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Разговори у функцији независности

Serbia eyes ‘historic reconciliation’ with Kosovo
SERBIA and Kosovo begin EU-brokered talks today, the fi rst high level direct meetings since Pristina 

broke away in 2008, with Belgrade seeing an opportunity for an «historic reconciliation.» 

However Serbia has made its clear that 
the talks will only tackle practical problems 
like trade agreements, customs issues and 
property records and stressed it would 
never recognize Pristina's declaration of 
independence.

«This is an opportunity for an historic 
reconciliation between Serbs and (Kosovo) 
Albanians and neither Belgrade nor Pristina 
should pass it up,» Goran Bogdanovic, 
Serbia's minister for Kosovo, said last 
week.

The Serbian authorities are keen to show 
their willingness to enter talks in the hope 
that it will speed up their path to European 
Union membership but remain firm that 
recognition of Kosovo's independence is a 
bridge too far.

«For us Kosovo is Serbia,» chief 
negotiator Bogdan Stefanovic told AFP, 
echoing a favourite nationalist slogan often 
seen in graffiti here.

So far Kosovo is recognised by 75 
states including the US and a majority of 
European Union countries.

Even with recognition off the table, 
there is plenty to talk about at the session 
in Brussels.

The status quo leads to strange 
situations in Kosovo where for example the 
mobile phones in the Albanian majority 

part operate with Monaco and Slovenian 
country codes while Pristina is still a local 
call from Belgrade on a landline.

EU foreign policy chief Catherine 
Ashton said in press interviews today that 
she hoped the talks would help bring both 
Pristina and Belgrade closer to the EU.

«I want the dialogue to help in removing 
obstacles to free movement of property 
and goods,» she told Kosovo's Koha Ditore 
daily.

Kosovo's chief negotiator, deputy prime 
minister Edita Tahiri, said she hoped the 
talks would open new perspectives.

«It is time not to forget history but to 
rise above it and look ahead,» she told AFP 
in an interview last week.

Newly re-elected Kosovo prime minister 
Hashim Thaci is keen on moving ahead 

with the talks as a way to rehabilitate his 
image, tarnished by a Council of Europe 
report linking him and other former Kosovo 
Liberation Army guerrilla leaders to illegal 
organ trafficking and organised crime.

Thaci denies the claims.
«Thaci's international credibility was 

harmed and he aims at Brussels accepting 
him as a partner,» political analyst Ardian 
Arifaj of the Foreign Policy Club think tank 
in Pristina said.

«On other hand, Belgrade wants to 
strengthen its credibility for European 
integration,» he added, questioning the 
political will of both sides to actually resolve 
issues.

In Pristina there is not much enthusiasm 
for the talks.

In parliament, where Thaci's ruling 
coalition has only a slight majority of 61 
out of 120 seats, the opposition has called 
for a special session on the talks today. They 
want a parliamentary resolution which 
would determine the topics of the dialogue 
with Belgrade.

If they manage to sway one or two ruling 
coalition lawmakers such a resolution 
could be voted through, severely limiting 
Pristina's flexibility in the talks.

Tahiri said Kosovo has already set out 
its «red lines» that are not be crossed and 
added that the United States would also 
mediate in the talks alongside Brussels.

«It is clearly a dialogue in the framework 
of technical issues because the status issue 
(independence) is a closed chapter,» she 
insisted.

Kosovo declared independence after 
nearly a decade under UN administration 
following the ouster of Serbian troops 
loyal to then president Slobodan Milosevic 
following the 1998-99 war.

БЕОГРАД И ПРИШТИНА, ДВА СВЕТА, АЛИ ЗА ИСТИМ СТОЛОМ: Суштина је, ваљда је јасно, у статусу 
Косова и Метохије а о томе се, наводно, неће разговарати.

САДРЖАЈ

Либија: Гадафи 
прети Западу
Либијски вођа поручио 
да ће његове присталице 
оружјем одговорити на 
увођење зоне забрањеног 
лета. Борба за демократију 
- поручио амерички 
потпредседник Џозеф 
Бајден.

АКО ЗАПАДНЕ силе уведу зону 
забрањеног лета изнад наше земље, 
борићемо се! - порука је либијског 
вође Муамера ел-Гадафија.

- То ће бити корисно за Либију, 
јер ће народ видети истину, да је оно 
што они желе контрола Либије да би 
украли њену нафту - изјавио је Га-
дафи у интервјуу за турску државну 
телевизију.

Либијска телевизија емитова-
ла је обраћање Гадафија групи мла-
дих у граду Зинтан, одакле је позвао 
Либијце у источном делу земље, који 
је још под контролом побуњеника, да 
преузму контролу од опозиционих 
лидера.

Гадафи је поново окривио Ал каи-
ду за нереде. Он је рекао да ће, уко-
лико та терористичка организација 
преузме контролу над Либијом, “чи-
тав регион, до Изралеа, бити захваћен 
хаосом”.

На француском каналу ЛЦИ, Га-
дафи је оптужио западне земље, а 
највише Француску, да планирају да 
направе колонију од његове земље 
богате нафтом. Велика Британија 
и Француска највише се залажу за 
увођење зоне забрањеног лета изнад 
Либије. Америка поручује да се на 
Блиском истоку бори за демократију.

- Мислим да видимо прелаз ка 
демократичнијем Блиском исто-
ку, што је позитиван развој догађаја 
- рекао је амерички потпредседник 
Џозеф Бајден агенцији Итар-Тасс по-
водом посете Русији, и додао да је 
“управо одсуство демократских про-
мена изнедрило нестабилност коју 
видимо”.

Према његовим речима, “никаква 
спољна сила није изводила стотине 
хиљада људи на улице - они су сами 
изашли”.

ДОГАЂАЈ 

НЕДЕЉЕ 

У Либији бесни 

грађански рат, а 

Запад долива уље...
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• Поново такозвани разговори 
о Косову и Метохији и 
поново се ништа не зна о 
чему се ту ради. Једна од за 
Србију судбински важних 
тема је и даље скривена од 
јавности. Званично реч је о 
“техничким питањима” како 
би се “олакшао свакодневни 
живот” обичних људи. Та 
уопштена формулација 
скрива, као и увек са 
бирократским формулама, 
суштину. Разговараће се, у 
ствари, о веома конкретним 
“техничким” детаљима, 
корак по корак, који су у 
функцији учвршћивања 
самопроглашене независности 
косовских Албанаца. Овога 
пута, међутим, тај процес ће 
бити уз пуну подршку власти 
у Србији. У преводу, Србија 
легализује независно албанско 
Косово

Пише: Синиша Љепојевић

Тај циљ разговора се, изузев у Србији, 
готово и не крије. Висока представница 
Европске уније за спољну политику Ке-
трин Ештон је у интервјуу листу “Поли-
тика” још једном потврдила да је основа 
разговора Резолуција Генералне скуп-

штине Уједињених нација од 9. септембра 
2010. године. Разговори ће бити унутар тог 
документа. То је кључ. Тим документом 
актуелна политичка елита Србије, пошто 
је један од аутора Резолуције, уз Европску 
унију и Кетрин Ештон, у ствари, прихвата 
и признаје самопроглашену независност 
Косова. То је непријатна чињеница али 
је тако. То је учињено кроз формулацију 
тачке “е” текста Резолуције где се каже 
да “прима к знању садржај саветодав-
ног мишљења Међународног суда правде 
о томе да ли је једнострано проглашење 
независности у складу са међународним 
правом када је у питању Косово…”

Србија је тако прихватила једнострано 
проглашење независности Косова иако је 

сам текст, као и сама резолуција, једна 
велика обмана. На ту превару у европско-
српској Резолуцији званични Београд је 
пристао и та превара је сада документ. То 
је то.

Баронеса Ештон, такође, каже да је 
циљ дијалога да “промовише сарадњу”. 
Преведено на обичан језик, да успостави 
сарадњу двеју држава. А све то, како каже, 
у циљу напретка “обе стране ка Европи и 
да побољша живот обичних људи”. Обра-
тите пажњу на “обе стране”. А на питање да 
ли су то политички или технички циљеви 
она је рекла да не зна, (баш “не знам”) уз 
сугестију да то за њу и није важно.

СРБИЈА СА ПРИШТИНОМ ОТПОЧЕЛА ПРЕГОВОРЕ О “ТЕХНИЧКИМ ПИТАЊИМА”

» наставак, СТ. 4
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СНО  ДО ГАЂА ЈИСНО  ДО ГАЂА ЈИ

“Народна одбрана је један национални 
храм. У олтару тог храма се иконе не 
мењају према политичком курсу. Ту 

се служи увек и непрекидно само једна 
служба, служба народу и држави”. 

Илија Трифуновић – Бирчанин, 1940

Између две недељеИзмеђу две недеље

СТО ХИЉАДА ДОЛАРА ЗА ДРАЖИН ГРОБ
На седници Централног одбора Српске народне одбране у Америци, 

одржаној 21. марта 2009. године у Чикагу, донета је једногласна одлука да се 
лицу или лицима која пронађу земне остатке првог герилца поробљене Ев-
ропе за време Другог светског рата Генерала Драгољуба Драже Михаиловића 
исплати новчана награда од 100.000 америчких долара.

Награда ће бити исплаћена после извршених ДНК анализа званичних 
медицинских институција.

                Канцеларија Српске народне одбране у Америци

ONE HUNDRED THOUSAND DOLLAR REWARD
Th e Central Board of the Serbian National Defense Council of America held its 

meeting March 21, 2009 in Chicago. A unanimous decision was passed to off er a 
reward of $100,000 to a person or persons that fi nd the remains of the fi rst guerilla 
fi ghter during World War II, General Dragoljub Draza Mihailovic.

Th e reward will be paid upon the results of DNA testing of registered medical 
experts.

Serbian National Defense Council of America

(Не)моћ државе
Има ли неко ко може да заустави 

муфтију Зукорлића пре него што буде 
касно? Ако треба да падне крв, па да 
држава нешто предузме, онда у реду... 
Поштујем став.

Али и питам: да ли ће се онда тај 
неко ко сада процењује да челника Ис-
ламске заједнице треба пустити да ради 
шта хоће појавити пред народом и по-
родицама жртава да им објасни зашто је 
тако морало.

Бојим се, ипак, да ствар није баш 
тако проста. Зукорлићеве провокације 
толико су учестале да је потпуно очи-
гледно да он, нимало случајно, при-
зива насилни расплет. Јер, ако неко из 
дана у дан на све стране тражи и налази 
непријатеље ислама и призива египат-
ски сценарио, поигравајући се тананим 
осећањима верника и агресивношћу ек-
стремиста, онда је потпуно јасно да је 
свестан свега што из тога може (мора) 
да произађе.

Ово, наравно, није питање само 
за председника Тадића, који се 
последњи нашао на листи муфтијиних 
непријатеља ислама („даје подршку 
онима који нападају исламске вредно-
сти, а да се није оглашавао док су у об-
рачуну његових политичких савезни-
ка људи убијани и рањавани»). И, мада 
је Тадић по природи положаја који за-
узима и реалном односу снага у држа-
ви најпозванији да тресне шаком о сто и 
заустави лудило, то исто могли би с пу-
ним правом и обавезом да ураде и Иви-
ца Дачић, Мирко Цветковић...

Можда сам ја у заблуди. Мож-
да је игнорисање најбољи лек за овај 
проблем, али сећам се да смо у про-
шлости, примењујући тај опробани 
милошевићевски рецепт правили греш-
ке са фаталним последицама. Укратко: 
ћутање дефинитивно није решење. Иако 
се кретање линијом мањег отпора крат-
корочно увек чини као примамљивија 
опција, рачун пре или касније буде 
испостављен и наплаћен. Парама или 
животима, како кад.

3.638 дана функције

Млађан Динкић је политичар са 
најдужим стажом на високим држав-
ним функцијама у конкуренцији мини-

стара Владе Србије у последњих десет 
година, показује истраживање Прес-
са! Лидер Уједињених региона Србије 
и Г17 Плус провео је чак 3.331 дан на 
најодговорнијим државним пословима, 
што је, претворено у сате - 79.944 часа!

С обзиром на то да је, за разлику од 
министара, председник Борис Тадић на 
своју најдужу функцију дошао дирек-
тно - тако што су га изабрали грађани 
Србије, његових 3.638 дана на власти до-
носи му „почасну титулу», као и високо 
седмо место, далеко испред Војислава 
Коштунице, некадашњег председника 
СРЈ, који је у фотељама провео 2.456 
дана.

Од петооктобарских промена 2000. 
године до данас протекло је укупно 
3.768 дана. Истраживање Пресса пока-
зало је да је у том периоду од свих ак-
туелних и бивших функционера Бо-
рис Тадић, на различитим позицијама, 
најдуже обављао високе државничке по-
слове (3.638 дана). У влади СРЈ, од но-
вембра 2000. до марта 2003. године био 
је министар телекомуникација, а потом 
држао ресор одбране у Савету министа-
ра СЦГ. Ступио је на функцију председ-
ника Србије 11. јула 2004, на коју је по-
ново изабран 3. фебруара 2008.

Патријарх у САД: Живот у 
отаџбини је тежак

Српски патријарх Иринеј, који је бо-
равио у вишедневној посети Српској 
Цркви у САД, поручио је верницима да се 
у отаџбини живи у условима тешке еко-
номске кризе, а да посебно Срби на Ко-
сову и Метохији живе у веома сложеним 
условима.

«Нема сумње да се разне одлуке 
данашње државе, али и Цркве могу кри-
тиковати, а тако је увек и бивало, али тре-
ба разумети да није лако носити тај народ 
и црквени крст у условима у којима се да-
нас живи», рекао је Иринеј обраћајући се 
верницима преко Српског радија Чикаго, 
објављено је данас на сајту СПЦ.

Иринеј је рекао да зна да многи нису 
разумели одлуку Цркве о рашчињавању 
владике Артемија, али је позвао верни-
ке да разумеју да Црква има своје про-
писе и да нико не може да ради ван њих, 
па ни бивши владика рашко-призренски 
Артемије.
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Уређује: РЕДАКЦИОНИ ОДБОР

Српска православна црква доделила је Орден Светога Саве 

првог степена Српској народној одбрани у Америци поводом 

85-годишњице постојања и за «несебично залагање за добро 

српског православног народа у Америци и далеко шире». (15. јун 

1999)

Сви чланци објављени у «Слободи», са потписом или иницијалима, обавезују 
само писца а не лист «Слобода», Редакциони одбор и СНО. 
5782 N. Elston Ave., Chicago, IL 60646

+ Драгиша Кашиковић (1932+1977)

АПЕЛ НАШИМ ПРЕТПЛАТНИЦИМА                  www.snd-us.com

Молимо наше претплатнике који су 
заостали са претплатом, да то учине што 
је могуће пре. То можете учини слањем 
Вашег чека на адресу Слободе, и преко 
PayPal интернет рачуна преко нашег веб 
сајта. Пошто код поште имамо специјални 
попуст за слање, за свако кашњење прет-
плате, губимо тај статус.

Рок истека претплате можете видети 
поред имена и адресе на коју вам се шаље 
наш лист. Истовремено желимо да се за-
хвалимо за вашу подршку.            

ВЕЧЕРИ СЛОБОДЕ Серија 
предавања, симпозијума, фил-
мова, разговора и дружења 
под називом «Вечери Слободе» 
наставља се. Вечери Слободе 
биће СВАКОГ ДРУГОГ ПЕТ-
КА. 

Молимо све читаоце из Чика-

га и околине да дођу и погледају 
програме «Вечери Слободе». 
Листа догађаја на веб сајту СНО   
www.snd-us.com

Вечери се одржавају у Дому 
СНО у Чикагу са почетком у 7 
сати увече.  Вечера добровољни 
прилог. Улаз бесплатан.

«И нас све је растужио овај неми-
ли догађај, али вас молимо да разумете 
да Црква има своје прописе, по којима се 
управља, и нико не може да ради ван њих», 
рекао је патријарх Иринеј.

Он је верницима у САД, такође, по-
ручио да су они «амбасадори наше цркве 
и државе», којима је Бог дао да живе у 
«благословеној земљи у којој већина има 
пристојне материјалне услове за живот».

Патријарх их је позвао да се богате и 
на духовном плану и да чине све како би 
сачували српски језик, српску културу и 
традицију, али посебно и изнад свега, како 
је рекао, Свету православну веру. Подсе-
тивши да је наша црква српска православ-
на уједно и Васељенска, патријарх је рекао 
да она није ничија својина која се не нуди 
другима.

ВЕЛИКО ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ 

ЗА ПОМОЋ НАСТРАДАЛИМ ОД 

ПОПЛАВЕ У СЕМБЕРИЈИ
 

ОДРЖАЋЕ СЕ 26. МАРТА 2011. 

У ДОМУ СРПСКЕ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ  У ЧИКАГУ 

СА ПОЧЕТКОМ У 7 САТИ УВЕЧЕ
 

Учествоваће музичари српске народне музике и то: 

СЛАВИЦА МОМАКОВИЋ-МИЉАНОВИЋ, МИРЈАНА НЕГОВАНОВИЋ,            

ЗОРАН МИСОЈЧИЋ-ПИЖОН, ДРАГАН НЕГОВАНОВИЋ И ДРУГИ.

Улаз бесплатан а вечера добровољни прилог. 

Сав приход ће бити упућен жртвама од поплава.

                                    Из канцеларије СНО
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Пише: Бошко ОБРАДОВИЋ

Растурање српског национал-
ног идентитета у његовим еле-
ментарним категоријама вере, 
језика, писма, историје, култу-
ре и државности не престаје, и 
можемо рећи да живимо једно 
време новог титоизма као духа 
времена који је препознатљив 
управо по обрачуну са српским 
националним идентитетом.

Лично сматрам, а то је и 
вишегодишњи став Српског са-
бора Двери, да ми као народ 
од наше интелектуалне и по-
литичке елите више ништа до-
бро не можемо да очекујемо, 
а посебно не нову национал-
ну визију и програм за 21. 
век. Најлековитије што може-
мо урадити јесте да прогласи-
мо смрт владајућих елита и да 
хитно радимо на формирању 
прелазне националне елите и 
образовању и обучавању будуће, 
која треба да нас води у блиској 
будућности, како нам се не би 
изнова десило да нам други на-
метну вође и владајућу елиту у 
целини.

Српско национално питање сутра
НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Формирање политичког 
крила Српске мреже 
приоритет број 1

Зато је формирање поли-
тичког крила Српске мреже 
приоритет број 1, како бисмо 
сабрали све постојеће нацио-
налне интелектуалне и органи-
зационе ресурсе, а потом при-
ступили израдити националне 
стратегије и формирању Сабо-
ра и Савета српских национал-
них организација. Више је него 
јасно да прва делатност ове и 
следећих конференција српски 
националних организација мора 
да буде анализа стања српског 
народа на Балкану данас, како 
у Србији као (псеудо)Матици, 
тако и у свим околним земљама 
у којима Срби живе као кон-
ститутиван народ, национална 
мањина, или, што је најчешће, 
национална категорија намер-
но недефинисаног и нереше-
ног статуса. Та врста недемо-
кратског односа, асимилације, 
прогона, одсуства грађанских 
и националних права, којима 
је изложен једино српски народ 
на Балкану мора постати суш-
тинска брига нове националне 
стратегије. У том смислу, први 
задатак ове конференције јесте 
израда националне студије 
о статусу српског народа у 
Србији и суседним државама 
на Балкану, са којом треба упо-
знати ширу домаћу и иностра-

ну јавност, а потом и национал-
не стратегије за превазилажење 
нагомиланих проблема, где се 
на првом месту намеће обавеза 
неговања и заштите српског на-
ционалног идентитета. Сва ак-

туелна друштвена, национална 
и државотворна питања сусти-
чу се у идентитетском питању 
и решавање готово свих поме-
нутих питања незамисливо је 
без очувања националног иден-
титета. Зато је одбрана вере, 
језика, писма, историје, култу-
ре и обичаја, сабрана у нову на-
ционалну политику идентите-
та, темељ српске државности и 
српских националних интереса 
данас и свагда.

