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Сада се не налазим у Москви, већ у Анкари, у посебној мисији. Вест о победи нашег
кандидата затекла ме је ван Русије.

  То је колосалан догађај. Ми смо упозоравали да ћемо после 8. новембра живиети у
другачијем свету, и у тај другачији свет ми смо крочили. Наш канал је доследно
подржавао председника Трампа. Изложили смо ризику нашу репутацију као
аналитичара, као озбиљних политичких коменатора, упркос свој тој информативној
кампањи коју су преносила средства масовног информисања „пете колоне“ и понекад
наши владини и федерални медији. Ми смо анализирали предизборне камапње у САД,
ми смо говорили о последицама, о значењу Трампа.   

Ми смо били у праву. Данас је наш дан. Да је победила Хилари Клинтон био би то дан
жалости. Ми смо се кладили и победили. Ми смо дали анализу тога што ће се десити у
САД, на дан избора, и ми смо били у праву. Ми и Los Angeles Times.

  

Треба забележити ту победу аналитичког приступа, победу геополитичког предвиђања.
То је наш празник. Ми смо учинили све могуће како би припремили наше друштво (и у тој
мери, у којој Русија утиче на друге земље) за победу Трампа, ми смо подржавали
Трампа. Ми смо знали шта радимо и наш кандидат је победио.

  

Прво што бих хтео да кажем (тим више, налазећи се у Турској) – ми смо крочили у нови
свет. Тај свет је далеко ближе мултиполарном идеалу, за који се ми боримо, него свет
који је постојао још пре два дана.
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Наравно, догађаји се неће развијати тренутно и брзо. Али, победа Доналда Трампа јесте
истинска револуција. То је револуција у Америци, то је повратак Америци коју смо већ
заборавили, коју смо изгубили. То је реална Америка, земља са обичним становништвом,
које брине властите бриге, и коме је није стало до глобалне хегемоније, светске
доминације и транснационалне елите.

  

Та Америка је однела победу. Она је однела победу, не једноставно над другом
Америком, она је победила ту глобалистичку елиту која је узурпирала Америку, покушала
да је искористи за своје глобалне, потпунио неамеричке циљеве. И та елита, коју
представља крвава Хилари, данас је претрпела тежак пораз.

  

  

Победила је Америка, а изгубила глобална елита. Изгубили су они који су хтели да свету
наметну свој поредак заснован на агресивном, секуларном, фанатичном, манијачком и
секташком либерализму. Данас је дан пораза либерала.

  

Наравно, из тога треба извући закључке. Овај пораз јесте коначан пораз либерализма у
Русији. После овог, могу се отпаци однети на сметлиште, и нарочито је важно да се
доврши чистка либерала који настављају да остају у врховима власти у Русији.  Ово је
њихов сумрак, и неће бити никакве подршке из Америке, која ће почети да се бави
властитим националним проблемима.

  

Гудбај руски либерали. До виђења „пета колоно“. Ваше финансирање ближи се крају. Ви
сте крештали да подржите Клинтонову, ви сте се најгадније кревељили при помену 
Трамповог имена. Али, победио је наш десни, конзервативни кандидат. То ће означити
настанак мултиполарног света и коначну агонију униполарности.
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И најважније. Одсада ћемо видети сасвим друго лице Америке. Мислим да је данас дан
краја тог безусловног етичког глобалног антиамериканизма, који био изазван као
реакција на америчку глобалну хегемонију. Затварамо глобалистичку Америку и
отварамо другу. Са том Америком ми можемо да постанемо спокојни, нормални
партнери.

  

Остаје још да се извуче фундаменталан закључак – живимо у другачијем свету.

  

Превео са руског: Небојша Вуковић

  

Извор: http://tsargrad.tv/article/2016/11/09/aleksandr-dugin-tramp-pobedil-my-okazalis-pravy

  

(НСПМ)
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