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УБИСТВО ИЛИ САМОУБИСТВО ТРАМПА
Мада ничега суштински битног на сусрету Трамп–Путин није
било – не макар да се зна – изазвао је глобални потрес, али и –
тако јасно – показао шта је то „дубока држава“ и суштина
битке, коју – унутар себе – бије Америка! Данас се у њој
дешава, заправо, онај судар – који је она тако дуго и упорно
спремала и намештала – другима!!!

Тачно дан пре стогодишњице страдања светог руског цара Николаја II Романова са
породицом, што симболизује победу Запада над Русијом – коју су јој сместили
инсталирањем комунизма – у Хелсинкију је 16. јула одржан историјски сусрет
председника Америке Доналда Трампа и руског председника Владимира Путина, који је
Русију вратио себи и поново је подигао!
Хелсинки је већ ушао у традицију као место сусретања председника ових двеју
сила! Још 1975. године ту су се састали лидер СССР-а Леонид Брежњев и амерички
председник Џералд Форд. На истом том месту, пре 28 година, уприличен је састанак
предесдника СССР-а Михаила Горбачова и америчког председника Џорџа Буша Старијег.
У односу на први сусрет пре скоро пола века – на обе стране – толико тога се променило, а
нешто – вратило у круг!! Западном хистеријом – изазваном поновним дизањем Русије у
велику силу – опет је уведен свет у хладни рат?! Овим сусретом појавио се зрачак наде!
Шеф Комитета руске Думе за међународне односе Алексеј Пушков је „твитовао“:
„Смешно је сећати се глупости Обаме и његових речи о Русији као слабој 'регионалној
сили'. Пажња целог света усмерена је данас у правцу Хелсинкија и свима је кристално
јасно: Русија и САД решавају судбину света, састају се лидери водећих сила Планете“!
На састанку, иако не физички, био је „присутан“ и кинески председник, кога је
Трамп на почетку обраћања „увео“ реченицом да он и Путин „имају заједничког
пријатеља Си Ђинпинга – дајући до знања да су велика светска питања – надлежност
великих сила!
Након протоколарног руковања, уз пар „отопљавајућих“ реченица пред камерама,
два државника су се повукла иза затворених врата! Из овог кратког сусрета – будно око
западних медија приметило је како је Трамп у разговору намигнуо Путину! Овај гестовни
говор у старту “пукнуо“ је као главна вест – коју су на Западу „пумпали“ све до завршне
конференције за штампу! Путин – прекаљени обавештајац – оставио је своје лице и
гестовну комуникацију – нечитљивом! Од онога што је било читљиво, јесте једночасовно
кашњење Путина, због чега је и сусрет каснио 15-ак минута, као и то да је први пут ван
Русије користио свој „путиномобил“, који га је од аеродрома довезао на Самит?!
Састанку у четири ока иза затворених врата присуствовала су само два преводиоца!
Уместо сат и по потрајао је два сата и 10 минута, а амерички медији су одмах „открили
заверу“ и пришили је Трампу – да је то његово масло како не би дошло до цурења
информација! Разговор је потом проширен са две делегације и био је краћи од претходног

за 25 минута?! Након тога, двојица председника изнела су медијима о чему су причали?!
Да су изнели све – сумњам!
Пре састанка извештачи су објавили да ће теме бити Сирија, Северни ток,
наоружање, трговина, изручење неких руских држављана из Америке... чак и Крим?!
Портпарол Кремља Димитриј Песков је дан пре саопштио да дневни ред није прецизиран
и да ће га одредити два лидера на агенди, али да – Крим неће бити тема!
Што се глобалних проблема тиче – има их само толико – а ретко иза којег не стоје
велике силе и њихов међусобни обрачун преко других – зато је и решење у њиховим
рукама! Када се крене од Украјине, Сирије, Ирана, Палестине, Израела – а тек КосМета?!
– најближе договору могла би бити Сирија, сад – подељена или цела – питање је! За
Израел Трамп је већ открио да Москва и Вашингтон, у сарадњи са Тел Авивом, раде на
доношењу коначног решења тог, скоро вековног сукоба! Овде би најтеже питање могла
бити Украјина! Њу могу решити само ако Запад одустане од ње – као моћног средства у
борби за победу над Русијом! Тог циља Запад ће се тешко одрећи – још теже га Русија
препустити! Пријатељства међу њима може бити, али баш толиког – тешко!