Пише: Срђа Трифковић

Након шест часова чекања 
и испитивања од стране канад-
ских имиграционих власти на 
аредродому у Ванкуверу, 24. 
јуна 2011. забрањен ми је ула-
зак у Канаду. Овакав расплет 
драме чији се заплет одигравао 
средином фебруара, тешко се 
могао предвидети. 

Та драма је настала након 
што је босанско-муслиманским 
активистима у Канади, а 
пре свега тзв. Институту за 
проучавање геноцида, израз-
ито засметало предавање које 
ми је било заказано за тај дан 
на Универзитету Британске 
Колумбије под насловом „Бал-
кан: неизвесне перспективе не-
стабилне регије“. „Институт“ 
је упутио захтев ректору уни-
верзитета Стивену Тупу да се 
предавање забрани. Ректоро-
во непристајање да погази ака-
демске слободе није, међутим, 
зауставило прогонитеље оних 
који доводе у питање мит о на-
водном геноциду у Сребреници. 
Чињеница да су успели – ма-
кар привремено – да ми спрече 
улазак у Канаду указује да је на 
делу „плишани тоталитаризам“ 
који угрожава права и слобо-
де. Образложење које ми је дато 
од стране имиграционих органа 
има кафкијански призвук: 

„Непожељан на осно-
ву кршења људских или 
међународних права јер је био 
високи функционер у власти 
која, по мишљењу министра, 
учествује или је учествовала у 
тероризму, систематском или 
грубом кршењу људских права, 
или геноциду, ратним злочини-
ма или злочинима против чо-

Позадина забране мог 
уласка у Канаду

СКАНДАЛ У ВАНКУВЕРУ

Активисти „Бошњака“ 
напали су ме као 
“негатора геноцида” 
јер не прихватам хашку 
верзију збивања у 
Сребреници.

вечности у смислу подсекција 6 
(3) до (5) закона о Злочину про-
тив човечности и ратних злочи-
на.“

Наведено “образложење” 
савршено јасно указује да је од-
лука да не будем пуштен у Ка-
наду донета од стране неке 
више политичке инстанце, а 
злосрећна чиновница имигра-
ционе службе на аеродрому – 
која ме је тек онако форме ради 
испитивала ко сам, шта сам и 
чиме се бавим – била је пуки 
извршилац већ издате директи-
ве. Доневши “своју” одлуку да 
будем враћен првим авионом 
у Сиетл понашала се, прем-
да несвесно, у складу са чуве-
ном Брозовом инструкцијом 
судијама да се не треба држати 
закона као пијан плота. Иначе, 
појма није имала ни о чему. То 
је било напросто тужно; мени је 
било непријатно због ње саме. 
Довољно је да поменем да ме 
је питала да ли је и када против 
Војислава Коштунице подигну-
та оптужница за ратне злочине.

Зашто сам нападнут?
Позадина случаја такође је 

јасна. Активисти „Бошњака“ на-
пали су ме као “негатора гено-
цида” јер не прихватам хашку 
верзију збивања у Сребрени-
ци. Универзитетске власти су, 
међутим, одбиле да скуп за-
бране што је мојим опоненти-
ма било неприхватљиво, па су 
покренули своје везе да би се 
употребила нека друга, бру-
тално стаљинистичка сред-
ства ућуткивања. Ипак је тешко 
схватљиво да је канадска држа-
ва пристала да постане оруђе 
лобистичких притисака.

Иначе, никада раније ни-
сам имао проблема при ула-
ску у Канаду или неку дру-
гу земљу. У Канади сам био 
24 или 25 пута у протекле две 
деценије. Једном приликом 
имао сам сусрет са тадашњим 
премијером Малрунијем у 
његовом кабинету у Отави. 

У више наврата ишао сам да 
држим предавања на водећим 
институцијама, као што су уни-
верзитети у Торонту, Ватерлоу, 
Алберти-Едмонтон и Карлтон 
у Отави. Много пута сам био 
на научним конференцијама 
и српским скуповима од оба-
ле до обале. Да не заборавим: 
17. фебруара 2000. године био 
сам позван као стручни сведок 
пред Спољнополитички одбор 
Доњег дома канадског парла-
мента и преко два сата им из-
носио свој експозе и одгова-
рао на посланичка питања. Том 
приликом чак и од оних посла-
ника који се нису слагали са 
мојим закључцима добио сам 
признање да им је моје излагање 
указало на “недовољно истраже-
не аспекте” постјугословенске 
једначине.

Ко су нападачи?
Вредно је поменути и нешто 

више о „Институту за геноцид“ 
и његовом председнику. Емир 
Рамић, бошњачко-канадски ак-
тивиста, има два лица. Његова 
«западна» маска показује чо-
века који  је на  челу босанско-
муслиманске пропаганде, оли-
чене у том „Институту“. Његове 
праве вредности и циљеви 
откривају се у чињеници да је 
члан редакције и сарадник ча-
сописа «Корак“ који излази у 
Сарајеву, а издаје га удружења 
бораца Изетбеговићеве Армије 
БиХ. „Корак“ је антисемитска 
публикација, прожета духом 
исламског фундаментализма. 
У управном одбору Рамићевог 
„Канадског института“ нала-
зи се – што је запањујуће – име 
Асафа Џанића, главног уредни-
ка тог часописа.

Часопис Емира Рамића у 
свом броју 13. доноси интере-
сантан чланак о принципима 
ратног права у исламу у коме 
сазнајемо да је џихад правед-
на и легитимна борба про-
тив агресије, борба за заштиту 
људских права и слобода. Ау-

тор овог чланка је иначе нотор-
ни џихадиста Енес Љеваковић. 
Његов брат, Ирфан Љеваковић, 
налази се у управи тзв. Агенције  
за хуманитарну помоћ Трећем 
свету (Third World Relief Agency, 
TWRA). То је организација коју 
ЦИА има на листи НВО повеза-
них са исламским тероризмом. 
Према извештају Вашингтон 
Поста „босански извори су пот-
врдили да је [Ирфан] Љеваковић 
један од неколико утицајних 
званичника који су штитили 
исламске борце који су оста-
ли у Босни кршећи Дејтонски 
мировни споразум.“ Ирфан 
Љеваковић је најмлађи од пето-
рице браће; сви су били актив-
ни у екстремистичким пројекту 
Алије Изетбеговића. Под поли-
тичким руководством Зијада, 
Енесова улога је била да обезд-
беди идеолошку основу за скри-
вени џихад.

Рамићев часопис свесрдно 
подржава негатора холокауста 
Махмуда Ахмадинеџада. По-
борницима брисања Израела са 
мапе. Своје антијеврејство пот-
врдио је чланком др Џемала 
Најетовића објављеном у 
12. броју поводом шездесете 
годишњице „палестинске ка-
тастрофе“, како „Корак“ нази-
ва оснивање израелске државе. 
Листа „Коракових“ гнусоба тече 
предвидљиво, од једне лажи 
до друге, од једне антисемит-
ске и србомрзитељске гадости 
до друге. Иначе, на Фејсбуку 
Рамић припада групи под нази-
вом „Хвала Аллаху што нисам 
Србин“, која као свој амблем 
има запаљене српску и израел-
ску заставу. Рамић је изразио 
подршку Илији Јуришићу, рат-
ном злочинцу који је осуђен на 
12 година затвора због учешћа 
у убиству преко педесет младих 
регрута у Тузли 1992.

То је право лице и то је 
скривена агенда „Канадског 
института за геноцид“ Еми-
ра Рамића. Погледајте линко-
ве и друге чињенице пре него 
што буду уклоњени, што ће се 
највероватније и догодити, у 
светлу Рамићевих више него 
заслужених правних проблема 
који га чекају. 

Поводом скандала у Ванку-
веру добио сам стотине порука 
подршке из целог света. Разни 
сајтови брује о овом сканда-
лу, претежно не-српски, јер је 
и припадницима других народа 
јасно да звоно звони за сваког 

слободномислећег појединца. 
Наравно, тражићу да се одлу-
ка промени. Ангажовао сам ка-
надског адвоката у том циљу. 
Захтевам копију свог досијеа у 
канадској имиграционој служ-
би и намеравам да предузмем 
даље правне мере уколико се 
покаже да садржи нетачне по-
датке – али о том, потом. Такође 
намеравам да о целом случају 
што детаљније обавестим 
српску и светску јавност, јер се 
не ради само о мени лично. За 
Србе, ради се о легализацији 
демонизовања Републике 
Српске и о тешкој колективној 
увреди српској заједници сву-
да, а у Канади посебно. За све 
остале, ради се о тоталитарном 
насиљу које претвара у фар-
су све фразе о демократији и 
људским правима које нам се 
сервирају са тих страна.

---------------------------------
ЧАК ни у време бомбардовања 

Срби Канаде нису се тако брзо и до-
бро организовали у реаговању на не-
правду као у „случају Трифковић“. 
Кампање скупљања потписа за 
петиције и отворена писма премијеру 
Стивену Харперу и министру за 
имиграцију Кенију покренуте су у 
свим центрима српске заједнице. 
Занимљиво је да су у тим напорима 
посебно активне жене, попут Драге 
Драгашевић и Жане Виторовић у То-
ронту или Лиз Милановић у Едмон-
тону. До сада је њиховим трудом по-
слато преко хиљаду индивидуалних 
писама и обезбеђено више хиљада 
потписа на петицијама -- а поврх тога 
није познато колико је још упућено 
неевидентираних мејлова и писама.

У Отави ову акцију предводи Боба 
Боројевић, водитељка локалног ра-
дио програма „Сусрети понедељком“. 
У недељу, 6. марта, она је припреми-
ла штанд са непотписаним писми-
ма и већ адресираним ковертама по-
ред улаза у салу где је заказан наступ 
фолклорне групе «Бата Марчетић». 
Одзив је био како се могло очекива-
ти: већина присутних подржала је 
акцију протеста због поступка канад-
ских власти. 

Изузетак је представљао амбаса-
дор Србије Зоран Вељић. Улазећи у 
салу зауставио се поред штанда, по-
гледао материјал и питао о чему се 
ради. Добивши одговор, мрзовољно је 
узвратио: „Шаљете писма премијеру 
Харперу? Шта вам то треба? 
Трифковић може и треба сам да се 
брани - и без ваше помоћи.“

Када су згранути саговорници 
српском амбасадору указали да је по-
требно и корисно да премијера Хар-
пера упознају са својим ставом пре-
ма догађају који представља увреду 
српској заједници у целини, г. Вељић 
је намргођено, без даљег коментара, 

ушао у салу.

Међутим, оно што смо 
пре четири године истак-
ли као темељ српског наци-
оналног програма за 21. век 
– СРПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ, да-
нас, у прaскозорје геополитич-
ких промена у свету, Европи и 
на Балкану, треба допунити са 
политичким програмом. Данас, 
када се пред нас постављају иза-
зови Европске Уније (у распаду), 
Ватиканске, Шиптарске, Турске 
или Руске Уније (у потенцијалу), 
смело морамо изаћи са на-
шим улогом, циљем и планом: 
СРПСКОМ УНИЈОМ. Нема-
мо више времена ни потребе за 
било каквим тактизирањем и 
одлагањем истицања нашег на-
ционалног циља. Наш нацио-
нални циљ, и то што пре треба 
јавно и јасно и гласно истаћи, 
јесте Српска Унија на Балкану, 
а српске интеграције у духов-
ном, културном, просветном и 
економском смислу јесу пред-
услов за остварење овога циља. 
Овај конкретни национални 
програм посебно се односи на 
српске медијско-информативне 
интеграције помоћу којих ће 
се уопште моћи учествовати 
у пресудним борбама које нас 
чекају.

Српске интеграције су пут 
до Српске Уније, а Српска Унија 
је наш политички и државот-
ворни идеал, пре свих других 
понуђених интеграција. Уско-
ро може бити касно да се по-
стави овај национални поли-
тички циљ, јер ће га сви суседни 
народи већ имати и истаћи, а 

нове геополитичке карте на 
Балкану биће подељене. Зато 
смо овде и зато изнова, као 
17. марта 2007. године, мора-
мо бити испред свог времена, 
мислити и радити уместо оних 
који су за то много позванији и 
одговорнији. Али, немојмо се 
самозаваравати: постоји и наше 
духовно призвање и наша на-
ционална одговорност, и па-
зимо се да не подбацимо. Вре-
ме је да се на друштвеној сцени 
Српских земаља појаве неки 
нови људи, нови интелектуал-
ци, организације и установе, и 
од те нове смене не смемо бе-
жати већ је припремати и у њој 
учествовати.

Зато се пред Конференцијом 
српских националних 
организација и будућим На-
ционалним саветом поставља 
као најпречи задатак (који, на-
жалост, у овоме часу изгледа 
да мора бити урађен без под-
ршке државе Србије) - ширење 
политичке идеје српских 
интеграција и Српске Уније, 
на првом месту схваћених као 
борбе за очување националног 
идентитета. Српско национал-
но питање данас и сутра тако 
постаје идентитетско питање и 
питање способности српског па-
триотског НВО сектора на Бал-
кану за промоцију и конкрет-
но отеловљење идеје српских 
интеграција и крајњег нацио-
налног циља, кога не само да 
се плашимо изговорити већ га 
развијамо високо као заставу – 
Српске Уније.
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Бујановац: Делегација врха 
општине на састанку о Великој 
албанији у Албанији

►

Смернице за преговоре     
Покрет за живот 
Србије залаже се 
за утврђивање 
државне платформе 
за будуће преговоре 
делегације Србије 
са представницима 
Приштине

Имајући у виду чињеницу да 
ће званични преговори између 
представника власти у Бео-
граду и Приштини ускоро по-
чети уз посредовање ЕУ, што 
је утврђено и Резолуцијом бр. 
10980 Генералне скупштине УН 
од 9. септембра 2010. године;

Схватајући да су предстојећи 
преговори процес тражења 
решења у областима од обо-
страног интереса за две пре-
говарачке стране, подвлачимо 
да посредник мора своју уло-
гу испуњавати у доброј вери, 
и да преговори не смеју бити 
искоришћени као средство при-
тисака и принуде посредника 
на преговарачке стране;

Упозоравајући представни-
ке српских власти да морају 
реаговати на чињеницу да се 
последњом Резолуцијом о 
придруживању Србије ЕУ Ев-
ропског парламента од 19. 
јануара 2011. у тачкама 5-10, 
Косово у правно-формалном 
смислу третира као држава, што 
не доприноси стварању доброг 
амбијента за почетак разговора 
и сужава простор за преговоре 

на искључиво поље такозваних 
„техничких питања“ о којима се 
може разговарати, а искључује 
могућност покретања такозва-
них „статусних питања“;

Подсећајући да су у последње 
четири године већ организована 
два неуспешна преговарачка ци-
клуса, што указује на комплекс-
ност проблема који се може ре-
шавати само усаглашавањима 
ставова две стране без роко-
ва који се намећу као коначни 
термини;

Пажљиво пратећи последња 
дешавања у Албанији, која могу 
значајно утицати на стабилност 
целокупног простора на Балка-
ну који насељавају етнички Ал-
банци, као и нарастајућу инсти-
туционалну и политичку кризу 
у Приштини, што може у доброј 
мери оптеретити преговарач-
ку позицију Албанаца са Косо-
ва и Метохије и додатно ради-
кализовати њихове политичке 
позиције;

Двери – Покрет за живот 
Србије предлаже:

Смернице за утврђивање 
државне платформе за будуће 
преговоре делегације Србије са 
представницима Приштине

Којима се предвиђа да:

1. Преговарачка платформа 
делегације Републике Србије 
мора бити утврђена, и уколико 
је касније потребно измењена 
или допуњена, одлуком Народне 
скупштине. Делегација Републи-

ке Србије мора редовно инфор-
мисати представнике Народ-
не скупштине о току преговора. 
Предстојећи преговори су због 
нових правних и политичких 
околности значајно осетљивији 
и комплекснији него било који 
претходни, и Влада Србије мора 
имати у виду да резултати пре-
говора могу имати велике по-
следице по будући унутрашњи 
поредак и спољно-политички 
положај Србије. Зато су било 
какве активности са којима није 
упозната Народна скупштина 
или коришћење инструмена-
та тајне дипломатије потпуно 
неприхватљиви. Најављени пре-
говори у којима ће Србија тра-
жити, како је најављено, „креа-
тивна решења“ су нелегитимни, 
уколико их не подржава квали-
фикована већина народних по-
сланика.

2. Преговарачка платфор-
ма за будуће преговоре са 
представницима Приштине, 
мора бити усклађена са Уста-
вом Републике Србије и оста-
лим правним актима Републике 
Србије. Ниједно решење, које 
није у складу са Уставом, није 
прихватљиво и уколико „креа-
тивна решења“ о којима ће се 
разговарати на предстојећим 
преговорима буду излазила из 
оквира дозвољеног Уставом и за-
конима Републике Србије, сма-
трамо неопходним и потребним 
организовање свих легитимних 
и легалних акција институци-
оналног и ванинституциалног 
карактера како би се заштитили 
уставни поредак и законитост у 
нашој земљи.

Крајњи југ Србије 
и даље оптерећен 
бројним политичким 
проблемима: Спорења 
због гњиланске групе и 
Велике Албаније

Нестабилна политичко без-
бедносна ситуација на југу 
Србије додатно је оптерећена 
изрицањем пресуда девето-
рици припадника такозва-
не “Гњиланске групе” Ослобо-
дилачке војске Косова који су 
осуђени због убиства и мучења 
до смрти најмање 32 цивила 
српске и ромске национално-
сти, као и заробљавање и мучење 
других цивила, јер албански од-
борници из скупштина општина 
Бујановац, Прешево и Медвеђа 
траже да се поништи одлука 
суда и да се они ослободе.

Пресуда “Гњиланској групи” 
овде је тема свих званичних и 
незваничних разговора, а ала-
банска страна као да не жели да 
схвати неопходност стављања 
у судски процес свих злочина 
почињених на простору бив-
ше Југославије, укључујући ту 
и злочине које су починили Ал-
банци. Њихова основна теза је 
да је суђење “Гњиланској групи” 
политички монтиран процес, а 
пресуде донете без правих до-
каза и да због тога сви осуђени 
морају бити ослобођени.

Упоредо са акцијом за 
ослобађање “Гњиланске гру-
пе” Албанци у овом делу Србије 
потписивали су и Петицију про-
тив извештаја Дика Мартија 
који је усвојен у Савету Евро-
пе, а за који тврде да је упере-
на против Албанаца и срачау-
ната на урушавање Косова као 
независне државе и слабљење 
позиције Приштине уочи по-
четка преговора са Београдом.

Симптоматично је опште 
неприхватање албанског јавног 
мњења било које одлуке која 
није по њиховој вољи, било 
да је то одлука међународне 
заједнице или државе Србије и 
њених институција. Међутим, 
очигледно је да је и у Европској 
унији сазрело мишљење да 
Албанци више не могу бити 
награђивани за дела за које 
су Срби кажњавани, али такав 
„обрт“ у односу Брисела пре-
ма Приштини, не наилази на 
разумевање овдашњих полити-
чара, а ни обичних људи који и 
даље инсистирају на принципу 
“Срби су за све криви”.

Иако на југу Србије вла-
да привидни мир, очигледно је 
да тензије расту, а фрустрације 
Албанаца се повећавају проме-
ном односа Европе према “Ал-
банском питању”.

Колико је политичко без-
бедносна ситуација у овом делу 
Србије нестабилна, а њен развој 
непредвидив, потврђује и пода-
так да постоји могућност дели-
мичне промене трасе ауто пута 
Београд – Скопље који прола-
зи преко територија општина 
Бујановац и Прешево. Наиме, 
према незваничним, али поу-
зданим информацијама, будућа 
магистрала би могла бити по-
мерена двадесетак километа-
ра источно од садашње тра-

се на „безбеднију територију“. 
Постоје две верзије због чега 
би пут могао бити измештен, а 
једна је да се то чини због тога 
да, ако у будућности дође до 
размене територија југ Србије 
за север Косова, ауто пут оста-
не на територији Србије, док је 
друго објашњење да се то чини 
због енормно високе цене коју 
Албанци траже за земљиште 
које треба да продају држави.

