(А)ЛУДИРАЊА
Милијана Балетић
Уторак, 16. септембар 2014.

ФАШИЗАМ У ГАЋАМА ДЕМОКРАТИЈЕ

Све је ово дааавно захуктано, да би могло тако скоро и
лако да се заустави! Америка, деценијама штампајући свој
безвредни долар, који је наметнула за светску валуту, и
тако пљачкајући свет улагала у војну индустрију и моћ,
дошла је на пиједестал светског лидера са близу 16,8
трилиона долара БДП, али и спољног дуга од 17 билиона
долара!? Тај затворени и проверени круг моћи, од пљачке
до утеривања страха и ратова, одредио им је место светског
силеџије, којег се они неће тако лако и безболно одрећи!

У овим згуснутим догађајима на светској политичкој сцени, на којој звецка оружје
као пред Други светски рат, навођење тачних датума појединих догађаја даје објашњење
некад колико и сам догађај!
Кренућу од изјаве немачког вицеканцелара и министра економије и енергетике
Зигмара Габријела која би могла значити прекретницу, а може бити и димна завеса –
видећемо! Но, како год, 15. септембра у "Билду" је освануло: "Европи је потребна Русија,
ми смо непосредни суседи, а добро суседство је од суштинске важности"!? Ако мене
питате, ја сам врррло задовољна господиновом изјавом! Ем је први до Меркелице, ем се у
њему саставила и економија и енергетика! Јес да је ово око "суседске љубави" доста
провидно, али заузети прави курс, извинити се и сачувати понос, мени то добро звучи!
Како ово америма звучи, видећемо – јако сам радознала! Имам утисак да ће некоме од
ислама пући погибија и да ће светски окупатор и произвођач ратова кренути у
"спашавање" Планете преко нечије грбаче, сравнити их са земљом и поубијати до
последњега и тако "спасити" Вашингтон од "исламскога тероризма" који су лично
закували и одгајили, на чијим крилима самоуништења јашу деценијама, све селећи се из
једне у другу им државу и наизменично подржавајући сад једно сад друго исламско
крило!?
Пре ове немачке изјаве, на НАТО самиту у Великој Британији у Велсу 4. и 5.
септембра (и ми смо били позвани и били назоћни(!?), што није баш пријатељски гест
према Русији, макар приближно пријатељски њеном „гесту“ очувања Космета), призор је
био пљунути као са "самииита" пред Други светски рат, с разликом што су им сад ове
фотографије у боји! На "мени" су ставили проширење европских и америчких санкција
Русији, формирање ударне јединице за брзо реаговање Алијансе и договор о останку
НАТО трупа у Авганистану! Е, ова "ударна јединица" много ми је интересантна!? А
"НАТО-ов генерални" Расмусен, отварањем скупа предочио је присутнима, "данас имамо
много посла", тако да су они "јааако бизи" и додао како "не треба сумњати у решеност
Алијансе да брани све своје чланице"! Лепо од вас што кажете да ћете бранити своје

