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АВГАНИСТАН ДО БАЛКАНА
Ма, шта кажете (?!) – из чиста мира, без икакве рачунице –
Амери након 20 година напустили Авганистан и повукли се
пред Талибанима, који су – без опаљенога метка – преузели
државу...?! И – сви затечени?! Ма, немојте!

Е, шта нас је снашло од западњачке демократије на челу са Америком – читав свет
су о јаду забавили?! Тамо где они упадну да „помогну“ – потоп за собом оставе!
А тек овај њихов ребус звани Авганистан – тек ће то да се одмотава! Ово њихово
неокрзнуто повлачење отуд након 20 година окупације и талибанско проглашење победе и
преузимање државе без опаљенога метка за само неколико дана – неће бити да је, баш,
тако случајно!
Бежанија пред Талибанима – од председника Авганистана до народа који је у
хиљадама притиснуо границе и аеродром у Кабулу, где су и мртви падали у тискању да
уђу у авион, пењали се по авиону, гурали и висили низ степенице – могло би се рећи да је
права слика демократије коју Америка, тамо где ујаше, за собом оставља! Како ли ће, тек,
Шиптаристан изгледати, кад једног дана Амери спакују кофере и запале кући?! А мораће
једном! И тај ће дан – кад-тад – доћи! Дошао је и под османлијама, па ће и под Америма!
Иначе, данас се ти процеси неупоредиво брже одвијају и смењују!
У Авганистану је то трајало 20 година. Упали су 2001. да им од Талибана и шеријата
„заштите“ људска права, поготово женама – на страну то што је Америка Талибане и
створила! Сад, у „спашавању“ својих сабораца од њих, међу хиљадама бегунаца који су
притисли аеродром – жена нигде (?!) – оставили их Талибанима?! А, саборце своје војске
– који су у пуној снази – пребацују на КосМет, Албанију и Македонију – трпају у границе
велике Албаније?! Иначе је то народ најсличнији Шиптарима! Па ће они ту, као, бити две
године – колико Америма треба да им издају визе?! Ма, шта кажете (?!) – те визе су, баш,
толико компликоване?!
Ево, чекам и наредбу Милу да их прими и братски подели ту обавезу са
пријатељском му „државом“ Косова! Е, то би за њега и његове монтенегрине и поброзице
био спас – напунити Црну Гору свим и свачим – до врха – како би Србе ућуткали,
протерали и помонтенегринили! Да јој српско име – откад је трагом настала – за свагда
избрише по провереноме рецепту: „Једну трећину побити, једну протерати и једну
покрстити“! Такав наследник усташије Анте Павелића – рађао се није?!
Авганистанска представа је комплетна! Дигли су са одмора и председника им
Бајдена да охрабри зблануту нацију, руководство ЕУропе састанчи, тражи решење –