Авет Велике Албаније
Конференција “Велика 

Албанија”, која је крајем про-
шле године одржана у Тира-
ни, додатно је закомпликова-
ла међунационалне односе на 
југу Србије, али и међу локал-
ним политичким партијама Ал-
банаца. 

Обновитељ идеје Велике 
Албаније писац и политиколог 
из Тиране Кочо Данај још увек 
није поднео најављену жал-
бу Међународном суду прав-
де у Хагу на одлуку Лондонске 
конференције из 1913. годи-
не, на којој је одлучено да се 
Албанија издвоји из Турске, 
али су делови албанског наро-
да остали у другим државама. 
На конференцију која је одржа-
на у Тирани, на Балкану се већ 
помало заборавило, али не и у 
Прешеву и Бујановцу.

Скупу у Тирани присуствова-
ла су и тројица албанских поли-
тичара са југа Србије: председ-
ник Општине Прешево Рагми 
Мустафа, потпредседник те оп-
штине Орхан Реџепи и пред-
седник Скупштине Бујановац 
Јонуз Муслију. Они су подржа-
ли идеју о обједињавању делова 
територија Македоније, Грчке, 
Косова, Црне Горе и Србије. 
Њихово учешће на скупу који је 
директно уперен против инте-
гритета Србије и других држава 
у региону, прошло је без икак-
вих законских консеквенци по 
њих. Све се свело на протоко-
ларну изјаву портпарола Ре-
публичког јавног тужилаштва 
Томе Зорића који је изјавио је 
да ће Тужилаштво, у граница-
ма својих овлашћења, реагова-
ти поводом изјава челника оп-
штина Прешево и Бујановац на 
скупу у Тирани.

Према незваничним 
информацијама из Тужилашт-
ва, процењено је да нема елеме-
ната за кривично гоњење.

Риза Хаљими, лидер Партије 
за демократско деловање, једини 
албански посланик у Скупшти-
ни Србије, каже да скуп у Тира-
ни нема никакву политичку те-
жину и да је реч о промоцији 
концепта и политичком марке-

ЈУЖНА СРБИЈА

Шта траже Албанци 
са југа Србије?

Пише: 
Бранко 
Вучковић

СРПСКА ПОЛИТИКА: О СТАЊУ НАЦИЈЕ

тингу за прикупљање политич-
ких поена локалних партија. 

Хаљими који је умеренији и 
рационалнији политичар сма-
тра да би свако ново прекрајање 
граница могло изазвати нове 
ратне пожаре на Балкану са не-
сагледивим последицама по Ев-
ропу.

Међутим и по његовом 
мишљењу добар део албанске 
популације, поготову они необ-
разовани и слабо информиса-
ни слојеви, не разумеју актуел-
не међународне односе и своје 
ставове баштине из посве ре-
акционарних историјских дог-
ми и традиције. С друге стра-
не албанска политичка елита 
која још увек сања великоал-
банске снове из 19. века до-
датно је осокољена након на-
силног отцепљења Косова од 

Србије. Њене аспирације су на-
кон тога нагло порасле, тим 
пре што су убеђени да ће САД 
дати прећутну сагласност на 
формирање Велике Албаније. 

Нерелани захтеви Албанаца
Идеја о великој Албанији 

рођена је пре 130 година, и 
предвиђа да сви Албанци живе 
у једној држави, а представници 
Албанаца са југа Србије, Косова, 
Македоније, Црне Горе и Грчке 
окупили су се у Тирани, да би 
потписали документ у којем се 
као циљ одређује формирање 
заједничке државе.

Процењује се да на Балка-
ну живи око шест милиона Ал-
банаца, уз неколико стотина 
хиљада емиграната у Немачкој, 
Аустрији и Швајцарској.

Политички врх Албаније није 
званично подржао тај пројекат, 
али на њему инсистира косов-
ски покрет Самоопредељење, 
чији је лидер Аљбин Курти. 
Већина Албанаца је за стварање 
Велике Албаније, произилази 
из истраживања које је за по-
требе ЕУ начинила агенција 
Галуп. Идеју подржава 81 од-
сто испитаника на Косову, 62 
одсто у Албанији и 51 одсто у 
Македонији.

Косовски Албанци у великој 
већини подржавају стварање 
Велике Албаније, док та идеја 
најмању подршку има међу 
њиховим сународницима у 
Македонији, где се за уједињење 
свих Албанаца изјаснило 51 
одсто испитаника. Велику 
Албанију подржало је и 62 од-
сто испитаника у Албанији, али 
је већина њих скептична да би 
се таква идеја могла остварити 
у догледној будућности.

Велика Албанија, или При-
родна Албанија, обухва-
та Албанију, Косово, западну 
Македонију, југ Србије и делове 
Црне Горе и Грчке.

Без обзира на подршку коју 
ова идеја има међу Албанцима 

у свим земљама региона, мали 
број озбиљних албанских поли-
тичара осмелио се да јавно под-
ржи стварање Велике Албаније. 
Изузеци су вршилац дужно-
сти председника Косова Јакуп 
Краснићи и албански премијер 
Сали Бериша.

Објективно, расположење 
међу припадницима албан-
ске популације је такво да би 
се на евентуалном референ-
думу организованом међу Ал-
банцима у Албанији, на Косо-
ву, у Грчкој, Македонији, Црној 
Гори и Србији врло лако до-
шло до жељеног циља. Иако то 
ни Албанија ни Косово званич-
но не објављују обе те власти би 
радо направиле ВА.

Ипак, постоје и озбиљне 
препреке. Прво ЕУ сигурно 
неће дозволити територијално 
угрожавање своје члани-
це Грчке. Друго, у случају 
отцепљења делова Македоније 
и Црне Горе, од тих држава не 
би остало ништа, а треће евен-
туално припајање јужне Србије 
Великој Албанији пресекло би 
један од најважнијих европских 
саобраћајних коридора (пруга и 
ауто пут Београд – Скопље – Со-
лун).

И поред свега набројаног 
у Србији није било других по-
литичких оцена ни државних 
функционера ни представника 
владајућих политичких партија. 
Ваљда сви мисле да је непопу-
ларно и контрапродуктивно 
коментарисати потезе албан-
ских политичких лидера са југа 
Србије. 

С обзиром на тешко ратно 
наслеђе, можда је разумљиво 
наглашено ћутање званич-
ног Београда поводом овако 
осетљиве и запаљиве политич-
ке теме, али је симптоматич-
но да су тај догађај прећутали и 
званичници Македоније и Црне 
Горе које су такође директно 
угрожене.
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СРПСКА ПОЛИТИКА: О СТАЊУ НАЦИЈЕ

    са Приштином

По угледу на Кетрин Ештон 
и политичка елита у Београду 
тврди да је реч о “техничким 
питањима” али никако да јавно 
каже која су то све “техничка 
питања”. Обично се, кад се већ 
мора, штампа засипа причама 
о здравственом и пензијском 
осигурању, несталим и убијеним 
људима, регистарским табли-
цама аутомобила, снабдевању 
електричном енергијом и све 
у том стилу. Зашто власти не 
кажу да бриселска бирократија, 
која је спонзор и ових разгово-
ра и независности Косова, од 
Србије тражи и комплетну архи-
ву, од матичних књига рођених 
до земљишних папира. Званич-
ни Београд је већ упутио зах-
тев надлежним институцијама 
да хитно припреме те докумен-
те. И то треба да буде предато 
садашњим властима у Пришти-
ни. То упућује на онај исти про-
цес који је накнадно пратио но-
вонастале државе из распада 
бивше Југославије.

До разговора о Косову је, на-
равно, морало да дође јер овако 
нерешена ситуација може само 
да погорша ионако, за Албан-
це, неподношљиво стање. Али, 
каквих разговора? Ово по свему 
судећи нису ти разговори. Суш-
тина је, ваљда је јасно, у стату-
су Косова и Метохије а о томе 
се, наводно, неће разговара-
ти. У суштини, сви ти детаљи о 
којима ће се разговарати су раз-
говори о статусу, они невидљиво 
али поуздано воде изградњи 
статуса Косова као независне 
територије од Србије. И што је 
још горе – воде ка прихватању 
Србије не само косовске неза-
висности него и “легализацији” 
те несреће, боље рећи целог 
зла, коју је Запад минулих го-
дина учинио на Косову, и пре-
ма Србији и према косовским 
Албанцима. Свима је јасно, и 
међу западним земљама, шта 
је све Запад урадио. Не зна се, 
међутим, како из свега тога 
изаћи поготово сада када је 
цели свет “прокључао” и за Ко-
сово више нико нема времена. 
Али, ту је Србија и “ЕУ нема ал-
тернативу”. Бирократска веш-
тина је неухватљива и потребно 
је много одлучности и знања да 
би се предухитрила. Садашњи 
Београд нема, утисак је, тих ка-
пацитета. Или можда има али 
крије од јавности да би се при-
криле стварне намере.

Сигурно је, такође, да се 
на Косову минулих 12 годи-
на, ипак, нешто важно десило 
и да је скоро немогуће, барем 
не у условима мира, врати-
ти точак историје. Уз то, изгле-
да, да садашња политичка ели-
та Србије не жели Албанце а 
тиме ни Косово. То организато-
ри разговора, очигледно, веома 
добро знају. Али, треба да буде 
јасно и да све то није довољно 
да би се пронашло ефикас-
но решење за Косово. Албан-
ци, објективно, немају снаге за 
било какав искорак у том прав-
цу али Србија би требало да има 
више одважности у свом наци-
оналном и државном интересу, 
изнад свега разумне искрености 
и уважавања онога шта мисле 
њени грађани. Само уз подршку 
јавности било каква историјска 
одлука може постати и стварна.
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3. Сходно томе да је ЕУ пре-
узела улогу посредника у пре-
говорима, још пре њиховог по-
четка треба инсистирати на 
јасној и недвосмисленој изјави 
председника Европског са-
вета Хермана ван Ромпуја 
којом ће бити послата порука 
косовско-метохијским Срби-
ма да треба да остану на Косо-
ву и Метохији и да ће им ЕУ га-
рантовати сва права и слободе и 
да се неће толерисати било как-
ве провокације, политичке или 
оружане, усмерене против Срба. 

Такође, главнокомандујући 
КФОР-а мора гарантовати да 
ће међународне војне снаге на 
Косову и Метохији оштро реа-
говати значајним војним снага-
ма у случају угрожавања прео-
сталог српског становништва 
у јужној српској покрајини и 
поновне масовне акције ал-
банских паравојних и пара-
институционалних структура. 
Сматрамо да безбедносне служ-
бе утицајних држава ЕУ и КФОР 
располажу са довољним бројем 
информација због којих се ова-
кав захтев српске стране може 
окарактерисати нужним.

4. Својом одлуком, Народ-
на скупштина мора постави-
ти питање до сада гарантова-
них, а неиспуњених обавеза 

међународних организација и 
међународних мисија, цивилне 
и војне на Косову и Метохији. 
С тим у вези, а у сагласности 
са одредбама Анекса Б, члана 
4, тачке 2 Војно-техничког спо-
разума између Међународних 
безбедносних снага (КФОР) и 
влада СР Југославије и Репу-
блике Србије од 9. јуна 1999. и 
са чланом 4. Резолуције 1244 
СБ УН и одредбама Анекса 2 
Резолуције 1244, члана 6, тач-
ке 1, неопходно је захтевати по-
вратак једног броја припадника 

српских безбедносних снага на 
територију Косова и Метохије, 
са задатком да одржавају везу 
са међународном цивилном 
мисијом и међународним без-
бедносним присуством, са се-
диштем у Косовској Митрови-
ци и са циљем успостављања 
заједничког система разме-
не информација и планирања 
акција у борби против органи-
зованог криминала и терориз-
ма, који дестабилизују регио-
налну безбедност.

5. Ниједним својим актом 
или одлуком делегација Србије 
не може учинити акт формал-
ног или неформалног, опози-
вог или неопозивог признавања 
самопроглашене независности 
тзв. Републике Косово. То под-

разумева посебан формат пре-
говора и услове преговарања, 
без признавања права другој 
страни да користи симболе 
и службена обележја тзв. Ре-
публике Косово. Договорена 
решења и начини формулисања 
решења морају бити у складу са 
овим ставом.

6. Уставни органи Републи-
ке Србије морају да као услов 
за почетак преговора истакну 
став да у преговорима не могу 
учествовати лица осумњичена 
за организовани криминал, 

ратне злочине и злочине про-
тив човечности. Међународна 
заједница је својом деценијском 
политиком у региону успоста-
вила овај принцип као потпу-
но легитиман и на тај начин 
много пута до сада утицала на 
унутрашње прилике у разним 
земљама региона. Сматрамо 
потпуно оправданом употребу 
установљеног принципа и у овој 
прилици. Лица осумњичена 
за организовани криминал, 
ратни злочин и злочине про-
тив човечности препрека су 
успостављању поверења и добре 
атмосфере неопходних за успех 
преговора.

7. Као преговарачка стра-
на, Србија има јасан интерес за 
захтевањем испуњавања до сада 

утврђених, а неиспуњених стан-
дарда привремених институција 
самоуправе у Приштини, са по-
себним акцентом на решавање 
проблема у области имовин-
ских права. Питање имовин-
ских права Срба и осталих неал-
банаца потребно је проширити 
и питањем имовинских права 
Републике Србије. Један од 
приоритета за српску страну у 
предстојећим преговорима мора 
представљати отварање питања 
имовинског удела Републике 
Србије у јавним предузећима 
на Косову и Метохији, у чије 
оснивање и развој је улагано 
деценијама, као што су: елек-
троенергетска корпорација, ае-
родром у Приштини, систем по-
штанских услуга и поштанска 
инфраструктура, управљање 
шумама, као и преиспитивање 
процеса приватизације при-
вредних субјеката на које Ре-

публика Србија 
полаже пра-
во. То укључује 
и отварање 
питања конце-
сионих права 
Србије на рудна 
и остала природ-
на богатства на 
територији Ко-
сова и Метохије, 
као и права на 
експлоатацио-
не квоте које је 
неопходно ут-
врдити. Србија 
би се обавезала 
да својим влас-
ничким уделом, 
к о н ц е с и о н и м 
правима и ек-
сплоатационим 
квотама распо-
лаже на начин 
који би био уса-
глашен са пред-
ставницима Ал-
банаца са Косова 
и Метохије.

8. Србија искаже пуну 
спремност за учествовањем 
у заједничким пројектима од 
обостраног интереса са пред-
ставницима привремених ко-
совских институција, са или 
без подршке међународних 
организација, у областима: 
саобраћаја и саобраћајне ин-
фраструктуре, енергетике, 
пољопривреде, шумарства, во-
допривреде, туризма, одрживог 
развоја, заштите животне сре-
дине и просторног планирања. У 
заједничким пројектима Србија 
може учествовати поштујући 
одреднице из осталих тачака 
ове Платформе.

Двери - Покрет за живот Србије
уторак, 08. март 2011.

Разговори 
у функцији 
независности
Наставак са насловне 
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Процес рехабилитације 
ђенерала Драже 
одложен је на 
интервенцију 
комунистичких 
ветерана и не зна се 
када ће се наставити

''Срећна нова 1945. година!'' 
Ово је био коментар историчара 
Александра Динчића на вест да 
је, после интервенције тзв. Суб-
нора, процес рехабилитације 
ђенерала Драже поново стављен 
ад акта.

Наиме, Субнор се жалио што 
једном његовом члану није до-
пуштено да учествује у процесу. 
Окружни суд у Београду, у чијој 
је надлежности ђенералова 
рехабилитација, саслушао је ад-
воката тог субноровца и одбио 
његово учешће. Образложење 
суда било је: према актуелном 
Закону о рехабилитацијама 
нема основа да се пред судом 
појави ''друга страна'', нити да 
се на ма који начин обнавља 
цели процес, већ се само 
процењује да ли је кршено про-
цесно право. 

Међутим, на овакву пресу-
ду Окружног суда, Субнор је 
уложио жалбу Врховном суду, 
који је одлучио да се процес 
рехабилитације одложи док се 
о свему не изјасни надлежни 
Апелациони суд. Тако је рочиш-

те које је било заказано за 28. 
јануар одложено на неодређено 
време. Заправо, у редовима 
предлагача рехабилитације сма-
трало се да ће се све одвијати 
брзо и у позитивном смеру. Од-
носно, да ће Апелациони суд у 
кратком року потврдити решење 
Окружног суда, и да ће ново ро-
чиште бити заказано већ у фе-
бруару. Ипак, како је фебруар 
одмицао, а ништа се није деша-
вало, предлагачи су се обратили 
јавности. У ''изјави подршке'', 
коју су потписали Српски ли-
берални савет, Удружење при-
падника Југословенске војске 
у Отаџбини, Удружење поли-
тичких затвореника и жрта-
ва комунистичког режима, као 
и већи број појединаца, после 
подсећања да су прошле четири 
године откако је покренут про-
цес рехабилитације ђенерала 
Драже, поред осталог се каже:

''По ко зна који пут, про-
шлог месеца, правничким 
акробацијама поступак се враћа 
на почетак или упућује на сле-
пи колосек. 

Можда  је заиста насту-
пио тренутак када би српско 
правосуђе требало да се 
одреди, да ли жели или не 
жели да спроводи законе ове 
земље укључујући и Закон о 
рехабилитацији. 

Дуже од шест деценија 
злокобна сенка трагичних по-
дела изазваних грађанским 
ратом у Србији лебди над 
победницима, пораженима и 
њиховим потомцима. И кад 
се најзад поверовало да ће 
неправда макар делом бити 
исправљена, а они који су из 
'идеолошких и политичких 
разлога' били прогоњени до-
бити сатисфакцију, ствари 
се враћају на почетак. 

Кад представници право-
судног система добију лице 
Понтија Пилата, устукну под 
узвицима „Распни га, расп-

ни!“ и перући руке покушају 
да кривицу пребаци на другог, 
наша је дужност да им кажемо: 
Више се не ради о кривици оних 
који су на монтираном процесу 
уз помоћ суда убили генерала 
Михаиловића; више се не ради 
о кривици оних који су тај зло-
чин деценијама прикривали... 
Ради се о томе да ли је Србија 
демократска земља у којој се у 
законом прописаној процеду-
ри, пред судом може остварити 
било које право. 

Ми, долепотписани, позива-
мо институције правосуђа Ре-
публике Србије да предузму 
енергичне кораке како би се по-
ступак рехабилитације генерала 
Михаиловића привео крају без 
одлагања. Тиме би се коначно 
ставила тачка, не само на поде-
ле у српском народу, већ и тач-
ка на праксу да, условно речено, 
политички победник, има пра-
во да деценијама мрцвари своју 
немоћну жртву пљачкајући је и 
понижавајући.''

Никакве реакције није било, 
па се Српски либерални савет 
огласио и 24. фебруара:

ПИШЕ: 
Милослав САМАРЏИЋ

КОМЕНТАР: РЕХАБИЛИТАЦИЈАКОМЕНТАР: РЕХАБИЛИТАЦИЈА

СУБНОР још увек жари и пали

''Само у земљи у којој држа-
ва функционише могуће је обе-
збедити имовинску и правну 
сигурност и амбијент за слобод-
ну конкуренцију рада и идеја. 
Српско правосуђе, нажалост, 
до сада није положило овај тест 
поверења. Двадесетосмог фе-
бруара се навршава месец дана 
од како је, по нашем мишљењу 
потпуно непотребно, одложено 
рочиште о рехабилитацији ге-
нерала Михаиловића. Да се суд-
ски поступак за рехабилитацију 
не би претворио у морални по-
ступак за оцену зрелости на-
шег правосудног система, по-
зивамо судске органе да што 
пре наставе започети процес 
рехабилитације. До тада Српски 
либерални савет задржава пра-
во да сваког месеца подсећа 
српску јавност на непотребно 
одлагање логичног завршетка 
овог процеса.''