чланице, али ја нешто не знам да вам је Украјина чланица – то је једно!? Друго, красно је
чути и те бајкице које шапућете "урађеноме" плебсу, али – иако ме нико ништа не пита –
ја бих питала: а ко то вас па напада(!?) и још нешто, како Планета да се од ваше агресије и
окупације, напокон, већ једном одбрани и спаси!? По овим питањима сам страаашно
радознала!
Још ни испрљане "НАТО-самитовске" тањире нису опрали, сутрадан, 06. септембра,
сели су за другу "трпезу" и до дуго у ноћ се међусобом натезали око санкција Русији.
Успротивиле су се Словачка, Чешка, Финска, Италија и Аустрија, јер то штети њиховој
привреди! Пристали су тек после обећања да ће се санкције применити ако се примирје
прекине! Међутим, кад су видели да је ђаво однео шалу и да је примирје потрајало, ту ти
они раном зором, на петак 12. септембра, пукнуше санкције Русији којима обухватише три
државна гиганта руске нафтне компаније и пет банака преко којих послују, забранивши
им приступ тамоњиховоме финансијскоме тржишту! На списку су се нашли и пословни
људи, и забрана увоза у области наоружања, и...! Е, ја се овде једино бринем да Русију у
наоружању не осакате!
Након оног утеривања страха и демонстрирања силе на НАТО-вскоме самиту, шеф
америчке дипломатије Џон Кери, 15 септембра у Паризу, скупио је 30 министара спољних
послова држава, да разговара о начинима борбе против џихадиста организације Исламска
држава Ирак и Левант (ИСИЛ)!!! То што је на скупу био и шеф руске дипломатије Лавров,
могло би, на први поглед, да унесе вишеструку забуну, која је мања уз чињеницу да је
искористио прилику да се посебно састане са шефовима дипломатије Немачке и
Француске и утроје поразговара о ситуацији у Украјини! На крају скупа дао је изјаву да
Русија нема дилему око сузбијања тероризма, али да се против тероризма треба "борити
без дуплих аршина", очигледно алудирајући на многе злоупотребе око саме појаве,
постојања и употребе тероризма и терориста! Кад смо већ код дуплих аршина, не могу да
се не сетим такозване Ослободилачке војске Косова или УЧК, коју су Американци прво
прогласили терористичком организацијом, а потом стали у одбрану шиптарских терориста
и НАТО бомбама им помогли у отимању Космета – куд ћете већу злоупотребу и „дуплије“
аршине од овога!?
На париском скупу закључили су и да је обрачун са џихадистима "најхитније
питање"!? Откуд сад то(!?), кад је само пре три дана, "најхитније питање" било увођење,
наврат-нанос, санкција Русији!? Француски председник Оланд отворио је скуп речима да
је претња глобална и "одсецање главе британском хуманитарном раднику показује да
одговор ИСИЛ-у мора да буде глобалан"!?
Уз два новинара, за мање од две недеље, ово је треће одсецање главе, које су извели
џихадисти новонасталог покрета Исламска држава, што је, заиста, језив призор! Уз моје
искрено саосећање са жртвама, морам да се сетим свога извештаја из периода рата у Босни
90-тих, када сам згрожена, у очају, извештавала и показивала исти такав варварски чин
одсецања глава Србима! Џелат је тада, ногом стајао на две одсечене главе српских војника
спаковане у кутији, а у руци је држао још једну одсечену главу српског борца на којој су
се гасили задњи дамари живота, са још отвореним очима које су гледале у све нас – и вас,
господо "самитовци"!? Тада је цео окупаторски запад био глув и слеп пред овим страшним
чином!? А "Београд", и "његови" медији – "независни", били су згрожени над мојим
извештајима и "српским геноцидом" над "невиним" остатком света!? Исти ти медији,
заједно са онима који су их и тада подржавали, и данас су медијска снага Србије, која још
увек врши "прогон" мојих новинарских извештаја, држећи ме далеко од камера и

