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Завеса је свечано спуштена у Хагу, а светски званичници су хвалоспевима том не/суду
одржали опело истини и правди које су сахрањене заједно са жртвама злочина и
злочинаца који су формирали овај тзв.суд да би себе и своје плаћенике егзекуторе
опрали, свалили кривицу на жртве и за историју оставили лажи, неистине и ново семе
мржње и зла.

  Када је суд у Хагу формиран истицано је да је циљ истог да се дође до истине, правде
за жртве и да се створе услови за изграђивање суживота на просторима бивше
Југославије, јер, без те истине и правде ишло би се у нове поделе и тензије.   

 На свечаном затварању суда, који ће егзистирати још неко време док се не заврше
поступци по жалбама и преузимања архивске грађе, на тоне докумената који требају да
послуже науци, истраживањима, проучавањима и за историју правосуђа и свих
заунтересованих, пре свега зараћених и опседнутих мржњом која је донела на стотине
хиљада жртава, на хиљаде милијарди евра штете и последице које ће трпети и бројне
наредне генерације. О дометима и „заслугама“ суда на том плану се говорило у
суперлативима, у чему је предњачио ГС УН Гутереш.
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   Међутим, хашки суд се претворио у казамат за истину, правду и за стварање лажнеисторије. Изневерено је све што је прокламовано, а бројна кукавичја јаја су остављена уархивама које ће преузети зараћене државе.  Та лажна документација, ослобођена од доказа против правих злочинаца и њиховихплаћеника, егзекутора и извршилаца, о чему је писала и бивша главна тужитељка Карладел Понте, и признала да је уништавала доказе за злочине против Срба, не каже и почијем наређењу, али се зна, оних који су формирали овај несуд и плаћали особље које ћереализовати други део пакленог плана за уништавање СФРЈ, СРЈ и Србије посебно.Најбоље за историју је да се на њу не чека, да се још сада издвоје праве чињенице идокази које имамо и да се све оно што је фабриковано, лажно, фризирано иконструисано стави у посебни део као доказ злочина према истини, правди, убијањаЈустиције и пљувања по жртвама. Несме се дозволити да се млади и будућа поколењаваспитавају на лажима и неистини, што ће створити нове неслоге, тензије, сукобе иможда ратове.   Завеса је свечано спуштена у Хагу, а светски званичници су хвалоспевима том не/судуодржали опело истини и правди које су сахрањене заједно са жртвама злочина излочинаца који су формирали овај тзв.суд да би себе и своје плаћенике егзекутореопрали, свалили кривицу на жртве и за историју оставили лажи, неистине и ново семемржње и зла.   Хашки не/суд ће остати упамћен и као место нових злочина над онима које не би моглида осуде и поред свих лажи и фабрикованих доказа и лажних сведока, а на начин да имје ускраћивано лечење или су погрешно лечени. Слика истог је самоубиство Праљка усудници. Незапамћено је у историји правосуђа било где да је суд пуштао на привременуслободу окореле злочинце да би убијали сведоке својих злодела, а забрањивао лечењатешко оболелих у правим болницама и државама које су давале гаранције за то.

  Спуштена је завеса али су највећи злочинци остали на слободи и историјској позорници,неки су награђени функцијама и положајима, те су остављени да уз лажну судскудокументацију сведоче о наводним злочинима својих жртава и да граде лажну историју.Судијама, тужиоцима и злочинцима ће долазити у кошмарне снове посебно  жртве којесу претворене у резервне делове а да ни један злочинац није ни осуђен ни процесуиран.   Остаће некажњени злочини и за незаконито и мимо знања и одобрења СБ УНгеноцидно рушење, убијање, тровање Србије и геноцидно санкционисање исте, све набази лажи и превара, које су и признате али виновници су остали ван домашаја правде,као и они који су убили ЈУ и раздржавотворили српски народ, а матичну државу мукомадају и пљачкају, неки су добили и Нобелове награде за мир и огромне паре.  Пуковник у пензији
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