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Пре тачно 19 година, 17. марта 2004, албански терористи репризирали су модел
НАТО-хрватске „Олује“ и у страшном тродневном погрому протерали више од четири
хиљаде Срба са Косова и Метохије, спалили читава села, копали очи на иконама, ломили
крстове, рушили светиње, раскопавали гробове, убијали људе, палили и псе и мачке.

  

Само четири године касније, 2008. године, водеће силе Запада на челу са Америком,
Немачком, Великом Британијом, наградили су Албанце насилним и бесправним
отцепљењем Косова од Србије.

  

Не знамо да ли је случајно, али овог 18. марта, када се Срби сећају три језива дана
етничког чишћења са својих огњишта, Београду се подмеће Западни план за признање
лажне државе и за тоталну капитулацију Србије.
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Нова кумановска битка

  

Велика Кумановска битка између Срба и Турака вођена је у октобру 1912. године и то је
прва велика српска победа у Првом балканском рату. Баш тада, Срби су после 500
година турске власти, повратили своје Косово.

  

Много година касније, 9. јуна 1999. године, опет у Куманову, СР Југославија и НАТО су
после сукоба на Косову и Метохији и злочиначке агресије Западне алијансе на нашу
земљу, потписале војно-технички споразум на основу ког је окончан рат, усвојена
Резолуција 12 44, а српске снаге се повукле из јужне покрајине.

  

Не знамо да ли је случајно, али Србији се поново, недалеко од северномакедонског
града Куманова, у Охриду, подмеће папир којим би се Срби коначно одрекли Косова и
Метохије и згазили и своје историјске битке, жртве, победе и поразе.

  

Како ће се обележити агресија?

  

НАТО агресија започела је 24. марта 1999. године, са јасним циљем да се Београд сломи
и да се одигра последњи крвави чин југословенске драме – насилно одвајање Косова од
Србије.

  

Тачно 78 дана, 19 чланица Алијансе на челу са најмоћнијим силама Запада убијало је
српску децу, труднице, старце, омладинце, разарали су градове, рушили мостове,
палили фабрике, ликвидирали краве и птице, уништавали будућност.

  

Не знамо да ли је случајно, али Европски савет би требало баш овог 24. марта, на дан
обележавања страшног злочина, да оцењује како се Београд понаша у преговорима са
Приштином - да ли су Срби понизно спремни да примењују западни план за коначно
прихватање независног Косова и за чланство лажне државе у УН.
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Спремили су у Бриселу, баш за тај дан, и пригодне „награде“ и казне у зависности од
тога колико је Србија спремна да погази саму себе.

  

Два Мирослава

  

Председник Александар Вучић, 31. маја 2022. године положио је заклетву на
Мирослављевом јеванђељу да ће бранити Косово и Метохију у саставу Републике
Србије.

  

Случајно или не, један други Мирослав – Мирослав Лајчак, у Охриду ће ставити на сто
западни план за отимање Косова.

  

Данас је 17. март 2023. године.

  

Сигурни смо да је Мирослављево јевађеље много моћнија сила од ситних петпарачких
дипломатских дриблинга Мирослава Лајчака.

  

Нек почне нова Кумановска битка.

  

(Спутњик)
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