(А)ЛУДИРАЊА

Милијана Балетић
четвртак, 2. фебруар 2017.

СМЕНА ЕПОХА ЗВАНА – ТРАМП
Боже драги, која жестока битка – Трамп „оверава“ губитнике
власти –„рањена звер“ узвраћа! Против њега се дигао цео
систем, изграђен за време поражених владара... Тутње
демонстрације широм Америке, Немачке, Британије...
Разапињу га „другоАмериканци“, „другоЕУуропејци“,
„независни новинари“... Подигле се плишане револуције,
пароле, шетње, пиштаљке, лонци и поклопци...?! Трамп сече,
смењује, устоличава, потписује...У„битку“ укључен и велики
залогај – НАТО – мало га има јавно – а свугде иза паравана...?!

Које ли све „кости“ испадају из ормара широм Америке, након што је поражена
администрација припаковала кофере и напустила Белу кућу?! Трагедија, коју су за собом
оставили и која се одражава на цео свет, питање је – кад ће, како ће и да ли ће – ући у фазу
оздрављења?! Све је фрапантно?! Губитници на изборима, немирећи се с поразом,
немилосрдно користе систем који су створили и у оквиру њега, до задњег атома снаге,
бију битку, али и добијају ударце истом мером?! Примопредаје власти – на све личи осим
на оно што је до сада било уобичајено! Уместо оних некадашњих фарси – осмеха, махања
и слања пољубаца пред камерама и фотоапаратима – севају оптужбе, износе се документа
на видело која сведоче о остављеном хаосу, пљачки и убијању америчког друштва?! Све
изгледа као жестоки обрачун с мафијом која је последњих деценија створила и имала
државу по својој мери! Тај убрзани суноврат и болест Америке кренуо је негде с доласком
на престо „династије“ Клинтон! Они су, не само широм Планете – него и у својој кући –
Америци – деценијама, уз међусбно формално предавање власти, само јачали систем који
су изградили и у оквиру тог затвореног обруча уништавали и убијали редом!
У том такозваном глобализму, којег су расејали и инсталирали по окупираној
Планети – све је умирало – цветали су само ратови, производња страха и хаоса уз
наметање нових „вредности“, правила понашања и обавезних куповина „улазница“, попут
„параде поноса“ и утеривача људских „права и слобода“ у лику и делу НВО сектора – у
оквиру којег су једино и могли да владају! Они су легализовали и корупцију, назвавши је
лобирање, као што су легализовали своје „обојене револуције“ и самовољу вођења ратова
и убијања држава и народа – крстећи тај свој злочин као – „доношење демократије“! Коју
су све трагедију произвели по свету, која се никад више неће излечити – тешко да се овде
све може набројати?! Они су и од своје државе направили губитника, увели је у стравичне
дефиците, а позната хипотекарна криза која је 2008. године експлодирала у светску
рецесију, завршена је тако што је на тајним састанцима Обамине администрације
одлучено да се ревизорске контроле тог страшног криминала ставе у фиоку, како – ни
један од банкара одговорних за превару народа не би био процесуиран и судски одговарао
за злоупотребу и пљачку! „Обама“ је то завршио тако што је завукао руку у џеп народа и

