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ТВИТЕР БИТКА, РУСКО ОРУЖЈЕ И – СРБИ
У овој најновијој „бризи“ наших западних пријатеља
судбина Срба је опет стиснута између шиптарске војске
„Косова“, коју је подржао амерички изасланик и наш гост Вес
Мичел, и мете на челу, коју нам је исцртао командант НАТО
снага Европе генерал Скапароти! Овде постоји и један новина
које 1999. није било – реченица: „Пре стварања нових система
наоружања, нико нас није слушао – послушајте нас сад!“ – коју
је пре петнаестак дана изговорио Путин...

Новопостављени помоћник државног секретара Америке за Европу и Евроазију Вес
Мичел, на шестодневној турнеји по Балкану (Скопље, Приштина, Београд, Атина) и
Никозији, 12. марта слетео је код својих штићеника Шиптара у Приштину, а у вечерњим
сатима 13. стигао у Београд – 14. је већ одлетео! На „Косова“ домаћини су му били – газде
жутих кућа и „анђели“ крвавих руку – Тачи и Харадинај?! Тема им је, кажу, била наставак
дијалога с Београдом, разграничење с Црном Гором, пут ка ЕУропи и – трансформацији
Косовских безедносних снага у војску „Косова“ – што је отворено подржано и што је, по
свој прилици – главна порука?! Претња и сила – њихови су адути! Остало, иза затворених
врата, наравно је тајна! На питање о „косовском пакету“ у четири тачке, рекао је да
„никакав план Америке у четири тачке не постоји. То је креативно новинарство“! Ма,
просто човек на рану да га привије, кад му не би знао референце које су га, са само 31-ом
годином живота за ово место препоручиле, на којем је пре шест месеци заменио
Викторију Нуланд, познату мешетарку украјинске кризе! Овај високообразован и
каријеран дипломата, на америчким универзитетима је дипломирао историју и политичке
науке, магистрирао немачки и европске студије, а докторат стекао на Универзитету у
Берлину! Слови као жестоки подржавалац НАТО-а, отворени противник Русије и
Путина?! Биће да му је ово последње пресудна референца, мада ни овај немачки није за
занемарити?!
Што се америчког пакета за „Косова“ тиче, ево и да га нема, али, како се чуло,
сложен је у четири шаргарепице! Прва је највећа! Ту су Заједници српских општина (ЗСО)
обећана шира извршна овлашћења у просвети, здравству и култури, с тим што би
институционално била под надлежношћу потпредседника Владе „Косова“, а он би био –
Србин?! Значи, Србима би се замазале очи Србином и српским именом заједнице – а
уствари – све би било под шиптарским „Косова“! За те „уступке“ Београд има да им
омогући улазак у међународне организације и – УН, наравно! Ако се под овом маглом
одрекнемо КосМета, Америка нам обећава да ћемо ући у ЕУропу?! Кад на ово обећање
помислим – мојој срећи краја нема! То ми дође као објашњење чија је „демократска“
ЕУропа и ми који суновраћени тамо срљамо?! Четврта шаргарепица нам је узбрана
директно из башче Беле куће и гласи да ће нам лично Америка, ако се под овом маглом
одрекнемо свога светога КосМета – а њене педесет прве државе – гарантовати ширу (ма

шта то значило) економску и дипломатску подршку?! Хвала – где чули и где не чули?!
Нема вашег срца надалеко?!
Пре ове пријатељске посете и савета, Србима је упутио поруку и командант НАТО
трупа у Европи генерал Кертис Скапароти! Он је током сведочења пред Одбором
америчког Сената за оружане снаге изјавио да је највећи проблем Европе, поготово
Западног Балкана, и у цивилном и војном смислу, Русија, која спречава евроатлански пут
појединих земаља и подрива БиХ преко добрих односа са вођством Републике Српске! Он
је изразио забринутост због ширења руског утицаја и рекао да је потребна већа војна и
дипломатска ангажованост Америке која је гарант стабилности на Балкану?! Нека,
хвала!!! На питање шта је највећи проблем, нетрепнувши је рекао – Србија?! На
поновљено питање – недвосмислено је подвукао: „Србија, као држава, али уопште српска
популација на Балкану“?! Ма, ја одсад само Америку има да зовем пријатељем!
Шта нашег „пријатеља“ сврби – најлакше се чита између поруке генерала
Скапаротија и млађахног јуноше Мичела, надлежног за све работе од Европе до Азије! А
кад је већ тако – какав би он био амерички изасланик, а да се – требало нетребало и где
год затребало – Русије не дотакне! “Видимо да Русија на већем делу Балкана игра све
деструктивнију улогу у ширењу дезинформација и подривању демократских институција.
Били смо јасни у разговору с Русима да то није ни у њиховом интересу ни у интересу
људи у овом региону!“ Сад ми само кажите да оба ова „војника“ нису из исте свеске
припремани?! Јес да овај пут певају друге ноте, али све ми се нешто чини да није те руске
„улоге“ на Балкану – ваше одлуке би, по скраћеном поступку, с лакоћом пуцале по
Србима! Памтимо ми и друга времена под вашом охолошћу, кад нисте морали да се
снебивате!!!