микрофона – под "кључем", како не бих била доступна народу слуђеном њиховом
пропагандом!?
Да Америка ништа не препушта случају, и не испушта из шака оне које је већ
стиснула за врат, доказује и чињеница да је истога дана кад је због "исламске претње"
организовала и скуп са 30 земаља у Паризу, отпочела и предводи, са још 14 држава,
НАТО-вске маневре у западној Украјини!? Што се источне тиче – они су два дана након
увођења санкција, како су знали и умели, "одрадили" кршење постигнутога примирја, тако
да Украјина "вежба" и западно и источно!?
Чим су "запуцале" НАТО-вске вежбе, пресрећни украјински војни министар Валериј
Гелетеј се похвалио да су "чланице НАТО почеле да снабдевају Украјину оружјем"!? То
спада у једну од оних одлука са НАТО самита да се украјинска одбрана "ојача" са 15
милиона евра! Овде ми је, међу оним симпатичнијим снабдевачима оружја и једна из низа
држава, америчких поданица, које су јој ректално ушле у савез – Пољска, која се на дан
маневара, прва похвалила како је, ни мање ни више, него свезала машну на поклон
Украјини у којем је спаковано оружје!? Е овакав, очигледно добронамеран, поклон мора
да остане вишеструко запамћен у историји!!!
Кад смо код "паковања", мени лично, врло је "занимљиво" то како су "спаковали"
кршење примирја! Прво, 14. септембра испале гранате на пијацу у Доњецку и убију шест
цивила, а онда "забринути" сутрадан пошаљу посматраче ОЕБС-а да то констатују! Кад су
се посматрачи примакли пијаци, испалили су још четири гранате, али довољно далеко од
њих, тако да ОјЕБС-овцима само оштете возило!? Ма, нема грешке – савршен злочин! Кад
се само сетим свега онога чега сам, као новинар, била очевидац и о томе извештавала са
лица места, од сарајевских улица и пијаца, преко улице Васе Мискина, до пијаце Маркале
и осталих "улица" и "пијаца" из ратова 90-тих, у мени се смењују бес, гађење и неки
гротескни осећај трагикомедије!
Док Украјина гори са два краја, два парламента, еуропејски и украјински,
ратификовали су 16. септембра Споразум о придруживању, који, није да није унапређен у
односу на историју! Оно што се некада звало анексија, поооотпуно је модернизовано и
гурнуто у ново, милозвучно име – Споразум о придруживању!? Е, куд ћеш боље!
Све се ово дааавно захуктало, да би могло тако скоро и лако да се заустави!
Америка, деценијама штампајући свој безвредни долар, који је наметнула за светску
валуту, и тако пљачкајући све економије света, а онда улажући у војну индустрију и моћ,
дошла је данас до БДП који је близу 16,8 трилиона долара, али и спољног дуга од 17
билиона долара!? Тај затворени и проверени круг моћи, који су створили преко пљачке,
наоружања, претње, убијања и утеривања страха, одредио им је место светског силеџије,
којег се они неће тако лако и безболно одрећи! Машинерија која их држи на том
пиједесталу подразумева сукобе, ратове, смрт и разарања! Напросто, то је Америка – то
је њен бизнис(!?) и сви они који су у колу са њом, морају играти њену игру! Она прво
оптужи жртву да "има оружје за масовно уништење" и онда – удри!? Америка је дала
себи за право да је једино она Богом дана да може имати оружје за масовно
уништење, из чега је себи доделила и друго право да једино она може и да убија кад
хоће и кога хоће, и то – без казне!? Тако је она нама нон-стоп "бизи" – иде и редом
убија по Планети, прогласивши убијање својим легалним бизнисом, коме, успут,
тепа зовући га "напором за доношење демократије"!!!
Оно што би било погрешно у заустављању Америке, која има катаклизмичке
последице по човечанство, јесте дозволити јој да поједине државе увуче у своју трку у

наоружању! Таква трка у овом тренутку је осуђена на неуспех, али исто тако, и те како је
неопходно у "преговорима" са Америком располагати респектабилном војном силом, јер
Америка једино разуме – силу!
Први корак у ограничавању, до заустављања, америчког похода на свет, јесте
излазак из долара као светске валуте, чиме је и започело ствареање њене моћи! Ко познаје
економске законитости и испреплетеност њихових веза, зна да, без обзира на свесност о
доларској обмани, то није тако једноставна мисија! Први корак у том правцу и корак ка
оздрављењу светског тржишта и економије јесте удруживање земаља БРИК-а, земаља
Евроазијске уније, и окретање ка другим тржиштима, уз увођење друге валуте и
истискивање долара у сфери економије и тржишта међу државама! Мени зато овај став
Немачке о "потребној љубави према руском комшилуку", изречен кроз уста
вицеканцелара Зигмара Габријела, ако је то покушај Немачке да се ишчупа из америчких
канџи које су тако очигледне на украјинском примеру, говори о мудрости и далековидости
Германа, што заслужује респект!
Сви они који мисле да ће, можда, због парискога скупа, где су борбу против
џихадиста одредили за "приоритет", Украјина тај "приоритет" изгубити – грдно се варају!
Све америчке запаљене "ватре" по Планети и амерички, ту и тамо, ко бајаги, "ватрогасци",
саставни су део легалног америчког бизниса – рата! То што су они "измислили" Украјину
како би убијали Русију санкцијама и оживљавали посрнули НАТО, не треба бити у
заблуди да би све било "нормално" да нема Украјине! Украјину су само наместили као
тренутно најућинковитију за ову им прљаву работу! Иначе, да је Украјина била
"нормална" и да им се ишчупала из канџи, наместили би они неку другу "Украјину", јер
никад није било да је било да су сви "нормални" и освешћени! А не би било лоше да се
понекад запитамо како смо тек ми били "нормални" и колико смо и сад нормални!? Сва
срећа што им не чинимо баш толики посао у овом тренутку, него, тек толико, служимо за
она ситна гажења па размазивања! А Украјина – Украјина је залогај! Моје саучешће –
Украјино!!!