Очигледно, Српски либерал-
ни савет ће још дуго користити 
ово своје право - једино које му, 
у оваквом реду ствари, остаје. А 
какав је тај ред ствари довољно 
говори и случај потпредседника 
Субнора, Миодрага Зечевића, 
који, као тзв. бенефицирани 
пензионер, и даље држи кате-
дру на Правном факултету у Бе-
ограду. Да и не говоримо о чла-
новима Субнора у установама 
попут Српске академија наука 
и уметности, или, што је у ства-

ри најважније, у неформалним 
центрима моћи.

Такозвани обични грађани, 
и уопште људи добре воље, да-
леко су од тих центара. Не 
преостаје им ништа друго сем 
да пишу протесте, као што је то 
на пример учинио пензиониса-
ни ђенералштабни пуковник мр 
Драган Крсмановић:

''Другови из Субнора, прошло 
је време парола и славопојки. 
Ако сте такви јунаци, как-
вим су вас читанке приказива-
ле, скупите храбрости реците 
већ једном Србији 'ИЗВИНИ'... 
Историјски гледано изоста-
нак рехабилитације биће јасан 
знак сваком грађанину Србије 
да може постати потенцијална 
жртва режима, садашњег за који 
се без доказа надамо да је демо-
кратски, или неког будућег, на 
тај начин да се из нашег укуп-
ног живота издвоје непријатне 
епизоде, вешто сложе, попу-
не фалсификатима, измешају 
са злоделима стварних злочи-
наца и прикажу као злочинач-
ки подухват. Начин на који је 
створена клима линча, па по-
том прикупљени и фалсифи-
ковани докази, само ће помоћи 
будућим узурпаторима да лак-
ше обликују матрицу прогона.'' 

Најзад, ако је то уоп-
ште потребно напоменути, 
не оглашавају се ни државне 
комисије основане, како барем 
кажу, ради потраге за гробом 
ђенерала Драже и ради пописа 

жртава ''нових власти'', 
тј. комуниста.

Оптужени и присутни на 
нарученом суђењу Ђенералу 
Дражи Михаиловићу и 
другима у Београду. 

Данас, четири године од 
како је покренут поступак 
за рехабилитацију Ђенерала 
Михаиловића, стигло се 
дотле да је СУБНОР опет 
поставио мину, додуше 
судску, али порука је јасна: 
Живи су још увек они који би 
да сакрију историју, а имају 
и своје рођаке и помагаче... 
Да ли то значи да ће и истина 
бити писана по рођачким 
везама, а далеко од истине?

Барјактар и 
Европа
Нисам приметио да је 
Јелко Кацин испољавао 
демократски и европски 
капацитет када су 
припадници исламске 
вероисповести у 
Љубљани, а није их мало 
у том граду, годинама и 
деценијама неуспешно 
тражили право да за своје 
верске потребе саграде 
џамију.  Али је зато дошао 
у Црну Гору као “верски 
експерт”

Словеначки посланик у Ев-
ропском парламенту Јелко Ка-
цин не престаје да користи сва-
ку прилику да, непримереним 
јавним обраћањем, вређа вер-
ска осећања православних вер-
ника у Црној Гори. Овај сло-
веначки политичар се 1991. 
године ”прославио” изјавом 
у којој је, приликом сукоба у 
Словенији, изразио жаљење 

само за оне жртве које су при-
падале словеначком народу. 
Тада је тај недостојни и вулгар-
ни израз представљао ”култу-
ру дијалога”, ”цивилизацијски 
приступ” и ”национални инте-
рес”. Да не говорим о понижењу 
када је српске посланике у Скуп-
штини Србије поздравио на ал-
банском језику. Видео човек да 
може шта год хоће док трају 
”европске интеграције” и кре-
нуо редом да нас ”просвећује” 
када му и докле му, што би у 
Црној Гори рекли, може бити!

Не знам шта би се догоди-
ло када би неки европски пар-
ламентарац у сред Беча јавно 
вређао бечког кардинала Шен-
борна. Да не говорим шта би се 
догодило са таквим парламен-
тарцем када би рецимо тако 
дрско вређао муфтију у некој 
арапској земљи. А код нас, из-
гледа, може све.

Уместо да Влада Црне Горе 
службено упозори оне који Ка-
цина шаљу у некакве мисије у 
овај део Европе да је словенач-
ки парламентарац изашао из 
оквира својих надлежности, те 
да је дужан да поштује права 
и достојанство свих грађана и 
институција у Црној Гори, Вла-
да Црне Горе ћути. А кад Вла-
да ћути онда Јелко, по правилу 
и осокољен, наставља до бесве-
сти.

Ових дана је, по ко зна који 
пут, згрануо јавност изјавом 
словеначким медијима да је 
”деловање СПЦ у Црној Гори 
непримерено за 21. век”. На-
равно, део анти-црквено 
оријентисаних медија у Црној 
Гори је ту изјаву одмах пренео 
као потврду и разлог своје анти-
црквене оријентације.

Не могу да се начудим како 
Митрополиту Амфилохију није 
пало на памет да, пре него што 
је почео да брани обновљену и 
освештану Цркву Свете Тројице 
на Румији, консултује Јелка Ка-
цина као ”верског експерта 21. 
века”, јер би он најбоље објаснио 
шта јесте, а шта није примерено 
у Црној Гори. Ко још може да 
оправда и ”европским језиком” 
објасни чињеницу да је Митро-
политу Амфилохију духовно 
ближи Свети Петар Цетињски 
од некаквог Јелка Кацина из 
Словеније? Како Митрополит 
Амфилохије није схватио да 
Јелко Кацин, заправо, не жели 
само да нас евро-интегрише 
него и да нас контролише, а, 

чини се, посебно би му било 
мило да скарбуџи и уведе нову 
”верску полицију” у Црну Гору 
и да тако ствари коначно доведе 
на своје место.

Нисам приметио да је Јелко 
Кацин испољавао демократски 
и европски капацитет када су 
припадници исламске верои-
сповести у Љубљани, а није их 
мало у том граду, годинама и 

деценијама неуспешно тражи-
ли право да за своје верске по-
требе саграде џамију. Нисам 
приметио да му је пало на па-
мет да своје политичке коле-
ге подсети на суштину члана 9. 
Европске конвенције о људским 
правима. Нисам приметио да је 
изјавио да је поступање држав-
них органа који муслиманима 
у Љубљани нису дали право на 
изградњу верског објекта не-
примерено и противно европ-
ским стандардима.

Данас када видим и читам 
изјаве Јелка Кацина не могу, а 
да се не сетим Његоша, и то у 
21. веку, који је лепо рекао да 
није добро барјактару дариват 
Европу! 

ПИШЕ:
Протојереј мр 
Велибор Џомић

Не могу да се начудим како 
Митрополиту Амфилохију није 
пало на памет да, пре него што 

је почео да брани обновљену и 
освештану Цркву Свете Тројице 

на Румији, консултује Јелка 
Кацина као ”верског експерта 

21. века”, јер би он најбоље 
објаснио шта јесте, а шта није 

примерено у Црној Гори.

ШТЕТА ЗА ОДУЗЕТУ 

ИМОВИНУ БИЋЕ 

НАДОКНАЂЕНА

У тексту о реституцији у 
Србији, лондонски послов-
ни дневник оцењује да 
би директна финансијска 
компензација власника зна-
чила банкрот за земљу

Грађанима који тра-
же враћање одузете имови-
не учињена је велика неправда 
и ми ћемо морати да их под-
ржимо и надокнадимо им ште-
ту, изјавио је српски премијер 
Мирко Цветковић у изјави за 
данашњи „Фајненшел тајмс”.

„То, међутим, мора да се 
уради тако да не угрози нашу 
будућност. Не можете да за-
мените прошлост будућношћу. 
Шта год да им понудимо, то не 
сме да дестабилизује државу”, 
истакао је Цветковић.

У тексту о реституцији у 
Србији, лондонски пословни 
дневник оцењује да би дирек-
тна финансијска компензација 
власника значила банкрот за 
нашу земљу, којој је за опора-
вак од глобалне финансијске 
кризе била потребна помоћ 
Међународног монетарног 
фонда. Тужбе, које је уложило 
више од 70.000 људи, односе се 
на имовину вредну стотине ми-
лиона евра.

Према најновијој процени 
српских пореских власти, вред-
ност национализоване имовине, 
укључујући црквене поседе око 
којих спорови још нису реше-
ни, могла би да износи између 
101 милијарде и 226 милијарде 
евра.
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LIBERTY
On March 2, two US airmen 
were killed and two injured, 
at least one critically, 
in front of Terminal 2 of 
the second continental 
Europe’s busiest Frankfurt 
Airport. Reportedly, the 
US forces were on the way 
to Afghanistan from their 
base Lakenheath airfi eld in 
England. The perpetrator 
was a “Kosovar,” the term 
invented by the western 
media.

Modern Tokyo Times | March 5, 2011 

BY  Vojin JOKSIMOVICH

There is no “Kosovar” nation 
outside the media creations. There are 
a number of nationalities who live in 
Kosovo, i.e. Albanians, Serbs, Roma, 
Gorani, and others. None of them are 
identifying themselves as “Kosovars.”

The perpetrator, who fired nine times 
before his gun jammed, was identified 
as 21-year old Arif Uka, a Kosovo 
citizen of Albanian ethnicity. Family 
members describe Arif Uka, nicknamed 
Abu Reyann, as a devout Muslim, who 
was born and raised in Germany, and 
worked at the airport. His grandfather 
was a religious leader at a mosque in 
a village near Kosovska Mitrovica. He 
was radicalized including his chosen 
“warrior” name. His Facebook page 
was littered with hate-filled rants 
against Jews and a cry to Jihad: “That 

is part of this beautiful religion. One is 
allowed to fight the unbelievers when 
attacked.” He called Chancellor Merkel 
an “unbeliever” because of her support 
of Israel. He yelled a standard Islamist 
slogan “Allah Akbar!” (Allah is Great 
in Arabic) as he was murdering the 
American airmen. German prosecutors 
said that shooting was “motivated by 
Islamic extremism.”

Remember, the Ft. Hood massacre 
in November 2009? Major Nidal Malik 

Hasan, a US born Muslim, also yelled 
“Allah Akbar” as he fired over 100 shots 
murdering 13 Department of Defense 
(DoD) employees and wounding 
another 32. The 9/11 hijackers also 
yelled “Allah Akbar” as they were 
crashing planes into the World Trade 

Center and the Pentagon. Last year in 
Germany there was a high alert for a 
terror attack in response to the threat 
from Al Qaeda because of German 
involvement in Afghanistan. In 2007, 
the German police thwarted a plot 
to attack soldiers and citizens at the 
Ramstein Air Base by members of The 
Islamic Jihad Union.

In Washington, President Obama 
said that he was “saddened and 

outraged.” “We will spare no effort 
in learning how this outrageous act 
took place and in working with the 
German authorities to ensure that 
all of the perpetrators are brought to 
justice.” German Chancellor Angela 
Merkel condemned the shooting as a 

Frankfurt Airport Jihad

Wrong Choice 
in Kosovo 

By GREGORY CLARK
 Japan Times  |  March 1, 2011

A recent Council of Europe report 
says that during and after the 1998-
99 Kosovo conflict, militia leaders of 
the Kosovo Liberation Army (KLA) 
tortured and killed hundreds of Serbs 
and political rivals in secret Albanian 
hideouts, removed their organs for 
sale and dumped their bodies in local 
rivers.

The report added that these people 
were also heavily involved in drug, 
sex and illegal immigrant trafficking 
across Europe. Yet while all this 
was going on, the NATO powers had 
decreed that Serbia should be bombed 
into accepting the KLA as Kosovo's 
legitimate rulers — rather than the more 
popular Democratic League of Kosovo 
headed by the nationalist intellectual 
Ibrahim Rugova advocating nonviolent 
independence. 

Recent years have not been kind 
to Western policymakers. They have 
shown an almost unerring ability to 
choose the wrong people for the wrong 
policies. Think back to the procession 
of incompetents chosen to rescue 
Indochina from the communist enemy. 
Does anyone even remember their 
names today? Yet at the time they were 
supposed to be nation-savers. 

Before that the United Kingdom, 
United States and Australia had 
banded to try to prevent Lee Kuan Yew 
from being elected prime minister of 
Singapore. He was seen as a crypto-
communist. They preferred the 
incompetent pro-British Lim Yew 
Hock. 

Then we saw the West, and Japan, 
throw their support behind the hapless 
Afghan President Hamid Karzai as the 

strongman to defeat the evil Taliban 
whom the U.S. had once embraced as 
the good Taliban. 

If not for the end of the Cold War, 
we almost certainly would be seeing the 
U.S. and U.K. today once again backing 
Middle East dictators against their 
protesting masses. 

And now we discover that the people 
chosen to take over Kosovo from Serbia 
were not quite the heroes they were 
made out to be at the time. 

Western involvement in the breakup 
of the former Yugoslavia had more 
than its share of such mistakes. The 
Serbian forces resisting the breakup 
were accused of war crimes and ethnic 
cleansing. But anyone aware of that 
nation's troubled history should have 
realized that the Serbian minorities in 
Croatia and Bosnia would not accept 
domination by the successors to their 
former pro-Nazi oppressors. 

Retaliations and violent resistance, 
including even the shocking Srebrenica 
killings, were inevitable. Besides, the 
final result was that close to a million 
Serbs had to seek refuge in Serbia itself. 
So who had been cleansing whom? 

Kosovo too had seen wartime ethnic 
cleansing against Serbs by pro-Nazi 
elements. The cleansing continued 
during the 1990s as U.S.-trained KLA 
guerrillas targeted Serbs isolated in 
rural districts and towns (by then 
Belgrade's efforts to give the province 
autonomy had failed on the rock of 
ethnic Albanian noncooperation). 

When Belgrade finally sent in troops 
to resist the guerrillas, it was accused of 
war crimes even though the illegitimate 
force used was much less than what we 
see when most other Western nations, 
the U.S. particularly, intervene against 
guerrillas they do not like. 

When many ethnic Albanians fled 
temporarily after the NATO bombing 
intervention, that too was supposed to 
be Serbian ethnic cleansing. 

Even after gaining power, the KLA 
violence and cleansings continued. 
Their victims included the Jewish 

and Roma minorities and ethnic 
Albanians who had cooperated with 
Serbia's attempt to offer autonomy. 
The trafficking of drugs, women and 
body organs continued, right under 
the noses of the U.N. forces sent in to 
maintain order. Rugova supporters 
were eliminated. 

In exchange for helping the KLA, 
the U.S. got to add the strategic 
Bondsteel military base in Kosovo to its 
global base network. And the feisty U.S. 
Secretary of State Madeleine Albright 
got to play world leader at the 1999 
Rambouillet conference by decreeing 
that the dashing, handsome KLA leader 
Hashim Thaci was far preferable to 
the elderly, unpretentious Rugova as 
Kosovo's future leader, and that Serbia 
should be bombed if it did not agree. 
Belgrade's agreement to Rugova as 
leader of an independent Kosovo was 
dismissed as irrelevant. 

One wonders how the Serbs saw this 
performance. Two generations earlier, 
they had been the only European 
nation with the courage to resist Nazi 
attack. They had been bombed and 
massacred as a result. Now they were to 
suffer again at the hands of the NATO-
supporting European nations, most of 
whom had spinelessly succumbed to, or 
had even collaborated with, that former 
Nazi enemy. 

True, the Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe has now resolved 
that it is «extremely concerned» over 
the recent KLA revelations. But is that 
not rather too late? 

And will we see apologies from 
the people behind the past policies, 
particularly from the likes of former 
U.K. Prime Minister Tony Blair who 
still boasts that his firm resolve against 
Serbian «ethnic cleansing» in Kosovo 
led him to support the U.S. in Iraq? I 
doubt it. 

Gregory Clark is a former Australian 
diplomat and longtime resident of Japan. 
A Japanese translation of this article will 
appear on www.gregoryclark.net 

“terrible incident.” She also pledged a thorough 
investigation. The key question is if these 
investigations indeed are going to be thorough 
or amount to a whitewash? Investigations must 
address both the US and German foreign and 
immigration policies with associated mainstream 
media cover-ups of failures associated with those 
policies as well as root causes for the failure to 
prevent this particular jihadist act.

Albanian Jihadists

The Frankfurt Airport jihad is not the first time 
the Albanians were part of the international jihad. 
The 2007 Fort Dix plot comes quickly to mind. The 
institutionalized political correctness approach 
was used then by the mainstream media in order 
to cover up the identity of four conspirators. They 
were first identified as “Yugoslavs.” Of course the 
Serbs were Yugoslavs while Yugoslavia existed. 
Then the conspirators became Macedonians. 
While the three were Macedonian-Albanians, 
the fourth was a Kosovo Albanian, who belonged 
to the Kosovo Liberation Army (KLA). The US 
authorities broke up a militant cell in North 
Carolina. In 2009, an Albanian-American from 
Brooklyn attempted a trip to Pakistan for terrorist 
training.

In Kosovo, Al Qaeda found a fertile recruitment 
ground. The population is the youngest in Europe, 
average age under 30, and Muslims constitute 
80%. In my book Kosovo is Serbia, I reported that 
some 1500 potential White Al Qaeda terrorists 
(Albanians, Bosnian Muslims) were recruited. The 
western intelligence agencies were monitoring 
but shockingly disinterested. They didn’t want 
“to rock the boat.” The threats were consistently 
downplayed by both the UN and NATO. A plot 
to kill US soldiers in the Bondsteel cafeteria was 
foiled but never reported by the media.

US Foreign Policies

The WWII and the Cold War are probably the 
most recognized foreign policy successes, which 
contributed towards positive image of America’s 
role in the world affairs. The Cold War turned 
the U.S. into the hegemon of the western world. 
The U.S. was the leader of a voluntary military 
alliance, the North American Treaty Organization 
(NATO). The American hegemony was fully 
accepted by the Western European allies. In the 
aftermath of the Cold War, the US has become the 
world’s lone hegemonic superpower starting with 
proclamation of the New World Order (NWO). 
The foreign policies have resembled behavior of 
not only hegemonic but in some cases of a rogue 
superpower. Most interventions have been in 
search of a global hegemony.

A drastic case is support for the Balkan jihads 
(Bosnia and Kosovo) since 1992 against the 
Serbian Orthodox Christians. Al Qaeda was the 
Clinton administration’s partner in the Balkans. 
U.S. planes transported the mujahideen to Bosnia 
to fight Christian Serbs and Croats. As a result 
Bosnia became the hub of terrorist operations 
extending into Western Europe and North 
America, including 9/11. The Hamburg Al Qaeda 
cell, which played a pivotal part in 9/11, was 
recruited from Bosnia.

The military interventions have been dressed 
up as noble pursuits such as removals of despotic 
regimes, e.g.. the Milosevic’s regime in the rump 
Yugoslavia, i.e. Serbia and Montenegro. This 
was preceded with heavy doses of incessant 
demonizations of the Serbs as people, or even 
illusions of humanitarian interventions such 
as the one in Yugoslavia in 1999. The official 
version for the public consumption was: the 
US/NATO attacked Yugoslavia in order to stop 
genocide. There was no genocide, not even ethnic 
cleansing. It was simply a media lie. For the 
complete background, the author refers to two 
of his books: Kosovo Crisis: A Study in Foreign 
Policy Mismanagement and Kosovo is Serbia: 
The Amputation of A Sovereign Country by US-
Sponsored Muslim Terrorists.

The Clinton and Bush administrations have 
used the KLA, a terrorist Muslim dominated 
organization initially supported by Osama bin 
Laden to amputate Serbia in violation of a host 
of international laws in order to create a Muslim 
dominated entity in Europe and thus appease 
the radical Islam. The KLA, during insurgency 
from Northern Albania into Kosovo, in order to 
fight the Serbian police relied on terrorism not 

CONTINUED:  PAGE 8
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The US is losing the global 
information war, Secretary of 
State Hillary Clinton declared 
while appearing before a 
congressional committee to ask 
for extra funds to spread US 
propaganda through new media.

Clinton said existing private 
channels are not good enough to 
handle the job, naming as rivals 
Al Jazeera, China's CCTV and RT 
– which she watches, she added.

