednom Ëlana Zbora,
inæiwera Milosava VasiqeviÊa, direktora
Beogradskog sajma, raspitivao o DVQ i wegovom
boraviπtvu i preko wega poslao mu molbu da
pomogne Komesarskoj upravi. Posle dvodnevnog
savetovawa sa VasiqeviÊem, DVQ je pristao da
pomogne, pod uslovom da je to istinska domaÊa
samouprava - predviena meunarodnim pravom - a
ne samo ispostava za izvrπewe nemaËkih
nareewa. Odbio je da liËno ue u Komesarsku
upravu, ali se saglasio da VasiqeviÊ bude komesar
privrede, a dr Steva IvaniÊ, Ëlan-osnivaË Zbora
i upravnik Centralnog higijenskog zavoda, komesar
zdravsta. 

Kasnije, posle eksplozije nagomilne muni-
cije u smederevskoj tvravi, 5. juna, primio se
`tehniËke` i nezavisne uloge Komesara za obnovu
Smedereva, a zboraπka omladina iz svih krajeva
okupirane Jugoslavije obrazovala Smederevsku
dobrovoqnu radnu sluæbu da, barabar sa DVQ,
pomogne u sahrani mrtvih, otkopavawu æivih i kas-
nijem rasËiπÊavawu ruπevina. DVQ je ostao kome-
sar i pod NediÊevom vladom sve do povlaËewa iz
Srbije.

Ubrzo se ispostavilo da komesari nemaju
dovoqno slobode u radu i ne zadovoqavaju najæi-
votnije potrebe okupiranog naroda. VasiqeviÊ i
IvaniÊ su podneli ostavke i izazvali krizu
Komesarske uprave, a od Nemaca traæeno da odobre
osnivawe prave Srpske vlade, sa svom slobodom i
inicijativom, pravom i duænostima, koje normalne
vlade u unutraπwem radu i politici imaju.

Priteπweni svestranim angaæovawem svo-
jih snaga u ratu protiv Sovjeta koji je 22. juna
otpoËeo i oruæanim ustankom naπih komunista koji
je usledio, Nemci su pristali. Ostalo je skupu
uglednijih Srba i predstavnika bivπih politiË-
kih stranaka da nau najboqu liËnost, sa veÊ
steËenim druπtvenim autoritetom, da obrazuje
vladu. DVQ je odmah predloæio biπeg ministra
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Назив моје последње колумне у Политици,
када је укинута, био је „Нагнути медији”. Писао сам
једном недељно, а онда сам, по доласку новог глав-
ног уредника, 2009. године, обавештен да је „про-
мењена концепција рубрике”. То је значило да више
нема моје колумне. Убрзо сам изгубио могућност да
се недељно оглашавам и у Печату (2010). За прве
сам био неподобан као евроскептик, а за друге
неподобан зато што сам био одвећ резервисан
према патриотском карактеру једне, наводно
опозиционе, странке у успону (која је данас на
власти).

Од тада сам се повремено оглашавао на сај-
товима као што су НСПМ (2010-2015) или Коссев
(2015) и у њус магазинима попут Геополитике (2010-
2015) или Времена (2014-2015). Али, нисам имао
могућност да редовно коментаришем политичка
збивања.

Но захваљујући љубазности Фонда стратеш-
ке културе, сада сам поново у прилици да једном
недељно (сваког уторка) понешто напишем о поли-
тичким и друштвеним дешавањима, првенствено у
Србији. А за тему првог текста из нове серије изаб-
рао сам ону којом сам се опростио од своје колум-
не у Политици - стање у српским медијима.

Наслов „Нагнути медији” значио је, те 2009.
године, да „док у нашем бирачком телу постоји
равнотежа између `евроуниониста` и `суверениста`,
у великим медијима убедљиво доминира евроре-
формски дискурс”. Узрок томе је, објашњавао сам,
„директан утицај евроатлантских структура, које
су интересно везале један део власничко-уред-
ничког естаблишмента за себе”. А главна поли-
тичка последица била је ефикасна медијска хајка
против српских политичара који би посумњали у
неалтернативност „евроинтеграцијских процеса”.
Као пример сам навео Војислава Коштуницу који
је, „пошто су САД и ЕУ подржале сецесију Косова,
покушао да промени нашу државну политику”.
Убрзо је остао без власти и сасвим маргинализо-
ван.

Анализирајући даље политичке прилике, те
2009. године, закључио сам да слична опасност
прети и Борису Тадићу. Он је био тај који је, фор-
мално, изгурао Коштуницу из власти. Али, казао
сам, он изгледа верује у своју предизборну паролу:
„И ЕУ и Косово”. Пробао је да игра самостално по
питању Косова, пустио Русе у енергетику, а и
Цркву је помало уважавао. Резултат је била
медијска кампања која је кренула против њега и
Јеремића. „Да ли ће и коначна политичка судбина
Тадића бити иста као Коштуничина, остаје да се
види. Али, оно што је већ сада јасно јесте да је ути-
цај чак и најмоћнијих српских политичара на
овдашње медије постао ограничен”.

Велики медији, закључио сам, све су више
под утицајем интересне мреже Брисела и
Вашингтона, а све мање под утицајем интереса
српске државе, па и српске власти, ма која да је у
питању.

И оно на шта сам упозоравао у Политици -
коју је тада преузео Борис Тадић - заиста се на
крају догодило. Брисел и Вашингтон су убрзо
обезбедили да у Србији на власт дође „коопера-

тивнији партнер” од Тадића. Тај нови партнер им
је дао све оно у вези с чим се Тадић мислио:
Бриселске споразуме (1 и 2), предају Севера
Косова Приштини и фактичко признање сецеси-
је.

Но како стоји ствар с медијима и политиком
данас? Медији су 2009. године били „нагнути” на
еврореформску страну. Данас су пак „нагнути”
тако да прете да се сурвају у политичко и друшт-
вено бездно. Комерцијалне телевизије с национал-
ном фреквенцом једноставно су укинуле готово све
политичке емисије дуже од 15 минута. Још се на
Пинку може видети понека једносатна емисија,
али она је увек резервисана за Премијера и
његове пропагандисте. Слично је и у „Јавном сер-
вису” (РТС). Политичке емисије су редуковане, а
могућност да јавност чује и неко другачије миш-
љење - осим оног да „ЕУ нема алтернативу”, или
да „ММФ високо цени реформске напоре
Вучићеве владе” - практично је равна нули.

Такође, „реформом медија у јавном влас-
ништву” (читај: њиховом бесомучном приватиза-
цијом), власт је сасекла добар део информатив-
ног простора у Србији. Ти медији, углавном локал-
ни и регионални, или су допали у руке „контроверз-
ним бизнисменима”, или су једноставно угашени.
Оно што је у медијима и било информативно, сада
је постало таблоидно. Српска јавност не само да
више није у прилици да чује другачије мишљење.
Она је све мање у прилици да чује било какво
мишљење.

На крају, врхунац урушавања српских меди-
ја је таблоидни рат чији смо ових дана сведоци. Од
власника Курира, у покајничком тону, сазнајемо да
је, заједно с власницима Информера и Пинка „био у
изборном штабу Александра Вучића”, те да је „уче-
ствовао у пројекту улепшавања стварности”. Од
власника Информера и Пинка (и њихових гласного-
ворника) пак сазнајемо да је на делу „пројекат
рушења Вучића” и да је то због „Вучићеве успешне
посете Москви”, те да је власник Курира део тог
пројекта.

Да ли је заиста реч о почетку уклањања
Вучића, по претходно примењеном обрасцу елими-
нације Коштунице и Тадића? Мислим да је за то
прерано. У случају Коштунице и Тадића коопера-
тивнија резерва већ је била спремна. Сада такве
резерве нема. Друго, нисам сигуран да је Вучић
исцрпио све своје „капацитете кооперативно-
сти”. Косово, избеглице, приватизација, ММФ -
има ли да је за било шта рекао не? И одакле,
уопште, сумња у то да ће се та серија „кооператив-
ности” у будућности наставити?

Али, није Вучић јунак ове колумне. Њен јунак
су наши медији. Вучић неће тако брзо пасти. Али
наши медији толико су се нахерили да је њихов
слом изгледа неминован. Заправо, слом се можда
већ догодио. И можда ћемо морати, ускоро, да на
ледини почнемо рад на изградњи нормалних меди-
ја у пристојном друштву.

Слободан АНТОНИЋ

Фонд Стратешке Културе/SIEM, 10.11.2015.
(Podvukla - Iskra)

Нагнути медији

Veliki mediji pod uticajem EU i SAD
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Svetlana-Velmar JankoviÊ...

ци окупатора, заувек смо изгубили своју част у
очима савременика, али смо успели да спаси-
мо многе животе и многа национална блага...
Надам се да ће наши потомци једног дана
моћи да праведније оцењују и оно што смо
учинили и што нисмо учинили. Сад је још
рано. Отићи ћемо са овог света обележени, у
својој земљи, као издајници, што није лако ни
поднети ни понети у гроб. Али, Божија
Промисао је недокучива.'' (251) Велмар даље
пише својој кћери: ''Никада нисам пристао уз
фашизам... Фашизам ми је био стран колико и
комунизам.''(243)

Нема података како је Светлана реаги-
рала на то (нису сва њена писма, која мора да
су постојала, објављена у овој књизи, али
њено понашање према њему се доста измени-
ло. Пре свега, љубав према оцу, затим њен
понос кад је видела у књижарским излозима
да се његове књиге поново објављују у земљи.
''Тај састанак са мојим оцем, који се, невид-
љив али присутан, вратио док моја сестра и ја
постојимо, обасјао ме је светлошћу што траје
и данас.'' (255) 

Она није никада негирала да је
Владимир њен отац, нити одбацивала његове
ставове. Све у свему, њен однос према оцу био
је врло личне и осећајне природе, и тако је
остао до краја њеног живота. У књизи су и
писма нашем другу Гојку Протићу, коме у
одговорима није замерала што је био збораш.
И писма њених другарица њој. Велики број
породичних илустрација повећао је вредност
ове аутобиографије. Такође и занимљив увид у
књижевне прилике у српској књижевности у
другој половини двадесетог века.

Последње речи приређивача указују на
недовршен обим дела Светлане Велмар-
Јанковић и шта је могла да учини да је имала
времена. Исто тако указује на сврху ове књиге.
Мада је аутобиографског карактера, она
осветљава главне особине њеног дела:
Светлана ''избегавала је свако накнадно
тумачење и произвољност, сваку документар-
ност и есејизирање, не дозвољавајући себи ни
ламент ни ликовање, али је сваки свој опис,
сваку успомену и тврдњу пропуштала кроз
сито докумената, извора и непосредних ути-
сака да би веродостојно приближила и умет-
нички уобличила лични доживљај једног пре-
ломног времена.'' У исто време указује на
вредност свог књижевног дела.

Васа Михаиловић

1 Светлана Велмар-Јанковић. Прозраци 2
(Београд: Лагуна, 2015), 464 стр. Бројеви стра-
ница цитата назначени су у тексту.

+ VASA MIHAILOVI∆
U Stamfordu, Konektikat, SAD umro je 21.

novembra 2015, na dan svoje slave, naπ poznati
drug, najplodniji saradnik Iskre i kwiæevnik.
Vasa MihailoviÊ (89).

Vasa se rodiio, πkolovao i æiveo u
Leskovcu skoro do kraja nemaËke okupacije, kada je
stupio u srpske dobrovoqce. Kao gimnazijalac  bio
je Ëlan `Belih orlova`, omladinske organizacije
JNP Zbor. Sa dobrovoqcima prolazi kroz sve
posledwe borbe u Srbiji, povlaËewe i okrπaje sa
komunistima u Sloveniji, potom proboj ka Italiji i
prelazak nacionalnih snaga granice, prvih dana
maja 1945. i predaju oruæja `saveznicima`. Usledilo
je prebacivawe razoruæanih nacionalista u vojno-
izbegliËke logore sredwe Italije. 

Vasa je kao pripadnik SDK prvo u logoru
Forli, a zatim u velikom logoru svih nacionalnih-
snaga, Eboli, juæno od Napuqa. U izbegliËkim
logorima Italije Vasa produbquje svoje
kwiæevno-pesniËke sklonosti i znawe i naroËito
je aktivan na naπim Kwiæevnim veËerima. Posle
mira sa Italijom 1947, `saveznici` tog proleÊa
sele logor Eboli u britansku zonu okupirane i
razorene NemaËke i razbijaju u nekoliko logora i
ubrzo prevode wihove stanovnike u civilni status
`raseqenih lica`. Vasa iz NemaËke emigrira u SAD
1951.

U Sjediwenim dræavama, Vasa se æeni
suprugom Brankom. U braku su porodili dva sina,
Dragana i Zorana i u »apl Hil æiveli 46 godina.
Odrasli i veÊ oæeweni sinovi, sa svojim potom-
stvom, su se ranije preseli u Stamford. Da bi bili
bliæe sinovima i wihovim porodicama (sedmoro
unuËadi), Branka i Vasa su im se pridruæili 1997.
Branka je umrla 2006.

U Americi Vasa je radio i daqe se
πkolovao. U Detroitu je radio u fabrici Krajsler
i studirao na Univerzitetu. U Berkli, Kali-
fornija postao je doktor filozofije. Poznavao je i
govorio viπe jezika, Ali wegovo glavno `zanimawe`
bilo je kwiæevnost i pesniπtvo na oba jezika -
srpskom i engleskom.

Iskru je ogromno zaduæio. U mnogogodiπwoj
saradwi napisao je 186 prikaza u rubrici
`Revizionizam u srpskoj kwiæevnosti` i 19 napisa
`Dokumenti`. Bio je aktivan Ëlan i saradnik
Udruæewa kwiæevnika Srbije. Kwiæevne novine,
oktobar/novembar objavile su wegovu posledwu
priËu. A ovih dana, vrlo prigodno (ne oËekujuÊi
wegovu smrt), gospoa Mira MatariÊ iz SAD, nam je
poslala svoj prikaz posledwe Vasine kwige na
engleskom `Darovi prirode`.

Vasa je sahrawen 28. novembra u »apl Hilu,
pored supruge Branke. Naπe iskreno sauËeπÊe
wegovoj brojnoj porodici. Naπem odanom i
darovitom drugu, Vasi MihailoviÊu, slava i hvala.
Molimo se vaskrslom Gospodu da mu podari rajsko
naseqe!

Iskra

qawa. Osloboen je posle skoro godinu dana i tek
polovinom 1943. vraen za komandanta dobrovo-
qaca.

Dolazak Draæe MihailoviÊa na Ravnu Goru
sa mawom grupom svojih oficira i vojnika, da tu
pripremi `savezniËku` gerilu protiv okupatora,
dodatno komplikuje veÊ preteπku ratnu situaciju u
Srbiji. A odnosi MihailoviÊa i NediÊeve vlade i
srpskih dobrovoqaca kao wene borbene `opera-
tivne` vojske, najznaËajnija su dogaawa u Srbiji, do
ponovni pokuπaja Titovih snaga da se 1944. vrate u
Srbiju.

Draæa je prvo mirovao na Ravnoj Gori i nas-
tojao da regrutuje i ojaËa svoje snage πirom Srbije.
Wegov prvi autant bio je poruËnik Vlada Lenac,
stareπina omladine Zbor. Draæa ga je poslo u
Beograd da uhavti vezu sa vienim qudima i
prikupi novËanu pomoÊ. Lenac je odmah doπao kod
DVQ i uz wegovu pomoÊ prikupio znatnu sumu novca.
Trebalo je da se sa prikupqenom pomoÊi vrati na
Ravnu Goru, a razgovaralo se i o jaËawu veze DVQ
sa Draæom, pod pretpostavkom da on neÊe
preuraweno napadati Nemce, izazivati wihove
drakonske odmazde prema nevinom narodu i tako
slabiti NediÊevu vladu i wegove napore za
opstanak teπko ugroæene Srbije. Stigla je vest da
su Draæini Ëetnici otpoËeli saradwu sa komunis-
tima i zajedniËki napadaju Nemce (vaqda da mu
Tito ne preuzme `slavu` jedinog ustanika, bez obzi-
ra na sudbinu naroda). Lenac je isporuËio pomoÊ
Draæi, ali mu se sam viπe nije vraÊao.

Tako je otpoËeo sukob draæinovaca i
dobrovoqaca. Oni su po pravilu napadali, obiËno
iz zasede, a dobrovoqci se samo uspeπno branili.
I pored toga, dobrovoqaËke stareπine na terenu
su uvek nastojale da te odnose poprave i unaprede,
podseÊajuÊi na korist nacionalnoj stvari  zajed-
niËkog ruπewa UæiËke republike. Primer je
dolazio odozgo. Sekretar DVQ, Boπko KostiÊ,
prilikom svog bavqewa u Turskoj, doneo je Draæi
πifru za direktnu radio vezu sa izbeglom vladom
u Londonu. DVQ je stalno pokuπavo, kao `advokat`
NediÊeve vlade, da se sastane sa Draæom, ubedi ga
da je sa glediπta narodnog dobra i preæivqavawa
Srbije, potrebno nenapadawe i mirovawe, dogod su
Nemci jaki da osakate narod i Srbiju dokrajËe.
Ugovoreno je nekoliko takvih sastnaka, na neke je
DVQ odlazio  po cenu æivota, ali je samo jedan
ostvaren ne sa Draæom, veÊ wegovim zamenikom
generalom TrifunoviÊem. Sporazum nije zaæiveo,
najverovatnije pod uticajem `savezniËkih` (ali uvek
tuih interesa) oficira za vezu. Kao πto je veÊ puË
27. marta pokazao, nije wima bio potreban mir i
dobro naπe dræave i naroda, veÊ joπ jedan
`kolonijalni` rat preko `posrednika` (gde drugi ginu
za wih i  wihove interese). 

Napadi na dobrovoqce i propaganda protiv
Zbora su naroËito pojaËani 1942/43. godine, kada je
Srbija bila gotovo slobodna od komunista, a Draæa
obustavio direktne napade na Nemce zbog straπnih
odmazda. Trebalo je pred `saveznicima` ratovati
protiv nekoga. Izabrani su domaÊi `saradnici oku-
patora` - dobrovoqci. To je potsticala i izbegliË-
ka vlada u Londonu, wen `vojni kabinet`, koji je
vodio brat Radoja KneæeviÊa, proizvoqno je
stavqao pod  kazneno `slovo Z`, Ëesto dobre i
nezainteresovane Srbe. Mnogi tako æigosani su i 

5

vojske, armijskog generala Milana NediÊa, tada joπ
u nemaËkom `kuÊnom zarobqeniπtvu`, pa je wemu i
povereno da privoli NediÊa da se primi. NediÊ se
prvo dvoumio sumwajuÊi u dovoqno podrπku naro-
da, ali je posle molbe joπ πireg skupa srpskih
uglednika, pristao. Obrazovana je NediÊeva vlada
`srpskog narodnog spasa`, a DVQ ponueno da ue u
wu. Obrazloæio je da ne moæe, jer bi im zbog
prqave i zlonamerne propagande protiv wega samo
smetao, ali se javno obavezao da Êe je zduπno
podræavati i biti wen `advokat` pred javnoπÊu u
svakom pogledu, πto je glasno i Ëinio sve do
povlaËewa iz Srbije. U vladu je mesto wega uπao
ugledni predstavnik Zbora, Mihailo-Miπa OlÊan,
posednik iz Petrovgrada (Zrewanina).

Prvi izazov NediÊeve vlade bila je
unutraπwa bezbednost Srbije. Formirani su
oruæani ogranci Srpska dræavna, gradska i
graniËna straæa, a za borbu protiv komunistiËih
partizana profesionalni vojnici jugoslovenske
vojske - Podoficirski odredi. Duhovno-politiËki
nedovoqno pripremqeni, nasedali su `oslobodi-
laËkoj` propagandi i neuspeπni u suzbijawu komu-
nistiËke gerile. Nemci su poËeli sa odmazdama i
primenom krvavog kquËa `100 Srba za ubijenog, a 50
za rawenog Nemca`. Pretili su podelom uprave
Srbijom okolnim neprijateqima - koji su veÊ
imali i primewivali svoje kaznene kquËeva za
`Ëistke` Srba - hrvatskim ustaπama, Maarima,
Bugarima... 

NediÊeva vlada bila je pred ostavkom, a
narod bioloπki ugroæen drastiËnim odmazdama.
Ustao je ministar OlÊan i traæio da se ostvaka
odloæi, a on Êe veÊ sutra izdejstvovati da se 500
omladinaca  Zbora stave vladi na raspoloæewe,
koji Êe duhovno-politiËki opremqeni, umeti i
znati, da se uspeπno bore sa komunistima. Tako je
stvoren prvi (aËki) dobrovoqaËki odred pod
komandom aktivnog poruËnika Budimira NikiÊa,
koji je posle nekoliko dana, u borbama kod Grocke
i Draæwa, porazio partizane i sam podneo prve
ærtve. PoËetkom septembra 1941 usledilo
stvarawe drugih odreda, pa ih je uskoro bilo 12,
koji su nastavili sa uspeπnom borbom protiv komu-
nista. Obrazovana je DobrovoqaËka komanda sa
glavnim odsecima takve ustanove. NediÊ je imeno-
vala za wenog komandanta, aktivnog pukovnika
Kostu Muπickog, a za naËelnika πtaba potpukovni-
ka Radoslava TataloviÊa.

Razume se da qudstvo 12 odreda dobrovqa-
ca nisu mogli biti svi zboraπi, ali jesu bili
wihovo `so i videlo`; okuraæewe, kapisla i zamah
u posteponom ujediwewu svih nesloænih naciona-
listiËih snaga u uspeπnoj bori protiv `interna-
cionalnih` komunista, sa rezultatom da je na kraju
1941. UæiËka republika poraæena, a Tito i parti-
zani izbaËeni iz Srbije (`kao kuËiÊi` - wihovo
objaπwewe). U tim posledwim uæiËkim operacija-
ma, i pored povremenih ranijih napada Draæinih
Ëetnika na dobrovoqce, koje su ovi uvek uspeπno
razbijali, Kosta Muπicki, komandant dobrovoqa-
ca, je obavesti MihailoviÊa, da Êe ga Nemci
napasti na Ravnoj Gori. Nemci su odmah uhapsili
Muπickog i izveli na ratni sud, navodno ga
osudili na smrt (a dobrovoqci izgubili poverewe
okupatora i dugo zapostavqani), te su ga samo
stalne intervencije NediÊa i DVQ spasle stre-
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zverski zaklani, mada su se braÊa KneæeviÊ kas-
nije branili da je `Z` znaËilo `zaplaπiti`. U
izuzetno retkim sluËajevim, neke dobrovoqaËke
stareπine su samovoqno pokuπavale da se
revanπiraju DM Ëetnicima za napade, noÊnim
diverzantskim akcijama. Ko im se suprotstavqao,
koËio i osujeÊivao, pa i optuæivao viπoj komandi
- niko drugi nego  zboraπi, glavna meta ËetniËkih
napada.

PoËetkom 1943. dobrovoqaËki odrede su se
poËeli preformirati u pravu vojsku  nacionalne
Srbije, prvo bataqone, a potom pukove. Vaæno je
utvrditi da su dobrovoqci vremenski posledwe
stvorena oruæana skupina na tlu Srbije, πto je
dokaz da ih nije stvorila niËija `politika`, veÊ
reakcija na preteπko i haotiËno ratno stawe;  sud-
bonosna narodna i nacionalno-odbranbena nuæda.
DobrovoqaËka komanda je postala Srpski
dobrovoqaËki korpus (SDK) sa svim nuænim
sluæbama, od kojih su za duh i moral dobrovoqaca
posebno bile vaæne - verska i prosvetarska. DVQ
je traæio od zboraπa  da  ne nastupaju politiËki,
da  ne bi doπlo do raslojavawa dobrovoqaca na
zboraπe i ostale, te stareπine birale iskquËivo
po svojoj vrednosti i vojniËkoj sposobnosti, a ne
politiËkom opredeqewu. Tako su zboraπi i
prosvetari (koji nisu imali nikakva komandna
ovlaπÊewa) delovali pre svega primerom u æivo-
tu, ponaπawu i borbi. Prilazili su svojim drugo-
vima dobrovoqcima hriπÊanskom i domaÊinskom
briænoπÊu i starawem; drugarskom qubavqu jed-
nakih. Tako stvoren duh jedinnstva i nedeqivosti
dobrovoqaca, presudno je uticao na zagraniËne
pripreme naπe najπire duhovno-politiËke zajed-
nice za rasejawe.

Nije bitno koliko je DVQ, wen `advokat`,
uticao na NediÊevu vladu da stvori Vaspitni
zavod u Smederevskoj Palanci, ostaje Ëiwenica da
su wegovu Upravu i vaspitaËe Ëinili, skoro bez
izuzetka, zboraπi, dobri poznavaoci komunistiËe
doktrine i delovawa. Prvi zadatak Zavoda je bilo
spasavawe komunistiËke omladine, `provaqenih`
skojevaca i Ëlanova partije, iz BawiËkog logora,
smrtne opasnosti, iz koga su Nemci prvo odbro-
javali ærtve za streqawe u svojim straviËnim
odmazdama. U vaspitnoj ulozi, Uprava i vaspitaËi
su traæili od `vaspitanika` da iskreno i otvoreno
iznose svoja komunistiËka glediπta, da bi ih u
ravnopravnoj i prijateqskoj diskusiji pobijali i
ubeivali i tako bez ikakve prinude, prevaspi-
tavali. Uprkos Ëestih nemaËkih primedbi na rad  i
na kraju pritisak na vladu da raspusti Zavod,
postignut je veliki uspeh. Najvaænije, veliki broj
omladine je spaπen sigurne smrti. NajveÊi broj
`vaspitanika`, ideoloπki neutralisan, pri
raspuπtawu, povukao se u `mirovinu`, a znatan broj
zaista ubeen i `prevaspitan`, vratio se  nacio-
nalanom putu. Najviπe ubeenih je stupilo u
dobrovoqce, meu kojima i uhapπeni Ëlan pokra-
jinskog komiteta partije u Velikom Gradiπtu,
izvuËen sa Bawice, UËa –oreviÊ.  Kasnije u
logorima i izbegliπtvu poznati zboraπ, koji je
umro u SAD. Neki od ovih su pobijeni u  masakru tri
SDK puka u KoËevju, verolomno predatih naπim
komunistima od strane Engleza.

Kada su sovjetske snaga izbile na granice
Srbije, NediÊeva vlada se iselila u Austriju, a
wena vlast ugasila. Tu ponovo dolazi do razlike u
sagledawu buduÊnosti meu nacionalistima i
wihovim snagama. MihailoviÊ, pre toga odluËno
potuËen od komunista koji su se vratili u Srbiju,
povlaËi se sa ostatkom joπ uvek brojnih snaga u
zapadnu Bosnu, oËekujuÊi skoro iskrcavawe
savezniËkih snaga na Jadranu, i poziva ostale
nacionaliste da mu se pridruæe. Srpska dræavna i
graniËna straæa sa oko 14,000 vojnika odlazi u
Bosnu, da ih posle neravnih borbi sa komunistima
i ustaπama, jedva 1000 stigne do BeËa. 

DVQ se opet pripisuje `predviawe` da se
to neÊe desiti, jer su `saveznici` Britanci
zvaniËno otpisali naπu izbeglu vladu, odrekli se
Draæe i preko ©ubaπiÊa predali vlast i legit-
imitet Titu, a wega i Narodno-oslobodilaËku
vojsku proglasili saveznicima, Ëak je i Kraq bio
primoran da pozove sve nacionaliste i monarhiste
da se stave pod Titovu komandu. U stvari nisu u
pitawu ni prethodna ni zadwa `vidovidost` DVQ,
veÊ taËno `Ëitawe` i razumevawe objektivnih
Ëiwenica - logiËan zakquËak, zasnovan na isprav-
noj `orjentaciji` u traæewu i ostvarivawu
dugoroËnog narodnog interesa, bezuslovno slo-
bodnog od svakog stranog uticaja, bez obzira  odak-
le dolazio. A onda temeqno poznavawe domi-
nantnog i bezobzirnog  `stranog faktora` i analiza
svakog wegovog `poteza`.

Sa takvim saznawima SDK i DVQ su se
povukli u Sloveniju oktobra 1944, jedinog podruËja
(TrπÊanski zaliv) na koji bi se eventualno
`saveznici` mogli iskrcati, da spreËe daqe prodi-
rawe sovjetskih i komunistiËkih snaga na zapad.
Pored posledwih borbi dobrovoqaca sa slove-
naËkim partizanima, DVQ odmah poËiwe sa ost-
varivawem zamisli stvarawa nove Jugoslavije.
Plan je bio da se tu koncentriπu sve preæivele i
aktivne nacionalne snage (Draæine snage u
Bosni, –uriπiÊevi crnogorski Ëetnici (tu je veÊ
boravila misija Ratka Pareæanina sa 30
dobrovqaca), –ujiÊevi Ëetnici iz Dalmacije (koji
je i na rukovodeÊim poloæajima imao dosta zbo-
raπa). U Sloveniju su veÊ bili SlovenaËki domo-
branci sa oko 20,000 vojnika (i tu je bilo
Slovenca-zboraπa), Srpski dobrovoqci (oko 7000)
JeveviÊevi Ëetnici, mawa skupina SlovenaËih
Ëetnika, planirano je i stvarawe Hrvatske armije
od jugoslovenski orjentisanih Hrvata i domobrana.
Tako stvorena armija od najmawe 100,000 trebalo je
da pozove kraqa Petra da joj se stavi na Ëelo i tu
u Sloveniji otvori front protiv Tita, a onda - kao
postojeÊa tvorevina i realna snaga na terenu -
zatraæi `savezniËku` pomoÊ i priznawe, i tako
proglasi (novu) Kraqevinu Jugoslaviju. Mlai srp-
ski istoriËar, Bojan DimitrijeviÊ, pisac obimne
kwige „Vojska NediÊeve Srbije” (Beograd, 2011),
naziva ovaj plan: posledwi ozbiqan pokuπaj da se
obnovi predratna Jugoslavija. 

DVQ je odmah dobio svesrdnu podrπku za
plan uticajnog slovenaËkog katoliËkog biskupa
Roæmana i komandata SlovenaËkih domobranaca,
bivπeg jugoslovenskog generala, Lava Rupnika.
Dobrovoqci i DVQ su pomogli i omoguÊili dolazak
u Sloveniju, veÊ krajem 1944, vojvode –ujiÊa i
wegovih 5000 Ëetnika. Intervencijom preko ranijeg

Водећа српска књижевница Светлана
Велмар-Јанковић (1933-2014) објавила је 1954.
године роман Ожиљак, којим је ступила у
српску књижевност. После њене недавне
смрти објављена је књига коју су саставили
њен супруг, као и приређивач ове књиге,
Прозраци 2 (2015).(1) То је други том романси-
ране аутобиографије Прозраци 1, објављене у
2003.  Светлана је аутор неколико романа и
других књига и као таква сматра се једним од
важних аутора у савременој српској књижев-
ности.

Књига Прозраци 2 састављена је од
материјала којимa није стигла да да завршну
форму. Из овог другог дела романсиране
аутобиографије читаоци и критичари моћи ће
да употпуне главне особине њене књижевно-
сти. У њој, осим продужетка аутобиографије,
налазе се и узајамна писма њеног оца
Владимира Велмар-Јанковића и писма прија-
тељима и од њих. Из њих може да се сазна
много о Светлани лично, њеном детињству без
оца, о раној младости у омладинским брига-
дама и првих књижевних сазнања и успеха.

Између осталог, интересантан је однос
према оцу, који је као члан владе Милана
Недића био осуђен на смрт за ''издају и злочи-
не'' које је наводно починио у министарству
просвете. Наводе се и званични документи о
његовим ''злочинима''. У свом сећању, а и у
осећањима према оцу, Светлана се у почетку
трудила да игнорише те недаће свог оца, који
је успео да се спаси, прво у Ватикану, а потом
у Шпанији, где је провео остатак живота као
избеглица. Кад је најзад могао да пише својој
супрузи, поготово кћери, коју је оставио као
малену девојчицу, Светлана је морала да се
суочи са тешком судбином свог оца и да пре-
узме став према њему. Испрва, као да је веро-
вала да је крив. 

У првом свом роману, Ожиљак (1956),
она приказује особу која је починила злочине,
те да је њена породица морала због тога да
носи на себи жиг, ожиљак, и да због тога неза-
служено пати. Светлана тиме није приказала
свог оца, као да није сасвим веровала да је он
крив. То се види у другом, прерађеном изда-
њу тог романа (1999), после четрдесет шест
година, да је јунакиња незаслужено оптужена.
Из тога се да закључити да је Светлана стави-
ла себи до знања да је у педесетим годинама
прошлог века онако писала под утицајем
комунистичке пропаганде. 

То се такође види и у каснијем роману

Лагум (види Искру од јула 1996), као и у њеном
исказу о књижевном приступу: ''Социјали-
стички реализам' је захтевао и подразумевао
миметичко представљање такозване 'соција-
листичке друштвене стварности', али само за
њене најлепше стране, коју је уистину било
тешко наћи, и сагледати.'' (115) И даље: ''У
тоталитарним владавинама никада се са
сигурношћу не зна који је 'прави пут', а шта је
'опасно скретање'!'' (129)

Као тинејџерка, Светлана није јавно
показивала шта мисли о оцу. Била је ипак
свесна да је кћер наводног непријатеља држа-
ве, али се понашала да јој то не смета. У раној
младости комунисти је нису прихватили, али
ни власти или познаници нису често њено
порекло пребацивали. Она је ипак била свесна
да носи жиг побеђене грађанске фамилије.
Покушавала је да се прилагоди новом стању.
Ишла је у омладинске бригаде и није избега-
вала тешке послове. Како каже, није припада-
ла социјалистичкој омладини већ припадала
је групи младих писаца, такозвана ''резервна
генерација'', који су покушавали да унесу
нови, модернистички дух у српску књижев-
ност. 

То показује да је она подсвесно осећа-
ла да нешто није у реду и да је због тога пати-
ла, осећајући се самотном и напуштеном, без
обзира што су је у њеном писању помогли
режимски људи као Ото Бихаљи, Ели Финци,
чак и Милован Ђилас (о потоњем она каже:
''Имала сам утисак да је Ђилас био обавештен
о мојој политичкој персони и пре него што ми
се обратио, љубазан и насмешен''. 142). Тако
се Светлана држала све до дописивања са
оцем Владимиром, после двадесетак година
од растанка.

У својим писмима супрузи Владимир
Велмар-Јанковић обраћао се, под псеудони-
мима, целој фамилији, а поготово својој
кћери. Кћер се није распитивала о истини
његовог ''издајства'', јер није знала о чему је
реч: ''Да ли смо баш за све криви? - питала
сам се нечујно, али ни тада као ни икад касни-
је нисам то питање изрекла.'' (43) . Тек после
двадесетак година, приликом сусрета у
Паризу, питала га је зашто је ушао у Недићеву
владу. Он јој је исцрпно и разложно говорио о
ситуацији у којој су се Срби нашли у немачкој
окупацији, о страдању Срба од усташа, о спа-
савању на стотине хиљада српских избеглица
из крајева који су постали непријатељи, а
нарочито о могућности да разјарени Хитлер
избрише Србију са лица земље. ''Ми, сарадни
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Proces zamene...

оптужују Русију за миграциону кризу због војне
интервенције у Сирији?

Сутра и кад би избила епидемија вели-
ких богиња они би рекли да је Русија крива.
Западни медији функционишу по принципу
„агит проп”. То је био совјетски модел давања
инструкција медијима, тако да оно што реци-
мо објави „Правда” на насловној страни данас,
то ће сутра све новине широм источне Европе
пренети. Ви апсолутно немате слободу медија
на свету, јер то су корпоративни медији који
функционишу по принципу културолошког и
цивилизацијског модела диктираног од стра-
не корпорација који су њихови власници, а
који су у симбиози са државним иснтитуција-
ма. Тако да ставови Стејт департмента изнети
данас, сутра бивају реплицирани у уводнику
Њујорк тајмса и у панелима ЦНН-а.

Шта се спрема Србији?

Ништа добро. Очигледно је из комплетног
понашања западних доносилаца одлука да нити
ће Србија икад ући у Европску унију, а да притом
се према њој односе са гадљивим презиром. Јер
овакво цинично поигравање са ескалацијом
услова нисмо нигде и никад видели.

Александар Вучић и поверница за равно-
правност, Бранкица Јанковић „саветовали” су
медијима да се клоне писања о азилантима у
негативном контексту. Очигледно да су савети
били успешни. Није ли то директна притисак на
медије и слободу говора?

Пре свега, он не мора ништа да саветује
медијима, јер медији ионако врло послушно
пишу и објављују оно што он жели и што
мисли. То је чиста демагогија да он неком
нешто саветује или препоручује, медији су
ионако његови. Он препоручује као што би сов-
јетски амбасадор препоручио Валтеру Улбрихту у
Источној Немачкој нешто, другим речима препо-
рука значи диктат.

Какве су шансе да се испуне предлози
повернице и да се села по Шумадији населе ази-
лантима?

То се неће десити. Они на које треба
мотрити су Албанци и Турци, јер на испраж-
њене рубне делове Србије, о чему је било речи,
првенствено ће се фокусирати Шиптари и
Турци, под паролом исправљања неправде из
1878. када је после Берлинског конгреса знатан
број Турака отишао из Ниша, Пирота, Лесковца
и Врања, а Албанаца из Топлице и Куршумлије.
То ће бити бити зона на коју првенствено треба
мотрити у будућности.

SIEM, 6.11.2015.       Разговарала: Весна Веизовић
(Podvukla - Iskra)

Штетност идеје о продаји
телекома

У сенци   терористичког напада у
Француској, који овдашњи медији и вла-
стодржци представљају и тумаче онако
како то желе њихви господари из Брисела
и Вашингтона, налазе се реални проблеми
нашег човека. За многе од њих, крива је
управо актуелна власт са својом пљачкаш-
ком политиком и бруталним неолиберал-
ним послушништвом према ММФ и ЕУ.

Све се више прича о штеточинској
намери Владе Србије да прода „Телеком
Србија“ АД,  које је стратешки веома важно
предузеће за нашу земљу. Неке од штетних
последица које би уследиле услед одлуке о
продаји Телекома, по тврдњама синдиката
су такве да би у том случају инвестиције за
развој компаније биле дупло мање, квали-
тет услуга био би знатно гори, у рурална
подручја се не би улагало, приход и добит
компаније би већим делом излазили из
Србије. Купац би у том случају смањивао
трошкове ради повећања добити отпушта-
њем запослених, што се може видети на
бројним    примерима других земаља југо-
истичне Европе. Треба поред ових, као и
многих других чињеница    нагласити да би
због продаје у време економске кризе цена
продаје Телекома била далеко нижа од
реалне, а новац који би се добио продајом
73% ове компаније,  био би једнак или чак
мањи од четворогодишње добити компани-
је, која ће буди речено после отплате кре-
дита за куповину Телекома Републике
Српске и откупа удела ОТЕ-а износити
преко 300 милиона евра.

Поред свега овога, још једна веома
битна чињеница које иде у прилог против-
љењу продаји овог стратешки важног
националног ресурса, јесте то што је преко
65% грађана Србије против продаје овог
предузећа. Сходно томе уколико се процес
продаје не обустави, издајнички вла-
стодршци по ко зна који пут показали да
својом политиком служења интересима
светских моћника, покушавају да комплет-
но уништавају наш народ како на духовном
тако и на политичком и економском плану.
Због свега сматрамо да би продаја овог
предузећа које веома успешно послује било
економски погубно, и само би водило
даљем порабљавању наше земље.

