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БУМЕРАНГ ЗВАНИ – БРЕГЗИТ
Спуштање Кине на европско тле у Србији на њеном „новом
путу свиле“, излазак Велике Британије из ЕУ – Брегзит, и дан
након тога руско-кинески самит, као и покајање моћне чланице
и узданице НАТО-а Турске пред Русијом – повезани су
догађаји који праве вододелницу која ће се у историји
проучавати као време – пре и после тога!

Никад тако брзо као сада пред нашим очима, нису се слагале коцкице мозаика нове
расподеле снага на Планети! Као када намотаји на калему дођу при крају – убрзано и
незаустављиво догађаји калем врте! Брегзит, који је после 43 године Велику Британију 23.
јуна извео из ЕУ – упалио је такво светло, под којим су, чак и они који тешко прогледају,
отворили очи! Као да смо све то негде знали, мада нам се чинило далеким – данас је
стварност коју живимо!
Пале су све маске! Сва прича благостања, лакоће, уласка, боравка и изласка из
ЕУропе – пукла је као балон од сапунице?! Она позната мантра како се никад није чуло ни
десило „да неко излази из ЕУ“ и како „сви хоће у ЕУ“, којом су оправдавали другу мантру
да ЕУропа „нема алтернативе“ и затварали „неверницима“ уста – распрши се у једном
дану!
Да у ту наддржаву, смишљену у лабораторијама западних интереса, није лако ни ући
ни из ње побећи, објасни нам, ни мање ни више, него једна од две најмоћније државе ЕУ –
Велика Британија?! Колику располућеност, сукоб и тешко зацељиву и опасну рану подела
наноси та здружена творевина, једном народу и држави, а Бога ми, и многима у њој – ево
нам школског примера?!
Какво је ЕУ-благостање, које је као такво “сервирана“ годинама слуђеноме народу,
довољна је само чињеница да Британци нису тек из пустог хира хтели из ње да беже – они
су сваке недеље морали да јој у буџет цалну 350 милиона фунти „кирије“ – а где је ту још
и изгубљени државни суверенитет у којем се држава, како би рекао народ – „не пита сама
са собом боље него пијан с гаћама“?! Колико се мимо њих, зарад тржишта и профита,
одлучивало у Бриселу, говори и нагомилани бес који је из њих сада фашисоидно провалио
– цело им се острво шарени од порука – „идите кући“ – којима су исписали мигрантске
објекте Пољака, Румуна, Бугара...?! Шта би тек било да им нису дошли из заједничке им
наддржаве ЕУропе?!
Колика је заинаћеност и отворене провалије по свим попуцалим шавовима
историјски моћних острвљана, сведоче бројке Брегзита! Излазност је била 71,8%! Против
останка у ЕУ 51,89%, (17.410.742 гласача), за останак 48,11% (16.141.241) – разлика је
само 1.269.501!

Када творци ЕУропе видеше резултате – настаде хаос! Узмутили се – све до
Америке?! Састанче, храбре се међу собом и држе страх једни другима, састају се у
најужем па у ширем кругу – који им је сада смањен на 27 чланица! Стрмоглавила се фунта
на берзама, Вол стрит у паници, све берзе уздрмане – губици достигли 2.000 милијарди
долара...! Запуцао амерички шеф дипломатије Кери правац у Брисел па Лондон – лиже
ране и смишља планове! ЕУ им остаде без своје најважније чланице а Америка без свога
најмоћнијег и највећег савезника у ЕУропи?! Ко ли ће сада бити прљави амерички
инсајдер тамо...?! Можда би могла Француска платити цену кроз неког свог новог – старог
– „Саркозија“!? Увређени остатак ЕУропе због неузвраћене љубави тражи од Британије да
одмах покрене процес изласка из ЕУ, који иначе траје 2 године! Изневерена љубав,
љубомора и освета фрца на све стране! Званична Британија, која је заговарала останак,
црвена у лицу као жена коју је супруг у кревету затекао с љубавником! Прагматизам и
хладна глава, на који они, иначе, стално позивају – нестаде – макар у првим данима?!
Каква је суштински ЕУ– види се у њеној охолој монструозности коју потегне – кад
мисли да је моћна?! Како нас је само бацала на колена економским санкцијама у ратовима
'90-тих не би ли ослабила Србе како би могли сви да их победе, протерају и направе
државу на српској земљи?! Како је од нас пропагандом правила злочинце, проглашавала
нас неонацистима и тражила денацификацију?! Како нам је палила Београд пиштаљкама и
жутим револуцијама?! Како је само сејала бомбе по Србима, од Републике Српске '95. до
Србије '99?! Како је само помагала и помаже Шиптарима, бомбама, „жутим кућама“,
Еулексом, Бриселом...?! Како нам је покупила цео државни и војни врх и поређала га на
вешалима инквизицијске хашке правде?! Како је, како је, како је...?!
ЕУропа је, ни 10 дана пре Брегзита, 14. јуна, у свом парламенту, заједно са
Хрватском, чак, оргијала у крвавом пиру приређене изложбе о Алојзију Степинцу – краљу
српских стратишта – јасеноваца, јадовна и јама НДХазије...?! Медији су пренели да им је
два дана Брисел био проглашен градом „у знаку Степинца“, а изложбу је отворила – лично
потпредседница Европског парламента Мејрид Мекгинис?! На изложби су Степинцу
„ставили“ ореол анђела на главу речима, како је он био „прави хуманитарац који је својим
животом свједочио о томе како се човјеку у невољи помаже“ – е ако је и од ЕУропе –
много је?!
Чији је све, заправо, интерес ЕУ, ко је све плаћен да га чува и промовише и шта све
иза те творевине стоји спаковано, видело се из лобирања за останак Британаца, пре
Брегзита. Цела, добро ухлебљена администрација ЕУропејска хвалила је до небеса себе и
фотељу за коју је задужена, а тек похвале заједничког јој тржишта које су стизале од
неолибералног капитала...?! Председник Америке Барак Обама лично је запуцао у Лондон
да им да подстрека да остану! Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг потегао је
жестоку кампању не би ли Британија остала у ЕУ, наводећи како је њен останак кључан
за „трансатланску безбедност и напоре у борби против екстремизма“ те, удварајући се,
додао како је „снажна Британија у снажној Европи, добра и за Британију и за
Алијансу“...?! Е, што се НАТО-а тиче – друга је прича и суштинска – Британија, тај верни
пратилац Америке и највећи заговорник санкција Русији, наравно – остаје?!
Ова бракоразводна парница избацила је на површину сав прљави веш! Сад се види
колико је све то далеко од благостања и слободне воље – „динар да се у коло у'вати, а сто
да се из њега изађе“?!
Мада Брисел шаље поруке о својој моћи – ово би могао бити ЕУропејски домино
ефекат и то редом: Данска, Холандија, Шведска...! А тек „Вишеградска четворка“?!

