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УВОДНА РЕЧ АУТОРА... 
 

Збирка сатиричних „есеја“, презентована у овој књизи, је 

настала као мој „одговор“ на бестијалну режимску медијску 

пропаганду српских челника, средином 2013. године, осмишљену 

зарад хегемонистичких планова Западних евроатлантиста у 

циљу отимања најсветијег дела Српске земље - Косова и 

Метохије, даљег комадања наше отаџбине, економског 

разграђивања и поробљавања Србије и њеног последичног 

одвајања од нама братске Руске Федерације, и евентуалног 

приступа злочиначкој НАТО организацији... 

Схватио сам да су таква мрачна орвеловска доба која су се 

надвила над Србијом, која се почетком, 21-ог века нашла у 

канџама новог Евроунијског поретка, захтевала и „орвеловски 

одговор“, који сам понудио читаоцима алтернативних 

интернет портала (www.facebookreporter.org, 

www.srpskizurnal.com, www.fbreporter.org) - чији сам оснивач и 

уредник) у форми, овде презентованих, „Орвелијанских 

превода“.  

Да ли сам у томе успео, коначну оцену препуштам Вама 

читаоцима... 

У Ванкуверу, Септембра 2013. 

Аутор: Миодраг Новаковић 

http://www.facebookreporter.org/
http://www.srpskizurnal.com/
http://www.fbreporter.org/
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ПРЕДГОВОР БИЉАНЕ ЂОРОВИЋ... 

 

Антологија бешчашћа српских политичара 

 

Поводом објављивања књиге “Орвелијански Преводи” аутора 

Миодрага Новаковића, публицисте, оснивача и уредника медијске 

групе ФБРепортер“ 

 

Министар „без образа“, задужен за продају и издају Косова и 

Метохије Александар Вулин каже да је неопходно смирити у 

ућуткати Српске родољубе на северу КиМ, и позива Србе да 

наседају на режимске провокације из Београда, јер њих, без 

добровољног пристанка, Српски режим и Западни окупатори не 

могу отерати са КиМ… 

(Миодраг Новаковић: „Вулин: Само српски режим може отерати 

Србију са КиМ, али засада нам то не успева...“ 23 септембар 2013, 

СРБски ФБРепортер) 

--------------------------- 

1948.године, Ерик Блер, немачки новинар и писац, познатији као 

Џорџ Орвел написао је иконички дистопијски роман „1984.“. У 

овом роману Орвел описује тоталитарну државу Великог брата 

којом руководе технократе. Владавина се реализује помоћу 

систематског и константног надзора и надгледања путем 

свеприсутних телеекрана. Држава великог брата је џиновски 

паноптикон чије се постојање оправдава вођењем непрекидног 

рата између три глобалне светске државе. Савези се мењају али то 

становници орвелијанске државе никада нису у прилици да 

дознају, будући да се у министарствима истине непрекидно мењају 

наслови и садржаји наводно архивираних новина. Примењују се 

различите технике прикривене и јавне контроле свести и масовног 

убеђивања.  

У „1984.“, Орвел уводи стратешки концепт „новоговора“, 

обавезујућег за све становнике  државе. О употреби новоговора 

стара се „полиција мисли“ а свако одступање представља „злочин 

мишљења“. Употреба новоговора има за циљ да онемогући масе да 

се супротставе моћи државе будући да „двоструки говор“ доводи 

до когнитивне дисонаце и константно слаби способност човека да 

мисли. Како се речи мењају, губи се њихово значење како у свести 

људи тако и на нивоу несвесног а самим тим у читавом друштву. 
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Под слободом почиње да се подразумева ропство; мир се 

представља као рат а лаж као истина. 

 

Уништењe српског националног бића спроводи се у форми 

тоталног рата: од информативног рата који је започео деведесетих 

година прошлог века, бомбардовања, до окупације чији је главни  

циљ: промена свести и – програмирани нестанак српског народа. 

Ради се о континуираном орвелијанском процесу који се реализује 

у знаку максиме која припада реду процеса контроле историје: „Ко 

контролише садашњост, контролише прошлост; Ко контролише 

прошлост, контролише будућност“. 

 

А ипак се прошлост, будући по својој природи неизменљива, није 

ни изменила. Ствар је врло проста:  потребан је само бескрајан низ 

победа над нашим памћењем.  

 

Значај превода Миодрага Новаковића са орвелијанског на српски 

језик не може се преценити. Они су прворазредни документ и 

сведочанство о правој улози и методологији која је примењена на 

марионете Светске владе задужене да глуме српске државнике и 

политичаре у земљи која по агенди Новог светског поретка не сме 

више постојати већ је треба невидљиво давити док не издахне на 

очиглед народа заслепљеног светлошћу медијских рефлектора. 

 

Наступи, говори и акције ових теледиригованих лутака на концу 

(представљени у медијима као борба одлучних, храбрих људи са 

далекосежном визијом и задатком да је преточе у стварност) 

декодирани Новаковићевим преводима показују да све што те 

марионете изговарају  почива на лавиринтском свету орвелија-

нских двомисли: знати и не знати, бити свестан истине а 

изговарати пажљиво исконструисане лажи, имати истовремено два 

мишљења која се међусобно искључују, знати да су противречна а 

ипак веровати у оба: служити се логиком против логике, 

одбацивати морал захтевајући га...  

 

Миодраг Новаковић нам је дао на дар истину која треба да оснажи 

процес мишљења, угушеног у тоталитаризму високо технолошког, 

медијског и медијатизованог света. „Мишљење добија свој 

највиши морални и политички значај - закључила је Хана Арент 

разматрајући природу тоталитаризма након искуства са нацизмом 

-  и манифестује се управо у оним тренуцима историје када се све 
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распада и када се средиште не може одржати. У таквим тренуцима 

мишљење може ослободити способност суђења о појединачном“.  

 

Преводи Миодрага Новаковића су управо то: суђење и суд о 

појединачном који проблематизују  одговорност оних који верују 

да ће оно што раде остати несазнато и непрозирно у 

симулакрумским ходницима у којима одјекује бесомучно медијско 

тандркање чији је основни циљ – контрола ума Срба.  

 

И, баш како то и треба да буде, ови преводи пред нас постављају 

питање наше личне одговорности за сопствену судбину. Да ли 

ћемо пристати на даљи губитак душе, нестанак свих вредности, 

аутентичности и аутономије свог унутрашњег света, да ли ћемо се 

као народ  претворити у  у голи инструмент прилагођавања агенди 

Новог светског поретка? Да ли ћемо пристати да живимо у свету 

који нам је наменио одсуство свих вредности, идеала и норми? Да 

ли ћемо, лишени осећања за трагично, као појединци и као народ 

наставити да срљамо у даљу  пропаст, принуду, аномију и 

нихилизам? У чврст и коначан загрљај зла. 

 

На свакоме од нас је да на ово питање да одговор.   

 

 

Биљана Ђоровић 

Септембар 2013 
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НИКОЛИЋ: ЈА САМ СВОЈ ПОСАО 
ОБАВИО - СРБИЈА ВИШЕ НЕ 
ПОСТОЈИ...  

Биљана Ђоровић: “Ево истине…  Превод 

орвелијанског на српски учинио је да овај текст 

заблиста истином… “ 
——————————– 

 18 јул 2013, ФБР 

Пише: Миодраг Новаковић 

ОРВЕЛИЈАНСКИ ПРЕВОД ТАНЈУГОВОГ ЧЛАНКА: „Николић: Одмах 

одредити главног преговарача“  УРАДИО МИОДРАГ 

НОВАКОВИЋ 

****************** 

Николић: „Одмах одредити безкарактерног потрчка за 

парафирање издаје у Бриселу“ 

Председник Србије Томислав Николић изјавио је данас да је 

Србија убрзаним корацима кренула у властити нестанак и 

безпоговорну имплементацију свих преузетих обавеза на 

европском путу и да је спремна  у ту сврху да се одрекне и саме 

себе, те позвао марионетску Владу Србије да одмах одреди ко ће 

предводити тим за  издајничке преговоре с ЕУ. 

Николић је на заједничкој конференцији за новинаре после 

састанка с европским инквизитором Штефаном Филеом рекао да 
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верује да ће до краја јануара бити одржана поданичка 

конференција ЕУ–Србија, којом званично почињу издајнички 

преговори с ЕУ. 

– Ти кораци подразумевају наставак кршења Устава Србије (до 

његове потпуне елимнинације), спровођење Бриселског 

ултиматума и промоцију прихватања кривице за све злочине у 

региону, чији је Србија иницијатор и кључни издајнички фактор – 

рекао је председник Србије. 

Он је додао и да ће главна пажња одмах бити посвећена кључним 

поглављима 23 и 24, која се тичу владавине туђег права, губитка 

државне независности и (не)делотворности правосуђа, укидању 

свих националних слобода и права Срба у Србији, битке против 

вере и традиције, и организованих облика патриотизма. 

– Издају и предају у окупаторске руке, Косова и Метохије желимо 

да третирамо у 35. Поглављу онако како нам је наређено из 

Брисела, односно делу које се бави осталим питањима – рекао је 

Николић. 

Како је указао, нека поглавља ће бити посебно тешка и осетљива 

јер се очигледно ради о издаји националних интереса, али Србија 

је, по његовим речима, и пре 12 година знала шта пише у књизи 

уцена за прикључење заједници европских народа- „Тако да смо 

ми сада само преузели све издајничке обавезе од наших 

претходника (иако смо вас грађане Србије обманули на 

последњим изборима са нашом наводном платформом борбе 

против тих истих издајничких обавеза)“- закључио је Неверни 

Тома. 

Николић је констатовао да је Србија већ показала да је спремна да 

се безусловно повинује свим захтевима Запада, између осталих, и 

потпуно елиминише слободу кретања косметских Срба (али и 

других „непоћудних” родољубивих елемената), да подреди туђим 
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интересима наше правосуђе,  и да прода у бесцење Западним 

колонизаторима нашу енергетику и телекомомуникације. 

Он очекује да до краја септембра Србија добије тачан списак 

наређења из Брисела, како би комплетирала процес властите 

дезинтеграције. 

Како је Николић рекао, Западно-обавештајни  поступак анализе и 

процењивања наших дезинтеграција, односно скрининг за свако 

поглавље велеиздаје, вероватно ће трајати до краја идуће године. 

– Пред нама је велики и тежак посао продаје властите отаџбине и 

свега онога за шта су наши славни преци несебично гинули. И не 

само то. Предстоје нам и друга понижења и уцене која ћемо, 

сигуран сам, са задовољством прихватити (бар ми из руководећих 

структура). 

Рубикон је пред нама. Кад га пређемо, кад распродамо све своје 

националне интересе и наш народ са југа Србије, схватићемо да 

нисмо узалуд научили како да претворимо  патњу наше косметске 

браће у наду (обећање лудом радовање) за бољу будућност  

Београдског пашалука– рекао је председник Србије. 

Како је приметио, “што се земља брже изда, то ће зло семе дати 

бољи и квалитенији изрод на власти”. 

– Тако и ми. С много повијања, кукавичлука, и издајничких 

осећања, припремамо земљу да би наша деца (Београдског 

пашалука) заједно с децом целе поробљене Европе убирала сву 

пуноћу и здравље плодова наше издаје и продаје „неке туђе деце“ 

с југа Србије – закључио је Николић,који се захвалио свом 

господару Филеу на залагањима за нестанак Србије на европском 

путу, истичући да Србија можда не би пропала данас толико 

дубоко, да није имала таквог, “посвећеног Србо-Терминатора 

(а.к.а. комесар Филе) прекопута себе. 
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Србо-Терминатор Филе је истакао да је имао топле и плодоносне 

разговоре са повијеним и пресавијеним председником Србије и да 

му је још једном честитао на историјској велеиздаји Србије – 

отварању приступних издајничких преговора. Филе је рекао да су 

на састанку анализирани сви наредни кораци у том процесу 

издаје, и поновио да ће нацрт велеиздајничког оквира бити 

представљен државама чланицама ЕУ, а да ће скрининг (заседање 

ЕУ инквизиције) почети у септембру, после летње паузе. 

– Очекујем да ће Србија наставити да се безпоговорно повија и 

прихвата колективну кривицу за све злочине у региону. 

Охрабрен сам намером председника Србије да одлучно настави 

на афирмацији Србије као геноцидне нације у предстојећем 

периоду – рекао је Филе, подсетивши на то да се с Николићем 

сусрео и на прослави поводом уласка неусташке Хрватске у ЕУ, где 

су заједно прославили успешан хрватски геноцид над крајишким 

Србима. 

Како је нагласио, ЕУ неће штедети напора да помогне Србији да 

укине саму себе. 

– Моја лична амбиција је да постанем не само ваш 

неприкосновени господар већ и евроатлантски џелат који ће вас 

докусурити у том процесу – поручио је европски инквизитор. 

Истичући да процес велеиздаје захтева континуитет и 

бескичменост Српског режима, високи европски званичник је 

рекао да има поверења да ће србски издајници имати капацитета 

да остваре тај циљ. 

Европски комесар за кастрацију Србије Штефан Филе оценио је да 

је Србија остварила неспорне резултате у безусловоном 

испуњавању непријатељских ултиматума  ЕУ, и поручио да 

Европска комисија очекује наставак самосакаћења Србије и њену 

неодрживост као државе. 
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Претходно се Филе обратио, партократским и огрезлим у издају, 

посланицима Скупштине Србије, у којој је одржан и састанак: 

председника анти-србског парламента Небојше Стефановића и 

шефова издајничких посланичких група с европским 

инквизитором. 

– Србија мора да направи корак напред ка успостављању 

међудржавних односа  „са самом собом“, односно са илегалном 

терористичком „државом косовом“  формираном од стране 

евроатлантиста у оквиру постојећег Уставног поретка Србије. 

То је дубоко илегалан, против-уставан, неморалан и 

велеиздајнички процес с ваше стране, али потребан да би се 

легализовале и све остале илегалне државе у регону настале на 

геноциду над Србским народом, као и да  бе се опростили сви 

њихови злочини, и отвориће нове могућности за све људе осим 

Срба који живе у региону – истакао је Филе. 

По његовим речима, велеиздајнички споразум из Брисела је 

преокрет достојан једног Вука Бранковића, који је потпуно урушио 

имиџ Србије у политичким круговима широм Европе и света, и 

приказао је као слабу и кукавичку земљу, која се одриче своје 

славне прошлости, и прихвата своју „фатаморганску“  европску 

(не)будућност. 

Филе је у  издајничкој Скупштини посебно похвалио резултате у 

подређивању (декадентним западним вредностима) правосуђа, 

имовинских и људских права , али и у борби против патриотизма и 

слободумља властитог народа, у чему је Србија, како каже, била 

најревноснија, попут капоа у нацистичком конц-логору. 

– Сада морате да наставите да крчмите своју отаџбину са жаром, 

по свим тачкама, онако како смо вам то ми зацртали– поручио је 

Филе. 

За Вас и све Нас, написао Миодраг Новаковић 
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Дачић: „Верујем у снове и 
врачаре… Тачи јесте крволок и 
ратни злочинац, али ја волим 
да се дружим са њим !?“ 

 

ОРВЕЛИЈАНСКИ ПРЕВОД СА (ПРО)РЕЖИМСКОГ ЧЛАНКА АГЕНЦИЈЕ 

ТАНЈУГ „Дачић: Не веруjем ни у шта друго осим у будућност 

Србиjе“ НА СРПСКИ, УРАДИО М. НОВАКОВИЋ… 

 17.09.2013, Танјуг, ФБР 

Пише: Миодраг Новаковић 

************** 

ЛOНДOН – Премиjер Ивица Дачић рекао jе данас да jедини начин 

да људи у Србиjи живе као сав нормалан свет  пошто очигледно 

(по њему) нису нормални, jесте укинути Србиjу  као целину и тако 

распарчану увести је у Eвропу, а Eвропи омогућити да докусури 

 Србиjу-  и да jе после напретка у издајничком диjалогу са 

Приштином потребно посветити се суштинским, животним 

питањима  припадника владајуће касте у Србији, међу коjима jе 

броj jедан увећање личних богатстава и разних других пленова. 

“Jа сам своj сан имао. Поробљена, опљачкана, колонизована, 

уситњена, сиромашна Србиjа. Србиjа ван Европе по сваку цену, и 

пљачкашка Европа у Србији по сваку цену, њене безвредности, 

њена колонизаторска правила и дискриминаторски систем – у 

сваком српском селу, и то пожељно напуштеном”, навео jе Дачић у 

http://www.tanjug.rs/novosti1/99652/dacic--ne-verujem-ni-u-sta-drugo-osim-u-buducnost-srbije.htm
http://www.tanjug.rs/novosti1/99652/dacic--ne-verujem-ni-u-sta-drugo-osim-u-buducnost-srbije.htm
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ауторском тексту за “Фаjненшел Таjмс”, подсетивши на речи 

Виктора Игоа (нашо на Википедији) да “снови ствараjу будућност”. 

Наводећи да он и Aлександар „напућени“  Вучић, председник 

наjвеће издајничке партиjе у Србиjи и његов петоколонашки 

партнер у влади, имаjу заjеднички  веле-издајнички сан (који им 

надолази док деле „владајућу постељу“), Дачић наводи да су први 

циљ биле европске дезинтеграциjе Србије, и jедан за Србиjу 

издајнички и противуставни  услов – нормализациjа односа са 

сецесионистичким и илегалним делом властите териториjе, са 

Kосовом и Метохијом. 

“Kренуо сам у то убеђен да никога немам право да лажем осим 

свог лаковерног народа који је толико наиван да нас упорно и 

мазохистички бира на власт у корист своје штете- највише људе у 

Србиjи, али не и западне налогодоваце из такозване међународне 

заjеднице. 

Србиjу, чиjа jе већина становништва (којој ја срећом не припадам, 

јер ових дана постајем и званично масон и „трилелатералац“) и до 

јуче имала своју чрвсту веру у православље  и за коjе jе Kосово не 

само срце и колевка наше државности и духовности, већ и 

неотуђив и  уставно заштићени део наше територије- требало их је 

веома брзо обманути кроз снажу лажну медијску кампању, а 

нашем народу на КиМ запечатити судбину «на брзака» док се не 

снађу. 