Srbija Б. Јовановић

glavnog nemaËkog predstavnika u Srbiji, Nojbahera,
DVQ je izdejstvovao osloboewe iz zloglasnog
logora Dahau, patrijarha Gavrila i vladike
Nikolaja, i wihov dolazak u Sloveniju, da pomognu
ostvarewu plana. Poslao je opet u Bosnu svog
sekretara KostiÊa, da sa Draæom usaglasi detaqe
plana. Draæa je pristao da –uriπiÊ sa svojim bro-
jnim qudstvom i vienim qudima krene iz Crne
Gore u Sloveniju, ali je ovaj samovqom podreenih
dobio navodno Draæin telegram, da  doe wemu u
Bosnu. –uriπiÊ je prijateqski ispratio
Pareæanina i dobrovoqce put Slovenije da se
vrate u sastav SDK, a sam sa svojima stigao do
Draæe. Ovaj ga je osorno doËekao pitawem: Ko te je
zvao i gde si doπao u ovaj haos i nemaπtinu? Duh i
moral oko Draæe bio je slab, a qudstvo uveliko da
se osipa. Prvi ga je napusti tzv. `Srpsku udarni
korpus`, tj. Srpska dræavna straæa. 

Draæa i –uriπiÊ  su se teπko zavadili i
ovaj odmah nastavio da se samostalno probija put
Slovenije. Zapao je u ratne makaze, izmeu ustaπa
i partizana, izgubio znatan broj zbega od 20,000
qudi. Posredstvom ustaπkog saveznika i
crnogorskog separatiste, Sekule DrqeviÊa,
predao se sa ostatkom qudstva ustaπama, a ovi ih
zverski poubijali. Od ogromnog zbega u austrijski
logor Vetriwe, jugosloenskih nacionalnih snaga
koje su se predale Englezima i zatraæile azil,
jedva su se `doteturali` wih mawe oko 700. A kada
su Engezi poËeli sa verolomnom predajom, wih su
prve, ne laæuÊi da ih voze u Italiju, kao nas
ostale - direkto preko granice - izruËili
Titovim partizanima.

U daqim razgvorima sa KostiÊem, Draæa je
odluËio da u Sloveniju poπaqe svog zamenika, ge-
nerala DamwanoviÊa, posledweg πefa NediÊevog
kabineta, da tu objedini sve veÊ prisutne
nacionalne jedinice i uspostavi direktnu radio
vezu sa DVQ, ali odbio da sam sa qudstvo uz wega
u Bosni, doe u Sloveniju, reËima da joπ nije vreme.
Po svemu  joπ uvek je neosnovo mislio da Êe se
`saveznici` iskrcati na Jadranu i baπ wega usvoji-
ti za saveznika. A u sluËaju da se to ne desi, na-
meravo je da se vrati u Srbiju, jer je nasedao glasi-
nama iz Ozne, da ga tamo narod æeqno Ëeka da ih
povede protiv omraæenog Tita. I tako se i odi-
gralo. Na granici Srbije uhvaÊen je od Ozne,
zatvoren, suen od KPJ, neznano u kavim mukama
osvetniËki pogubqen, da mu se i grob ne zna.

DamwanoviÊ je doπao u Sloveniju i
komandno ujedinio nacionalistiËke formacije,
ali za stvarawe armije od 100,000 nije bilo pome-
na ni uslova. DVQ je poginuo 23. aprila na
poslewem putu da se dogovori sa Patrijarhom i
vladikom Nikolajem o wihovom prelasku u ©vaj-
carsku da tamo uhvate vezu sa `saveznicima` i
obaveste ih o planu. SlovenËko nacionalno veÊe i
domobranci su se okupili u Qubqani da po planu
proglase  slobodnu Sloveniju i pozvali 3 dobrovo-
qaËka puka - koji su se vraÊali posle borbi na
reci Kupi, gde je trebalo  da obezbede prihvat
nesrenog –uriπiÊevog zbega - da pomognu u
obezbeewu Qubqane. DamwanoviÊ nije brinuo o
ostvarewu plana. Odmah je sa ostatkom podreenih
nacionalnih snaga, veÊ koncentrisanih blizu
Italije, (saobraÊaj zapadne Slovenije sa
Qubqanom partizani ranije presekli), pohrlio u

zagrqaj `saveznika` i prvih dana maja 1945. preπao
granicu, gde su ih ovi na licu mesta razoruæali i
strpali u vojno-izbegliËke logore sredwe Italije
- ©tab SDK i dobrovqce u Forli, a ostale u
»ezenu.

Posle vesti o smrti DVQ, u slovenaËkom
mestu, Postojni, (sediπtu Komande SDK) okupili su
se tu zateËeni prvaci Zbora i izabrali  za pret-
sednika Jaπu V. QotiÊa (brata DVQ) i obrazovali
Predsedniπtvo. Posle toga usledio je rad
zagraniËnog Zbora. 

Izgleda asimetriËno, da delatnosti
otaxbinskog Zbora od 15 godina dajemo mnogo veÊi
prostor, a radu zagraniËnog od 70, mawi. Razlog se
moæe videti u napred iznesenom. U periodu
matiËnog Zbora, postavqeni su temeqi  cele naπe
`politike`, od naπeg pristupno-hriπÊanskog
`pogleda na svet`, do naËina sagledawa i odbrane
suπtinskog narodnog interesa, ugroæenog i napad-
nutog od svemoÊnog stranog faktora (NSP).
Navedeni su  primeri primene i `odgovora` pomenu-
tih naËela na   najznaËajnije izazove i dogaawa u
Kraqevini Jugoslaviji i pod okupacijom, koji
dokazuju ispravnost naπih orjentacionih `koordi-
nata`. Zadatak zagraniËnog Zbora je vernost
nasleenoj `politici` i matiËnom narodu u velikim
iskuπewima izbegliπtva i rasejawa,  `obogaÊewoj`
iskustvom æivqewa i delawa u zemqama matiËnih
zapadnih demokratija.

U logorima Italije zadræana su imena i
struktura vojnih formacija, ali se æivot i rad
brzo okretao stvarnosti - aktivnostima normalnog
druπtva. O detaqima æivota u logorima postoji
druga naπa obimna literatura. Naπe je ovde da
prikaæemo, na osnovu iskusta u logorima Forli i
Eboli, prirodu i duh naπe πire zajednice koja se
tu stvarala i sazrevala, u pripremi za æivot i rad
u izbegliπtvu i kasnijem πirem rasejawu, poËetno
ponela teret tog rada, pokrenula `Iskru`, da ga
uskoro prirodnom `smenom generacija` u potpunosti
preuzme.

Jezgro su bili dobrovoqci koje smo napred
opisali. Wihov dugoroËan  zajedniËi æivot, borba
i drugarstvo, upliv `vezivnih` sluæbi, veÊ su od
wih stvorili jedinstvenu, ubeenu, odluËnu borbe-
nu zajednicu, koja je duboko verovala (sa glediπta
najboqeg narodnog dobra i nacionalnog interesa) u
ispravnost puta kojim je iπla i borila se.
Omladina Zbora, spontano ponikla, je od poËetka
bila autonomna (u Jugoslaviji - posebno ime `Beli
orlovi`), imala svoje Stareπinstvo i Savet;
πirila  ideje Pokreta kojim se oduπevqavala i
sluπala i savetovala sa wegovim vostvom. Kada
se u logorima poËela da sprema za izbegliπto, te i
formalno organizuje, dobrvoqci-nezboraπi, veÊ
su se u najveÊem broju oseÊali zboraπiima i
traæili da u organizaciju uu. Vremenom su
postali i veÊina u woj. Æeqa pokojnog DVQ da
zboraπi u dobrovoqcima treba da budu samo
`kvasac` koji  pomaæe da  sastojci `uskisnu` u
(homogeno) testo, ispunila se. Daqi zajedniËki
æivot i rad u logorima samo su produbili i raπi-
rili vrline dobrovoqaπtva, prirodno brisale
sve tragove razlika.  Ali  zajednica  se dograivla
i πirila. Bile su tu, naπe drugarice-omladinke
koje su zajedno sa dobrovoqcima poπle i
izbegliπtvo; negovale nas i s qubavqu leËile kao 
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zove, kao i planove za buduÊi rad, razmatrali i
reπavali saborno, u najboqem domaÊinsko-
porodiËnom duhu. Sretali smo se i zadragano poz-
dravqali kao braÊa i sestre - rod roeni.

»emu nas je douËilo æivqewe u klasiËnim,
matiËnim demokratijama?

Stekli smo nesporne potvrde da je poli-
tiËka demokratija samo naliËje svetskog visokog
kapitala, iza koje se kriju wegove anonimne gazde.
Da u toj sluæbi, kapitalistiËka demokratija, nije
nikakav labav, blagonaklon poredak,  veÊ precizno
smiπqen, strogo hijerarhijski, discilinovan sis-
tem, u kome dræavne sluæbe, prividno nezavisne i
slobodne druπtvene organizacije, javne i tajne
poluge, sinhronizovano rade na ostvarewu wenih
kapitalistiËkih, a ne reklamiranih, ciqeva. Da
politiËka demokratija i u dræavama wenim
centrima, kao sada SAD, poπto su u pitawu intere-
si svetskog (internacionalnog) kapitala, prema
narodu i wegovom dobru, odnose i deluju kao i u
zemqama periferne, uvezene i nametnute,
`demokratije`. U SAD, kao - recimo - Srbiji, posto-
je iste ogromne razlike izmeu vrlo bogatih i
mnogo siromaπnih; da isti stepen siromaπtva pos-
toji u obe dræave - privid razlika je samo u `stan-
dardu`, meren novcem. Siromah u SAD sa, provi-
zorno, 250 dolara meseËno, moæe da kupi istu
`korpu` usloga i æivotnih potrebπtina, kao i wegov
`parwak` u Srbiji, s provizorno, 50 evra. Verovati
da  je uvezena `demokratija` tu da deluje za dobro
naroda i nacije je πtetna i naivna samoobmana, jer
- oËigledno - to nije wen ciq.

Novi svetki poredak (NSP), posledwi juriπ
svetskog kapitaliza za preoblikovawe  i osvajawe
sveta, je toliko razvratno samorazgoliÊen, da samo
treba ne zatvarati oËi (u strahu ili oËajawu) da se
vide sva wegova avoqa i bezobzirna nedela od
krvavih ratova, obojenih revolucija, potpaqivawa
rasnih, verskih i graanskih razbojiπta, masovne
seobe naroda, do `presvlaËewa` nekad hriπÊanske
Evrope, suverenih dræava i naroda, u bezobliËno
sivilo `uranilovke`  naroda, nacija, rasa, kultura,
vera i nevera. Za potrebe kapitala i træiπta
upotrebqavaju sva sredstva, od genetskih promena
prirodnog biqa i rastiwa, do stvarawa mon-
struoznih æivotiwskih vrsta. Nove generacije ne
znaju ukus i miris sazrelog voÊa i povrÊa, jer
zeleno obrana - `sazrevaju` u hladwaËama super-
marketa. Isto neukusno `smeÊe` jede ceo svet, od
tople i sunËane ©panije do tmurne i kiπovite
Britanije. NSP je oËigledno sukobqen sa intere-
sima slobodnih naroda i suverenih nacija, pa se
protiv wega mudro bori ili mu se ropski predaje.
Oba reπewa su izlaz. Mi smo na strani naroda i
wegovog i nacionalnog interesa a za otpor NSP-u.
Ali  stvarnost govori: ishod borbe je vrlo neizves-
tan, pa je opasno NSP potcenit, a wegov protiv-
front u stvarawu (prerano) preceniti. Za borce
protiv NSP (bez obzira na ishod) siguran je mir
wihove savesti da su bili na pravoj strani.

S obzirom na napred izneta uverewa naπe
πire zagraniËne zajednice i usvojena glediπta
matiËnog Zbora i veru koju `Iskra`, kao weno glasi-
lo, 66 godina dosledno ispoveda, davno smo
zakquËili da ona nije biqka za strana podnebqa,
niti u wima moæe da opstane. Zato `Iskra` veÊ 25

Iskra i weno...

samopregorne bolniËarke i doktorke. Zatim naπi
stariji drugovi zboraπi i stareπine, a onda i
Ëitave porodice nekih dobrovoqaca. U zajed-
niËkom æivotu takve zajednice raale su se
qubavi, brakovi, novo potomstvo, porodiËna
povezanost; stvarala doæivotna prijateqstva i
prisno drugarstvo. Postajali smo πiroka porodiË-
na zajednica, koju je matiËni Zbor duhono i idejno
zadojio i u wu se utopio. Iseqena je iz  viπe hiqa-
ditog prostranog logora Eboli sa ostalim nacio-
nalim snagama, s proleÊa 1947, posle `savezniËkog`
mira s Italijom u britasku zonu okupirana NemaËke
i raseqena u viπe logora. 

»lanovi naπeg Predsedniπtva, koji nisu
mogli daqe iz NemaËke zbog godina, okupili su se
iz nekoliko nemaËkih logora u Minhenu i
pokrenuli ovu `Iskru`. Prvi i dugogodiπwi wen
urednik bio je Ratko Pareæanin. Materijalnu
osnovu za okupqawe Predsedniπtva, wihovo
skromno izdæavawe (jer su bili bez drugih priho-
da) i pokretawa lista, stvorili su pripadnici
gore opisana πire zajednica. Tokom 1948. uveliko
su se iseqavali iz NemaËke, prvo U Britaniju, na
ugovorene trogodiπwe, obavezno teπke radove, a
uglavnom odatle, postepeno u druge `savezniËke`
zemqe i kontinente.

©ta je inspirisalo ove qude da samoini-
cijativno skupqaju i vremenom stvore veliki
sredstva, deo wih odmah πaqu naπima u NemaËku,
a osatalo podare zagraniËnom Pokretu, gde god se
wegovi ogranci nalaze? Mi smo, posle masakra
3000 dobrovoqaca u KoËevju, u izbegliπtvo uπli
prepolovqeni, ali nikad vojniËki i idejno
pobeeni. Naπ duh i moral nikad nisu bili veÊi.
Duboko smo verovali u ispravnost naπeg puta i
zato imali dokaze. TaËno smo poznavali svet u koji
ulazimo i πta nas oËekuje. Nismo nasedali
tuinskoj propagandi. Bili smo imuni za ine utica-
je  - traæili i branili objektivan narodni
interes. Znali da se vernost narodu i wegovom
dobru u tuini ne mogu odræati bez sopstvenih
sredstava.

`Iskra` je bila glasilo matiËnog Zbora i
stalna veza naπe duhovno-politiËke πire zajed-
nice rasejane po svetu. Predsedniπtvo je prvo
kupilo sopstvenu πtampariju, a zatim stvorilo
izdavaËko preduzeÊe i πtampala dela mnogih
naπih i drugih pisaca i  postalo veliko skladiπte
kwiga. Najzad kupilo jednospratno zdawe blizu
centra Minhena, tu sve smestilo i obavqalo druge
svoje poslove. Iskra je πtampana u Minhen do kraja
1988, sve dok je tamo i posledwi Ëlan
Predsedniπtva (prethodno su dvojica `likvidi-
rani` od Ozne, Ratko ObradoviÊ i Jaπa QotiÊ) bio
æiv i bilo qudi sposobnih da je ureuju.
Preseqena je u Englesku, kompjuterski raena i u
formatu Ëasopisa πtampana u Birmingamu.

Karakter naπe πire zajednice najboqe
pokazaju Sabori koje smo ranije odræavali svake 4
godine u raznim zemqama, okupqali i po viπe
stotina predstavnika iz dræava i kontinenata gde
su æiveli i na wima jedni druge izveπtavali o
proteklom radu i æivotu, a opπte probleme i iza-

Три научно-истраживачке организације
из Београда: Институт за упоредно право,
Институт за криминолошка и социолошка истра-
живања и Криминалистичко-полицијска акаде-
мија, одржале су научну конференцију на тему:
„Миграције: правни, безбедносни, демографски
и социо-економски проблеми”.

Конференцији која се одржавала јуче и
данас присуствовали су бројни гости из земље и
иностранства. Један од гостију био је и проф.
Срђа Трифковић стручњак за геополитику. Проф
Трифковић је последњих месеци у својим члан-
цима и анализама изнео прилично забрињавајући
слику потенцијалне опасности са којима ће се
Европа, али и цео свет суочавати због вештачки
изазваних миграција.

У свом излагању поменули сте да постоји
могућност да се број избеглица попне и на две
милијарде. Како ће Европа да се избори са толи-
ком цифром и какав ће то утицај имати на
Србију?

Пазите, ја сам то поставио чисто хипоте-
тички, зато што је поменуто да и понижавајући
животни услови и живот у екстремној беди могу
да представљају основу за тражење избегличког
статуса, то јест азила. Па по том критеријуму од
седам милијарди житеља света око две мили-
јарде њих живи у земљама са мизерним бруто
националним дохотком по глави становника,
са дезертификацијом као што је случај у Малију,
Чаду, Централноафричкој Републици, у земљама
без много наде за побољшање прилика, а то је
практично цела посахарска Африка, то је
Нигерија са преко 200 милиона житеља и тако
даље... Дакле, далеко од тога да ја кажем да ће
две милијарде њих кренути, али што их више
буде прихватано, то ће више њих бити подстак-
нуто да крене. У том смислу мислим да је греш-
ка Европске уније не само што се не супро-
ставља Америци у интервенцијама које под-
стичу миграциону кризу, као што је случај са
интервенцијама у Ираку, Сирији и Либији, већ
такође што својом политиком прихватања
подстиче не само оне који су у земљама у који-
ма су присутна ратна дејства, већ и у онима у
којима имате дисфункционална друштва и
нефункционишуће економије да крену истим
путем.

Недавно је Ангела Меркел изјавила да
уколико се затворе границе, избиће рат на
Балкану, да ли је то изјава којом би оправдала
своју политику или заиста постоји опасност од
сукоба?

То су глупости! Она је морала да импро-

визује неки одговор. Било је постављено питање
шта њу заиста мотивише да дефакто води поли-
тику отворених граница. Правог одговора нема и
очигледно је да са становиштва марксистичке
теорије нема ни говора о томе да неки капитали-
сти организују прилив избеглица да би оборили
цену радне снаге јер просек образовања ових
миграната је десет година. Значи осам година
основне школе и две године средње, то је про-
сек. А за једну високо развијену постоиндустриј-
ску економију, као што је Немачка или западна
Европа у целини, једноставно ови и овакви миг-
ранти нису адекватна замена за неког вкв
машинбравара или компијутерског програмера.
Значи ово ће бити популација на терету државе и
која ће живети паразитски или од неког облика
државне помоћи, и или од криминала или од
неког сивог сектора. Немачкој не треба милион
ђубретара, перача судова и кучних помоћница.

Мислите да од сукоба неће бити ништа ?

Не. На Балкану могу да избију сукоби из
читавог низа разлога. Пре свега, рецимо кад
год Америка притисне на дугме Шиптари у
Македонији могу да направе крвопролиће али
да ће избегличка криза изазвати рат на
Балкану, то не. Између кога? Мађарске и Србије,
Србије и Хрватске? То су глупости.

А у Европи?

У Европи, као што је моја презентација
објаснила, бојим се да више нема способности,
нема ни моралне ни политичке спремности за
очување сопственог идентитета и сопственог
културног наслеђа, односно проблем је да тога
нема у владајућим, политичким, медијским и
академским елитама. Тако да нико заправо и не
пита обичан свет шта о томе мисли. Говори се о
некој демократији, а каква је то демократија
када долази рецимо 200 миграната, бива раз-
мештено у селу у Баварској које има 600 станов-
ника. Дакле, ја мислим да је Европа на некој
силазној путањи и цивилизацијски и демограф-
ски, и да је процес замене становништва у пуном
јеку.

Ипак Мађарска се издваја...

Као што сам и рекао, свака част Орбану.
Он се понаша на један одговоран и државнички
начин. Ово што сам рекао се пре свега односи
на земље западне Европе у којима је читав
проблем либарализам, који нагриза културни
идентитет и који нагриза традиционалне
облике постојања. Дакле то су Немачка, Велика
Британија, Скандинавија.

Како коментаришете западне медије који
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godina traæi qude u Srbiji koji bi weno naslee -
ne radi nas koji odlazimo, veÊ dobra naroda -
æeleli i mogli da usvoje i nekom savremenom
obliku, πire i oplode.

Posle `otopqewa` SRJ prema dijaspori,
poËeli su da nam se javqaju. Prvo su nam se
obraÊali saradnici `Otpora`, koji je ameriËki
ambasador u Hrvatskoj  sa nekim politiËkim grupa-
ma iz rasejawa, reæirao. Kada su uvideli da mi
nismo ti, brzo su se hladili i otpadali.

Zatim su doπli bar duhovno-politiËki
Ëistiji i bezazleniji. S obzirom na ekonomsko
stawe u Srbiji, `Iskra` je bila spremna da takvu
saradwu, pokuπaje i konkretne projekte materijal-
no pomogne i pomagala je, uvek pretpostavqajuÊi da
se radi o zajedniËkoj `opπtoj stvari`. U prvom
sluËaju posle viπegodiπwe saradwe i zajedniËkog
rada, u koji smo zaista uloæili velika sredstva,
partneri sa druge strane su iznenada ceo poduhvat
`privatizovali`. U drugom sluËaju u kome su
uglavnom uËestvovali razoËarani `otpadnici` iz
prvog pokuπaja, jedan Ëinbenik je direkno prone-
verio otprilike treÊinu novca koji je `ispario` u
prvom sluËaju. TreÊi sluËaj, u koji je uloæeno neπto
sredstava, takoe je okonËan `privatizacijom`.

Ali `seme` koje je sejala `Iskra`, pored gor-
weg `kukoqa`, palo je i na plodno tlo. Samoini-
cijativno se pojavio sajt `Novo videlo` na koji su
wegovi urednici odmah poËeli da prenose `Iskru`,
wena izdawa i izjave o dobrovoqcima, JNP Zboru i
drugu srodnu literaturu. Danas je taj sajt sigurno
najcelosnije sabrana dokumentacija (arhiva) o
radu, proπlosti, motivima i idejama pomenutih.
Vrlina qudi oko sajta je da materijalnu pomoÊ
nikad  nisu traæili ni oËekivali, a kad je i
najskromnija nuena - odbijali.

UshiÊena sajtom, `Iskra` je stupila u vezu sa
πirom zajednicom okupqenom oko sajta. Trebalo je
od uËinka `Novog videla` iskoraËiti u javnost i
πiri druπtveni rad. Pored toga, otpoËela je raz-
govore sa drugom πirom zajednicom Ëiji sajt u svom
programskom delu parafrazira skoro u celosti
predratna `NaËela i smernice` JNP Zbor. Ako je
trebalo neπto usaglasiti, bilo je odgovarajuÊe
razumevawe nekih stavova. U paralelnim dvo-
godiπwim razgovorima sa obe zajednce, sporazum je
postignut. Obrazovano je krovno pravno telo i
otpoËeo zajedniËki rad i oËekivano ujediwewe obe
zajednice. Sa sveukupnim nasleem koje im `Iskra`
nudi jedinstvo Êe se spontano ostvariti.

©ta je onda suπitina naslee `Iskre` koje
sigurno ujediwuje?

Od naπih naslednika se samo oËekuje da
dve orjentacione `koordinate` zduπno usvoje i
primewuju:

a) Okrenuti sadaπwici i buduÊnosti,
istraæuju suπtinski i dugoroËan narodni i
nacionalni interes, slobodno od svakog stranog
uticaja, uvezenih i kopiranih duhovno-politiËih i
privrednih modela, sa bilo koje strane dolazili  -
a onda wegovo proklamovawe, srËana odbrana reËju
i delom i gde je to moguÊe (i bez vlasti) wegovo
ostvarivawe. Tui modeli nisu skovani da æivo-
tvore naπ narodni i nacionalni interes, veÊ sre-
dine iz koje su ponikli.

b)  Temeqno poznavawe `stranog faktora`,

sada dominantnog Novog svetskog poretka(NSP) i
analiza svakog wegovog koraka, u posledwem
juriπu za osvajawe planete. NSP je oËigledno
neprijteq naπeg narodnog i nacionalnog interesa,
pa se i mudra strategija odbrane od napada gradi
wegovim suπtinskim poznavawem.

Zaπto je ovakva opπta orjentacija spontano
ujediwujuÊa?  Zato πto se ne bavi proπloπÊu.
Deobi, sukobi, ostraπÊenost, itd. `izviru` iz onoga
πto se veÊ dogodilo - i kao voda pod mostom -
proπlo. Izgubqene bitke proπlosti se ne mogu
dobiti, ali zlurado potsetÊawe na wih moæe da
probudi strasti.  NiËiju proπlost, politiku, ideje,
stavove, greπke, zastrawewa, dela ili nedela,
niti brani niti napada, jer to prosto nije wen
predmet ni ciq. Narodni intres traæi i brani na
tekuÊim i buduÊim `goruÊim pitawima` i izazovima,
naroda, pa je i svaki uspeæan odgovor posve nova,
nekopirana i neponovqena, originalna  `politika`.

Tako je i sa saradnicima na istom poslu koji
mu trenutno prilaze sa neπto razliËitih pozicija.
Usvajawe `Iskrinih` `koordinata` - ako liËni
interesi, surevwivost i ambicije nisu u igri - oni
u traæewu narodnog interesa i wegovoj odbrani
kreÊu sa istog polaziπta, pa je logiËno, da Êe im
odgvori i zakquËci biti bliski, ako ne isti.  Isti
zakquËci briπu razlike, raaju jednomislije,
otvraju put opπtoj slozi. Potrebna je samo dobra
voqa da se to spontno saæimawe prizna i potvrdi.

`Iskra` se posledwih godina okrenula
skoro 100% tekuÊim `goruÊim` pitawima naπeg
narodnog i nacionalnog interesa, nastojeÊi da
ukaæe na `lekovite` i odbranbene odgovore  na wih.
Bilo sve reim (zbog naπeg starewa i odumirawa)
originalnim napisima iz naπe zajednice, bilo
prenoseÊi Ëlanke naπih rodoqubivih analitiËa i
drugih objektivnih kritiËara.  Kod ovih posledwih
moglo je biti i nehotiËnih `iskliznuÊa` (neka nam
oproste - po naπoj greπnoj oceni) kad god bi izlaz
i `lek` traæili u nekoj od `udica` demokratsko-
kapitalistiËkog sistema - napr. `demokratskim`
izborima`, jer oni mewaju pojedince na vlasti,
podobne i posluπne, koje je sam sistem odabrao. A
avo nije u takvim pojedicima (oni su posledica),
veÊ u sistemu koji treba mewati.

Neko Êe zapitati zaπto `Iskra` svoje
naslee nudi onima Ëije osnovni zadatak nije
osvrtawe na proπlost, wene probleme, niËija
liËna odbrana, politika, ideologija, postupci...,
veÊ traæewe odgovora na sadaπwa i buduÊa `goruÊa
pitawa` narodnog i nacionalnog interesa i na tome
gradwa nove samosvojne narodne politike. Odgovor
je: `Iskra`, weni pokretaËi,  hriπÊanski `pogled na
svet` i `ideologija` prethodnih generacija, ærtvena
borba onih koji su je nadahnuli i stvorili - nikda
nisu bili sami sebi ciq, veÊ  verni sluæbenici
matiËnog naroda i wegovog interesa. Zadovoqstvo
ugaπene `Iskre` i nas koji odlazimo, biÊe odgovori
naπih naslednika na teÊuÊe narodne nedaÊe i iza-
zove, zasnovni na wenom orjentacionom polaziπtu,
biti upravo identiËni odgvorima matiËnog Zbora u
savremenim uslovima.

Posledwi urednik Iskre
Vladimir D. QotiÊ

Makedoniji su potrebni...

индивидуалним и у колективним спортовима,
улаже сам у себе, одриче се много чега како би
постигао резултате. Сматрам да је у данашње
време индивидуалност у спорту тешко може да
опстане. У спортисте се улаже веома мало, па се
зато и не могу очекивали врхунски резултати”,
каже Бикова.

Спремни за „зихерицу”

Они талентовани, успешни и компетент-
ни, светски реномирани уметници и научници,
који су у данашњој Македонији у мањини, боље
представљају земљу од њених акредитованих
амбасадора. Али личности које постижу
врхунске, међународне успехе све ређе се
одлучују да остану, а све чешће излаз траже
ван земље. Међу њима су и стотине младих
који у борби са моћним члановима странака
не успевају да потврде своје професионалне
способности.

„Кад буде дошло до тога да све идеје не
стижу са врхова моћи или да барем не морају да
буду од њих верификоване, када друштво буде
почело да функционише по хоризонтали и да се
не плаши да размењује идеје које нису прет-
ходно одобрене, тек тада ће се евентуално
ослободити индивидуални дух и слобода, и
стећи услови да се нешто догоди”, каже режи-
сер Слободан Уковски.

Македонија данас нема одговор на јед-
ноставно, али кључно питање: Ко сам ја? „Зато
што не зна одговор на то питање, она не може
да одговори ни на друга важна питања, као на
пример: шта желим, куда идем, шта желим да
постанем”, каже Унковски. „У скученом маке-
донском погледу на свет, са половичним
решењима и лудим ставовима о нацији, земљи,
слободи и вери, грађанин престаје да постоји.
Изморен од свакодневних брига око преживља-
вања, он нема ни времена, а ни капацитета да
уочи шта се дешава. Индивидуалност, лични
печат, неки посебан квалитет, специфична
знања и вештине, претходно искуство и успе-
си - све је то неважно, презрено и дефиниса-
но као `велика и непоправљива мана`. Ако
нисте идолопоклоник странке на власти, а у
том случају вам је капацитет за изражавање
сопственог мишљења једнак нули, онда сте
ништа”, наглашава Унковски.

И он тражи одговоре на македонска
„евергрин” питања: „Каква је то болест, греш-
ка у нашим генима, која нас чини млитавим,
слабим, колебљивим, уплашеним, неспрем-
ним на ризик, а увек спремни за 'зихер', без
обзира на то колико је лош? Који је то
суштински приоритет који би, као земља и
нација, требало да испишемо на нашој заста-
ви? НАТО и ЕУ - то су већ метафоре, фантаз-

магорије. Како да обележимо нашу земљу на
карти света - као неку туристичку дестинацију,
као земљу посебне врсте сира, као земљу хиља-
ду језера, као балкански центар дизајна, као
антички дизниленд? Ми немамо производ у
било ком облику који би био довољно велики да
се њиме напуни бар један шлепер”, сматра Ун-
ковски.

Брисел је заменио Београд

Звучи апсурдно, али је истина: највећи
бренд Македоније по којој се та земља пре-
познаје у свету, данас је, нажалост, спор око
имена. А ни тај спор није једини камен споти-
цања. Петар Гошев, политичар кога јавност у
Македонији повезује са развојем и полетом
деведесетих година, сматра да се са доласком
независности ништа суштинско није проме-
нило у односу на систем и период пре тога.

„Све до краја деведесетих мислили
смо да бити сам свој газда значи предност
која ће аутоматски да нас смести под неко
плодоносно дрвo, а да ћемо ми само да ужи-
вамо и једемо његове укусне плодове.
Ослобођени зависности од Београда, улетели
смо у зависност од сопственог начина размиш-
љања, сопствене (не)културе, сопственог знања-
незнања. 

Двадесет три године касније, улетели
смо у зависност од Брисела, односно међуна-
родне заједнице, без чијег посредовања се не
зна шта ће остати од махања наше заставе.
Ослободили смо се комунистичко-партијског
судства, а улетели смо у зависност од фами-
лијарног правосуђа. Ослободили смо се од
писама Титу и партијских директива КПЈ и
КПМ, а улетели у зависност од тајних догово-
ра двојице етничких атамана и њихових
структура које чак нису ни страначке већ је
реч о приватизованим државним службама.
Желели смо целовит суверенитет, политички и
економски, а улетели смо у програм распро-
даје јавних ресурса земље по најнижим цена-
ма. Наша размишљања, барем до сада, нису се
показала кадра за идеју о независности, која, у
суштини, није на прави начин ни схваћена”,
критикује Гошев.

Од осамостаљивања до данас
Македонија је успоставила односе са 170 држа-
ва света, а под њеним уставним именом призна-
ло ју је њих 135, међу којима и три сталне чла-
нице Савета безбедности УН: САД, Русија и
Кина. Двадесет три године касније, земља се
суочава са огромним унутрашњим преиспити-
вањем, реформама, успостављањем стабилних
односа и дијалогом у унутрашњем саобраћају. И
зато нико у Македонији данас нема право да
зажмури пред сликом која се види када се
погледа у огледало.

(Podvukla - Iskra)              Deutche Welle / SIEM
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Слушати професионалне либерале, исто као
и професионалне патриоте, једноставно

више није могуће

Признање да је терористички напад узрок
рушења авиона, уз обустављање летова у Египат,
веома су озбиљни моменти. Русија се налази у
акутној фази конфронтације са Западом.

У суштини, ми се истовремено боримо на
неколико фронтова. Негде побеђујемо, негде
губимо. Невини људи из срушеног авиона над
Синајем жртве су рата. Као и сви који су на Донбасу
погинули. То су наше жртве. Наши непријатељи
такође трпе губитке, често прилично сурове. Али
ту постоји разлика: наши прави непријатељи
ратују против нас туђим рукама и плаћају живо-
тима плаћеника или обманутог топовског меса,
било да су то украјински нацисти или Исламска
држава.

Отуда и неједнакост: нас погађају у живац,
а сами иницијатори геополитичких напада на нас
остају безбедни. Американци уопште ничим не
плаћају, Европљани - неким неугодностима
повезаним са санкцијама против Русије, које
делимично погађају и њих саме, и приливом миг-
раната са експлодираног Блиског Истока, каквим су
га учиниле САД.

У ситуацији у којој се ми сада налазимо,
постоји само један логичан пут - ка даљој ескалаци-
ји конфликта. Док ми директно не дирамо САД,
њих ништа не кошта да против нас хушкају све
више и више нових марионета - разјарених,
неурачунљивих, спремних да убијају, да дижу у ваз-
дух и силују. Нас.

РУСКО ДРУШТВО НЕМА ПОЈМА
Можда би руска власт и желела да откло-

ни напетост, али то уопште није у интересу САД.
Већ и само због тога све ће се само настављати. У
вези с тим поставља се питање: да ли степен поима-
ња од стране друштва одговара озбиљности изазо-
ва, тим истим изазовима?

Јасно је да људи који су путовали у Египат да
се одмарају нису нарочито размишљали шта се
дешава на Блиском Истоку и шта се дешава у Сирији,
а шта се дешавало пре неку годину у Каиру. Они су
погинули враћајући се са одмора иако су боравили
на линији фронта. И, да власт није забранила, они би
опет и поново, као омађијани, тежили да иду тамо,
све до следећег авиона срушеног експлозивом
исламиста или неке друге ужасне трагедије.

То је дисонанца: Русија је у рату, а нас
умирују немуштим и половичним алузијама и
неубедљивом разблаженом пропагандом која
уопште не води ка мобилизацији. Некоме изгледа
да ми имамо проблем са економијом и животним
стандардом, као и са неправдом у друштву. Све то
постоји, али то није главно. Главно је у томе што је
друштво неупућено у ситуацију у којој се налази.

Можда је једноставније управљати неразум-
ним бићима која себи не постављају питања и хип-
нотисана су ситним проблемима из „света живота”.

Чиме данас може да се похвали
Македонија, у свету у коме је независност рела-
тивна категорија, који зависи од међусобне
сарадње, повезаности, интеграција и незаустав-
љиве глобализације? Од чега је независна, а од
чега зависна? То су питања које је Дојче веле
поставио истакнутим личностима из македон-
ског друштвеног живота.

Економски експерт Зоран Јовановски
наглашава да су политичка и економска неза-
висност различити концепти који ретко иду
један с другим: „Да би нека земља била економ-
ски независна потребно је да има снажну при-
вреду или огромне природне ресурсе - нафту,
гас и слично. Македонија је 8. септембра 1991.
године стекла политичку независност, али је
по више аспеката остала економски зависна.
Она зависи од постизања унутрашње кохезије, а
за то је потребно да се исцртају јасне економ-
ске, 'црвене линије' око којих би у земљи посто-
јао општи, па и међугенерацијски, консензус. 

Као мала земља она мора бити отворена
економија, односно мора да увози и извози
добра и услуге. Македонија је зависна и од
дешавања у економијама Европске уније, нашег
највећег трговинског партнера, при чему треба
континуирано радити и на проналажењу нових
тржишта. Зависна је и од максималног кориш-
ћења кадровских ресурса које има, без обзира
на то да ли су они у земљи или у иностранству
јер потребно је пронаћи начин да се искористе
интелектуални потенцијали свих који овој
земљи мисле добро. Коначно, Македонија је
зависна од квалитетног инвестирања у образо-
вање, здравство, енергетику и инфраструктуру с
обзиром на то да се тако постиже дугорочно
одржив економски раст”, сматра Јовановски.

Врхови, а не дна

Македонија 23. годишњицу од стицања
независности дочекује 30 одсто сиромашнија,
са 28 процената незапослених и јавним дугом
од 3,3 милијарде евра, односно 40,8 одсто
бруто друштвеног производа (БДП). Према
проценама економиста, ако се на тај дуг
додају и дугови Народне банке, општина и
других институција, онда укупан јавни дуг
Македоније износи чак половину БДП-а, а то
је највиши ниво у последњих 14 година,
искључујући кризну 2001. и 2002. годину. Али
власти имају још већи дуг - да испуне обећање
дато македонским грађанима да ће земљу

интегрисати у Европску унију и НАТО.
Међутим, на самиту Алијансе који је одржан
протекле недеље у Велсу, није било речи ни о
Македонији, нити о интеграцији. Ни у послед-
њем извештају Европске комисије не може се
пронаћи податак о томе како се котира земља у
условима недостатка дијалога и опозиционог
бојкота Собрања.

Професор Денко Малески подсећа да су
очекивања пре две деценије била веома велика:
„Независност је била велика победа
Македоније. Она се тада уцртала на карту света
и добила заслужено признање. Али стратешки
циљеви који су тада постављени - евроатлант-
ске интеграције - до данас нису остварени.
Напредак Македоније данас зависи од решава-
ња два проблема: један је унутрашњи и везан је
за развој демократије, а други спољни - односи
са суседним земљама. То су два воденична
камена који земљу вуку на доле”, констатује
Малески.

До када ће Македонија „ићи на доле”? Да
би се одгурнула са дна потребни су јој „врхови”
у смислу личних и колективних успеха који би
земљу повукли напред. То је мишљење интелек-
туалаца, и то оних које још није захватио вирус
ћутања и конформизма. Према мишљењу про-
фесора Малеског, део проблема Македоније
лежи у томе што та земља нема традицију ства-
рања елите у моралном смислу: „Македонији је
потребна мислећа и морална авангарда,
потребни су јој људи који ће опште интересе
ставити изнад личних. Такви људи стварају
дух државе. Ми имамо тело, али немамо такав
дух. Према начину на који ја схватам демокра-
тију, ми се у ствари крећемо у супротном
смеру”, указује професор Малески.

Стагнација се не одражава само на
сферу политике. Чак и у спорту, у коме се
можда дух, енергија и воља да се победи нај-
сликовитије одражавају, уочава се анемија.
Оливера Бикова која је Македонији са
Паралимпијских игара у Лондону 2012. донела
златну медаљу у стрељаштву, кроз третман
спорта сагледава због чега та земља никако не
успева да погоди у центар мете: „Од стицања
независност до данас наша земља се развија
веома споро и то у свим областима живота. У
спорту, рецимо, константно недостају струч-
ни кадар, реквизити, одговарајући објекти, а
наравно и финансијска подршка. Зато изоста-
ју врхунски резултати. Сваки спортиста, и у
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Али сигурно је да се историја тако не гради. Још
извесно време то може да потраје, али не нарочито
дуго.

Мени се чини да треба сконцентрисати
пажњу и напоре на то да се барем коректно
опише постојећа ситуација, не журећи са оптужба-
ма или предлагањем спасилачких планова. У
друштву нема коректног и промишљеног разуме-
вања главних стратешких питања:
• Ко су прави пријатељи и непријатељи Русије?;
• Какво друштво изграђујемо и на којим идеја-
ма?;
• Који модел прошлости (дакле, и будућности)
прихватамо као нормативни?;
• Како ћемо васпитавати елиту?;
• Ко смо ми у етно-социолошком смислу (народ,
нација, грађанско друштво, етнос)?

