To je naš odgovor, gledanje na svako slicno onome koje je dao Daniel Server
profesor jednog od univerziteta u Americi. I nije bitno sto u tekstu nije imenovan.
On je ustvari istakao da trenutno u Srbiji nema politicara doraslog da uspostavi pravi
mir sa Alabancima na Kosovu. U tom kontekstu je istakao da i nas trenutni
predsednik to nije u stanje da uradai.
Ali i ovde kod nas ima dosta "ucenih" ljudi koji misle slicno ili isto. Ja sam u tom
tekstu istakao zasto je to tako. Radi se o konceptima na kojima opsatju oni tamo i mi
ovde.
Njihov koncept opstanaka, bitisanja, je taj zapadni, kolonijalni prvenstveno, cija
sustina je u probljavanju ostalih, drugih, slabijih u nekim elementima, u
nametanju svega i svacega.
Mozda i ne treba to da razglabamo jer se malo veoma malo ljudi bavi promislanjima
te vrste.
Ima mozda laksih stvari o kojima mozemo pricati....

Postovani profesor mora da prihvati sledece: Mi u Srbiji opstajemo na
jednom a zamlje zapada na sasvim drugom konceptu i ta dva koncepta
postojanja nisu saglasna. Naime nas Kosovski mit, Kosovski zavet tj.,
Kosovski koncept i njihov concept da ne kazem mit koji je kapitalisticki i
on u srzi svojoj podrazumeva nepravdu, otimanje, porobljavanje i to u
svakom pogledu, nisu nikako saglasni. Nas mit opstanka je i mit pravde i
slobode a njihov je sasvim suprotan. Jedino treba naglasiti da i oni a i mi
ovde, nismo krivi sto je to tako. I njihova i nasa proslost opstaju i
prepoznaju se po navedenim konceptima. I sam profesor koji govori ovo sto
govori pokazuje na kom konceptu je i stekao znanja i zvanja. On i njegova
zemlja Kosovo vide, dozivljvaju na sasvim drugi nacin od nas ovde u Srbiji.
Prema njihovom konceptu bitisanja ono je njihovo, zapadno, kapitalisticko
dok prema nasem Kosovskom mitu o tome se i ne raspravlja. Zato ne samo
trenutni predsednik, neki referendum ili bilo koji oblik kompromisa, price, je
nemoguc. Jer kako nedavno rece jedan roker na Kosovu stanuje BOG, tamo
zivi i deluje pravda. Zajedno se Bog druzi sa slobodom. pravdom i
dobrotom. Nama ovde mora biti potpuno jasan stav uvazenog profesora. Jer
on je odrastao na sasvim suprotnom konceptu opstanka, bitisanja od naseg.
U tom konceptu se Bog, pravda, sloboda i dobrota ne druze. Jedina vidljiva
stvar u tom koncepru je moc, sila, pametne rakete,….Odavno mi je jasno da
je ovaj svet tako i sazdan i zato nikako ne treba da zamerimo profesoru sto
tako govori. Naravno, pomenuti koncept sile i porobljavanja privlaci dosta i

nase ljude odavde i ne treba im to zameriti. Ali treba reci da i Kosovski mit
ima svoje otpatke, reslove, kraicke koji se mogu videti i kod nekih nasih
“ucenih” ljudi i to je potpuno razumljivo. Ali je jasno gde su ti reslovi
vidljivi manjkaju sloboda i pravda a umesto Boga drustvo im pravi profit i
uzivanje. Pocinje i kod njih da se Kosovski mit transformise u mit Holivuda,
koka-kole, uzivanja….Ali jos uvek to su samo reslovi i otpatci….