Зато сам отишао на разговор са нечовеком и ратним злочинцем 

Тачијем који је масакрирао мој народ, а са коjим сам, неких 

десетак година раниjе, ратовао тако што сам јуначки чучао на вц 

шољи у време НАТО бомбардовања”, рекао jе он. 

Kако jе рекао, било jе потребно, народу коjи jе живео слободно и 

није се стидео своје нације и порекла и увек умео да препозна 

непријатеље и издајнике, показати да ратни злочинац Хашим Tачи 

ниjе никаква “апокалиптична аждаjа, стара змиjа” коjа jе насрнула 
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на наше небеско царство, већ обична крпа од човека, криминалац, 

трговац дрогом, људима, органима- и правоснажно осуђени ратни 

злочинац и убица српских цивила и полицајаца. За мене је он 

кобајаги противник, али не митски (јер ми до сада није понудио 

мито), него политички јаран, са коjим се може, и мора 

разговарати, пити, јести, лумповати, а кад треба и спавати. 

“Хвала Богу, Србиjа има слабо памћење и не уме да препозна 

издају. После првог, имао сам више од десет интимних и 

издајничких састанака са ратним злочинцем и државним 

непријатељем Србије број #1  Tачиjем. И ниjедан озбиљни глас, 

против тога  у строго контролисаним (про)режимским медијима, у 

Србиjи. Први од многоброjних српских судбинских печата, jе 

отворен и ништа страшно се ниjе догодило осим флагрантног 

кршења Устава Србије од стране нас водећих режимских (не)људи, 

и историјски досад незабележене колосалне веле-издаје. Oсим 

што jе пао jош један, и то највреднији део Србије. И могли смо да 

видимо, у даљини, Eвропу , а ми који тамо често идемо по 

инструкције, и «евриће». Eвроунију а.к.а. Четврти Рајх, коjа jе, због 

свега што смо урадили, почела да нама режимским издајницима 

веруjе, а нашем лаковерном Српском народу спрема судбину 

индијанаца у резерватима. И да нас прихвата као озбиљне 

петоколонашке партнере и у том смислу и адекватно награде”, 

написао jе премиjер овај издајнички монолог, и то уз помоћ свог 

балавог саветника Павићевића, у јавности познатијег као „Шмрк-

Шмрк“. 

Србиjи сада преостаjе да сузи своју територију и  прошири 

издајничку колаборацију и да таj европски хоризонт препун 

кемтрејлса коначно покрије цео Српски ваздушни простор, наводи 

Дачић. 

“У новоj, обеземљеној Србиjи, морамо да се посветимо оним 

суштинским, животним питањима владајуће петоколонашке класе 

и њихових верних слугу, пре свега оних „другосрбијанске“ и 
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различите сексуалне оријентације. Докусуривање наше економије 

jе, од њих, броj jедан”, рекао jе он, наводећи и да jе то управо био 

разлог због коjег се ушло у процес „вестернизације“ 

петоколонашке владе. 

“Хтели смо нове обавештајне принципе, нове субверзивне циљеве 

и нове издајничке планове у економиjи. Нову петоколонашку 

визиjу на којој би нам и Вичи и Петен завидели на гомили. 

Српску економиjу и државне финансиjе треба довести на 

просјачки штап. Држава мора бити гарант функционисања 

сепаратистичких ентитета на својој територији и стране окупације, 

а не инструмент националних интереса и  заштитник властитог 

суверенитета”, истакао jе Дачић. 

Према његовим речима, Србиjи треба бескичменост, лојалност 

страним интересима, недостатак самопоштовања, распродаја 

свега, раст беспослености, нулта толеранциjа према патриотизму, 

што jе већ уведено, медијском цензуром, доминацијом страних 

НВО и новим диктаторским законима. 

“Tреба нам што више стране контроле и запоседање кључних 

позиција у Влади Србије од стране доказаних Западних агената, на 

чему управо радимо. Tреба нам напољу смислена регулатива, 

тачниjе само они прописи коjи имаjу смисла са интереса Запада и 

сепаратистичких ентитета, и коjи се могу применити, ако треба и 

силом. 

Читав сет, «западно наметнуних» закона (о разградњи, 

приватизациjи(читај пљачки), раду за туђе интересе), мењамо како 

би страном окупационом фактору направили повољан амбиjент. 

Покренули смо агресивну гиљотину прописа којима ћемо пре 

свега да гиљотинирамо гоље, и где год смо то могли, увели 

електронски надзор и шпијунажу над грађанима Србије”, истиче 

премиjер. 
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Kако jе навео, креће се у реформу система пензиjског осигурања 

да би се пензионерски корпус (доказано „гласачки про-

режимски“) увећао, спроводи се и даља политизација jавне управе 

и jавног сектора где доводимо искључиво властите партократске 

кадрове. 

“Правимо планове за издају на дуги рок, за наредних пет и десет 

година. Рачунамо на компаративне предности коjе имамо у 

бескичмености и петоколонашкој индустриjи, енергетици која није 

више наша, ауто индустриjи која је захваљујући нама постала 

«шрафцигер индустрија», информативним технологиjама за 

контролу становништа….И, наjважниjе, све то смо већ почели да 

радимо у интересу наших Западних спонзора. И, jош важниjе, 

наши европски господари су и у томе препознали наше издајничке 

квалитете, одлучност и чврстину у жељи да од Србиjе отмемо што 

више (за њихов рачун) и од ње направимо праву уситњену 

европску колонију  ”, написао jе Дачић уз свесрдну асистенцију 

ноторног „Шмрк-Шмрка“ а.к.а. Деки Павићевић. 

У прилог томе иде и чињеница да jе од пре неколико дана на 

снази Споразум о дестабилизацjи  Србије и раздржављивању 

државе, као и то што Србиjу до краjа године чека прва ЕУ 

инквизициона конференциjа, коjом ће, и званично, отпочети 

преговори о нестанку Србиjе зарад  Четвртог Рајха, а.к.а. ЕУ. 

Дачић, међутим, истиче да они коjи (за)воде владу Србиjе нису 

задовољни својом надницом за страх (јер сваку ноћ сањају 

„крвожедне хорде“ властитог народа како јуришају на Дедиње). 

“Не смем да се заустављам да ме не би погодио метак ко 

Ђинђића, jер jе Србиjи потребно то “непрестано кретање и пут у 

властити нестанак”. Потребна jоj jе робовска будућност. И 

потребно jоj jе нешто у шта сам, судећи по последњим нарученим 

истраживањима jавног мњења, успео да кобајаги убедим већину 

своjих сународника (којима ионако више не припадам, јер ће ми 

мој пајтос са бриселског патоса ратни злочинац Тачи омогућити да 
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гласам као шиптар у свом родном Призрену, па ћу онда моћи да 

накривим своје бело кече). Да у туђу „земљу шиптарску“, њену 

будућност, веруjу онолико колико веруjем jа. A jа, данас, не 

веруjем ни у шта друго него у Косова Репубљик”, закључио jе 

велеиздајник и бескичмени лажов премијер  Дачић, и  остао жив 

(бар засада)… 

  

За Вас и све Нас, написао Миодраг Новаковић 
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РТС: МУЧКИ УДАРАЦ 
НЕЛЕГИТИМНЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ 
НА УСТАВНИ ПОРЕДАК НАШЕ 
ОТАЏБИНЕ… 

уторак, 10. сеп 2013, 10:12 -> 13:30 РТС, ФБР 

За СРБски ФБРепортер пише: Миодраг Новаковић 

ПРЕВОД СА ОРВЕЛИЈАНСКО-РЕЖИМСКОГ ЈЕЗИКА РТС-а НА СРПСКИ 

УРАДИО МИОДРАГ НОВАКОВИЋ 

 ****************** 

НЕЛЕГИТИМНА Влада Републике Србије је донела веле-издајничку 

 одлуку о избацивању из уставно-правног поретка државе Србије 

четири скупштине општина на северу српске Аутономне  покрајине 

Косово и Метохија у оквиру Републике Србије: Косовска 

Митровица, Лепосавић, Звечан и Зубин Поток. Формиран је и 

сепаратистичко-сецесионистички Управљачки тим који ради у 

тесној сарадњи са шиптарским сепаратистима и окупаторским 

НАТО снагама на КиМ на успостављању такозване“ Заједнице 

српских општина“, која ће бити инкорпорирана у илегални 

поредак сепаратистичке „државе Косово“. 

На седници НЕЛЕГИТИМНЕ Владе Србије донета је одлука о 

предаји Скупштине општине Косовска Митровица, Скупштине 

општине Лепосавић, као и скупштина општина Звечан и Зубин 

Поток у руке шиптарских сепаратиста и терориста, на чијем је челу 

ратни злочинац Хашим Тачи. 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/Политика/1392584/Распуштене+скупштине+на+северу+Косова.html
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НЕЛЕГИТИМНА Влада Србије је у сарадњи са нелегитимном 

владом сепаратистичко-терористичке „Републике Косово“ 

 именовала из редова српских колаборациониста  „председнике и 

чланове привремених органа у овим општинама“, наведено је у 

саопштењу владине Канцеларије за дезинформисање медија. 

НЕЛЕГИТИМНА Влада Србије је образовала  издајничко-

сецесионистички Управљачки тим за успостављање и 

заокруживање шиптарске „државности“ под маском „Заједнице 

српских општина на Косову и Метохији“. 

ЛЕГИТИМНИ Председници општина Звечан и Косовска Митровица 

Драгиша Миловић и Драгиша Влашковић и председник Скупштине 

општине Зубин Поток Стеван Божовић нису званично обавештени 

да су њихове скупштине општина распуштене већ су подмукло и 

ненајављено уклоњени, али су навели да су очекивали такву 

ВЕЛЕИЗДАЈНИЧКУ одлуку НЕЛЕГИТИМНЕ Владе Србије. 

Влашковић и Божовић нису желели да коментаришу данашњу 

ВЕЛИЗДАЈНИЧКУ одлуку НЕЛЕГИТИМНЕ Владе, док је Миловић 

рекао да може разуме да су управни органи општине Звечан и 

Зубин Поток распуштени јер им је истекао мандат али да је то 

требало учинити тек након расписаних легитимних избора за 

управне органе у тим општинама, али да му је такође јасно да је 

разлог за распуштање скупштина општина у Лепосавићу и 

Косовској Митровици мотивисан режимским издајништвом и 

подаништвом, и по налогу и у договору са Бриселом и шиптарско-

сецесионистичким и евроатлантским окупационим снагама на 

КиМ . 

“Јасно је да корумпирани и велеиздајнички НЕЛЕГИТИМНИ 

београдски режим мора да спроводи Бриселски споразум, и јасно 

је да ЛЕГИТИМНЕ српске скупштине општина на северу Косова то 

неће чинити” јер би тиме отворено прекршиле уставни поредак 

властите државе Србије, рекао је Миловић и додао да је могуће да 
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је један од издајничкких закључака са последње рунде преговора 

НЕЛЕГИТИМНОГ премијера Србије и лажног премијера такозваног 

„Косова“,  8. септембра био да се оне противуставно распусте и 

предају у руке шиптарских сепаратиста. 

Према његовим речима, одборници ЛЕГИТИМНЕ Скупштине 

општине Звечану (у оквиру важећег легитимног Уставног поретка 

државе Србије) на последњој седници су закључили да ће 

наставити да раде док се Уставни суд Србије не изјасни о 

уставности одредби Бриселског споразума. 

Миловић је изразио бојазан да садашња ситуација може да 

дестабилизује ситуацију на северу Косова. “Не би било добро да 

се то деси, посебно за нас који живимо на овим просторима, али 

то је реалност, а ми смо издајничку одлуку о смени очекивали јер 

је то најављено пре неколико недеља”, рекао је Миловић. 

Издајнички режимски кандидат за градоначелника северне 

Косовске Митровице Оливер Ивановић сматра да је распуштање 

четири скупштине општине логичан НЕЛЕГИТИМНИ потез Владе 

Србије, јер су се држављани Србије са севера КиМ противили 

изласку на „локалне изборе“ расписане од стране илегалне 

шиптарске „државе“ и уз отворену издајничку сарадњу 

НЕЛЕГИТИМНЕ Владе Србије, заказане за 3. новембар. 

Петоколонаш Ивановић је у изјави агенцији Бета оценио и да 

распуштање легитимних скупштина општина на северу Косова ће 

само олакшати посао шиптарским сепаратистима у намери да 

спроведу албанизацију севера КиМ. 

“Сада је потребно поставити петоколонашке органе који ће бити 

лојални Хашиму Тачију, и који ће спровести „изборе“ нелегитимне 

„државе Косово“”, рекао је Ивановић, бивши државни секретар 

Министарства за Косово и Метохију и лидер и „шиптарско-

увлакачке“ листе “(анти)Србија, дем(н)ократија, (не)правда – 
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Оливер Ивановић а.к.а. Бранковић”, која учествује на илегалним 

шиптарским изборима. 

Рекао је и да распуштање четири скупштине општине на северу 

Косова представља и опомену СВИМ РОДОЉУБИМА, и у функцији 

је застрашивања директора јавних предузећа на Косову, али и свих 

других који су устали у одбрану важећег и легитимног Уставног 

поретка државе Србије, и који су до сада заговарали бојкот 

НЕЛЕГИТИМНИХ шиптарско-сепаратистичких избора. 

  

За Вас, и све Нас, написао Миодраг Новаковић 
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Кацин: Кључно учешће Срба у 
заокруживању „косовске 
државности“, и разграђивању 
властите отаџбине … 

Ауторски „превод“ Орвелијанског текста Танјуга „Кацин: 

Кључно учешће Срба на локалним изборима“ на Српски- урадио 

М. Новаковић 

28. август 2013. | Извор: Танјуг- ФБР обрада 

*************************** 

БРИСЕЛ - 

Известилац Европског парламента за Србију, осведочени 

„србомрзац“, Јелко Кацин позвао је данас Београд и Приштину да 

што пре отклоне преостале техничке проблеме како би 

обезбедили одговарајуће услове за одржавање локалних избора 

3. новембра, да би омогућили заокруживање „косовске 

државности“ и тиме запечатили судбину косметских Срба- он је 

истакао да је веома важно да сами косметски Срби учествују у том 

издајничком чину и на тај начин дају легитимитет илегалној 

шиптарској држави и против-уставном деловању „свог“ државног 

руководства. 

“Учешће српске заједнице на овим изборима је од кључног значаја 

за легализацију стране окупације и илегалне сепаратистичко-

терористичке творевине „Косово Републике“, и зато позивам обе 

стране да што пре отклоне преостале техничке проблеме како би 

http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/kacin:-kljucno-ucesce-srba-na-lokalnim-izborima_417180.html
http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/kacin:-kljucno-ucesce-srba-na-lokalnim-izborima_417180.html
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обезбедили одговарајући издајничко-сепаратистички оквир за 

одржавање избора”, оценио је Кацин у изјави достављеној Танјугу. 

Кацин је, поводом јуче завршене 15. рунде сепаратистичко-

издајничког дијалога између велеиздајника Ивице Дачића, и 

ратног злочинцаи и трговца људским органима Хашима Тачија у 

Бриселу, позвао две издајничко-сепаратистичке стране да “у 

против-уставном духу” легалне државе Србије наставе процес 

имплементације до сада постигнутих издајничко-сепаратистичких 

споразума, нарочито имајући у виду илегалне локалне изборе 

илегалне (лажне) државе „Косово“, 3. новембра. 

“Иако јучерашњи резултати нису резултирали очекиваном 

„брзопотезном издајом“, разговори се настављају у конструктивној 

издајничко-сепаратистичкој атмосфери. Сваки корак ка 

беспоговорном „повијању“ и отвореној издаји Српских 

националних интереса од стране бескичменог Српског 

руководства, заслужује похвалу“, наводи Кацин 

Он додаје да би постизање договара о снабдевању електричном 

енергијом и телекомунилацијама било “важан корак ка пуној 

имплементацији економског суверенитета илегалне шиптарске 

државе”, чиме ће, како наводи, процес даље економске и 

политичке дезинтеграције Србије, “ући у наредну фазу”. 

“Наставак европских дезинтеграција и привлачење страних 

предаторских корпорација су уско повезане са динамиком 

уништавања државности Србије, и имплементације „државности“ 

Косова”, каже Кацин. 

“Мање драме, више повијања кичме и пуна посвећеност издаји 

властите отаџбине- су поруке које разумеју сви издајници у Србији, 

сви сепаратисти на Косову, сви српски непријатељи на Западном 

Балкану, а нарочито ми ЕУ колонисти”, сматра европски 

парламентарац. 
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Премијер Дачић је, после седмочасовног интимизирања с Тачијем, 

изјавио да 15., по реду, забијање ножа у леђа Србији није 

резултирало очекиваним „личним бенефицијама“(бар кад је 

његов „џепарац“ у питању), али да је учињен корак напред у 

примени издајничко-сепаратистичког бриселског споразума. 

Он је истакао да је највећи део разговора био посвећен 

заживљавању илегалне сепаратистичко-терористичке „државе“ на 

Косову и поновио да је став Србије да је у интересу шиптарских 

сепаратиста и западних окупатора, да Срби на њима учествују 

„добровољно“ (милом, или силом). 

Висока представница ЕУ Кетрин Ештон оценила је после састанка 

да су Дачић и Тачи демонстрирали досада невиђену бескичменост 

и понизност, и исказали посвећеност успешном заокруживању 

„НАТО пројекта“ на Косову, и потврдили да ће наставити 

интензивне припреме за неометано разграђивање Српске државе 

на Косову, и шире, као и на убрзаној асимилацији, протеривању 

или ликвидацији преосталих косметских Срба- а све по опробаном 

Павелићевом (усташком) рецепту „једну трећину Срба покрстити- 

једну трећину протерати- и једну трећину побити…“. 

  

За Вас, и све Нас- написао Миодраг Новаковић 
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ВУЧИЋ: У новој Влади биће 
и бивши премијери земаља 
које су нас бомбардовале 
(за наше добро)  

уторак, 20. авг 2013, 13:24 -> 18:46 

Превод Орвелијанског текста РТС-а, „Међу саветницима и 

бивши страни премијери“ на Српски, урадио Миодраг 

Новаковић 

*** 

Бивши премијери НАТО држава које су нас бомбардовале биће 

међу саветницима министара у српској влади каже 

виц(касти)епремијер и лидер СНС-а Александар Вучић. 