МОЖЕ СЕ ПРОГНОЗИРАТИ ПОГОРШАЊЕ
Не видим да се та питања игде постављају.

Одмах се чује вика, сви су сигурни да само они знају
правилан одговор и никога не желе да слушају.
Најгласније вичу и негодују најиспразнији и опсед-
нути.

Док још увек има времена (вероватно не тако
много), треба се потрудити и објаснити карту
садашњости. Где смо? Ко смо? Какво је време у
којем ми живимо?

Својство је глупака да одговара пре постав-
љеног питања и несумњиво зна одговор на свако
питање. Све уобичајене идеологије су срушене.
Слушати професионалне либерале, исто као и про-
фесионалне патриоте, једноставно више није могу-
ће. А центар је почео да испушта несувисле звуке
који имитирају људски говор.

Поновићу, можда је тако лакше, али у крат-
корочном периоду. Деца данашње елите нису спо-
собна да владају. Последње позно-совјетске гене-
рације, са њиховим грчевитим хватањем и вољом
за власт, почињу да одлазе. Потомци ће брзо
упропастити све што им је припало. Елиту треба
васпитавати.

Међутим, рат се води, а ми у њему учествује-
мо на најдиректнији начин. У Донбасу ништа није
одлучено. Нимало није лако изаћи накрај са
Сиријом, јер са оне стране, против нашег Асада,
играју не само Исламска држава него и
Вашингтон и његови савезници из NATО.

Дакле, може се прогнозирати само погорша-
ње ситуације: нема никакве шансе да ће се све само
по себи разрешити. Разуме се да ни на Западу
уопште није све сјајно, али и потцењивати моћ све
слабијег гиганта такође је опасно и непромиш-
љено, као и прецењивање својих снага.

Понешто смо урадили добро (Крим је поче-
так обнављања Новорусије). Међутим, то је процес,
а, ако не доведемо до краја низ стратешких линија,
мораћемо троструко да платимо. Тим пре што много
тога нисмо завршили остављајући га у лебдећем
положају.

Факти, 10.11.2015.                   АЛЕКСАНДАР ДУГИН

Rusija je u ratu koji traæi jasnu odbranbenu strategiju

POTCEWIVAWE MO∆I SAD I PRE-
CEWIVAWE SVOJE - JEDNAKO SU OPASNI

Зависност независне Македоније

Македонији су потребни морални
људи који ће опште интересе ставити

изнад личних



Iskra 1. decembar 2015. Iskra 1. decembar 2015. .

Peti oktobar 2000...

Револуција -  слика трећа

Према подацима које је својевремено
објавио Међународни конзорцијум истра-
живачких новинара, током 13 година после 5.
октобра из Србије је изнета 51 милијарда
долара. Успешна предузећа продата су у
бесцење. Финансијски садржај им је исисан,
након чега су многа затворена. Србија је
протеклих 15 година слабо шта производи-
ла. Индустрија је скрајнута, а банкарски
сектор одмах је бланко уступљен странци-
ма.

Ту долазимо до једне од најважнијих
тековина 5. октобра -  културе дуга.
Петооктобарци су у Србију донели култ
јаловости. Јаловост се протежира у меди-
јима као залог будућности. Од параде хомо-
сексуалаца до слављења кредита и обожава-
ња милостиње (донација). Верује се да је
Србин варварин који не уме да производи, а
Србија цивилизацијска џунгла коју нема
сврхе бранити. Зато су војску жртвовали
одмах на почетку, заједно са банкарским
сектором.

Притом (скоро) нико да каже да у
поретку званом запад, који слави матери-
јално стицање, нема бесплатног ручка, што
је и једна од тамошњих учесталих послови-
ца. Свака донација пажљиво се уноси на
црну листу дугорочних потраживања и на
крају наплаћује.

Петооктобарци на место Милошеви-
ћевих бирократа и чанколизаца који им
нису пришли регрутују нове, младе и гладне
послушнике. Они су поклоници још једног
петооктобарског култа, оног званог
Европска унија. Европску унију непоправ-
љиво бркају са Европом коју и не познају.
Европска унија постала је религија евро-
паланчана. Исповедају је често еврошови-
низмом и порицањем сваке традиције. 

Они ломе језик евронимима, њима маг-
ловитог, али без икакве сумње исправног
значења: асоцијација, апликација, стаби-
лизација, реадмисија, реструктурирање,
скрининг... Идеолошки потомци првобитне
заједнице челика и угља масакрирају
српски језик примитивном употребом стра-
них речи, углавном англизама.

Млади европаланчани разрађују
Милошевићев систем партитократије.
Кризни штабови постају расадници идеје о

држави као страначком појилу, насупрот
идеалу државе којој се приноси, као слав-
ској трпези. Партитократија постаје и до
данас остаје паралелни облик друштвеног
уређења, пред којим узмичу институције и
државотворне традиције.

Револуција -  слика четврта

Воља већине потпуно је обесмишљена.
Европској унији се стреми без провере
воље грађана. Већини се спочитава затуца-
ност и лењост. Лезилебовићи без знања и
професије исмевају генерације наших
очева зато што су радиле од седам до два.

Канцере са државних универзитета
Милошевићевог доба, петооктобарци некри-
тичком применом болоњског процеса прево-
де у стање научне метастазе на приватним
свеучилиштима. Они се данас хвале демо-
кратском контролом институција и провеса
у друштву, али нико премијера да пита где
су се дела извршна овлашћења српских
општина на Косову и Метохији и како то да
се ка Бриселу иде без референдума.

Револуција -  слика пета

На крају, петооктобарски револуцио-
нари у Београд су донели политички аути-
зам. Сматрало се првих година да је запад
једини свет и да са другим силама не треба
ни комуницирати, а камоли сарађивати. Тај
став био је суштина космополитизма њихове
европаланке.

Пети октобар погрешно је посматрати
ван ширег геополитичког контекста и поли-
тике САД и Европске уније. Та револуција
требало је да пацификује Србију. Она је
била неопходна да би Србија пристала на
наставак процеса започетог разбијањем
Југославије и протеривањем српског ста-
новништва из јадранског залеђа. Западу ни
мало, наиме, није потребна политички орга-
низована сила близу Јадрана која би могла
Русији да послужи за било шта.

Европску унију Србија занима само
до граница испуњења геополитичких (аме-
ричких) интереса. Све преко тога је илузи-
ја која траје деценију и по. Зар предсто-
јећа, најављена промена Устава Републике
Србије и све учесталије одлуке које воде
ка признавању Косова и Метохије за државу
о томе не сведоче довољно?

Принцип/SIEM, 5.10.2015. Бранко Жујовић

Трећи светски рат је увелико почео, само
што су смрт и разарања била „тамо далеко”, по
неким егзотичним пустињама (а не по европским
булеварима).

Све што се догађа ван Европе и
Сједињених америчких држава као да и није
важно, ни присутно у животима господара
света. Зато је толико болно и шокантно за про-
сечног Евро-Американца кад види крв и чује екс-
плозије по Паризу, Њујорку, Лондону... Томе се
баш и није надао.

А Трећи светски рат је почео (у пуном
смислу речи) још тамо у новембру 1989. године,
рушењем „Берлинског зида”, демонтирањем „зле
совјетске империје”, неочекиваним уједињењем
Немачке и Европе, увођењем глобалних медија,
почетком даноноћног рада хипнотичке „чаробне
фруле” МТВ-а и лаком (без капи крви) победом
либералног и капиталистичког Запада над еко-
номски и психолошки исцрпљеним, демотивиса-
ним и дезоријентисаним, трагично анахроним и
клонулим европским Истоком...

Супериорна и у популарну културу мас-
кирана идеологија „глобализације” и наводно
„отвореног друштва” (по Поперовом моделу)
извели су прави „блиц-криг” и напросто почи-
стили немоћног и изненађеног противника са
лица земље. Попут Гудеријанових тенкова с
почетка оног претходног великог рата, падале
су, једна за другим, границе и државе, градови и
касарне, идеологије и културне политике, суве-
ренитет и „народне одбране”, све армије и сваки
отпор (попут дешавања у Белгији, Француској,
Грчкој, Југославији... шездесет година пре тога)
света с оне стране „гвоздене завесе”.

Овај ратни поход (у свим димензијама
деловања способнијег и боље припремљеног)
Запада на Исток је био толико успешан и брз
да скоро нико није ни приметио да им се десио
рат (и, многима, пораз). Као у оном мађионичар-
ском трику, кад брзо и снажно извучете столњак,
па све посуде и сво посуђе, чаше и вазе остану
целе на столу (не проспе се ни кап, а због довољ-
но снажног и вештог потеза извођача ове ефект-
не инсценације).

После првих победа, уследио је даљи
наставак окупационе стратегије. Уместо бом-
бама, гладна и сирота Источна Европа је заси-
пана бананама и чоколадама, музиком и нов-
цем, кабловском телевизијом и идејом блиског
(демократског, капиталистичког и глобали-
стичког) раја у сасвим непосредној будућно-

сти.
Светлости, сјаја и слободе жедни наро-

ди у сивом комунистичком капуту су просто
усисавали непријатељску пропаганду у себе и
претварали се у мале и глупичасте „тројанске
коње” најновије генерације.

Удица је дефинитивно и неповратно
загрижена и почела је следећа фаза извлачења
уловљене сомовине на рибарски брод. Мреже
уловљених душа су, пуне до пуцања, вађене из
источноевропских људских рибњака - до
њиховог коначног опустошења.

Русији (главном циљу читаве акције) је
нуђено шарено НИШТА, заузврат, за њену
душу, рудна богатства, научнике, православну
веру у Бога, бескрајни Сибир, империјални
код... Организована су безбројна „научна пре-
давања” и приказани дирљиви документарни
филмови, издате бројне публикације и књиге на
паклену тему Гулага и Соловецких острва, стаљи-
нистичког помора и окрутних концентрационих
логора, неизбројивих комунистичких злочина
совјетског режима (кога је тај исти Запад и
довео на власт).

Ново зло је лукаво преузимало робове
старог зла (које је даноноћно представљано и
показивано у свој његовој страхоти). Крвави
систем, довежен 1917-те у запечаћеним вагонима
(са Лењином, Троцким и њиховим сарадницима)
у Русију, сада је критикован и склањан у депо
историје само да би неприметно („да се Власи не
досете”) био замењен новим антируским, јед-
нако вампирским системом-само сада вешто
упакованим у шарене, новогодишње пакете са
све машницом и честитком приде.

Русија је здушно одбацивала петокраку,
срп & чекић, комсомолске задруге, деградирани
и у пракси још одавно поражени идеал „пролете-
ра” и „радничке класе”, старе речи оне претећи-
моћне химне и ВЕЛИКИ ДЕО СВОЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ
и државне суверености зарад формалног при-
вида националне обнове, пуних рафова у
супермаркетима, позлаћених царских орлова и
поново штампане забрањене (белогардејске и
дисидентске) литературе.

Почела је неспутана ВЛАСТ НОВЦА,
јединог божанства миленијумских, транзи-
ционих времена.

Зарђале фабрике, лош дизајн и безлич-
на конфекција су замењени „слободним меди-
јима”, бруталном „тржишном утакмицом” и
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подивљалом корупцијом на свим нивоима.
Црква и непокорни интелектуалци су рушени
и морално дискредитовани пропагандним
акцијама и медијским аферама о њиховом
наводном припадништву доскора свемоћној тај-
ној полицији (страшном Ка-Ге-Бе-у). Они које
нису успели да тако сруше и униште њихов
непожељни јавни утицај, проглашени су
фашистима, антисемитима, реакционарима,
лудацима, педофилима, религиозним фанати-
цима... већ по потреби.

На власти су се смењивали „гори од
горега” (издајник Горбачов и корумпирани
Јељцин) и све је деловало „скоро па готово”: ску-
вано и припремљено за коначни обрачун („final
solution ”) са слободарским духом руске идеје и
вековним идеалима и духовним вредностима
руског народа...

На другој страни су, опет, рађене про-
пагандне операције најширег обима инстант-
увођења новоуспостављеног матрикса (наивне,
на све спремне човеколике овчице испраних моз-
гова, храњене на медијским појилима „пожељ-
них, политички-коректних вредности”).
Разочарани и цивилизацијски дезоријентиса-
ни људи са рушевина комунистичких лажи &
илузија су (преко све моћнијих и утицајнијих
глобалних медија) лоботомирани и дресирани
за ново, још много страшније и горе ропство
од оног из кога су управо изашли.

На некој трећој страни исте операције
„освајања света” се покрећу тенкови, полећу
авиони и јуре ракете са смртоносним пуње-
њем. А испред те моћне ратне скаламерије оба-
везно иде њена пропагандна претходница
(попут „овна” у средњовековним опсадама), која
сваког противника унапред проглашава дик-
татором, отелотворењем зла, монструмом и
злочинцем сличним ђаволу из хришћанског
поимања света.

И све се то догађа у далеким пустињама
некадашње Персије (сада Ирака и, потенцијално,
ускоро-Ирана). Стотине хиљада војника и
цивила умире у ужареном тренутку смртонос-
них налета моћног оружја најсавременије
ратне технологије. Читаве армије умиру без
прилике да испале иједан метак, затрпане пес-
ком у заједничкој гробници своје трагичне,
добро испланиране и, показало се, неизбежне
судбине.

Масовне убице уредно проливају кро-
кодилске сузе и лицемерно наричу над
„жртвама рата”, а најстрашнија диктатура
долази да „ослободи” мале (а нафтом и гасом
богате) народе Азије и Африке (фамозно „африч-
ко пролеће”).

У Европи се, за то време, укидају нацио-
налне валуте и замком „Европске Уније” руше

државни суверенитети и границе. Све постаје
ЈЕДНО, строго контролисано и све мање сло-
бодно (као у Замјатиновој, Хакслијевој и
Орвеловој антиутопији).

Све године постају једна те иста-она без-
времена и свевремена „1984-та”, а наша планета
постаје тако налик на мрачну „Животињску
фарму” са упозоравајућих полица визионарске
књижевности човечанства.

Хришћанство и национализам оних
непожељних народа (неким другим народима
се слободно допушта чак и шовинистичко
дивљање) се нападају из свих медијских
оружја и проглашавају грехом и злочином.

А са Југославијом креће и нова фаза
„напада на Исток” („Drang nach Osten”) - и проба
деловања ратних разарања на размажене и осет-
љиве европске (мало)грађанске очи и уши.

Сви знамо како се одвијала „операција
Југославија”. Институционално чедо Запада
(кроз договоре у Версају и на Јалти), ова артифи-
цијелна, политички исконструисана балканска
(франкенштајновски скрпљена) држава је
дословно уништена и разваљена, ласерском
прецизношћу и нељудском неумољивошћу без
примера у новијој историји.

Жртве су, алхемијски вешто, постале
„геноцидни злочинци”, сатански бездушно је
заборављен милионски јасеновачки град мртвих
(и побијених Срба), а, уместо тога, успоставље-
на је читава новокомпонована митологија и
топографија злочина (Вуковар, Овчара,
Дубровник, Сарајево, Сребреница...). Органи-
зован је револуционарни Хашки трибунал, а
само један народ је оптужен за сво зло које се у
међувремену издогађало у овој високобуџетној
холивудској продукцији.

Затим следи (као ново поглавље исте
операције) отварање „косовског питања”,
НАТО бомбардовање (где су све земље Алијансе
морале да, баш као на ”црној миси”,  пролију
невину крв), ван граница Југославије организо-
вана Петооктобарска смена власти, одвођење
председника Милошевића (и српских ратних
генерала) у Хаг, убиство недовољно кооператив-
ног премијера Ђинђића, одвајање Црне Горе и
морске обале од матице, па онда и економско
и сваковрсно уништење те још преостале, ума-
њене Југославије и њено формално преимено-
вање у „Србију” (без трунке суверености и ма
каквог права одлучивања)... 

Све су то симултане стратешке опера-
ције, испланиране до најситнијих детаља
(укључујући ту и одговарајући избор добитника
Нобелове награде за мир и књижевност, али и
свих других значајних глобалних признања)...

Али се, на изненађење свих, дословно

Револуција -  слика прва

У пролеће 2001. године, изабрали су ме
за главног уредника недељника „Дани” у
Суботици. Мој избор био је изузетак од
тадашњег правила. Нови Управни одбор
новина, сачињен од представника чланица
ДОС-а, никако није могао да се договори о
избору новог уредника. Био сам нека врста
компромиса. Нисам припадао никоме. До
данас, нисам члан ни једне политичке стран-
ке.

Пошто нисам желео да трчим у медиј-
ском крду и следим одијум пљувања старог,
уз некритичко хвалоспевање новом, у јед-
ном од првих бројева објавио сам опширан
интервју са шефом социјалиста. Сви су
писали о светлој будућности, а мене је,
између осталог, занимало шта кажу губит-
ници из рупа у које су се били завукли. Нису
рекли, нити су знали да кажу, било шта данас
вредно помена, али мени је била важна
новинарска, а не агитпроповска атмосфера
у новинама и редакцији.

Јерес се одмах нашла пред Управним
одбором. Дојучерашњи „борци” за слободу
мисли и штампе са безбројних опозиционих
трибина и митинга, пуни поучних цитата и
опширних опсервација, обрушили су се на
мене као опрљени. По њима, а било је ту на
први поглед пристојног света, са губитни-
цима је требало да се брише под, а не да се
трује јавност коју очекује тако светла
будућност. Изузетак су били чланови ДСС-а
и представник демохришћана, сјајан момак,
који је интервју похвалио као прст у око
паланачком поимању новинарства.

Који дан касније, намерили смо да
објавимо духовиту и уосталом сасвим при-
кладну фото-монтажу. Ова необична карика-
тура исмевала је неки глуп општински
предлог у вези са постављањем споменика
цару Душану испред зграде суда. Овога
пута, представници ДС (против једног од
њих сада је у току важан судски поступак)
затражили су да се број повуче из штампе.

Председник Управног одбора, храбар
неки човек из ДСС-а, рекао је да га садржај
новина уопште не занима. Питао је јесам ли
прекршио закон и новинарску етику. Када
сам рекао да нисам, послао је људе да тираж
чувају до дистрибуције по трафикама.

Све ово пишем због тога што сам се са
сваком илузијом о 5. октобру, променама и
демократизацији уљудно разишао већ на
почетку те трагедије чија је позорница
постала цела земља. Споља гледано, буди-
стички мирно посматрао сам трансформаци-
ју Милошевићевих следбеника треће смене у
демократске јуришнике, прелетања, купови-
не диплома, погодбе, продају и арчење
државе.

Револуција -  слика друга

Петнаеста годишњица петооктобар-
ске револуције стога је више даћа рано
преминулој националној нади, него пошто-
вања достојна прослава историјског дога-
ђаја. Руку на срце, Србија, осим нешто успе-
ха спортиста, данас нема шта да слави.

Бројни кредибилни извори сведоче да
је америчка администрација у петоокто-
барску револуцију уложила више десетина
милиона долара, обавештајно-безбедносне
ресурсе и обуку револуционара. Не треба
притом сметнути с ума да је Слободан
Милошевић, кадровском и укупном полити-
ком, у исти пројекат нехотице уложио
(само)деструкцију вишеструко веће вред-
ности.

Петооктобарци су револуцију успели
да изведу захваљујући трострукој лажи са
предумишљајем. Обећали су да ће демокра-
тизацијом омогућити бољи живот, останак
Косова и Метохије и одржање заједнице са
Црном Гором. Тврдило се да је Милошевићев
режим узрок свих незадовољстава, па и оних
у Приштини и Подгорици.

Срби данас, премда издемократизова-
ни до сржи, не живе боље. Животаре на рачун
нерођених унука и праунука. Деца су им у
међувремену постала најугроженија мањи-
на, безначајнија од политичке промоције
права било ког педера и лезбејке. Разврат
је представљен као једина слика слободе.

Нико у Србији не помиње, још мање
тражи општи платни биланс 5. октобра,
укупне приходе и расходе државе (друштва)
и наручилаца револуције. Колико је Србија
добила, а колико дала? Премда најважније,
то књиговодство је недоступно, закључано
иза седам брава.
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Stabilna Srbija...

Сергеј Лавров ће, узгред речено, бити у
Београду од 2. до 4. децембра на билатералном
састанку, као и да би учествовао на Савету
министара спољних послова ОЕБС-а.

Искрено речено, врло згуснути програм
захтевао је брзу вожњу поворке кроз Москву.
Понекад се радни план мењао. Није било
довољно времена за састанак са председни-
ком једне од највећих светских компанија
„Лукоил” Вагитом Алекперовом, поприлично
кратак је био састанак са председником
„Руских железница” Олегом Белозеровом. Са
једног састанка на други српска делегација се
возила у великој поворци са пратњом, брзином
од скоро 160 километара на сат. Толико брзо
никад се нисам возио по Москви.

Узгред, разговори су се делимично води-
ли на руском. Потврђујем да српски премијер
има одличан руски изговор. Код Срба се то не
види толико често.

Мислим да су од симболичког значаја
били и кратки долазак читаве српске делега-
ције у Архангелску цркву у Кремљу, у којој се
налазе старе фреске Светог Симеона и Светог
Саве, као и обилазак барељефа великог вајара
20. века српског порекла Јевгенија Вучетића у
централном павиљону Московског сајма.

*Да ли је Русија спремна за инвестиције у
војну индустрију Србије, и постоји ли могућност
сарадње у овој области?

— Разговор је вођен и о овим питањима.
Важно је тражити и проналазити варијанте од
узајамне користи. То је могуће под условом да
постоји позитивно политичко усмерење, као и
стратешко партнерство.

Очекујемо средином децембра заседање
Руско-српског Међувладиног комитета и дола-
зак потпредседника Владе Русије Дмитрија
Рогозина, који заједно с Ивицом Дачићем пред-
седава у Међувладином комитету, а у Влади
Русије је задужен за наменску индустрију, која
остварује продукцију вредну десетине милијар-
да евра, а значајни део те производње се изво-
зи.

Било је речи и о могућности сарадње,
на пример, путем отварања у Србији центра за
сертификовану од стране произвођача поправку
руских хеликоптера, којих у Источној Европи
има преко 600. То је квалификован посао. Важно
је одредити потенцијал Србије за производ-
њу у овој области, и да не изгубимо шансу.
Иначе, треба обраћати већу пажњу на индустри-
ју, индустријску кооперацију, високотехнолош-
ке гране привреде. Зашто да не?

*Да ли се разматрало могуће давање

повољних кредита за набавку руског наоружа-
ња?

— Колико ми је познато, српска страна
није поставила ово питање директно. Одбрана
захтева систематски приступ. Потребна је про-
цена безбедносних ризика за земљу, као и
стратегија одбране с обзиром на њене потре-
бе. Није тајна да неко од суседа Србије почиње
својеврсну „трку у наоружању”. Али који је циљ?

А миграције?

Запад је раскомадао пола света, Блиски и
Средњи Исток, подржавао је „арапско пролеће”,
које се сада враћа у Европу као „арапска јесен”.
Али заједно с избеглицама свакако долазе и
екстремисти. То је такође претња.

И поред свих данашњих тешкоћа мис-
лим да ће се за повлашћено кредитирање
Србије ипак наћи могућности.

*Да ли је било речи о нестабилности на
Балкану? Српску, а верујем и балканску јавност,
потресла је ових дана изјава Ангеле Меркел да
може доћи чак и до рата на овим просторима.

— Русија је заинтересована за стабилан
Балкан, за стабилну и отворену Европу. Русија је
глобална држава, заинтересована за добре
односе са сваким ко је спреман да сарађује на
равноправној основи.

Србија је показала пријатељски однос
према Русији у тешко време за њу. У Русији
знају да то цене. Тако нешто се не заборавља.
Сматрамо Србију кључном земљом за стабил-
ност балканског региона. Што Србија чвршће
стоји на ногама, то је Балкан стабилнији.

Узгред, ми смо последњих месеца виде-
ли више гестова добре воље од стране Београда
према комшијама. А шта смо видели заузврат?
Важно је проналазити компромисе, сарађива-
ти у питањима од узајамног интереса, без
покушаја да се наруши територијални интег-
ритет земаља региона, укључујући Србију.
Другачијег пута нема.

А генерално говорећи, искрено да Вам
кажем, „московски састанци” су показали да
имамо све могућности да Русија и Србија буду
партнери и пријатељи у садашњости и будућ-
ности, као што су биле у прошлости. То исто са
моје тачке гледишта желе и наши блиски наро-
ди.

Политички импулс створен током пре-
говора треба да стручно претворимо у при-
вредни и остали профит за наше земље.
Можемо и морамо то да урадимо.

Sputwik, 8.11.2015.               Љубинка Милинчић

Zа ФБР приредила Биљана Диковић
(Podvukla - Iskra)

Колико је извесно функционисање Заједнице
српских општина?

То је шарена лажа којом варамо соп-
ствени народ већ две године, а сада је ваљда
свима јасно да било какву надлежност те за-
једнице мора да одобри и верификује
Скупштина Косова. На Космету под окриљем
међународних институција живи око 50.000
терориста који су учествовали у ратним сукоби-
ма. Они су инсталирани у органима власти, а
редовно се регрутују и обучавају нови контин-
генти. Космет је место логистике, обучавања и
регрутовања оних који изводе терористичке
акције на свим правцима у непосредом окру-
жењу.

Ко стоји иза тог пројекта?

То је пројекат чији је аутор Америка
која се преко те творевине и избегличке
инвазије обрачунава са Европом, а ми смо као
и увек само колатерална штета. У тој пројекто-
ваној исламској држави без доласка било кога
са стране, у овом тренутку је најмање 100.000
оних који су учествовали и окрварили руке у
ратним сукобима на простору бивше
Југославије. Они су ту око нас и међу нама.
Уосталом, највећи број регрутовања за борбу
за такозвану Исламску државу на истоку је с
простора КиМ и БиХ где су носиоци већ
„доказани борци”. Нове снаге које се регрутују
више на материјалној основи него на идеолош-
кој.

На ком простору би се тај држава
направила?

У првој фази, у велику исламску државу
би ушао простор такозване Јањине у Грчкој,
Илирије у Македонији, Дарданије у Србији,
Малесије у Црној Гори, Рашка област, већи
део не само федерације БиХ, него и делови
Републике Српске. У другој фази те границе
би се шириле према дубини територија поме-
нутих држава и закачили простор Бугарске и
Хрватске.

Зар је могуће да то безбедносне службе
не виде?

Мислим да све службе у региону имају
јако слаб увид у то ко је све организовао, ко је
био и још је на Блиском истоку у делу који кон-
тролише Исламска држава. На то указује чиње-
ница да нигде нема конкретно предузетих мера.
Ако држава Србија зна да је било који број
наших држављана учествовао у ратним сукоби-
ма, јавност не зна да је било ко због тога проце-
суиран.

А зашто би морала да зна?

Ову, крајње мрачну слику обавештајних
и безбедносних служби у Србији данас у једном
од ретких појављивања у јавности износи један
од најбољих познавалаца питања безбедности
на овим просторима, некадашњи припадник
Контраобавештајне службе Војске Србије који је
током НАТО агресије на СРЈ обављао дужност
шефа Војне безбедности Приштинског корпуса,
Стеван Ђуровић.

Где су војне, али и цивилне службе данас?

Војне и све друге службе данас су, као
годинама пре тога, у функцији дневне поли-
тике и заштити лика и дела „владара” који
одлучују о животу и смрти. У структурама
служби има веома квалитетних и људи и опе-
ративаца, али су на споредним колосецима.
На избор кадра пре свега руководећег није на
првом месту стручност, искуство и показани
резултати, него страначка припадност, род-
бинске и територијалне везе, слепо изврша-
вање налога, прихватљивост за страни фак-
тор. Војне службе су кадровски сведене на нај-
нижи могући ниво постојања, материјално су
скромно опремљене. Ми данас немамо директ-
но присуство припадника служби у јединица-
ма Војске”, а са структурама војне полиције су
на протоколарном и дописном нивоу. Службе су
маргинализоване и отуђене.

Шта највише замерате данашњој поставци
војних служби безбедности?

Највећа замерка јесте што се профе-
сионално не баве послом који је, уколико се
ради по важећој законској регулативи, частан
и немерљиво користан за систем одбране и
безбедности земље. Зато што се својим анга-
жовањем не штити држава, него појединац ма
ко он био и његова функција. Зато што знају
да ћуте о тешким криминалним делима, шпи-
јунажи, вршљању страних агената и њиховог
инсталирања у структурама власти зарад сит-
них појединачних привилегија, чина, функци-
је неког мањег материјалног добра. 

Зато што се ни пре, као ни данас није
појавио неки високопозицирани припадник
службе који из моралних разлога брани народ
и државу. Зато што због неке привилегије поје-
динаца на руководећим местима страда честита,
пожртвована, способна и земљи одана већина.

Шта може бити последица такве ситуације?

Већ јесте последица чињеница да је у
току стварање новог пројекта велике исламске
државе на простору Балкана.
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MraËna slika...

Зато што у Србији данас има много
безбедоносних ризика о којима се свесно
ћути, прикривају се често јавно испољени
показатељи, сервирају се лажи и полуистине
јавном мњењу које је истовремено у функци-
ји оних који обмањују грађане ове земље.

На шта тачно мислите?

Ако вам званичници с позиције власти
кажу да смо ми земља која нема непријатеља,
да смо безбедни кад је тероризам у питању,
да имамо апсолутну контролу над границама
и протоком људи, оружја и свега другог, онда
вам не говоре истину. Данас, када је тероризам
у питању, нису безбедне ни најмоћније земље
света -САД, Русија или Кина, а ми по званичним
саопштењима јесмо. Значи, ту неко дебело
заобилази истину.

Зар Војска Србије није довољно јак фактор
да то спречи?

Унижена, сведена на мизерно бројно
стање, технички инфериорна, недовољно
обучена, кадровски контролисана Војска
Србије данас не представља, сходно безбедо-
носним ризицима, снагу која може одговара-
јуће да реагује у датом моменту и представља
фактор одвраћања и сигурности. Рецимо, део
границе према Македонији и административне
линије према КиМ данас обезбеђују снаге једне
бригаде по дубини, нешто мање снаге размеш-
тене по базама, снаге МУП-а, а не тако давно тај
исти простор је обезбеђивало пет бригада на
дубинском обезбеђењу, бројније граничне једи-
нице и бројније снаге МУП-а. Баналан пример
који даје одговор на многа питања јесте да
један од кључних услова постављања на
високе руководеће функције у војсци јесте
познавање енглеског језика боље него матер-
њег и страначка припадност.

Контраобавештајац на окупираним тери-
торијама Стеван Ђуровић је рођен је 1958.
године у селу Враговац, у општини Пећ. Војну
академију је завршио 1981. године, а највиши
степен војног образовања, Школу националне
одбране, завршио је 2001. Током сукоба Војске
Југославије с албанским терористима, а затим и
агресије на СРЈ 1999. године, радио је у
Контраобравештајној служби на подручју
Косова и Метохије и потом је преузео дужност
начелника безбедности Приштинског корпуса.
По измештању Војске с територије Космета,
обављао је више дужности, а у периоду од 2006.
до 2009. године је као професор Високих војних
студија, предавао више предмета из области
безбедности. Из војске је, и поред највиших
препорука за унапређење, отишао у пензију у
чину пуковника.

Вести / SIEM                                       Ђ. Баровић

Sve πto se...

ниоткуда - на јавној сцени (своје земље, па затим
и целог света) појавио Владимир Путин, као кост
у грлу прождирача света.

Након напорних година припреме за
могућност иоле озбиљнијег отпора, путиновска
Русија се нагло и неустрашиво усправила, пока-
зујући зубе већ од лаких победа отромбољеним
освајачима.

И, све од тада, понавља се и умножава
очајнички вапај нових декадентних Римљана
(осуђених на неизбежну пропаст): „Картагина
мора бити уништена”!

Али се нови Ханибал (једина нада слобод-
ног света), са својим оклопним слоновима и
ракетним медведима не да тако лако уплашити,
нити зауставити.

Прве контра-офанзиве „друге стране” у
овом светском рату се догађају на Криму и у
Новорусији, а убрзо затим и у Сирији.

Почео је пад новог европског Рајха, уз
неизбежни распад и доскора свемоћне америчке
империје зла.

Живи били, па видели. 
П. С.

У међувремену се догађају језиве сцене распа-
љеног тероризма на свим меридијанима меди-
јима умрежене планете. Не само по азијским и
афричким пустарама и стратиштима.

Они који су отворили Пандорину кутију без-
умног и неконтролисаног убијања сада поста-
ју жртве сопственог ризичног, неодговорног
експеримента. А знамо како је прошао луди
доктор Франкенштајн у сусрету са својим распо-
мамљеним чедом.

FBR, 14.11.2015.                     Драгослав Бокан

Zа ФБР приредила Биљана Диковић
(Podvukla - Iskra)

Komentar Iskre

Slaæemo se sa napred napisanim naπeg
prijateqa g. Bokana, osim wegovog euforiËnog
kraja, uobiËajene greπke - `prevaga æeqe nad
stvarnoπÊu` - nekih  rodoqubivih anali-
tiËara. Ali neka autor ne veruje nama, neke
pogleda u ovoj Iskri napis poznatog ruskog
mislioca i analitiËara Aleksandra Dugina,
koji smatra jednako opasnim potcewivawe
neprijateqa, koliko i precewivawe sop-
stvenog umeÊa i moguÊnosti; prerano otpisi-
vawe moÊi SAD, te najava joπ daleko od
izvestne pobede Putinove Rusije.

Посета Вучића Москви била је најпродук-
тивнија и најсадржајнија посета српског преми-
јера Русији последњих година, а можда и деце-
нија. И, највероватније, не само Русији, каже
Александар Чепурин, амбасадор Руске
Федерације у Београду.

Иако су пред одлазак српског премијера
и велике српске делегације у Москву српски
медији обиловали најавама, плановима и обећа-
њима, повратак је био далеко мање помпезан
и, неки ће рећи, на неки начин обавијен велом
тајне. Ниједан члан делегације која је бројала
више од стотину људи није рекао ништа,
остављајући тако места за бројне спекулације
— од оних да ће Русија наоружати читаву српску
армију, па све до тога да је званична Русија
бојкотовала српску делегацију. То је био раз-
лог да замолимо руског амбасадора Александра
Чепурина да нам каже своје утиске о посети
којој је, по дужности, присуствовао.

— Мислим да су најважније две ствари.
Посета је показала зрелост српске политике,
која се води у складу са сопственим, српским
интересима. Ови интереси се у ствари састоје
у унапређивању односа и са Западом — ЕУ, и
са Истоком — Русијом, а да се не губе властити
корени и будућност земље и народа. То је прво.
Друго — посета је дала подстрек билатерал-
ним односима, усмерила их је на стварање
адекватних инструмената, најпре у области
економије. У ширем смислу, она је показала
важност и неопходност стварања Европе без
линија подела.

То је била најпродуктивнија и најсадр-
жајнија посета српског премијера Русији
последњих година, а можда и деценија. И, нај-
вероватније, не само Русији.

Ако узмемо у обзир три класична крите-
ријума оцењивања посете, а то су ниво састана-
ка, потписани документи и економски део,
резултати немају преседана. Посета је показала
колико су дубоке наше везе, али и колико се об-
јективно наши интереси поклапају.

Најважније је, да кажем још једном, да је
посета дала снажан подстицај руско-српском
дијалогу, да је потврдила високи ниво узајам-
ног разумевања и стратешког партнерства и да
је одредила перспективе.

*У српским медијима већ су се појавили
негативни коментари — Медведев је, тобоже,
одустао од разговора сa Вучићем, српска деле-
гација није дочекана на аеродрому, ништа се
нису договорили...

— Не знам ниједног другог колегу
Дмитрија Медведева којем је он посветио толи-
ко времена током боравка у Москви. Првог дана
преговори су почели у 13.00 у ужем саставу,
наставили су се у широком саставу, а завршени
су потписивањем докумената. И то је трајало
скоро 4 сата. Да истакнем, преговори су се
одвијали у атмосфери искреног интересова-
ња и узајамног разумевања. Рекао бих у атмо-
сфери узајамне симпатије. На састанку у
ширем саставу говорили су практично сви мини-
стри — и српски и руски. Разматрани су темељ-
но економски проблеми, стање и перспектива
билатералних односа. То је била искрена раз-
мена мишљења.

Наредног дана премијери су заједно
свечано отворили на Московском сајму (ВДНХ)
Међународни форум „Отворене иновације”.
Држали су говоре, одговарали на питања.
Александру Вучићу се, како ми је рекао, форум
јако допао. То је био поглед у будућност. За
сећање, премијеру је остао руски смартфон.
Узгред, врхунски је. Један од најбољих.

Наредног дана био је одржан састанак
Александра Вучића и пет министара са председ-
ником Владимиром Путином, министрима
Лавровом, Шојгуом и Рогозиним. Истакао бих
добронамерност састанка. То је био разговор
између искусних политичара са својим прин-
ципима и убеђењима.

Током посете потписано је осам важних
билатералних докумената. Одржан је и велики
пословни форум.

*А протокол? Да ли је и бројној српској
делегацији посвећена одговарајућа пажња?

— Што се тиче протоколарних питања —
све се одвијало стриктно у складу са руским
протоколом. Делегација је била бројна, дола-
зила је различитим авионима и у различито
време.

Док је трајала посета, низ министара је
одржао посебне састанке са руским колегама,
што, узгред речено, није било предвиђено у
програму: и Александар Антић, и Зорана
Михајловић, и Небојша Стефановић и остали.
Амбасада Србије у Москви радила је 24 часа
дневно.

Био сам на састанку Ивице Дачића са
Сергејем Лавровом. То је био озбиљан али
истовремено и пријатељски састанак, са
хумором. Разматрали су кључне проблеме у
конкретном и општефилозофском смислу, гово-
рили су о Сребреници и о Унеску, о ОЕБС-у. 
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Buewe Evrope...

америчке корпоративне капиталистичке класе.

У самим преговорима се народима
Еуропе лаже. Тако је Еуропска Комисија прво
тврдила како јавне службе неће бити везане уз
ТТИП да би касније британски министар трго-
вине, Лорд Ливингстон, признао како су јавне
службе ипак „на столу”. Јасно да су на столу, па
ту и јест новац, то и јест главни циљ ТТИП-а,
преузети остатке еуропске социјалне државе и
од ње створити профитабилан бизнис. За про-
сјечног становника, радника, ово би била ката-
строфа незамисливих размјера.

ТТИП жели докинути еуропске заштите по
питању сигурности хране и околиша

Уговором би се Еуропу пребацило на
„амерички модел” када је ријеч о прехрани. У
САД-у је данас већ око 70% све хране коју
можете купити у продаваоницама генетски
модифицирано. С друге стране Еуропа има врло
строга правила и готово да се ништа од ГМО-а
не пушта у продају.

Од хормона раста до забрањених пести-
цида, Еуропу ће и по овом питању ТТИП посве
„отворити”. Исто вриједи и за околиш - ЕУ тре-
нутачно има на снази тзв. „РЕАЦХ” регулације
које строго контролирају токсичне супстанце у
околишу. У Еуропи због ових регулација компа-
нија мора прво доказати да су њене супстанце
сигурне прије него их може користити - у САД-
у је ситуација посве обрнута: свака супстанца се
може користити док се не докаже да је опасна
(!). Примјера ради - ЕУ тренутачно има забрану
кориштења 1,200 супстанци у козметици, а САД
само 12.

Банкарске регулације

Све рестрикције које је ЕУ увела на банке
управо да се не би десила још једна велика
финанцијска хаварија као она 2008. могле би
бити подигнуте ступањем ТТИП-а на снагу.
Другим ријечима, ТТИП ће вратити сву моћ
натраг у руке банкара.