Clinton was defending her 
department’s budget in front 
of the House’s Committee on 
Foreign Affairs on Wednesday.

Clinton said the US should 
step up its propaganda effort and 
get back “in the game” of doing 
“what we do best.”

“During the Cold War we did 
a great job in getting America’s 
message out. After the Berlin 
Wall fell we said, ‘Okay, fine, 
enough of that, we are done,’ 
and unfortunately we are paying 
a big price for it,” she said. “Our 
private media cannot fill that 
gap.”

“We are in an information war 
and we are losing that war. Al 
Jazeera is winning, the Chinese 
have opened a global multi-
language television network, 
the Russians have opened up an 
English-language network. I’ve 
seen it in a few countries, and it 
is quite instructive,” she stated.

Things have changed a lot 
since the days when Western 
media outlets, including BBC 
and CNN, had a monopoly on the 
coverage of world news. More and 
more viewers across the world 

tune into various foreign media 
to get a fresh take on events.

It is all in the numbers. For 
instance, RT’s presence on 
YouTube is a real hit: almost 
300 million views, when CNN 
International is struggling to 
reach 3 million.

RT’s constantly growing 
audience is an indication that the 
days of media monopoly are over 
and that people are demanding 
more multi-polar thinking.

One of the latest examples 
is Al Jazeera’s coverage of the 
unrest in the Middle East and 
North Africa, which by most 
accounts outshone the US 
media’s presentation of events.

Not everyone, however, is 
happy with the wider variety of 
media options. The head of the 
federal agency that manages 
the US’s government-run 
international broadcasting has 
basically called all those foreign 
media enemies.

Last year Walter Isaacson, who 
heads the federal agency that 
manages the US’s government-
run international broadcasting, 
including the Voice of America, 
warned against the influence of 
foreign media.

“We can’t allow ourselves 
to be out-communicated by 
our enemies,” he said, in a 
now-infamous pitch to get his 
agency more funding. He did, 
however, later backtrack on his 
statement, saying that he was 
misunderstood.

Journalist and filmmaker 
Danny Schechter says the US can 

no longer maintain a monopoly 
on information. 

“The United States feels 
defensive in part because it can 
no longer monopolize not only 
the terms of authority in these 
countries, but also the terms 
of the debate,” he said. “There 
is other information out there. 
There are other points of view 
and those points of view are 
profoundly damaging to a country 
that believes that its point of view 
is the only point of view.”

Shawn Powers, from the 
Center for International Media 
Education, agrees that the US 
is fighting an information war, 
but says that Hillary Clinton is 
overplaying the “losing” aspect 
of the US information campaign 
for political reasons. 

“She is trying to defend the 
extravagant State Department 
budget, which I agree with, but 
I think she is doing that in the 
face of tremendous political 
pressure to cut funding for 
things like broadcasting that 
seem to be repetitive with private 
news enterprises,” he said. 
“What we saw yesterday was her 
making some strong arguments 
on why we still need to invest 
in international media, and 
broadcasting in particular.”

Journalism professor 
Christopher Chambers believes 
that the likes of stations like RT are 
a threat to Washington primarily 
because of the corporatization of 
media in the US.

Hillary Clinton declares inter-Hillary Clinton declares inter-
national information warnational information war

For Or 
Against 
Unions: A 
Modern 
Dilema
Protests are growing bigger and 
louder by the day, and there is no end 
in sight

BY Nikola MARIC

Some fifty years ago American unions played a 
very crucial role in America. When I finally found 
a job in a local bakery, and when I received my first 
paycheck, a portion of my money was deducted to 
pay my union dues

- Union dues?, I said, nobody asked me if I 
wanted to join the union!-

- No union, no work -, I was told, and since 
I had come from a communist country I felt right at 
home.

There is no doubt that unions played a very 
important and useful role in the lives of American 
working people and that they improved the lot of 
the working American, but I had mixed feelings 
about them, even when they helped me personally. 
I had heard so much of how free this country was, 
and being forced to join anything just did not sit 
well with me at the time. Fifty years later I still 
have mixed feelings about these unions. As a school 
teacher I was a member of the Teachers’ Union, 
again, not by choice simply because I did not want 
to fight them. In former Yugoslavia I was considered 
a reactionary, a rebel, liberal, or something like 
that. In order to finish my education I was forced 
to “join” the so-called People’s Youth Organization. 

This fact and my honesty (Read: stupidity!) cost 
me a delay of over a year in receiving my American 
citizenship. When asked if I knowingly supported 
the Communist Party of Yugoslavia, I told the 
examiner, the FBI man, the truth. Since I paid my 
dues to the Narodna Omladina , and this money 
in turn went to the Communists, I did support the 
Communist party of Yugoslavia. It would have been 
much simpler to have lied like everybody else and 
get my citizenship soon after the test.

And now, back to our unions. Some of them 
were so strong (Teamsters, UAW, etc.) that the 
American government could not touch them. My 
own Teachers Union used to protect some teachers 
who were worthless, sleeping behind the desк, 
coming to school unprepared, abusing the sick leave 
rights, etc. There was no way to get rid of these bad 
apples, unless they did something criminal. Some 
of the autoworkers used to brag how they had won 
everything they asked for from the management 
that they ran out of ideas for the next negotiating 
sessions.

There are unions today, also, They lost a lot 
of power lately, the economy is struggling, jobs 
difficult to find, health costs spiraling out of control, 
so much so that businesses simply cannot afford 
to provide benefits to their employees, states and 
the entire country getting deeper and deeper into 
debt…What is to be done? In the last congressional 
elections our voters sent a clear message to their 
representatives that budgets must be cut, and states 
like Wisconsin, Indiana and Ohio are fighting the 
governments tooth and nail to prevent governors 
from curtailing bargaining rights of  the public 
employees. Protests are growing bigger and louder 
by the day, and there is no end in sight.

Is there a room for compromise? I do not know. 
Depending on one’s personal interest we are either 
for or against the unions. It is difficult to give back 
some benefits one has been enjoying for so long, 
but if we are to prevent the country from going 
bankrupt and ruining everybody’s lives, we better 
do something.

And, if you are following the news in our own 
Serbia you will realize that Serbian syndicates 
are no different. They too are striking, even the 
teachers and the police. They have so many of these 
organizations that I am not able to follow as to who 
is who and whom they are trying to represent, just 
like I am unable to decipher which acronyms stand 
for which political party in a now very small country 
of Serbia. 

Serbia has too many ministerial chairs, too many 
parties, too much bureaucracy for such a small 
country. I also think that Serbia still has too much 
baggage left over from Tito and his communists. 
Some names have changed, that is true, but not 
much else.

TALKING POINT www.whiteeaglestelecom.com

different from methods used by 
the Hezbollah. The Hezbollah 
and the KLA are both the 
terrorist organizations. Despite 
its terrorist tactics Hezbollah 
has successfully recast itself as 
a legitimate political party. With 
support from the US/EU, the KLA 
did the same.

Following amputation of 
Serbia the next big objective was 
to create a “Republic of Kosovo,” 
which was self-proclaimed in 
2008 and have been recognized 
by 75 countries out of 192 UN 
members. The KLA committed 
numerous atrocities over the 
Serbs, Roma and its own people 
who were characterized as 
“collaborators.” The western 
governments as well as the 
mainstream media covered up 
these grisly crimes until the 
Council of Europe (CoE) in 
December 2010 issued the 
report authored by the Swiss-
Italian politician, senator and 
prosecuting lawyer Dick Marty. 
The report describes Kosovo 
rulers, led by the Prime Minister 
Hashim Thaci, as a network 
of organized crime, murder, 
extortion, trafficking in guns, 
narcotics, sex slaves, and forcibly 
organ harvesting. I have written 
three essays on the subject of 
organ harvesting: in April 2008 
Bankruptcy of Moral Values: 
Butchering of Serbs Condoned 
by the West; in December 2010 
Amorality of US Kosovo Policy: 
Friends with the Snake; and in 
February 2011 Grisly Albanian 
Organ Harvesting Crimes: Is 
Justice Going To Be Served, 
which was posted on the Modern 
Tokyo Times.

Mainstream Media Coverage

The Fairness & Accuracy 
in Reporting (FAIR) voiced 
criticism of the media. “Despite 
the claims that the press has an 
adversarial relationship with the 
government, in truth US media 
generally follow Washington’s 
official line. This is particularly 
obvious in wartime and in 
foreign policy coverage, but even 
with domestic controversies, 
the spectrum of debate usually 
falls in the relatively narrow 
range between the leadership 
of the Democratic and Republic 
parties.”

Self-censorship has become 
the common practice in the 
mainstream media to cover up the 
failures of the US foreign policies, 
in the Balkans in particular.

A Ticking Time Bomb

Arif Uka, Major Hasan and 
Khalid Aldawsari (Saudi student 
studying in Texas arrested by FBI 
for planning a terrorist attack 
on US targets using explosive 
chemicals) cases illustrate the 
risks the western societies are 
facing from Islamist lone wolf 
terrorists. The Islamic virus has 
not been confined to those born in 
the Islamic countries. Detection 
and interdiction of these terrorists 
is one of the most difficult tasks 
facing the law enforcement and 
intelligence agencies. There is 
only so much they can do. Hence, 
it becomes even more important 
to focus on the foreign and 
immigration policies. Chancellor 
Merkel at least recognizes that 
multiculturism utopia is a failure, 
while President Obama is telling 
Americans that their country is 
no longer a Christian country 
and that Islam is the religion of 
peace.

CONTINUED: Frankfurt 
Airport Jihad
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BY Srdja Trifkovic
 

NEW TOTALITARIANISM 
IN ACTION

 
On Thursday, February 24, 

I was denied entry to Canada. 
After six hours’ detention 
and sporadic interrogation at 
Vancouver airport I was escorted 
to the next flight to Seattle.

 
It turns out I am “inadmissible 

on grounds of violating human 
or international rights for being 
a proscribed senior official in 
the service of a government that, 
in the opinion of the minister, 
engages or has engaged in 
terrorism, systematic or gross 
human rights violations, or 

genocide, a war crime or a 
crime against humanity within 
the meaning of subsections 
6 (3) to (5) of the Crimes 
Against Humanity and War 
Crimes Act.” The identity of the 
government remains unstated, 
but it appears that my contacts 
with the Bosnian Serb leaders 
in the early ‘nineties make me 
“inadmissible” today.

 
As it happens I was never 

one of their officials, “senior” or 
otherwise, but the story has been 
told often enough (most recently 
in one of my witness testimonies 
at The Hague War Crimes 
Tribunal). The immigration 
officer at Vancouver decided 
that what was good for The 
Hague was not good enough 
for Canada; but her decision 
evidently had been written 
somewhere else by someone 
else well before my arrival. (She 
was so out of her depth that she 
asked me if President Vojislav 
Koštunica had been indicted for 
war crimes.)

 
I’ve visited Canada some two 

dozen times since the Bosnian 
war ended; ironically, one of 
those visits, in February 2000, 
was to provide expert testimony 
before the Canadian House 
of Commons in Ottawa. Why 
should the Canadian authorities 
suddenly decide to keep me out 
of the country now, and for 
transparently spurious reasons? 
Well, because the Muslims 
told them so. The campaign 
started when a Bosnian-Muslim 
propaganda front, calling itself 
The Institute for Research of 
Genocide of Canada, demanded 
to have me “banned” from 
speaking at the University of 
British Columbia on February 
24. The ensuing campaign soon 
escalated into demands to keep 
me out of Canada altogether. The 
authorities have now obliged.

 
As Ambassador James Bissett 

has noted, what is outrageous 
is that, over the years, this 
“Institute” has indulged in the 
denial of a real genocide in 
the former Yugoslavia. It has 

also attempted to blacken the 
reputation of one of Canada’s 
most highly respected soldiers 
by posting (last December 26) 
“The Shocking Account by Raped 
Bosniak Women and Criminal 
Undertakings of Lt. General (Ret.) 
Lewis Mackenzie.” These charges 
were so obviously fabricated 
they were summarily dismissed 
by responsible authorities. As 
the general was able to prove, 

he was not even in Bosnia when 
many of the alleged offences 
took place. Despite the facts, the 
“Genocide Institute” continues to 
slander the good name of General 
Mackenzie.

 
General Mackenzie is a 

Canadian so he cannot be deemed 
“inadmissible,” but who knows 
what unpleasantness could await 
him upon arriving in another 
country with a powerful Muslim 
lobby. Extradition for trial in 
Sarajevo? A long and arduous 
legal battle to prevent such 
outcome?

 
Diana Johnstone, the author 

of several books on the former 
Yugoslavia, is of the opinion 
that this amazing decision is 
all the more scandalous in that 
it was taken ad hoc in response 
to the hate campaign by self-
declared representatives of one 
Bosnian ethnic group carrying 
out a vendetta against another 
Bosnian ethnic group. «The 
banning of a peaceful speaker 
is contrary to the democratic 
principles which the Western 

NATO powers, including Canada, 
constantly preach to the rest of 
the world,» she says. « It would 
be reprehensible regardless of the 
circumstances. However, upon 
examination, the circumstances 
aggravate the case. The hate 
campaign launched against 
Dr. Trifkovic by certain groups 
claiming to represent Bosnian 
Muslims is based on distortions, 
lies and glaring sophistries.»

 
Let it be noted that the 

“Institute for Research of 
Genocide of Canada” uses for 
itself the acronym “IRGC.” That 
acronym is more commonly 
associated with the Iranian 
Revolutionary Guard Corps. 
While conceivably accidental, 
the coincidence is not altogether 
inapt. The Canadians will learn, 
in the fullness of time, the price 
of kowtowing to these people’s 
demands. They will become less 
free with each act of surrender, 
and the demands will have no 
end. 
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The campaign started when a 
Bosnian-Muslim propagan-

da front, calling itself The In-
stitute for Research of Geno-
cide of Canada, demanded to 

have me “banned” from speak-
ing at the University of British 
Columbia on February 24. The 
ensuing campaign soon esca-

lated into demands to keep me 
out of Canada altogether. The 
authorities have now obliged.

Minister insists Islam 
'does not belong in 
Germany'

By Tony Paterson in Berlin

Monday, 7 March 2011

Hans-Peter Friedrich: insisted that immigrants ought to be aware 
of their host country's "Western Christian origins" and learn German 
"first and foremost".

Chancellor Angela Merkel's newly appointed Interior Minister 
has reignited an already-heated immigration debate by insisting 
that Islam "does not belong" in Germany – a country with a resident 
population of four million Muslims.

Hans-Peter Friedrich took office only last week in a cabinet 
reshuffle, but his outspoken views have provoked instant 
condemnation from opposition MPs and a vitriolic response from 
Islamic groups which have branded them a "slap in the face for all 
Muslims".

"To say that Islam belongs in Germany is not a fact supported 
by history", Mr Friedrich said. At the weekend, he underlined his 
position, insisting that immigrants ought to be aware of their host 
country's "Western Christian origins" and learn German "first and 
foremost".

His views flatly contradicted those of Germany's conservative 
President, Christian Wulff, who, in an attempt to defuse an 
increasingly bitter integration row, proclaimed in a keynote speech 
last year that Islam "belongs to Germany" precisely because of its 
large Muslim population.

Mr Friedrich, who belongs to the Bavarian wing of Ms Merkel's 
ruling Christian Democrats, a group known for its opposition to 
Muslim immigration, insisted in a speech on Saturday that his stance 
was meant to bring "society together and not polarise it".
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St. Sava MissionSt. Sava Mission  
F   O   U   N   D   A   T   I   O   N 

Stewards of the Legacy Since 1962     Jackson, California 

In 1962, Serbs in the Western USA set out to build a shining center of our cul-
ture, community and faith in Jackson, the site of the first Serbian Orthodox 
church in North America.  Their goal: to build facilities for a children’s camp, a 
senior citizen’s home, education and other cultural and community needs. 

Today, after over 45 years, the St. Sava Mission Foundation continues to faith-
fully preserve its Stewardship of this great legacy.   

With the children’s camp long-built and successful, today our goals remain a  
Senior Citizen’s Assisted-Living Home for our people; and include a Serbian 
Heritage Museum, Library & Cultural Center; Historical Building preservation; 
Student Scholarships; sports facilities; and a Serb youth exchange program.  
These are community and cultural goals that our organization was originally 
created to fulfill and achieve.  And, they are needed now more than ever.  

Our Purpose   Our Purpose   (from Our Original Charters) 

To preserve and promote the educational,  
charitable, cultural and other institutions of   

people of Serbian heritage. 

To promote and maintain activities  
commensurate and consistent with the  

ideals and teachings of our Serbian heritage. 
  
Our Goals   Our Goals   (from Our Original Charters)  

Summer camp for children and youth 

Senior citizens home for the aged and infirm 

Cultural and educational purposes 

Recreation and fellowship & Other allied needs 
  

Our Plans   Our Plans   (from Our New 2007 Long-Range Plan)  
St. Sava Village Senior Assisted-Living Home 

Serbian Heritage Museum, Library & Cultural Center 

Student Scholarship & Youth Development Program 

Historical Building Restoration & Enhancement 

Jackson Mission Camp & Facility Support 

Sports Facility & Youth Exchange Programs 

  
Learn More, Support & Join Us:Learn More, Support & Join Us:  

www.StSavaMissionFoundation.org 

St. Sava MissionSt. Sava Mission  
F   O   U   N   D   A   T   I   O   N 

Stewards of the Legacy Since 1962     Jackson, California 

To Support Serbian Youth in USA & Canada, We Are Pleased To Announce Our:To Support Serbian Youth in USA & Canada, We Are Pleased To Announce Our:  

2011 Student Scholarship Program2011 Student Scholarship Program  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

Learn More, Support & Join Us:Learn More, Support & Join Us:  

www.StSavaMissionFoundation.org 
Or write us: 223 Clinton Road, Ste. 210, Jackson, CA 95642       Phone/Fax:  (209) 230-9537 

2011 Awards Total $10,000: Two Awards at $1,500 each. Three Awards at $1,000 each. Eight others at $500 each. 

For 2011 Graduating High-School Seniors of Serbian descent born in and/or planning to attend accredited two- or four-year 
college or university in the USA or Canada in 2011. 

Scholarships are awarded based on academic and community achievement, and a written essay. 

Application Information final deadline: April 15, 2011.   Written Essay final deadline: April 30, 2011. 

Awards selection and notification in June 2011.  Public announcement at Foundation’s 2011 Independence Day Celebration, 
July 1-2, in Jackson, California. 

Download the Scholarship Application from:  www.StSavaMissionFoundation.org/Student_Scholarship.html 

Please help expand this popular Serbian Youth Development Program of the Foundation.  Please send your contributions 
to: SSMF Scholarship Program, St. Sava Mission Foundation, 223 Clinton Road, Suite 210, Jackson, CA  95642. 

This Scholarship funded by the contributions of Foundation Members and supporters.  St. Sava Mission Foundation is a   
registered IRS 501(c)(3) charitable organization and all donations are tax deductible to the extent allowed by law. 
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Тешко је да се човек 
одрекне већ давно 
стечених привилегија 
које се дуго уживају, 
али ако желимо да 
сачувамо државу 
од банкротства и 
уништавања свачијих 
живота морамо нешто 
да учинимо

Пре неких педесет годи-
на америчке уније играле су 
врло пресудну улогу у Амери-
ци. Када сам коначно успео да 
добијем посао у једној локалној 
пекари и примио своју прву 
плату, део мога чека отишао је 
за синдикалну чланарину.

- Синдикална чланарина, пи-
тао сам, па нико ме није питао 
да ли желим да се учланим?

- Ако нећеш у унију нема 
ни посла!, лепо ми рекоше, а 
будући да сам тек био стигао из 
комунистичке земље одмах сам 
се осећао као код куће.