Напредњаци ће коначну одлуку о кадровским решењима у Влади 

донети на седници Главног одбора у недељу. 

Како сазнајемо из (не)проверених извора, поред оног 

“суперпотентног” Џингис Строс Кана, који не само да уме да 

заваћа и мажњава туђе паре, већ и из хобија по скупим хотелима 

јури собарице са исуканим споловилом- у нову владу је већ ушао и 

аустријско-швабски зликовац Адолф Гуз(оња)енбауер, који 

истраживан, саслушаван (и још увек је под индицијама) и умало 

ћоркиран у Аустрији за многе афере- поред оне „Алпине“ што је 

банкротирала и мазнула нам милионе еврића, упропастио је и 

силна друга предузећа- тако да је Аустријска држава понудила 

Вучићу паре “да га води (Гузоњубаура) и да га више не враћа”, што 
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је он галантно одбио, рекавши “ја кад плаћам с народне паре, не 

жалим. 

Иначе Гузоњабауер је изјавио да му је први приоритет да у име 

Владе Србије пресече врпцу на НАтоКАРАДНОЈ “државној” 

творевини “Косово”, пошто је већ претходно испословао (у време 

када је био премијер-  „аустријско-швабски фирер“) да његова 

држава међу првима призна “Косово”. Како је нагласио, његово 

дебело плаћено (и крваво зарађено народним парама) присуство 

у сада већ очигледно “чисто” западно-марионетској влади “онога 

што се некад звало Србија”, ће имати једину сврху- да докраја 

докусури Српску државу- за шта очекује и дебели кусур, поред 

оних дебелих Вучићевих “милиончића” који му се већ смешкају из 

исцеђене народне ка(е)се…. 

Потпредседник Владе Србије и лидер Српске напредне странке 

Александар Вучић рекао је да ће коначну одлуку о кадровским 

решењима у Влади Србије његова странка донети на седници 

Главног одбора у недељу. 

Вучић је новинарима у Влади Србије рекао да ће више 

информација бити познато у петак или суботу, али није желео да 

открије имена кандидата за нове министре, да не би беспотребно 

„узнемиравао“ народ. 

Вицепремијер је најавио да ће међу саветницима министара бити 

много значајних имена из света упетљаних у разне афере (не само 

сексуалне као онај развратни СтросКан), различитих говорних 

подручја (у обзир долазе вероватно албанци, хрвати, бошњаци?), 

стручњаци из области манипулација финансија, осакаћавиња 

привреде, уништавања пољопривреде, издајничке политике и 

европских (дез)интеграција, чак и бивши премијери неких земаља 

које су нас бомбардовале 1999 (за наше добро)- аустријско-

швабски фирер Гузоњабауер ту заузима почасно место… 
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“Они су са задовољством прихватили нашу понуду да на лак начин 

напуне своје џепове, и да помогну да се Србија избрише са 

географске карте, као целовита и независна држава- и један од 

њих биће и мој надзорник за потребе газда из Вашингтона“, рекао 

је Вучић. 

На питање да ли ће међу страним обавештајним саветницима 

бити и људи који су се помињали у јавности као тешки 

криминалци, силоватељи, барабе и ратни злочинци- кратко је 

одговорио да “неки хоће, а неки неће”. 

“Ми ћемо покушати да Србија постане земља која је хит не само у 

атлетици, већ која ће бити хит за све оне који желе да виде како 

изгледа једна бескичмена земља без националног суверенитета, 

да будемо још експедитивнији у издаји, и још бржи успешнији у 

малверзацијама него прошле године”, рекао је Вучић новинарима 

у Влади Србије после пријема за атлетичаре- који су ту били да 

члановима издајничком режима дају инструкције како да што 

брже „бегају“ са противправно присвојеним народним парама 

(мада су у ту сврху већ унајмили оног сексуалног перверта Строс 

Кана). 

Вучић је навео да су тачне информације да ће његов саветник за 

економију Синиша Мали бити нови министар привреде, али је 

потврдио да је кандидат за министра (не)одбране директор БИА 

Небојша Родић, за кога је рекао да је добро радио свој садашњи 

посао. 

“Веома је добро радио свој посао, три пута је смањен број мера 

који је примењиван према непријатељима Српске државе, а према 

западним шпијунима су потпуно укинуте, а показана је два пута 

већа ефикасност (у спровођењу поступка против српских 

родољуба) до краја и доношењу резултата. То је човек који ништа 

није злоупотребио, већ је све радио у складу са окупаторским 

законима, и мислим да цела Србија може (и треба) да буде 

престрашена како је он водио посао”, оценио је Вучић и поручио 
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да постоји више кандидата за новог директора БИА, али да он 

лично фаворизује Дану Драшковић. 

Истакао је да СНС са СПС-ом није разговарао о замени ресора већ 

да ће Дачића накнадно дискретно да уклони и ћоркира јер је 

постао много „дрчан“, и да се акценат ставља на планове и 

пројекте за сакаћење привреде, и пребацивања државних 

финансија на „неко сигурније место“. 

Упитан о илегалним локалним изборима на Косову, рекао је да са 

Србима јужно од Ибра нема проблема пошто их у тесној сарадњи 

са Тачијем стално плаши и држи у шаци, и да очекује да на крају 

сви прихвате одлуку издајничке владе- осим, ако им није стало до 

својих органа. „Боље да се не играју с властити бубрези“- поручио 

је усхићени” (и још увек неухићени) Вучић. 

“Важно је да сви разумеју да не можете да кажете да сте за 

шиптарску „државу“ на КиМ, а да радите против ње. Мислим да 

ће већина прихватити издајничку политику владе”, оценио је 

Вучић и истакао да Влада Србије иако воли да показује силу и 

бахатост, пре свега жели да наговори Србе да се одрекну сами 

себе милом, па тек онда ако треба и силом. 

“Неће бити смена, ћоркирања и других видова елиминацие, док се 

не исцрпи свака могућност за добровољну издају суптилним 

методама уцена, а где  треба (и може) и подмићивањем. Лако је 

некога сменити, али је много исплативије преокренути га у 

дугорочног издајника”, поручио је први потредседник владе. 

Стране предаторске компаније стижу у Србију да је докусуре…  

Вучић је најавио да ће у Србију стићи бројне стране компаније, 

међу којима су немачки “Мерцедес” и једна јапанска фирма (док 

је трећа бивша сила (Италија) „Хитлерове Тројне Осовине“ већ ту). 
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“Желимо да Србија буде много слабија у економском погледу него 

што је била до данас. Разговори с Мерцедесом о Икарбусу ушли су 

у завршну фазу, а очекујемо долазак Мерцедеса и у ФАП у Прибоју, 

јер је наша историја доказала да једино швабе могу да нас 

дисциплинују, али и екстерминишу (ако не будемо послушни)”, 

рекао је Вучић. 

Према његовим речима, у новембру ће у Пећинцима бити 

отворена “Бошова” фабрика у којој ће се запослити око 600 

радника приликом пригодне и помпезне прославе (а потом ће 

већину ионако отпустити, чим прође „фото-оп“), а како је навео, 

први пут после 13. година у Србију ће доћи и јапанске компаније 

које ће нас научити како да правимо „хара-кири“ мачеве, јер ће 

нам требати да сами себи прекратимо муке. 

„“Очекујемо да ће једна јапанска компанија из области 

аутоиндустрије отворити 1.000 радних места- по принципу 

„обећање лудом радовање”“, најавио је вицепремијер. 

Рекао је и да се сваког дана разговара с новим министром 

финансија Лазаром Костићем (који је већ свим грађанима Србије 

који немају хлеба да једу, поручио „да једу торте“) и другим 

западно-обавештајним кадровима, са којима се праве озбиљни 

дугорочни планови за економски суноврат земље. 

Вучић је истакао да ће он лично инсистирати да у Србији сви 

плаћају порез, обавезну тв претплату за „ртс-овско режимско 

испирање мозга“ који води онај “ошишани главоња без мозга и 

кичме”, струју и грејање- а пре свега сиротиња, и да ту неће бити 

изузетка (осим за богате и наравно њих саме- „режимлије“). 

“Србија то не сме да дозволи, ја то нећу да дозволим, сви морају 

да плаћају порез (а богами неки и мени лично рекете)”, истакао је 

Вучић. 
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Како је рекао не сме се дозволити да приход од акциза и пореза 

буду као у фебруару ове године, када се у буџет слило 50 

милијарди динара. 

“Рекао сам да више не сме да нам прође ни један месец да нам 

приходи од акциза, пореза на добит, и свега другог буду испод 72 

милијарде, а у јулу и августу не смеју да иду испод 80-85 

милијарди”, рекао је Вучић. 

„„На крају крајева, шта ме брига шта ће народ да једе. Имају разно 

корење, и док ми њих „гулимо“, они нека гуле онај јевтини 

генетско-модификовани кромпир. Јер Европа нас ионако никада 

неће примити са овако „пуно народа“, тако да поред смањивања 

дугова, морамо да радимо и на интензивном „смањивању“ 

народа.““- закључио је усхићени (и још увек неухићени) 

виц(касти)епремијер Александар Вучић… 

 

За Вас, и све Нас- написао М. Новаковић 
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НИКОЛИЋ КОСМЕТСКИМ 
СРБИМА: САРАЂУЈТЕ СА 
ИЗДАЈНИЧКОМ ВЛАДОМ И ЈА 
ВАМ ОБЕЋАВАМ ДА ЋЕ ВАМ ОД 
САДА СВАКИ ИЗВАЂЕНИ ОРГАН 
БИТИ ДЕБЕЛО (ИС)ПЛАЋЕН … 

20.08.2013 СРБски ФБРепортер 

„ПРЕВОД“ СА ОРВЕЛИЈАНСКОГ НА СРПСКИ, ТАНЈУГОВОГ ТЕКСТА 

„Државни врх поновио позив Србима да изађу на косовске 

изборе“ , УРАДИО МИОДРАГ НОВАКОВИЋ 

**************** 

БEOГРAД – Председник, премиjер и први потпредседник владе 

поручили су данас Србима са Kосова и Mетохиjе да иако илегални 

шиптарски избори нису у њиховом интересу и свакако јесу против-

уставни и противни националним интересима наше отаџбине- да 

ће за евентуалну издајничку одлуку о изласку имати пуну подршку 

свог издајничког режима (који се тако неће осећати усамљен у 

издаји), те да учешће на изборима свакако значи признавање 

илегалне шиптарско-терористичке „државе Kосова“. 
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Tомислав Николић сусрео се данас у Београду с делегациjом Срба 

с KиM и пренео им да ће држава бити уз њих само ако се продају 

шиптарима и погазе Устав властите земље, али да ће морати да се 

суоче са бесом и одмаздом петоколонашке, про-западне 

марионетске владе из Београда, ако се одлуче да их боjкотуjу. 

“Сарађуjте с издајничком Владом Србиjе, немате са ким другим, и 

jа вам кажем да иако  нећете живети боље- бар ће вам мој колега 

ратни злочинац Тачи од сад па убудуће поштено плаћати за сваки 

извађени орган (под условом да преживите“), рекао jе Николић на 

састанку у Председништву,  а сазнаjе Танјуг. 

Oн jе поновио да jе ВЕЛИКА ИСТИНА да jе излазак на изборе „де-

факто“ признавање илегалне шиптарско-терористичке „државе 

Kосова“, те да ће сваки покушаj обструкције режимске издаје да се 

сече у корену и поручио:”Наш предлог jе jединствена ИЗДАЈНИЧКА 

српска листа, да обезбеди да косметски Срби сами себи ударе нож 

у леђа, и да таква наша национална ауто-деструкција има подршку 

свих непријатељских земаља у региону и наравно евроатлантских 

окупатора из Брисела.“ 

Премиjер Ивица Дачић изjавио jе да Срби треба да изађу на 

локалне изборе нелегалне сепаратистичко-терористичке „државе 

Косово“, jер ће, како jе рекао, само тако њихова новокомпована 

„Тачијева месна заједница“ бити (кобајаги) међународно призната, 

док ће у противном ту „месну заjедницу“ чинити “неко други, 

можда неки други продани Срби коjи су у Tачиjевоj влади, или 

Aлбанци…”. Oн jе додао и да влада не би никада позвала Србе да 

изађу на изборе, а да они нису на њихову штету, што значи да ће 

их  позивати и у случаjу било какве злоупотребе (избора)- јер је 

овој издајничкој Влади у интересу да се што пре реши и 

косметских Срба и свете Српске земље Косова и Метохије, јер ће 

само тако о(п)стати у милости својих бриселско-вашингтонских 

газда. 
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Tренутно се разговара о формирању jединствене ИЗДАЈНИЧКЕ 

српске листе, на коjоj треба омогућити учешће свим српско-

шиптарским партиjама коjе илегално делуjу на KиM, рекао jе 

Дачић новинарима након полагања венца на спомен обележjе 

комунистичко-удбашком зликовцу Aлександру Ранковићу. 

Премиjер jе поновио да ће бити смењени, ухапшени и предати 

Тачију (зарад бесплатне екстракције органа) сви чиновници коjе 

именуjе Влада Србиjе, а коjи не спроводе ИЗДАЈНИЧКУ владину 

политику и раде против интереса илегалне шиптарске државе, што 

апсолутно недопустивим сматра и први потпредседник 

Aлександар Вучић. 

…Oн jе новинарима у Влади Србиjе изjавио да не воли да говори о 

сменама, да они које намеравају да „смакну“ то не би сазнали пре 

времена, а све у нади да ће моћи да се постигне ИЗДАЈНИЧКИ 

договор, али jе нагласио и да jе недопустиво да поjедини 

политички водећи СРБСКИ РОДОЉУБИ на Kосову и Mетохиjи 

поручуjу да су за државу Србиjу а да истовремено раде против  

интереса  илегалне шиптарско-терористичке „државе Косово“. 

“Увек jе лако неког сменити и ућоркирати али jе то последње 

средство, а много jе важниjе покушати да и и њих преокренемо у 

издајнике националних интереса попут нас самих (уосталом шта 

нама фали, осим што живимо у параноидном страху од властитог 

народа). Живот за нас „водеће издајнике“ значи: охолост, бахатост 

и сила, живот jе за нас безброj „бескичмених“ компромиса коjи 

сваки дан морамо да чинимо да не би завршили у „Гуантанамо 

Беју“ или „Абу Грејбу“, посебно када jе реч о (некад) нашем народу 

и нарочито ако је то противно његовим интересима”, рекао jе 

Вучић. 

Први потпредседник Владе, како jе рекао, очекуjе (бар тако му је 

обећао „Видовити Раша“) да већина Срба коjи живе северно и 

jужно од Ибра прихвати ИЗДАЈНИЧКУ политику Београда, и 

поручуjе да ће држава у контакту са њиховим РОДОЉУБИВИМ 
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политичким представницима и даље исказивати вољу за уцене, 

дискретне претње и мито- а силу, бахатост, ћоркирање и друге 

државно-терористичке методе ће оставити за крај (њихов, и наше 

отаџбине Србије!?)... 

 

За Вас, и све Нас- написао М. Новаковић 
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Николић током сусрета са 
поглавицом Обамом: Не 
признајемо Косово на папиру, 
али у пракси га итекако 
признајемо и легализујемо као 
државу … 

17 август 2013, СРБски ФБРепортер 

Превод Орвелијанског текста Танјуга „Николић с Абонгом 

Обамом: Не признајемо Косово ни по цену ЕУ“ на Српски урадио- 

Миодраг Новаковић… 

******************* 

Србија је одлучна да не призна Косово на папиру (али зато све 

ради да га легализује као државу безусловним прихватањем и 

имплементацијом евроатлантског окупационог „Споразума“, 

гажењем властитог Устава, добровољним гашењем државних 

институцуја на КиМ, и успостављањем дипломатско-конзуларнх 

односа, посредством кобајаги „официра за везу“, са овом 

илегалном сепаратистичо-терористичком творевином на својој 

територији), тако да на тај начин сигурно неће угрозити 

кандидатуру за кандидатуру, за улазак у чекаоницу, за предсобље 

Евроуније- поручио је усхићени (и још увек неухићени) 
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„универзитетски образовани„ председник Србије, магистар 

(гробарски) Томислав Николић (а.к.а. „казанџија из Бајчетине)… 

Београд- Председник Николић разговарао је данас у Београду са 

афричким поглавицом Абонгом (малициозним) Обамом, иначе 

полу-братом оног „америчко-афричког зликовца из Беле Куће, у 

чију част је основао враџбински савет „Барак Усам(љени) Хусеин 

Обама“, да би тако профитирао на грбачи својих саплеменика, али 

и на рачун оног (не)срећника из Беле Куће. Ту је била и делегација 

и другог враџбинског удружења под егзотичним називом 

„Балканска Удруга“, коју је предводио поглавица (дошо до) 

Осмо(ог разреда и онда посустао) Ватреш. 

Како је саопштено из службе за обмањивање медија  

„универзитетски образованог“  српског председника Николића, 

поглавица Абонго (малициозни) Обама, полу-брат (по једном од  

многобројних урођеничких очева) америчког председника, се 

захвалио Николићу на расипништву (на грбачи свог опљачканог 

народа) благо му замеривши што се на јеловнику у Белом Двору, 

није нашла и нека крупнија „двоножна животиња“. 

Поглавица Обама је поздравио грађане Србије, и честитао им на 

изузетном политичком и сваком другом мазохизму, недостатку 

националног и људског достојанства- приметивши да су грађани 

Србије добровољно „дали све оно што им је било заједничко, 

другима- а сада дају другима и све оно што им је лично“. По 

поглавици Обами, то је кључ за безболну окупацију Балкана, од 

стране његовог полу-брата (оног зликовца) из Беле Куће, и 

најбољи пут да Србија себе потпуно дестабилизује и еутанизује… 

Како се наводи, Николић је додао да се нада да у будућности 

нећемо морати (као нација) више да се повијамо пред којекаквим 

урођеничким поглавицама и разним другим политичким „шушу-

мигама“,  пошто је њега  почео већ жестоко да вата ишијас- те ако 

се настави овим трендом, он (али и други „савитљиви“ чланови 
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издајничког режима) биће присиљени да нађу трајни клечећи 

положај, па макар и на парчету стиропора… 

„Србију сад очекују нове уцене, даља деградација економије и 

државне територије, све под лажном паролом наводног уласка у 

ЕУ, иако смо толико упорни (и послушни) да омогућимо у пракси 

оживљавање државности „Косова“,  по цену угрожавања властите 

државности- те смо тако свима показали да немамо никакав 

(људски, ни национални) понос.“- Рекао је наш „универзитетски 

образовани“ председник Србије. 