Крај приватности

Еуропљани су се у масовном броју побуни-
ли против уговора AKTA који је ограничавао при-
ватност корисника на Интернету. Еуропски парла-
мент је већином 2012. одбацио АKТА-у након
бројних демонстрација диљем континента. Но,
ТТИП би вјеројатно вратио све темељне одредбе
АKТА-е.

Масовни губитак радних мјеста

Из ЕУ-а су чак признали да би ТТИП „вје-
ројатно” повећао стопу незапослености јер би
прелазак на „амерички систем” уједно значио и
знатно слабљење синдиката као и радничких
права. Примјери претходних уговора о слободној
трговини потврђују овај страх. Када је потписана
НАФТА (уговор између САД-а, Канаде и Мексика),
изгубљено је око 1 милијун радних мјеста тијеком

12 година, а прије потписивања обећавало се
отварање додатних стотина хиљада радних мје-
ста.

Напад на демокрацију

Највећи проблем ТТИП-а је вјеројатно
огроман напад на демокрацију и државну власт.
Наиме, потписивањем ТТИП увео би се процес под
називом ИСДС (Рјешавање Спорова између
Инвеститора и Државе или на енглеском (Investor
State Dispute Settlements). О чему се ради: корпора-
ције би добиле могућност покретања тужби
против држава уколико политике државних
власти проузрокују „губитак профита”. Другим
ријечима, неизабране међународне корпораци-
је могле би диктирати политику демократски
изабраним властима (!).

Сличне уговоре на билатералним разинама
већ имамо свугдје у свијету те доводе до огромних
неправди. Примјерице, након катастрофе с нукле-
арном електраном Фукуπима у Јапану, Њемачка је
одлучила смањити овисност о нуклеарној енерги-
ји што је пак резултирало тужбом шведске енер-
гетске компаније Vattenfall која је тужила њемачку
Владу за милијарде долара штете. Што то значи?
Државна власт донесе позитивну одлуку, у
интересу народа, а страна корпорација тужи ту
државу, због те одлуке, те у коначници трошак
сносе порезни обвезници те државе. Ништа не
може бити више анти-демократски од овога.

Ово су само неки од разлога зашто би
народе Еуропе требало итекако бити страх ТТИП-
а. Сваки разуман грађанин Еуропе гласати ће
против потписивања ТТИП-а са САД-ом. Но,
постоји „квака” - нитко их неће ни питати. Да,
управо тако, о прихваћању ТТИП-а неће се
организирати никакав референдум, ништа. Чак
ни детаљи преговора нису јавни (!).

Ово већ је сумрак демокрације, а ускоро ће
се претворити у мркли мрак уколико се нешто не
подузме. Но, што народи Еуропе уопће могу учи-
нити ако им нитко не даје могућност да о импле-
ментацији ТТИП-а гласају? Пуно тога - за почетак
морају се организирати, ширити информацију о
ТТИП-у и опасности која произлази из прихваћа-
ња истог. Морају раскринкати циничне и мани-
пулативне пропагандне уратке који већ дуго
времена тврде како би било „добро” да корпо-
рације воде нашу судбину, како ГМО „није
толико опасан”, како је тржиште „светиња” и
како „банкари знају најбоље”.

Времена за борбу још има, али не превише.
Ово што је остало од еуропске демокрације треба
бранити данас и не допустити да се једног дана
пробудимо у „америчком сну” увезеном од стране
анти-народних, па у коначници и анти-еуропских,
актуалних државних власти које самим преговара-
њем у тајности око усвајања ТТИП-а већ судјелују
у чину велеиздаје.

TaËan izvor ovog Ëlanka je nepoznat. ©iren je
druπtvenim mreæama sa preporukom 

da se Ëita i πiri daqe.

12.10.2015.                                   (Podvukla - Iskra)

„Русија има све шансе да буде један од
лидера у свету будућности”

Председник Русије Владимир Путин уверен
је да су САД обмањивале Руску Федерацију и цео
свет када су говориле о нуклеарној претњи из
Ирана. „Пре неки дан извршена су прва тестирања
противракетне одбране САД у Европи. Шта то
значи? То значи да смо ми, када смо се расправља-
ли с нашим америчким партнерима, били у праву.
Нас, па и цео свет, још једном су покушали да
доведу у заблуду, а да кажем простије -обмањива-
ли”, изјавио је шеф руске државе на заседању
Међународног дискусионог клуба Валдај.

Према Путиновом мишљењу, „не ради се
само о хипотетичкој нуклеарној претњи, које
никада није ни било, ради се о покушају да се
наруши стратешки баланс, да се промени однос
снага у своју корист, и то не на начин да се про-
сто доминира, већ да се има могућност да се
сопствена воља намеће свима - и својим геопо-
литичким конкурентима, па и, мислим, својим
савезницима”.

„То је изузетно опасан сценарио развоја
догађаја, штетан за све, укључујући, по мом миш-
љењу, саме Сједињене Државе”, изјавио је руски
лидер. Он је објаснио да је „обуздавајући фактор
нуклеарног оружја почео да се девалвира, код
неких се чак појавила илузија да је у светском
конфликту поново достижна победа једне стра-
не без неповратних, неприхватљивих, како кажу
стручњаци, последица по победника, ако ће
победника уопште и бити”.

Шеф руске државе је нагласио да се у
последњих „четврт века праг примене силе
очигледно смањио”. Путин је истакао да је под
изговором постојања нуклеарне претње из
Ирана „срушен темељ савремене међународне
безбедности - споразум о ограничавању проти-
вракетне одбране”. „САД су га напустиле једно-
страно. Данас је ирански нуклеарни проблем
решен - никакве претње од стране Ирана није
било, као што смо говорили, нити је има”, подсе-
тио је председник РФ. Према његовом мишљењу,
„разлог који је наводно подстакао америчке парт-
нере да граде систем противракетне одбране је
нестао и с правом смо могли да очекујемо да ће
и рад на развоју противракетне одбране САД
престати”. „А шта се заправо догађа? Ништа такво
се не догађа, обрнуто, све се наставља”, нагласио
је руски лидер.

НЕ СМЕМО ДА КОРИСТИМО ТЕРОРИСТЕ
Путин је упозорио друге земље да не кори-

сте терористе за постизање својих циљева. „Увек је
тешко водити двоструку игру”, казао је он. „Јавно
говорити о борби против терориста и истовремено

покушавати да се део њих користи за постављање
фигура на блискоисточној табли у складу са својим
интересима”, нагласио је он. „Немогуће је пости-
ћи успех у борби против терористи ако се део
њих користи као „ован” за свргавање неподоб-
них режима”, сматра Путин. „После не можеш да се
отарасиш тих терориста”, казао је председник
Русије. „То је само илузија да се с њима може
изаћи на крај, уклонити их са власти, договори-
ти се некако”, додао је он. Путин је као пример
навео ситуацију у Либији. „Надајмо се да ће нова
влада успети да стабилизује ситуацију, али то није
сигурно”, казао је он и апеловао на све да подрже
те напоре.

Руски председник је напоменуо да се
ситуација на Блиском Истоку на плану тероризма
погоршавала свих последњих година. „Оружје
које је давано такозваној умереној опозицији
неизбежно је доспевало у руке терористичких
организација”, казао је он. „Некада су они прела-
зили (на страну екстремиста) у великим групама,
што се каже, уз музику и са оркестром”, истакао је
председник Русије.

Путин је упозорио на неуправљиво над-
метање између држава, које може бити погубно
за свет и довести до нове рунде трке у наоружању.
Руски председник је истакао да је завршетак хлад-
ног рата означио крај идеолошке борбе, „али је
основ за спорове и геополитичке размирице још
увек присутан”. „Све државе увек имају и имаће
понекад различите интересе, а развој светске исто-
рије увек је пратило надметање великих сила и
њихових савеза. По мом мишљењу, то је апсолутно
нормално. Најважније је да се то надметање одви-
ја у оквиру дефинисаних политичких, правних и
моралних норми и правила. У супротном ће супар-
ништво, сукоб интереса, пратити оштре кризе и
драматичнo погоршања”, указао је Путин.
Председник Русије је подсетио да су „покушаји да
се свим средствима прогура модел једностране
доминације довели до уздрмавања система
међународног права и глобалног одлучивања”.
„А то значи да надметање - политичко, економско
и војно - може да измакне контроли”, казао је он.

Према његовим речима, за сферу међуна-
родне безбедности то неуправљиво надметање
може да означи пораст броја локалних сукоба,
нарочито у пограничним регијама, где се сукобља-
вају интереси великих сила и савеза. „То би веро-
ватно био и крај система неширења оружја за
масовно уништавање, што сматрам изузетно опас-
ним. И резултат тога би била - нова рунда трке у
наоружању”, закључио је Путин.

УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМИЈЕ НА БЕЗБЕДНОСТ
Путин је уверен да формирање економских

блокова путем успостављања доминације најјачег
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играча неће учинити свет безбеднијим. „Процес
формирања таквих структура (економских блоко-
ва) одвија се малтене у складу с правилима кон-
спирације. Задатак је јасан - преформатирати
светску привреду тако да се извлачи још већа
рента из своје доминације и ширења својих
стандарда уређења односа у економској, трго-
винској и техничкој сфери”, истакао је он.
„Формирање економских блокова путем намета-
ња услова од стране најјачег играча неће учини-
ти свет безбеднијим”. Председник Русије је додао
да ће то „само поставити темпирану бомбу, и
бити полигон за будуће сукобе”.

Путин је истакао да у Светској трговинској
организација, упркос постојећим проблемима,
треба тражити компромисе, зато што само они
„могу да створе дугорочан систем односа”. Он је
додао да, ако се покуша да се заобиђе забринутост
појединих земаља, она неће нестати и пре или кас-
није ће се манифестовати.

Шеф руске државе је истакао да Русија нема
такав приступ. „Приликом формирања
Евроазијског економског савеза покушавамо да
изградимо односе с нашим партнерима између
осталог у оквиру кинеске иницијативе Економски
пут свиле. Ми активно и на апсолутно равноправ-
ној основи радимо у оквиру БРИКС, Азијско-
пацифичке економске сарадње и „двадесетор-
ке”, нагласио је он.

Путин је изјавио да земље које објављују
економске ратове због својих економских инте-
реса поступају са другима не као са својим
савезницима, већ вазалима. „Усудићу се да питам
-да ли се тако поступа са савезницима?”, казао је
он. „Не. Тако се поступа са вазалима који су се усу-
дили да делују на своју руку. Они се кажњавају због
лошег понашања”.

Говорећи о ратовима санкцијама, шеф
руске државе је истакао да су они већ постали
реалност савремене глобалне економије и
„печат” у медијима. Санкције се често користе као
инструмент нелојалне конкуренције, за потис-
кивање или уклањање конкурената с тржишта,
додао је он. Он је као пример навео америчке
казне европским компанијама. „Користе се
измишљени поводи. Оштро се кажњавају они који
се осмеле да прекрше једностране америчке
санкције”, констатовао је он. Између осталог,
Путин се присетио казне у висини 8,9 милијарди
долара једној француској банци и низа других
случајева.

Русију - како је нагласио - не брине при-
ближавање „демократије” њеним границама,
већ - приближавање војне инфраструктуре
НАТО. „Зар смо ми против приближавања демо-
кратије нашим границама? Зар ви под демократи-
јом имате у виду приближавање НАТО нашим гра-
ницама? Каква је то уопште демократија? НАТО
је војни блок. Нас не брине приближавање демо-
кратије нашим границама. Нас забрињава прибли-
жавање војне инфраструктуре НАТО нашим грани-
цама?

НЕ СМЕМО ДЕЛИТИ СИРИЈУ
Руски лидер је говорио посебно о Сирији

и упозорио да би подела те земље била најло-
шије решење јер би била узрок трајних конфли-
ката на Блиском Истоку. Путин је оценио да заје-
дничка дејства руске авијације и сиријске армије
већ дају резултате, али да терористи још нису
побеђени. „Стиче се утисак да је код припадника
Исламске државе у Сирији нагомилано све
оружје са Блиског Истока. Зато је питање: како се
то оружје нашло у њиховим рукама. За такву
количину оружја потребан је огроман новац.
Одакле толики новац?”

Председник РФ је посебно истакао да се
Русија не бори против избора украјинског наро-
да већ против насилне смене власти у тој земљи:
„Ми прихватамо сваки избор украјинског народа.
То је за нас братска земља, то је за нас братски
народ. Ја уопште не правим никакву разлику изме-
ђу Руса и Украјинаца. Али ми смо против такве
форме смене власти. Таква смена власти је лоша,
ма где у свету да се догоди, а на постсовјетском
простору је апсолутно неприхватљива. И зато што у
многим републикама СССР још нема традиција
државности и нису формирани стабилни политич-
ки системи. Зато се мора чувати оно што постоји”.

Путин је, на крају иступања пред
Валдајским дискусионим клубом, подвукао: „Русија
има све шансе да буде један од лидера у свету
будућности”.

У чему је разлика између Русије и Запада,
било је једно од питања постављених
Владимиру Путину у међународном Валдајском
дискусионом клубу. Његов одговор је био (не)оче-
киван: „У основи нашег погледа на свет лежи
представа о добру и злу, о вишим силама, о
Божанском начелу. А у основи западног мишље-
ња су - профит и прагматика”. Одмах у наставку
- имајући у виду САД - додао је: „Када у темељи-
ма данашње политике леже одређено месијан-
ство и екслузивност - тешко је водити дијалог
пристајући на те позиције јер би то било напуш-
тање наших традиционалних вредности у чијој
основи лежи равноправност свих људи пред
Створитељом”.

Путин је ипак нагласио да се - и у таквим
условима - могу тражити додирне тачке и да ће се
Русија тако понашати. Тема овогодишње Валдајске
дискусије имала је више него симболичан назив
„Рат и мир”, а Путин о њој - по оцени московског
политичког аналитичара Петра Акопова -није
говорио као неко ко са стране процењује (тешке)
последице, већ као државник који учествује геопо-
литичком рвању. Зато је и упозорио друге учесни-
ке, поготово оне на Западу: „Мене су пре 50 година
лењинградске улице научиле правилу: ако си у
опасности - ударај први”. Притом је, нагласивши
да се то односи на терористичку претњу са Блиског
истока, прецизирао да је боље (против ње) ратова-
ти на туђој него на својој територији, не чекајући
да терористи дођу у Русију.

23.10.2015.                                             Факти
(Podvukla - Iskra)

Јучерашњи (10.10.2015) протест против
злогласног ТТИП-а у Берлину био је највећи дога-
ђај у Еуропи, не само јучерашњег дана већ вјеро-
јатно и цијеле ове године, самим тиме требао је
бити и највећа еуропска вијест данас. Требао је
бити праћен „из минуте у минуту”, камере су тре-
бале путем националних телевизија преносити
уживо слике из Берлина, да сви виде што народ
Еуропе мисли о контроверзном споразуму о
слободној трговини између САД-а и Еуропе
којиме би, ако до његовог потписивања дође,
демокрација какву је данас знамо, мада није иде-
ална, престала постојати, а главну ријеч водиле
би гигантске транснационалне корпорације. 

Зашто онда јучерашњи скуп у Берлину, на
којем се окупило више хиљада људи, није данас
ударна вијест у свим медијима? Зашто се о јуче-
рашњим скупу не пише данас као о нечем о чему
ће се причати још годинама? Очито сви они који
имају логистику и капацитете да покрију овај скуп
онако како је требао бити покривен заправо желе
да се о том скупу зна што мање. Подржавају ли
стога исти ТТИП? Не нужно, вјеројатно су крајње
индиферентни, али они који медијске операције
финанцирају итекако подржавају ТТИП и то је
крај приче. Немојмо се стога медијском шутњом
више ни бавити, бавимо се величанственим дога-
ђајем који се јучер збио на улицама Берлина.

Но, прије него кренемо, знате ли уопће
што је ТТИП? Већина је до сада вјеројатно већ
нешто, или подоста, чула о овом пројекту.
Споменимо прије свега његову најконтроверзнију
страну - тајан је, односно требао је бити тајан.
За ТТИП (кратица за Трансатлантско
Трговинско и Инвестицијско Партнерство)
знамо захваљујући организацији WikiLeaks која је
објавила да се о овом пројекту већ дуље вријеме
преговара на релацији између Vaπingtona i
Brisela.

Што би се заправо десило када би еуроп-
ски лидери потписали ТТИП? Они тврде да би то
повећало економску добит (вјеројатно и би, али
за кога?), но у стварности би се сустав у којем
живимо поприлично промијенио. Данас су леги-
тимне државне власти (мада су често корумпира-
не, нарочито у овом дијелу Еуропе) ипак још уви-
јек изнад захтјева и интереса корпорација. Но,
потписивањем ТТИП-а корпорације би постале
моћније, биле би „изнад демокрације”, не би их
се више могло санкционирати, штовише, оне би
могле санкционирати и кажњавати државе (!).
Говоримо о бруталној либерализацији тржишта
и потпуном укидању највеће вриједности која у
Еуропи још увијек имамо, социјалне државе.

Касније у тексту ћемо се осврнути на поје-
дине разлоге зашто је ТТИП толико опасан по
Еуропу, вратимо се сада у Берлин.

Стотине хиљада на улицама Берлина

Велик скуп у главном граду Њемачке
организирали су активисти из низа политичких
скупина - од радничких синдиката, организа-
ција за заштиту околиша, хуманитарних орга-
низација до опозицијских политичких страна-
ка.

Скуп је започео код главног жељезничке
станице те је тамо кренуо марш према згради
парламента. Према ријечима организатора оку-
пило се преко 250,000 људи. Полиција пак даје
(очекивано), конзервативније бројке те наводе
како је на јучерашњем скупу било назочно око
150,000 људи. Ако између ове двије тврдње
узмемо „златну средину”, у Берлину се вјеројат-
но окупило око 200,000 просвједника, што је
изузетан број уколико се узме у обзир да доне-
давно нитко није ни знао што је заправо ТТИП.

Просвједници су гласно марширали
према згради парламента носећи бројне транс-
паренте попут „Да, можемо зауставити ТТИП”.
Једна скупина је чак вукла са собом и великог
дрвеног коња успоређујући тиме ТТИП с
Тројанским коњем. „Ово је највећи просвјед у
Њемачкој у дуго, дуго времена”, рекао је један
од организатора,  Kristop Баутз.

Скуп је осигуравало око 1,000 припадни-
ка снага сигурности, но нису забиљежени
инциденти. Јучерашњи скуп у Берлину показује
како су грађани Еуропе спремни и на улицама
захтијевати одбацивање ТТИП-а, а не само
путем онлajн петиције коју су до сада већ
потписали милијуни.

Овакви скупови можда сами по себи
неће спријечити потписивање ТТИП-а, али ће
довести до тога да ће све већи број грађана
Еуропе чути за ТТИП и сазнати о чему се запра-
во ради. Медијска блокада је, очекивано,
чврста, али није непробојна - без обзира коли-
ко се јучерашњи скуп у Берлину и сличне анти-
ТТИП акције настојало скривати од очију јав-
ности, информација ипак до људи долази, а
канали су бројни.

Што би ТТИП значио за животе грађана
Еуропе?

Осврнимо се сада мало на саму есенцију
ТТИП-а. Зашто је он заправо толико лош?

Уговором би се кренуло у напад на јавне
службе. ТТИП би „отворио” еуропски здрав-
ствени сустав, образовање, па чак и опскрбу
водом, приватним компанијама - точније, аме-
ричким приватним компанијама. Другим
ријечима, ствари које данас још увијек узимамо
„здраво за готово”, у блиској будућности би
могле бити под пуном и чврстом контролом
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играча неће учинити свет безбеднијим. „Процес
формирања таквих структура (економских блоко-
ва) одвија се малтене у складу с правилима кон-
спирације. Задатак је јасан - преформатирати
светску привреду тако да се извлачи још већа
рента из своје доминације и ширења својих
стандарда уређења односа у економској, трго-
винској и техничкој сфери”, истакао је он.
„Формирање економских блокова путем намета-
ња услова од стране најјачег играча неће учини-
ти свет безбеднијим”. Председник Русије је додао
да ће то „само поставити темпирану бомбу, и
бити полигон за будуће сукобе”.

Путин је истакао да у Светској трговинској
организација, упркос постојећим проблемима,
треба тражити компромисе, зато што само они
„могу да створе дугорочан систем односа”. Он је
додао да, ако се покуша да се заобиђе забринутост
појединих земаља, она неће нестати и пре или кас-
није ће се манифестовати.

Шеф руске државе је истакао да Русија нема
такав приступ. „Приликом формирања
Евроазијског економског савеза покушавамо да
изградимо односе с нашим партнерима између
осталог у оквиру кинеске иницијативе Економски
пут свиле. Ми активно и на апсолутно равноправ-
ној основи радимо у оквиру БРИКС, Азијско-
пацифичке економске сарадње и „двадесетор-
ке”, нагласио је он.

Путин је изјавио да земље које објављују
економске ратове због својих економских инте-
реса поступају са другима не као са својим
савезницима, већ вазалима. „Усудићу се да питам
-да ли се тако поступа са савезницима?”, казао је
он. „Не. Тако се поступа са вазалима који су се усу-
дили да делују на своју руку. Они се кажњавају због
лошег понашања”.

Говорећи о ратовима санкцијама, шеф
руске државе је истакао да су они већ постали
реалност савремене глобалне економије и
„печат” у медијима. Санкције се често користе као
инструмент нелојалне конкуренције, за потис-
кивање или уклањање конкурената с тржишта,
додао је он. Он је као пример навео америчке
казне европским компанијама. „Користе се
измишљени поводи. Оштро се кажњавају они који
се осмеле да прекрше једностране америчке
санкције”, констатовао је он. Између осталог,
Путин се присетио казне у висини 8,9 милијарди
долара једној француској банци и низа других
случајева.

Русију - како је нагласио - не брине при-
ближавање „демократије” њеним границама,
већ - приближавање војне инфраструктуре
НАТО. „Зар смо ми против приближавања демо-
кратије нашим границама? Зар ви под демократи-
јом имате у виду приближавање НАТО нашим гра-
ницама? Каква је то уопште демократија? НАТО
је војни блок. Нас не брине приближавање демо-
кратије нашим границама. Нас забрињава прибли-
жавање војне инфраструктуре НАТО нашим грани-
цама?

НЕ СМЕМО ДЕЛИТИ СИРИЈУ
Руски лидер је говорио посебно о Сирији

и упозорио да би подела те земље била најло-
шије решење јер би била узрок трајних конфли-
ката на Блиском Истоку. Путин је оценио да заје-
дничка дејства руске авијације и сиријске армије
већ дају резултате, али да терористи још нису
побеђени. „Стиче се утисак да је код припадника
Исламске државе у Сирији нагомилано све
оружје са Блиског Истока. Зато је питање: како се
то оружје нашло у њиховим рукама. За такву
количину оружја потребан је огроман новац.
Одакле толики новац?”

Председник РФ је посебно истакао да се
Русија не бори против избора украјинског наро-
да већ против насилне смене власти у тој земљи:
„Ми прихватамо сваки избор украјинског народа.
То је за нас братска земља, то је за нас братски
народ. Ја уопште не правим никакву разлику изме-
ђу Руса и Украјинаца. Али ми смо против такве
форме смене власти. Таква смена власти је лоша,
ма где у свету да се догоди, а на постсовјетском
простору је апсолутно неприхватљива. И зато што у
многим републикама СССР још нема традиција
државности и нису формирани стабилни политич-
ки системи. Зато се мора чувати оно што постоји”.

Путин је, на крају иступања пред
Валдајским дискусионим клубом, подвукао: „Русија
има све шансе да буде један од лидера у свету
будућности”.

У чему је разлика између Русије и Запада,
било је једно од питања постављених
Владимиру Путину у међународном Валдајском
дискусионом клубу. Његов одговор је био (не)оче-
киван: „У основи нашег погледа на свет лежи
представа о добру и злу, о вишим силама, о
Божанском начелу. А у основи западног мишље-
ња су - профит и прагматика”. Одмах у наставку
- имајући у виду САД - додао је: „Када у темељи-
ма данашње политике леже одређено месијан-
ство и екслузивност - тешко је водити дијалог
пристајући на те позиције јер би то било напуш-
тање наших традиционалних вредности у чијој
основи лежи равноправност свих људи пред
Створитељом”.

Путин је ипак нагласио да се - и у таквим
условима - могу тражити додирне тачке и да ће се
Русија тако понашати. Тема овогодишње Валдајске
дискусије имала је више него симболичан назив
„Рат и мир”, а Путин о њој - по оцени московског
политичког аналитичара Петра Акопова -није
говорио као неко ко са стране процењује (тешке)
последице, већ као државник који учествује геопо-
литичком рвању. Зато је и упозорио друге учесни-
ке, поготово оне на Западу: „Мене су пре 50 година
лењинградске улице научиле правилу: ако си у
опасности - ударај први”. Притом је, нагласивши
да се то односи на терористичку претњу са Блиског
истока, прецизирао да је боље (против ње) ратова-
ти на туђој него на својој територији, не чекајући
да терористи дођу у Русију.

23.10.2015.                                             Факти
(Podvukla - Iskra)

Јучерашњи (10.10.2015) протест против
злогласног ТТИП-а у Берлину био је највећи дога-
ђај у Еуропи, не само јучерашњег дана већ вјеро-
јатно и цијеле ове године, самим тиме требао је
бити и највећа еуропска вијест данас. Требао је
бити праћен „из минуте у минуту”, камере су тре-
бале путем националних телевизија преносити
уживо слике из Берлина, да сви виде што народ
Еуропе мисли о контроверзном споразуму о
слободној трговини између САД-а и Еуропе
којиме би, ако до његовог потписивања дође,
демокрација какву је данас знамо, мада није иде-
ална, престала постојати, а главну ријеч водиле
би гигантске транснационалне корпорације. 

Зашто онда јучерашњи скуп у Берлину, на
којем се окупило више хиљада људи, није данас
ударна вијест у свим медијима? Зашто се о јуче-
рашњим скупу не пише данас као о нечем о чему
ће се причати још годинама? Очито сви они који
имају логистику и капацитете да покрију овај скуп
онако како је требао бити покривен заправо желе
да се о том скупу зна што мање. Подржавају ли
стога исти ТТИП? Не нужно, вјеројатно су крајње
индиферентни, али они који медијске операције
финанцирају итекако подржавају ТТИП и то је
крај приче. Немојмо се стога медијском шутњом
више ни бавити, бавимо се величанственим дога-
ђајем који се јучер збио на улицама Берлина.

Но, прије него кренемо, знате ли уопће
што је ТТИП? Већина је до сада вјеројатно већ
нешто, или подоста, чула о овом пројекту.
Споменимо прије свега његову најконтроверзнију
страну - тајан је, односно требао је бити тајан.
За ТТИП (кратица за Трансатлантско
Трговинско и Инвестицијско Партнерство)
знамо захваљујући организацији WikiLeaks која је
објавила да се о овом пројекту већ дуље вријеме
преговара на релацији између Vaπingtona i
Brisela.

Што би се заправо десило када би еуроп-
ски лидери потписали ТТИП? Они тврде да би то
повећало економску добит (вјеројатно и би, али
за кога?), но у стварности би се сустав у којем
живимо поприлично промијенио. Данас су леги-
тимне државне власти (мада су често корумпира-
не, нарочито у овом дијелу Еуропе) ипак још уви-
јек изнад захтјева и интереса корпорација. Но,
потписивањем ТТИП-а корпорације би постале
моћније, биле би „изнад демокрације”, не би их
се више могло санкционирати, штовише, оне би
могле санкционирати и кажњавати државе (!).
Говоримо о бруталној либерализацији тржишта
и потпуном укидању највеће вриједности која у
Еуропи још увијек имамо, социјалне државе.

Касније у тексту ћемо се осврнути на поје-
дине разлоге зашто је ТТИП толико опасан по
Еуропу, вратимо се сада у Берлин.

Стотине хиљада на улицама Берлина

Велик скуп у главном граду Њемачке
организирали су активисти из низа политичких
скупина - од радничких синдиката, организа-
ција за заштиту околиша, хуманитарних орга-
низација до опозицијских политичких страна-
ка.

Скуп је започео код главног жељезничке
станице те је тамо кренуо марш према згради
парламента. Према ријечима организатора оку-
пило се преко 250,000 људи. Полиција пак даје
(очекивано), конзервативније бројке те наводе
како је на јучерашњем скупу било назочно око
150,000 људи. Ако између ове двије тврдње
узмемо „златну средину”, у Берлину се вјеројат-
но окупило око 200,000 просвједника, што је
изузетан број уколико се узме у обзир да доне-
давно нитко није ни знао што је заправо ТТИП.

Просвједници су гласно марширали
према згради парламента носећи бројне транс-
паренте попут „Да, можемо зауставити ТТИП”.
Једна скупина је чак вукла са собом и великог
дрвеног коња успоређујући тиме ТТИП с
Тројанским коњем. „Ово је највећи просвјед у
Њемачкој у дуго, дуго времена”, рекао је један
од организатора,  Kristop Баутз.

Скуп је осигуравало око 1,000 припадни-
ка снага сигурности, но нису забиљежени
инциденти. Јучерашњи скуп у Берлину показује
како су грађани Еуропе спремни и на улицама
захтијевати одбацивање ТТИП-а, а не само
путем онлajн петиције коју су до сада већ
потписали милијуни.

Овакви скупови можда сами по себи
неће спријечити потписивање ТТИП-а, али ће
довести до тога да ће све већи број грађана
Еуропе чути за ТТИП и сазнати о чему се запра-
во ради. Медијска блокада је, очекивано,
чврста, али није непробојна - без обзира коли-
ко се јучерашњи скуп у Берлину и сличне анти-
ТТИП акције настојало скривати од очију јав-
ности, информација ипак до људи долази, а
канали су бројни.

Што би ТТИП значио за животе грађана
Еуропе?

Осврнимо се сада мало на саму есенцију
ТТИП-а. Зашто је он заправо толико лош?

Уговором би се кренуло у напад на јавне
службе. ТТИП би „отворио” еуропски здрав-
ствени сустав, образовање, па чак и опскрбу
водом, приватним компанијама - точније, аме-
ричким приватним компанијама. Другим
ријечима, ствари које данас још увијек узимамо
„здраво за готово”, у блиској будућности би
могле бити под пуном и чврстом контролом
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Buewe Evrope...

америчке корпоративне капиталистичке класе.

У самим преговорима се народима
Еуропе лаже. Тако је Еуропска Комисија прво
тврдила како јавне службе неће бити везане уз
ТТИП да би касније британски министар трго-
вине, Лорд Ливингстон, признао како су јавне
службе ипак „на столу”. Јасно да су на столу, па
ту и јест новац, то и јест главни циљ ТТИП-а,
преузети остатке еуропске социјалне државе и
од ње створити профитабилан бизнис. За про-
сјечног становника, радника, ово би била ката-
строфа незамисливих размјера.

ТТИП жели докинути еуропске заштите по
питању сигурности хране и околиша

Уговором би се Еуропу пребацило на
„амерички модел” када је ријеч о прехрани. У
САД-у је данас већ око 70% све хране коју
можете купити у продаваоницама генетски
модифицирано. С друге стране Еуропа има врло
строга правила и готово да се ништа од ГМО-а
не пушта у продају.

Од хормона раста до забрањених пести-
цида, Еуропу ће и по овом питању ТТИП посве
„отворити”. Исто вриједи и за околиш - ЕУ тре-
нутачно има на снази тзв. „РЕАЦХ” регулације
које строго контролирају токсичне супстанце у
околишу. У Еуропи због ових регулација компа-
нија мора прво доказати да су њене супстанце
сигурне прије него их може користити - у САД-
у је ситуација посве обрнута: свака супстанца се
може користити док се не докаже да је опасна
(!). Примјера ради - ЕУ тренутачно има забрану
кориштења 1,200 супстанци у козметици, а САД
само 12.

Банкарске регулације

Све рестрикције које је ЕУ увела на банке
управо да се не би десила још једна велика
финанцијска хаварија као она 2008. могле би
бити подигнуте ступањем ТТИП-а на снагу.
Другим ријечима, ТТИП ће вратити сву моћ
натраг у руке банкара.

Крај приватности

Еуропљани су се у масовном броју побуни-
ли против уговора AKTA који је ограничавао при-
ватност корисника на Интернету. Еуропски парла-
мент је већином 2012. одбацио АKТА-у након
бројних демонстрација диљем континента. Но,
ТТИП би вјеројатно вратио све темељне одредбе
АKТА-е.

Масовни губитак радних мјеста

Из ЕУ-а су чак признали да би ТТИП „вје-
ројатно” повећао стопу незапослености јер би
прелазак на „амерички систем” уједно значио и
знатно слабљење синдиката као и радничких
права. Примјери претходних уговора о слободној
трговини потврђују овај страх. Када је потписана
НАФТА (уговор између САД-а, Канаде и Мексика),
изгубљено је око 1 милијун радних мјеста тијеком

12 година, а прије потписивања обећавало се
отварање додатних стотина хиљада радних мје-
ста.

Напад на демокрацију

Највећи проблем ТТИП-а је вјеројатно
огроман напад на демокрацију и државну власт.
Наиме, потписивањем ТТИП увео би се процес под
називом ИСДС (Рјешавање Спорова између
Инвеститора и Државе или на енглеском (Investor
State Dispute Settlements). О чему се ради: корпора-
ције би добиле могућност покретања тужби
против држава уколико политике државних
власти проузрокују „губитак профита”. Другим
ријечима, неизабране међународне корпораци-
је могле би диктирати политику демократски
изабраним властима (!).

Сличне уговоре на билатералним разинама
већ имамо свугдје у свијету те доводе до огромних
неправди. Примјерице, након катастрофе с нукле-
арном електраном Фукуπима у Јапану, Њемачка је
одлучила смањити овисност о нуклеарној енерги-
ји што је пак резултирало тужбом шведске енер-
гетске компаније Vattenfall која је тужила њемачку
Владу за милијарде долара штете. Што то значи?
Државна власт донесе позитивну одлуку, у
интересу народа, а страна корпорација тужи ту
државу, због те одлуке, те у коначници трошак
сносе порезни обвезници те државе. Ништа не
може бити више анти-демократски од овога.

Ово су само неки од разлога зашто би
народе Еуропе требало итекако бити страх ТТИП-
а. Сваки разуман грађанин Еуропе гласати ће
против потписивања ТТИП-а са САД-ом. Но,
постоји „квака” - нитко их неће ни питати. Да,
управо тако, о прихваћању ТТИП-а неће се
организирати никакав референдум, ништа. Чак
ни детаљи преговора нису јавни (!).

Ово већ је сумрак демокрације, а ускоро ће
се претворити у мркли мрак уколико се нешто не
подузме. Но, што народи Еуропе уопће могу учи-
нити ако им нитко не даје могућност да о импле-
ментацији ТТИП-а гласају? Пуно тога - за почетак
морају се организирати, ширити информацију о
ТТИП-у и опасности која произлази из прихваћа-
ња истог. Морају раскринкати циничне и мани-
пулативне пропагандне уратке који већ дуго
времена тврде како би било „добро” да корпо-
рације воде нашу судбину, како ГМО „није
толико опасан”, како је тржиште „светиња” и
како „банкари знају најбоље”.

Времена за борбу још има, али не превише.
Ово што је остало од еуропске демокрације треба
бранити данас и не допустити да се једног дана
пробудимо у „америчком сну” увезеном од стране
анти-народних, па у коначници и анти-еуропских,
актуалних државних власти које самим преговара-
њем у тајности око усвајања ТТИП-а већ судјелују
у чину велеиздаје.

TaËan izvor ovog Ëlanka je nepoznat. ©iren je
druπtvenim mreæama sa preporukom 

da se Ëita i πiri daqe.

12.10.2015.                                   (Podvukla - Iskra)

„Русија има све шансе да буде један од
лидера у свету будућности”

Председник Русије Владимир Путин уверен
је да су САД обмањивале Руску Федерацију и цео
свет када су говориле о нуклеарној претњи из
Ирана. „Пре неки дан извршена су прва тестирања
противракетне одбране САД у Европи. Шта то
значи? То значи да смо ми, када смо се расправља-
ли с нашим америчким партнерима, били у праву.
Нас, па и цео свет, још једном су покушали да
доведу у заблуду, а да кажем простије -обмањива-
ли”, изјавио је шеф руске државе на заседању
Међународног дискусионог клуба Валдај.

Према Путиновом мишљењу, „не ради се
само о хипотетичкој нуклеарној претњи, које
никада није ни било, ради се о покушају да се
наруши стратешки баланс, да се промени однос
снага у своју корист, и то не на начин да се про-
сто доминира, већ да се има могућност да се
сопствена воља намеће свима - и својим геопо-
литичким конкурентима, па и, мислим, својим
савезницима”.

„То је изузетно опасан сценарио развоја
догађаја, штетан за све, укључујући, по мом миш-
љењу, саме Сједињене Државе”, изјавио је руски
лидер. Он је објаснио да је „обуздавајући фактор
нуклеарног оружја почео да се девалвира, код
неких се чак појавила илузија да је у светском
конфликту поново достижна победа једне стра-
не без неповратних, неприхватљивих, како кажу
стручњаци, последица по победника, ако ће
победника уопште и бити”.

Шеф руске државе је нагласио да се у
последњих „четврт века праг примене силе
очигледно смањио”. Путин је истакао да је под
изговором постојања нуклеарне претње из
Ирана „срушен темељ савремене међународне
безбедности - споразум о ограничавању проти-
вракетне одбране”. „САД су га напустиле једно-
страно. Данас је ирански нуклеарни проблем
решен - никакве претње од стране Ирана није
било, као што смо говорили, нити је има”, подсе-
тио је председник РФ. Према његовом мишљењу,
„разлог који је наводно подстакао америчке парт-
нере да граде систем противракетне одбране је
нестао и с правом смо могли да очекујемо да ће
и рад на развоју противракетне одбране САД
престати”. „А шта се заправо догађа? Ништа такво
се не догађа, обрнуто, све се наставља”, нагласио
је руски лидер.

НЕ СМЕМО ДА КОРИСТИМО ТЕРОРИСТЕ
Путин је упозорио друге земље да не кори-

сте терористе за постизање својих циљева. „Увек је
тешко водити двоструку игру”, казао је он. „Јавно
говорити о борби против терориста и истовремено

покушавати да се део њих користи за постављање
фигура на блискоисточној табли у складу са својим
интересима”, нагласио је он. „Немогуће је пости-
ћи успех у борби против терористи ако се део
њих користи као „ован” за свргавање неподоб-
них режима”, сматра Путин. „После не можеш да се
отарасиш тих терориста”, казао је председник
Русије. „То је само илузија да се с њима може
изаћи на крај, уклонити их са власти, договори-
ти се некако”, додао је он. Путин је као пример
навео ситуацију у Либији. „Надајмо се да ће нова
влада успети да стабилизује ситуацију, али то није
сигурно”, казао је он и апеловао на све да подрже
те напоре.

Руски председник је напоменуо да се
ситуација на Блиском Истоку на плану тероризма
погоршавала свих последњих година. „Оружје
које је давано такозваној умереној опозицији
неизбежно је доспевало у руке терористичких
организација”, казао је он. „Некада су они прела-
зили (на страну екстремиста) у великим групама,
што се каже, уз музику и са оркестром”, истакао је
председник Русије.

Путин је упозорио на неуправљиво над-
метање између држава, које може бити погубно
за свет и довести до нове рунде трке у наоружању.
Руски председник је истакао да је завршетак хлад-
ног рата означио крај идеолошке борбе, „али је
основ за спорове и геополитичке размирице још
увек присутан”. „Све државе увек имају и имаће
понекад различите интересе, а развој светске исто-
рије увек је пратило надметање великих сила и
њихових савеза. По мом мишљењу, то је апсолутно
нормално. Најважније је да се то надметање одви-
ја у оквиру дефинисаних политичких, правних и
моралних норми и правила. У супротном ће супар-
ништво, сукоб интереса, пратити оштре кризе и
драматичнo погоршања”, указао је Путин.
Председник Русије је подсетио да су „покушаји да
се свим средствима прогура модел једностране
доминације довели до уздрмавања система
међународног права и глобалног одлучивања”.
„А то значи да надметање - политичко, економско
и војно - може да измакне контроли”, казао је он.