изненађено потезом свог саборца и истомишљеника Америке?! Заседа Савет безбедности,
шокиран генерални секретар УН – сви затечени?! Ма, немојте!!!
У овом општем планетарном плачу над авганистанском ситуацијом – помислити да
западњаке и Америку – директног узрочника проблема – мука тог народа боли, као и то да
су се само тек тако – без дебеле рачунице отуд повукли – било би, прилично, наивно?!
А, то, што њихови саборци из Авганистана пред Талибанима беже главом без обзира
– „неће се баци“ – све су они укалкулисали?!
Сад кад нам на КосМет настане оне, који су под њиховом окупацијом тамо
обучавани – тек ће то бити заокруживање западњачке отимачине и убијања наше свете
православне земље!
Није овде згорега поменути да је у Авганистану од 1996. до 2001. године, када је био
под влашћу Талибана – производња опијумског мака, који се користи за синтетизовање
хероина – била, скоро, искорењена! Е, а онда их је окупирала најдемократскија држава на
свету, развила бизнис и од Авганистана направила најуспешнију државу на свету у тој
производњи, која се мери у хиљадама и хиљадама тона! Ма, не да имају нос за профит и
тржиште – они су на бизнису и бескрупулозности и настали!
За две деценије, под шапом Америке, Авганистан је производио преко 90% светских
„потреба“ те им исплативе „пољопривреде“?! Ти товари краткотрајног „доброг
расположења“ и сигурне понижавајуће смрти – свакако су им од Авганистана према
Западу путовали преко Шиптаристана! Сад кад ти они скрате те транспортне трошкове и –
у срце Европе довуку тај свој бизнис, заједно са обученим кадром којег су 20 година
усавршавали – питање је колико ћемо ми ту на КосМету добити „пољопривредника“, а
колико муџахедина?! Па, кад им онда – комплетан бизнис-пројекат за КосМет процвета –
тек ће тада да га мељу исламом и дрогом! Шта ти га је сада ту смртоносније – бизнис или
кадар – у тешкој сам дилеми!
И Милова војска била је тамо – на „усавршавању“ 10 година – као помагач
Америма! Ту ти је за обуку о америчкој опијумској демократији, коју су тамо „попили“ –
држава Црна Гора из џепа сваког грађанина годишње кешнула 2 милиона долара?!
Логично! Бесплатнога школовања нема – а тај кадар – Миловој Монтенегринији је свакако
неопходан?! Е, сад су нам се и они вратили, или – ближе истини – побегли пред
Талибанима то што их ноге носе! Али, што јес-јес – с „дипломом“ у џепу?!
Ово је само један део америчког „пројекта Авганистан“! Има тога још! Ништа то
није тако како би се на први поглед дало закључити! Према неким обавештајним
подацима, Вашингтон већ годину дана пребацује у Авганистан своје заштитнике
терористе из Сирије у којој су изгубили рат! По свој прилици, Амери тамо праве нову базу
међународног тероризма! А позиција му је – к'о пљунута – за утицај и активирање
исламског радикализма на циљани муслимански живаљ у околним државама!
Авганистан им је закуван до мере да самостално може „чинити посао“ омиљеног им
хаоса, сукоба, рата, лудила и безнађа у меком трбуху Азије – ударајући у границе Русије,
Кине, Ирана...!
Одавно они знају да у директним сукобима са било којом од ове две велике светске
силе губе рат – зато је ту зец у рукаву! Бојати се да је том бешчасном и болесном свету
једна од опција и потезање крвавих ратних сукоба на те две тачке – од Авганистана до
Балкана – како би зауставили незаустављиви напредак Кине и Русије!!!
Додуше, није ово њима први опијумски рат, којим покрећу велике светске
економске и политичке догађаје! Па – и иза рата „против комунизма“ у Вијетнаму – у

позадини им стоји тај бизнис! И, скоро целу Јужну Америку уништише картелима дроге
који су под њиховом шапом! Уосталом, Амери су у великом делу и потомци својих
„славних“ предака из Енглеске, која је средином 19. века покренула први опијумски рат
против Кине, зато што јој је блокирала бизнис увоза опијума – на који су јој „навукли“
народ, разболели и разорили њено друштво! Таква – изнутра дрогом отрована, растурена и
убијена Кина – изгубила је тај рат и своју моћ! Уз енормне ратне одштете морала се
одрећи и дела своје територије и предати Великој Британији свој Хонгконг! Њено лутање
и чупање трајало је безмало два века – све до овог садашњег опоравка у светску силу!
Додуше, код нас, за разлику од Кине, ситуација је обрнута – прво су нам отели
територију! Сад, поред НАТО-базе Бондстил, која ту чучи, чека и утерује страх, ваља
заиграти и бизнис – а бизнис мора неко и да обезбеђује?! Капитализам је то. Ни у шта се
не креће без доброг рачуна и исплативости! Нису се они џабе онолико жртвовали и
истрошили уводећи „демократију“ у Србији и спашавајући '99. „невине“ Шиптаре од
„злоћестих“ Срба! Сад би ми да им забијамо клипове у точкове! Да их натерамо да и сами
поштују оно што су и потписали – Резолуцију 1244 – а у њој пише да је КосМет саставни
део Србије?! Изем ти такав бизнис где ниси – свој на своме! А Резолуција се ту, брате,
испречила потпуно иритантно! Зато – има да је нема! Међутим – шта с Русима (?!) – који
су се за њу у'ватили к'о пијан плота – још им и Кинези, по свим питањима, прискачу у
помоћ! Е, то су данас те две „непознате“ које би – светски силеџија – на све могуће
начине, не бирајући средства, хтео – коначно да „дешифрује“! Наравно – не само због
Шиптаристана – ове наше муке, у коју су нас увалили!