Поглавица „Балканске Удруге“ Осмо (идемо на девето) Ватреш 

похвалио је (за)лагања „универзитетски образованог“ 

Председника Србије, наводећи да је овај успео у рекордно 

кратком времену да докусури Србију, на чему му данас отворено 

завиди чак и издајничка „жута коалиција“- како је ту „завист“ 

недавно и сликовито описао један од њених лидера Ч. Јовановић, 

у народу познатији  као „Чеда Прашак“ , који је Николићу скресао у 

лице: „Украли сте нашу Издају- Издајници једни конвертовани“… 

„Универзитетски образовани“ Председник Николић је истакао да, 

иако Србија још увек има чак и (ту и тамо) пријатеље у свету, она 

се дружи искључиво са својим непријатељима- нагласивши да ће 

(не)пријатељство Србије и Кеније трајати све док постоје обе 

„државе“ (иако има индиција да неће још дуго) нагласивши да ће 

наредити Влади Републике Србије, да из Кеније увезе што више 

копља, лукова и стрела, у циљу модернизације наше армије- а да 

се у Кенију извезе што више гумених опанака, јер га видно погађа 

кад види на ТВ на каналу „Дискавери“  како ужа родбина 

америчког председника тамо још увек трчкара боса… 

Поглавица Абонго (малициозни) Обама изјавио да је у Београду 

ради промоције независности „Косова“… 

Оснивач враџбинске фондације „Барак (мали) Хусеин Обама“, 

поглавица Абонго (малициозни) Обама је изјавио након разговара 
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са „Томом од Бајчетине“, да је у Београд  дошао да би промовисао 

(на територији Србије) државност америчке окупационе базе 

„Бондстил“,  као и даљу „натоизацију“ наше отаџбине. 

По његовим речима не може бити напретка, стабилности, нити 

добити у економском смислу (за све друге у региону, осим за 

Србе) све док Србија постоји као држава и независна нација. 

Поглавица Обама је дошао на Балкан на позив „поглавице“ 

Западно спонзорисане НВО „Кобајаги Балкански Мир“, Ватреша  

Осмог, и како је сам нагласио, ова његова урођеничка мисија у 

потрази за егзотичним балканским јелима, нема везе са његовим 

полу-братом (оним зликовцем) из Беле Куће- осим што се од њега 

огребао за „џепарац“, и што је морао да буде недељу дана 

„дебрифован“ , са црним џаком на глави, од стране ЦИА-е, тако да 

му још увек све зуји у ушима!? 

„Изузетно је важно да се усредсредимо на оно што нам је 

заједничко,као рецимо фруле и друге свираљке од тулузовине, а 

то што смо различито „офарбани“, кад (вам) погасимо светла у 

Белом Двору свакако губи на значају- а тек се спремамо да вам 

„угасимо свећу“- апострофирао је тамнопути поглавица Обама. 

Једини начин на који можемо побољшати живот наших, и 

погоршати живот ваших људи,  јесте да вас пацифизујемо, а све 

око вас милитаризујемо.“ – изјавио је поглавица Обама у 

Председништву Србије. 

Наглашавајући да је први пут у посети Србији и Балканским 

земљама, он је након посете циганској мали у Скопљу и Гостивару 

изразио своје одушевљење што је тамо видео јако мало људи беле 

пути- одмах приметивши да у Србији још увек има исувише оних 

„других“… 

…Да би потом одмах истакао да је зато веома важно спровођење 

Динкићевог (који је смењен грешком због Дачићеве 
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неспособности да разликује Динкића- од  оног пендрекаша 

Дикића) плана регионализације (читај дезинтеграције) Србије, да 

би се тако омогућила масовна депортација наше (али и туђе) 

ромске браће из срца Евроуније у наш малени „шумадијски 

регион“. Поглавица Обама је нагласио, да ће се једино тако, он и 

његов полу-брат (онај зликовац) из Беле Куће, приликом следеће 

посете Балканској колонијама осећати „као код куће“. 

Такође је приметио да су људи из „циганских мала“ веома 

пријатељски расположени, и не разуме зашто му је обезбеђење 

нагласило да држи новчаник закопчан унутрашњем џепу своје 

тоге, а да ручни сат веже за „нешто друго“ (тамо где се види). 

Вероватно- пошто је данас мало афричких поглавица који носе 

Ролекс… 

На крају је поглавица Обама истакао да намерава да остане у 

Србији што дуже, бар све док има да крка и лоче за џабе- 

ускликнувши том приликом присутним „Српским“ званичницима, 

и „строго контролисаним“ режимским медијима: „Бујрум браћо 

Срби- нећете још дуго…“ 

 

За Вас, и све Нас- написао М. Новаковић 
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ВУЧИЋ: АКО ВАМ ЈА 
САСТАВЉАМ “МАРШАЛОВ 
ПЛАН”- ОНДА САМ ЈА ВАШ 
МАРШАЛ, “КАЈ НЕ ДЕЧКИ” ? 

 

15.08.2013 ФБР 

Превод Орвелијанског текста Танјуга “Mаршалов” план за 

Србиjу на Српски, урадио Миодраг Новаковић… 

***************** 

БEOГРAД – Први потпредседник Владе Србиjе Aлександар Вучић 

наjавио да до краjа године, уз знање и ангажовање великог броjа 

послушника, страних и домаћих плаћеника и агената, можемо да 

направимо убитачан план ДеСрбизације Србије – Шта jе то што у 

наредних 10 година морамо и можемо да урадимо- а пре свега 

треба да направимо систем коjи функционише за добробит свих, 

осим Српске нације? - упитао се овај наш нови Маршалчић. 

У западно-обавештајно уређеној Влади Србиjе, на министарским и 

саветничким местима, седеће обавештајци из иностранства – Срби 

и странци. Тиме ћемо само додатно легализовати постојећу 

“делегирану” евроатлантску окупацију Србије, наставио је вУЧКо… 
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Идеjа jе, обjашњава за Kурир Вучић, да се доведу најгори, они уз 

чију помоћ ћемо моћи још “нешто” да мазнемо” и коjи ће нам 

помоћи да нам се земља што пре распадне. 

На питање шта jе саветовао Лазару Kрстићу, чувеном 

“фратернисти” америчког окултног братства “Делта Капа 

Епсилона” (који наводно има на задњици истотевирано слово “Д”, 

како се према Џорџу „дуплом ве“ Бушу обележавају сви чланови 

овог, наводно сатанистичког, братства са „Јел Колеџа“) кад му jе 

понудио да буде министар финансиjа (где ће наставити да 

“заваћа” тамо где је Динкић стао), Вучић jе одговорио да му jе 

рекао да ће имати много проблема, и то са њим лично, ако не 

буде хтео да дели плен. 

“Рекао сам му да ће све бити много горе него што мисли, и да је 

најбоље да не мисли, јер за то и неће бити плаћен. Да су тренуци 

славе кратки што најбоље сведочи мој пример- „јер ја сам 

преварио своје бираче заменивиши родољубиву са жутом 

издајничком платформом, тако да сада морам да поред 

блиндираног џипа носим и блиндиране гаће“- да после тога 

долази не само вербална критика већ би неки и да “насрћу” 

физички, jер у Србиjи су до сада сви ћутели и трпели, а то је 

најбољи знак да ће ускоро да се дигне и кука и мотика”, казао jе 

Вучић. 

“Tо, сине (ако не верујеш да си ми син, питај маму), и тебе чека 

(кука и мотика). Aко си спреман то да прихватиш, уђи код мене у 

ђакузи да те “инструишем“. Aко ниси, онда немоj ни улазити, чим 

се Динкић дочепа мађарског пасоша, поново ћемо га запослити 

као “министра за мажњавање”, али овај пут као странца (да се 

власи не досете). 

Да ће тебе неко чувати у стакленоj кугли, да ћеш бити заштићен – е 

то нећеш, твој посао ће бити да се подметнеш, тамо где мени не 

пада на памет. Jа ћу ти помоћи у подели плена, jа ћу те штитити од 
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свих кривичних и судских мера, рећи ћу да jе то наша заjедничка 

идеjа а пошто сам ја сада Маршал, ништа ми неће моћи- па ће то 

искористити да кобајаги ударе по мени, што ће ми у овом 

фарматизованом народу створити култ “малосрпског мученика”. 

Aли мораћеш да очврснеш да ти образ буде дебео као ђон, да се 

тучеш да ти други лопови из владе не отму плен, да се бориш да те 

органи гоњења не увате на (не)делу, jер све отимачине коjе 

мислимо да спроведемо големе су и тешке, али направиће нам 

абнормалну уштеђевину, док ће иза нас остати осакаћена и 

очерупана Србија, која то и заслужује кад је већ дозволила да јој 

ми (овакви вероломници и издајници) дођемо на власт“, рекао jе 

Вучић у интервjуу обjављеном у електронском издању “Kурира”… 

 

Борба нам наша дала да имамо Ацу за маршала… 

…И после вУЧКа- вУЧКо…. 

 

За Вас, и све нас, написао М. Новаковић 
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“Наш” министар Mркић: За нас 
је веома важно да изједначимо 
злочинца (Хрватску) са 
жртвом (Србијом) 

 

15 август 2013, ФБР 

Превод са Орвелијанског текста (про)режимског Танјуга 

“Mркић: Сада jе Загреб на потезу” на Српски- урадио Миодраг 

Новаковић 

********************* 

БEOГРAД – Шеф српске дипломатиjе Иван Mркић изjавио jе да ће 

контратужба Србиjе у Mеђународном суду правде у Хагу за 

Хрватски геноцид над крајишким Србима бити повучена пошто 

Хрватска одустане од своjе тужбе за лажни  геноцид од стране 

Србије. 

Mркић: Сада jе Загреб на потезуСрбиjа jе спремна на издајничко, 

вансудско, бескичмено, и супротно нашим националним 

интересима, поравнање процеса коjи Београд и Загреб више од 

децениjу воде пред Mеђународним судом (не)правде у Хагу због 

оптужби за геноцид (Хрватска за лажни- а Србија за прави), али на 

неоусташкој Хрватскоj jе да повуче први потез, изjавио jе 

“усхићени” (и још увек “неухићени”) министар Mркић данашњим 

„Новостима“. 

Oн jе рекао да издајнички и полтронски контакти са хрватском 
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страном постоjе, а све по налогу Брисела, иза којих наравно стоји 

“Вучја јазбина” из Берлина. 

-Tреба подсетити да ми нисмо ни подносили тужбу против 

Хрватске за њихове геноциде 1941 и 1991 над нашим Српским 

становништвом пошто на нама није да штитимо интерес, и част 

наше Српске нације, већ да обезбедимо континуитет геноцидне 

НДХ, данас прес(на)вучене у рухо евроунијске Хрватске, као и 

интересе ноторне антисрпске ЕУ- за такву нашу политику Загреб 

нам је обезбедио платформу својом лажном тужбом, тако да ћемо 

сада у име “поравнања” моћи да им опростимо стваран и 

историјски непобитан „милионски“ геноцид над Србима. 

По нашем мишљењу које и није наше, већ “бриселско” (и добрим 

делом вашингтонско), и потпуно основано нама наметнуто јер смо 

ми и до сада демонстрирали бескичменост и непринципијелност 

као кобајаги “независна нација”- Из уских политичких разлога коjе 

диктира њихова унутрашња сцена (а наша оберучке прихвата) 

Хрватска нам данас намеће шта год хоће, и ровари и мешетари по 

Србији неометано, док ми тамо не смемо ни да привиримо (јер су 

свуда истакли натписе “Србе на врбе”)…. 

Значи да ће наша контратужба бити повучена пошто Хрватска 

одустане од своjе тужбе, јер тако смо се ми и договорили унапред 

са „Поглавничким домом“ из Загреба и „Вучјом јамом“ из 

Берлина; Тако да све то испадне “кобајаги” и наш фарматизовани 

Српски народ буде срећан што смо наводно јевтино прошли, 

“ослобођени” хрватске тужбе за лажни геноцид над њима (иако 

ускраћени за милион и по наших Срба које су они бездушно 

потаманили),  истакао jе надахнути и усхићени (али још увек 

“неухићени”) министар Mркић. 

У низу сусрета бескичмених и издајничких представника државног 

врха Србиjе и неоусташког и “србомржњом” задојеног 

поглавништва авнојевско-бриселске ,  реинкарнисане 
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“ендехазијске” Хрватске последњих месеци поново jе 

интензивирано решавање отворених питања у односима две 

(квази)државе, , од граница између Срба и Срба, (не)повратка 

Српске имовине, до (пара)воjне сарадње где је предвиђено да 

синови усташких кољача “вежбају” заједно са синовима оних које 

су њихови очеви истребили у последња два рата- а посебно три 

теме коjе су кључни предуслови за евентуални договор око 

падања тужби: судбина несталих хрвата (за Србе није важно), 

повратак културног блага наше Српске православне цркве (која је 

ионако у процесу да постане „Хрватска православна црква“ по 

Павелићевом рецепту, тако да повраћаја блага и неће бити) док за 

благо и имовину наших стотина хиљада опљачканих Срба, Српски 

режим баш брига, као  и за суђења оптуженим Србима за 

“кобајаги” ратне злочине- док ће усташама све бити опроштено, 

под условом да Јосиповић поново “падне на груди Томине” (пошто 

се овом потоњем интимизирање са Јошком, последњи пут, 

изузетно допало). 

Mинистар Mркић jе у интервjуу обjављеном у електронском 

издању „Вечерњих новости“ нагласио да Србиjу процес пред MСП  

ниjе ништа коштао осим губитка територија, народа, ЕУробских 

економских уцена, а да о губитку части и образа не говоримо- 

односно да ниjе било ванредних трошкова осим оних које су 

“Ивица и Аца” плаћали у мрачним кулоарима Брисела, и то 

углавном “у натури”, jер се редовни ангажман надлежних 

(пуначких) тела(ди) и “стручњака за продавање магле”, 

подразумева. 

Oчекуjе се да се разговори две- Бриселу безпоговорно послушне и 

мазохистички лојалне стране- интензивираjу наредних месеци, 

пре главног (U)рочишта, на коме ће Србији заврнути све славине, и 

још “понешто”,  све док наши дични представници не пропиште- и 

то “пискавим гласићима”… 

Али о томе ћемо другом (не)приликом… 
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За Вас и све Нас, „превео“ Миодраг Новаковић 
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Тачи: Вучић и Дачић су ми лично 
обећали да ће натерати Србе да 
гласају за „косовску државу“ !? 

 

10 август 2013, За ФБР- М. Новаковић 

Превод “Орвелијанског” текста режимске Бете „Споразум ће 

бити спроведен“ на Српски, урадио Миодраг Новаковић 

************* 

“На крају је овај окорели ратни злочинац и терориста (Хашим 

Тачи) додао да је нови Српски режим убедљиво више издајнички 

него претходни (нагласивши да је ипак неизмерно захвалан 

Борису Тадићу и претходној „клици“ што су добро утабали пут 

и ударили „легалне темеље“ за издају и продају Србије, овом 

новом, бескруполознијем и „неписменијем“ српском режиму, и 

да су то приметили не само он, већ и његови „нато газде“ из 

Брисела, који већ данима врте главе с неверицом да је једна, 

некад часна земља, попут Србије, могла да изроди такве 

изроде- какви су данас у њој на власти…” 

Шиптарски терориста, ратни злочинац,  и вођа сепаратистичке 

„државе Косово“ Хашим Тачи је изјавио да ће издајнички 

Бриселски споразум бити спроведен, пре свега захваљујући 

„асистенцији“ проданог и поданог, бескичменог српског 

руководства. 



Миодраг Новаковић 

http://www.lulu.com/spotlight/miodragnovakovicathotmaildotcom 
56 

Он је нагласио да је у сврху што боље обмане „фарматизованог“ 

народа српског, званични Београд кобајаги осудио агресивно 

понашање Приштине, док је истовремено њему лично пружио 

чврсте гаранције (иза сцене) да ће „Српски“ државни врх све 

учинити у својој моћи да на легалној територији Србији што пре 

заживи илегална шиптарска држава. 

У ту сврху, како тврди Тачи, премијер Србије Дачић и његов шеф 

(кобајаги потпредседник) Вучић су дали гаранције да ће косметске 

Србе натерати свим средствима да „сами себе укину“, и 

„драговољно“ учествују у злочиначком подухвату рушења Уставног 

поретка властите државе… 

„Београд је сво време био више него јасан,као што су били јасни 

Вучић и Дачић, током наших приватних (срдачних и веома 

пријатељских) састанака- да Срби са севера не припадају више 

Србији (односно да их се она драге воље одриче), и да морају да 

буду што пре албанизовани, да прихвате све законе терористичке 

„државе Косово“ а пре свега закон „Леке Дукађинија“, и да што 

пре забораве не само да су били део Србије, већ и да су сами 

икада били Срби“, изјавио је са нескривеним усхићењем ратни 

злочинац Хашим Тачи… 

Тачи је за такозвану РадиоТВ „Косова“ изјавио да је уз свесрдну 

сарадњу „проданог и поданог“ Српског државног врха, на северу 

КиМ почело затварање „свега“ што би могло да укаже да је ту 

икада постојала српска држава, на првом месту полицијских 

станица, али по овом ратном злочинцу на реду су и све друге јавне 

установе (школске, здравствене, итд). Тачи је нагласио да ће убрзо 

почети регрутација нових кадрова за илегалне полицију његове 

терористичке државе, на северу КиМ, али пре свега из редова 

шиптара, а потом и  „латентних шиптара“- односно свих оних Срба 

који буду спремни да то (Срби) више не буду… 



ОРВЕЛИЈАНСКИ ПРЕВОДИ 

57 

По речима ратног злочинца Тачија, напредак је изузетан у тој 

области, али се пожалио да чак ни они сами (најоокорелији 

шиптарски терористи) не могу да држе корак у „комадању Србије“ 

са издајничким „српским“ режимом из Београда. Он је искрено 

признао: „Мени можда и јесу руке крваве до лаката (он овде 

мисли на српску крв), али Вучићу и Дачићу су до рамена.“ 

Он је изразио наду, и нескривени оптимизам, да ће Вучић и Дачић 

успети да натерају косметске Србе, силом или милом, да гласају да 

сами себе укину- нагласивши да се он увелико припрема за онај 

„насилни део“…. 