Према његовим речима, за сферу међуна-
родне безбедности то неуправљиво надметање
може да означи пораст броја локалних сукоба,
нарочито у пограничним регијама, где се сукобља-
вају интереси великих сила и савеза. „То би веро-
ватно био и крај система неширења оружја за
масовно уништавање, што сматрам изузетно опас-
ним. И резултат тога би била - нова рунда трке у
наоружању”, закључио је Путин.

УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМИЈЕ НА БЕЗБЕДНОСТ
Путин је уверен да формирање економских

блокова путем успостављања доминације најјачег
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MraËna slika...

Зато што у Србији данас има много
безбедоносних ризика о којима се свесно
ћути, прикривају се често јавно испољени
показатељи, сервирају се лажи и полуистине
јавном мњењу које је истовремено у функци-
ји оних који обмањују грађане ове земље.

На шта тачно мислите?

Ако вам званичници с позиције власти
кажу да смо ми земља која нема непријатеља,
да смо безбедни кад је тероризам у питању,
да имамо апсолутну контролу над границама
и протоком људи, оружја и свега другог, онда
вам не говоре истину. Данас, када је тероризам
у питању, нису безбедне ни најмоћније земље
света -САД, Русија или Кина, а ми по званичним
саопштењима јесмо. Значи, ту неко дебело
заобилази истину.

Зар Војска Србије није довољно јак фактор
да то спречи?

Унижена, сведена на мизерно бројно
стање, технички инфериорна, недовољно
обучена, кадровски контролисана Војска
Србије данас не представља, сходно безбедо-
носним ризицима, снагу која може одговара-
јуће да реагује у датом моменту и представља
фактор одвраћања и сигурности. Рецимо, део
границе према Македонији и административне
линије према КиМ данас обезбеђују снаге једне
бригаде по дубини, нешто мање снаге размеш-
тене по базама, снаге МУП-а, а не тако давно тај
исти простор је обезбеђивало пет бригада на
дубинском обезбеђењу, бројније граничне једи-
нице и бројније снаге МУП-а. Баналан пример
који даје одговор на многа питања јесте да
један од кључних услова постављања на
високе руководеће функције у војсци јесте
познавање енглеског језика боље него матер-
њег и страначка припадност.

Контраобавештајац на окупираним тери-
торијама Стеван Ђуровић је рођен је 1958.
године у селу Враговац, у општини Пећ. Војну
академију је завршио 1981. године, а највиши
степен војног образовања, Школу националне
одбране, завршио је 2001. Током сукоба Војске
Југославије с албанским терористима, а затим и
агресије на СРЈ 1999. године, радио је у
Контраобравештајној служби на подручју
Косова и Метохије и потом је преузео дужност
начелника безбедности Приштинског корпуса.
По измештању Војске с територије Космета,
обављао је више дужности, а у периоду од 2006.
до 2009. године је као професор Високих војних
студија, предавао више предмета из области
безбедности. Из војске је, и поред највиших
препорука за унапређење, отишао у пензију у
чину пуковника.

Вести / SIEM                                       Ђ. Баровић

Sve πto se...

ниоткуда - на јавној сцени (своје земље, па затим
и целог света) појавио Владимир Путин, као кост
у грлу прождирача света.

Након напорних година припреме за
могућност иоле озбиљнијег отпора, путиновска
Русија се нагло и неустрашиво усправила, пока-
зујући зубе већ од лаких победа отромбољеним
освајачима.

И, све од тада, понавља се и умножава
очајнички вапај нових декадентних Римљана
(осуђених на неизбежну пропаст): „Картагина
мора бити уништена”!

Али се нови Ханибал (једина нада слобод-
ног света), са својим оклопним слоновима и
ракетним медведима не да тако лако уплашити,
нити зауставити.

Прве контра-офанзиве „друге стране” у
овом светском рату се догађају на Криму и у
Новорусији, а убрзо затим и у Сирији.

Почео је пад новог европског Рајха, уз
неизбежни распад и доскора свемоћне америчке
империје зла.

Живи били, па видели. 
П. С.

У међувремену се догађају језиве сцене распа-
љеног тероризма на свим меридијанима меди-
јима умрежене планете. Не само по азијским и
афричким пустарама и стратиштима.

Они који су отворили Пандорину кутију без-
умног и неконтролисаног убијања сада поста-
ју жртве сопственог ризичног, неодговорног
експеримента. А знамо како је прошао луди
доктор Франкенштајн у сусрету са својим распо-
мамљеним чедом.

FBR, 14.11.2015.                     Драгослав Бокан

Zа ФБР приредила Биљана Диковић
(Podvukla - Iskra)

Komentar Iskre

Slaæemo se sa napred napisanim naπeg
prijateqa g. Bokana, osim wegovog euforiËnog
kraja, uobiËajene greπke - `prevaga æeqe nad
stvarnoπÊu` - nekih  rodoqubivih anali-
tiËara. Ali neka autor ne veruje nama, neke
pogleda u ovoj Iskri napis poznatog ruskog
mislioca i analitiËara Aleksandra Dugina,
koji smatra jednako opasnim potcewivawe
neprijateqa, koliko i precewivawe sop-
stvenog umeÊa i moguÊnosti; prerano otpisi-
vawe moÊi SAD, te najava joπ daleko od
izvestne pobede Putinove Rusije.

Посета Вучића Москви била је најпродук-
тивнија и најсадржајнија посета српског преми-
јера Русији последњих година, а можда и деце-
нија. И, највероватније, не само Русији, каже
Александар Чепурин, амбасадор Руске
Федерације у Београду.

Иако су пред одлазак српског премијера
и велике српске делегације у Москву српски
медији обиловали најавама, плановима и обећа-
њима, повратак је био далеко мање помпезан
и, неки ће рећи, на неки начин обавијен велом
тајне. Ниједан члан делегације која је бројала
више од стотину људи није рекао ништа,
остављајући тако места за бројне спекулације
— од оних да ће Русија наоружати читаву српску
армију, па све до тога да је званична Русија
бојкотовала српску делегацију. То је био раз-
лог да замолимо руског амбасадора Александра
Чепурина да нам каже своје утиске о посети
којој је, по дужности, присуствовао.

— Мислим да су најважније две ствари.
Посета је показала зрелост српске политике,
која се води у складу са сопственим, српским
интересима. Ови интереси се у ствари састоје
у унапређивању односа и са Западом — ЕУ, и
са Истоком — Русијом, а да се не губе властити
корени и будућност земље и народа. То је прво.
Друго — посета је дала подстрек билатерал-
ним односима, усмерила их је на стварање
адекватних инструмената, најпре у области
економије. У ширем смислу, она је показала
важност и неопходност стварања Европе без
линија подела.

То је била најпродуктивнија и најсадр-
жајнија посета српског премијера Русији
последњих година, а можда и деценија. И, нај-
вероватније, не само Русији.

Ако узмемо у обзир три класична крите-
ријума оцењивања посете, а то су ниво састана-
ка, потписани документи и економски део,
резултати немају преседана. Посета је показала
колико су дубоке наше везе, али и колико се об-
јективно наши интереси поклапају.

Најважније је, да кажем још једном, да је
посета дала снажан подстицај руско-српском
дијалогу, да је потврдила високи ниво узајам-
ног разумевања и стратешког партнерства и да
је одредила перспективе.

*У српским медијима већ су се појавили
негативни коментари — Медведев је, тобоже,
одустао од разговора сa Вучићем, српска деле-
гација није дочекана на аеродрому, ништа се
нису договорили...

— Не знам ниједног другог колегу
Дмитрија Медведева којем је он посветио толи-
ко времена током боравка у Москви. Првог дана
преговори су почели у 13.00 у ужем саставу,
наставили су се у широком саставу, а завршени
су потписивањем докумената. И то је трајало
скоро 4 сата. Да истакнем, преговори су се
одвијали у атмосфери искреног интересова-
ња и узајамног разумевања. Рекао бих у атмо-
сфери узајамне симпатије. На састанку у
ширем саставу говорили су практично сви мини-
стри — и српски и руски. Разматрани су темељ-
но економски проблеми, стање и перспектива
билатералних односа. То је била искрена раз-
мена мишљења.

Наредног дана премијери су заједно
свечано отворили на Московском сајму (ВДНХ)
Међународни форум „Отворене иновације”.
Држали су говоре, одговарали на питања.
Александру Вучићу се, како ми је рекао, форум
јако допао. То је био поглед у будућност. За
сећање, премијеру је остао руски смартфон.
Узгред, врхунски је. Један од најбољих.

Наредног дана био је одржан састанак
Александра Вучића и пет министара са председ-
ником Владимиром Путином, министрима
Лавровом, Шојгуом и Рогозиним. Истакао бих
добронамерност састанка. То је био разговор
између искусних политичара са својим прин-
ципима и убеђењима.

Током посете потписано је осам важних
билатералних докумената. Одржан је и велики
пословни форум.

*А протокол? Да ли је и бројној српској
делегацији посвећена одговарајућа пажња?

— Што се тиче протоколарних питања —
све се одвијало стриктно у складу са руским
протоколом. Делегација је била бројна, дола-
зила је различитим авионима и у различито
време.

Док је трајала посета, низ министара је
одржао посебне састанке са руским колегама,
што, узгред речено, није било предвиђено у
програму: и Александар Антић, и Зорана
Михајловић, и Небојша Стефановић и остали.
Амбасада Србије у Москви радила је 24 часа
дневно.

Био сам на састанку Ивице Дачића са
Сергејем Лавровом. То је био озбиљан али
истовремено и пријатељски састанак, са
хумором. Разматрали су кључне проблеме у
конкретном и општефилозофском смислу, гово-
рили су о Сребреници и о Унеску, о ОЕБС-у. 
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Stabilna Srbija...

Сергеј Лавров ће, узгред речено, бити у
Београду од 2. до 4. децембра на билатералном
састанку, као и да би учествовао на Савету
министара спољних послова ОЕБС-а.

Искрено речено, врло згуснути програм
захтевао је брзу вожњу поворке кроз Москву.
Понекад се радни план мењао. Није било
довољно времена за састанак са председни-
ком једне од највећих светских компанија
„Лукоил” Вагитом Алекперовом, поприлично
кратак је био састанак са председником
„Руских железница” Олегом Белозеровом. Са
једног састанка на други српска делегација се
возила у великој поворци са пратњом, брзином
од скоро 160 километара на сат. Толико брзо
никад се нисам возио по Москви.

Узгред, разговори су се делимично води-
ли на руском. Потврђујем да српски премијер
има одличан руски изговор. Код Срба се то не
види толико често.

Мислим да су од симболичког значаја
били и кратки долазак читаве српске делега-
ције у Архангелску цркву у Кремљу, у којој се
налазе старе фреске Светог Симеона и Светог
Саве, као и обилазак барељефа великог вајара
20. века српског порекла Јевгенија Вучетића у
централном павиљону Московског сајма.

*Да ли је Русија спремна за инвестиције у
војну индустрију Србије, и постоји ли могућност
сарадње у овој области?

— Разговор је вођен и о овим питањима.
Важно је тражити и проналазити варијанте од
узајамне користи. То је могуће под условом да
постоји позитивно политичко усмерење, као и
стратешко партнерство.

Очекујемо средином децембра заседање
Руско-српског Међувладиног комитета и дола-
зак потпредседника Владе Русије Дмитрија
Рогозина, који заједно с Ивицом Дачићем пред-
седава у Међувладином комитету, а у Влади
Русије је задужен за наменску индустрију, која
остварује продукцију вредну десетине милијар-
да евра, а значајни део те производње се изво-
зи.

Било је речи и о могућности сарадње,
на пример, путем отварања у Србији центра за
сертификовану од стране произвођача поправку
руских хеликоптера, којих у Источној Европи
има преко 600. То је квалификован посао. Важно
је одредити потенцијал Србије за производ-
њу у овој области, и да не изгубимо шансу.
Иначе, треба обраћати већу пажњу на индустри-
ју, индустријску кооперацију, високотехнолош-
ке гране привреде. Зашто да не?

*Да ли се разматрало могуће давање

повољних кредита за набавку руског наоружа-
ња?

— Колико ми је познато, српска страна
није поставила ово питање директно. Одбрана
захтева систематски приступ. Потребна је про-
цена безбедносних ризика за земљу, као и
стратегија одбране с обзиром на њене потре-
бе. Није тајна да неко од суседа Србије почиње
својеврсну „трку у наоружању”. Али који је циљ?

А миграције?

Запад је раскомадао пола света, Блиски и
Средњи Исток, подржавао је „арапско пролеће”,
које се сада враћа у Европу као „арапска јесен”.
Али заједно с избеглицама свакако долазе и
екстремисти. То је такође претња.

И поред свих данашњих тешкоћа мис-
лим да ће се за повлашћено кредитирање
Србије ипак наћи могућности.

*Да ли је било речи о нестабилности на
Балкану? Српску, а верујем и балканску јавност,
потресла је ових дана изјава Ангеле Меркел да
може доћи чак и до рата на овим просторима.

— Русија је заинтересована за стабилан
Балкан, за стабилну и отворену Европу. Русија је
глобална држава, заинтересована за добре
односе са сваким ко је спреман да сарађује на
равноправној основи.

Србија је показала пријатељски однос
према Русији у тешко време за њу. У Русији
знају да то цене. Тако нешто се не заборавља.
Сматрамо Србију кључном земљом за стабил-
ност балканског региона. Што Србија чвршће
стоји на ногама, то је Балкан стабилнији.

Узгред, ми смо последњих месеца виде-
ли више гестова добре воље од стране Београда
према комшијама. А шта смо видели заузврат?
Важно је проналазити компромисе, сарађива-
ти у питањима од узајамног интереса, без
покушаја да се наруши територијални интег-
ритет земаља региона, укључујући Србију.
Другачијег пута нема.

А генерално говорећи, искрено да Вам
кажем, „московски састанци” су показали да
имамо све могућности да Русија и Србија буду
партнери и пријатељи у садашњости и будућ-
ности, као што су биле у прошлости. То исто са
моје тачке гледишта желе и наши блиски наро-
ди.

Политички импулс створен током пре-
говора треба да стручно претворимо у при-
вредни и остали профит за наше земље.
Можемо и морамо то да урадимо.

Sputwik, 8.11.2015.               Љубинка Милинчић

Zа ФБР приредила Биљана Диковић
(Podvukla - Iskra)

Колико је извесно функционисање Заједнице
српских општина?

То је шарена лажа којом варамо соп-
ствени народ већ две године, а сада је ваљда
свима јасно да било какву надлежност те за-
једнице мора да одобри и верификује
Скупштина Косова. На Космету под окриљем
међународних институција живи око 50.000
терориста који су учествовали у ратним сукоби-
ма. Они су инсталирани у органима власти, а
редовно се регрутују и обучавају нови контин-
генти. Космет је место логистике, обучавања и
регрутовања оних који изводе терористичке
акције на свим правцима у непосредом окру-
жењу.

Ко стоји иза тог пројекта?

То је пројекат чији је аутор Америка
која се преко те творевине и избегличке
инвазије обрачунава са Европом, а ми смо као
и увек само колатерална штета. У тој пројекто-
ваној исламској држави без доласка било кога
са стране, у овом тренутку је најмање 100.000
оних који су учествовали и окрварили руке у
ратним сукобима на простору бивше
Југославије. Они су ту око нас и међу нама.
Уосталом, највећи број регрутовања за борбу
за такозвану Исламску државу на истоку је с
простора КиМ и БиХ где су носиоци већ
„доказани борци”. Нове снаге које се регрутују
више на материјалној основи него на идеолош-
кој.

На ком простору би се тај држава
направила?

У првој фази, у велику исламску државу
би ушао простор такозване Јањине у Грчкој,
Илирије у Македонији, Дарданије у Србији,
Малесије у Црној Гори, Рашка област, већи
део не само федерације БиХ, него и делови
Републике Српске. У другој фази те границе
би се шириле према дубини територија поме-
нутих држава и закачили простор Бугарске и
Хрватске.

Зар је могуће да то безбедносне службе
не виде?

Мислим да све службе у региону имају
јако слаб увид у то ко је све организовао, ко је
био и још је на Блиском истоку у делу који кон-
тролише Исламска држава. На то указује чиње-
ница да нигде нема конкретно предузетих мера.
Ако држава Србија зна да је било који број
наших држављана учествовао у ратним сукоби-
ма, јавност не зна да је било ко због тога проце-
суиран.

А зашто би морала да зна?

Ову, крајње мрачну слику обавештајних
и безбедносних служби у Србији данас у једном
од ретких појављивања у јавности износи један
од најбољих познавалаца питања безбедности
на овим просторима, некадашњи припадник
Контраобавештајне службе Војске Србије који је
током НАТО агресије на СРЈ обављао дужност
шефа Војне безбедности Приштинског корпуса,
Стеван Ђуровић.

Где су војне, али и цивилне службе данас?

Војне и све друге службе данас су, као
годинама пре тога, у функцији дневне поли-
тике и заштити лика и дела „владара” који
одлучују о животу и смрти. У структурама
служби има веома квалитетних и људи и опе-
ративаца, али су на споредним колосецима.
На избор кадра пре свега руководећег није на
првом месту стручност, искуство и показани
резултати, него страначка припадност, род-
бинске и територијалне везе, слепо изврша-
вање налога, прихватљивост за страни фак-
тор. Војне службе су кадровски сведене на нај-
нижи могући ниво постојања, материјално су
скромно опремљене. Ми данас немамо директ-
но присуство припадника служби у јединица-
ма Војске”, а са структурама војне полиције су
на протоколарном и дописном нивоу. Службе су
маргинализоване и отуђене.

Шта највише замерате данашњој поставци
војних служби безбедности?

Највећа замерка јесте што се профе-
сионално не баве послом који је, уколико се
ради по важећој законској регулативи, частан
и немерљиво користан за систем одбране и
безбедности земље. Зато што се својим анга-
жовањем не штити држава, него појединац ма
ко он био и његова функција. Зато што знају
да ћуте о тешким криминалним делима, шпи-
јунажи, вршљању страних агената и њиховог
инсталирања у структурама власти зарад сит-
них појединачних привилегија, чина, функци-
је неког мањег материјалног добра. 

Зато што се ни пре, као ни данас није
појавио неки високопозицирани припадник
службе који из моралних разлога брани народ
и државу. Зато што због неке привилегије поје-
динаца на руководећим местима страда честита,
пожртвована, способна и земљи одана већина.

Шта може бити последица такве ситуације?

Већ јесте последица чињеница да је у
току стварање новог пројекта велике исламске
државе на простору Балкана.
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Sve πto se...

подивљалом корупцијом на свим нивоима.
Црква и непокорни интелектуалци су рушени
и морално дискредитовани пропагандним
акцијама и медијским аферама о њиховом
наводном припадништву доскора свемоћној тај-
ној полицији (страшном Ка-Ге-Бе-у). Они које
нису успели да тако сруше и униште њихов
непожељни јавни утицај, проглашени су
фашистима, антисемитима, реакционарима,
лудацима, педофилима, религиозним фанати-
цима... већ по потреби.

На власти су се смењивали „гори од
горега” (издајник Горбачов и корумпирани
Јељцин) и све је деловало „скоро па готово”: ску-
вано и припремљено за коначни обрачун („final
solution ”) са слободарским духом руске идеје и
вековним идеалима и духовним вредностима
руског народа...

На другој страни су, опет, рађене про-
пагандне операције најширег обима инстант-
увођења новоуспостављеног матрикса (наивне,
на све спремне човеколике овчице испраних моз-
гова, храњене на медијским појилима „пожељ-
них, политички-коректних вредности”).
Разочарани и цивилизацијски дезоријентиса-
ни људи са рушевина комунистичких лажи &
илузија су (преко све моћнијих и утицајнијих
глобалних медија) лоботомирани и дресирани
за ново, још много страшније и горе ропство
од оног из кога су управо изашли.

На некој трећој страни исте операције
„освајања света” се покрећу тенкови, полећу
авиони и јуре ракете са смртоносним пуње-
њем. А испред те моћне ратне скаламерије оба-
везно иде њена пропагандна претходница
(попут „овна” у средњовековним опсадама), која
сваког противника унапред проглашава дик-
татором, отелотворењем зла, монструмом и
злочинцем сличним ђаволу из хришћанског
поимања света.

И све се то догађа у далеким пустињама
некадашње Персије (сада Ирака и, потенцијално,
ускоро-Ирана). Стотине хиљада војника и
цивила умире у ужареном тренутку смртонос-
них налета моћног оружја најсавременије
ратне технологије. Читаве армије умиру без
прилике да испале иједан метак, затрпане пес-
ком у заједничкој гробници своје трагичне,
добро испланиране и, показало се, неизбежне
судбине.

Масовне убице уредно проливају кро-
кодилске сузе и лицемерно наричу над
„жртвама рата”, а најстрашнија диктатура
долази да „ослободи” мале (а нафтом и гасом
богате) народе Азије и Африке (фамозно „африч-
ко пролеће”).

У Европи се, за то време, укидају нацио-
налне валуте и замком „Европске Уније” руше

државни суверенитети и границе. Све постаје
ЈЕДНО, строго контролисано и све мање сло-
бодно (као у Замјатиновој, Хакслијевој и
Орвеловој антиутопији).

Све године постају једна те иста-она без-
времена и свевремена „1984-та”, а наша планета
постаје тако налик на мрачну „Животињску
фарму” са упозоравајућих полица визионарске
књижевности човечанства.

Хришћанство и национализам оних
непожељних народа (неким другим народима
се слободно допушта чак и шовинистичко
дивљање) се нападају из свих медијских
оружја и проглашавају грехом и злочином.

А са Југославијом креће и нова фаза
„напада на Исток” („Drang nach Osten”) - и проба
деловања ратних разарања на размажене и осет-
љиве европске (мало)грађанске очи и уши.

Сви знамо како се одвијала „операција
Југославија”. Институционално чедо Запада
(кроз договоре у Версају и на Јалти), ова артифи-
цијелна, политички исконструисана балканска
(франкенштајновски скрпљена) држава је
дословно уништена и разваљена, ласерском
прецизношћу и нељудском неумољивошћу без
примера у новијој историји.

Жртве су, алхемијски вешто, постале
„геноцидни злочинци”, сатански бездушно је
заборављен милионски јасеновачки град мртвих
(и побијених Срба), а, уместо тога, успоставље-
на је читава новокомпонована митологија и
топографија злочина (Вуковар, Овчара,
Дубровник, Сарајево, Сребреница...). Органи-
зован је револуционарни Хашки трибунал, а
само један народ је оптужен за сво зло које се у
међувремену издогађало у овој високобуџетној
холивудској продукцији.

Затим следи (као ново поглавље исте
операције) отварање „косовског питања”,
НАТО бомбардовање (где су све земље Алијансе
морале да, баш као на ”црној миси”,  пролију
невину крв), ван граница Југославије организо-
вана Петооктобарска смена власти, одвођење
председника Милошевића (и српских ратних
генерала) у Хаг, убиство недовољно кооператив-
ног премијера Ђинђића, одвајање Црне Горе и
морске обале од матице, па онда и економско
и сваковрсно уништење те још преостале, ума-
њене Југославије и њено формално преимено-
вање у „Србију” (без трунке суверености и ма
каквог права одлучивања)... 

Све су то симултане стратешке опера-
ције, испланиране до најситнијих детаља
(укључујући ту и одговарајући избор добитника
Нобелове награде за мир и књижевност, али и
свих других значајних глобалних признања)...

Али се, на изненађење свих, дословно

Револуција -  слика прва

У пролеће 2001. године, изабрали су ме
за главног уредника недељника „Дани” у
Суботици. Мој избор био је изузетак од
тадашњег правила. Нови Управни одбор
новина, сачињен од представника чланица
ДОС-а, никако није могао да се договори о
избору новог уредника. Био сам нека врста
компромиса. Нисам припадао никоме. До
данас, нисам члан ни једне политичке стран-
ке.

Пошто нисам желео да трчим у медиј-
ском крду и следим одијум пљувања старог,
уз некритичко хвалоспевање новом, у јед-
ном од првих бројева објавио сам опширан
интервју са шефом социјалиста. Сви су
писали о светлој будућности, а мене је,
између осталог, занимало шта кажу губит-
ници из рупа у које су се били завукли. Нису
рекли, нити су знали да кажу, било шта данас
вредно помена, али мени је била важна
новинарска, а не агитпроповска атмосфера
у новинама и редакцији.

Јерес се одмах нашла пред Управним
одбором. Дојучерашњи „борци” за слободу
мисли и штампе са безбројних опозиционих
трибина и митинга, пуни поучних цитата и
опширних опсервација, обрушили су се на
мене као опрљени. По њима, а било је ту на
први поглед пристојног света, са губитни-
цима је требало да се брише под, а не да се
трује јавност коју очекује тако светла
будућност. Изузетак су били чланови ДСС-а
и представник демохришћана, сјајан момак,
који је интервју похвалио као прст у око
паланачком поимању новинарства.

Који дан касније, намерили смо да
објавимо духовиту и уосталом сасвим при-
кладну фото-монтажу. Ова необична карика-
тура исмевала је неки глуп општински
предлог у вези са постављањем споменика
цару Душану испред зграде суда. Овога
пута, представници ДС (против једног од
њих сада је у току важан судски поступак)
затражили су да се број повуче из штампе.

Председник Управног одбора, храбар
неки човек из ДСС-а, рекао је да га садржај
новина уопште не занима. Питао је јесам ли
прекршио закон и новинарску етику. Када
сам рекао да нисам, послао је људе да тираж
чувају до дистрибуције по трафикама.

Све ово пишем због тога што сам се са
сваком илузијом о 5. октобру, променама и
демократизацији уљудно разишао већ на
почетку те трагедије чија је позорница
постала цела земља. Споља гледано, буди-
стички мирно посматрао сам трансформаци-
ју Милошевићевих следбеника треће смене у
демократске јуришнике, прелетања, купови-
не диплома, погодбе, продају и арчење
државе.

Револуција -  слика друга

Петнаеста годишњица петооктобар-
ске револуције стога је више даћа рано
преминулој националној нади, него пошто-
вања достојна прослава историјског дога-
ђаја. Руку на срце, Србија, осим нешто успе-
ха спортиста, данас нема шта да слави.

Бројни кредибилни извори сведоче да
је америчка администрација у петоокто-
барску револуцију уложила више десетина
милиона долара, обавештајно-безбедносне
ресурсе и обуку револуционара. Не треба
притом сметнути с ума да је Слободан
Милошевић, кадровском и укупном полити-
ком, у исти пројекат нехотице уложио
(само)деструкцију вишеструко веће вред-
ности.

Петооктобарци су револуцију успели
да изведу захваљујући трострукој лажи са
предумишљајем. Обећали су да ће демокра-
тизацијом омогућити бољи живот, останак
Косова и Метохије и одржање заједнице са
Црном Гором. Тврдило се да је Милошевићев
режим узрок свих незадовољстава, па и оних
у Приштини и Подгорици.

Срби данас, премда издемократизова-
ни до сржи, не живе боље. Животаре на рачун
нерођених унука и праунука. Деца су им у
међувремену постала најугроженија мањи-
на, безначајнија од политичке промоције
права било ког педера и лезбејке. Разврат
је представљен као једина слика слободе.

Нико у Србији не помиње, још мање
тражи општи платни биланс 5. октобра,
укупне приходе и расходе државе (друштва)
и наручилаца револуције. Колико је Србија
добила, а колико дала? Премда најважније,
то књиговодство је недоступно, закључано
иза седам брава.
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Револуција -  слика трећа

Према подацима које је својевремено
објавио Међународни конзорцијум истра-
живачких новинара, током 13 година после 5.
октобра из Србије је изнета 51 милијарда
долара. Успешна предузећа продата су у
бесцење. Финансијски садржај им је исисан,
након чега су многа затворена. Србија је
протеклих 15 година слабо шта производи-
ла. Индустрија је скрајнута, а банкарски
сектор одмах је бланко уступљен странци-
ма.

Ту долазимо до једне од најважнијих
тековина 5. октобра -  културе дуга.
Петооктобарци су у Србију донели култ
јаловости. Јаловост се протежира у меди-
јима као залог будућности. Од параде хомо-
сексуалаца до слављења кредита и обожава-
ња милостиње (донација). Верује се да је
Србин варварин који не уме да производи, а
Србија цивилизацијска џунгла коју нема
сврхе бранити. Зато су војску жртвовали
одмах на почетку, заједно са банкарским
сектором.

Притом (скоро) нико да каже да у
поретку званом запад, који слави матери-
јално стицање, нема бесплатног ручка, што
је и једна од тамошњих учесталих послови-
ца. Свака донација пажљиво се уноси на
црну листу дугорочних потраживања и на
крају наплаћује.

Петооктобарци на место Милошеви-
ћевих бирократа и чанколизаца који им
нису пришли регрутују нове, младе и гладне
послушнике. Они су поклоници још једног
петооктобарског култа, оног званог
Европска унија. Европску унију непоправ-
љиво бркају са Европом коју и не познају.
Европска унија постала је религија евро-
паланчана. Исповедају је често еврошови-
низмом и порицањем сваке традиције. 

Они ломе језик евронимима, њима маг-
ловитог, али без икакве сумње исправног
значења: асоцијација, апликација, стаби-
лизација, реадмисија, реструктурирање,
скрининг... Идеолошки потомци првобитне
заједнице челика и угља масакрирају
српски језик примитивном употребом стра-
них речи, углавном англизама.

Млади европаланчани разрађују
Милошевићев систем партитократије.
Кризни штабови постају расадници идеје о

држави као страначком појилу, насупрот
идеалу државе којој се приноси, као слав-
ској трпези. Партитократија постаје и до
данас остаје паралелни облик друштвеног
уређења, пред којим узмичу институције и
државотворне традиције.

Револуција -  слика четврта

Воља већине потпуно је обесмишљена.
Европској унији се стреми без провере
воље грађана. Већини се спочитава затуца-
ност и лењост. Лезилебовићи без знања и
професије исмевају генерације наших
очева зато што су радиле од седам до два.

Канцере са државних универзитета
Милошевићевог доба, петооктобарци некри-
тичком применом болоњског процеса прево-
де у стање научне метастазе на приватним
свеучилиштима. Они се данас хвале демо-
кратском контролом институција и провеса
у друштву, али нико премијера да пита где
су се дела извршна овлашћења српских
општина на Косову и Метохији и како то да
се ка Бриселу иде без референдума.

Револуција -  слика пета

На крају, петооктобарски револуцио-
нари у Београд су донели политички аути-
зам. Сматрало се првих година да је запад
једини свет и да са другим силама не треба
ни комуницирати, а камоли сарађивати. Тај
став био је суштина космополитизма њихове
европаланке.

Пети октобар погрешно је посматрати
ван ширег геополитичког контекста и поли-
тике САД и Европске уније. Та револуција
требало је да пацификује Србију. Она је
била неопходна да би Србија пристала на
наставак процеса започетог разбијањем
Југославије и протеривањем српског ста-
новништва из јадранског залеђа. Западу ни
мало, наиме, није потребна политички орга-
низована сила близу Јадрана која би могла
Русији да послужи за било шта.

Европску унију Србија занима само
до граница испуњења геополитичких (аме-
ричких) интереса. Све преко тога је илузи-
ја која траје деценију и по. Зар предсто-
јећа, најављена промена Устава Републике
Србије и све учесталије одлуке које воде
ка признавању Косова и Метохије за државу
о томе не сведоче довољно?

Принцип/SIEM, 5.10.2015. Бранко Жујовић

Трећи светски рат је увелико почео, само
што су смрт и разарања била „тамо далеко”, по
неким егзотичним пустињама (а не по европским
булеварима).

Све што се догађа ван Европе и
Сједињених америчких држава као да и није
важно, ни присутно у животима господара
света. Зато је толико болно и шокантно за про-
сечног Евро-Американца кад види крв и чује екс-
плозије по Паризу, Њујорку, Лондону... Томе се
баш и није надао.

А Трећи светски рат је почео (у пуном
смислу речи) још тамо у новембру 1989. године,
рушењем „Берлинског зида”, демонтирањем „зле
совјетске империје”, неочекиваним уједињењем
Немачке и Европе, увођењем глобалних медија,
почетком даноноћног рада хипнотичке „чаробне
фруле” МТВ-а и лаком (без капи крви) победом
либералног и капиталистичког Запада над еко-
номски и психолошки исцрпљеним, демотивиса-
ним и дезоријентисаним, трагично анахроним и
клонулим европским Истоком...

Супериорна и у популарну културу мас-
кирана идеологија „глобализације” и наводно
„отвореног друштва” (по Поперовом моделу)
извели су прави „блиц-криг” и напросто почи-
стили немоћног и изненађеног противника са
лица земље. Попут Гудеријанових тенкова с
почетка оног претходног великог рата, падале
су, једна за другим, границе и државе, градови и
касарне, идеологије и културне политике, суве-
ренитет и „народне одбране”, све армије и сваки
отпор (попут дешавања у Белгији, Француској,
Грчкој, Југославији... шездесет година пре тога)
света с оне стране „гвоздене завесе”.

Овај ратни поход (у свим димензијама
деловања способнијег и боље припремљеног)
Запада на Исток је био толико успешан и брз
да скоро нико није ни приметио да им се десио
рат (и, многима, пораз). Као у оном мађионичар-
ском трику, кад брзо и снажно извучете столњак,
па све посуде и сво посуђе, чаше и вазе остану
целе на столу (не проспе се ни кап, а због довољ-
но снажног и вештог потеза извођача ове ефект-
не инсценације).

После првих победа, уследио је даљи
наставак окупационе стратегије. Уместо бом-
бама, гладна и сирота Источна Европа је заси-
пана бананама и чоколадама, музиком и нов-
цем, кабловском телевизијом и идејом блиског
(демократског, капиталистичког и глобали-
стичког) раја у сасвим непосредној будућно-

сти.
Светлости, сјаја и слободе жедни наро-

ди у сивом комунистичком капуту су просто
усисавали непријатељску пропаганду у себе и
претварали се у мале и глупичасте „тројанске
коње” најновије генерације.

Удица је дефинитивно и неповратно
загрижена и почела је следећа фаза извлачења
уловљене сомовине на рибарски брод. Мреже
уловљених душа су, пуне до пуцања, вађене из
источноевропских људских рибњака - до
њиховог коначног опустошења.

Русији (главном циљу читаве акције) је
нуђено шарено НИШТА, заузврат, за њену
душу, рудна богатства, научнике, православну
веру у Бога, бескрајни Сибир, империјални
код... Организована су безбројна „научна пре-
давања” и приказани дирљиви документарни
филмови, издате бројне публикације и књиге на
паклену тему Гулага и Соловецких острва, стаљи-
нистичког помора и окрутних концентрационих
логора, неизбројивих комунистичких злочина
совјетског режима (кога је тај исти Запад и
довео на власт).

Ново зло је лукаво преузимало робове
старог зла (које је даноноћно представљано и
показивано у свој његовој страхоти). Крвави
систем, довежен 1917-те у запечаћеним вагонима
(са Лењином, Троцким и њиховим сарадницима)
у Русију, сада је критикован и склањан у депо
историје само да би неприметно („да се Власи не
досете”) био замењен новим антируским, јед-
нако вампирским системом-само сада вешто
упакованим у шарене, новогодишње пакете са
све машницом и честитком приде.

Русија је здушно одбацивала петокраку,
срп & чекић, комсомолске задруге, деградирани
и у пракси још одавно поражени идеал „пролете-
ра” и „радничке класе”, старе речи оне претећи-
моћне химне и ВЕЛИКИ ДЕО СВОЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ
и државне суверености зарад формалног при-
вида националне обнове, пуних рафова у
супермаркетима, позлаћених царских орлова и
поново штампане забрањене (белогардејске и
дисидентске) литературе.

Почела је неспутана ВЛАСТ НОВЦА,
јединог божанства миленијумских, транзи-
ционих времена.

Зарђале фабрике, лош дизајн и безлич-
на конфекција су замењени „слободним меди-
јима”, бруталном „тржишном утакмицом” и
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Слушати професионалне либерале, исто као
и професионалне патриоте, једноставно

више није могуће

Признање да је терористички напад узрок
рушења авиона, уз обустављање летова у Египат,
веома су озбиљни моменти. Русија се налази у
акутној фази конфронтације са Западом.

У суштини, ми се истовремено боримо на
неколико фронтова. Негде побеђујемо, негде
губимо. Невини људи из срушеног авиона над
Синајем жртве су рата. Као и сви који су на Донбасу
погинули. То су наше жртве. Наши непријатељи
такође трпе губитке, често прилично сурове. Али
ту постоји разлика: наши прави непријатељи
ратују против нас туђим рукама и плаћају живо-
тима плаћеника или обманутог топовског меса,
било да су то украјински нацисти или Исламска
држава.

Отуда и неједнакост: нас погађају у живац,
а сами иницијатори геополитичких напада на нас
остају безбедни. Американци уопште ничим не
плаћају, Европљани - неким неугодностима
повезаним са санкцијама против Русије, које
делимично погађају и њих саме, и приливом миг-
раната са експлодираног Блиског Истока, каквим су
га учиниле САД.

У ситуацији у којој се ми сада налазимо,
постоји само један логичан пут - ка даљој ескалаци-
ји конфликта. Док ми директно не дирамо САД,
њих ништа не кошта да против нас хушкају све
више и више нових марионета - разјарених,
неурачунљивих, спремних да убијају, да дижу у ваз-
дух и силују. Нас.

РУСКО ДРУШТВО НЕМА ПОЈМА
Можда би руска власт и желела да откло-

ни напетост, али то уопште није у интересу САД.
Већ и само због тога све ће се само настављати. У
вези с тим поставља се питање: да ли степен поима-
ња од стране друштва одговара озбиљности изазо-
ва, тим истим изазовима?

Јасно је да људи који су путовали у Египат да
се одмарају нису нарочито размишљали шта се
дешава на Блиском Истоку и шта се дешава у Сирији,
а шта се дешавало пре неку годину у Каиру. Они су
погинули враћајући се са одмора иако су боравили
на линији фронта. И, да власт није забранила, они би
опет и поново, као омађијани, тежили да иду тамо,
све до следећег авиона срушеног експлозивом
исламиста или неке друге ужасне трагедије.

То је дисонанца: Русија је у рату, а нас
умирују немуштим и половичним алузијама и
неубедљивом разблаженом пропагандом која
уопште не води ка мобилизацији. Некоме изгледа
да ми имамо проблем са економијом и животним
стандардом, као и са неправдом у друштву. Све то
постоји, али то није главно. Главно је у томе што је
друштво неупућено у ситуацију у којој се налази.

Можда је једноставније управљати неразум-
ним бићима која себи не постављају питања и хип-
нотисана су ситним проблемима из „света живота”.

Чиме данас може да се похвали
Македонија, у свету у коме је независност рела-
тивна категорија, који зависи од међусобне
сарадње, повезаности, интеграција и незаустав-
љиве глобализације? Од чега је независна, а од
чега зависна? То су питања које је Дојче веле
поставио истакнутим личностима из македон-
ског друштвеног живота.

Економски експерт Зоран Јовановски
наглашава да су политичка и економска неза-
висност различити концепти који ретко иду
један с другим: „Да би нека земља била економ-
ски независна потребно је да има снажну при-
вреду или огромне природне ресурсе - нафту,
гас и слично. Македонија је 8. септембра 1991.
године стекла политичку независност, али је
по више аспеката остала економски зависна.
Она зависи од постизања унутрашње кохезије, а
за то је потребно да се исцртају јасне економ-
ске, 'црвене линије' око којих би у земљи посто-
јао општи, па и међугенерацијски, консензус. 