до задњег цента покрио губитке власницима капитала и концерна са Волстрита – мерене у
стотинама милијарди долара – и спасао их од банкротства.
Они су свој народ претворили у обесправљену масу коју су истерали на улице,
позатварали фабрике, а производњу преселили тамо где су могли бешчасно мало да плате
радну снагу! Иза њихове владавине остало је око 100 милиона Американаца без сталне
запослености, а преко 60% младих Афроамериканаца је незапослено! Они су отворили
америчке границе за илегалне имигранте који су им били потребни за оне послове које
нису могли преселити из Америке – користећи несрећу тих људи и израбљујући их као
обесправљено робље ниско плаћено или чак неплаћено! Угледни економисти са Харварда
и Принстона Лоренс Кац и Ален Кругер изнели су податак да, за време Обаме, 94% свих
нових радних места спада у категорију „хонорарних послова“, плаћених тек толико – да
радник може да преживи како би поново радио! Агенција „Блумберг“ наводи податак да је
само у 2010. години на 1% срамотно богатих Американаца отишло чак 93% раста зарада и
да је јаз између богатих и сиромашних у 2011. био највећи у последње четири деценије а
премашио је јаз у Уганди и Казакстану“?! Боже драги...?! – која пресликана ситуација коју
живи Србија након увођења глобалистичке окупационо-квислиншке власти под Зораном
Ђинђићем – која је само била метастаза новоствореног америчког система и који је
уништио, опљачкао и разболео – у дотадашњим ратовима већ рањено – српско друштво и
државу?!
А тек непрекидни ратови којима су запалили пола света, произвели, за сада,
неизлечиву болест звану екстремни исламски тероризам – е, то је заслуга са којом ће се
човечанство тешко изборити! Последњи одлазећи председник Обама има чак „Нобелову
награду за мир“, а дана свог председниковања није имао без ратова које је водила Америка
– од Ирака, Либије, Сирије, Авганистана, Пакистана, Јемена, Сомалија... – које
лицемерје?! А тек крвави рат у бившој Југославији вођен из сенке и онај отворени против
Срба, а у корист Шиптара 1999. – у којем су нам сравнили државу до темеља, прекрили
нас осиромашеним уранијумом, отели нам КосМет и довели своју окупациону власт у
Београд на челу са Ђинђићем – који је наставио њихово рушилачко дело – раздржављење
државе Србије, распродају и пљачку, народ у робље, а – само Србе – у кривце и
геноцидне!
Једна од најпознатијих америчких „фабрика“ хероина у Авганистану коју војском и
ратом чувају под геслом „увођења демократије“, направила им је епидемију неизлечиве
хероинске зависности! Битна карика у њиховом ланцу произвођача и растуривача дроге
су, наравно, и њихови штићеници Шиптари! Према речима проф. др Радомира
Михајловића, у тој погубној статистици је „преко 80% конзумираних наркотика на свету
дистрибуирано у САД, где се убијају милиони Американаца“?! Њихов изум су и ГМО, и
разни пестициди, ђубрива,“ лекови“ и фармацеутска мафија...! Заслепљени незајажљивим
богаћењем, о последицама – као да и они не живе на овој Планети – нису размишљали?!
За собом су оставили болестан свет у којем живи неколико процената срамотно богатих –
остало је робље које – или преживљава или умире од глади?!
Ово није ни близу, а камо ли да је исцрпило све криминалне и трагичне податке о
којима се шушкало, а који се сада обелодањују... Углавном, Трамп је кренуо жестоко, а –
докле ће стићи, нашта ће то све испасти, је ли то загарантовано смирење и оздрављење,
или – с обзиром да се „рањена звер“ не предаје – пут ка експлозији катаклизме – Бог сам
зна?!

Неколико сати након промене власти на Капитол хилу 20. јануара, Трамп је кренуо у
растурање затеченог система! Одмах је променио сајт Беле куће на којем више нема
странице ЛГБТ популације, укинуо закон о здравственој заштити „Обама кер“, а његов
шеф кабинета Рајнс Прибус проследио је допис свим федералним агенцијама да замрзну
рад на регулативи, док је нова администрација не прегледа! Донео је и одлуку која је
донекле и логична, али је њена брзина изненађујућа – да се 80 амбасадора широм света,
даном промене власти, врати кући!
Свој предизборни став да Транспацифички споразум о слободној трговини са 12
азијских земаља (ТПП) „није у интересу САД и не доприноси конкурентности наших
фабрика“ – потврдио је трећег дана власти потписујући излазак САД из ТПП, јер хоће
билатералну трговину. Одмах је о томе и разговарао са премијерима држава, међу којима
и Индије! У складу са својим обећањем „запослимо Американце, производимо у Америци,
купујмо америчко“, потписао је и обећани указ о изградњи 3,5 хиљаде км дугачког зида
између Мексика и САД, како би спречио илегалну миграцију! Сазвао је и састанак са
десет водећих америчких бизнисмена и рекао им да је боље за њихове компаније да остану
и производе у САД, те за све који то ураде обећао пореске олакшице, као и смањење
пореза за средњу класу и привреду, а свима онима који су изместили своју производњу из
државе и оставили незапослене и гладне Американце, ако је не врате назад – обећао
драстичне царине и порезе који ће уништити њихово богатство!
Трамп је 29. јануара потписао Уредбу којом је увео трајну забрану лобирања
чланова своје администрације за стране владе и стране политичке странке?! Е да је ништа
него ово – мало ли је?! Ово је један од најпокваренијих тамошњих изума који је
легализовао корупцију, претворио је у институт и назвао – лобирање?! Сви који су стекли
утицај за време док су у политици или након изласка, постајали су лобисти за разноразне
прохтеве сецесионистичких група, организација, држава... и легално примали мито у
милионским износима да са њим „прогурају“ прохтеве код доносилаца одлука у америчкој
власти, уз рачуницу да њима остане поприлична сума?! Нама добро познати лобисти
шиптарских интереса и отимања КосМета су, на пример, Боб Дол, Диогарди и један од
најпокверенијих међу њима – Џозеф Бајден, досадашњи потпредседник Америке!
Планетарна експлозија отворених фронтова против Трампа наступила је након осам
дана власти, када је донео Уредбу којом се забрањује свим избеглицама улазак у Америку
на четири месеца, а онима из ратом захваћених подручја – на неодређено време! Одлука је
одмах ступила на снагу, тако да се многи, без обзира на визе, тог 28. јануара нису могли
укрцати у авионе за Америку! Боже драги, кад се острвише на Трампа, што по свету што
код куће му!!! Ударили с демонстрацијама широм Америке, Немачке, Британије...?!
Разапињу га „независни новинари“, „другоАмериканци“ и „другоЕУуропејци“ – ударили у
демострације, пароле, плишане револуције, шетње, пиштаљке, лонце и поклопце...?!
Севају карикатуре, етикете, претње, усијали се микрофони и камере...?! Придружило се и
шеснаест државних тужилаца држава Америке са поднетим тужбама против њега?! Туче и
Трамп – из свих калибара! Амерички секретар за унутрашњу безбедност Дон Кели, стао је
у одбрану Уредбе којом се грађанима седам већински муслиманских држава ограничава
улаз у САД и рекао: „Нећу се коцкати са америчким животима. Циљ нове уредбе је да се
терористи задрже изван Америке. Ово није забрана путовања, већ привремена пауза која
нам омогућава да анализирамо постојећи систем за примање избеглица и проверу виза“!
Трамп, који, како га окривљују немачки медији, не држи скалпел у рукама него
„моторном тестером сече“ – брзински поставља своје људе који ће му спровести одлуке и