То је описао  следећим речима ‘’’’Оптимиста сам да ће Српски 

народ још једном бити преварен и натеран да „гласа“ у корист 

своје штете, и овом приликом их позивам да то учине, јер ће тако 

укинути не само своју државу, већ и себе као нацију, а и мени ће 

омогућити да их лакше ловим на „лицу места“. Тако ће они бити 

безболно „албанизовани“, а они који су томе супротставе, 

једноставно елиминисани из нашег новог и просперитетног „про-

еуро-нато“ нарко-терористичког „косовског друштва“. Зато их 

позивам да се интегришу у наше „малено али просперитетно“ 

терористичко друштво, а ја им обећвам да ћу потом интегрисати 

њихове органе- у нечија туђа тела…’’’’ 

На крају је овај окорели ратни злочинац и терориста додао да је 

нови Српски режим убедљиво више издајнички него претходни 

(нагласивши да је ипак неизмерно захвалан Борису Тадићу и 

претходној „клици“ што су добро утабали пут и ударили „легалне 

темеље“ за издају и продају Србије, овом новом, 

бескруполознијем и „неписменијем“ српском режиму), и да су то 

приметили не само он, већ и његови „нато газде“ из Брисела, који 

већ данима врте главе с неверицом да је једна, некад часна 

земља, попут Србије, могла да изроди такве изроде- какви су 

данас у њој на власти… 
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За Вас и све Нас, „превео“ Миодраг Новаковић 
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ДАЧИЋ СОЦИЈАЛИСТИМА: „ЈА САМ 
ВАШ ИСУС, ВИ СТЕ МОЈИ 
АПОСТОЛИ, ИДИТЕ И ШИРИТЕ ПО 
СРБИЈИ ВЕРУ ЕВРОУНИЈАТСКУ…“ 

 

2 август 2013, ФБР 

ПРЕВОД СА ОРВЕЛИЈАНСКОГ ТЕКСТА КУРИРА „ДАЧИЋ 

СОЦИЈАЛИСТИМА: БУДИТЕ АПОСТОЛИ КОЈИ ЋЕ ШИРИТИ ВЕРУ“ 

НА СРПСКИ- УРАДИО М. НОВАКОВИЋ 

****************** 

„Позивам вас да будете моји апостоли (подразумева се онда да 

сам ја ваш Христ) који ће ширити веру евроунијатску по Србији. 

Веру није само ширио Христ него су му за то били потребни 

апостоли, као што сте и ви сада потребни мени (пре него што ме 

ухапси онај луди Вучић)“, рекао је председник СПС. 

Београд- Председник СПС Ивица Дачић, који је нажалост и 

премијер Србије, рекао је данас на седници Главног одбора 

Социјалистичке партије Србије, да је поносан што је први премијер 

Србије који је ставио свој званични потпис на издајнички споразум 

са Бриселом. 

Он је оценио да само повијена и застрашена Србија, каква је сада 

под његовом „управом“, не може да има будућност- што свакако 

одговора онима који нас такве желе да нас држе бесконачно пред 

вратима (пакла) ЕУ, и да је сада потпуно извесно да у њу никада 
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нећемо ни ући, али без обзира на такву безперспективност, 

морамо да уведемо и све друге промене на нашу штету, а по 

налогу Брисела. 

„Србија је пред вратима пакла Евроуније, али у такву Евроунију 

никада нећемо ући, без обзира што смо урадили све оно што 

ниједна друга нормална држава и поносна нација не би никада, и 

ни по коју цену, учинила… Предали смо окупаторима цео бивши 

државни врх Србије, укључујући и мог духовног оца Слободана 

Милошевића- предали смо Хашкој инквизицији све Српске хероје 

и славне генерале- уништили смо властиту армију и економију- 

истребили смо своје ћирилићно писмо, језик, културу, 

фалсификујемо властиту историју- признали све своје непостојоће  

злочине, и истовремено опростили страшан геноцид и прогон 

властитог народа од стране свих других, укључујући и фашистичку 

НАТО алијансу- Јавно се одрекли највреднијег дела своје 

територије, нашег Светог Косова и Метохије, а спремамо се да се 

одрекнемо и свих других које ће нам ускоро затражити наши 

евроатлантски газде… Прихватили смо беспоговорно, и оберучке 

сво „затровано семе“ са Запада- и г.м.о. и „кемтрејловсе“- али и 

оно друго „семе зла“ у виду хомосексуалних парада, и других 

девијантних „западних (не)моралних норми“- Мањинама у Србији 

смо дали већа права, него самим Србима (по којима се ова држава 

и зове), тако да се наша деца данас све чешће изјашњавају као 

„цигани“, да би се лакше уписали на факултете и добили 

стипендије- Грађани на северу нам се изјашњавају као мађари, да 

би се тако лакше докопали Евроуније (стварајући тако услове да 

Мађарска сутра затражи целу, или можда „само“ север Војводине, 

јер ће тамо, већ колико сутра бити више мађарских, него српских 

пасоша)!?. Протерани српски старци са Космета су принуђени да 

узимају Тачијева документа, да би добили бедних 40 евра 

шиштарске пензије, да би тако преживели и  саставили који месец 

живота више у распадујућим избегличким контејнерима. И много 

је још тога што смо „постигли“ (нарочито ми ЕСпЕСОВЦИ који 
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учествујемо у свим издајничким владама у протеклој деценији, и 

више) – али све то опет неће бити довољно, све док Србија не буде 

до краја раскомадана, и док ми Срби у својој држави не постанемо 

званично национална мањина и грађани другог реда! Е, тек онда 

ће нас можда примити, али и тада, само пред вратима (пакла) 

Евроуније“- изјавио је са усхићењем пуначки премијер Дачић. 

Он је у излагању на седници ГО СПС, нагласио „да уколико желимо 

да појединачно профитирамо (као чланови СПС) морамо да 

мењамо и нас саме, и то тако што ћемо се повијати пред свим 

захтевима, а наш систем потпуно прилагодити туђим интересима, 

како би Србија била до краја елиминисана.“ 

„И ако овако наставимо са нашом националном ауто-

деструкцијом“ онда чак и ако буду хтели да нас приме, неће имати 

више „шта“ да приме, осим евентуално „београдског пашалука“- 

рекако је Дачић 

„Поставили смо циљеве: наставак издајнички преговора са ЕУ и 

даље комадање Србије- смањење незапослености, тако што ћемо 

се решити властитих грађана у „корист суседних предаторских 

држава“. Зато сам као премијер предложио да потпуно уништимо 

економију, јер ако елиминишемо Србе, онда нам она више неће 

ни бити потребна“- рекао је Дачић. 

Он је позвао чланове СПС да сада раде само за њега, а не више за 

свој ћар, јер је он одлучио да на себе преузме улогу „Бога“, а за то 

ће му требати пуно више од једног коферчета. У том смислу им је и 

поручио- „Позивам вас да будете моји апостоли, који ће ширити 

евроунијатску веру по Србији. Веру није ширио само Христ (у овом 

случају ја), него су му за то били потребни и апостоли“, закључио је 

Дачић. 

Дачић је рекао да је данашња седница ГО важна, јер на њој треба 

говорити о будућности, али не само СПС који очигледно након 

овако катастрофалне издајничке политике свог вођства, више и 



Миодраг Новаковић 

http://www.lulu.com/spotlight/miodragnovakovicathotmaildotcom 
62 

неће имати никакву будућност, већ пре свега о осигурању 

будућности уског партијског руковођства СПС, али што даље од  

Србије, јер кад се „сведу сви рачуни“, очигледно да у Србији неће 

бити будућности ни за једног СПС-овца!? 

Премијер се такође захвалио Жарку Обрадовићу и Милутину 

Мркоњићу, који иако и сами веома корумпирани, су схватили са 

каквом будалом имају посла, па су се благовремено сами 

„повукли“ са министарских позиција у „Влади- која то више 

није“…. 

Говорећи о Косову,  Дачић је рекао да Србија никада није имала 

благонаклон однос евроатлатнских окупатора, али да то њима (из 

режимских структура) никада није сметало да тим истим 

окупаторима „једу из руке“…. 

„Напротив, било је одувек незајажљивих територијалних и свих 

других аспирација, нарочито покушаја да се Србија уништи до 

краја „пре времена“. Но, сада смо се коначно споразумели, да нам 

наши евроатлантски пријатељи раскомадају државу постепено, у 

фазама, тако да то буде мање приметно, а онда- и када се овај 

транквализован, фарматизован, латинизован и деморалисан 

другосрбијански народ, евентуално „пробуди“ из ове летаргије, 

биће исувише касно… 

…Србије тада више неће бити, а ја и моје „коферче“ бићемо 

далеко, негде на Бермудима, закључио је пуначки, усхићени и још 

увек „неухићени“, премијер Ивица Дачић. 

 

 За Вас и све Нас, „превео“ Миодраг Новаковић 
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Вучић: Дачић ће се тек трести 
кад га ухапсим! 

 

ОРВЕЛИЈАНСКИ ПРЕВОД ТЕКСТА РЕЖИМСКОГ КУРИРА „Србија ће 

се тек трести због хапшења“ НА СРПСКИ- УРАДИО МИОДРАГ 

НОВАКОВИЋ 

——————————— 

ИЗДАЈНИЦИ 

Биљана Ђоровић:  “Неопходно је раскринкати до краја стратегију 

која се примењује у изградњи култа Александра Вучића. Она 

обједињује добро познавање нашег менталитета и веома 

координисану медијску операцију, застрашујућих размера. Јасно 

је да је та операција добро припремљена у ЦИА (Ленгли). 

Операција се заснива на познавању менталитета народа који 

воли “таф гајс”: одлучне вође који утерују страх у кости. Лажна 

борба против корупције, понашање мимио свих уставних 

овлашћења, изјава “па шта” на чињеницу да странци добијају 

министарске фотеље, све је то показатељ застрашујућих 

перспектива које воде потпуном нестанку Србије и Србе које 

непрекидно лоботомизирају својим специјалним и окултним 

операцијама. Шта се може урадити у условима планираног 

потапања Србије? Борити се и спремити се за комплетно 

раскринкавање ове глобалистичке банде. Па, нека буде по вољи 

Божијој: или ће подржати нас , или њих.” 

**************** 
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ФБР - 03.08.2013. Пише: Миодраг Новаковић 

Вучић: „Биће још жешће и још жешће и биће још већих побуна у 

Србији због мојих политичких конкурената, али и Српских 

родољуба, који ће тек бити ухапшени. На почетку свог мандата 

рекао сам да нема недодирљивих, осим наравно мене и мојих 

режимских колега (али и свих оних тајкуна у мафиоза, који ми 

плаћају „рекете“). Тако ће и остати“. 

Патриоте и „политички конкуренти“, Чувајте се… Александар 

Вучић 

САРАЈЕВО – „Нема стајања у мојој параноидној борби за опстанак 

на власти, па и по цену губитка Србије“- А. Вучић. 

Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић најавио је 

интензивирање борбе против организованог патриотизма и 

политичке конкуренције. 

Без пардона, ако треба и без панталона… 

- Биће још жешће и још жешће, пропиштаће раја, биће и збегова 

са југа Србије, и биће још већих побуна у Србији због оних који ће 

бити ухапшени- али нећемо устезати да ако треба и побијемо све 

„непоћудне елементе“. На почетку свог мандата рекао сам да нема 

недодирљивих осим нас корумпираних Западних слуга. Тако ће и 

остати. 

Наставићемо борбу против Србије и њене територијалне 

целовитости, без пардона, јер да има пардона, онда ништа никоме 

не бих могао да кажем. Овако народ има да зна да у Србији може 

да постоји само један диктатор, а то сам ја (уосталом и мени се 

тресу гаће пред газдама из Вашингтона и Брисела, сваки час могу 

да ме смакну)… 
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Као што видите, ја немам никакав видљиви страх, осим што се 

презнојавам и тресем се ко прут (и дупе ми жваће гаће) и не 

постоји нико ко се не би унередио у том смислу (на мом 

издајничком месту) – рекао је српски вицепремијер, одговарајући 

на питање сарајевског листа „Дневни аваз“ о плановима у борби 

против властите нације. 

Вучић је објаснио да није обесхрабрен изласком Мирослава 

Мишковића из притвора уз јемство јер како каже, он је сам 

наредио да се тај тајкунски  мафијаш, и његов политички 

финансијер пусти из ћузе. 

Вицепремијер је изразио спремност за сарадњу Србије и БиХ на 

плану борбе против Републике Српске, и проглашавању српске 

нације- геноцидном. 

- Увек сам спреман да понудим оно што смо се већ, ми и „Милови 

Ђетићи“ договорили са својим бриселским налогодавцима, и што 

је већ дало значајне резултате. Ми смо направили заједничке 

такозване специјалне истражне тимове с Црном Гором. То можемо 

да урадимо и с БиХ. 

Мислим да би то било веома важно јер, просто- Организовано 

србство,  и српско родољубље немају границе. Свако наше 

(диктаторско-регионално) повезивање је ударац организованом 

србству, тако да смо увек спремни не само да о томе разговарамо 

него да то и на најконкретнији начин и брзо решавамо и делујемо 

– навео је Вучић. 

Нема скривања, осим кад се дигне кука и мотика, тада ћемо у 

дедињске бункере (одмах испод америчке амбасаде)…. 

Вицепремијер је одговорио и на питање да ли планира да дође у 

Сребреницу и поклони се сенима муџахединских кољача… 
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- Мислим да је кључна ствар за све нас да, пре свега, размишљамо 

о будућности, али и нашим страним девизним рачунима. Јер 

докле год ми све време будемо причали о нашој четничкој 

прошлости (рецимо, када сам на грудима поносно носио 

Шешељеву слику), многи ће схватити колико смо их лагали, па нам 

неће опростити. Да не буде забуне, не желим да се скривам иза 

било кога ко је пре мене издао свој народ- издао сам и ја свој 

народ, издао сам и своју земљу, и програм властите странке, и 

чланство, али морао сам, јер да нисам, онда би ме „циа, биа, 

ми5&6“… ликвидирали ко зеца… 

Зато морам да у име народа којем припадам  признам лажни 

геноцид над муслиманским ратним заробљеницима, који се 

наравно никад није десио. Постао сам толики издајник, да ме 

изеде живи срам, али се надам да свом народу никада нећу пасти 

жив у шаке (не дај Боже „војводи Воји“, коме сам забио нож у 

леђа, кад се најесен врати из Хага) – рекао је Вучић и додао: 

- Видите, није ми тешко то да кажем. Да ли су Срби такви 

освешћени родољуби због тога што се над њима дешавао геноцид 

пуне три године пре пада Сребренице? Да ли су Бошњаци такви 

исламски фанатици и терористи због тога што им је Запад помагао 

на неким другим местима, као на Озрену, где су неким Србима 

главе одсецане, и широм Босне где су убијани у огромном броју? 

Наравно да јесу – закључио је Вучић. 

У Србији нико не мрзи Бошњаке, осим што они мрзе сами себе, јер 

на таванима породичиних кућа имају старе породичне славске 

православне иконе својих ђедова, и једини матерњи језик који 

знају,  јесте српски (који они сада фалсификују у неки „бошњачки 

лингвистички мутант”)…. 

Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић оценио је да 

је време да  се од српског народа сакрије истина из прошлости и 

стравични геноциди почињени од стране „сусједа- бивших срба“), 
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и да се на тај начин још више продуби неповерење између једног 

истог народа (али различите вере) из Србије и БиХ, и тако створе 

историјске претпоставке за нове и још крвавије сукобе у 

будућности. 

- Дошло је  време истине- за све нас који смо грешили у 

прошлости, почели своју каријеру као загрижени националисти, па 

напустили прво програм својих странака, издали своје националне 

лидере, па ето сада чак издајемо и властиту земљу, а мученички 

Српски косметски народ препуштамо у руке шиптарских крволока 

(додуше по туђим наређењима)- дакле дошло је време да се 

суочимо са том истином, и да у духу наше издајничке и кукавичке 

традиције, почнемо да пакујемо кофере, и заждимо у бежанију 

чим овде пригусти.. 

Ми се наравно ничега не стидимо, можемо и да  признамо неке 

своје политичке грешке, немамо никаквих проблема с тим, све док 

нас на Западу чекају безбедни политички азили и дебели девизни 

рачуни. 

Ја мислим да у Србији данас, и то вам отворено кажем, не постоји 

никаква, ни најмања мржња нашег наивног народа, кога смо тако 

успешно превели жедног преко воде, према нама режимским 

првацима (у издаји). Никаква! – рекао је вицепремијер, додавши 

на крају- 

„Али пошто сит гладном не верује, ту су моје (не)верне 

жандармеријске фаланге, лојални амерички маринци, и авиони 

„Џихад Ервејза“, да нас безбедно евакуишу, што даље од мог 

„вољеног, али лудог народа“ који би могао нехотице да ме угуши 

услед „идолопоклоничке еуфорије“- изрече напућени 

вицепремијер Вучић, и остаде жив (бар за сада)…. 

 

За Вас и све Нас, „превео“ Миодраг Новаковић 
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Aлександар Вучић изjавио да 
жели да Србиjа буде 
раскомадана и еуро-
колонизована земља... 

 

Објављено: 1. август 2013, 01:26, Танјуг, ФБР „обрада“ 

 

Превод Орвелијанског текста Танјуга „Желим модерниjу и 

успешниjу европску Србиjу“, на Српски, урадио Миодраг 

Новаковић 

******************* 

БEOГРAД – Први потпредседник Владе Србиjе Aлександар Вучић 

изjавио jе вечерас да жели да Србиjа буде раскомадана и еуро-

колонизована земља. 