Но, без обзира – да је ситуација за одахнути, и није – али кад се све ове поруке нама
упућене укрсте са „порукама“ које из Вашингтона стижу – што директно, што индиректно
– на све друге адресе, а поготово адресе њихових главних сабораца – не бих ја баш журила
с применом њихових „савета“ око КосМета!! Анализирајући стање у кући главних им
партнера, слика дојучерашњег света драматично је промењена и то – како у позицији оних
са којима су заједно наступали, тако и оних – против којих су заједно наступали!!!
Њихов партнер и најјача држава у ЕУропи Немачка, напокон је 14. марта саставила
најдуже састављану владу у истори јој! Водиће је, по четврти и последњи пут, политички
видно ослабљена Ангела Меркел! Оно што је од старта прати јесте гунђање и скепса
коалиционих партнера социјалдемократа иако су добили толико ресора, међу којима и
касу и дипломатију, да су, малтене, они данас та владајућа снага! Којим путем ће кренути
Немачка, како ће је водити влада и шта је све чека у уздрманој ЕУропи и промењеним
глобалним односима, биће врло интересантно пратити! Како ће Меркелица, својом једва
издејствованом танком моћи, водити државу кроз замке које су се нагомилале, питање је!
Немачку ће тек да потресу нове царинске стопе Америке на увоз челика (25%) и
алуминијума (10%) које је „твитовао“ Трамп! Тај домино-ефекат ће погодити извоз
многих њених производа, све до аутоиндустрије! Немци су тамо, само прошле године,
извезли челика у вредности преко милијарду евра, алуминијума и других метала нешто
више од пола милијарде евра, а чак 494.000 аутомобила! Укупан немачки извоз на
америчко тржиште само за једну годину, 2017. тежак је преко 111,5 милијарди евра!
Када се ово дубље сагледа,Трампове таксе ће додатно загорчати живот новој
немачкој влади и „старој“ Меркелици, јер ће директно погодити привреду и повратно
изазвати социјалне проблеме због затварања на хиљаде радних места у фабрикама чији

производи, због неисплативости, губе америчко тржиште!!! Наравно, овим није само
Немачка погођена, уздрмана је цела ЕУропа, од чијих држава се очекују контрамере које
им Светска трговинска организација дозвољава, као што је увођење такси на увоз робе из
САД! И – ето ти трговинског рата међу западним пријатељима јер Трапм – твитује ли
твитује! На податак да су Светску трговинску организацију затрпали тужбама против
његове владе, он њима удари – твит: „Ако САД губе милијарде долара са практично свим
државама са којима тргују, онда је трговински рат добра ствар и лако га је добити“! Нека
вам је наздравље – само напред!
Ово спашавање америчке привреде и те како би могао бити покретач доминоефекта, не само у Немачкој! Трговоински рат који се захуктава протрешће многе
западњачке одлуке и планове, због сопственог опстанка и натерати их на ревизију многих
одлука, као што су санкције Русији – и не само санкције!
Није ово једино Трампово обећање у спашавању привреде које испуњава! Ту је и
обећање да Америци не пада на памет да сама финансира НАТО – ко хоће чланство, има
да уплати за годишњу чланарину 2% свог бруто националног дохотка! Међутим, ретко
која од чланица не дугује каси те војне алијансе, јер напросто не могу толико да издвоје, а
да не повећају порезе, оглобе народ и изазову социјалне проблеме! Тачно пре годину дана
Трамп је спочитао Немачкој да је НАТО-у дужна 374 милијарде долара, са све урачунатим
каматама почев од 2002. године, што је Меркелица одлучно негирала, тврдећи да не дугују
ни цента?! Право да наређује и прозива, Трам црпи из податка да је у НАТО-у – највећој
бизнис компанији на свету – већински власник управо Америка! Већински су на њеној
територији смештене и све компаније које производе оружје, сервисирају га и ремонтују,
стандардизују, обучавају кадрове...! Пошто је по уговору о чланству, свака чланица дужна
да се потпуно уклопи у јединствени НАТО-систем, онда морају и куповати исто оружје и
сервисирати га код произвођача – зашта додатно треба издвојити дебеле новце – а оно 2%
је – само да се запљуну?! Па, ко воли – нек изволи!!!
На сву ову унутрашњу муку наших „пријатеља“, ту им је и додатна – Русија! Када је
Путин 1. марта, 17 дана пред председничке изборе у Русији – чији исход није загонетка –
у федералној скупштини пред оба дома, између осталог, изнео и податке о најновијем
непобедивом руском оружју – Запад се жестоко ускопрцао?! Наводећи да Русија има и
стратешко оружје о којем су информације још увек тајна – причао је о ономе које није – а
биће довољно да упозори! То је нови тип крстареће ракете под именом „Сармат“, која је
заменила ракету „Војвода“, и ракета „Кимџал“, што у преводу значи бодеж! „Сармат“ је
опремљен широким спектром нуклеарног пуњења велике снаге, укључујући суперсоничне
најсавременије системе за избегавање противракетне одбране! „Сармат“ нема ограничења
по домету, а у стању је да напада циљеве где год да су и какви год да су! Њеним
карактеристикама ни најсавременији системи противракетне одбране – нису сметња!