Словачка ултрадесничарска Народна партија одмах је 24.јуна саопштила да покреће
петицију за одржавање референдума о чланству у ЕУ!
Док Брисел глуми снагу, очигледни распад система захватио је Краљевство! Дошло
је до унутрашњег пуцања – и то по шавовима, како је и гласано. Британија и Велс за
излазак, Шкотска и део северне Ирске за останак у ЕУ. Тако да Шкотска, која је иначе на
референдуму о изласку из Краљевства 2014. остала само због чланства у ЕУ, најављује да
тај разлог више не постоји и да ће организовати поново референдум о независности!
Овакав захтев стигао је Лондону и из северне Ирске! Премијерка Шкотске Никола
Старџон, 25. јуна је затражила хитне разговоре са Бриселом како би обезбедила положај
своје земље унутар ЕУ и запретила да ће захтевати од шкотског парламента да не да
„своју законодавну сагласност“ за излазак Британије из ЕУропе!?!
У петицију за нови референдум о останку, истог дана по објављивању резултата,
кренули су губитници и већ 24. јуна покупили 515.811 људи, да би за два дана стигли до
два милиона, што је одмах објављено на сајту парламента Уједињеног Краљевства. Они
позивају владу да примени правило по којем, ако је број гласача „за“ или „против“ мањи
од 60%, а излазност мања од 75%, треба одржати ново гласање...?! С обзиром на то да је
број потписника петиције премашио 100.000, то значи да петиција мора да се узме у
разматрање најкасније за годину дана! Који би то тек био хаос острвљана и потпуно
убијање демократије, свестан је и премијер Дејвид Камерон, који је, иначе, био жестоки
лобиста ЕУ и који је одмах по објављивању резултата Брегзита поднео оставку! Он каже:
„Резултати Брегзита су болни, али се мора испоштовати воља народа“!
Пошто овде ништа нема једноставно, тако и то што су они рекли „не“ ЕУ, по
њиховом Уставу ту није крај, или би могао да не буде, јер последњу реч о свему има
британски парламент! Он би могао донети одлуку супротну резултатима референдума и
одлучити да је Брегзит само показатељ расположења народа и да је демократија оно што
већина каже у парламенту, а не на улици, али – на такво „пуцање у главу“, тешко да би се
било који парламент одлучио, без обзира на могућност и право које има! Јер, није вама,
господо, ни до Устава ни до воље народа – страх од још већег хаоса прави од вас
демократе! Да је вама само Брегзит – лако би ви! Ту су и тешко закрпљени шавови између
Шкота и остатка Краљевства?! Па, Ирска, Ира, Шин Фејн, римокатолици, протестанти и
они трећи, који нису ни једно ни друго, а помало су и једно и друго – евангелисти...?!
Поред свега овога, замислите само колика може бити снага располућености у бићу једне
државе, кад 17 милиона који су „против“ ЕУ – удари на 16 милиона који су „за“, или
обратно – свеједно је?! Е, то је Брегзит и сви евентуални референдуми после њега и
против њега! Господо драга – ваш толико омиљени простор за мешетарење – Балкан –
никад вам није био ближи?!
У ком правцу ће све ово да се креће и експлодира, тешко је са сигурношћу
тврдити?! Просто човек не зна да ли је безскрупулозни неолиберални капитал толико слеп
пред похлепом или иза свега овога стоји пројектована намера хаоса у којем он – опет види
неки свој монструозни циљ и победу у сукобљеном народу и државама?! Како год – никад
више као до сада! И ово „царство“ – као сва кроз историју – има крај!
Да Запад тако отворено и безочно није хегемонистички ударио, али и немудро
превидео да постоје макар још две велике силе – Русија и Кина, можда не би тако брзо ни
добио одговор?! Досадашња ЕУропејско-америчка политика која је гурала Европу у сукоб
са Русијом, тешко да им се исплатила?! То што су мислили да ће економским санкцијама
Русију бацити на колена и да она, скрштених руку, или у паници, тонећи на економско и