Као мала земља она мора бити отворена
економија, односно мора да увози и извози
добра и услуге. Македонија је зависна и од
дешавања у економијама Европске уније, нашег
највећег трговинског партнера, при чему треба
континуирано радити и на проналажењу нових
тржишта. Зависна је и од максималног кориш-
ћења кадровских ресурса које има, без обзира
на то да ли су они у земљи или у иностранству
јер потребно је пронаћи начин да се искористе
интелектуални потенцијали свих који овој
земљи мисле добро. Коначно, Македонија је
зависна од квалитетног инвестирања у образо-
вање, здравство, енергетику и инфраструктуру с
обзиром на то да се тако постиже дугорочно
одржив економски раст”, сматра Јовановски.

Врхови, а не дна

Македонија 23. годишњицу од стицања
независности дочекује 30 одсто сиромашнија,
са 28 процената незапослених и јавним дугом
од 3,3 милијарде евра, односно 40,8 одсто
бруто друштвеног производа (БДП). Према
проценама економиста, ако се на тај дуг
додају и дугови Народне банке, општина и
других институција, онда укупан јавни дуг
Македоније износи чак половину БДП-а, а то
је највиши ниво у последњих 14 година,
искључујући кризну 2001. и 2002. годину. Али
власти имају још већи дуг - да испуне обећање
дато македонским грађанима да ће земљу

интегрисати у Европску унију и НАТО.
Међутим, на самиту Алијансе који је одржан
протекле недеље у Велсу, није било речи ни о
Македонији, нити о интеграцији. Ни у послед-
њем извештају Европске комисије не може се
пронаћи податак о томе како се котира земља у
условима недостатка дијалога и опозиционог
бојкота Собрања.

Професор Денко Малески подсећа да су
очекивања пре две деценије била веома велика:
„Независност је била велика победа
Македоније. Она се тада уцртала на карту света
и добила заслужено признање. Али стратешки
циљеви који су тада постављени - евроатлант-
ске интеграције - до данас нису остварени.
Напредак Македоније данас зависи од решава-
ња два проблема: један је унутрашњи и везан је
за развој демократије, а други спољни - односи
са суседним земљама. То су два воденична
камена који земљу вуку на доле”, констатује
Малески.

До када ће Македонија „ићи на доле”? Да
би се одгурнула са дна потребни су јој „врхови”
у смислу личних и колективних успеха који би
земљу повукли напред. То је мишљење интелек-
туалаца, и то оних које још није захватио вирус
ћутања и конформизма. Према мишљењу про-
фесора Малеског, део проблема Македоније
лежи у томе што та земља нема традицију ства-
рања елите у моралном смислу: „Македонији је
потребна мислећа и морална авангарда,
потребни су јој људи који ће опште интересе
ставити изнад личних. Такви људи стварају
дух државе. Ми имамо тело, али немамо такав
дух. Према начину на који ја схватам демокра-
тију, ми се у ствари крећемо у супротном
смеру”, указује професор Малески.

Стагнација се не одражава само на
сферу политике. Чак и у спорту, у коме се
можда дух, енергија и воља да се победи нај-
сликовитије одражавају, уочава се анемија.
Оливера Бикова која је Македонији са
Паралимпијских игара у Лондону 2012. донела
златну медаљу у стрељаштву, кроз третман
спорта сагледава због чега та земља никако не
успева да погоди у центар мете: „Од стицања
независност до данас наша земља се развија
веома споро и то у свим областима живота. У
спорту, рецимо, константно недостају струч-
ни кадар, реквизити, одговарајући објекти, а
наравно и финансијска подршка. Зато изоста-
ју врхунски резултати. Сваки спортиста, и у
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Али сигурно је да се историја тако не гради. Још
извесно време то може да потраје, али не нарочито
дуго.

Мени се чини да треба сконцентрисати
пажњу и напоре на то да се барем коректно
опише постојећа ситуација, не журећи са оптужба-
ма или предлагањем спасилачких планова. У
друштву нема коректног и промишљеног разуме-
вања главних стратешких питања:
• Ко су прави пријатељи и непријатељи Русије?;
• Какво друштво изграђујемо и на којим идеја-
ма?;
• Који модел прошлости (дакле, и будућности)
прихватамо као нормативни?;
• Како ћемо васпитавати елиту?;
• Ко смо ми у етно-социолошком смислу (народ,
нација, грађанско друштво, етнос)?

МОЖЕ СЕ ПРОГНОЗИРАТИ ПОГОРШАЊЕ
Не видим да се та питања игде постављају.

Одмах се чује вика, сви су сигурни да само они знају
правилан одговор и никога не желе да слушају.
Најгласније вичу и негодују најиспразнији и опсед-
нути.

Док још увек има времена (вероватно не тако
много), треба се потрудити и објаснити карту
садашњости. Где смо? Ко смо? Какво је време у
којем ми живимо?

Својство је глупака да одговара пре постав-
љеног питања и несумњиво зна одговор на свако
питање. Све уобичајене идеологије су срушене.
Слушати професионалне либерале, исто као и про-
фесионалне патриоте, једноставно више није могу-
ће. А центар је почео да испушта несувисле звуке
који имитирају људски говор.

Поновићу, можда је тако лакше, али у крат-
корочном периоду. Деца данашње елите нису спо-
собна да владају. Последње позно-совјетске гене-
рације, са њиховим грчевитим хватањем и вољом
за власт, почињу да одлазе. Потомци ће брзо
упропастити све што им је припало. Елиту треба
васпитавати.

Међутим, рат се води, а ми у њему учествује-
мо на најдиректнији начин. У Донбасу ништа није
одлучено. Нимало није лако изаћи накрај са
Сиријом, јер са оне стране, против нашег Асада,
играју не само Исламска држава него и
Вашингтон и његови савезници из NATО.

Дакле, може се прогнозирати само погорша-
ње ситуације: нема никакве шансе да ће се све само
по себи разрешити. Разуме се да ни на Западу
уопште није све сјајно, али и потцењивати моћ све
слабијег гиганта такође је опасно и непромиш-
љено, као и прецењивање својих снага.

Понешто смо урадили добро (Крим је поче-
так обнављања Новорусије). Међутим, то је процес,
а, ако не доведемо до краја низ стратешких линија,
мораћемо троструко да платимо. Тим пре што много
тога нисмо завршили остављајући га у лебдећем
положају.

Факти, 10.11.2015.                   АЛЕКСАНДАР ДУГИН

Rusija je u ratu koji traæi jasnu odbranbenu strategiju

POTCEWIVAWE MO∆I SAD I PRE-
CEWIVAWE SVOJE - JEDNAKO SU OPASNI

Зависност независне Македоније

Македонији су потребни морални
људи који ће опште интересе ставити

изнад личних
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godina traæi qude u Srbiji koji bi weno naslee -
ne radi nas koji odlazimo, veÊ dobra naroda -
æeleli i mogli da usvoje i nekom savremenom
obliku, πire i oplode.

Posle `otopqewa` SRJ prema dijaspori,
poËeli su da nam se javqaju. Prvo su nam se
obraÊali saradnici `Otpora`, koji je ameriËki
ambasador u Hrvatskoj  sa nekim politiËkim grupa-
ma iz rasejawa, reæirao. Kada su uvideli da mi
nismo ti, brzo su se hladili i otpadali.

Zatim su doπli bar duhovno-politiËki
Ëistiji i bezazleniji. S obzirom na ekonomsko
stawe u Srbiji, `Iskra` je bila spremna da takvu
saradwu, pokuπaje i konkretne projekte materijal-
no pomogne i pomagala je, uvek pretpostavqajuÊi da
se radi o zajedniËkoj `opπtoj stvari`. U prvom
sluËaju posle viπegodiπwe saradwe i zajedniËkog
rada, u koji smo zaista uloæili velika sredstva,
partneri sa druge strane su iznenada ceo poduhvat
`privatizovali`. U drugom sluËaju u kome su
uglavnom uËestvovali razoËarani `otpadnici` iz
prvog pokuπaja, jedan Ëinbenik je direkno prone-
verio otprilike treÊinu novca koji je `ispario` u
prvom sluËaju. TreÊi sluËaj, u koji je uloæeno neπto
sredstava, takoe je okonËan `privatizacijom`.

Ali `seme` koje je sejala `Iskra`, pored gor-
weg `kukoqa`, palo je i na plodno tlo. Samoini-
cijativno se pojavio sajt `Novo videlo` na koji su
wegovi urednici odmah poËeli da prenose `Iskru`,
wena izdawa i izjave o dobrovoqcima, JNP Zboru i
drugu srodnu literaturu. Danas je taj sajt sigurno
najcelosnije sabrana dokumentacija (arhiva) o
radu, proπlosti, motivima i idejama pomenutih.
Vrlina qudi oko sajta je da materijalnu pomoÊ
nikad  nisu traæili ni oËekivali, a kad je i
najskromnija nuena - odbijali.

UshiÊena sajtom, `Iskra` je stupila u vezu sa
πirom zajednicom okupqenom oko sajta. Trebalo je
od uËinka `Novog videla` iskoraËiti u javnost i
πiri druπtveni rad. Pored toga, otpoËela je raz-
govore sa drugom πirom zajednicom Ëiji sajt u svom
programskom delu parafrazira skoro u celosti
predratna `NaËela i smernice` JNP Zbor. Ako je
trebalo neπto usaglasiti, bilo je odgovarajuÊe
razumevawe nekih stavova. U paralelnim dvo-
godiπwim razgovorima sa obe zajednce, sporazum je
postignut. Obrazovano je krovno pravno telo i
otpoËeo zajedniËki rad i oËekivano ujediwewe obe
zajednice. Sa sveukupnim nasleem koje im `Iskra`
nudi jedinstvo Êe se spontano ostvariti.

©ta je onda suπitina naslee `Iskre` koje
sigurno ujediwuje?

Od naπih naslednika se samo oËekuje da
dve orjentacione `koordinate` zduπno usvoje i
primewuju:

a) Okrenuti sadaπwici i buduÊnosti,
istraæuju suπtinski i dugoroËan narodni i
nacionalni interes, slobodno od svakog stranog
uticaja, uvezenih i kopiranih duhovno-politiËih i
privrednih modela, sa bilo koje strane dolazili  -
a onda wegovo proklamovawe, srËana odbrana reËju
i delom i gde je to moguÊe (i bez vlasti) wegovo
ostvarivawe. Tui modeli nisu skovani da æivo-
tvore naπ narodni i nacionalni interes, veÊ sre-
dine iz koje su ponikli.

b)  Temeqno poznavawe `stranog faktora`,

sada dominantnog Novog svetskog poretka(NSP) i
analiza svakog wegovog koraka, u posledwem
juriπu za osvajawe planete. NSP je oËigledno
neprijteq naπeg narodnog i nacionalnog interesa,
pa se i mudra strategija odbrane od napada gradi
wegovim suπtinskim poznavawem.

Zaπto je ovakva opπta orjentacija spontano
ujediwujuÊa?  Zato πto se ne bavi proπloπÊu.
Deobi, sukobi, ostraπÊenost, itd. `izviru` iz onoga
πto se veÊ dogodilo - i kao voda pod mostom -
proπlo. Izgubqene bitke proπlosti se ne mogu
dobiti, ali zlurado potsetÊawe na wih moæe da
probudi strasti.  NiËiju proπlost, politiku, ideje,
stavove, greπke, zastrawewa, dela ili nedela,
niti brani niti napada, jer to prosto nije wen
predmet ni ciq. Narodni intres traæi i brani na
tekuÊim i buduÊim `goruÊim pitawima` i izazovima,
naroda, pa je i svaki uspeæan odgovor posve nova,
nekopirana i neponovqena, originalna  `politika`.

Tako je i sa saradnicima na istom poslu koji
mu trenutno prilaze sa neπto razliËitih pozicija.
Usvajawe `Iskrinih` `koordinata` - ako liËni
interesi, surevwivost i ambicije nisu u igri - oni
u traæewu narodnog interesa i wegovoj odbrani
kreÊu sa istog polaziπta, pa je logiËno, da Êe im
odgvori i zakquËci biti bliski, ako ne isti.  Isti
zakquËci briπu razlike, raaju jednomislije,
otvraju put opπtoj slozi. Potrebna je samo dobra
voqa da se to spontno saæimawe prizna i potvrdi.

`Iskra` se posledwih godina okrenula
skoro 100% tekuÊim `goruÊim` pitawima naπeg
narodnog i nacionalnog interesa, nastojeÊi da
ukaæe na `lekovite` i odbranbene odgovore  na wih.
Bilo sve reim (zbog naπeg starewa i odumirawa)
originalnim napisima iz naπe zajednice, bilo
prenoseÊi Ëlanke naπih rodoqubivih analitiËa i
drugih objektivnih kritiËara.  Kod ovih posledwih
moglo je biti i nehotiËnih `iskliznuÊa` (neka nam
oproste - po naπoj greπnoj oceni) kad god bi izlaz
i `lek` traæili u nekoj od `udica` demokratsko-
kapitalistiËkog sistema - napr. `demokratskim`
izborima`, jer oni mewaju pojedince na vlasti,
podobne i posluπne, koje je sam sistem odabrao. A
avo nije u takvim pojedicima (oni su posledica),
veÊ u sistemu koji treba mewati.

Neko Êe zapitati zaπto `Iskra` svoje
naslee nudi onima Ëije osnovni zadatak nije
osvrtawe na proπlost, wene probleme, niËija
liËna odbrana, politika, ideologija, postupci...,
veÊ traæewe odgovora na sadaπwa i buduÊa `goruÊa
pitawa` narodnog i nacionalnog interesa i na tome
gradwa nove samosvojne narodne politike. Odgovor
je: `Iskra`, weni pokretaËi,  hriπÊanski `pogled na
svet` i `ideologija` prethodnih generacija, ærtvena
borba onih koji su je nadahnuli i stvorili - nikda
nisu bili sami sebi ciq, veÊ  verni sluæbenici
matiËnog naroda i wegovog interesa. Zadovoqstvo
ugaπene `Iskre` i nas koji odlazimo, biÊe odgovori
naπih naslednika na teÊuÊe narodne nedaÊe i iza-
zove, zasnovni na wenom orjentacionom polaziπtu,
biti upravo identiËni odgvorima matiËnog Zbora u
savremenim uslovima.

Posledwi urednik Iskre
Vladimir D. QotiÊ

Makedoniji su potrebni...

индивидуалним и у колективним спортовима,
улаже сам у себе, одриче се много чега како би
постигао резултате. Сматрам да је у данашње
време индивидуалност у спорту тешко може да
опстане. У спортисте се улаже веома мало, па се
зато и не могу очекивали врхунски резултати”,
каже Бикова.

Спремни за „зихерицу”

Они талентовани, успешни и компетент-
ни, светски реномирани уметници и научници,
који су у данашњој Македонији у мањини, боље
представљају земљу од њених акредитованих
амбасадора. Али личности које постижу
врхунске, међународне успехе све ређе се
одлучују да остану, а све чешће излаз траже
ван земље. Међу њима су и стотине младих
који у борби са моћним члановима странака
не успевају да потврде своје професионалне
способности.

„Кад буде дошло до тога да све идеје не
стижу са врхова моћи или да барем не морају да
буду од њих верификоване, када друштво буде
почело да функционише по хоризонтали и да се
не плаши да размењује идеје које нису прет-
ходно одобрене, тек тада ће се евентуално
ослободити индивидуални дух и слобода, и
стећи услови да се нешто догоди”, каже режи-
сер Слободан Уковски.

Македонија данас нема одговор на јед-
ноставно, али кључно питање: Ко сам ја? „Зато
што не зна одговор на то питање, она не може
да одговори ни на друга важна питања, као на
пример: шта желим, куда идем, шта желим да
постанем”, каже Унковски. „У скученом маке-
донском погледу на свет, са половичним
решењима и лудим ставовима о нацији, земљи,
слободи и вери, грађанин престаје да постоји.
Изморен од свакодневних брига око преживља-
вања, он нема ни времена, а ни капацитета да
уочи шта се дешава. Индивидуалност, лични
печат, неки посебан квалитет, специфична
знања и вештине, претходно искуство и успе-
си - све је то неважно, презрено и дефиниса-
но као `велика и непоправљива мана`. Ако
нисте идолопоклоник странке на власти, а у
том случају вам је капацитет за изражавање
сопственог мишљења једнак нули, онда сте
ништа”, наглашава Унковски.

И он тражи одговоре на македонска
„евергрин” питања: „Каква је то болест, греш-
ка у нашим генима, која нас чини млитавим,
слабим, колебљивим, уплашеним, неспрем-
ним на ризик, а увек спремни за 'зихер', без
обзира на то колико је лош? Који је то
суштински приоритет који би, као земља и
нација, требало да испишемо на нашој заста-
ви? НАТО и ЕУ - то су већ метафоре, фантаз-

магорије. Како да обележимо нашу земљу на
карти света - као неку туристичку дестинацију,
као земљу посебне врсте сира, као земљу хиља-
ду језера, као балкански центар дизајна, као
антички дизниленд? Ми немамо производ у
било ком облику који би био довољно велики да
се њиме напуни бар један шлепер”, сматра Ун-
ковски.

Брисел је заменио Београд

Звучи апсурдно, али је истина: највећи
бренд Македоније по којој се та земља пре-
познаје у свету, данас је, нажалост, спор око
имена. А ни тај спор није једини камен споти-
цања. Петар Гошев, политичар кога јавност у
Македонији повезује са развојем и полетом
деведесетих година, сматра да се са доласком
независности ништа суштинско није проме-
нило у односу на систем и период пре тога.

„Све до краја деведесетих мислили
смо да бити сам свој газда значи предност
која ће аутоматски да нас смести под неко
плодоносно дрвo, а да ћемо ми само да ужи-
вамо и једемо његове укусне плодове.
Ослобођени зависности од Београда, улетели
смо у зависност од сопственог начина размиш-
љања, сопствене (не)културе, сопственог знања-
незнања. 

Двадесет три године касније, улетели
смо у зависност од Брисела, односно међуна-
родне заједнице, без чијег посредовања се не
зна шта ће остати од махања наше заставе.
Ослободили смо се комунистичко-партијског
судства, а улетели смо у зависност од фами-
лијарног правосуђа. Ослободили смо се од
писама Титу и партијских директива КПЈ и
КПМ, а улетели у зависност од тајних догово-
ра двојице етничких атамана и њихових
структура које чак нису ни страначке већ је
реч о приватизованим државним службама.
Желели смо целовит суверенитет, политички и
економски, а улетели смо у програм распро-
даје јавних ресурса земље по најнижим цена-
ма. Наша размишљања, барем до сада, нису се
показала кадра за идеју о независности, која, у
суштини, није на прави начин ни схваћена”,
критикује Гошев.

Од осамостаљивања до данас
Македонија је успоставила односе са 170 држа-
ва света, а под њеним уставним именом призна-
ло ју је њих 135, међу којима и три сталне чла-
нице Савета безбедности УН: САД, Русија и
Кина. Двадесет три године касније, земља се
суочава са огромним унутрашњим преиспити-
вањем, реформама, успостављањем стабилних
односа и дијалогом у унутрашњем саобраћају. И
зато нико у Македонији данас нема право да
зажмури пред сликом која се види када се
погледа у огледало.

(Podvukla - Iskra)              Deutche Welle / SIEM
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zove, kao i planove za buduÊi rad, razmatrali i
reπavali saborno, u najboqem domaÊinsko-
porodiËnom duhu. Sretali smo se i zadragano poz-
dravqali kao braÊa i sestre - rod roeni.

»emu nas je douËilo æivqewe u klasiËnim,
matiËnim demokratijama?

Stekli smo nesporne potvrde da je poli-
tiËka demokratija samo naliËje svetskog visokog
kapitala, iza koje se kriju wegove anonimne gazde.
Da u toj sluæbi, kapitalistiËka demokratija, nije
nikakav labav, blagonaklon poredak,  veÊ precizno
smiπqen, strogo hijerarhijski, discilinovan sis-
tem, u kome dræavne sluæbe, prividno nezavisne i
slobodne druπtvene organizacije, javne i tajne
poluge, sinhronizovano rade na ostvarewu wenih
kapitalistiËkih, a ne reklamiranih, ciqeva. Da
politiËka demokratija i u dræavama wenim
centrima, kao sada SAD, poπto su u pitawu intere-
si svetskog (internacionalnog) kapitala, prema
narodu i wegovom dobru, odnose i deluju kao i u
zemqama periferne, uvezene i nametnute,
`demokratije`. U SAD, kao - recimo - Srbiji, posto-
je iste ogromne razlike izmeu vrlo bogatih i
mnogo siromaπnih; da isti stepen siromaπtva pos-
toji u obe dræave - privid razlika je samo u `stan-
dardu`, meren novcem. Siromah u SAD sa, provi-
zorno, 250 dolara meseËno, moæe da kupi istu
`korpu` usloga i æivotnih potrebπtina, kao i wegov
`parwak` u Srbiji, s provizorno, 50 evra. Verovati
da  je uvezena `demokratija` tu da deluje za dobro
naroda i nacije je πtetna i naivna samoobmana, jer
- oËigledno - to nije wen ciq.

Novi svetki poredak (NSP), posledwi juriπ
svetskog kapitaliza za preoblikovawe  i osvajawe
sveta, je toliko razvratno samorazgoliÊen, da samo
treba ne zatvarati oËi (u strahu ili oËajawu) da se
vide sva wegova avoqa i bezobzirna nedela od
krvavih ratova, obojenih revolucija, potpaqivawa
rasnih, verskih i graanskih razbojiπta, masovne
seobe naroda, do `presvlaËewa` nekad hriπÊanske
Evrope, suverenih dræava i naroda, u bezobliËno
sivilo `uranilovke`  naroda, nacija, rasa, kultura,
vera i nevera. Za potrebe kapitala i træiπta
upotrebqavaju sva sredstva, od genetskih promena
prirodnog biqa i rastiwa, do stvarawa mon-
struoznih æivotiwskih vrsta. Nove generacije ne
znaju ukus i miris sazrelog voÊa i povrÊa, jer
zeleno obrana - `sazrevaju` u hladwaËama super-
marketa. Isto neukusno `smeÊe` jede ceo svet, od
tople i sunËane ©panije do tmurne i kiπovite
Britanije. NSP je oËigledno sukobqen sa intere-
sima slobodnih naroda i suverenih nacija, pa se
protiv wega mudro bori ili mu se ropski predaje.
Oba reπewa su izlaz. Mi smo na strani naroda i
wegovog i nacionalnog interesa a za otpor NSP-u.
Ali  stvarnost govori: ishod borbe je vrlo neizves-
tan, pa je opasno NSP potcenit, a wegov protiv-
front u stvarawu (prerano) preceniti. Za borce
protiv NSP (bez obzira na ishod) siguran je mir
wihove savesti da su bili na pravoj strani.

S obzirom na napred izneta uverewa naπe
πire zagraniËne zajednice i usvojena glediπta
matiËnog Zbora i veru koju `Iskra`, kao weno glasi-
lo, 66 godina dosledno ispoveda, davno smo
zakquËili da ona nije biqka za strana podnebqa,
niti u wima moæe da opstane. Zato `Iskra` veÊ 25

Iskra i weno...

samopregorne bolniËarke i doktorke. Zatim naπi
stariji drugovi zboraπi i stareπine, a onda i
Ëitave porodice nekih dobrovoqaca. U zajed-
niËkom æivotu takve zajednice raale su se
qubavi, brakovi, novo potomstvo, porodiËna
povezanost; stvarala doæivotna prijateqstva i
prisno drugarstvo. Postajali smo πiroka porodiË-
na zajednica, koju je matiËni Zbor duhono i idejno
zadojio i u wu se utopio. Iseqena je iz  viπe hiqa-
ditog prostranog logora Eboli sa ostalim nacio-
nalim snagama, s proleÊa 1947, posle `savezniËkog`
mira s Italijom u britasku zonu okupirana NemaËke
i raseqena u viπe logora. 

»lanovi naπeg Predsedniπtva, koji nisu
mogli daqe iz NemaËke zbog godina, okupili su se
iz nekoliko nemaËkih logora u Minhenu i
pokrenuli ovu `Iskru`. Prvi i dugogodiπwi wen
urednik bio je Ratko Pareæanin. Materijalnu
osnovu za okupqawe Predsedniπtva, wihovo
skromno izdæavawe (jer su bili bez drugih priho-
da) i pokretawa lista, stvorili su pripadnici
gore opisana πire zajednica. Tokom 1948. uveliko
su se iseqavali iz NemaËke, prvo U Britaniju, na
ugovorene trogodiπwe, obavezno teπke radove, a
uglavnom odatle, postepeno u druge `savezniËke`
zemqe i kontinente.

©ta je inspirisalo ove qude da samoini-
cijativno skupqaju i vremenom stvore veliki
sredstva, deo wih odmah πaqu naπima u NemaËku,
a osatalo podare zagraniËnom Pokretu, gde god se
wegovi ogranci nalaze? Mi smo, posle masakra
3000 dobrovoqaca u KoËevju, u izbegliπtvo uπli
prepolovqeni, ali nikad vojniËki i idejno
pobeeni. Naπ duh i moral nikad nisu bili veÊi.
Duboko smo verovali u ispravnost naπeg puta i
zato imali dokaze. TaËno smo poznavali svet u koji
ulazimo i πta nas oËekuje. Nismo nasedali
tuinskoj propagandi. Bili smo imuni za ine utica-
je  - traæili i branili objektivan narodni
interes. Znali da se vernost narodu i wegovom
dobru u tuini ne mogu odræati bez sopstvenih
sredstava.

`Iskra` je bila glasilo matiËnog Zbora i
stalna veza naπe duhovno-politiËke πire zajed-
nice rasejane po svetu. Predsedniπtvo je prvo
kupilo sopstvenu πtampariju, a zatim stvorilo
izdavaËko preduzeÊe i πtampala dela mnogih
naπih i drugih pisaca i  postalo veliko skladiπte
kwiga. Najzad kupilo jednospratno zdawe blizu
centra Minhena, tu sve smestilo i obavqalo druge
svoje poslove. Iskra je πtampana u Minhen do kraja
1988, sve dok je tamo i posledwi Ëlan
Predsedniπtva (prethodno su dvojica `likvidi-
rani` od Ozne, Ratko ObradoviÊ i Jaπa QotiÊ) bio
æiv i bilo qudi sposobnih da je ureuju.
Preseqena je u Englesku, kompjuterski raena i u
formatu Ëasopisa πtampana u Birmingamu.

Karakter naπe πire zajednice najboqe
pokazaju Sabori koje smo ranije odræavali svake 4
godine u raznim zemqama, okupqali i po viπe
stotina predstavnika iz dræava i kontinenata gde
su æiveli i na wima jedni druge izveπtavali o
proteklom radu i æivotu, a opπte probleme i iza-

Три научно-истраживачке организације
из Београда: Институт за упоредно право,
Институт за криминолошка и социолошка истра-
живања и Криминалистичко-полицијска акаде-
мија, одржале су научну конференцију на тему:
„Миграције: правни, безбедносни, демографски
и социо-економски проблеми”.

Конференцији која се одржавала јуче и
данас присуствовали су бројни гости из земље и
иностранства. Један од гостију био је и проф.
Срђа Трифковић стручњак за геополитику. Проф
Трифковић је последњих месеци у својим члан-
цима и анализама изнео прилично забрињавајући
слику потенцијалне опасности са којима ће се
Европа, али и цео свет суочавати због вештачки
изазваних миграција.

У свом излагању поменули сте да постоји
могућност да се број избеглица попне и на две
милијарде. Како ће Европа да се избори са толи-
ком цифром и какав ће то утицај имати на
Србију?

Пазите, ја сам то поставио чисто хипоте-
тички, зато што је поменуто да и понижавајући
животни услови и живот у екстремној беди могу
да представљају основу за тражење избегличког
статуса, то јест азила. Па по том критеријуму од
седам милијарди житеља света око две мили-
јарде њих живи у земљама са мизерним бруто
националним дохотком по глави становника,
са дезертификацијом као што је случај у Малију,
Чаду, Централноафричкој Републици, у земљама
без много наде за побољшање прилика, а то је
практично цела посахарска Африка, то је
Нигерија са преко 200 милиона житеља и тако
даље... Дакле, далеко од тога да ја кажем да ће
две милијарде њих кренути, али што их више
буде прихватано, то ће више њих бити подстак-
нуто да крене. У том смислу мислим да је греш-
ка Европске уније не само што се не супро-
ставља Америци у интервенцијама које под-
стичу миграциону кризу, као што је случај са
интервенцијама у Ираку, Сирији и Либији, већ
такође што својом политиком прихватања
подстиче не само оне који су у земљама у који-
ма су присутна ратна дејства, већ и у онима у
којима имате дисфункционална друштва и
нефункционишуће економије да крену истим
путем.

Недавно је Ангела Меркел изјавила да
уколико се затворе границе, избиће рат на
Балкану, да ли је то изјава којом би оправдала
своју политику или заиста постоји опасност од
сукоба?

То су глупости! Она је морала да импро-

визује неки одговор. Било је постављено питање
шта њу заиста мотивише да дефакто води поли-
тику отворених граница. Правог одговора нема и
очигледно је да са становиштва марксистичке
теорије нема ни говора о томе да неки капитали-
сти организују прилив избеглица да би оборили
цену радне снаге јер просек образовања ових
миграната је десет година. Значи осам година
основне школе и две године средње, то је про-
сек. А за једну високо развијену постоиндустриј-
ску економију, као што је Немачка или западна
Европа у целини, једноставно ови и овакви миг-
ранти нису адекватна замена за неког вкв
машинбравара или компијутерског програмера.
Значи ово ће бити популација на терету државе и
која ће живети паразитски или од неког облика
државне помоћи, и или од криминала или од
неког сивог сектора. Немачкој не треба милион
ђубретара, перача судова и кучних помоћница.

Мислите да од сукоба неће бити ништа ?

Не. На Балкану могу да избију сукоби из
читавог низа разлога. Пре свега, рецимо кад
год Америка притисне на дугме Шиптари у
Македонији могу да направе крвопролиће али
да ће избегличка криза изазвати рат на
Балкану, то не. Између кога? Мађарске и Србије,
Србије и Хрватске? То су глупости.

А у Европи?

У Европи, као што је моја презентација
објаснила, бојим се да више нема способности,
нема ни моралне ни политичке спремности за
очување сопственог идентитета и сопственог
културног наслеђа, односно проблем је да тога
нема у владајућим, политичким, медијским и
академским елитама. Тако да нико заправо и не
пита обичан свет шта о томе мисли. Говори се о
некој демократији, а каква је то демократија
када долази рецимо 200 миграната, бива раз-
мештено у селу у Баварској које има 600 станов-
ника. Дакле, ја мислим да је Европа на некој
силазној путањи и цивилизацијски и демограф-
ски, и да је процес замене становништва у пуном
јеку.

Ипак Мађарска се издваја...

Као што сам и рекао, свака част Орбану.
Он се понаша на један одговоран и државнички
начин. Ово што сам рекао се пре свега односи
на земље западне Европе у којима је читав
проблем либарализам, који нагриза културни
идентитет и који нагриза традиционалне
облике постојања. Дакле то су Немачка, Велика
Британија, Скандинавија.

Како коментаришете западне медије који
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Proces zamene...

оптужују Русију за миграциону кризу због војне
интервенције у Сирији?

Сутра и кад би избила епидемија вели-
ких богиња они би рекли да је Русија крива.
Западни медији функционишу по принципу
„агит проп”. То је био совјетски модел давања
инструкција медијима, тако да оно што реци-
мо објави „Правда” на насловној страни данас,
то ће сутра све новине широм источне Европе
пренети. Ви апсолутно немате слободу медија
на свету, јер то су корпоративни медији који
функционишу по принципу културолошког и
цивилизацијског модела диктираног од стра-
не корпорација који су њихови власници, а
који су у симбиози са државним иснтитуција-
ма. Тако да ставови Стејт департмента изнети
данас, сутра бивају реплицирани у уводнику
Њујорк тајмса и у панелима ЦНН-а.

Шта се спрема Србији?

Ништа добро. Очигледно је из комплетног
понашања западних доносилаца одлука да нити
ће Србија икад ући у Европску унију, а да притом
се према њој односе са гадљивим презиром. Јер
овакво цинично поигравање са ескалацијом
услова нисмо нигде и никад видели.

Александар Вучић и поверница за равно-
правност, Бранкица Јанковић „саветовали” су
медијима да се клоне писања о азилантима у
негативном контексту. Очигледно да су савети
били успешни. Није ли то директна притисак на
медије и слободу говора?

Пре свега, он не мора ништа да саветује
медијима, јер медији ионако врло послушно
пишу и објављују оно што он жели и што
мисли. То је чиста демагогија да он неком
нешто саветује или препоручује, медији су
ионако његови. Он препоручује као што би сов-
јетски амбасадор препоручио Валтеру Улбрихту у
Источној Немачкој нешто, другим речима препо-
рука значи диктат.

Какве су шансе да се испуне предлози
повернице и да се села по Шумадији населе ази-
лантима?

То се неће десити. Они на које треба
мотрити су Албанци и Турци, јер на испраж-
њене рубне делове Србије, о чему је било речи,
првенствено ће се фокусирати Шиптари и
Турци, под паролом исправљања неправде из
1878. када је после Берлинског конгреса знатан
број Турака отишао из Ниша, Пирота, Лесковца
и Врања, а Албанаца из Топлице и Куршумлије.
То ће бити бити зона на коју првенствено треба
мотрити у будућности.

SIEM, 6.11.2015.       Разговарала: Весна Веизовић
(Podvukla - Iskra)

Штетност идеје о продаји
телекома

У сенци   терористичког напада у
Француској, који овдашњи медији и вла-
стодржци представљају и тумаче онако
како то желе њихви господари из Брисела
и Вашингтона, налазе се реални проблеми
нашег човека. За многе од њих, крива је
управо актуелна власт са својом пљачкаш-
ком политиком и бруталним неолиберал-
ним послушништвом према ММФ и ЕУ.

Све се више прича о штеточинској
намери Владе Србије да прода „Телеком
Србија“ АД,  које је стратешки веома важно
предузеће за нашу земљу. Неке од штетних
последица које би уследиле услед одлуке о
продаји Телекома, по тврдњама синдиката
су такве да би у том случају инвестиције за
развој компаније биле дупло мање, квали-
тет услуга био би знатно гори, у рурална
подручја се не би улагало, приход и добит
компаније би већим делом излазили из
Србије. Купац би у том случају смањивао
трошкове ради повећања добити отпушта-
њем запослених, што се може видети на
бројним    примерима других земаља југо-
истичне Европе. Треба поред ових, као и
многих других чињеница    нагласити да би
због продаје у време економске кризе цена
продаје Телекома била далеко нижа од
реалне, а новац који би се добио продајом
73% ове компаније,  био би једнак или чак
мањи од четворогодишње добити компани-
је, која ће буди речено после отплате кре-
дита за куповину Телекома Републике
Српске и откупа удела ОТЕ-а износити
преко 300 милиона евра.

Поред свега овога, још једна веома
битна чињеница које иде у прилог против-
љењу продаји овог стратешки важног
националног ресурса, јесте то што је преко
65% грађана Србије против продаје овог
предузећа. Сходно томе уколико се процес
продаје не обустави, издајнички вла-
стодршци по ко зна који пут показали да
својом политиком служења интересима
светских моћника, покушавају да комплет-
но уништавају наш народ како на духовном
тако и на политичком и економском плану.
Због свега сматрамо да би продаја овог
предузећа које веома успешно послује било
економски погубно, и само би водило
даљем порабљавању наше земље.

Srbija Б. Јовановић

glavnog nemaËkog predstavnika u Srbiji, Nojbahera,
DVQ je izdejstvovao osloboewe iz zloglasnog
logora Dahau, patrijarha Gavrila i vladike
Nikolaja, i wihov dolazak u Sloveniju, da pomognu
ostvarewu plana. Poslao je opet u Bosnu svog
sekretara KostiÊa, da sa Draæom usaglasi detaqe
plana. Draæa je pristao da –uriπiÊ sa svojim bro-
jnim qudstvom i vienim qudima krene iz Crne
Gore u Sloveniju, ali je ovaj samovqom podreenih
dobio navodno Draæin telegram, da  doe wemu u
Bosnu. –uriπiÊ je prijateqski ispratio
Pareæanina i dobrovoqce put Slovenije da se
vrate u sastav SDK, a sam sa svojima stigao do
Draæe. Ovaj ga je osorno doËekao pitawem: Ko te je
zvao i gde si doπao u ovaj haos i nemaπtinu? Duh i
moral oko Draæe bio je slab, a qudstvo uveliko da
se osipa. Prvi ga je napusti tzv. `Srpsku udarni
korpus`, tj. Srpska dræavna straæa. 

Draæa i –uriπiÊ  su se teπko zavadili i
ovaj odmah nastavio da se samostalno probija put
Slovenije. Zapao je u ratne makaze, izmeu ustaπa
i partizana, izgubio znatan broj zbega od 20,000
qudi. Posredstvom ustaπkog saveznika i
crnogorskog separatiste, Sekule DrqeviÊa,
predao se sa ostatkom qudstva ustaπama, a ovi ih
zverski poubijali. Od ogromnog zbega u austrijski
logor Vetriwe, jugosloenskih nacionalnih snaga
koje su se predale Englezima i zatraæile azil,
jedva su se `doteturali` wih mawe oko 700. A kada
su Engezi poËeli sa verolomnom predajom, wih su
prve, ne laæuÊi da ih voze u Italiju, kao nas
ostale - direkto preko granice - izruËili
Titovim partizanima.

U daqim razgvorima sa KostiÊem, Draæa je
odluËio da u Sloveniju poπaqe svog zamenika, ge-
nerala DamwanoviÊa, posledweg πefa NediÊevog
kabineta, da tu objedini sve veÊ prisutne
nacionalne jedinice i uspostavi direktnu radio
vezu sa DVQ, ali odbio da sam sa qudstvo uz wega
u Bosni, doe u Sloveniju, reËima da joπ nije vreme.
Po svemu  joπ uvek je neosnovo mislio da Êe se
`saveznici` iskrcati na Jadranu i baπ wega usvoji-
ti za saveznika. A u sluËaju da se to ne desi, na-
meravo je da se vrati u Srbiju, jer je nasedao glasi-
nama iz Ozne, da ga tamo narod æeqno Ëeka da ih
povede protiv omraæenog Tita. I tako se i odi-
gralo. Na granici Srbije uhvaÊen je od Ozne,
zatvoren, suen od KPJ, neznano u kavim mukama
osvetniËki pogubqen, da mu se i grob ne zna.

DamwanoviÊ je doπao u Sloveniju i
komandno ujedinio nacionalistiËke formacije,
ali za stvarawe armije od 100,000 nije bilo pome-
na ni uslova. DVQ je poginuo 23. aprila na
poslewem putu da se dogovori sa Patrijarhom i
vladikom Nikolajem o wihovom prelasku u ©vaj-
carsku da tamo uhvate vezu sa `saveznicima` i
obaveste ih o planu. SlovenËko nacionalno veÊe i
domobranci su se okupili u Qubqani da po planu
proglase  slobodnu Sloveniju i pozvali 3 dobrovo-
qaËka puka - koji su se vraÊali posle borbi na
reci Kupi, gde je trebalo  da obezbede prihvat
nesrenog –uriπiÊevog zbega - da pomognu u
obezbeewu Qubqane. DamwanoviÊ nije brinuo o
ostvarewu plana. Odmah je sa ostatkom podreenih
nacionalnih snaga, veÊ koncentrisanih blizu
Italije, (saobraÊaj zapadne Slovenije sa
Qubqanom partizani ranije presekli), pohrlio u

zagrqaj `saveznika` i prvih dana maja 1945. preπao
granicu, gde su ih ovi na licu mesta razoruæali i
strpali u vojno-izbegliËke logore sredwe Italije
- ©tab SDK i dobrovqce u Forli, a ostale u
»ezenu.

Posle vesti o smrti DVQ, u slovenaËkom
mestu, Postojni, (sediπtu Komande SDK) okupili su
se tu zateËeni prvaci Zbora i izabrali  za pret-
sednika Jaπu V. QotiÊa (brata DVQ) i obrazovali
Predsedniπtvo. Posle toga usledio je rad
zagraniËnog Zbora. 