„Желим иза себе да оставим велики прљави траг да jе Србиjа 

веома назадна и кобајаги евроунијска земља, него што jе то била 

пре него што смо преузели (не)одговорност“, поручио jе Вучић. 

Говорећи о (не)раду владе Вучић jе изjавио да га ниjе изненадио 

предлог премиjера Ивице Дачића да у влади више не буде УРС 

пошто су се он и Дачић око тога већ унапред договорили, и да таj 

предлог свакако део унапред смишљене „завере“ и договора СНС 

и СПС- једино што Ивица не зна да је он следећи. 
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Вучић jе у интервjуу за Б92 рекао да му није пало на памет да 

инсистира на останку УРС-а у влади, јер пљачкашки плен је све 

мањи (уосталом као и држава), док је Динкић постао веома 

„захтеван“ кад је у питању плен, али ту је и буцмасти Ивица са 

„коферчетом“, тако да ће убрзо и он морати да оде (милом или 

силом). 

Вучић jе рекао да га ниjе изненадило да ће Дачић да подржи 

његов предлог, и да то ниjе био (кобајаги) део договора или 

некакве завере, те да ниjе премиjеру рекао да се УРС „носи из 

владе“, већ је то задовољство препустио распамећеном Ивици. 

Oн jе навео да веома добро зна како jе радила министарка Верица 

Kалановић и да је имао увид у „њено“додељивање (пре)повољног 

државног (у својству председника комисије 2009) кредита од 

100,000 евра страначком колеги, члану УРС Предрагу Марковићу 

Бети- нагласивши да у томе нема ништа погрешно, „јер ко ће коме, 

ако неће свој своме“, нагласио је Вучић… 

Што се тиче главног издајничког преговарача са ЕУ за 

распарчавање Србије, Вучић је подвукао да је у том случају, 

спреман да  подржи безусловно потпредседницу владе Сузану 

Грубjешић, јер се она доказала на (не)делу у заштити интереса 

свих околних држава, осим Србије. 

Вучић jе рекао да jе атмосфера на данашњоj седници Владе Србиjе 

била веома примитивна (у складу са академским и моралним 

профилом већина чланова владе), нарочито после оштрих речи 

коjе су разменили Дачић и Динкић, претило је чак да дође до 

физичког насртања, нарочито кад је Дачић запретио Динкићу 

ћорком. 

„Били смо заjедно на седници Владе, али сам сигуран да нису 

смели да се гледаjу у очи, не зато што су обојица седели са исте 

стране стола, већ зато што су „зечеви“. Aтмосфера jе била сасвим 

кафанска и бувљопијачка“, рекао jе Вучић. 
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Oн jе додао да је Влада право место за „свакакве сукобе и свађе, 

јер њу чине углавном бивши рабаџије и будући робијаџије“. 

Лидер СНС jе такође поновио да неће од Дачића тражити унапред 

да се одрекне функциjе министра унутрашњих послова, већ га 

сменити политиком свршеног чина (ако треба и под оружаном 

пратњом, пошто се ионако његови службеници, муповци, 

жандари, па чак и риџовани из ГСП-а, већ добровољно јављају на 

хиљаде, да буду у тиму за хапшење „највеће бруке од полицијског 

министра“ у Српској историји) тако да Дача неће имати појма које 

ће, и када „јуне да га муне“. 

Вучић jе изjавио да jе у интересу Америке пуна нестабилност  у 

земљи, и убрзано заокруживање илегалне шиптарске државе на 

југу Србије (применом бриселског неспоразума) и то jе био разлог 

зашто данас газде из Вашингтона не дозвољавају да се одрже 

избори у Србији. 

„Да смо ишли на изборе Евро би до недеље био 118 динара, а 

овако како ствари стоје изаћи ће и на двеста, и то jе само jедан 

пример“ наше неспособности, рекао jе Вучић. 

Oн jе поновио да ће у земљи бити очувана пуна режимска 

стабилност, а да ће се убудуће у раду владе ићи jош конкретниjе 

на веће чистке, ако треба и на ликвидације непоћудних чланова 

владе, јер мора да се зна ко у држави сме највише да краде. 

Вучић jе навео да jе СНС  хтела изборе могла је да на њих иде, али 

да би сигурно пропала, што са на срећу благовремено уочили 

његови вашингтонски газде, тако да избора сигурно неће бити, а и 

зашто би, кад смо успели коалицијским махинацијама да 

обезбедимо (пре)власт, па макар „наша“ држава и скроз пропала“. 

„Свакако смо се уплашили избора, пошто смо неодгворни, и до 

сада смо остварили катастрофалне резултате“ рекао jе Вучић. 
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Oдговараjући на питање да ли jе на одлуку да се не иде на изборе 

утицао Запад због имплементациjе бриселског споразума рекао да 

се одлуке о томе доносе само у Србиjи, и то у Западним 

амбасадама, тако да нема потребе нигде даље да се путује од 

Дедиња и Кнеза Милоша. 

„Насмеjем се на то од муке-  ‘неименовани извори Стеjт 

департмента’. Наравно да одлучуjу они о изборима у Србиjи, али 

не тамо, већ овде у амбасади. Mи безусловно уважавамо ставове 

Стеjт департмента, понизно извршавамо ставове Брисела, а на 

ставове Kремља се оглушујемо, али умемо да им измуземо рубље- 

али зато ми свакако доносимо одлуке у Србиjи па макар оне биле 

и западне (амбасадорске)“, рекао jе Вучић. 

На гласине које пушта сам СНС,  да СНС има већи реjтинг „и од 

Слободана Mилошевића“ и да ли га то плаши- Вучић jе потврдно 

одговорио, пошто верује да ће пре или касније да их ухвате у 

лажи. 

„Плаши ме то свакога дана, и у ноћним морама видим мене и 

Тому како нас хеликоптер испоручује у Шевенгенски затвор у Хагу“ 

као што је својевремно Слобу, рекао jе лидер напредњака али и 

додао да сваки дан и ноћ размишља шта jе то што може да се 

направи да земља што брже пропадне, одбацивши истовремено 

тврдње да Србиjа иде ка jеднопартиjском систему, пошто је у 

Србији ионако већ дуже време само једна (евроунијатска) партија 

на власти, тако да нема потребе да идемо тамо, где смо већ 

стигли. 

Oн jе на питање да ли се брине због евентуалног разочарања, 

рекао да се не брине „jер ако се оно и деси, он увек има у џепу 

спремно паковање вајагре“ али да га брине за оно што ће се 

урадити док њено дејство не наступи. 
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„Зато сам срећан због те сарадње са Ер Џихадом jер ће то остати 

да „стоји чврсто“ а сигуран сам да ће и друге ствари остати, 

односно да неће пасти“ додао jе Вучић. 

Oн jе рекао и да ће позвати „жутог градоначелника“ Београда, 

иначе његовог пајтоса Драгана Ђиласа (а.к.а. Ђидо) да разговараjу 

о проjекту „Београд на води, све док смо ми на слободи“ али и 

назначио да би главни град могао да има више фијакерских 

станица уместо jедне аутобуске у центру због све скупљег горива и 

све празнијег буџета, и да треба у ту сврху од Железничке станице 

направити коњску ергелу… 

Вучић jе рекао и да због поређења са убиjеним премиjером 

Зораном Ðинђићем осећа „неугодно“ jер га jе критиковао, а ето 

сада и њега може да „стрефи неки (залутали) метак“, пошто је он 

очигледно наставио да иде још чвршће Ђинђићевим (утабаним) 

путем издаје… 

Вицепремиjер jе указао да ће резултати које очекују Западне газде 

доћи ако се бескромпомисно настави са применом свих 

издајничких споразума, и да морамо престати да стално свашта 

замерамо, критикуjемо и умањуjемо значаj свега што се постигне- 

јер данас није лако бити издајник. 

Вучић истиче да су напади на чувеног ММФ финансијског 

мафијаша и сексуалног предатора Доминика Строс Kана, након 

тога што се у медиjима поjавила информациjа да би могао да дође 

у Србиjи као саветник, апсурдни и нагласио да у влади свакако већ 

има најгоре људе, па зато бира и такве странце. 

Вучић jе рекао да jе дефинисан списак једнократних министара 

коjи одлазе, а да се ради на дефинисању списка „полу-кратних“, 

оних коjи ће их заменити, као и да ће се потрудити да то буду 

„савитљиви“ и безпоговорно послушни људи, ако не брже ће да 

изађу из владе, него што ће у њу да уђу. 
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„A да ли ћемо успети да нађемо такве бескичмењаке, видећете за 

седмицу и две“, истиче вицепремиjер. 

Oн наглашава да се мора побољшати издајничко понашање и да 

ће резултати доћи. 

„Проблем jе што се овде све дочекуjе са цинизмом, морамо 

престати да стално замерамо, критикуjемо и умањуjемо значаj 

свега што се уради- нарочито ако нас наши западни газде хвале за 

такве наше назадне резултате“, казао jе Вучић. 

„Размишљам о довођењу правих страних агената, размишљам и 

разговарам, али имена нећу рећи jер ће jедан бити ‘мали, сед и 

дебео’, други ‘висок, штркљав и без зуба’ (ови последњи су 

вероватно Кркобаћеви кадрови). . . Aли ми таквих кадрова не да 

немамо, све наше странке их свакако имаjу- али проблем је што 

наши западни газде инсистирају да на те позиције поставе своје 

кадрове, да би тако обезбедили сигуран распад Србије. Tаква 

ситуациjа ниjе од данас, већ траје одавно, а ми само радимо оно 

за шта нас плаћају наши газде“, рекао jе Вучић. 

Говорећи о криминалном  карактеру Строса Kана, Вучић jе рекао: 

„Постављам питање – човек коjи jе 20 година водећи светски 

финансиjски лопов, и који силује собарице по хотелима кад год му 

се смрчи, и коjи набоље зна како се малим државама уваљују 

дугови, дакле ко то од нас зна боље (ово за спопадање собарица, 

естрадних уметница- за то има и међу нама способних, ето нпр. 

онај Мркоњић, кога смо кобајаги избацили из владе, а сад га 

враћамо на мала врата као „саветника“)? Хоћемо да поставимо 

неког паметниjег, али да није Србин, али таквих данас нема у 

нашем режиму – што онда нападамо некога белосветског 

криминалца ко би могао то да ради (наравно кад га масно платим, 

а он има да ми плаћа дебелу провизију)“, рекао jе Вучић. 
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На питање да ли то може бити проблем због Строс Kановог 

моралног кредибилитета, Вучић jе рекао да кад би Српска влада 

водила рачуна о моралном кредибилитету, онда не би никад 

могли ни да саставе једну целу владу- тако да још једна 

белосветска, уз ове постојеће „другосрбијанске“ барабе у влади, 

само може добро да дође. 

„Цео свет би причао о Србиjи као много много више 

корумпиранијој земљи него раниjе – неће он бити званично 

министар, може бити кобајаги некакав саветник кога ће министар 

морати да пита за све, какав проблем онда ви имате с њим. То је 

између мене и њега колику провизију ћу да му узимам“, каже 

Вучић. 

Вицепремиjер наводи да jе са њим разговарао у организацији 

Корзиканске мафије (каже да је ту мало помогао и Мило), да тема 

разговора нису били крупни гангстери коjе би Строс Kан 

евентуално могао да доведе, већ да сматра да би он Србиjи наjпре 

могао да помогне око прављења још већег jавног дуга и 

„препакивања наших државних пара на приватне рачуне (чије, то 

је Вучић одбио да спекулише)“. 

„A неки само нападаjу, jер сам се jа сетио тог белосветског лопова, 

па им је сад криво што они неће да се омрсе за његову провизију“, 

каже Вучић. 

Неће се наставити криминална пракса спољних притисака на 

правосуђе, пошто је правосуђе сада у Србији део режима, тако да 

нема потребе да „притискамо“ споља, кад то можемо изнутра… 

Вучић jе рекао и да ће бити расветљене све афере, па и оне везане 

за премиjера, и изразио наду да истраге неће довести у питање 

стабилност владе, мада има озбиљне намере да премијера 

Дачића стрпа у букагије. 
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Вучић jе такође рекао да неће дозволити да се настави 

криминална пракса спољних притисака на правосудне органе, 

каква jе била у прошлости- те да ће то одсада бити искључиво 

„унутрашња режимска пракса“. 

„Нико неће моћи, осим „нас на врху“, да утиче на судске одлуке, 

нити да утиче на рад Tужилаштва“, рекао jе вицепремиjер. 

Према његовим речима надлежни органи ће све расветлити (под 

условима да постоји добро осветљење), а требаће онолико 

времена колико треба и у сличним земљама где jе наметнута 

евроатлантска владавина права, попут Ирака, Либије, Афганистана, 

исл. 

Oн jе нагласио да оцена о издајничкој влади и корумпираном 

премиjеру Ивици Дачићу зависи од резултата: 

„Kао што не могу јавно да лоше говорим о (Mлађану) Динкићу, али 

зато то радим приватно- не могу да кажем ни да jе Ивица Дачић 

стратешки лоше водио политику иако је то очигледно, посебно кад 

jе реч о политици европских интеграциjа и српских 

дезинтеграција“ рекао jе Вучић, јер би то онда имплицирало и 

њега. И нагласио да jе премиjер наводно навео да неће наставити 

са својом криминалном праксом, каква jе била у прошлости- и да 

се нада да „резултати истрага неће довести у питање стабилност 

владе, али да Ивици свакако не гине ћорка“. 

Oн jе рекао да jе на писмо коjе jе раниjе упутио Tужилаштву 

везано за Луку Боjовића рекао да му jе Tужилаштво своjевремено 

одговорило , да ради своj посао и да он у то не треба да се меша 

(што је Вучића изненадило и увредило). 

„Да се мешам у рад тужилаштва свакако хоћу, али ћу то од сада да 

радим перфидно и тајно“ рекао jе Вучић и додао да нико не може 

никада наћи било ког судиjу а да га jе он позвао телефоном и 

нешто му рекао пошто је наравно све радио у четири ока, те да jе 



ОРВЕЛИЈАНСКИ ПРЕВОДИ 

77 

поносан на ту чињеницу jер jе то прекид праксе да се судиjе 

позиваjу по партиjскоj (телефонској) линиjи, већ искључиво лично, 

и путем цедуљице, коју морају одмах (чим прочитају) да прогутају. 

Oн jе поновио да не коментарише ни одлуке суда, па ни одлуку да 

се Mирослав Mишковић брани са слободе, али да је на то поносан, 

јер таква одлука је такође резултат његове „цедуљице коју је 

судија одмах прогутао“, и додао да jе сигуран да jе процедура била 

у потпуности, и кобајаги, поштована и да му се у притвору ниjе 

давало више, него што jе могло да му стане у ћелију. 

Према његовим речима, у случаjу Mишковић jе „jака оптужница“ и 

потврђена што кажу тужиоци у чиjи посао не улази, али ће се 

лично заложити да се та „јака оптужница“ расклимата. 

Вучић jе запитао ‘ ко то каже да оптужница ниjе jака (није јака, није 

јака, три пут падала- Вучко је певушио на моменте)’, рекавши да су 

то они коjи ту оптужницу нису ни видели (пошто је има у више 

примерака и варијанти), али тако причаjу не да би му напакостили, 

већ зато што располажу чињеницама које се сакривају од јавности. 

Oн jе рекао да његов  пајтос Станко Суботић има право да буде у 

Београду, да jе платио jемство (не само држави, већ и њему 

лично) и да jе скинут са потернице, као што jе и Mишковић пуштен 

из притвора, те да му следи кобајаги суђење. Нагласивши да је 

тиме веома задовољан, јер ће црни фондови његове странке 

наставити да буду попуњени…. 

На питање да ли то суђење може проћи без притисака, Вучић се 

уживео у улогу судије и ускликнуо: „A ко уопште може на мене да 

врши притисак- једино ја могу да вршим притисак на судове“ и 

рекао да не жели да критикуjе суд све док је суд послушан, нити да 

се тиме бави, осим ако баш мора. 

Говорећи о Богољубу Kарићу, Вучић jе рекао да су поjедини медиjи 

шест месеци писали како се Kарић враћа у земљу, а да он сам 
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данас каже да не жели да се врати, јер се плаши да га Вучић не 

опељеши, ко ову двојицу претходно споменутих. 

„A шта сада кажу кад он сам каже да неће да се врати – шест 

месеци су лагали народ и измишљали да се враћа“, рекао jе Вучић, 

коjи jе навео да jе из интервjуа Kарића разумео да он не би био 

задовољан давањем jемства и скидањем потрернице, већ да 

тражи да у складу са Резолуциjом Савета Eвропе, Српски режим 

престане да му наплаћује рекете. 

„Aли, не знам како то држава може да гарантуjе, кад нам је буџет 

шупаљ, а наше личне кесе полупразне“, рекао jе Вучић. 

Oн jе навео да jе у потпуности институционализована борба 

против политичке конкуренције  и наводног криминала, и да ће се 

„затворити“ 24 предмета о коjима говори и EУ. Каже, зато су и 

шутнули Динкића, јер се он спомиње у свих 24 предмета (да је био 

мало скромнији још увек би био „носећи стуб“ владе, и не би 

морали да доводе оног белосветског „ММФ“ лопова Строс Кана“. 

До краjа године имаћемо jедну од наjбољих авиокомпаниjа, 

једино што она неће бити више наша… 

Вучић jе поручио да jе изванредна вест за Србиjу потписивање 

уговора са компаниjом „Џихад“ што ће Србиjи омогућити да до 

краjа године изгуби једну од својих наjбољих авио компаниjа. 

„Држава више неће имати губитак од 30 милиона евра годишње, 

као ни дуг од 195 милиона евра, колико су данас дугови JAT-а“, 

пошто више неће ни имати ЈАТ, већ ће то преузети моји пајтоси, 

блискоисточни шеици, рекао jе Вучић и нагласио да ће 10, 

наjвероватниjе „Eр басових“ нових авиона стићи у ново основану 

муџахединску компаниjу. 

Нова компаниjа, у коjоj ће Србиjа имати кобајаги 51 одсто 

власништва, а „Eтихад(Џихад)“ 49 одсто, имаће око 100 нових 
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запослених када jе реч о кабинском особљу, али ће зато бити 

масовних (десетоструких) отпуштања у другим секторима. 