Нема сумње да су уније оди-
грале врло важну и корисну 
улогу у животу америчких рад-
ника и да су поправиле њихове 
услове за живот, али сам увек 
имао помешана осећања о 
њима, чак и када су мени лич-
но биле од користи. Много сам 
слушао о слободи у овој земљи, 
а када су ме присилили да се 
нечему придружим то ми се 
једноставно није свиђало. Пе-
десет година касније још увек 
су ми осећања помешана када 
је реч о унијама. Као настав-
ник био сам члан Наставнич-
ког синдиката, па опет не по 
својој вољи већ једноставно 
зато што нисам желео да се бо-
рим против њих. У некадашњој 
Југославији (Титовој) сматра-
ли су ме реакцијом, бунтовни-
ком, либералом и томе слично. 
Да би могао да завршим своје 
образовање био сам присиљен 
да „приступим“ такозваној 
Народној омладини. Ова 
чињеница, као и моја искреност 
(читај: глупост!), коштали су 

Модерна дилема: За 
или против синдиката

 ЖИВОТ АМЕРИЧКИХ СРБА ЖИВОТ АМЕРИЧКИХ СРБА

 Пише: 
Никола 
Марић

Низак крвни притисак или 
хипотензија представља стање 
које представља нижу вредност 
крвног притиска, која је нижа 
од очекиване и зависи од особе 
до особе…Низак крвни притисак 
изазива несвестицу, вртоглави-
цу, умор, знојење…Хипотензија 
некада буде само последица не-
ких тешких болести и стања у 
организму. Ако је дуготрајна, 
низак крвни притисак може ли-

шити мозак и друге органе и тки-
ва хранљивим материјама и дове-
сти до опасних животних стања…
Сматра се, ако је крвни притисак 
90/60 mmHg , генерално рече-
но, то је низак крвни притисак тј. 
хипотензија. 

Узроци су различити. Стање 
које се лечи, али је битно да ли 
се то чини на адекватан начин и 
зато је важно да сазнамо шта из-
азива наше стање. За неке осо-
бе хипотензија може бити сиг-
нал за основни проблем, посебно 
ако се неки симптоми појаве, као 
што су вртоглавица, губитак све-
сти, недостатак концентрације, 
замагљен вид,  мучнина, бле-
да кожа, плитко дисање, умор,  
депресија, жеђ…

У принципу низак крвни при-
тисак није озбиљна ствар, и аутор 
овог текста има тај проблем…Ако  
се осећате добро и немате неке 
промене у квалитету живота, од-
лазак код доктора и није потре-
бан. Међутим, ако постоје сим-

Medical fi les

Пише:
Др. Јасмина Аврам

Нека нам школа буде са вером, политика са 
поштењем, војска са родољубљем, држава 
са Божијим благословом.

Нека се сваки врати Богу и себи; нека нико 
не буде ван Бога и ван себе, да га не би 
поклопила језива тама туђинска, са лепим 
именом и шареном одећом.

Нека се свак, ко је српски родољуб, пашти (труди) да 
задобије Царство Небеско, којим се једино може одржати 
царство земаљско на дуже време.  
    Свети Николај Српски

ме да са закашњењем добијем 
америчко држављанство. Упи-
тан да ли сам свесно пома-
гао Комунистичку партију 
Југославије рекао сам испити-
вачу, Еф-Би-Ај- цу, праву исти-
ну. Будући да сам плаћао чла-
нарину Народној омладини, а 
овај новац је ишао комунисти-
ма, помагао сам Комунистичку 
партију Југославије. А било би 
много једноставније да сам ла-
гао као и остали свет и на време 
примио држављанство, то јест 
одмах после испита.

А сада да се вратимо унијама. 
Неке од њих биле су толико јаке 

(Teamsters, UAW, итд.) да их 
америчке власти нису могле 
да пипну. Моја сопствена унија 
умела је да заштићује неке на-
ставнике који су били безвред-
ни, спавали за катедром, до-
лазили у школу неспремни, 
злоупотребљавали болесничка 
одсуства, и томе слично. Није 
било начина да се ове поква-
рене јабуке отпусте, сем ако 
су учинили неко криминално 
дело. Неки радници аутомобил-
ске индустрије умели су да се 
хвале како су добили све што су 
тражили од послодаваца па им 
је понестало идеја за следеће 
преговоре.

Уније постоје и данас. Изгу-
биле су много снаге у последње 
време, привреда је ослаби-
ла, послови се тешко добијају, 
здравствена осигурања постала 
немогућа да се контролишу, и 
то до те мере да компаније више 
нису у стању да својим запосле-
нима пруже привилегије, држа-
ве као и цела Америка запали у 
тешке дугове… Шта да се ради? 
У последњим посланичким из-

борима наши гласачи посла-
ли су јасну поруку својим пред-
ставницима да буџети мора да 
се смање, а државе као што су 
Висконсин, Индијана и Охајо 
боре се шаком и капом да би 
спречиле гувернере у  њиховим 
покушајима да се ограниче пре-
говарачка права јавних службе-
ника. Протести постају све већи 
и сваког дана све гласнији, а 
крај им се нигде не види.

Има ли места за некакав 
компромис? Не знам. Завис-
но од личног интереса ми смо 
или за, или против синдиката. 
Тешко је да се човек одрекне 
већ давно стечених привилегија 
које се дуго уживају, али ако 
желимо да сачувамо државу 
од банкротства и уништавања 
свачијих живота морамо нешто 
да учинимо.

А ако пратите догађаје у 
нашој Србији уверићете се 
да ни српски синдикати нису 
другачији. И они штрајкују, 
чак и наставници и полицајци. 
Постоје толике организације 
да не могу да пратим ко је ко 
и ко кога заступа, као што ни-
сам у стању да одгонетнем које 
скраћенице представљају које 
политичке странке у данашњој 
врло малој држави Србији.

Србија има исувише много 
министарских столица, исуви-
ше странака, много бирократије 
за једну тако малу земљу. 
Такође сам убеђења да Србија 
још увек има исувише много 
пртљага преосталог од Тита  и 
његових комуниста. Нека име-
на су измењена, тачно је, али 
ништа друго.

птоми о којима смо причали горе 
у тексту, потребна је консултација 
свог доктора јер се може поткра-
сти  неки озбиљнији здравствени 
проблем, као што је  поремећај 
штитне жлезде, Адисонова бо-
лест, хипогликемија, срчана сла-
бост, смањени откуцаји срца 

…Код дехидрираности услед 
повраћања, пролива, повишене 
температуре, напорног вежбања, 
код употребе диуретика…
Најозбиљнији пад крвног прити-
ска је тзв. хиповолемијски шок, 
губитак крви (различити узроци), 
сепса, алергијски шок, недоста-
так хранљивих материја у орга-
низму (вит.Б12 и фолне кисели-
не), чија је последица недовољна 
производња црвених крвних 
зрнаца и долази до хипотензије…

Кратко ћемо се осврну-
ти на типове хипотензије, који 
постоје, а то су ортостатса или 
постурална (која се дешава 
код наглог устајања из седећег 
и лежећег положаја), затим 
постпрандијалан (после јела), код 
дужег стајања (карактерише се 
несвестицом и заборавношћу…). 
Ризико-фактори за настанак овог 

Како 
живети 
са ниским 
крвним 
притиском

поремећаја су године живота, 
различити лекови (диуретици), 
разне болести (о којима смо већ 
говорили…). 

Дијагностика која се 
примењује ради утврђивања 
узрока сниженог крвног при-
тиска је систематски преглед, 
лабораторијска испитивања. За 
циљ има да се утврди да ли је 
хипотензија сама по себи так-
ва тј. примарна или је последи-
ца неког озбиљнијег проблема у 
организму. Лечење није потребно 
ако се не ремети квалитет живо-
та. У првом акту треба покушати 
са већим уносом соли, воде, ко-
феина, вежбањем…Ако то не по-
могне потребно је узети одређене 
лекове. А хипотензију која је на-
стала као последица неке друге 
болести, лечимо ту болест.
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Пише: Новка Илић

Има ли у српским сели-
ма живота, ако га има какав 
је, ко данас у селу види шан-
су? У овом броју „Слободе“ до-
носимо три приче из три села. 
Заједничка им је: борба да се 
остане и опстане, да се у вели-
ком раду остави траг иза себе, да 
се преживи, и проживи, и да се 
у миру доживи дубока старост. 
Једноставност живота на селу, 
посвећеност мукотрпном раду 
и жеља да се сачувају породица, 
земља, стока... су и највеће ле-
поте тога живота

Шта ће пролеће рећи
Мирослав Гардић живи у 

ужичком селу Качер. Има 38 
година, ожењен је, кћерка му 
се зове Ружица, а син Светозар. 
Мирослав је један од највећих 
произвођача говеђег меса у 
овој регији. Годишње испору-
чи тржишту близу 30 тона све-
же јунетине. Мирослављево 
домаћинство „ушушкано“ је 
међу брежуљцима, и на први 
поглед говори да је још од 
раније газдинско. У дворишту 
су две куће, неколико помоћних 
објеката, нова и стара штала, 
пољопривредне машине. Годи-
нама се фамилија Гардић бави-
ла узгојем стоке. Мирослав је 
посао преузео пре пет година, 
када је остао без посла у Војсци 
Србије. Своје имање назива 
фармицом, а на њој је тренут-
но 80 грла говеда, и 40 оваца. 
Дневно једној ужичкој млекари 
предаје преко 180 литара мле-
ка. Мирослав каже, у Качеру 
сада има 12 младих сточара, и 
они су пре три године основали 
сточарску задругу „Златиборка“ 
како би лакше конкурисали за 
средства код локалне заједнице, 

и републичких министарстава, 
али и код фондова за прекогра-
ничну сарадњу:

„Хтели смо да оснујемо 
мини млекару како бисмо 
порерађивали млеко наших кра-
ва, и те производе пласирали на 
тржишту. Добили смо новац од 
Министарства за пољопривреду 
у износу од 35.000 евра, али 
када је требало локалне вла-
сти да нам издају грађевинску 
дозволу и остале папире за 
подизање млекаре, нисмо на-
ишли на разумевање. Тако смо 
тај наш пројекат оставили за 
боља времена. Међутим, како 
су у овој години, за прва два ме-
сеца страховито скочиле цене 
сточне хране и горива, ми не да 
нећемо отворити млекару, већ 
размишљамо и о смањењу грла 
говеда. Сва је срећа те имам 
своје сено, а кукуруз и остале 
компоненте купујем у Банату, 
па тако сам силирам и правим 

сточну храну. Посао око гове-
да је тежак, радим од 6 ујутру, 
до 8 увече, и лети и зими. Иако 
имам своје пашњаке, све захте-
ва много рада, улагања, а време-
на су тешка. Оскудица, беда на 
све стране. Видећу шта ће рећи 
пролеће, какве ће цене бити, да 
ли ћу моћи да одржим постојећи 
број говеда, да га повећам, или 
можда да смањим“.

Мирослав прича како се 
до прошле године од узгоја 
крупне стоке могло живе-
ти пристојно, могло се и зара-
дити, и размишљати о новим 
улагањима:

„По грлу имао сам прошле 
године 150 евра месечно зара-
де, а сада је рачун скоро нула“. 

У овом селу има 450 ста-
новника, доста младих људи је 
остало ту, посветило се земљи 
и сточарству, и на први поглед 
рекло би се, ово село има шан-
су, качерски сточари ће успети. 
Мирослав је сумњичав:

„Мислим да надлежне 
пољопривредне институције у 
Србији недовољно размишљају 
на који начин да стимули-
шу развој ове области. Кон-

кретно, у мом селу млади 
пољопривредници би проши-
рили производњу, али видим, 
безвољни су, јер сви од којих 
смо очекивали неку помоћ, диг-
ли су руке, и изгледа баш их 
брига за село, и сељака, па и за 
сточни фонд Србије. Оно што 
ја желим, је да себи и својој по-
родици обезбедим пристојан 
живот, али и да унапредим и 
проширим производњу. Ето, ко-
лико је држави стало до сточар-
ства јесте и податак, да неколи-
ко година није хтела да спречи 
шверц бразилског и аргентин-
ског меса, а многи од овдашњих 
сточара су смањили број грла 
управо због појаве тог меса које 
су чак куповали и неки ужички 
пршутари, јер је било јефтиније 
од нашег меса са златиборских 
суват. Зна се добро кога је ква-
литета то шверцовано месо.

Мирославу у послу помаже 
супруга Ана и мајка Вера која 
је задужена за мужу крава. Вера 

подржава сина, и нада се да ће 
доћи боља времена. Најважније 
је не напуштати село:

„Видите наше село, лепо, 
родна земља, па зашто млади да 
не остану. Десетак последњих 
година ретко ко одлази, кроз 
село се чује дечја граја, у шко-
ли има више ђака... Боже дај да 
нам се напуни село као нека-
да.“

Сем узгоја стоке, мешта-
ни села Качер су познати и као 
призвођачи малине. Међутим, 
Мирослав каже, перспективније 
је сточарство, а подаци говоре 
да у овом селу има највећи број 
грла крупне стоке у односу на 
број његових становника. Качер 
је једно од ретких села у десет 
општина Златиборског округа, 
које у последњих десет година 
не бележи одлив становништва.

Стопили смо се са шумом, 
са мирисом исечене букве

Косјерићко село Засељска 
Река је планинско село на по-
ловини пута између Поже-
ге и Косјерића. Од врха села, 
па према Каони, и Буковима, 
и даље ка ваљевским селима, 

простиру се хектари и хектари 
букове шуме. У дну села је два-
десетак кућа са малобројним 
домаћинствима. Мир је обавио 
и куће и окућнице, њиве иза и 
испред, и ништа се нигде не би 
чуло данима, да није реских зву-
кова моторних тестера и повика 
водича коња. Ови звуци, и лети 
и зими “опомињу“ да се ово село 
не предаје, да живот има свој 
ток, и да се дрвосече које већ 
три године ангажује предузеће 
„Србијашуме“ уклапају у искон-
ска правила планинских села. 
Раније су се по селима екипе 
дрвосеча смењивале пре него 
што им мештани и запамте име-
на, последњих годину дана по-
сао сечења букове шуме „пого-
дио“ је и организивао дрвосеча 
Славољуб Бибић, из Котор Ва-
роши, који је отуда довео своју 
екипу босанских дрвосеча.

У косјерићко село Засељска 
Река, из Котор Вароши стигли 
су секачи Радослав Бибић и Раде 

Тубић да у шуми званој Осоје 
зараде горку кору хлеба. Њихов 
учинак мерен кубицима метар-
ских букових трупаца, до пута 
што вијуга поред реке, стиже 
на самарима шест коња. Сама-
ре товаре и истоварају Здравко 
Бибић из Босанске Градишке, и 
најмлађи члан екипе дрвосеча, 
Бранко Петровић из Сребрени-
це. Сва букова кубикажа пређе 
преко њихових леђа и руку. На 
потезу од три километра са дес-
не стране реке, људи и коњи из 
шуме извуку за два месеца бли-
зу две хиљаде тона огревног 
дрвета. Посао се ради и лети и 
зими. Једино омете велики снег, 
онда дрвосече у селу сачекају 
да „одјугови“, и настављају по-
сао. Здравко Бибић је већ два-
десет година у екипама дрво-
сеча, и каже, ко зна где је све 
био. У овом косјерићком селу је 
најдуже:

„Злопатим се већ годинама 
по планинама. Кад увече изађем 
из шуме захвалим Богу што сам 
преживео још један дан. У мис-
лима су ми стално Анђелија, 
моја супруга, син Горан и уну-
чад Анастасија и Кристијан, а 
имам и двоје унучади од кћерке 
Гордане. Далеко је Котор Ва-
рош, сви моји брину, знају какав 
је ово тежак посао, знају да је 
опасно кад дрво крене тамо где 
ниси намерио. Тешко је нама, 
али тешко је и овим коњима, ис-
трошени су као и ми. Живот ти 
је то, тежак, а опет стопили смо 
се са шумом, са мирисом исече-
не букве, и само ова шума крије 
наше патње, и патње коња.“

Здравко је из Босне са собом 
довео шест својих коња, а водич 
им је најмлађи у екипи, Бранко 
Петровић из Сребренице. Тек 
му је 23 године, а жали се, ис-
трошио је снагу за пола живота:

Остависмо снагу, и ми 
и коњи, по овим јаругама 
осојанске шуме. Увек нам се два 
коња одмарају у селу, изнајмили 
смо шталу. Када су у пуном са-
ставу, дневно изнесу и по 35 ку-
бика дрвета, то је довољно да се 
утовари у неколико камиона.“

Испричао нам је Бранко да 
се у шуми најбоље сналази ко-
била Марија. Најбрже нађе уске 
и стрме стазе између великих 
стабала. За кобилом Маријом 
поредак у колони је увек исти: 
Марију прати Дорат, за њим су 
Анка, Гордан, Путко и Цветко… 
Понекад и коњи имају слободан 
дан, али, каже Бранко, када се 
обори велики број стабала, нема 
слободних дана, ни за људе, ни 
за коње. Екипа је тада у пуном 
саставу.

Не причају много дрвосече 
из Засељске Реке, нема се шта 
много ни рећи кажу, тежак по-
сао, зарада тек да се преживи, 
времена су гадна, нема избо-
ра, сам за себе додаје Бранко, и 
окреће се да на плинском решоу 
у сред осојанске шуме загреје 
пасуљ из конзерве. Не смета му 
што се данима једе „сува хра-
на“, ни рад од свитања до мрака, 
али му смета што је у овој шуми 
лош домет „шездесетчетвор-
ке“ те данима није чуо супру-
гу Мају, и двогодишњу кћерку 
Николину, које су остале да у 
Сребреници чекају Бранков по-
зив и повратак из косјерићког 
беспућа.

Ратков живот рабаџијски
У бајнобаштанском селу 

Црвица живи Ратко Мијаиловић, 
94 године му је , ускоро ће за-
корачити у 95. и последњи је 
рабаџија у овом крају. Иако у 
дубокој старости, не предаје се, 
каже још увек се понеко сети да 
га позове да превуче сено, дрва... 
тамо где нема пута, волујска је 
запрега незаменљива. Некада је 
Ратко у средњем Подрињу „ве-
дрио и облачио“, није било по-
сла у коме није и он учество-
вао. Иако овог занимања одавно 
нема, остала су сећања других, 
али и Раткова:

„Баш сам скоро рачунао, 
до сада сам променио дваде-
сет двоја кола, и 40 пари во-

лова. Видите у штали и даље 
имам волове, ја бринем о њима, 
а рабаџијске послове ради мој 
син Никола. И док сам, жив 
биће тако, нећу да их продајем, 
волим их, а волим и рабаџијски 
посао.“

Са сетом се овај крепки 
бајнобаштански старина сећа 
својих рабаџијских почетака. 
Био је млад, тек напунио чет-
рнаесту, а то занимање било је 
цењено и плаћено:

„Лепо су ме прихвати-
ле старије колеге, сећам се на 
дугим путовањима до Шап-
ца, Ваљева.Лознице, Ужица, 
Вишеграда, песмом сам им 
прекраћивао пут, имао сам 
глас.... често сам им певао ону 
рабаџијску: „Еј лике, лике, по-
неси нам хармонике, и поне-
си гајде, па са нама хајде...“ По 
тој песми сам и добио надимак 
Ликаџија, којим ме и данас овде 
у Црвици зову“.

По надимку су Ратка препо-
знавали широм бајнобаштанског 
краја, а овај надимак остао је и 
синовима Петру, Николи и Сло-
бодану, али и кћеркама Нади и 
Ради. Сви кажу, отац Ратко, сем 
рабаџилука, ништа друго у жи-
воту није радио. И Ратко се сла-
же, и радо прича о свом послу:

„ Некада се лепо зарађивало, 
од тога сам могао децу да 
школујем. Било је много 
рабаџијске муке, али и лепих 
дана. Људи су ценили рабаџије, 
а девојке волеле. Ми смо на ва-
шарима били главни, густира-
ли смо музику, а некада богме и 
ноћи проводили по биртијама, 
нарочито после дугог пута. Сви-
рачи су знали нашу слабу тач-
ку, и обавезно се свирала песма: 
“Јао мене, где ми прође време, 
за колима и за воловима...“ ми 
рабаџије окитимо их парама, 
крене онда рабаџијско коло, и 
тако до зоре...“

У породици Ратка рабаџије 
сви су задовољни, сложни, теш-
ко се живело, али Ратко је знао 
и имао снаге да од рабаџијског 
хлеба сву децу „изведе на пут“, 
каже кћерка Нада, која се 
присећа:

„Волео је наш отац да попије, 
па га у зору припитог и усну-
лог волови доведу до пред кућу. 
Срећом, здравље га послужило, 
и даље га служи. Поносан је он 
на све нас, на унучад, на прау-
нучад, има их петнаесторо, а 
хвала Богу, стићи ће и чукуну-
нуче. Сви долазимо у кућу код 
оца Ратка, помажемо му у све-
му, негујемо нашег Ликаџију.