смењује остатке из бивше администрације који се противе, међу којима и начелника
царинске сужбе за имиграцију и главног државног тужиоца – због противљења Уредби о
имиграцији?! Смењена тужитељка Сели Јејтс рекла је како се „његове наредбе не могу
бранити. Владавина права и морал важнији су од политике једног тренутка и импулсивних
указа владара“?! Поштено?! – али, где би „праведнице“ са овим ставом приликом
аминовања свих оних небројених (не)дела, на челу са Обамом, који су те на то место
устоличили?! Сад ти је прорадио морал и владавина права, а кад су Обамине бомбе и
ратови убијали исламске државе и производили болесни исламски тероризам и
непрегледне колоне њиховог унесрећеног разбежаног народа по Планети – не би гласа
правде из твоје – не баш нејаке фотеље?!
Свему што је Трамп урадио за само недељу дана своје власти, обезбеђено је место у
историји! Међутим, ваља поменути још једну одлуку, несумњиво историјску – није
Трампова – донео је канадски премијер Џастин Трудо: „Свима који беже од прогона,
тероризма и рата, Канађани ће вас прихватити, без обзира на вашу веру. Различитост је
наша снага“?! Е – ово је одлука?! Не да неће ући у историју, него ће се историја Канаде
делити на време – пре и после ње?!
Ову „сечу“ оловком по наслеђеном америчком систему, Трамп „бетонира“ и
убрзаним попуњавањем свога кабинета „лавовима“ новог система вредности! Нил Горсач
(49), кога је именовао за судију Врховног суда Америке, биће први протестант икада
постављен на то место, врло конзервативан, али изузетан правник, супериорног интелекта,
иза чијег образовања стоји Универзитет Колумбија и Харвард, ригидан противник
абортуса, хомосексуалних бракова...! И нови шеф дипломатије, бизнисмен Рекс Тилерсон,
за сада најпознатији по томе што је Путинов лични пријатељ, 1.фебруара положио је
заклетву. Е сад – пријатељства пре и после добијања власти – ретко кад су иста?! Је ли и
ово такво – видећемо?!
Трамп је и на међународном плану радио, што телефоном што непосредним
сусретима ! Из свих тих контаката у јавност су изашле штуре информације, углавном
коректне, кроз које се наслућује опрезно опипавање терена! Након седам дана његове
власти, прва је „запљунула“ улазак у Белу кућу премијерка Велике Британије
„враголанка“ Тереза Меј! Она је сусрет започела шалом да се „супротности привлаче“ и
збиљом да се Трамп „не приближава сувише Владимиру Путину“ те да са њим „треба да
преговара, али са позиције моћи“?! У обраћању републиканским конгресменима у
Филаделфији стала је у одбрану међународних организација међу којима на првом месту –
НАТО-а и позвала Трампа да воде „заједно нови свет, који пролази кроз велике промене!
Треба искористити шансу и постати лидер“?! И оволико колико се чуло – све је, само не –
шала?!
Е, око НАТО-а има доста симптоматичних детаља?! Трамп је пре овог сусрета већ
дао изјаву да је „НАТО застарео“, јер је основан „када је Западу претио СССР, којег више
нема, а као такав не може да се ефикасно бори против данашње опасности зване
тероризам, те је изгубио сврху постојања“ и додао да НАТО „пуно кошта САД“! Међутим,
НАТО је – изгледа, велик залогај – мало га има јавно – а свугде иза паравана?!
Након Терезе Меј, Трамп је 28. јануара телефоном разговарао са лидерима Русије,
Немачке, Француске и Јапана. С Меркелицом је причао пре Путина. И ту се о суштини
разговора мало зна?! Позвао је да му у посету дође и обећао да ће он у јулу доћи у
Хамбург на самит Г20! Још је саопштено и да су се „сагласили око фундаменталног