Вучић jе потврдио да ће Mлађан Динкић сутра бити (ако треба и 

стражарно спроведен) на потписивању уговора са „Џихадом“, иако 

је званично смењен. 

„Били смо на вечери Динкић и jа са представницима Џихада, и сво 

време смо се клањали Алаху“, рекао jе Вучић. 

Oн jе изjавио да jе његова жеља да се очува стабилност 

корумпиране владе и да се направи бољи инвестиционо-

мућкарошки амбиjент и да очекуjе економско назадовање Србиjе. 

„Не могу да говорим колико ће нека влада траjати, а свакако да jе 

моjа жеља да нова влада буде и даље савитљива“ рекао jе Вучић и 

навео да jе потребно побољшати инвестиционо-мућкарошки 

амбиjент што свакако неће бити лако након одласка „дугопрстог“ 

Динкића који је у томе имао најбољу експертизу, а и да се направи 

Kанцелариjа за „брзе договоре испод стола“… 

Oн jе рекао да се Србиjи, ако се то буде брзо решило, уз сарадњу 

са другим земљама, може догодити ако не мали економски бум, 

оно сигурно економска катастрофа, коjе грађани и нису свесни јер 

су потпуно „фарматизовани“. 

„Неће цветати цвеће и тећи мед и млеко, само ће у наше џепове 

цурети еврићи, али ће зато Србиjа видети да бар власт напредује. 

Претерано jе рећи владин економски бум, али дебели лични 

згодитак појединачних чланова владе свакако“, рекао jе Вучић. 

Oчекуjемо велике инвестициjе  (али само на папиру) на jесен, 

долазе нам велике, значаjне компаниjе, више кинеских, 

америчких, азиjских. . . 

Oдговараjући на питања везана за плате и пензиjе, вицепремиjер 

jе рекао да новца за то има до краjа септембра, а онда ће прво 
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почети пензионери да рикњавају, па онда и други- али jе указао да 

jе дефицит нижи и да ниjе већи од 5,5 одсто, да jе раст извоза 

већи, да ће раст индустриjске производње бити око два одсто- 

тако да ако неки становници у том процесу транзиције и изумру, то 

је за Вучића прихватљиво. 

Mора се, према његовим речима, водити рачуна и о приходноj и о 

расходноj страни буџета. 

„Kо не буде желео да дели плен, нека изађе из владе“, изричит jе 

био вицепремиjер. 

Вучић jе на питања да ли ће бити продаjе „Tелекома“ рекао само 

да та фирма сада има двоструко већу цену него у време претходне 

владе, и да ће око поделе те цене договорити са оним 

белосветским лоповом и силоватељем Строс Каном. 

Говорећи о економскоj ситуациjи, Вучић jе поновио да ће сутра 

бити потписан уговор са Ер Џихадом, што jе изванредна вест, jер 

ћемо имати наjбољу авиокомпаниjу, а држава неће више имати 

проблем дуга од 195 милиона евра (ово је поновио по трећи пут ко 

папагај, иако ни сам у то очигледно не верује). 

Tиме ћемо се решити JAT-а, а „Eр Србиjа“ ће бити *наjбоља 

авиокомпаниjа* од Хоргоша до Криве Паланке“- завршио је свој 

надахнути интервју напућени вицепремијер Вучић… 

 

За Вас и све Нас, „превео“ Миодраг Новаковић 
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ВАШИНГТОН:  ИЗБОРИ У 
СРБИЈИ НЕ СМЕЈУ ДА СЕ ОДРЖЕ 
ЈЕР БИ ОНДА ВЕРОВАТНО ПАО 
НАШ МАРИОНЕТСКИ РЕЖИМ У 
БЕОГРАДУ… 

 

30.07.2013 22:23 (ФБР „ОБРАДА“ ТАНЈУГОВОГ ТЕКСТА) 

Превод са „орвелијанског“ језика Тањуговог текста: 

Вашингтон: Избори сада не би били добро решење за Србиjу, на 

српски- урадио Миодраг Новаковић 

 

ЈАВЉА („ЧОВЕК ИЗ СЕНКЕ“) АНОНИМНИ ИЗВОР АМЕРИЧКЕ ВЛАДЕ… 

 

ВAШИНГTOН – Парламентарни избори у Србиjи у овом тренутку би 

били погубно решење по америчке интересе у Србији, jер би се 

створиле реалне шансе за пад издајничког Српског режима и 

доласка на власт национално одговорних патриотских снага, што 

би свакако елиминисало спровођење издајничког бриселског 

споразума, речено jе вечерас Танјугу у Стеjт департменту. 

“Лоше би било да се сада иде на изборе и то би само значило 

губитак наших мукотрпно стечених обавештајно-субверзивних 

позиција у Србији“, рекао jе дописнику Танјуга у Вашингтону 

високи функционер америчке администрациjе. 

На питање какав jе став СAД о изласку Уjедињених региона Србиjе 

из Владе, таj извор jе одговорио да иако су и они сами знали да 
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Млађа има „лепљиве прстиће“, ипак им је он био врло драгоцен 

„шпијунски кадар“, те ће свакако наставити да га користе као 

„(ш)кртицу“ у оквиру постојеће парламентарне „партократске 

олигархије“ . 

Поводом наjаве приштинских власти да ће наредне године 

затражити престанак мандата мисиjе Eулекса на Kосову, амерички 

званичник jе казао да ће се то “неминовно догодити у jедном 

тренутку”, али да се за сада не може рећи коjи би временски оквир 

био, нагласивши да је за то Србија сама крива, пошто је 

добровољно заменила легални Унмик који је деловао у оквиру 

резолуције 1244- и на његово место довела окупаторски Еулекс 

(формиран на (не)славним традицијама немачког Гестапоа). 

“Tо jе првенствено европско питање, односно немачко, пошто 

наша (швабска ) браћа по оружју у ЕУ-рајху сада воде главну реч.  

Тако да сам убеђен да ће они успети да у колаборацији са 

шиптарским терористима (и осталим бившим балканским наци 

савезницима) пронађу КОНАЧНО РЕШЕЊЕ за Србе- као што су 

уосталом и половином прошлог века успешно пронашли КОНАЧНО 

РЕШЕЊЕ за јевреје и све православне словене“, закључио jе он. 

 

За Вас и све Нас, „превео“ Миодраг Новаковић 
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Николић: “Српски брод” тоне 
без пардона, а ја ћу први да га 
напустим, јер још нисам успео 
да купим “капетанску 
диплому”… 

 

ПРЕВОД ОРВЕЛИЈАНСКОГ ТЕКСТА ПОЛИТИКЕ “Николић: Српски 

брод улази у мирне воде” НА СРПСКИ, УРАДИО МИОДРАГ 

НОВАКОВИЋ… 

 

ФБР “ОБРАДА” Миодраг Новаковић 

Објављено: 31.05.2013. 

************************ 

Председник Србије Томислав Николић изјавио је да је српско 

руководство дужно да Србе на Косову слаже да је Бриселски 

споразум данас једино могуће решење. Он је додао да  Русија није 

спремна да подржи свако решење за које се Србија определи- 

нарочито не она издајничка, и она која нападају руску 

дипломатску позицију по питању непризнавања Косова. 

„Споразумом из Брисела само ћемо ставити ван Српског устава и 

Српских закона статус српске заједнице, тако да наши шиптарски 

пријатељи из Приштине могу да контролишу не само север Косова, 
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већ да имају ингеренције и у четири Српске општине на југу”, 

рекао је Николић. „Сматрам да то можемо да постигнемо, и то 

тако да Срби на Косову то не схвате, а кад схвате онда ће наравно 

бити касно”, рекао је председник Србије у интервјуу за ТВ станицу 

Русија Данас, који је дао током посете Русији, пренеси интернет 

сајт РТС-а. 

Николић је додао да је одувек сматрао да косовско питање треба 

што пре решавати, и да се косовских Срба треба решити. 

„Данас не можемо да добијемо оно што смо могли пре пет година, 

али са новим девизним рачунима на Кипру добићемо још више 

(овде мислим на нас “другове из руководићих структура). То што 

можемо да добијемо данас, следеће године не бисмо могли, јер 

следеће године више нећемо имати шта да издамо и продамо. 

Док сам био кобајати у опозицији било је јасно да је моја жеља да 

се моје финансијско питање реши што повољније, и да ми се 

иштанцује факултетска диплома (да бих и ја био “на нивоу”), и то 

што пре, и увек сам говорио да ћу издајничке преговоре подићи на 

највиши могући ниво (тако што ћу се спустити врло ниско) и што 

пре их завршити у корист окупатора и сепаратиста, јер у даљој 

перспективи ми на Косову видимо само наше пријатеље Албанаце 

(Срби ту само сметају)”, истакао је Николић. 

Он је подсетио да је “Србија” одушевљена да сарађује са НАТО-ом 

на протеривању, шиканирању и инкарсирању, Срба и осталих не-

Албанаца на Косову, као и да у бриселском споразуму постоји 

тачка која каже да у наредних 10 година НАТО неће дозволити да 

војска Косова самостално крочи на територију на којој живе Срби- 

али ту пише такође да ће НАТО драге воље учествовати у борби 

против Срба, раме уз раме са својим шиптарским саборцима. 

„Тако ће Србија престати да постоји–- неће опстати ни као целина, 

ни подељена. Знамо ко су нам најбољи пријатељи- то су наравно 

они из Брисела и Вашингтона, али такође знамо да морамо да 
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сарађујемо чак и са Русијом да бисмо искукали сваку могућу 

финансијску помоћ. Наравно, вратићемо им то на “свети никад”. 

Али, ми ипак добро кормиларимо нашим српским Титаником и он 

ће се нетакнут забити у “еуробски ледени брег”, поручио је 

председник Николић. 

Упитан да ли може да каже да је Србија заувек изгубила 

територију Косова каква је била пре бомбардовања 1999. године 

(пошто сад наравно личи на месец?), Николић истиче да је то 

веома сложено питање. „Србија никада неће декларативно 

признати да је изгубила Косово, али ће зато потписати све што се 

од ње захтева, па чак се и званично одрећи своје територије (али 

све док ми то јавно не изустимо, то раји неће да боде очи) , али ја 

наравно нисам председник у Приштини (тамо је то мој колега 

Тачи), нисам ни председник у Београду (тамо је наш председник 

амерички амбасадор)- „једино где сам прецедник, то ти је у моју 

Бајчетину кад се устоличим на троножац уз оно моје ракијско 

казанче“. То је оно што ме боли и што је, нажалост, већ тешко 

променити, тако да се сваки пут кад се устоличим на троножац уз 

бајчетинско казанче изнапивам се дус дибидус од муке”, рекао је 

он. 

Председник Србије је одлучно одбацио могућност да Србија НЕ 

призна независност Косова, и то ће урадити под било којим 

условима. 

Николић је истакао да се Владимир Путин никада није мешао у 

унутрашње ствари Србије, осим кад је уочио отворену издају 

српских и руских националних интереса. „Он и читава руска 

администрација су спремни да помогну Србији, али Србија је у тој 

борби сама, зато што нам је наређено из Брисела да одбијемо 

сваку помоћ из Москве. Нажалост, када су почели преговори 

Србија (ту смо “укакили” мотку) је одлучила да их води са 

представницима Приштине под окриљем ЕУ окупатора (свесно 

игноришући Русију) и није тражила заштитнике који би се бринули 
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о њеним интересима, јер то није било у интересу Брисела и 

Вашингтона. 

Као последица такве наше издајничке политике, данас се често 

догађа да у току преговора у Бриселу Србија седи на магарећој 

клупи, и њаче као магаре, док јој бриселски газде заврћу уши”, 

рекао је Николић додајући да ће Русија подржати само оно што не 

представља издају националних интереса, и кршење Устава 

државе Србије… 

“Српски” председник је на крају нагласио, да што се тиче њега 

самог - он ће и даље наставити да седи на две столице колико год 

је то могуће дуже, па баш и ако пропадне на крају (између), остаће 

му бар онај његов бајчетински троножац… 

 

За Вас и све Нас, „превео“ Миодраг Новаковић 
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ИВИЦА: ХОЋУ ДА ГЛАСАМ ЗА 
ТАЧИЈА У ПРИЗРЕНУ (некако 
смо се зближили спавајући 
заједно на патосу у Бриселу) 

 

27. 07. 2013. 19:15h | извор: “Beta”| ФБР „обрада“ 

Превод са „орвелијанског“ језика режимске „Бете“, на српски- 

М. Новаковић 

**************** 

Председник Владе Србије Ивица Дачић рекао је да у суботу жели 

да гласа на локалним изборима илегалне „косовске државе“ (у 

оквиру властите легалне државе) – да би тако омогућио додатни 

легитимитет шиптарском терористичком сепаратизму, јер је то 

обећао свом пајтосу (са бриселског патоса), ратном злочинцу 

Хаши(ш)муТачију… 

„Желим да гласам, иако је то очигледно политички и легалистички 

„самоубиство“, те дубоко неодговоран и издајнички државнички 

(зло)чин- и зато што сам тамо рођен и осећам у себи своје 

шиптарске гене, тако да најпонизније умољавам шиптарско-

сепаратистичке власти да ми омогуће то право, ако ништа друто, а 

оно у складу са законима Леке Дукађинија“- Изјавио је Дачић 

(заплићући језиком ии колутајући подбулим очима) на 

конференцији за новинаре на годишњицу издајничког рада 

такозване Српске владе 

Он је позвао све Србе пореклом са Косова да и они, пратећи његов 

издајнички пример, такође почине кривично дело против Устава 
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властите земље, и посебно је нагласио да је важно да то уради што 

већи број избеглих, јер ће једино тако омогућити да у потпуности 

заживи илегална шиптарска „држава“, и на тај начин потпуно 

онемогућити властити повратак на своја вековна огњишта. 

Према његовим речима, шиптарски сепаратисти су пристали и на 

оно (на шта више никад неће поново) а то је да Срби гласају 

изборима за илегалне (локалне) органе сепаратистичке косовске 

творевине, са још увек легалним документима државе Србије- што 

ће им наравно одмах након ових НАТО спонзорисаних избора 

онемогућити,  и спречити сваки њихов будући (легални) облик 

повратка на Косово… 

Дачић који је рођен у Призрену, наводно као Србин (такође 

постоје индиције да је одмах по рођењу држан у инкубатору без 

довољно кисеоника- што је очигледно оставило трајне последице 

по његову издајничку психу) се заложио да и широм централне 

Србије и Црне Горе Срби треба да учествују у овом илегалном 

гласању и тако дају конкретан допринос заживљавању илегалне 

шиптарске терористичке „државе“- и накнадном легализовању 

свих њених злочина против Срба. 

Том приликом је обећао, да ће он лично омогућити преко свог 

пајтоса (са бриселског патоса) Тачија, да се у централној „изборној 

комисији“ нађе и један „декоративни србин“ (кога ће након тога 

моћи комотно да „очерупају за органе“). 

…И изјави све то „наш“ премијер не трепнувши,  уз поклик- 

„миридита браћо шиптари“… 

 

За Вас и све Нас, „превео“ Миодраг Новаковић 
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ДАЧИЋ И ВУЧИЋ: Циљ владе je 
да „натоизује“ Србиjу, и 
додатно банкротира грађане… 

 

„Превод” агенцијског чланка Танјуга: „Циљ владе да 

модернизуjе Србиjу, а грађанима обезбеди посао“, са режимског 

орвелијанског „језика“, на Српски-  урадио М. Новаковић 

 

27.07.2013 ФБР, Миодраг Новаковић 

*********************** 

БEOГРAД – Први режимски људи Брисела и Вашингтона , премиjер 

Ивица Дачић и вицепремиjер Aлександар Вучић поручили су данас 

да им jе наjзважниjи циљ у наредном периоду да „натоизују“ 

Србиjу, обезбеде грађанима могућност да гину под НАТО заставом 

у колонијалним ратовима, и потом да буду искоришћени као 

„банка резервних људских делова“ за декадентни Запад- а да 

наjвећим успесима владе за протеклих годину дана сматраjу то 

што jе Влада отворено издала свој народ (нарочито онај са југа 

Србије) и Устав земље, под камуфлажом учлањивања у ЕУ, а у 

политички живот унела неодговорност, корумпираност, и 

посвећеност страним интересима. 

“Mи смо лагали сваког, и у земљи, али и у свету (осим наших 

евроатлантских газда), влада jе водила дволичну политику, и то 

безочно (без маске)…Oво jе прва влада у 20 година коjа је дала 

највећи допринос тешкој ситуацију у земљи, у коjоj се Србиjа 

данас налази. и политички и економски потпуно срозана, ужива 
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неповерење свих, и од коjе грађани очекуjу да ће бити само горе”, 

рекао jе Дачић. 

Подигли смо лествицу кад jе реч о циљевима наших западних 

спонозора, и резултатима у корист свих, осим грађана Србије, 

констатовао jе Вучић и додао: “Грађани су препознали нашу 

повећану корумпираност , озбиљност и посвећеност нашем 

издајничком послу и зато ова влада нема проблем с тим ко ће и 

шта да напише јер она не одговара ником другом, осим газдама у 

Бриселу и Вашингтону- али мора да се каже да jе влада радила 

под сталним надзором западних амбасада и да се успешно 

доказала да jе нестручна, и то су добро оценили сви они (грађани) 

којима смо онемогућили приступ водећим медијима (тако да нас 

боли уво шта ће они да кажу)”. 

Дачић и Вучић су захвалили издајничким коалиционим 

партнерима на досадашњоj субверзивној делатности против 

властите државе, напомињући да ће даље наставити сарадњу са 

УРС-ом и млађаним Динкићем (баш ако мора, кобајаги ће га 

склонити на неко амбасадорско место), јер је његово искуство у 

„отуђивању“ друштвене имовине немерљиво и корисно за све 

чланове владе са „лепљивим прстићима“, а таквих није мало ових 

дана)- констатуjући да парламентарна издајничка већина у сваком 

случаjу постоjи, што ће им омогућити благодан лоповлук и издају, 

у деценијама, а можда и столећима пред нама… 

“A они коjи мисле да могу боље да пљачкају и издају земљу са 

неким другим – широко им поље”, поручио jе „напућени“ Вучић. 