Испричао нам је Ратко да 
ни сам не зна колико је у ове 
бајнобаштанске пасивне крајеве 
довукао пшенице и кукуруза 
из Мачве, са колико је соли и 
шећера снабдео домаћинства и 
са једне и са друге стране Дри-
не. Терао је Ратко преко Дри-
не ракију, суву шљиву, боро-
ву и јелову грађу, а где год су 
се поправљали задружни домо-
ви, школе, црква, грађевински 
материјал је воловима допре-
ман. Црвичке рабаџије, на челу 
са Ратком, биле су увек спрем-
не, волови упрегнути, стиза-
ли су увек кад треба, и где тре-
ба. Раткова рабаџијска запрега 
превезла је тоне и тоне камена 
уграђеног у корито реке Вре-
ло на Перућцу. Ишло се по сне-
гу, киши, по мразу и врућини. А 
кад се деси квар, сам си мајстор, 
каже Ратко и додаје како је сам 
и волове поткивао. Чека Рат-
ко да и ова зима прође, и да 
опет одради понеки рабаџијски 
послић, док може. Није му теш-
ко, године лако носи, воли и 
негује волове...

„Последњи посао за моје во-
лове биће да када дође време за 
то, и мене одвуку до места где 
ћу вечно боравити, поред су-
пруге Здравке...“

Последња жеља рабаџије 
Ратка биће испуњена када дође 
време, поручују његови синови и 
кћери, и уверавају: волове неће 
продати, можда рабаџијаки по-
сао још понегде, и понекоме за-
треба. 

РЕПОРТАЖАРЕПОРТАЖА

Српска села и Српска села и 
људи у њимаљуди у њима
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 Има ли у Србији 
начина да се живи 
боље или нам је 
„таман тако како смо 
заслужили“?*

У СРБИЈИ данас, сваког радног 
дана у просеку, без посла остане 
339 радника. За последње две и 
по године 200.000 људи оста-
ло је без радног места и зара-
де, док је скорашњи податак да 
тај број иде чак и до 400.000. 
Они који раде и примају пла-
те панично страхују да се не 
придруже армији оних за које 
више нигде нема места. Ипак, 
статистика каже да и од оних 
који зарађују, готово трећина 
не може да живи од сопствених 
примања. У Србији, двоје за-
послених у једној породици, у 
просеку зараде таман половину 
од суме неопходне за живот ка-
кав се у нормалним државама 
сматра удобним. Рачуница која 
овде опстаје, изгледа, једино уз 
помоћ магије преживљавања. 
Једну ТВ причу коју сам ради-
ла на овом месту претварам у 
трагање на папиру за докази-
ма да у Србији постоји паралел-
ни свет: један реални и други у 
коме се увек троши више него 
што се заради, ако онај ко трага 
жели да живи и преживи.

- Укупна примања моје по-
родице су 30.000 динара. Радим 
на рударском копу у Костолцу. 
Супруга не ради нигде, имамо 
школарца од десет година. Ра-
чуне за струју не плаћам већ пет 
година. Заправо, покушавам да 
заварам електродистрибуцију 
плаћајући  једва половину ме-
сечног дуга на сваких неколико 
месеци. Дугујемо за комуналије, 
телефон платимо кад дође вре-
ме да нам га искључе. Имамо 
„пентијум двојку“ који ми је по-
клонио другар сажаливши се 
кад је видео да је нов рачунар 
за нас недостижни сан. Никада 
дете нисмо водили ни на море, 
ни на зимовање. А мислите ли 
да они који немају могућности, 
ни жеља немају? – јетко каже 
Дарко Грујић из Лазаревца.

Никола Гордић из Алек-
сандровца је дипломирани 
инжењер електротехнике:

- Имам 28 година и плату од 
32.000 динара. Кад сам нашао 
и такав посао, скоро да сам већ 
био дигао руке да ћу успети, зато 
што младих,  високообразова-
них у Србији има много, а посла 
за оне без партијских књижица 
готово да и нема. Са дипломом 
коју имам, у нормалној земљи 
био бих припадник средње класе 
и радио за плату од 3.000 евра, 
али ја живим са родитељима. 
Нема теорије да купим стан. 
И сада дајем око 10.000 дина-
ра свог дела за рачуне, за храну 
12.000, за гориво 3-4.000. Оста-
не колико да купим себи неку 
крпицу месечно, да изађем пар 
пута у град и да одем до Бео-
града где сам студирао и где ми 
живи већина пријатеља једном 
месечно. На мору сам последњи 
пут био 2005. године, а о поро-
дици не могу ни да размишљам, 
јер не бисмо имали где да жи-
вимо.

Без укључених камера и они 
којима је живот берба, а не бор-
ба, много су храбрији. На тек-
стове којима се анализира 
садашњи, „од јутра до сутра“, 
начин живота у Србији, неко ко 
се потписао са „син Блудимир“, 

Пише: Марина Дабић

иронично реагује у једном днев-
ном листу:

 - Није тачно да се у Србији 
тешко живи. Ево, ја живим 
баш џековски. Имам 35 годи-
на и још сам на трећој годи-
ни права. Мајка је учитељица у 
пензији, отац административац 
у државној служби. Сваког јутра 
узмем из кевиног новчаника 
300 „кинти“ и одем на еспресо 
у Страхињића Бана. Другари и 
ја „одглуваримо“ по три-четири 
сата, меркамо девојчице, при-
чам им како држим пола гра-
да, некад нешто и буде, ако ме 
разумете... Кад треба да се купе 
нове „гиље“ једном месечно, да 
не идем као неки клошар или 
неки брендирани дуксић, гле-
дам прво да ли се ћалету зало-
мио неки регрес. Ако није, брзо 
препродам неки мобилни и 
снађем се... Клопам на „гајби“, 
наравно, кева је најбоља кува-
рица. Све у свему, има да се об-
уче, изађе, поједе. Шта више да 
тражим? Живим као цар!

Ко је „појео“ разлику?
На сасвим другој страни су 

они које највише плаши што 
више немају могућност да било 
шта планирају на дуже стазе. 
Превише је параметара који, 
нажалост, могу да обећају само 
неизвесност. У амбијенту који 
карактерише сада већ двоциф-
рена инфлација и свакодневно 
слабљење динара не постоји на-
чин да се нешто планира. Само 
у јануару најмање десет артика-
ла поскупело је од 3 до 15 од-
сто: млеко, брашно, шећер, со-
кови, јужно воће, кућна хемија, 
слаткиши, тестенине, електрич-
на енергија ће 1. априла поску-
пети за више од 14 процената.

Просечна зарада 2008. годи-
не у Србији је била 32.764 дина-
ра или око 410 евра. У јануару 
ове године нето-плата износи-
ла је 34.009 динара, или око 325 
евра. Ко је „појео“ разлику? 

Непредвидивост живот-
них околности на својој кожи 
највише су осетили они који су 
се задужили. Они који су, пре 
скоро три године узели толико 
рекламиране стамбене креди-
те у швајцарским францима – 
најгоре су прошли. Готово све 
дневне новине објавиле су ових 
дана „Писмо јавности корис-
ника Пиреус банке“ чији пот-
писник Маја Петровић ставом 
очајника објашњава:

- Сваког од нас је различи-
та мука натерала да узме стам-
бени кредит и купи неки свој 

мали део свемира. Били смо 
свесни ризика потписивања 
уговора са крајње недефиниса-
ном вредношћу каматне стопе, 
али нико од нас није могао ни 
да претпостави да је реч о веома 
добро смишљеном поступку и 
израженој интенцији за стицање 
бесправне зеленашке добити. 
Нико није могао  да претпоста-
ви да је овакав степен тираније 
могућ у 21. веку. Подизање ка-
матне стопе са 3,9 % на 6,9% од 
стране Пиреус банке за неког 
могу представљати само бројке. 
За сваког од нас су животне 
муке и непрестано очајничко 
сналажење, одрицање од свега 
овоземаљског, а све у покушају 
да прикупимо онолико новца 
колико би задовољило грамзиве 
банкарске чиновнике. Не само 
што су завукли руке дубоко у 
наше празне џепове, већ су, не 
пронашавши ништа у њима, по-
чели да продају станове који, за-
право, никад и нису били наши. 
Да би зло било још веће, ти кре-
дитом плаћени станови сада 

вреде мање од преосталог дуга 
према банкама. Дебело смо им 
плаћали, изгубили некретнине, 
а идеју да смо могли да оствари-
мо породичну срећу и даље ску-
по плаћамо. А зашто? Е, то бих 
и ја волела да знам. Зашто је и 
државна политика била усмере-
на ка наговарању становништва 
да склапа уговоре о стамбеним 
кредитима? Да би се покренула 
једна привредна грана? Да би се 
развило потрошачко друштво? 
У позадини свега је прећутна 
дозвола банкама да у највећој 
мери исказују своју самовољу и 
деле астрономске новогодишње 
бонусе захваљујући људима 
за чију децу Деда Мраз не 
постоји...

Светлана Весић такође наво-
ди да је, у јануару 2008. године 

узела кредит за стан од 46.000 
евра:

- Тада је то било око 70.000 
швајцарских франака. Рата 
нам је била непуне 22.000 ди-
нара, што је представљало око 
40 одсто моје зараде. Франак је 
ојачао, а банка подигла камату, 
па су ми последњег месеца ски-
нули око 34.000 динара, више 
од 60 одсто плате која ниједном 
није повећана откад сам узела 
кредит. Не видим решење. Чак 
и да издам тај стан и вратим се 
код родитеља, кирија ми неће 
бити довољна да покријем рату 
кредита.

Милијарде за повлашћене
Има ли у Србији материјала 

за боље или нам је „таман она-
ко како смо заслужили“, као у 
песми Ђолета Балашевића? Ка-
тарина Остојић из Горњег Ми-
лановца, у поменутој ТВ причи 
о животу у Србији за све криви 
политичаре:

- Нису криви само они 
на врху, него они од месне 
заједнице. Основни циљ сва-
ког ко уђе у „коло“ јесте да 
напредује тако што ће да пре-
скочи оног испред и да згази 
оног иза себе. Одржавају се на 
освојеној позицији, подмићују 
оног који им је хијарархијски 
надређен... Није то лака 
игранка, нема много места за 
размишљање о сиротињи док 
сви покушавају да стрпају што 
више у свој џеп. 

Срба Филиповић каже да је 
народу мука од прича о Европи, 
док већини крче црева:

- Не занимају народ више 
интеграције и велике приче. 
Људе сад занима како да се 
угреју зими, како да се прехра-
не, деци уџбенике да купе и да 
плате порез на стан, ако су има-
ли среће да га стекну док се то 
још могло. Тим стварима ће 
морати нова власт да се бави. 
Нема више правих прича о бор-
би против корупције и крими-
нала, све се претворило у обич-
не флоскуле које служе да се 
грађани забављају.

Према проценама анали-
тичара, Србија на годишњем 
нивоу протраћи милијарде 
на корупцију. Само у области 
јавних набавки, у које власти на-
водно годинама покушавају да 

Магија Магија 
преживљавањапреживљавања

ОГЛЕД: ОД ДАНАС ДО СУТРА, А ГОРЕ НЕГО ЈУЧЕ

Малишан снимљен на српским 
улицама, одевен у “спајдермен” 
униформу  у брзој потрази за свиме 
што би му било од користи

уведу прописе који ће смањити 
простор за малверзације, 
повлашћени напуне своје 
џепове за око милијарду евра 
на годишњем нивоу. 

- На следећим изборима 
прво ћу да ставим руку преко 
листе оних који сада владају и 
оних који су владали до пре де-
сет година, па ћу да заокружим 
неког од преосталих кандидата. 
Да сам помоћу коцкица за јамб 
до сада бирао за кога ћу гласа-
ти, боље бих изабрао – рекао 
је Ненад Јанковић из Крушев-
ца, изабравши да нас подсети 
да је „срамота бити сиромашан 
у богатој земљи, али да је још 
срамотније бити пребогат у 
сиромашној држави“.

Кад у неком друштву сва-
ки пети становник припа-
да средњем слоју, оно може да 
функционише. Али, у Србији је 
сваки пети радно-способни ста-
новник који има између 15 и 65 
година – незапослен. Мишљења 
социолога и економиста се 
разликују, па данас, гледано из 
њихових различитих углова, 
средњем слоју припада између 
10 и 25 одсто становништва. По 
социолошкој дефиницији Рајта 
Милса, пре пола века средњој 
класи припадали су високоо-
бразовани људи, просветни рад-
ници, инжењери, менаџери, 
лекари и, за неверовати, чак 
и новинари. Код нас се данас 
припадност сталежу одређује 
искључиво према дебљини нов-
чаника. Социолог Слободан 
Цвејић из Института за соци-
олошка истраживања каже да 
је управо чињеница да „људи у 
Србију путују, иду на зимовања 
и летовања и да то не чине само 
власници великих фирми и они 
који имају јахте и авионе, доказ 
да у Србији постоји средња кла-
са“.

Можда и постоји, али рад-
ницима, људима који живе на 
селу, незапосленима и пензио-
нерима, та теоретисања дефи-
нитивно личе на бајку. У Србији 
је готово замрло тржиште не-
кретнина, возимо аутомобиле 
које на западу одбацују, кад оде-
мо на море месецима грцамо у 
дуговима. Порастао је једино 
број домаћинстава у Србији 
која имају рачунар, па га сада 
има свака друга кућа. Данас се 
Србија гуши у ријалити програ-
мима, радници пред камерама 
одсецају себи прсте, деца мо-
билним телефонима снимају 
злостављања вршњака. Има 
тога и у другим друштвима, али 
нама је наша мука најтежа.

Због тога што вековима 
доказујемо да сами себе не уме-
мо да уредимо, они што тврде 
да нам је једина солуција про-
текторат, кажу и: какав на-
род, таква власт; каква власт, 
таква држава. Мени се учини-
ло да би причу о Србији данас 
најбоље могао да илуструје ко-
ментар кога случајно пронађох 
на једном од блогова:

- До четрдесете сам мислио 
да би ваљало да се одвојим од 
родитеља, између четрдесете и 
педесете више нисам био сигу-
ран у то, а сада, после педесете, 
молим се Богу да што дуже по-
живе моји родитељи и њихове 
пензије, а породице и децу нека 
прави ко може. Ја то не могу.

Вреди ли онда, за крај, уоп-
ште и да помињем јеврејску 
пословицу која каже да сиро-
маштво није срамота, али није 
ни част. Ако се онима који су 
на дну лествице учинило да је 
сиромаштво њихов квалитет, 
зато што других немају, нека се 
тргну. Кад сиромах кихне, сам 
себи мора да пожели здравље. А 
ко ужива у јадиковању увек ће 
наћи нешто због чега ће моћи 
да јадикује. Ја волим да ка-
жем да нас побеђује само оно 
чега се плашимо. Нешто слич-
но поручивао је и вечни Душко 
Радовић: „Ако желиш да помог-
неш својој земљи, скини јој се с 
врата.“ Кад би га бар неки по-
слушали...

Основни циљ сваког 
ко уђе у „коло“ јесте 

да напредује тако што 
ће да прескочи оног 

испред и да згази оног 
иза себе. Одржавају се 
на освојеној позицији, 

подмићују оног који 
им је хијарархијски 

надређен... Није то лака 
игранка, нема много 

места за размишљање
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АКТИВНОСТИ СНО:

ОБНОВИЛИ ПРЕТПЛАТУ:
Милош Цветиновић, Раде Раковић, Симо 
Чулић, Миодраг Поњавић, Зорка Симић, 
Ран Миловановић, о. Зоран Радовић, 
Никодије Мијаиловић, Петар Ђорђевић, 
Илија Катић, Срђан Лазаревић, Душан 
Петровић
НОВИ ПРЕТПЛАТНИЦИ:
Ивана Црномарковић (Србија), Зоран 
Рубаковић

ПРИЛОЗИ ЗА ПОСТРАДАЛЕ ОД 
ЗЕМЉОТРЕСА У КРАЉЕВУ
БОЖИДАР СИМИЋ ........................  50.00

ПРИЛОЗИ СНО:
 
НИКОЛА И ХЕЛЕН МИЛИНОВИЋ.............100.00
ЈОВАНКА СЕМИЗ........................ .....................  10.00
СЛАВКА ФЕГЕР.................................................  10.00

Вековна успомена су 
надгробни споменици

VENETIAN
Monument Company

527 North Western Avenue
Chicago, IL 60612

Tel: (312) 829-9622

  Више од 30 година помажем српским 

фамилијама у изградњи надгробних 

споменика. 

   Ја сам специјалиста за дизајн и натписе 

на српским споменицима, ћирилицом и 

латиницом. Ја нудим: специјално повољне 

цене и услове нашим српским муштеријама, 

што други не могу. Упоредите наше цене са 

другима и уверите се. Највиши квалитет 

гранита и израде, изванредну и брзу услугу, 

највећи избор на средњем Западу. 

   Молим вас јавите ми да закажете када 

желите да видите нашу разноврсну 

изложбу надгробних споменика. Уколико 

нисам моментално у предузећу, компанија 

ће ме одмах обавестити, само реците ваше 

име, адресу и телефон. 

  Ми подижемо споменике код наших 

манастира Пресвете Богородице (Грача-

ница), Грејс Лејк, IL, и Светог Саве, Либерт-

вил, као и на многим гробљима у Чикагу и 

околини. Унапред хвала. 

Представник компаније

Вучета Рутовић / Vuceta Rutovic

2022 West 79th Place #227

Merrilville, IN 46410

Tel: 1-219-756-6505

Србине! Српско је писмо 
ћирилица. Када Србину 

пишеш - Пиши ћирилицом! 
Ако ти из Отаџбине пишу 
латиницом, одговори им да 

ти пишу српском Ћирилицом. 

У оквиру «Вечери 
Слободе» одржано 
предавање др Срђе 
Трифковића о арапском 
друштву

У петак увече, 4. марта, у седиш-
ту СНО у Чикагу Срђа Трифковић 
одржао је предавање о политичким 
превирањима у арапском свету. 
Пред пуном салом др Трифковић 
је указао на препреке процесу мир-
не демократизације, а пре свега на 
вишеслојну сложеност арапског 
друштва -- са посебним освртом на 
наслеђе ислама. По његовим речи-
ма,

«Неки демократски преображај 
Блиског Истока по моделу западних 
либералних друштава није могућ у 
пракси и није пожељан у принци-
пу, јер из њега могу да профитирају 

само оне струје које у демократији 
виде привремено оруђе за трајну 
шеријатизацију друштва. Осно-
ва друштвеног и правног порет-
ка у исламу јесте Куран, конач-

но и савршено откровење Алахове 
воље, коју мора да следи и поштује 
све шта постоји. Алахов суверени-
тет, пак, непомирљив је са сувере-
нитетом народа који представља 
суштину демократије.»

Трифковић стога сматра да је 
пожељна стабилизација режима у 
Египту под војном управом, пре не-
голи исхитрене реформе под при-
тиском Обамине администрације, 
од којих би само тврдокорни исла-
мисти попут Муслиманског брат-
ства имали користи.

После предавања др Трифковић 
је одговарао на бројна питања при-
сутних, многа од којих су се одно-
сила на његово враћање са канад-
ске границе о чему објављујемо 
детаљан извештај у овом броју 
«Слободе».