свеукупно дно – тка белу заставу за јарбол – грдно су промашили! Русија – задовољно, са
безбедне даљине, све ово мирно може да посматра и – поентира! Што се Пекинга тиче,
сви они који мисле да се премудра Кина непрорачунато и необавештено, баш сад,
ухватила „свиленога пута“– у тешкој су заблуди! Нико овде више не седи скрштених
руку! Светски полицајац са Запада – ипак је мало преценио своје моћи?! Недостатак те
мудрости, доказ је да сте – најслабији онда, када мислите да вам нико ништа не може?!
Дан после Брегзита Путин је слетео на припремљени црвени тепих у Пекинг! На
састанку са кинеским државним врхом изјавио је да су Русија и Кина „пријатељске земље
које имају добре темеље за даљи развитак заснован на обостраном интересу“! Фокус ове
посете је покретање заједничких пројеката у области инвестиција за развој пољопривреде,
транспортне инфраструктуре, сарадње у области економије, трговине, енергетике, атомске
енергије, те ваздухопловне и ракетно-космичке индустрије!!! Потписали су пакет
споразума и заузели став и по питању међународног тероризма, Сирије, јачања
безбедности у Пацифичком региону, нуклеарном наоружању Северне Кореје...! Како би
смањили зависност од спољних фактора, Русија и Кина иду у проширење употребе
националних валута у међусобним плаћањима, у ту сврху се отвара и обрачунски центар
за трансакције са кинеском валутом јуан у Русији!!! Ово је нешто што, и те како, буши
надувани балон вештачке вредности долара на основу којег се, деценијама, пљачка цела
Планета?!
Када се у овој констелацији сагледа долазак кинеског председника Си Ђинпинга у
тродневну званичну посету Србији 17. јуна и потписана декларација о свеобухватном
стратешком партнерству Србије и Кине, као и 20 међудржавних споразума о сарадњи у
привреди и области културе – знак је за радост сваког ко жели добро нашој држави!
Долазак председника Кине после 32 године, који иначе ретко када путује из своје земље,
снажна је дипломатско-економско-политичка порука, а и сигнал привредницима ове
најмоћније економске силе света, да дођу у Србију са својим капиталом! Русија и Кина
нам не долазе са ултиматумом да се одрекнемо КосМета и списком поређаних захтева,
међу којима је и онај понижавајући : „Срби морају променити свест“?!
Уосталом, да ништа друго није него то што нам Русија и Кина чувају територијалну
целовитост Србије у Савету безбедности УН – било би довољно да знамо да су нам
пријатељи!!!
Колико се убрзано одвијају процеси пред нашим очима који исцртавају нове мапе
моћи и немоћи, говори и потез Турске – моћне чланице и узданице НАТО-а, чији је
председник Реџеп Таип Ердоган 27. јуна упутио писмо извињења руском председнику
Путину због обарања руског борбеног авиона и смрти пилота у близини сиријско-турске
границе у новембру прошле године! Ердоган је изразио спремност да се обнове турскоруски односи, који су тада скоро потпуно прекинути уз увођење економских санкција
Турској?! Само неколико сати после писма, у јавном обраћању огласио се и недавно
постављени турски премијер Бинали Јилдирим: „Рекли смо да ћемо, уколико је неопходно,
платити одштету Русији!!! Након писма, а после терористичког самоубилачког напада на
истамбулски аеродром „Ататурк“ 28. јуна, Путин је, наравно, одмах сутрадан назвао
Ердогана, изјавио саучешће, разговарао 45 минута и најавио поновну нормализацију
руско-турских односа!
Ево, господо, како сада, са ове позиције, изгледа онај танани кончић којим се српски
народ, све ово време тако чврсто држао за Русију, због чије воље ни најплаћенији лобисти
западних интереса које су нам инсталирали – нису смели да га прекину! У ових 26 година

требало је преживети под западним батинама, уз слуђивање њихове пропаганде, којом су
нас тукли у мозак преко својих плаћених делатника у Србији?!
И на крају – спуштање Кине на европско тле у Србији, на њеном „новом путу
свиле“, излазак Велике Британије из ЕУ и дан након тога руско-кинески самит који је
ударио печат до сада најбољим свеукупним односима ове две светске силе, као и покајање
пред Русијом моћне чланице и узданице НАТО-а Турске – ако неко ово гледа као
неповезане појаве – тешко греши! Ови догађаји су – усечена вододелница која ће се у
историји проучавати као време – пре и после тога!