Izgleda asimetriËno, da delatnosti
otaxbinskog Zbora od 15 godina dajemo mnogo veÊi
prostor, a radu zagraniËnog od 70, mawi. Razlog se
moæe videti u napred iznesenom. U periodu
matiËnog Zbora, postavqeni su temeqi  cele naπe
`politike`, od naπeg pristupno-hriπÊanskog
`pogleda na svet`, do naËina sagledawa i odbrane
suπtinskog narodnog interesa, ugroæenog i napad-
nutog od svemoÊnog stranog faktora (NSP).
Navedeni su  primeri primene i `odgovora` pomenu-
tih naËela na   najznaËajnije izazove i dogaawa u
Kraqevini Jugoslaviji i pod okupacijom, koji
dokazuju ispravnost naπih orjentacionih `koordi-
nata`. Zadatak zagraniËnog Zbora je vernost
nasleenoj `politici` i matiËnom narodu u velikim
iskuπewima izbegliπtva i rasejawa,  `obogaÊewoj`
iskustvom æivqewa i delawa u zemqama matiËnih
zapadnih demokratija.

U logorima Italije zadræana su imena i
struktura vojnih formacija, ali se æivot i rad
brzo okretao stvarnosti - aktivnostima normalnog
druπtva. O detaqima æivota u logorima postoji
druga naπa obimna literatura. Naπe je ovde da
prikaæemo, na osnovu iskusta u logorima Forli i
Eboli, prirodu i duh naπe πire zajednice koja se
tu stvarala i sazrevala, u pripremi za æivot i rad
u izbegliπtvu i kasnijem πirem rasejawu, poËetno
ponela teret tog rada, pokrenula `Iskru`, da ga
uskoro prirodnom `smenom generacija` u potpunosti
preuzme.

Jezgro su bili dobrovoqci koje smo napred
opisali. Wihov dugoroËan  zajedniËi æivot, borba
i drugarstvo, upliv `vezivnih` sluæbi, veÊ su od
wih stvorili jedinstvenu, ubeenu, odluËnu borbe-
nu zajednicu, koja je duboko verovala (sa glediπta
najboqeg narodnog dobra i nacionalnog interesa) u
ispravnost puta kojim je iπla i borila se.
Omladina Zbora, spontano ponikla, je od poËetka
bila autonomna (u Jugoslaviji - posebno ime `Beli
orlovi`), imala svoje Stareπinstvo i Savet;
πirila  ideje Pokreta kojim se oduπevqavala i
sluπala i savetovala sa wegovim vostvom. Kada
se u logorima poËela da sprema za izbegliπto, te i
formalno organizuje, dobrvoqci-nezboraπi, veÊ
su se u najveÊem broju oseÊali zboraπiima i
traæili da u organizaciju uu. Vremenom su
postali i veÊina u woj. Æeqa pokojnog DVQ da
zboraπi u dobrovoqcima treba da budu samo
`kvasac` koji  pomaæe da  sastojci `uskisnu` u
(homogeno) testo, ispunila se. Daqi zajedniËki
æivot i rad u logorima samo su produbili i raπi-
rili vrline dobrovoqaπtva, prirodno brisale
sve tragove razlika.  Ali  zajednica  se dograivla
i πirila. Bile su tu, naπe drugarice-omladinke
koje su zajedno sa dobrovoqcima poπle i
izbegliπtvo; negovale nas i s qubavqu leËile kao 
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zverski zaklani, mada su se braÊa KneæeviÊ kas-
nije branili da je `Z` znaËilo `zaplaπiti`. U
izuzetno retkim sluËajevim, neke dobrovoqaËke
stareπine su samovoqno pokuπavale da se
revanπiraju DM Ëetnicima za napade, noÊnim
diverzantskim akcijama. Ko im se suprotstavqao,
koËio i osujeÊivao, pa i optuæivao viπoj komandi
- niko drugi nego  zboraπi, glavna meta ËetniËkih
napada.

PoËetkom 1943. dobrovoqaËki odrede su se
poËeli preformirati u pravu vojsku  nacionalne
Srbije, prvo bataqone, a potom pukove. Vaæno je
utvrditi da su dobrovoqci vremenski posledwe
stvorena oruæana skupina na tlu Srbije, πto je
dokaz da ih nije stvorila niËija `politika`, veÊ
reakcija na preteπko i haotiËno ratno stawe;  sud-
bonosna narodna i nacionalno-odbranbena nuæda.
DobrovoqaËka komanda je postala Srpski
dobrovoqaËki korpus (SDK) sa svim nuænim
sluæbama, od kojih su za duh i moral dobrovoqaca
posebno bile vaæne - verska i prosvetarska. DVQ
je traæio od zboraπa  da  ne nastupaju politiËki,
da  ne bi doπlo do raslojavawa dobrovoqaca na
zboraπe i ostale, te stareπine birale iskquËivo
po svojoj vrednosti i vojniËkoj sposobnosti, a ne
politiËkom opredeqewu. Tako su zboraπi i
prosvetari (koji nisu imali nikakva komandna
ovlaπÊewa) delovali pre svega primerom u æivo-
tu, ponaπawu i borbi. Prilazili su svojim drugo-
vima dobrovoqcima hriπÊanskom i domaÊinskom
briænoπÊu i starawem; drugarskom qubavqu jed-
nakih. Tako stvoren duh jedinnstva i nedeqivosti
dobrovoqaca, presudno je uticao na zagraniËne
pripreme naπe najπire duhovno-politiËke zajed-
nice za rasejawe.

Nije bitno koliko je DVQ, wen `advokat`,
uticao na NediÊevu vladu da stvori Vaspitni
zavod u Smederevskoj Palanci, ostaje Ëiwenica da
su wegovu Upravu i vaspitaËe Ëinili, skoro bez
izuzetka, zboraπi, dobri poznavaoci komunistiËe
doktrine i delovawa. Prvi zadatak Zavoda je bilo
spasavawe komunistiËke omladine, `provaqenih`
skojevaca i Ëlanova partije, iz BawiËkog logora,
smrtne opasnosti, iz koga su Nemci prvo odbro-
javali ærtve za streqawe u svojim straviËnim
odmazdama. U vaspitnoj ulozi, Uprava i vaspitaËi
su traæili od `vaspitanika` da iskreno i otvoreno
iznose svoja komunistiËka glediπta, da bi ih u
ravnopravnoj i prijateqskoj diskusiji pobijali i
ubeivali i tako bez ikakve prinude, prevaspi-
tavali. Uprkos Ëestih nemaËkih primedbi na rad  i
na kraju pritisak na vladu da raspusti Zavod,
postignut je veliki uspeh. Najvaænije, veliki broj
omladine je spaπen sigurne smrti. NajveÊi broj
`vaspitanika`, ideoloπki neutralisan, pri
raspuπtawu, povukao se u `mirovinu`, a znatan broj
zaista ubeen i `prevaspitan`, vratio se  nacio-
nalanom putu. Najviπe ubeenih je stupilo u
dobrovoqce, meu kojima i uhapπeni Ëlan pokra-
jinskog komiteta partije u Velikom Gradiπtu,
izvuËen sa Bawice, UËa –oreviÊ.  Kasnije u
logorima i izbegliπtvu poznati zboraπ, koji je
umro u SAD. Neki od ovih su pobijeni u  masakru tri
SDK puka u KoËevju, verolomno predatih naπim
komunistima od strane Engleza.

Kada su sovjetske snaga izbile na granice
Srbije, NediÊeva vlada se iselila u Austriju, a
wena vlast ugasila. Tu ponovo dolazi do razlike u
sagledawu buduÊnosti meu nacionalistima i
wihovim snagama. MihailoviÊ, pre toga odluËno
potuËen od komunista koji su se vratili u Srbiju,
povlaËi se sa ostatkom joπ uvek brojnih snaga u
zapadnu Bosnu, oËekujuÊi skoro iskrcavawe
savezniËkih snaga na Jadranu, i poziva ostale
nacionaliste da mu se pridruæe. Srpska dræavna i
graniËna straæa sa oko 14,000 vojnika odlazi u
Bosnu, da ih posle neravnih borbi sa komunistima
i ustaπama, jedva 1000 stigne do BeËa. 

DVQ se opet pripisuje `predviawe` da se
to neÊe desiti, jer su `saveznici` Britanci
zvaniËno otpisali naπu izbeglu vladu, odrekli se
Draæe i preko ©ubaπiÊa predali vlast i legit-
imitet Titu, a wega i Narodno-oslobodilaËku
vojsku proglasili saveznicima, Ëak je i Kraq bio
primoran da pozove sve nacionaliste i monarhiste
da se stave pod Titovu komandu. U stvari nisu u
pitawu ni prethodna ni zadwa `vidovidost` DVQ,
veÊ taËno `Ëitawe` i razumevawe objektivnih
Ëiwenica - logiËan zakquËak, zasnovan na isprav-
noj `orjentaciji` u traæewu i ostvarivawu
dugoroËnog narodnog interesa, bezuslovno slo-
bodnog od svakog stranog uticaja, bez obzira  odak-
le dolazio. A onda temeqno poznavawe domi-
nantnog i bezobzirnog  `stranog faktora` i analiza
svakog wegovog `poteza`.

Sa takvim saznawima SDK i DVQ su se
povukli u Sloveniju oktobra 1944, jedinog podruËja
(TrπÊanski zaliv) na koji bi se eventualno
`saveznici` mogli iskrcati, da spreËe daqe prodi-
rawe sovjetskih i komunistiËkih snaga na zapad.
Pored posledwih borbi dobrovoqaca sa slove-
naËkim partizanima, DVQ odmah poËiwe sa ost-
varivawem zamisli stvarawa nove Jugoslavije.
Plan je bio da se tu koncentriπu sve preæivele i
aktivne nacionalne snage (Draæine snage u
Bosni, –uriπiÊevi crnogorski Ëetnici (tu je veÊ
boravila misija Ratka Pareæanina sa 30
dobrovqaca), –ujiÊevi Ëetnici iz Dalmacije (koji
je i na rukovodeÊim poloæajima imao dosta zbo-
raπa). U Sloveniju su veÊ bili SlovenaËki domo-
branci sa oko 20,000 vojnika (i tu je bilo
Slovenca-zboraπa), Srpski dobrovoqci (oko 7000)
JeveviÊevi Ëetnici, mawa skupina SlovenaËih
Ëetnika, planirano je i stvarawe Hrvatske armije
od jugoslovenski orjentisanih Hrvata i domobrana.
Tako stvorena armija od najmawe 100,000 trebalo je
da pozove kraqa Petra da joj se stavi na Ëelo i tu
u Sloveniji otvori front protiv Tita, a onda - kao
postojeÊa tvorevina i realna snaga na terenu -
zatraæi `savezniËku` pomoÊ i priznawe, i tako
proglasi (novu) Kraqevinu Jugoslaviju. Mlai srp-
ski istoriËar, Bojan DimitrijeviÊ, pisac obimne
kwige „Vojska NediÊeve Srbije” (Beograd, 2011),
naziva ovaj plan: posledwi ozbiqan pokuπaj da se
obnovi predratna Jugoslavija. 

DVQ je odmah dobio svesrdnu podrπku za
plan uticajnog slovenaËkog katoliËkog biskupa
Roæmana i komandata SlovenaËkih domobranaca,
bivπeg jugoslovenskog generala, Lava Rupnika.
Dobrovoqci i DVQ su pomogli i omoguÊili dolazak
u Sloveniju, veÊ krajem 1944, vojvode –ujiÊa i
wegovih 5000 Ëetnika. Intervencijom preko ranijeg

Водећа српска књижевница Светлана
Велмар-Јанковић (1933-2014) објавила је 1954.
године роман Ожиљак, којим је ступила у
српску књижевност. После њене недавне
смрти објављена је књига коју су саставили
њен супруг, као и приређивач ове књиге,
Прозраци 2 (2015).(1) То је други том романси-
ране аутобиографије Прозраци 1, објављене у
2003.  Светлана је аутор неколико романа и
других књига и као таква сматра се једним од
важних аутора у савременој српској књижев-
ности.

Књига Прозраци 2 састављена је од
материјала којимa није стигла да да завршну
форму. Из овог другог дела романсиране
аутобиографије читаоци и критичари моћи ће
да употпуне главне особине њене књижевно-
сти. У њој, осим продужетка аутобиографије,
налазе се и узајамна писма њеног оца
Владимира Велмар-Јанковића и писма прија-
тељима и од њих. Из њих може да се сазна
много о Светлани лично, њеном детињству без
оца, о раној младости у омладинским брига-
дама и првих књижевних сазнања и успеха.

Између осталог, интересантан је однос
према оцу, који је као члан владе Милана
Недића био осуђен на смрт за ''издају и злочи-
не'' које је наводно починио у министарству
просвете. Наводе се и званични документи о
његовим ''злочинима''. У свом сећању, а и у
осећањима према оцу, Светлана се у почетку
трудила да игнорише те недаће свог оца, који
је успео да се спаси, прво у Ватикану, а потом
у Шпанији, где је провео остатак живота као
избеглица. Кад је најзад могао да пише својој
супрузи, поготово кћери, коју је оставио као
малену девојчицу, Светлана је морала да се
суочи са тешком судбином свог оца и да пре-
узме став према њему. Испрва, као да је веро-
вала да је крив. 

У првом свом роману, Ожиљак (1956),
она приказује особу која је починила злочине,
те да је њена породица морала због тога да
носи на себи жиг, ожиљак, и да због тога неза-
служено пати. Светлана тиме није приказала
свог оца, као да није сасвим веровала да је он
крив. То се види у другом, прерађеном изда-
њу тог романа (1999), после четрдесет шест
година, да је јунакиња незаслужено оптужена.
Из тога се да закључити да је Светлана стави-
ла себи до знања да је у педесетим годинама
прошлог века онако писала под утицајем
комунистичке пропаганде. 

То се такође види и у каснијем роману

Лагум (види Искру од јула 1996), као и у њеном
исказу о књижевном приступу: ''Социјали-
стички реализам' је захтевао и подразумевао
миметичко представљање такозване 'соција-
листичке друштвене стварности', али само за
њене најлепше стране, коју је уистину било
тешко наћи, и сагледати.'' (115) И даље: ''У
тоталитарним владавинама никада се са
сигурношћу не зна који је 'прави пут', а шта је
'опасно скретање'!'' (129)

Као тинејџерка, Светлана није јавно
показивала шта мисли о оцу. Била је ипак
свесна да је кћер наводног непријатеља држа-
ве, али се понашала да јој то не смета. У раној
младости комунисти је нису прихватили, али
ни власти или познаници нису често њено
порекло пребацивали. Она је ипак била свесна
да носи жиг побеђене грађанске фамилије.
Покушавала је да се прилагоди новом стању.
Ишла је у омладинске бригаде и није избега-
вала тешке послове. Како каже, није припада-
ла социјалистичкој омладини већ припадала
је групи младих писаца, такозвана ''резервна
генерација'', који су покушавали да унесу
нови, модернистички дух у српску књижев-
ност. 

То показује да је она подсвесно осећа-
ла да нешто није у реду и да је због тога пати-
ла, осећајући се самотном и напуштеном, без
обзира што су је у њеном писању помогли
режимски људи као Ото Бихаљи, Ели Финци,
чак и Милован Ђилас (о потоњем она каже:
''Имала сам утисак да је Ђилас био обавештен
о мојој политичкој персони и пре него што ми
се обратио, љубазан и насмешен''. 142). Тако
се Светлана држала све до дописивања са
оцем Владимиром, после двадесетак година
од растанка.

У својим писмима супрузи Владимир
Велмар-Јанковић обраћао се, под псеудони-
мима, целој фамилији, а поготово својој
кћери. Кћер се није распитивала о истини
његовог ''издајства'', јер није знала о чему је
реч: ''Да ли смо баш за све криви? - питала
сам се нечујно, али ни тада као ни икад касни-
је нисам то питање изрекла.'' (43) . Тек после
двадесетак година, приликом сусрета у
Паризу, питала га је зашто је ушао у Недићеву
владу. Он јој је исцрпно и разложно говорио о
ситуацији у којој су се Срби нашли у немачкој
окупацији, о страдању Срба од усташа, о спа-
савању на стотине хиљада српских избеглица
из крајева који су постали непријатељи, а
нарочито о могућности да разјарени Хитлер
избрише Србију са лица земље. ''Ми, сарадни
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Svetlana-Velmar JankoviÊ...

ци окупатора, заувек смо изгубили своју част у
очима савременика, али смо успели да спаси-
мо многе животе и многа национална блага...
Надам се да ће наши потомци једног дана
моћи да праведније оцењују и оно што смо
учинили и што нисмо учинили. Сад је још
рано. Отићи ћемо са овог света обележени, у
својој земљи, као издајници, што није лако ни
поднети ни понети у гроб. Али, Божија
Промисао је недокучива.'' (251) Велмар даље
пише својој кћери: ''Никада нисам пристао уз
фашизам... Фашизам ми је био стран колико и
комунизам.''(243)

Нема података како је Светлана реаги-
рала на то (нису сва њена писма, која мора да
су постојала, објављена у овој књизи, али
њено понашање према њему се доста измени-
ло. Пре свега, љубав према оцу, затим њен
понос кад је видела у књижарским излозима
да се његове књиге поново објављују у земљи.
''Тај састанак са мојим оцем, који се, невид-
љив али присутан, вратио док моја сестра и ја
постојимо, обасјао ме је светлошћу што траје
и данас.'' (255) 

Она није никада негирала да је
Владимир њен отац, нити одбацивала његове
ставове. Све у свему, њен однос према оцу био
је врло личне и осећајне природе, и тако је
остао до краја њеног живота. У књизи су и
писма нашем другу Гојку Протићу, коме у
одговорима није замерала што је био збораш.
И писма њених другарица њој. Велики број
породичних илустрација повећао је вредност
ове аутобиографије. Такође и занимљив увид у
књижевне прилике у српској књижевности у
другој половини двадесетог века.

Последње речи приређивача указују на
недовршен обим дела Светлане Велмар-
Јанковић и шта је могла да учини да је имала
времена. Исто тако указује на сврху ове књиге.
Мада је аутобиографског карактера, она
осветљава главне особине њеног дела:
Светлана ''избегавала је свако накнадно
тумачење и произвољност, сваку документар-
ност и есејизирање, не дозвољавајући себи ни
ламент ни ликовање, али је сваки свој опис,
сваку успомену и тврдњу пропуштала кроз
сито докумената, извора и непосредних ути-
сака да би веродостојно приближила и умет-
нички уобличила лични доживљај једног пре-
ломног времена.'' У исто време указује на
вредност свог књижевног дела.

Васа Михаиловић

1 Светлана Велмар-Јанковић. Прозраци 2
(Београд: Лагуна, 2015), 464 стр. Бројеви стра-
ница цитата назначени су у тексту.

+ VASA MIHAILOVI∆
U Stamfordu, Konektikat, SAD umro je 21.

novembra 2015, na dan svoje slave, naπ poznati
drug, najplodniji saradnik Iskre i kwiæevnik.
Vasa MihailoviÊ (89).

Vasa se rodiio, πkolovao i æiveo u
Leskovcu skoro do kraja nemaËke okupacije, kada je
stupio u srpske dobrovoqce. Kao gimnazijalac  bio
je Ëlan `Belih orlova`, omladinske organizacije
JNP Zbor. Sa dobrovoqcima prolazi kroz sve
posledwe borbe u Srbiji, povlaËewe i okrπaje sa
komunistima u Sloveniji, potom proboj ka Italiji i
prelazak nacionalnih snaga granice, prvih dana
maja 1945. i predaju oruæja `saveznicima`. Usledilo
je prebacivawe razoruæanih nacionalista u vojno-
izbegliËke logore sredwe Italije. 

Vasa je kao pripadnik SDK prvo u logoru
Forli, a zatim u velikom logoru svih nacionalnih-
snaga, Eboli, juæno od Napuqa. U izbegliËkim
logorima Italije Vasa produbquje svoje
kwiæevno-pesniËke sklonosti i znawe i naroËito
je aktivan na naπim Kwiæevnim veËerima. Posle
mira sa Italijom 1947, `saveznici` tog proleÊa
sele logor Eboli u britansku zonu okupirane i
razorene NemaËke i razbijaju u nekoliko logora i
ubrzo prevode wihove stanovnike u civilni status
`raseqenih lica`. Vasa iz NemaËke emigrira u SAD
1951.

U Sjediwenim dræavama, Vasa se æeni
suprugom Brankom. U braku su porodili dva sina,
Dragana i Zorana i u »apl Hil æiveli 46 godina.
Odrasli i veÊ oæeweni sinovi, sa svojim potom-
stvom, su se ranije preseli u Stamford. Da bi bili
bliæe sinovima i wihovim porodicama (sedmoro
unuËadi), Branka i Vasa su im se pridruæili 1997.
Branka je umrla 2006.

U Americi Vasa je radio i daqe se
πkolovao. U Detroitu je radio u fabrici Krajsler
i studirao na Univerzitetu. U Berkli, Kali-
fornija postao je doktor filozofije. Poznavao je i
govorio viπe jezika, Ali wegovo glavno `zanimawe`
bilo je kwiæevnost i pesniπtvo na oba jezika -
srpskom i engleskom.

Iskru je ogromno zaduæio. U mnogogodiπwoj
saradwi napisao je 186 prikaza u rubrici
`Revizionizam u srpskoj kwiæevnosti` i 19 napisa
`Dokumenti`. Bio je aktivan Ëlan i saradnik
Udruæewa kwiæevnika Srbije. Kwiæevne novine,
oktobar/novembar objavile su wegovu posledwu
priËu. A ovih dana, vrlo prigodno (ne oËekujuÊi
wegovu smrt), gospoa Mira MatariÊ iz SAD, nam je
poslala svoj prikaz posledwe Vasine kwige na
engleskom `Darovi prirode`.

Vasa je sahrawen 28. novembra u »apl Hilu,
pored supruge Branke. Naπe iskreno sauËeπÊe
wegovoj brojnoj porodici. Naπem odanom i
darovitom drugu, Vasi MihailoviÊu, slava i hvala.
Molimo se vaskrslom Gospodu da mu podari rajsko
naseqe!

Iskra

qawa. Osloboen je posle skoro godinu dana i tek
polovinom 1943. vraen za komandanta dobrovo-
qaca.

Dolazak Draæe MihailoviÊa na Ravnu Goru
sa mawom grupom svojih oficira i vojnika, da tu
pripremi `savezniËku` gerilu protiv okupatora,
dodatno komplikuje veÊ preteπku ratnu situaciju u
Srbiji. A odnosi MihailoviÊa i NediÊeve vlade i
srpskih dobrovoqaca kao wene borbene `opera-
tivne` vojske, najznaËajnija su dogaawa u Srbiji, do
ponovni pokuπaja Titovih snaga da se 1944. vrate u
Srbiju.

Draæa je prvo mirovao na Ravnoj Gori i nas-
tojao da regrutuje i ojaËa svoje snage πirom Srbije.
Wegov prvi autant bio je poruËnik Vlada Lenac,
stareπina omladine Zbor. Draæa ga je poslo u
Beograd da uhavti vezu sa vienim qudima i
prikupi novËanu pomoÊ. Lenac je odmah doπao kod
DVQ i uz wegovu pomoÊ prikupio znatnu sumu novca.
Trebalo je da se sa prikupqenom pomoÊi vrati na
Ravnu Goru, a razgovaralo se i o jaËawu veze DVQ
sa Draæom, pod pretpostavkom da on neÊe
preuraweno napadati Nemce, izazivati wihove
drakonske odmazde prema nevinom narodu i tako
slabiti NediÊevu vladu i wegove napore za
opstanak teπko ugroæene Srbije. Stigla je vest da
su Draæini Ëetnici otpoËeli saradwu sa komunis-
tima i zajedniËki napadaju Nemce (vaqda da mu
Tito ne preuzme `slavu` jedinog ustanika, bez obzi-
ra na sudbinu naroda). Lenac je isporuËio pomoÊ
Draæi, ali mu se sam viπe nije vraÊao.

Tako je otpoËeo sukob draæinovaca i
dobrovoqaca. Oni su po pravilu napadali, obiËno
iz zasede, a dobrovoqci se samo uspeπno branili.
I pored toga, dobrovoqaËke stareπine na terenu
su uvek nastojale da te odnose poprave i unaprede,
podseÊajuÊi na korist nacionalnoj stvari  zajed-
niËkog ruπewa UæiËke republike. Primer je
dolazio odozgo. Sekretar DVQ, Boπko KostiÊ,
prilikom svog bavqewa u Turskoj, doneo je Draæi
πifru za direktnu radio vezu sa izbeglom vladom
u Londonu. DVQ je stalno pokuπavo, kao `advokat`
NediÊeve vlade, da se sastane sa Draæom, ubedi ga
da je sa glediπta narodnog dobra i preæivqavawa
Srbije, potrebno nenapadawe i mirovawe, dogod su
Nemci jaki da osakate narod i Srbiju dokrajËe.
Ugovoreno je nekoliko takvih sastnaka, na neke je
DVQ odlazio  po cenu æivota, ali je samo jedan
ostvaren ne sa Draæom, veÊ wegovim zamenikom
generalom TrifunoviÊem. Sporazum nije zaæiveo,
najverovatnije pod uticajem `savezniËkih` (ali uvek
tuih interesa) oficira za vezu. Kao πto je veÊ puË
27. marta pokazao, nije wima bio potreban mir i
dobro naπe dræave i naroda, veÊ joπ jedan
`kolonijalni` rat preko `posrednika` (gde drugi ginu
za wih i  wihove interese). 

Napadi na dobrovoqce i propaganda protiv
Zbora su naroËito pojaËani 1942/43. godine, kada je
Srbija bila gotovo slobodna od komunista, a Draæa
obustavio direktne napade na Nemce zbog straπnih
odmazda. Trebalo je pred `saveznicima` ratovati
protiv nekoga. Izabrani su domaÊi `saradnici oku-
patora` - dobrovoqci. To je potsticala i izbegliË-
ka vlada u Londonu, wen `vojni kabinet`, koji je
vodio brat Radoja KneæeviÊa, proizvoqno je
stavqao pod  kazneno `slovo Z`, Ëesto dobre i
nezainteresovane Srbe. Mnogi tako æigosani su i 
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vojske, armijskog generala Milana NediÊa, tada joπ
u nemaËkom `kuÊnom zarobqeniπtvu`, pa je wemu i
povereno da privoli NediÊa da se primi. NediÊ se
prvo dvoumio sumwajuÊi u dovoqno podrπku naro-
da, ali je posle molbe joπ πireg skupa srpskih
uglednika, pristao. Obrazovana je NediÊeva vlada
`srpskog narodnog spasa`, a DVQ ponueno da ue u
wu. Obrazloæio je da ne moæe, jer bi im zbog
prqave i zlonamerne propagande protiv wega samo
smetao, ali se javno obavezao da Êe je zduπno
podræavati i biti wen `advokat` pred javnoπÊu u
svakom pogledu, πto je glasno i Ëinio sve do
povlaËewa iz Srbije. U vladu je mesto wega uπao
ugledni predstavnik Zbora, Mihailo-Miπa OlÊan,
posednik iz Petrovgrada (Zrewanina).

Prvi izazov NediÊeve vlade bila je
unutraπwa bezbednost Srbije. Formirani su
oruæani ogranci Srpska dræavna, gradska i
graniËna straæa, a za borbu protiv komunistiËih
partizana profesionalni vojnici jugoslovenske
vojske - Podoficirski odredi. Duhovno-politiËki
nedovoqno pripremqeni, nasedali su `oslobodi-
laËkoj` propagandi i neuspeπni u suzbijawu komu-
nistiËke gerile. Nemci su poËeli sa odmazdama i
primenom krvavog kquËa `100 Srba za ubijenog, a 50
za rawenog Nemca`. Pretili su podelom uprave
Srbijom okolnim neprijateqima - koji su veÊ
imali i primewivali svoje kaznene kquËeva za
`Ëistke` Srba - hrvatskim ustaπama, Maarima,
Bugarima... 

NediÊeva vlada bila je pred ostavkom, a
narod bioloπki ugroæen drastiËnim odmazdama.
Ustao je ministar OlÊan i traæio da se ostvaka
odloæi, a on Êe veÊ sutra izdejstvovati da se 500
omladinaca  Zbora stave vladi na raspoloæewe,
koji Êe duhovno-politiËki opremqeni, umeti i
znati, da se uspeπno bore sa komunistima. Tako je
stvoren prvi (aËki) dobrovoqaËki odred pod
komandom aktivnog poruËnika Budimira NikiÊa,
koji je posle nekoliko dana, u borbama kod Grocke
i Draæwa, porazio partizane i sam podneo prve
ærtve. PoËetkom septembra 1941 usledilo
stvarawe drugih odreda, pa ih je uskoro bilo 12,
koji su nastavili sa uspeπnom borbom protiv komu-
nista. Obrazovana je DobrovoqaËka komanda sa
glavnim odsecima takve ustanove. NediÊ je imeno-
vala za wenog komandanta, aktivnog pukovnika
Kostu Muπickog, a za naËelnika πtaba potpukovni-
ka Radoslava TataloviÊa.

Razume se da qudstvo 12 odreda dobrovqa-
ca nisu mogli biti svi zboraπi, ali jesu bili
wihovo `so i videlo`; okuraæewe, kapisla i zamah
u posteponom ujediwewu svih nesloænih naciona-
listiËih snaga u uspeπnoj bori protiv `interna-
cionalnih` komunista, sa rezultatom da je na kraju
1941. UæiËka republika poraæena, a Tito i parti-
zani izbaËeni iz Srbije (`kao kuËiÊi` - wihovo
objaπwewe). U tim posledwim uæiËkim operacija-
ma, i pored povremenih ranijih napada Draæinih
Ëetnika na dobrovoqce, koje su ovi uvek uspeπno
razbijali, Kosta Muπicki, komandant dobrovoqa-
ca, je obavesti MihailoviÊa, da Êe ga Nemci
napasti na Ravnoj Gori. Nemci su odmah uhapsili
Muπickog i izveli na ratni sud, navodno ga
osudili na smrt (a dobrovoqci izgubili poverewe
okupatora i dugo zapostavqani), te su ga samo
stalne intervencije NediÊa i DVQ spasle stre-



Iskra 1. decembar 2015. Iskra 1. decembar 2015. 

Iskra i weno...

ratni ciqevi iπli drugim pravcem. Tek  poËetkom
1941, NemaËka je bila prinuena da vojno pomogne
saveznika, Italiju, `zaglaqenu` neuspeπnim ratom
u GrËkoj. Ratna pomoÊ je trebalo da zaobie
Jugoslaviju i ide okolnim putem, preko naπih suse-
da Maarske, Rumunije i Bugarske, koje su zato
uvuËene u Trojni pakt. NemaËka je videla u
Jugoslaviji najjaËu vojnu silu na Balkanu i bila
zadovoqna wenom neutralnoπÊu. Tek tada, zbog
svog ugleda pred naπim susedima-Ëlanicama,
NemaËka je traæila da Jugoslavija formalno pris-
tupi Paktu. Potipisani tekst pristupa zaista
pokazuje da je ulazak formalan, jer tajna klauzula 
obavezuje NemaËku da od Jugoslavije ne traæi pro-
laz svojih trupa preko wene teritorije. 

I tako formulisan pristup paktu,
CvetkoviÊeva vlada je potpisala, sa punim
blagoslovom engleskog aka i anglofila, kneza-
namesnika Pavla. Naπa javnost, pod uticajem
zapadne i naπe propagande, `brujala` je kako je
`narod` protiv Pakta, da su protiv wega i neke poz-
nate ugledne liËnostite, te da Êe isti  biti
oboren. Tek tada je DVQ obnarodovao, pisao i
molio: poπto je pakt veÊ potpisan (a mudrom i na-
rodnom dræavnom politikom se to moglo izbeÊi),
da bi to bila najveÊa ludost i apelovao da se to ne
Ëini, jer Êe izavati `muweviti` napad ogromne, tada
potpuno slobodne, nemaËke vojne sile, koje Êe brzo
poraziti naπu nespremnu vojsku, okupirati iznutra
raslojenu Jugoslavije i izazvati weno ËereËewe od
strane okolnih neprijateqa, odobrewem besnog
Hitlera. 

Samo dva dana kasnije, 27. marta 1941, ge-
neral Bora MirkoviÊ izvrπio je veÊ ranije
pripreman vojni puË, (po sopstvenom priznawu u
prisustvu poznatog britanskog agenta).  PuË kojim
se Britanija kasnije hvalila kao nesumwivo svojim
delom. Zbrisana je CvetkoviÊeva vlada, knez
Pavle proteran Englezima, maloletni
prestolonaslednik Petar (bez svog znawa)
proglaπen za kraqa i obrazovana puËistiËka
vlada generala SimoviÊa. Vladu je `sastavio`,
posle savetovawa sa Englezima, prvak
Demokratske stranke, profesor Radoje KneæeviÊ,
a generali-puËisti je usvojili. (KneæeviÊ, tada i
posle samo `skromni` ministar dvora, `pokriven`
autoritetom mladog Kraqa, bio je stvarno
zakulisna i uticajna `siva eminincija` puËistiËke i
kasnije izbeglih vlada u Londonu). SaËiwavali su
je voe svih srpskih demokratsko-kapitalistiËih
stranaka - iznueno dr MaËek kao predstavnik
Hrvata, jer je liËno bio protiv puËa - i Slovenci,
kako bi vlada, bar formalno, zadræala
jugoslovenski karakter. ©to se Srba tiËe bio je to
`krem` prozapadnog malograansko-partijskog
druπtva. 

OπamuÊeni ratnom propagandnom mnogi
graani u veÊinski srpskim varoπima, izaπli su na
ulice i vatreno pozdravili puË i puËiste, ali je
puËistiËka vlada  u strahu od nemaËke reakcije,
brzo poËela sa naivnim izjavama, da nije protiv
Pakta. Samo 10 dana posle puËa, 6. aprila, NemaËka
je silovito napala Jugoslaviju i æestoko bombar-
dovala Beograd. Posle 12 dana beznadnog rata
(beæanije) naπa vojska je bezuslovno kapitulirala

18. aprila, a Jugoslavija  poraæena i odmah razbi-
jena na novu dræavu, ustaπku Hrvatsku, i nekoliko
posebnih okupacionih uprava sa razliËitim ste-
penima autonomije. Samo je uæa Srbija kaæwena i
najstroæije okupirana, sa svim uæasnim
posledicama po narod i dræavu, koje DVQ neæe-
qeno `predvideo`. A general MirkoviÊ, dok se o
kapitulacija joπ pregovaralo, poËeo je avionima da
evakujiπe na britanski Sredwi istok, prvo Kraqa
(u trenutku begstva u tuinu,  jedino oliËewe
dræave i legitimiteta), zatim  puËistiËku vladu
(bez MaËeka, koji je u vladu deligirao  `demo-
kratsku` sabraÊu, ©uteja i ©ubaπiÊa, a sam  vratio
u Hrvatsku) wihove porodice, plus joπ nekoliko
`prosveÊenih` srpskih demokrata.

Posle kapitulacije vojske, DVQ, jedini
mobilisani rezervni potpukovnik kome je povere-
na komanda pukom (svedoËanstvo da je Generalπtab
i pod komandom puËista verovao u wegovu sve-
stranu ispravnost i vernost narodu i otaxbini),
povukao se na porodiËno imawe kod Smedereva i
ponaπao kao svaki porobqen i potiπten rodoqub,
ne pokuπavajuÊi da deluje politiËki. U meuvre-
menu Nemci su obrazovali srpsku Komesarsku
upravu na Ëelu sa Milanom AÊimoviÊem, biπim
ministrom unutraπwih poslova u StojadinoviÊevoj
vladi. Posle nekog vremena, AÊimoviÊ je navodno
sluËajno sreo na ulici uglednom Ëlana Zbora,
inæiwera Milosava VasiqeviÊa, direktora
Beogradskog sajma, raspitivao o DVQ i wegovom
boraviπtvu i preko wega poslao mu molbu da
pomogne Komesarskoj upravi. Posle dvodnevnog
savetovawa sa VasiqeviÊem, DVQ je pristao da
pomogne, pod uslovom da je to istinska domaÊa
samouprava - predviena meunarodnim pravom - a
ne samo ispostava za izvrπewe nemaËkih
nareewa. Odbio je da liËno ue u Komesarsku
upravu, ali se saglasio da VasiqeviÊ bude komesar
privrede, a dr Steva IvaniÊ, Ëlan-osnivaË Zbora
i upravnik Centralnog higijenskog zavoda, komesar
zdravsta. 

Kasnije, posle eksplozije nagomilne muni-
cije u smederevskoj tvravi, 5. juna, primio se
`tehniËke` i nezavisne uloge Komesara za obnovu
Smedereva, a zboraπka omladina iz svih krajeva
okupirane Jugoslavije obrazovala Smederevsku
dobrovoqnu radnu sluæbu da, barabar sa DVQ,
pomogne u sahrani mrtvih, otkopavawu æivih i kas-
nijem rasËiπÊavawu ruπevina. DVQ je ostao kome-
sar i pod NediÊevom vladom sve do povlaËewa iz
Srbije.

Ubrzo se ispostavilo da komesari nemaju
dovoqno slobode u radu i ne zadovoqavaju najæi-
votnije potrebe okupiranog naroda. VasiqeviÊ i
IvaniÊ su podneli ostavke i izazvali krizu
Komesarske uprave, a od Nemaca traæeno da odobre
osnivawe prave Srpske vlade, sa svom slobodom i
inicijativom, pravom i duænostima, koje normalne
vlade u unutraπwem radu i politici imaju.

Priteπweni svestranim angaæovawem svo-
jih snaga u ratu protiv Sovjeta koji je 22. juna
otpoËeo i oruæanim ustankom naπih komunista koji
je usledio, Nemci su pristali. Ostalo je skupu
uglednijih Srba i predstavnika bivπih politiË-
kih stranaka da nau najboqu liËnost, sa veÊ
steËenim druπtvenim autoritetom, da obrazuje
vladu. DVQ je odmah predloæio biπeg ministra
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Назив моје последње колумне у Политици,
када је укинута, био је „Нагнути медији”. Писао сам
једном недељно, а онда сам, по доласку новог глав-
ног уредника, 2009. године, обавештен да је „про-
мењена концепција рубрике”. То је значило да више
нема моје колумне. Убрзо сам изгубио могућност да
се недељно оглашавам и у Печату (2010). За прве
сам био неподобан као евроскептик, а за друге
неподобан зато што сам био одвећ резервисан
према патриотском карактеру једне, наводно
опозиционе, странке у успону (која је данас на
власти).

Од тада сам се повремено оглашавао на сај-
товима као што су НСПМ (2010-2015) или Коссев
(2015) и у њус магазинима попут Геополитике (2010-
2015) или Времена (2014-2015). Али, нисам имао
могућност да редовно коментаришем политичка
збивања.

Но захваљујући љубазности Фонда стратеш-
ке културе, сада сам поново у прилици да једном
недељно (сваког уторка) понешто напишем о поли-
тичким и друштвеним дешавањима, првенствено у
Србији. А за тему првог текста из нове серије изаб-
рао сам ону којом сам се опростио од своје колум-
не у Политици - стање у српским медијима.

Наслов „Нагнути медији” значио је, те 2009.
године, да „док у нашем бирачком телу постоји
равнотежа између `евроуниониста` и `суверениста`,
у великим медијима убедљиво доминира евроре-
формски дискурс”. Узрок томе је, објашњавао сам,
„директан утицај евроатлантских структура, које
су интересно везале један део власничко-уред-
ничког естаблишмента за себе”. А главна поли-
тичка последица била је ефикасна медијска хајка
против српских политичара који би посумњали у
неалтернативност „евроинтеграцијских процеса”.
Као пример сам навео Војислава Коштуницу који
је, „пошто су САД и ЕУ подржале сецесију Косова,
покушао да промени нашу државну политику”.
Убрзо је остао без власти и сасвим маргинализо-
ван.