значаја НАТО-а“?! Шта би ово требало да значи – објашњења нема, али се чуло да – има
свака чланица у НАТО-касу да „цалне“ 2,5% свога БДП-а – па ко воли, нек' изволи?!
У ову агенду спада и питање уласка Црне Горе у НАТО?! По плану, амерички Сенат
је требао још 23. јануара у 15 часова да за то да свој „благослов“, али ни до данас – није?!
'Оће ли – не зна се?! Најжалије ми је „ође“ Мила – пресвиснуће чекајући?!
Из четрдесетпетоминутног разговора с Путином, само је саопштено како је пао
договор да ће се односи две земље развијати на равноправним основама и да обојица желе
праву координацију у борби против „исламске државе“ у Сирији – тачка?! Да ли су
помињали НАТО – не зна се?! А – дан након разговора Трампа и Путина – из „чиста мира“
букнуо је поново рат на истоку Украјине...?! Како ће то ићи са НАТО-ом и колико је данас
НАТО организација сама за себе – из контроле отргнута – питање је?! Генерални секретар
НАТО-а Јенс Столтенберг слетео је 2. фебруара у Сарајево и продужио у Приштину, како
би проверио да ли је све под контролом око евроатланских интеграција?! Међутим, има
једна симтоматична Трампова изјава дата након положене заклетве када су му предали
кодове којима председник Америке може лансирати нуклеарно оружје. Тада је рекао да је
то за њега – „био тренутак отрежења“?! Е сад – колико је то отрежњење моћно (у сваком
погледу) – тек ћемо видети?!
Иначе, најреалнија тачка са које би ове две велике силе могле и кренути у сарадњу је
борба против ИСИЛ-а! Трамп је 27. јануара у интервјуу за ТВ Фокс, говорећи о тзв.
Исламској држави рекао да је то „Зло које вреба, а не носи униформу...! Они су подмукли,
прљави пацови који убијају људе у тржном центру или у цркви. То су лоши људи. Борили
смо се против Немачке и Јапана. Они су имали своје униформе и своје заставе. Ми се
боримо против подлих пацова који су болесни и луди. И – ми ћемо их победити“! Како год
да се ова изјава узме, мора се признати, било је – жестоко! Како ли ће се ова борба
завршити, да ли ће то бити коначна победа над ИСИЛ-ом, или онаква „победа“ коју је
издејствовао француски недељник „Шарли ебдо“ – е, то ће се тек видети?!
Кад сам код Француске не могу а да не поменем мог омиљеног „преговарача“ с
Трампом, француског председника Оланда! Е, он је Трампа и упозорио – да Америка не
оде у изолационизам и – „припретио“ му – да санкције Русији буду укинуте, али тек кад
Путин све послуша око Украјине и, наравно – врати Крим?! Боже драги...?! Како ли је
само он доспео на власт, која ли је непогода њега ту избацила, шта ли је њему ту све јасно
и нејасно – сам Бог зна?!
У колумни „У инат – Доналд Трамп!“, писала сам: „Тамо одакле је зло кренуло –
тамо мора и почети обрачун са њим?!“ Засад – ево почело је?! Како ће се завршити – нема
тога јунака који би то сада могао са сигурношћу прогнозирати, али оно што је
недвосмислено видно – није Трамп промена америчке власти на изборима – Трамп је
прекретница – смена епоха на Планети! Надати се да је – набоље?!