Премиjер jе на почетку обраћања новинарима истакао да jе 

актуелна Влада Србиjе прва у последњих 20 година (нагласивши да 

он у њој учествује свих тих 20 година у континутитету) коjа већ на 

прву годишњицу показала најбоље издајничке резултате и 

нагласио да jе задовољан што се та годишњица дочекуjе уз 
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западно-обавештајну реконструкцију владе, коjа ће омогћити да 

шпијунски резултати буду jош бољи у следећоj години. 

Oн, међутим, ниjе конкретно одговорио на питање остаjе ли 

министар просвете Жарко Oбрадовић у влади и након афере 

“мала матура”, истакавши да у том случаjу не постоjи никаква 

одговорност, и да разговори о персоналним решењима нису 

пожељни јер нама никад није доста „аферашких кадрова“- док jе 

вицепремиjер, говорећи о сопственоj смени на месту министра 

одбране, казао да jош не зна ко ће га заменити, да је потпуно 

свестан да он за ту позицију нема ништа у глави (али ни међу 

ногама), али да ће онаj ко га замени затећи потпуно онеспособљен 

(и полу-натоизован) одбрамбени систем. 

Истакавши да му jе част што jе први премиjер у протеклих 20 

година коjи после годину дана сме да изађе пред jавност, али само 

уз тешко обезбеђење, са панцир кошуљом и панцир ћебенцетом, 

и каже свима у лице да никакви резултати нису постигнути.  Дачић 

jе казао да jе влада тиме доказала да постоjи искључиво због себе 

и својих евроатлантских газда, а не због Србије, а да jе њен циљ да 

укине Србиjу, да она кобајаги постане следећа чланица EУ као 

држава без граница и без територија, а да њени српски грађани 

могу да живе (не)нормалним животом, под условм да се одрекну 

своје нације, територије, вере, језика и писма. 

Подсетивши да jе ово прва влада коjа jе решила да сама себе 

регенеирише и то тако да после промена не буде никаквих 

промена, он jе свима коjи су то прокоментарисали као “игроказ” и 

“представу” поручио:“Радите ви своj родољубиви посао, а влада 

ће своj издајнички, и свако ће сваког оценити на народном суду, а 

то су избори, на којима ћемо вас поново насамарити, јер нико не 

уме боље од нас да мућка на изборима (ко ја „с моје коферче“ и 

Млађа „с мобтелски еврићи“)”. 

Премиjер jе навео и да jе влада одржала 87 јалових седница по 

принципу „трла баба лан“, истакао да ниjедна ниjе била 



Миодраг Новаковић 

http://www.lulu.com/spotlight/miodragnovakovicathotmaildotcom 
92 

телефонска (осим оних 80 које су одржане са западним 

амбасадама), да jе предложила 240 евроатлантских закона, и 

уштедела 152 милиона динара уводећи ред у jавне набавке- а 

затим спискала 152 милијарде на Мркоњићеве певаљке, Дачићеве 

јагњиће, Вучићеве „ескорт сервисе“, Томине дипломе.. итд. 

Вучић jе додао да се у реконструкциjу кренуло по налогу из 

западних амбасада да би се народу замазале очи, jер jе у 

протеклој години било издаје више него икад, а да jе жеља владе 

да се након шибицарског шафловања владе не види „ни ко пије ни 

ко плаћа“. 

У том смлислу он jе поменуо да очекуjе да се догодине броj 

незапослених увећа за 40 до 50 хиљада (идемо на пола милиона), 

за шта jе потребна, како jе рекао, подршка свих западних агената и 

НВО, пре свега за тешке промене у jавном сектору који по њему 

више не сме да буде јаван већ мора да постане „тајан“, jер, додао 

jе, ако не будемо ушли у распродају jавних предузећа “побиће нас 

газде из Брисела”. 

Говорећи о учинку министра пољопривреде Горана Kнежевића и 

афери „афлатоксин“, вицепремиjер Вучић истакао jе да Kнежевић 

иако је крив за ту аферу, и све је учинио у  сарадњи са „другима“, 

на штету српског сељака, а да jе Kнежевићу замерио- не то што је 

мућкао, већ зато што су га ухватили!? 

“Не могу да дозволим да jе Kнежевић крив за аферу афлатоксин 

јер онда ће се открити да су ту били умешани и моји прстићи, 

имао сам више других „приватних ствари“ коjе сам могао да 

замерим Kнежевићу и то сам учинио са њим у четири ока у 

џакузију, али за аферу афлатоскин су криви само они који су од ње 

надрљали”, рекао jе Вучић. 

“Не знамо где су паре, ни где су инструменти – не можемо да их 

нађемо нигде у Србиjи, а за то jе неко платио 15 милиона евра из 

Eвропе за нашу земљу, тако да је то очигледно да све то има везе 
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има са Kнежевићем (али и са мном), осим што се можда медиjски 

ниjе снашао, и дозволио је да га ухвате”, рекао jе Вучић, коjи 

сматра да се ту могла приметити и њихова колективна режимско-

коалициона жеља да се разори земља. 

Смисао те афере, како jе нагласио, jе био да уништимо  српског 

сељака, да му потруjемо децу- па да онда лакше распродамо 

најплоднију српску земљу нашим пријатељима из Емирата, 

Кувајта, Афганистана и свих других „Гузистана“… 

Oн jе испричао да jе своjевремено док jе падала влада Воjислава 

Kоштунице она “добрим делом” пала због приче да се тамо по 

неким болницама “везуjу доктори за радиjаторе”. 

“Знам колико jе то Kоштуници тешко пало, знате гледа човек 

новине сваки дан, знате везуjете докторе за радиjаторе (да могу 

сестре да им раде шта хоће)- док је сваком јасно да је неко луд у 

овоj земљи, и да смо ми, не само корумпирани и издајници, већ и 

луди у овоj влади, и одговорни смо свима, осим свом народу”, 

рекао jе Вучић. 

Oн jе рекао да то радијаторско образложење неће да прихвати, 

али да jе било различитих проблема у уништењу пољопривреде, 

као и да ништа ниjе урађено око омогућавања Шеицима и Бин 

Ладеновим рођацима да се докопају за џабе српских земљишног 

поседа, оцењуjући да ће то бити велики проблем у будућности, 

ако се дозволи да српски сељак преживи на својој земљи. 

Вучић каже да jе оптимиста у погледу постизања договора о 

распродаји  и отуђивању телекомуникациjа и енергетице у 

Бриселу, али да су се у разговорима о правосуђу поjавили 

проблеми за коjе ниjе веровао да могу да искрсну, јер Брисел 

сматра да земљи која не поштује свој устав и територијални 

интегритет, није потребно ни правосуђе. 
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Вучић jе оценио разговоре у Бриселу као веома настране, при 

чему, како jе навео, неки покушаваjу да искористе такву ситуациjу 

за додатни „притисак“ на његов пуначак организам. 

“Зашто су то урадили тако нагло (ја сам их саветовао постепено „да 

се власи не досете“) – суштина jе у томе да би у том случаjу у 

Северноj Mитровици било 85 одсто Aлбанаца запослено, а 15 

одсто Срба. Oни би на такав начин мењали етничку структуру на 

северу Kосова- против чега ја лично немам ништа против, али је 

прво требало тамошње Србе превести жедне преко воде, 

затарабити их у Тачијеву „државу“, а онда нека им мењају и 

етничку, и крвну слику, и ваде органе, ја и Дача ћемо ионако тада 

већ бити далеко од њих” нагласио jе Вучић. 

Kад jе реч о енергетици, Вучић jе навео да се о Газиводама не 

разговара јер се већ договорио са Тачијем да се све то “запоседне” 

(одмах и тренутно), већ да jе проблем са Србима око 

трафостанице Валач, и да се зато паралелно воде разговори са 

шиптарским терористима да им се све то преда безпоговорно (ал 

да се  власи не досете)… 

На крају су дебељушкасти премијер и пуначки вицепремијер 

упутули поруку “свом” народу- да са њиховом (разулареном и 

распамећеном) владом нема више “трте мрте“, јер ако већ њих 

морају да “трте” у Бриселу, онда ће и они да „мрче“ свој народ… 

 

За Вас и све Нас, „превео“ Миодраг Новаковић 
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Хрватски председник 
обавестио Николића да Србе 
хапси за њихово „добро“- И 
ставио му до знања да се грози 
његовог „трољубца“ … 

 

25 јул 2013, СРБски ФБРепортер 

Пише: Миодраг Новаковић 

 

„ПРЕВОД“ СА ОРВЕЛИЈАНСКОГ РЕЖИМСКО-БЛИЦОВСКОГ ЈЕЗИКА 

НА СРПСКИ УРАДИО М. НОВАКОВИЋ- ЗА ЛИНК НА ОРИГИНАЛАН 

ЧЛАНАК КЛИКНИТЕ НА ОВАЈ ТЕКСТ… 

**************** 

Председник „неоусташке“ Хрватске, „назочни“ Иво Јосиповић је 

изјавио данас да је (анти)српском председнику Томиславу 

Николићу, са којим је разговарао у мрачним кулоарима 

евроатлатски спонзорисаног састанка припитомљених лидера 

региона и „четврторајховске“ ЕУ, на „чуки“ код Крања, пренео  да 

је поступак илегалног хапшења крајишких Срба за „кобајаги“ ратни 

злочин у Трпињи био успешно „намонтиран“ од стране 

доглавништва, и потом успешно замотан у „законске обланде“… 

Председник Србије, врло неумерено и навалентно љубио 

хрватског председника(видљиво на горњој слици), који се 

приликом „одступања“ спотицао(умало да падне), пружајући 

физички отпор. Захваљујући присутнима из протокола, избегнуто 
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је да Јосиповић буде „пре-ожваљављен“, а навалентни Тома је 

цимнут на страну. Према нашим изворима, након Николићевог 

„трољубца“, Јосиповић је одведен у ХАЗМАТ и АБХ просторије, где 

је накнадно (и дуготрајно) дезинфикован… 

Како преноси агенција ХИ(је)НА, Јосиповић је новинарима после 

самита рекао да је Николића веома лако уверио у да је поступак 

хрватске полиције приликом хапшења невиних Српских домаћина, 

био „законит“- пошто му је Николић сам признао да има пуно 

више поверење у хрватске „редарственике“ него у (велико)српске 

жандарме, који се у последње време стално нешто бусају да су 

Срби (и домунђајавају с оним Дикићем)- А то се како је Николић 

признао у поверењу свом „обалављеном“ колеги, никако не 

уклапа у Томин евроатлатнски пут, за који се заклео да „са њега 

скренути неће“…. Тако је бар према (не)угледној ХИНИ… 

„Жеља нам је да цело етничко српско становништво у Хрватској, 

или постане етнички хрватско, или да се носи (где год хоће)“- 

поручио је хрватски поглавник Јошка. 

Коментаришући то што га је Николић приликом сусрета три пута, 

неовлашћено (подмукло и без упозорења), олизао по образима, 

Јосиповић је рекао да за такве ствари нема разумевања, али да 

ако је то цена да се у Хрватској коначно реши „српско питање“ (да 

се они малобројни преживели Срби, или покатоличе, или 

протерају- за отворене физичке ликвидације, по њему нажалост, 

ЕУ не би имала стомак) у Хрватској- онда ће он, Јосиповић, иако му 

је то огавно, бити спреман да се зарад „лијепе њихове“ додатно 

„интимизира“ са казанџијом из Бајчетине (а.к.а. председник 

Београдског пашалука)… 

„Сви ми имамо навике и традиције. Ово примитивно жвалављење 

коме сам био неовлашћено изложен је код србијанаца (па чак и 

другосрбијанаца) уобичајено, док га се ми у Хрватској грозимо, и 

никада га нећемо прихватити“.закључио је Јосиповић 
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Он је оценио да су оваква, бриселски диригована, окупљана на 

врху (чуке) веома корисна, јер су иако обавезна, прилично угодна 

уз доста мезетлука и пића- али само под условом да се српски 

представници  држе или иза бодљикаве жице, или да им се стави 

брњица, да не би неовлашћено лизали присутне званице… 

Истражни судија неоусташког преког суда у Осијеку је одредио 13 

јула једномесечни затвор за девет  грађана села Трпиње код 

Вуковара, који су ухапшени два дана раније под сумњом да су 

1991 били Срби, и да су то остали и до дана данашњег- што је 

неприхватљиво за  новокомповану неоусташку Хрватску, где се не 

признају чак ни  бивши Срби (иако су они тамо већинско 

становништво), а камоли садашњи… 

Неоусташке хрватске власти тренутно трагају за још шесторицом 

домаћина, који су се такође дрзнули да се изјасне као Срби- а за 

које се отворено сумња да су директно подстрекавали 

Председника Николића (а.к.а. казанџија из Бајчетине) да својим 

со(поро)чним „трољубцем“ оскрнави и ожвалави њиховог дичног 

поглавника (а.к.а. Иво Јосиповић)… Известила је (не)угледна 

хрватска новинска агенција ХИ(је)НА… 

 

За Вас и све Нас, „превео“ Миодраг Новаковић 
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Вулин: Само српски режим 
може отерати Србију са КиМ, 
али засада нам то не успева … 

 

ОРВЕЛИЈАНСКИ ПРЕВОД (ПРО)РЕЖИМСКОГ ЧЛАНКА „Вулин: Само 

Срби могу отерати Србију са Косова и Метохије“ НА СРПСКИ 

УРАДИО МИОДРАГ НОВАКОВИЋ… 

---- 

23 септембар 2013, СРБски ФБРепортер 

Пише: Миодраг Новаковић 

******** 

Министар „без образа“, задужен за продају и издају Косова и 

Метохије Александар Вулин каже да је неопходно смирити у 

ућуткати Српске родољубе на северу КиМ, и позива Србе да 

наседају на режимске провокације из Београда, јер њих, без 

добровољног пристанка, Српски режим и Западни окупатори не 

могу отерати са КиМ… 

Вулин изјављује за „ДезИнформер“ да прави убице литванског 

полицајца свакако неће бити пронађене, али да ће ускоро за то 

бити набеђени невини Срби са севера, за шта је Српски режим 

„припремио терен“ пропагандном кампањом против косметских 

Срба, чак и  пре него што је званична истрага о злочину и почела… 
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„Да држава Србија има ефективну, поштену и национално 

одговорну власт у Београду, ја бих вам гарантовао да режим не би 

никада нечињенично приписивао кривицу Србима, већ би 

извршио притисак (уз помоћ Русије и других чланица БРИК-а) да се 

ова истрага не политизује и прави починиоци злочина (из редова 

шиптарских сепаратиста- на шта указују све чињенице и индиције) 

пронађу. Овако можемо само да се и даље повијамо и 

задовољавамо бриселско-вашингтонске газде колико је у нашој 

(не)моћи, и тако помогнемои убрзамо читав овај издајнички 

процес,  оличен у „(не)Споразуму“- каже овај министар „без 

образа“… 

Сигуран је, додаје, да не постоји ниједан Србин на КиМ, да већ не 

зна да иза инцидента са Еулексом, стоје шиптарски терористи и 

Западне службе- а постоје индиције (на основу „спремне анти-

српске реакције“ Београда) да су чак и српске службе умешане !? 

На питање постоје ли сазнања да ли је убица литванског полицајца 

можда шиптар, Вулин је подсетио на поруку првог 

потпредседника владе Александра Вучића, да ће се Србија 

жестоко обрачунати са Србима, без обзира које је националности 

нападач. 

„Хоћемо име  и презиме, и то српско (чак и ако је нападач 

шиптар), јер овакви инциденти највише угрожавају већ исувише 

климаву позицију (анти)српског режима у Београду“, рекао је 

министар „без образа“. 

Кад је реч о опасности да, са приближавањем противуставних и 

сепаратистичких избора илегалне шиптарске „државе“ споља 

оркестрираног насиља на КиМ буде више, Вулин (министар „без 

образа и части“) је навео да жели да подгрева ситуацију и поручио 

Србима са КиМ да уколико не (са)учествују у насиљу над Уставом и 

у суверенитетом над властитом државом Србијом (како је то већ 

урадио сам београдски режим) да је боље да „пакују прње и пут 
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под ноге“.  Јер по његовим речима: „Не можете очекивати да 

након убиства представника међународне заједнице од стране 

шиптарских терориста, за тај злочин не плате Срби“. 

Он је, указујући да су убиства, туче и инциденти постали, на 

жалост, свакодневница на улицама Београда, за то свакако неће 

одговарати београдски мафијаши и њихови тајкунски и 

партократски спонзори (нарочито не они који седе у српској 

влади), већ ће све то напаковати Србима са севера са КиМ, да би 

их приморали „силом или милом“ да прихвате окупациону-

сепаратистичку власт из Приштине, оличену у лику и неделу 

ратног злочинца, убице, трговца људима, органима и  дрогом, и 

најбољег „пајтоса“ Српског премијера Ивице „Малог & Џемкастог“ 

Дачића (а.к.а. Српски Калигула)- Хашима „Змије“ Тачија. 

Према његовим речима, они који су то урадили су агенти страних 

служби, и то су урадили да би нашкодили косметским Србима, и 

олакшали (не)српском режиму да заплаши и натера Србе са КиМ 

да учествују у илегалним изборима и тиме постану режимски 

саучесници у злочину против своје отаџбине. 

„Ово је идеална ситуација за оне који сматрају да издајнички 

Српски режим треба да одлучује о предаји Косова и Метохије у 

руке шиптарских сепаратиста“, Сматра Вулин (министар „без 

образа и части“) и напомиње да га обузима реални страх да ће 

Срби са КиМ бојкотовати илегалне изборе, и тиме ускратити 

легитимитет режимској издаји… 

По њему нема места дилеми да, у  случају да Срби дају 

легитимитет шиптарској „држави“ изласком на изборе, да ће сутра 

у Митровици владати Адријана Хоти (иначе његова добра 

пријатељица из младих „титовско-пионирских“ дана). 

„Само овај издајнички режим може уклонити Србију с Косова. 

Поручујем косметским Србима- Ваш српски режим је против вас, и 

немојте изласком на илегалне шиптарске изборе давати подршку 
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том проданом режиму и саучествовати у велеиздаји против своје 

домовине“- Поручио је претвртљиви Вулин, у ретком изливу 

искрености… 

 

За ВАс, и све Нас, написао Миодраг Новаковић 
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