Анализирајући даље политичке прилике, те
2009. године, закључио сам да слична опасност
прети и Борису Тадићу. Он је био тај који је, фор-
мално, изгурао Коштуницу из власти. Али, казао
сам, он изгледа верује у своју предизборну паролу:
„И ЕУ и Косово”. Пробао је да игра самостално по
питању Косова, пустио Русе у енергетику, а и
Цркву је помало уважавао. Резултат је била
медијска кампања која је кренула против њега и
Јеремића. „Да ли ће и коначна политичка судбина
Тадића бити иста као Коштуничина, остаје да се
види. Али, оно што је већ сада јасно јесте да је ути-
цај чак и најмоћнијих српских политичара на
овдашње медије постао ограничен”.

Велики медији, закључио сам, све су више
под утицајем интересне мреже Брисела и
Вашингтона, а све мање под утицајем интереса
српске државе, па и српске власти, ма која да је у
питању.

И оно на шта сам упозоравао у Политици -
коју је тада преузео Борис Тадић - заиста се на
крају догодило. Брисел и Вашингтон су убрзо
обезбедили да у Србији на власт дође „коопера-

тивнији партнер” од Тадића. Тај нови партнер им
је дао све оно у вези с чим се Тадић мислио:
Бриселске споразуме (1 и 2), предају Севера
Косова Приштини и фактичко признање сецеси-
је.

Но како стоји ствар с медијима и политиком
данас? Медији су 2009. године били „нагнути” на
еврореформску страну. Данас су пак „нагнути”
тако да прете да се сурвају у политичко и друшт-
вено бездно. Комерцијалне телевизије с национал-
ном фреквенцом једноставно су укинуле готово све
политичке емисије дуже од 15 минута. Још се на
Пинку може видети понека једносатна емисија,
али она је увек резервисана за Премијера и
његове пропагандисте. Слично је и у „Јавном сер-
вису” (РТС). Политичке емисије су редуковане, а
могућност да јавност чује и неко другачије миш-
љење - осим оног да „ЕУ нема алтернативу”, или
да „ММФ високо цени реформске напоре
Вучићеве владе” - практично је равна нули.

Такође, „реформом медија у јавном влас-
ништву” (читај: њиховом бесомучном приватиза-
цијом), власт је сасекла добар део информатив-
ног простора у Србији. Ти медији, углавном локал-
ни и регионални, или су допали у руке „контроверз-
ним бизнисменима”, или су једноставно угашени.
Оно што је у медијима и било информативно, сада
је постало таблоидно. Српска јавност не само да
више није у прилици да чује другачије мишљење.
Она је све мање у прилици да чује било какво
мишљење.

На крају, врхунац урушавања српских меди-
ја је таблоидни рат чији смо ових дана сведоци. Од
власника Курира, у покајничком тону, сазнајемо да
је, заједно с власницима Информера и Пинка „био у
изборном штабу Александра Вучића”, те да је „уче-
ствовао у пројекту улепшавања стварности”. Од
власника Информера и Пинка (и њихових гласного-
ворника) пак сазнајемо да је на делу „пројекат
рушења Вучића” и да је то због „Вучићеве успешне
посете Москви”, те да је власник Курира део тог
пројекта.

Да ли је заиста реч о почетку уклањања
Вучића, по претходно примењеном обрасцу елими-
нације Коштунице и Тадића? Мислим да је за то
прерано. У случају Коштунице и Тадића коопера-
тивнија резерва већ је била спремна. Сада такве
резерве нема. Друго, нисам сигуран да је Вучић
исцрпио све своје „капацитете кооперативно-
сти”. Косово, избеглице, приватизација, ММФ -
има ли да је за било шта рекао не? И одакле,
уопште, сумња у то да ће се та серија „кооператив-
ности” у будућности наставити?

Али, није Вучић јунак ове колумне. Њен јунак
су наши медији. Вучић неће тако брзо пасти. Али
наши медији толико су се нахерили да је њихов
слом изгледа неминован. Заправо, слом се можда
већ догодио. И можда ћемо морати, ускоро, да на
ледини почнемо рад на изградњи нормалних меди-
ја у пристојном друштву.

Слободан АНТОНИЋ

Фонд Стратешке Културе/SIEM, 10.11.2015.
(Podvukla - Iskra)

Нагнути медији

Veliki mediji pod uticajem EU i SAD
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21. oktobra 2015. u Sidneju u Australija
upokojio se Bratislav-Brale StevanoviÊ,
istaknuti pripadnik pokreta JNP Zbor i bivπi
Srpski dobrovoqac.

Brale, ime pod kojim je bio poznat meu
svojim drugvima i dobrovoqcima svuda po svetu i
srpskoj zajednici u Sidneju rodio se u Aleksincu u
Srbiji od oca Aleksandra i majke Pauline 4. sep-
tembra 1920. godine. Otac mu je bio imuÊan æitar-
ski i koæarski trgovac. Brale se u ranoj mladosti
upoznao sa programom Zbora i ukquËio u rad zbo-
raπke omladine, Belih Orlova.

Napad sila osovine na Jugoslaviju i april-
ski slom 1941. zatekli su ga kao pomoÊnika u oËevoj
radwi. Tokom 1941. i 1942. bio je pozivan u rezervu
Srpske poqske straæe i na rad u Nacionalnu
sluæbu rada. Polovinom maja 1943. bugarski okupa-
tori su mu uhapsili oca, pa je briga o porodici pala
uglavnom na wegova pleÊa.

U peti puk Srpskog dobrovoqaËkog korpusa
Brale je stupio 1944. a vest da je Crvena Armija
uπla u Jugoslaviju zatekla ga je na poloæaju kod
ZajeËara u istoËnoj Srbiji. Beograd, koji je bio pred
zauzimawem od strane crvenoarmejaca i komunista,
napustio je zajedno sa drugim dobrovoqcima 13.
oktobra 1944. i otiπao u Sloveniju, gde je bio na
poloæaju u rejonu Ilirske Bistrice do maja 1945.
sve do dolaska komunistia pred kojima je mnoπtvo
boraca-nacionalista i naroda odstupalo u Italiju
gde ih je zatekao i formalni kraj Drugog svetskog
rata u Evropi. Tako je Brale sa ostalim dobrovoq-
cima postao stanovnik naπih nacionalistiËkih
vojno-izbegliËkih logora. Prvi privremeni smeπ-
taj je bio u Forliju, zatim trajniji u Eboliju na jugu
Italije, gde su ostali do sredine 1947, mira
`saveznika` sa Italijom. U Eboliju je Brale poloæi
veliku maturu u gimnaziji koja je tamo bila osno-
vana. 

Iz Italije Britanci sele veliki logor
nacionalnih snaga u NemaËku i wegovo brojne
stanovnike raseqavaju u viπe mawih logora.
Brale se naπao sa mnogim drugim dobrovoqcima
prvo u poznatom Munster Lageru, a odatle severno
u logor ©lezvig Holπtajn  u britanskoj okupacionoj
zoni. Tu postaje i zvaniËno izbeglica, dobija
civilni status `raseqenog lica`. To mu je omoguÊi-
lo odlazak u Englesku krajem 1948. gde se zaposlio
kao radnik u poqoprivredi. Po isteku tro-
godiπweg ugovora odlazi u London i zapoπqava se
u jednoj od tamoπwih bolnica gde sreÊe svoju
buduÊu æivotnu saputnicu Australijanku, Marion,
koja je tu bila zaposlena kao medicinska sestra. U
decembru 1955. Brale sada sa suprugom Marion
doseqava se u Australiju u Sidnej i tu zapoËiwe
novo poglavwe svog æivota.  

Odmah po dolasku Brale se ukquËio u rad
srpske zajednice, ponajviπe kao aktivan Ëlan

Crkvenoπkolske opπtine Sv. Knez Lazar koja je
osnovana neposredno pre wegovog dolaska. Dugi niz
godina bio je u Upravi, najviπe u svojstvu blagajni-
ka i predsednika, pa je wegovo ime postalo neras-
kidivo vezano za napredak i uspehe ove zajednice.
Wegovim zalagawem je pri Lazarici je 1986. godine
osnovano bogomoqaËko bratstvo "Otac Justin
PopoviÊ" Ëiji je predsednik bio od osnivawa.
Trudom Bratstva upuÊena je pomoÊ mnogim studen-
tima Bogoslovskog Fakulteta u otaxbini. Za svoj
dugogodiπwi predani crkveni rad odlikovan je
Ordenom Svetog Save drugog stepena. 

I u rasejawu Ëlanovi Zbora su nastavili
borbu protiv komunistiËkog poretka u tadaπwoj
Jugoslaviji, pa je tako bilo i  u Australiji.
Okupqali su se redovno i svake godine
proslavqali krsnu slavu Srpskih dobrovoqaca
Sv. Georgija. Braletova uloga u okupqawu i radu
dobrovoqaËke druæine je nemerqiva, jer je bio
dobar organizator i iskusan administrativac.
Vremenom je postao institucija, ne samo meu
dobrovoqcima, nego i u πiroj zajednici. 

List Iskra je u wemu imao ne samo pret-
platnika, veÊ i prijateqa saradnika i dopisnika,
posebno izveπtajima o proslavama i nekrolozima
umrlim drugovima. Prilozi u novcu koje je je slao,
pomogli su redovnom pojavqivawu Iskre i wenih
izdawa meu Ëitaocima πirom sveta. 

Brale je bio i dugogodiπwi poverenik ma-
nastira Hilandara u Australiji, revnosno πirio
glas o ovoj svetiwi i pomagao prikupqawem prilo-
ga i prodajom manastirskih πtampanih izdawa. U
πali je sebe nazivao hilandarcem van Hilandara,
jer se u izbegliπtvu bavio miπqu da se zamonaπi
i ode u Hilandar koji je tada oskudevao u monaπtvu,
ali je qubav prema Marion odredila drugaËije.  U
Autraliji su se skrasili i proveli   æivot  u
skladnoj braËnoj zajednici, blagosoveni  kÊerkama
Vesnom, Nevenkom, Radmilom i Mirjanom koje su im
podarile devetoro unuËad i dvoje praunuËadi.

SmrÊu Bratislava-Braleta StevanoviÊa
Srbi u otaxbini i dijaspori izgubili su sabrata,
prijateqa, legendu sidnejske Lazarice, a wegova
porodica svog vernog i briænog supruga, oca, dedu i
pradedu.

Opelo je sluæeno u Lazarici 6. novembra, a
sahrana obavqena na srpskoj parceli br. 2 na
grobqu "Rukvud” u prisustvu porodice i mnogobro-
jnih prijateqa.

Iskra dodaje: Slava i hvala naπem uzornom
drugu Bratislavu StevanoviÊu. Molimo se Gospodu
da mu podari rajsko naseqe. Wegovoj Marion i
ostaloj brojnoj rodbini naπe duboko sauËeπÊe.

Svemir PopoviÊ
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Ako su jugoslovenska misao i Jugoslavija,
jedinstvena dræava, ikada imala priliku da
zaæivi, onda se to raalo u odanosti i æarkoj veri
zboraπke omladine u wu. U wegovoj rodoqubivoj
omladini, zadojenoj hriπÊanskom duhovnoπÊu,
istinom, πirinom, nesebiËnoπÊu, iskrenoπÊu i
bratskom qubavqu, Jugoslavija je veÊ nesumwivo
æivela. Nije poæeqna priËa, veÊ suπta istina, da
se u  naπim redovima nikada nije ni osetila ver-
ska i nacionalna netrpeqivost ili surevwivost.
Ne zapostavqajuÊi svoja uæa nacionalna svojstva i
tradiciju, ugraujuÊi najboqa od wih u naπe jedin-
stvo, postajali smo i bili - jugosloveni. Posle
pogibije DVQ, simboliËno na granici najveÊe
Jugoslavije, ta ista veÊ stasala omladina, postaje
u zagraniËnom `nelegalnom` Zboru (jer nikad i nigde
u tuini nije zvaniËno registrovan), wegova pokre-
taËka, razvojna i stvaralaËka snaga.

Ali da se vratimo radu matiËnog Zbora.
Wemu je veÊ bilo poznato, da kapitalistiËko-
demokratski Zapad vodi glavnu reË u svetu i uve-
liko koristi iskustvo kolonijalnog perioda u
ruπewu Rusije, ratovawa tuim, posredniËkim
(fighting by proxy) snagama, `kumovao`  boqπeviËkoj
oktobarskoj revoluciji, prvo prethodnom
`demokratskom` revolucijom koja je raslabila
(caristiËki) druπtvni poredak i izazvala haos i
osipawe vojske, a zatim tajnim dovoewe u
zatvorenim vagonima vostva revolucije, direktno
uËestvovao u stvarawu SSSR-a. U periodu od nekih
17 godina Sovjetski savez je naglom industra-
lizacijom i terorom nad svojim `malograanskim` i
verujuÊim podanicima, uveliko ojaËao, oslobodio
uticaja Zapada (kao πto se i mnogi `posredniËki
saveznici` stvoreni od Zapada okreÊu protiv wega,
danas), te krenuo u revolucionarnu ofanzivu pro-
tiv kapitalizma πirom sveta. Komunizam je bio
posebno opasan za Jugoslaviju, jer se joπ poËetkom
1920-ih godina izjasnio za weno razbijawe kao
`tamnice porobqenih naroda`, a Sovjetski savez u
masama propagandno predstavqao kao `slovensku
Rusiju`, 

»vrsto na  svojim orjentacionim `koordi-
natama`, JNP Zbor je morao da zauzme jasan i borben
antikomunistiËki stav, naroËito wegova omladina
koja se svakodnevno gloæila sa komunistima reËju,
a kada bi oni fiziËki napadali i borbeno.
Komunizam se toliko osnaæio i osvajao mase πirom
sveta, da je smatran ravnopravnim rivalom
demokratsko-kapitalistiËkog Zapada, Ëak i
blagoÊudnije i mawe zlo od komunizma, jer je kapi-
talizam u to vreme lukavije krio svoju gramzivost
i bezobzirnu globalnu napadnost.

Kada su naπa kvazi-demokratska vlast, a i
ostali svet, uoËi rata 1939. oËekivali da Êe
demokratski Zapad i SSSR zakquËiti ratni savez
protiv NemaËke, DVQ  je zapawio javnost `pred-
viawem` da se to neÊe desiti. Napisao je: Savez
Zapada i Sovjeta bi odloæio rat, jer bi se NemaËka
ustezala da ga istovremeno vodi na dva velika
fronta. Sovjetima je potreban rat u kome bi oni
ostali van wega - krvarewe i iscrpqewe obe pro-
tivniËke strane, ogromne ærtve i druge velike
nedaÊe koje stanovniπtvu zaraÊenih, pa i
nezaraÊenih, isti donosi - da bi na tom opπtem
liπavawu i ogorËewu, nastavili sa svojom
uspeπnom boqπevizacijom Ëitavog sveta. 

I tako je bilo. Zapadni `saveznici` su
poslali svoju vojnu delegaciju u Moskvu, a ova ih
posle kraÊih pregovora, ne mnogo ceremonijalno
vratila kuÊi. Usledio je odmah drugi nepojmqiv
πok za svetsku javnost. U Moskvu je doπao
Ribentrop, nemaËki ministar spoqnih poslova, i
sa svojim sovjetskim parwakom, Molotovom,
zakquËio Ugovor o nenapadawu, izmeu SSSR i
NemaËke, do tada smrtno sukobqenih ideoloπkih
neprijteqa, u kome je predviena i podela Poqske,
zeleno svetlo da poËne napad. NemaËka je napala
Poqsku, a Britanija im objavili rat. Tako je
otpoËeo Drugi svetski rat.

U toku 1940. DVQ je napisao tri pisma
knezu-namesniku Pavlu u kojim je taËno `predvideo`
redosled raspada Jugoslavije - „udar Êe doÊi
spoqa, a izdaja iznutra” - ako se nastavi sa
tadaπwom neodreenom i qigavom spoqnom i
unutraπwom politikom. Uvek je predlagao jasne i
konkretne mere kako da se tome suprotstavi. Na
spoqwem planu traπio je odræavawe neutralnos-
ti po svaku cenu, obnovom i jaËawem Balkanskog
saveza, kako bi se sreenim odnosima, mirom i
redom, meu balkanskim narodima, ne bi dalo
povoda silama Osovine, naroËito Italiji, koja je u
tom pravcu veÊ delovala, da iterveniπe. Smatrao
je sreÊnom okolnoπÊu da je NemaËka `koËnica`
Italiji. NemaËka je `muwevitim ratom` osvojila
zapadnu Evropa, a weni daqi ratni plan, nije bio
usmeren na Balkan. Prvo je htela da direktno
napadne (ostrvo) Britaniju i tako neutraliπe wen
vojni i politiËki uticaj na evropski rat. Kada se
to izjalovilo, bilo je samo pitawe dana kada Êe se,
uprkos paktu o nenapadawu, ustremiti na Sovjetski
savez, veÊ mnogo ranije pripreman i najavqivan
rat, za πirewe svog `æivotnog prostora`. 

U unutraπwoj politici traæio je vladu
`najboqih qudi uma i karaktera`, koja Êe smelo i
slobodno da se bori sa preteπkim prilikama u
kojima se zemqa nalazi, a ne nesposobnu vlast par-
tija i wihovu ubitaËnu politiku `naπih qudi` i
osluπkivawa politiËkog takta inostranstva. Bio
je protiv `sporazuma` sa MaËekom, voom najjaËe
stranke  HSS,  koji  hrani  hrvatski separatizam i 
prebeg  wegovih pristalica ustaπi PaveliÊu i
komunistima. Predlagao je odgovorajuÊu reformu
operativne vojske, jaËawu wenog jedinstva, pouz-
danosti, borbenog duha i oficirskog kadra. 

Na druπtveno-ekonomskom planu zalagao se
za briæno domaÊinsko starawe i reπavawe prob-
lema. Nestaπica, skupoÊa, besposlica, nepoπtewe
i πpekulacija rastu, gomilaju se i postaju sve teæi,
a vlada i ne pokuπava da ih reπi. Partijska poli-
tika vlasti i veπtaËke podele koje unosi u druπt-
vo, raslojava narod na sve bogatije i sve siro-
maπnije. Mada se navedeno ËiweniËno stawe i
ispravnot odgovarajuÊih mera (sa glediπta najbo-
qeg narodnog intresa) ne mogu objektivno osporiti,
sve to se do danas, pod uticajem uvezenih poli-
tiËkih ideologija, propagandno blati i laæno
prikazuje. Uprkos svega, do sloma Kraqevine
Jugoslavije je doπlo, taËno kako ga je DVQ `pred-
skazao`.

VeÊ iz gorwega se moæe zakquËiti da DVQ
nije mogao biti za pristupawe Jugoslavije Trojnom
paktu (Osovini). Pakt i nije bio aktuelan cele
1940, niti je NemaËka vrπila pritisak, jer su weni 
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interesom wenih slovenskih naroda - svesrdno i
iskreno primila kao zajedniËku domovinu i wen
opstanak podræavala i srËano branila. Kasniji
mlai sledbenici ove poruke su i stvarno
doprineli jaËawu jedinstva zemqe i wenih mladih
naraπtaja.

Nove, sveæe i neuobiËajene poruke Otax-
bine brzo su naπle odjek, pa i sledbenike, u do
tada uËmaloj javnosti. VeÊ poËetkom 1935. godine,
predstavnici srodnih jugoslovenski orjentisanih
skupina iz raznih krajeva zemqe, pre svega
Jugoslovenske akcije (sa preteæno hrvatskim
Ëlanstvom), slovenaËki `Bojovnici` i jugosloven-
sko-balkanski orjentisan tzv. `mali` Zbor, Ratka
Pareæanika, kao i zajednica oko `Otaxbine`
okupili su se i stvorili zajedniËku organizaciju,
Jugoslovenski narodni pokret Zbor (JNP Zbor), a
za wegovog predsednika izbrali  DVQ.

Od svog poËetka JNP Zbor poËiwe da se
greπi o `demokratska pravila igre` jer sebe naziva
`pokret` (a ne stranka), Ëime se smrtno sukobqav sa
glavnom razbijaËkom polugom narodnog jedinstva -
politiËkom strankom - iz uvezenog i nametnutog
`paketa` politiËke demokratije. Daqe, u svoj  pro-
gram smelo unosi kao zakonadavno telo `Staleπku
skupπtinu`, u koju bi veÊ postojeÊe, iz samog naro-
da, prirodno stvorene, strukovne interesne zajed-
nice, birale svoje `poslanike` za Skupπtinu. U
Ëemu je prednost (taËnije nadmoÊ) Strukovne
skupπtine nad tzv. `narodnom` Skupπtinom u kojoj
vrπqaju i stvarnu vlast imaju politiËke partije?
Poπto je zajednica odreenih strukovnih interesa
u pitawu, razumqivo je da Êe one meusobom da
biraju najboqe koji Êe wihove interese da zastu-
paju i da o wima sa dubokim poznavawem u
Skupπtini govore.  Bili bi to predstvanici
stvarnog, æivog naroda, prirodnih slojeva druπt-
va, zemqoradnik bi predstavqao seqake, radnik
radnike, Ëinovnik Ëinovnika, itd. `Kvalitet` i
znawe poslanika su garantovani, a takva
Skupπtina bi, u tradiciji najboqe narodne sabor-
nosti, sloæno reπavala najpreπnija, strukovna,
narodna i nacionalna pitawa. 

Sa kavim poznavawem naroda i wegovih
æivotnih pitawa govori stranaËki poslanik, koga
ne kandiduje narod, a bira teritorijalno izborno
telo razliËitih stvarnih interesa? Nametnut
stranaËki kandidat, gospodin `sa asfalta`, `via`
narod jednom u izbornom roku i ne govori mu o

stvarnim narodnim problemima koje i ne zna, veÊ
mu deklamuje veÊ skrojen i obavezan program svoje
stranke. Ne iznenauje da stranaËka skupπtina,
koju Ëine uglavnom pravnici  i ostala intelektu-
alna `elita`, ne daje odgovore na goruÊa pitawa
narodnog æivota i wegov suπtinski interes zapos-
tavqa, veÊ je popriπte apstraktnih partijskih
rasprava i wihovih æestokih sukoba i nadgor-
wavawa u goloj borbi za vlast.

OËigledno je, za one koji su slobodni i
smeli da narodni suπtinski interes traæe bez
nametnutim duhovno-politiËkih predrasuda, da
tzv. `demokratski` izbori niπta stvarno ne
reπavaju. Oni su tu da zaboravnu i povrπnu javnost
obmanu `prividom` promena, gde su pojedinci i
stranke na vlasti obavezno `potroπqivi` i zamen-
qivi, da bi stvarni uzroËnik nereπavawa narod-
nih nedaÊa i problema (Ëiji ciq i nije da ih
uspeπno reπava) - celosni i uvezeni sistem poli-
tiËke demokratije - ostao nedodirqiv i trajao.
Vremenska ograniËenost mandata pojedinaca i
stranaka na vlasti jasno ukazuje da je politiËka
demokratija `paravan`, politiËko naliËje, iza koje
se krije stvarna, trajna vlast i wene gazde. Malo
pomnija analiza politiËke demokratije, a naroËito
skora dogaawa u globalnoj najezdi NSP na plane-
tu, nepobitno dokazuju da su istinski vladari i iza
svega stoje, do danas anonimni vlasnici, visokog
kapitala uloæenog u razliËite vidove svetske
ekonomije.

Gorwe analize i stavovi odmah su izavali
reakciju domaÊih ispostava kopirane i nametnute
politiËke demokratije, ne racionalnim protiv-
argumentima (takvih razuymnih i istinski argume-
nata nemaju), veÊ uobiËajenom propagandnom osudom,
etiketirawem i marginalizovawem JNP Zbor, u
`demokratski` oπamuÊenoj  i kontrolisanoj javnos-
ti.

Uprkos propagandnih upquvaka, sveæa i
posve nova misao JNP Zbor, brzo je hvatla korena i
πirila se, sticala ubeene sledbenike, a naroËi-
to meu omladinom svoje oduπevqene pobornike,
posebno izvan uæe Srbije, u Bosni, Hrvatskoj i
Sloveniji. OseÊajuÊi iskreno jugoslovenstvo JNP
Zbor, preteæno Hrvati, a onda i Srbi, omladinci u
Dalmaciji, samoinicijativno su u Splitu pokre-
nuli list `Vihor`. Ime pokazuje izliv oduπevqewa
i vere koja ga je stvorila. Omladinske organizaci-
je JNP Zbor su brzo i spontano nicale πirom
Jugoslavije, ali najbrojnije i najjaËe su bile van
Ëisto srpskih gradova - u Bawa Luci, Sarajevu,
Rumi, Qubqani... Omladina iz sredweπkolskih
klupa hrlila je u mlade pobornike JNP Zbor, a
0datle se brzo prelivala prvenstveno na beograd-
ski univerzitet, kojim su do tada vladali komu-
nisti. VeÊ πkolske 1939/40. godine bilo nas je u
Beogradu preko stotinu, a sledeÊe viπe od 200.
Stareπina celokupne omladine bio je Hrvat, Vlada
Lenac. Poletnu zboraπku himnu `Vojska smene`, po
reËima pesme mladog pravoslavnog mo-naha
Mitrofana MatiÊa, sa istim zanosom pevali su
omladinci Srbi, Hrvati, Slovenci i naπi
Muslimani, πirom Jugoslavije. Da nije doπlo do
aprilskog rata 1941, nemaËke okupacije i ËereËewa
Jugoslavija, tom progresijom rasta vatrene
rodoqubive omladine na Univerzitetu, komunis-
tiËka prevlast bi brzo bila ugroæena.
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Dimitrije N. QotiÊ                     $  60 

Za pokoj duπe mog supruga, pre-
minulog prote Duπana VaviÊa
(potoweg jeromonaha Sora)
Dragica VaviÊ                            $ 60

Povodom smrti naπeg dobrog druga
Aleksandra »aliÊa koji je umro
posle kraÊe bolesti. Bio je veran
drug moje porodice. Neka mu Bog
podari zasluæeno rajsko naseqe!
Danica Pavlica                         K$ 50

Dragom kumu i drugu iz `Belih
orlova` Vasi MihailoviÊu, moleÊi
se Bogu da mu podari zasluæeno
rajsko naseqe. Izjavqujem sauËeπÊe
wegovim sinovima Draganu, Zoranu,
sestri Miri i wenim sinovima.
Danica Pavlica                        K$ 150

Svim naπim Ëitaocima, pretplatnicima i sarad-
nicima hriπÊanskih veroispovesti sretan BoæiÊ i

Nova godina! Hristos se rodi - Vaistinu rodi!

+ Sowa BatistiÊ

U Hanoveru, NemaËka, izne-
nada je umrla 2. decembra 2015.
Sowa BatistiÊ (86), supruga naπeg
pokojnog slepog druga Gece Bati-
stiÊa.

Tetka Sowa, kako smo je iz
miloπte zvali, jer je bila vrlo
gostoprimqiva i predusretqiva,
vedra i nasmejana, uvek spremna
svakoga da pomogne. Mnogo nas je
volela, stare i mlade. Volela je
naπe obiËaje i redovno slavila
Gecinu slavu. U ratu je izgubila oca,
pa je kao devojËica, morala da se
stara o mlaoj braÊi i sestrama, dok
joj je majka radila da preæive. Mnogo
ju je pogodila pre 2 godine smrt od
raka kÊeri Dane(60).

Naπa zajednica u Osnabriku
je iskreno oplakuje i æali. Bog da joj
duπu prosti!

Branka ÆivotiÊ

+ Александар Чалић
Александар Чалић рођен је у Београду 14. децембра

1925. Умро је 11. новембра 2015. у Виндзору после врло кратке
болести. Сахрањен је у кругу фамилије и бројних кумова.

Алекс Чалић је био у 6. разреду гимназије када је било
бомбардовање Београда. Породична кућа је срушена и роди-
тељи су нестали те се он нашао усамљен без крова. Склонио се
у једном селу код Смедерева. Радио је код једног земљорад-
ника који је био члан JNP Збор. Овај му је био као прави роди-
тељ. Под његовим утицајем Алекс постаје Српски добровољац.
Био је у 2. одреду, касније Другом пуку. Био је храбар и
постaо каплар, a потом пребачен у чету за везу. 

Када се прешло из Словеније у Италију био је у Еболију
одакле одлази у Лами камп и емигрира у Канаду. Радио је прво
у Нијагара Фалсу, потом прешао у Виндзор где се запослио у
руднику и постao форман, затим главни форман. Жени се са
Олгом Врлинић. Имали су ћерку Илинку, којa им јe после удaје
родила унуку. Чалић је био врло повучен, али је са Олгом уче-
ствовао на добровољачким скуповима и славама. Олга је увек
много помагала око организовања наших скупова, a припада-
ла је другим српским организацијама. Она је умрла пре две
године, тако се Чалић сасвим повукао. 

Његова два најбоља друга били су покојни Милорад
Вучковић „Колега” и Анђелко Марунчић. 

Драгом другу Чалићу покој и мир у Царству небеском. 

Миодраг Бркић

Обавештајне службе користе методе
као против шпијуна

ОСНИВАЧ Викиликса Џулијан Асанж предложио је новинари-
ма да користе пошту а не имејл да би избегли да их шпијунирају
обавештајне службе.

„Мој предлог људима који немају десет година искуства у
криптографији је да се врате старим методама, да користе тра-
диционалну пошту”, рекао је Асанж.

Викиликс објавио списак контаката наводно покупљених из
личног имејл налога шефа ЦИА Џона Бренана.

„Обећали смо да ћемо открити серију докумената. Те документе
чекају многи активисти за људска права и адвокати, али такође и
особе које су мучене”, рекао је он.

Асанж је рекао и да ће ускоро преко интернета објавити
информације о уговору о Трансатлантском трговинском парт-
нерству (TTIP)

Викиликс је 11. августа понудио 100.000 евра свакоме ко тој орга-
низацији kopiju tog ugovoraа. (Beta, 24.10.15)



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

Narod je oseÊawem, navikama, izre-
kama, 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!

God. LXVI 1. decembar 2015.

Naπ posledwi broj i oproπtaj od Ëitalaca

ISKRA I WENO NASLE–E
Prvi broj Iskre πtampan je okupiranoj

NemaËkoj polovinom 1949. godine. Ona je meutim
samo joπ jedno glasilo u lancu duhovno-
druπtveno-politiËkog i iskustvenog naslea koje
se zaËelo u Kraqevini Jugoslaviji poËetkom 1930-
ih godina.

Prvo glasilo ove nove duhovno-politiËke
misli bio je list `Otaxbina`. Pokrenuo ga je 1934.
Dimitrije V. QotiÊ (DVQ) sa grupom svojih jed-
nomiπqenika i prijateqa, posle skoro dvo-
godiπweg  savetovawa i dogovora o pravcu i `pro-
filu` lista, a posle kratkog Ëlanstva    u nepartij-
skoj vladi Petra ÆivkoviÊa. DVQ je smatrao da
kraq Aleksandar 1931. `podmlauje` ÆivkoviÊevu
vladu, a wega dovodi za ministra pravde, da izra-
di predlog novog nepartijskog ustava Jugoslavije. I
QotiÊ je izradio predlog i podneo Kraqu, a ovaj ga
je upitao: Postoji li takav ustav, tj. dræavno
ureewe, negde u svetu? QotiÊ je odgovorio da ne
postoji, ali da bi to bio  izvorno naπ odgovor, u
najboqem interesu naπeg naroda, na orgijawe i
razornu vlast naπih stranaka, koje su ugrozile
opstanak dræave. Ovo pitawe ukazuje na Kraqevu
osetqivost pred vladajuÊim politiËkim uticajem
velikih (demokratskih) sila u svetu. Wihova
πtampa ga je veÊ æestoko  napadala kao uzurpato-
ra, diktatora i tiranina. A Kraqevo dvorsko
okruæewe, preteæno qudi `starog kova`, partijski
opredeqenih i nasaenih, od vajkada   sledbenici
uvezenih politiËkih modela, æeleli su i uticali
na skori povratak demokratsko-stranaËkom
poretku, pod izgvorom olakπawa Kraqevog tereta
odgvornosti, jer ga tako deli sa (narodnom)
Skupπtinom. Dakle, hrabri kraq Aleksandar, koji
se nije ustezao da 1929. raspusti  stranaËku
Skupπtinu u kojoj je ubijen hrvatski politiËki
prvak, Stepan RadiÊ  i ugrozila opstanak zemqe,
dve godine kasnije, imajuÊu u vidu meunarodni
politiËki uticaj i pritisak, blagonaklono odbija
QotiÊev predlog, a wega hrabri da nastavi sa svo-
jim nepartijskim duhovno-politiËkim radom.
SmatrajuÊi da je time wegova uloga zavrπena,
QotiÊ podnosi ostavku i posle jedva 9 meseci
izlazi iz vlade.

Gorwe saæeta priËa i iskustvo u najbitni-
jem odreuju osnovne poruke koje `Otaxbina` poËiwe
da πaqe u javnost i okupqa sledbenike oko wih.

ОСврт на терОр у ПарИзу
У жижи овдашње и светске јавности,

нашао се терористички напад у Паризу, у коме
је погинуло најмање 129 људи, а по неким про-
ценама чак око 150, док је око 300 њих рањено,
а многи су у критичном стању.  Несумњиво дa је
реч о чину исламских терориста, али остају
многе недоумице, јер јавна је тајна да америчке
службе „безбедности“ пословично стоје иза
исламских екстремиста.

Иако презиремо тоталитарну про- паган-
ду „солидарности“ са актуелном Француском у
којој учествује и овдашњи издајнички режим,
ми се солидаришемо са свим француским родо-
љубима, свесним идентитета своје нације који
се боре за идеал хришћанске Европе нација, а
против НАТО окупатора и исламске најезде.

Морамо напоменути да су веома
површни и суштински злонамерни они који
извештавањем о овом несрећном догађају при-
ступају кроз пуку причу о броју жртава,    кроз
лицемерно пуштање суза и слично. Смисао овог
догађаја знатно је дубљи и захтева подробнију
анализу. Наиме пре свега, требало би напоме-
нути да проамеричка власт у Француској, која
подржава исламску окупацију српских земаља
и исламске терористе у Сирији, сада лицемерно
и лажно пушта сузе за жртвама сопствене
антинародне политике. Јако је битно рећи и то,
да се не може тероризам у њиховој земљи
називати тероризмом, а тероризам који они
сами  финансирају и свесрдно помажу у земља-
ма које су мете НАТО агресије, називати „бор-
бом за људска права“, „револуцијом“, и сличним
бесмисленим именима. Односно да су терори-
сти они који су извели напад у Паризу а не исто-
времено и они које управо и француска власт
финансира и обучава протеклих пет година у
Сирији, лицемерно их називајући „умереном
опозицијом“. 

Да су то исти они терористи који су звер-
ски убили Моамера ел Гадафија у Либији, чиме
се НАТО зликовци посебно поносе. И да су то
што је засигурно најважније за нас српске родо-
љубе, то исти они терористи који су по Косову и
Метохији убијали, клали, палили и затирали све
што је српско, да су то исти они терористи који
су у области Сребренице, Братунца и средњег
Подриња зверски убили више од 3.200 Срба
под командом Насера Орића, који је притом

што је веома битно нагласити, из Сребренице
евакуисан баш француским борбеним хелико-
птером. Поред овог нека не мисле да смо забо-
равили да је француска власт свoјевремено
учествовала како у агресији на Републику
Српску, тако и у агресији на Србију. Па би овом
приликом хтели да упитамо разне српске изро-
де који у овим данима „жале“ за жртвама овог
напада, шта је са српским жртвама, страдалих
од НАТО злочинаца, и њихових слугу, и када су
последњи пут и да ли су уопште њима икада
запалили свећу или их се сетили?

Такође јако битна ствар у овој ситуацији,
јесте оно на шта смо ко зна колико пута упозо-
равали, а то је илегална имиграција,  и њени
како културолошки тако и они геополитички и
безбедносни негативни чиниоци. Она је битна у
том смислу што је један од терориста који је
сејао смрт у Паризу извесни Ахмед Алмухамед
баш један од оних који су у Европу стигли пред-
стављајући се као „азиланти“, а што је најгоре
овај терориста је прошао целу такозвану бал-
канску мигрантску руту, а самим тим и кроз
нашу земљу, и на том путу је такође могло да се
деси нешто слично. Наравно, ово за нас није
никаква новост јер смо као што смо малопре
поменули, и на то одавно упозоравали, и апе-
ловали да се такве претпоставке схвате веома
озбиљно    да и српске земље не би дошле у
сличну ситуацију, у којој су нажалост и биле
захваљујући нашим такозваним НАТО „пријате-
љима“.

Као и у окупираноиј Србији, и у данаш-
њој Француској  највећи део медија и политича-
ра којима је мозак испран разним либералним
идеологијама, пласира излизане флоскуле
којима се правдају друштвене девијације попут
имиграције,  које су заправо и довеле до овак-
ве несреће.

Баш зато, подржавамо  све оне који се
боре за истинску, хришћанску и националну
Француску која је нажалост данас маргинали-
зована, али која ће на таласу долазећег све-
европског народног препорода, доћи на место
које јој припада и сатрти ову лажну полуисла-
мизовану, либералну НАТО „Француску“ која је
непријатељ српског народа.
Srbija

И. Средојевић
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Sva naπa brojna glasila, listovi i publikacije,
naslednici `Otaxbine`, do ove naπe Iskre,
dosledno nastavqaju sa pronoπewem suπtinski
wenih stavova, samo iskustveno prilagoenih
okolnostima i delawu napasnog stranog faktora,
sada Novog svetskog poretka (NSP). Koji su to
onda osnovni stavovi, nadahnuti hriπÊanskom
qubavqu i duhovnoπÊu, koje je `Otaxbina`
oglaπavala? 

U odgovoru i reπavawu `goruÊih pitawa`
druπtva i nacije, treba poÊi od istraæivawa
suπtinskog i trajnog interesa, æivog i stvarnog,
naroda (ne veπtaËkih stvorenih i nametnutih
politiËkih stranaka koje su prigrabile monopol  i
same sebe ovlastile  da ga predstavqaju). Utvren
narodni interes o odgovarajuÊim druπtvenim
pitawima treba onda uporno isticati i obnaro-
dovati, srËano braniti, a kada se ukaæe moguÊnost
(i bez vlasti) ostvarivati.

Uspeπno  istraæivawe i utvrivawe na-
rodnog intresa mora da bude sasvim objektivno,
slobodno od svih inih uticaja i natruna; uvezenih i
kopiranih, celosnih stranih modela dræavno-
druπtveno-kulturnog poretka, makoliko propagan-
do okiÊenih `univerzalnim qudskim vrednostima`,
sa bilo koje strane oni dolazili. Ovakav pristup,
pretpostavqa temeqno poznavawe i objektivnu
iskustvenu analizu dominantnog stranog faktora
koji veÊ tri veka suvereno `ureuje`  svet shodno
svojim interesima. A suπtinski i trajan narodni
interes, zasnovan na tradicionalnim vrednostima,
vekovima uvreæenim narodnim svojstvima i
iskustvu, moæe  da bude - samo izvorno naπ odgo-
vor na ` goruÊe` nedeÊe i iskuπewa naπeg naroda.

Dve pomenute poruke `Otaxbine`: odbrana-
suπtinskog narodnog interesa i temeqno poz-
navawe i analiza vladajuÊeg stranog faktora,
postale su svojevrsne `koordinate` za ispravno
utvrivawe naπeg poloæaja, kretawe, stavova i
odluka na dogaawa i izazove u savremenuom svetu.
Ove `koordinate` usvojila su i sva kasnija naπa
glasila, zakquËno sa ovom Iskrom, tokom punih 66
godina wenog neprekidnog izlaæewa.

Mada je na stvarawe Kraqevine SHS,
potowe Jugoslavije, presudno uticao `savezniËki`
strani faktor (opet iz svojih posebnih raËuna),
`Otaxbina` je Jugoslaviju - rukovoena najboqim 
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