„Борба против новог руског оружја је узалудна и безсмислена! Сви наши
интерконтинентални ракетни комплекси могу да неутралишу америчку противракетну
одбрану! Пре стварања нових система наоружања, нико нас није слушао – послушајте нас
сад“ – рекао је Путин!!! Он је подсетио и да је Америка иступила из свих раније
потписаних споразума о противракетној одбрани и да су сви предлози Русије одбачени?!
„Због тога Русија прави ново оружје као одговор на распоређивање америчке
противодбране на територији других држава“! На крају, Путин је и упозорио: „Сматрам да
сам дужан да кажем следеће: сваку примену нуклеарног оружја – мале, средње или било
какве друге снаге против Русије и њених савезника – сматраћемо нуклеарним нападом на

нашу земљу! Одговор ће бити моменталан и са свим последицама које из тога
проистичу“!!! Ето одговора зашто је нашим „пријатељима“ – „српска популација на
Балкану“ – проблем!
На крају, у свему овоме, изузетно је значајна за анализу слика унутрашњег стања
Америке вођена кроз Трампову твитер-политику! Из чиста мира, 13. марта Трамп је
сменио шефа дипломатије Рекса Тилерсона, на његово место довео директора ЦИА-е
Мајка Помпеа, а на место директора ЦИА-е поставио Ђину Хаспел, први пут у историји
жену, која је преко 30 година ЦИА-ин „запосленик“ и једна од оних који су подржавали
сва она мучења по тајним ЦИА-иним затворима по свету, која су у дубокој супротности са
Женевском конвенцијом о ратним заробљеницима! Уосталом – брига ЦИА-у за
„којекакве“ конвенције?! Ова смена Тилерсона иде од неверице до смеха! Након недељне
турнеје по афричким земљама, са које се у Вашингтон вратио 13. марта у 4 сата ујутро – у
8 сати, читајући Трампов твитер, сазнао је да је смењен! „Захваљујем Рексу Тилерсону на
служби! Ђина Хаспел ће бити нова директрица ЦИА-е и уједно прва жена на тој позицији.
Честитам свима!“ Твитовао је Трамп! Ма, могу да га воле или мрзе, али оригиналност у
вођењу твитер-политике, оспорит му нико не може! Истог дана у касним поподневним
сатима и Тилерсонов заменик надлежан за јавну дипломатију, изузетно значајан за проток
информација Стејт департмента, Стив Голстин, „добио је твитер“ зато што је јавно
изразио своје незадовољство због начина на који је отпуштен његов шеф!
Ово изненадно отпуштање Тилерсона, можда и није неко изненађење ако се зна да
су он и Трамп имали различит став по многим питањима – од Ирана где је Тилерсон
подржавао Ирански споразум, а Трамп био против њега. Тилерсон се није слагао с
Трампом ни око климатских промена, ни односа САД према Катару! Залагао се за
непосредну дипломатију са Северном Корејом, док је Трамп и ту био против! Пре
неколико дана Трамп је објавио да ће се састати са севернокорејским председником, а
истог дана је Тилерсон рекао да нема никаквих изгледа за америчко–севернокорејске
разговоре ! То не да није био тим, него потпуно раштиман оркестар! Медији су прошле
године објавили и како је Тилерсон у једном приватном разговору назвао Трампа
кретеном, што Тилерсон никада није јавно демантовао, мада додуше није ни потврдио! Е,
било како било – сад му је „кретен“ – твитовао отказ! За разлику од Тилерсона,
дојучерашњи директор ЦИА-е, а сада шеф дипломатије Помпео – у свему Трампа
безрезервно подржава, једино по питању Русије постоји разлика, јер Трамп никада није
оптужио Русију за било шта, док Помпео као директор ЦИА-е јесте! Нови државни
секретар Америке каријерни је дипломата са високим војним образовањем и докторатом
са Харварда! Слови и као врло конзервативан политичар који је у три наврата био
конгресмен, познат је по исламофобији, правдао је и постојање затвора Гвантанамо
тврдећи да Американци нису мучили своје затворенике него их само испитивали! Чу,
мучили – на опоравку били?!
Како време одмиче – „Кретен“ или не – али Трампова твитер-политика, сече као
преки суд и, ма колико би јој хтели то приписати – није нимало за шалу! Поготово није за
шалу онима против којих је усмерена! У Америци је направила два сударена блока – а од
тога који ће победити и колико ће у међусобној борби ослабити – зависи и судбина света,
стиснута између тог процеса – и Путинове поруке: “Пре стварања нових система
наоружања, нико нас није слушао – послушајте нас сад“!