Шта је све било на агенди – остаће тајна, која ће најтеже пасти Трамповим
противницима код куће! Како ли ће се он у својој држави изборити са „радозналим“
опонентима, који су, не сумњам, искористили све овоземаљске „бубице“ да наслоне ухо на
просторију у којој се прича одвијала – сам Бог зна!
Уосталом, нема ни једне реченице коју је Трамп изговорио, а да се за њу нису
ухватили његови противници и осули паљбу! Прва која је запалила ватру била је: „Ово је
врло добар почетак за све“! Свака следећа изговорена била је „гора од горе“! „Наши
односи никад нису били лошији, али успели смо то решити пре 4 сата“! „Решили“ – значи
– готово је?! Е, то је управо оно што „дубока држава“ неће! „Наш однос са Русијом никад
није био гори, захваљујући многим годинама америчких будалаштина и глупости, и сада
намештеног лова на вештице (ове „вештице“ су прича о мешању Москве у његову победу
2016.)“! Ујести их за срце, боље од овога – није могао! Ем Америка глупа, ем крива, ем
Москва није заслужна за пораз Хилари Клинтон?! Ако се из овога, пријатељу, ишчупаш –
победио си!
У Вашингтону је настала „контрареволуција“ – друштвене мреже се усијале –
поготово омиљени Твитер! А тек амерички и остали западни медији! За њих је ово „самит
предаје“, а Трамп „Путинова пудлица“ и „издајник“!
Фрустрирани опоненти у Сенату још траже и да се чланови Трамповог тима за
националну безбедност под хитно саслушају пред Конгресом, а уместо пружања руке
Москви да се Русија још јаче стегне санкцијама!!!
Највише их је заболело то што је Трамп рекао да верује Путину да се Москва није
мешала у његову председничку победу 2016.године – што је главни опозициони адут у
његовом рушењу! Они су ову изборну причу и потегли знајући да је то најјаче оружје у
њиховим рукама! Јер, Боже мој – Американцу рећи да он самостално и слободно не
одлучује у свом „демократском“ систему – на који је толико поносан – од тога убојитијег
средства за придобијање маса нема! Отуд и оволика хистерија међу такозваном
клинтонистичком смењеном администрацијом и њиховом двадесет година плетеном
мрежом у коју су увезане државне институције и медији, а што управо чини оно што се
зове „дубока држава“!
И Путин је поручио како је смешно и помислити да је Русија могла да утиче на
изборну одлуку милиона Американаца, додајућио: „Немојте да односи наше две земље

буду талац те унутрашње политичке борбе у САД“! А тек ово „помагање“ – додатно их је
распалило!
Суштина свега овога је питање – колико Трамп у својој кући има снажног
противника за нормализацију односа – на првом месту са Москвом?! На ово најбољи
одгово дају ставови „војника“ те политике! Напали су га и поједини сенатори из његове
републиканске партије, што потврђује да су му и странку којој припада противници
својим кадровима „избушили“! Тако је „јастреб“ Џон Мекејн рекао да је „прес
конференција у Хелсинкију била једна од најсрамнијих наступа неког америчког
председника у историји. Ниједан се није толико бедно понизио пред тиранином“!
Такође републикански сенатор Марко Рубио био је жесток: „То је био главни циљ
Владимира Путина – унети трајну нестабилност у америчко друштво и политичку културу
– како бисмо се бавили међусобном борбом, а не њиме као претњом“! Овај „Трампов“
претходник не разликује се од опозиционог демократе Чак Шумера: „Председник је
управо стао на страну нашег највећег непријатеља, који на различите начине свакодневно
напада САД, док истовремено подрива наше савезнике! Ово је застрашујуће и захтева
одговарајуће објашњење“! Истакнуо се још један републикански сенатор, Џеф Флејк, који
је закукао над својом худом судбином: „Никад нисам ни помислио да ћу доживети дан
када ће наш председник стати поред руског председника и окривити САД за руску
агресију.То је срамотно“!
Први човек Конгреса, исто републиканац, Пол Рајан рекао је: „Нема никакве сумње
да се Русија мешала у изборе 2016. Русија није наш савезник и председник треба то да
прихвати“!
