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Постоји ли у протеклих 20 година особа која је толико задужила српски народ, да јој по
сваку цену морамо одати заслужено признање, поштовање и дивљење?!  

  

За право чудо, постоји!

  

Постоји неко, ко без иједне једине мрље, носи епитет Великог спасиоца, војсковође и
човека, а то је генерал Ратко Младић.

  

У свом другом тексту на овом сајту писао сам о том човеку, о једном храбром и честитом
срцу, чију су породицу, упадима полицијских возила без икаквих таблица и ознака,
малтретирали докони полицајци (не знам ни дан данас да ли су наши или туђи, не зна се
шта је горе. А кажем докони, зато што раде све, сем што врше свој посао).

  

Сви Срби широм Србије добро су упознати какви су се злочини одвијали на територији
НДХ током Другог светског рата, шта су на том подручју радиле усташе и муслиманске
ханџар дивизије. Отац Ратка Младића такође је страдао од усташа. Данас, када многи у
свету ниподаштавају велику победу Црвене армије над Хитлером, када многи
ниподаштавају холокауст над Јеврејима, када многи за почетак историје проглашавају
пад Берлинског зида, када многи покушавају да Србији прикаче логор на Старом
сајмишту као отежавајућу околност (свака част и огромна захвалност господину Јаши
Алмулију, који је допринео да се зна да је то била територија НДХ, а да су одлучивали
искључиво Немци ). Овим не желим да рехабилитујем Недића, увек ћу га сматрати
квислингом, јер је могао да спасе велики број Срба и Јевреја, само да је хтео. Гестапо у
Београду никад ништа не би урадио, да није имао податке које им је проследио Драги
Јовановић. Историјска слика се понавља, с том разликом што сада немамо у брдима
“бандите” тј. “хулигане” (партизане и четнике), тако да међународним агресорима овог
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пута неће бити нарочито тешко да врше насилне мобилизације у складу с потребама
Империје.

  

Данас, када многи честите српске генерале проглашавају за злочинце, западне
међународне разбојнике сматрају демократама, а садашње политичаре и официре из
Србије прагматичарима, част је бити на “губитничкој” страни!

  

Многи су замерали генералу што је међу последњима скинуо петокраку са шапке.

  

Напротив, баш тим потезом Ратко Младић је показао и доказао да није превртач кога је
лако обрлатити, већ да је изузетно кодексирана особа на коју се можемо ослонити и
којој можемо веровати!

  

Браћо из Републике Српске, немојте нас оптуживати, 90 посто нас из Србије мисли као и
Ви!

  

Немојте нас сатанизовати и пљувати, јер смо окупирани, једноставно немамо ниједног
лидера који би нас повео у славу. Немојмо се лагати, никада у историји ниједан народ се
није подигао ако иза тога није стајала нека снажна сила или организација. Оставите
Фејсбук и остале глупости Америма и Енглезима, зато су га и поставили, јер не постоји
бољи обавештајни пункт од тога! Могу да потпишем да Вукчевић, Векарић, Тадић и
остали спавају на Фејсу, не би ли пронашли “злочинце” и додворили се својим
“Боговима”! Они виде све, сем Чедице, Чанка, Зукорлића, Пајтића, Бисеркове, себе
самих и свих осталих, које би права држава моментално похапсила због велеиздаје! Да
не говорим о злочинима Пурде, Јуришића, Месића, Кларка, Клинтона, Холбрука,
Олбрајтове, Тачија, Харадинаја и осталих хијена и србождера, које би права БИА (да је
имамо, а немамо је, ни сам не знам како да назовем тај сурогат) привела правди.

  

Занимљиво је да су брже боље забрањена окупљања, као и да је већ упућена претња
сопственом народу. Одмах су сви који су изашли на улице проглашени хулиганима. Па
добро, господине Дачићу, колико Србија има хулигана? Стотине хиљада, милионе? Ако
смо ми којима је генерал Младић у срцу хулигани, шта су онда они који су бацали напалм
бомбе по Кореји и Вијетнаму? Како називате оне који су разорили Ирак и Авганистан,
оне што са 10.000 метара убијају Гадафијеве унуке, рударске породице из Алексинца,
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малу Милицу Ракић, оне што су нас још 1999. пелцовали уранијумом? То су исти они који
су сатрли 40.000.000 Индијанаца, милионе људи из Африке ставили у ланце и пребацили
преко океана да им робују, побили милионе Абориџина и Индуса по истом клишеу. По
Вама, Дачићу и Тадићу, треба са таквима бити пријатељ, слепо извршавати њихове
дневне заповести?! Србија, која је у два наврата у прошлом веку била сатирана, по Вама
нема право да каже НЕ! Зашто немачки амбасадор није протеран из Србије, одакле му
дрскости и бахатости да изјави да “Срби морају да објасне деци да је бомбардовање
било исправно”?!? Одакле му право да нашу борбу за Космет пореди са њиховом
агресијом на СССР, у којој су побили 30.000.000 Руса, Белоруса, Украјинаца и Јевреја?!?

  

А сада, Ивице Дачићу и Борисе Тадићу, изволите па ме ухапсите, мени је част да будем
где и легендарни генерал. Срамота је само бити са Вама и истомишљеницима.
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