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У моменту када је хашки судија Алфонс Ори рекао „није крив", а вишеструки убица
Рамуш Харадинај злобно се смешећи затегао кравату на свом скупом оделу, за Србију и
српски народ једна мучна дилема заувек је нестала. Хашки суд у свом садашњем мандату
више не постоји, као ни све обавезе које нам у вези с њим испоручује светски
башибозлук. Готово је! Крај! 

  

Ослобађањем албанског кољача Харадинаја по свих 37 тачака оптужнице забијено је 37
ексера у главу инквизиторског чудовишта у које се претворио Међународни трибунал у
Хагу. Истовремено, Срби су добили још једну кристално јасну поруку, да у њиховом
случају правде нема и да науче да живе са том чињеницом. 

  

Али, Србима убудуће више нико нема право да помиње сарадњу са Хагом у било којој
варијанти. Заправо, могу светски силници да траже шта год хоће, само Србија на то, ако
је овде остало имало разума, више не сме да се обазире. Господи из ЕУ и САД треба
јасно рећи: заборавите на Младића, опростите се од Караџића! Ми са тим људима више
немамо везе. Срби немају никаквог разлога да се надаље баве лажним трибуналом, осим
у смислу подршке својим сународницима који труну у хашким казаматима. 

  

Згрозиће се овде српске либералне демократе и остали љубитељи мондијализма, али
која то логика сада може да оправда даље мрцварење Војислава Шешеља, који већ пет
година чека да хашко тужилаштво докаже недоказиво. Да ли је могуће да у 21. веку
неко буде гоњен због вербалног деликта, без могућности на одбрану са слободе, а да се
истовремено проверени злочинци изругују правди и добијају званичне сертификате
невиности. Докле ћемо, бре, да трпимо најстрашније небулозе и ћутимо?! 

  

Па, у поређењу са албанским зликовцем Харадинајем, крвником из Глођана, војвода
Шешељ је чист као патријархова суза. Тога су свесни и они што оптужују Шешеља и они
који су ослободили Харадинаја. На челу са адвокатицом Чери Блер. Сваки следећи дан
који иза решетака проведе Шешељ, али и сви остали „хашки Срби", само ће појачавати
перверзност Хашког трибунала, а мрак у који смо сви запали суновратом међународног
права и институција које га спроводе биће све гушћи и неподношљивији. 
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