Др Трифковић говори 

Предавање др Трифковића
СЛОБОДА У СВАКОЈ СЛОБОДА У СВАКОЈ 

СРПСКОЈ КУЋИСРПСКОЈ КУЋИ

СЕДНИЦА ЦЕНТРАЛНОГ ОДБОРА СНО 

Редовна седница Централног одбора СНО одржаће се у суботу 26. марта 

2011. са почетком у 2:00 сата после подне у просторијама СНО на 5782 Н. 

Елстон Аве. Молимо све чланове да присуствју овој важној седници.

                                         Из канцеларије СНО

СКУПШТИНА ОДБОРА СНО У СЕВ. ЧИКАГУ

Месни одбор СНО у Северном Чикагу одржаће редовну годишњу Скупштину 

чланства у суботу 19. марта 2010. у просторијама Дома СНО  на 5782 Н. Елстон 

са почетком у 2:00 сата после подне. Апелујемо на све чланове да узму учешћа 

на овој скупштини.

 Председник   Драган Вујошевић  Секретар Небојша Живковић

БЕОГРАД - Више од 40.000 људи у Србији, међу 
којима и 9.000 житеља главног града, зависи од на-
родних кухиња у којима добијају један кувани об-
рок дневно, изјавио је саветник министра за рад и 
социјалну политику Љубомир Пејаковић.

«Према проценама, 72 народне кухиње обезбеђују 
36.000 оброка. Том броју треба додати и око 9.000 
оброка који се из београдске народне кухиње деле 
на више пунктова у граду», рекао је Пејаковић. По-
требе су далеко веће и њих ће, како је додао, држава 
ублажити тако што ће ускоро почети дистрибуцију 
33.500 пакета хране најугроженијим породицама 
широм Србије.

«Неке општине немају могућност да организују 
кухиње и ту ће излаз бити у слању пакета - који ће 
у 83 сиромашне општине добијати сеоска и старач-
ка домаћинства која не примају никакву помоћ», ка-
зао је Пејаковић.

Он је подсетио да је из буџета за најсиромашније 
издвојено 330 милиона динара - 220 милиона за 
набавку хране за народне кухиње и 110 за паке-
те који ће садржати и средства за хигијену. Према 
Пејаковићевим речима, у току је јавна набавка па ће 

све народне кухиње већ у априлу бити опскрбљене 
намирницама које би требало да задовоље њихове 
потребе скоро до краја године.

Влада за народне кухиње купује брашно, уље, 
месне нареске, пасуљ, пиринач, тестенину, зачи-
не, ђувеч, конзерве грашка и бораније, док општине 
обезбеђују сезонске намирнице, простор и раднике.

Најтежа ситуација је на југу Србије, где су потре-
бе веће од оних које се тренутно покривају, рекао је 
Пејаковић и додао да ће се министарство за рад и 
социјалну политику и даље трудити да у складу са 
реалним потребама обезбеди намирнице. Стручни 
сарадник за социјалну делатност у Црвеном крсту 
Драгица Кљајић рекла је да од 72 народне кухиње 
тренутно ради између 50 и 60.

«У Србији свакодневно на пола литре куваног об-
рока и пола хлеба чека 29.480 најугроженијих, међу 
којима нису становници најсиромашнијег југа», ка-
зала је Кљајићева.

Ниш ће ових дана, након седам година паузе, до-
бити народну кухињу коју ће моћи да користити око 
1.200 људи, казала је она и додала да су потребе у 
том граду и пет пута веће.

«Потребе за народним кухињама су велике 
чак и тамо где постоје. Само у Кикинди имамо 
500 корисника, па можемо замислити колико би 
их било тамо где због тешке ситуације локална 
самоуправа нема могућности да их отвори», рек-
ла је Кљајићева.

На Косову, захваљујући Епархији-рашко 
призренској и хуманитарној организацији Мајка 
девет Југовића, постоји шест народних кухиња, 
у којима се хранило око 2.000 људи и деце. Сред-
ства од донација за њихов рад су на измаку, због 
чега је пре неколико дана са Косова упућен апел 
за помоћ.

Кљајићева је рекла да ће Црвени крст и ми-
нистарство за Косово и Метохију тај проблем 
ублажити тако што ће по завршетку јавне на-
бавке, која је у току, обезбедити и омогућити 
дистрибуцију око 8.000 породичних пакета 
најугроженијим житељима Покрајине.

Више од 40.000 људи храни Више од 40.000 људи храни 
се у народним кухињамасе у народним кухињама
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ПРИЛОЗИ ЗА НАГРАДУ 
ПРОНАЛАСКА 

ДРАЖИНОГ ГРОБА::

Приказ књиге “Под 
прекорним погледом 
историје”, Радована 
Калабића

Пише: Д. Ковачев

Иако је “постмодерна” 
баш у Србији показала своје 
најружније лице, Срби данас 
јако зазиру од свевидећег “ока 
Саурона”, које их мотри са куле 
коју му је подигао Холм Зунд-
хаузен. “Орци” меке окупације 
више не пале српске библиоте-
ке, већ “реконструкцијом која 
тече” затварају наше библио-
теке и музеје како би спрове-
ли “денацификацију” у наро-
ду који није био, нити могао 
бити, нацистички. Мали број 
српских књижевника данас рас-
полаже осећајем да се независ-
ност критичког духа може очу-
вати у историографији. Збирка 
чланака, есеја и студија Радо-
вана Калабића доказује да је то 
могуће.

Уместо из песме, како су на-
викли наши стари, данас се реч 
у књиге отелoвљује пробра-
на кроз веб странице интерне-
та, развијеног на основу давних 
замисли последњег светског 

генија модерне – Николе Тес-
ле. Калабићево дело је на том 
трагу, јер аутор у својим радо-
вима, окупљеним у књизи “Под 
прекорним погледом историје”, 
расветљава смисао прошлих 
догађаја везаних за нашу наци-
оналну судбину. Читаоца мучи 
“флешбековима”, суочавајући 
их са историјским чињеницама, 
уобичајено непознатим коли-
ко и судбоносним, због којих је 
Србе параисторија казнила сло-
вом срама, ако се усуде макар 
и да мисле ван категорије соп-
ствене глупости, комплекса и 
кривице.

Есејом о формирању нове 
владе Србије[1], сервиса у поли-
тици темељног уништења вла-
ститог друштва, аутор без изри-
читих сугестија подсећа читаоца 
како српска модерна власт ни-
како није умевала да разуме 
своје место у токовима интере-
са англо-империјализма, и како 
наставља да понавља исте греш-
ке на путу „евроинтеграција“. 
Након грешака српских 
владалаца и тзв. елите, 
комбиновање несналажења и 
штетног везивања за интере-

Прекорни поглед 
историографије 
Радована Калабића

Апел за 
помоћ
За довршење цркве на 
падинама Дурмитора 

На падинама гордог Дурми-
тора, на врх села Горње Крње 
на темељима цркве из време-
на Немањића, подиже се црква 
посвећена Св. Архиђакону Стефа-
ну. Житељи овог планинског краја 
су уложили све што су могли да се 
овај свети храм сазида. Остали су 
завршни радови.

Благословом Митрополи-
та Црногорско-приморског Г. 
Амфилохија желим да упутим 
братску молбу верницима Хри-
стове цркве да помогну колико ко 
може. Посебно апелујем на моје 
земљаке: Дурмиторце, Морача-
не, Ровчане и Дробњаке. Уз вашу 
помоћ зазвониће звона са ове све-
те Богомоље на Светог Илију Гро-
мовника. Света ће се чути звона 
цијелијем Дурмитором.

Са захвалношћу и уз братски 
поздрав од Томислава  Јекнића.

Ваше прилоге можете слати на 
адресу:

Mr. Tomislav Jeknic
10434 White Oak
Munster, IN 46321 - U.S.A.

се најзападнијег господара За-
пада, исту „политику“ наставио 
је бројни низ појединаца, лаких 
за манипулацију. На примеру 
претварања студентског покре-
та “Отпор” у лабораторију за 
производњу класе империјалних 
послужитеља, Калабић је по-
казао како произвођачи јавног 
мњења успешно селектирају 
омладинце, тако да им пре-
остану само свесни или не-
свесни компрадори, вољни 
за претварање сопствених 
отаџбина у колоније[2].

Да би се у проце-
су манипулације јавном 
свешћу одржала дисциплина 
колонијалних маса, у дубоком 
закулисју идеологије зависно-
сти, у претходним историјским 
периодима је било нужно моби-
лисати идеолошке потомке ста-
рих, поражених монархија[3]. 
Аутор је чак извео нумеро-
лошку (датумску) везу низа 
злочина који су непријатељи 
и „пријатељи“ извршили над 
нама и састрадалним народи-
ма. Да су светским господарима 
стварни непријаљ самосвесни 
народи, приказао је на приме-
ру Немаца, представљајући рад 
Јерга Фридриха[4], који је пред 
јавношћу ослободио тему рат-
них злочина над немачким на-
родом током Другог светског 
рата (уништење Дрездена); као 
и есејом о пројекту исмевања 

хабитуса француске национал-
не културе, а што је одрадио 
Џеф Кунс[5], наследник кон-
тинуираног револуционарног 
рада, који преко Лењина, Марк-
са и Робеспјера води порекло у 
братству мрачних Илумината.

За разлику од данашњих наи-
вних “мителојропских” конкви-
стадора Истока Европе, којима 
је довољно да им се само подиђе 
машти о сопственој величи-
ни, стварна мрачна империја 
Запада је освајачке дружине 
њихових дедова морала да мами 
реалним робљем и државама 
Востока[6].  На жалост, услед 
ужаса наметнуте нам историје, 
у којој је Запад угљем и чели-

ком ждерао месо народа и от-
имао земље на истоку, аутор се 
није бавио суштинским ратним 
циљем – уништењем бескрајног 
источњачког стрпљења. Није 
чудо, јер су Срби народ који 
уме да трпи, али не и да се 
стрпи. Наш народни ужас, 
који се три пута поновио у XX 
веку[7], изазива чињеница да се 
поход поменутих разбојничких 
дружина, политика и особи-
на увек најпре опроба баш код 
нас[8]. Наравно, предуслов за 
овај, по нашу кућу кобан dance 
macabre, био је убиство кућног 
домаћина[9], последњег вели-
ког Карађорђевића. Изоста-
нак наивно очекиване помоћи 
Србима од стране лажних са-
везника постао је усуд српских 
родољуба друге половине ХХ 
века, који нису знали да је „са-
везништво“ Запада са Истоком 

само симулација за освајачку 
стварност која није имала сна-
ге да нас сломи у изнурујућем 
походу[10].

Шта онда преостаје истори-
ографу страве и ужаса српског 
ХХ века да пружи српском ис-
поведнику вере у “Светлост од 
Светлости”, кажњеном да под 
сталном претњом Минотау-
ра бауља лавиринтом историје 
којег осветљава разнобојно 
„тамно светло“ Илумината? 
Једино да га “по разбоју” упо-
зори на опасност од „мртвих 
међу живима“ и пронађе „живе 
међу мртвима“. А писац „Рав-
ногорске историје[11]” радо и 
добро описује многе међу овим 

другим, иако добар део њих то-
ком свог живота није упознао, 
јер су их мртви међу живима 
давно пребацили с оне стра-
не гроба[12]. Тема ове збирке 
су, уствари, „сви јунаци са свих 
српских страна“, из недавнине. 
Њима и живим посвећеницима 
равногорске слободе ХХ и ХХI 
века посвећена је Калабићева 
књига.

«Аутор у својим радовима, 
окупљеним у књизи «Под пре-
корним погледом историје», 
расветљава смисао прошлих 
догађаја везаних за нашу наци-
оналну судбину. Читаоца мучи 
«флешбековима», суочавајући 
их са историјским чињеницама, 
уобичајено непознатим коли-
ко и судбоносним, због којих је 
Србе параисторија казнила сло-
вом срама, ако се усуде макар 
и да мисле ван категорије соп-
ствене глупости, комплекса и 
кривице.»

Упутнице:
[1] Уз преговоре о формирању 

нове владе Србије, стр. 11 – 19
[2] Амерички тромб у руском 

крвотоку, стр. 21 – 33
[3] Караџић у процесу контроле 

прошлости и наметања будућности, 
I, стр. 36

[4] Крај ере запечаћених прошло-
сти, стр. 51-66

[5] Холивудизација Версаја, стр 
67-78

[6] Праг европског партнерства 
и руског стрпљења (1919 – 1939 – 
2009), стр.79-127.

[7] Песак и брашно, камен и крст, 
131 – 152.

[8] Праг европског партнерства 
и руског стрпљења (1919 – 1939 – 
2009), VII – XIX,стр. 91 – 112.

[9] Убиство краља Александра I 
Карађорђевића, стр 153 – 167.

[10] Европа, Балкан и западни 
фронт, стр. 171 – 186.

[11] Калабић, мр Радован – Равно-
горска историја, Евро, Београд, 1992.

[12] Прва герила у окупираној Ев-
ропи, стр. 187 – 240.

Љубица, Томанија, Неранџа и Танкосава

«Аутор у својим радовима, 
окупљеним у књизи «Под 

прекорним погледом 
историје», расветљава 

смисао прошлих догађаја 
везаних за нашу националну 

судбину. Читаоца мучи 
«флешбековима», суочавајући 

их са историјским 
чињеницама, уобичајено 

непознатим колико и 
судбоносним, због којих 
је Србе параисторија 

казнила словом срама, ако 
се усуде макар и да мисле 
ван категорије сопствене 

глупости, комплекса и 
кривице.»

На примеру претварања 
студентског покрета 

“Отпор” у лабораторију 
за производњу класе 

империјалних послужитеља, 
Калабић је показао како 

произвођачи јавног мњења 
успешно селектирају 

омладинце, тако да им 
преостану само свесни или 

несвесни компрадори, вољни 
за претварање сопствених 

отаџбина у колоније.

Изостанак наивно очеки-
ване помоћи Србима од стра-
не лажних савезника постао је 
усуд српских родољуба друге по-
ловине ХХ века, који нису зна-
ли да је „савезништво“ Запада 
са Истоком само симулација 
за освајачку стварност која 
није имала снаге да нас сломи 
у изнурујућем походу

In memoriam У знак сјећања на великог 
човјека, љекара, писца а нада-
све патриоту Др. Дојну Галић 
Бар, прилажемо 580 долара 
Српској народној одбрани у 
Чикагу.

Смрт Др. Дојне Галић је 
неизмјеран и ненадокнадив 
губитак за српску заједницу. 
Ријетки су људи њених морал-
них, стручних и хуманих осо-
бина. Зато ће остати трајно у 
нашем сјећању.

С поштовањем,
Десанка Секулић

 ПРИЛОЖНИЦИ

Десанка Секулић 50.00
Деса Сарафијановић 50.00
Равиола Куљанин 50.00         
Н.Н   50.00
Нада Травар  40.00
Финка Спремо 40.00
Недељко Глишић 40.00
Жико Лубура  30.00
Петра Баковић 30.00
Илинка Јаничић 20.00
Радован Јанковић 20.00
Горан Глигоровић 20.00
Љубица Ђорђић 20.00
Миладин Голуб 20.00
Радојка Глишић 20.00
Гоша Ђорђић  20.00
Н.Н.   20.00
Милена Скакавац 20.00
Дивна Голуб  20.00

Др.  Дојна Галић Бар
Брате Србине, 

сестро Српкињо,

Где год да си, 

помоли се Богу 

за нашу браћу и  

сестре на Косову и 

Метохији и дај себи 

завет да је Косово 

део Србије!

ВидовданВидовдан

 у Чи
кагу 
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У програму Сабора наведени 
су и основни циљеви рада, 
уз обнову и повратак 
имовине и решавање питања 
носилаца станарског праву у 
Хрватској, повратак заузетог 
пољопривредног земљишта, 
повратак преосталих 
породичних кућа и станова, 
обнова порушених културно-
историјских споменика, 
цркава и парохијских 
домова, као и захтеви 
за држављанство свим 
грађанима који су у Хрватској 
живели и радили одређени 
број година.

У Сали манастира Нова Грачани-
ца прошле недеље је основан Сабор 
крајишких Срба, кровна организација 
свих Срба Крајишника која ће се ба-
вити решавањем њихових пробле-
ма, сарадњом са матицом, као и 
успостављања односа са важним струк-
турама земаља у којима Крајишници 
сада живе.

Усвојени су статут и програм 
рада, у коме се, између осталог, наво-
ди да само у Америци има око 40.000 
Крајишника који су, упркос постојању 
бројних организација и удружења, ипак 

недовољно организовани, што умањује 
њихову снагу и могућност било каквог 
утицаја. 

Сабор ће бити озбиљна асоцијација 
тих удружења, која су Сабору присту-
пила, и имаће легитимитет да заступа 
Крајишнике пред представницима вла-
сти у Србији, Хрватској и међународној 
заједници.

- Квалитетно организовање 
крајишких Срба треба да осигура ак-
тивно учешће у јавном животу и 
политичкој јавности земље матице, али 
и новопребивалишних земаља. Осим 
тога, морамо утицати на стварање све-
сти у међународној јавности и Србима 
Крајишницима, као народу без земље 
и дома. Ми нисмо једини прогнани на-
род, али је неправедно да се тај прогон 
и даље оправдава и покушава да се об-
разложи као неопходан. Ми морамо ар-
гументима да покажемо праву слику 
стања, а као држављани земаља у којима 
сада живимо можемо утицати да наш 
проблем буде сагледан и као проблем 
државе у којој живимо. Ту мислимо и 
на имовинско - правне односе, али и на 
заштиту верских и религијских права, 
уз интеграцију, али не и асимилацију, и 
нарочито очување светосавског наслеђа 
у свести Срба Крајишника - каже Милан 
Плавшић, један од иницијатора и осни-
вача Сабора.

Отац Бранислав Кончаревић, свеш-
теник из Рокфорда, такође један од 
иницијатора и оснивача Сабора, о новој 
организацији каже:

- Ја сам у Рокфорду водио удружење 
Крајишко братство и онда смо дошли на 
идеју да сва та мала удружења могу учи-
нити више заједно, под једним кровом 
реализовати своје идеје ефикасније. 
Наш крајњи циљ је да направимо 

крајишки дом на Фрушкој гори. Же-
лимо дијалог са хрватским властима, 
да учествујемо у власти као конститу-
тиван народ или да имамо политичку 
самосталност. Наш статут и програм 
рада биће основа за наше деловање и 
реализовање зацртаних циљева.

Сабору је до сада приступило осам 
организација и удружења Срба из 
Крајине.

European 
Classic 
Bakery
Власник 
Милена Кулезић
Phone: 773-774-8755

5930 N. Elston Ave.
Chicago, IL 60646

Monday Closed • Tue-Sat 9-6 • Sun 9-2

Производимо хлеб, све врсте колача, 
торте, бурек, јогурт и разна пецива.

Сабор окупља 
Крајишнике

Чланови сабора

Посетите званични веб-сајт СНО

www.snd-us.com

ВЕЧЕРИВЕЧЕРИ  “СЛОБОДЕ”“СЛОБОДЕ”
симпозијуми, филмови, предавања, књижевне вечери симпозијуми, филмови, предавања, књижевне вечери 

СВАКОГ ПЕТКА У ДОМУ СНО - 5782 N. Elston Ave. ChicagoСВАКОГ ПЕТКА У ДОМУ СНО - 5782 N. Elston Ave. Chicago

ОТВОРЕНА ТРИБИНАОТВОРЕНА ТРИБИНА
• •   Проф. Др. Првослав Проф. Др. Првослав 

АндрејевићАндрејевић

Еколошка Еколошка 
ситуација у Србији ситуација у Србији 
на почетку 21 векана почетку 21 века

  • Улаз: бесплатан • Улаз: бесплатан • Вечера добровољни прилог• Вечера добровољни прилог

- 18. март 19:00 часова - ДОМ СНО- 18. март 19:00 часова - ДОМ СНО

ТРИБИНА СНО: 
Субота, 2. април 2011 у 7:00 сати увече

у дому СНО у Чикагу

Часопис 
ДВЕРИ СРПСКЕ

гост: уредник Бранислав Нешић
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