Бивши директор ЦИА Џон О. Бренан, такође републиканац, сматра да „то није
ништа мање од издаје! Трамп није у стању заштитити нашу нацију! Не само да су његови
коментари имбецилни – потпуно је у Путиновој шаци! Републиканске патриоте – где
сте?!“ Можете мислити коју снагу има податак, кад га „ЦИА“ изнесе?! Иначе, и 17
обавештајних служби тврди да се Москва мешала у изборе – што доказује да су и они
„дубока држава“! Наравно! О свему се мислило – средства за борбу, ако хоћеш победу –
не смеју имати слабу тачку?!
Трамп, не одустајући од зацртаног циља – тера по своме! По повратку из Хелсинкија
кренуо је са, њему својственом, тактиком контрадикторности у ставовима! Тако је за оно,
да верује Путину да се није мешао, рекао да је направио лапсус, а да је хтео рећи да се
мешао и додао како су могли бити и други умешани, и обећао да ће његова
администрација одлучно деловати да спречи евентуално мешање на изборима за Конгрес у
новембру...?! Ове изборе, на којима се бије битка између демократа и Трампових
републиканаца – сусрет у Хелсинкију – додатно је оптеретио! Имао је и одговор о
веровању службама: „Имам велико поверење у своје обавештајце, али две највеће
нуклеарне силе морају добро да се слажу“! И, ту није крај – уједа Трамп где највише боли:
„Док је НАТО самит био сјајан и профитабилан (јер је натерао чланице да издвајају више
новца), састанак са Владимиром Путином био је још бољи! Нажалост, то није тако
представљено – лажне вести су полуделе“!
У читаву ову хајку – тихо, а мудро – уденула се и моћна Кина на дан Самита, када се
истовремено и у Пекингу одржавао Економски самит Кина – ЕУ! Као да јој Трамп није
„твитовао“ оне жестоке економске санкције – послала је поруку да је задовољна „што
Америка и Русија побољшавају односе и нада се да ће још више разговарати и сарађивати
у будућности“!!!

Трампу је од свега највише замерено што није извршио „самоубиство“ и Путину
скресао у лице да је Москва хаковала америчке изборе 2016. године да би му омогућила да
постане председник Америке и потом – да га смене?! Мада, колико им је до сада задао
јада, тешко да би кажњавање било завршено – само сменом?!
Ово оптерећење односа две државе наводним мешањем Русије у америчке изборе –
трајаће све докле унутарамерички односи буду тиме оптерећени – а они су и закувани да
би трајали и – трајаће све док Трамп буде председник! Да се убије – или да га убију –
трећег нема?!
Пао је и предлог да се Трампов преводилац позове да пред Конгресом или пред
судом сведочи о томе шта је то Трамп причао са Путином иза затворених врата!!! А који
би тек ово био дипломатски скандал неслућених размера и кршење правила на којима је
утемељен однос преговарања између држава?! С обзиром на то како су се противници
помирења Русије и Америке заиграли – свему се надати?! Такво лудило – још виђено
није?! Унутар Америке данас се дешава заправо онај судар који је она тако дуго и упорно
спремала и намештала – другима!!!
Мада ничега суштински битног на сусрету Трамп–Путин није било – не макар да се
зна – изазвао је глобални потрес, али и – тако јасно – показао суштину битке, коју –
унутар себе – бије Америка! Обрачунавајући се са председником своје државе, који их је
својим доласком спречио у страшном науму – показали су своје право лице! Заслепљени
несхватљивом мржњом у борби коју воде – не виде деструктивност своје политике и
самоуништење?! Тек сада је јасна и катаклизма – пред коју су довели свет?!
Ако се овако против Трампа боре „његови“ – поставља се питање с ким, како и
докле он може истрајавати у борби и колико договор, ма какав он био иза затворених
врата, и покушај новог детанта, ма колико га желео – може спровести при оваквој
ситуацији у својој земљи! Ни неке западне савезнице ту – не би требало занемарити...?! Да
је Трампова борба лака – није! А колико ће у њој успети – не бих да будем скептична...
Ако ништа друго, оно због овог охрабрујућег тренутка – који треба пустити да мало живи!

