
Предраг Васиљевић: Најновија "великодушна" понуда Запада - санкције Русији, независно Косово и смрзавање
субота, 28 мај 2022 20:45

Евроатлантски екстремисти у Србији који свакодневно заговарају увођење санкција
Русији потпуно су изокренули аргументе и довели их до апсурда. Више чак не заступају
теорију да нас коначно окретање Западу води у светлу будућност, пошто у њу апсолутно
нико и не верује. Па ни они.

  

Док велике несташице празне рафове широм Европе, Немачка препоручује проређено
туширање и куповину залиха кромпира, а Француска уводи тачкице и бонове за храну,
антируским снагама у Србији избијени су потпуно адути да нас у случају убрзања пута ка
ЕУ чека и економско благостање.

  

Уместо дугогодишње мантре да је довољно да уведемо санкције Русији и признамо
независно Косово, па да решимо све економске недаће, окренемо се будућности и
развоју, еврофанатици су окренули плочу.

  

 1 / 2



Предраг Васиљевић: Најновија "великодушна" понуда Запада - санкције Русији, независно Косово и смрзавање
субота, 28 мај 2022 20:45

  Парадокс је да сада они понављају нови рефрен да је кажњавање Русије питањевредности, а да би деловали убедљивије, свакодневно истичу да у ствари они бранесрпске интересе.  Тобоже, Русија нас споља уцењује за цену гаса, а они, велики Срби, сада би да сеизнутра супротставе тим „страним ултиматумима“ и да сачувају сувереност уодлучивању.  Прагматична понуда – да се смрзнемо  Један „истакнути“ академик ове недеље чак је предложио да Срби добровољно изаберусмрзавање ове зиме јер је од тога важније да држава уведе санкције Русији и да сепридружи Западном свету.  Значи, они који годинама траже да Србија испуни све, па и најбизарније захтеве и уценеЗапада да бисмо живели као „нормалан свет“, сада „храбро“ и гласно заповедајудржавним властима да хитно окрене леђа Путину и Русији да бисмо „живелиненормално“ али сачували – „просрпску позицију“.  Сада, по њима, није само одбрана српског интереса да се одрекнемо Косова иРепублике Српске већ и да добровољно изаберемо да останемо без гаса, да нам бојлерибуду празни, да инвеститори побегну јер немају енергетску стабилност, а да зимудочекамо са леденим радијаторима.  Идеја, дакле, није више ни привидно рационална, лукративна и ослобођена митоманскоггуслања, да ћемо одрицањем од Косова и санкцијама Русији, бар добити економскуизвесност, кредите, донације, Западне привилегије.  Сада је предлог да одустанемо од сопствене државе и историјских савезника, а дазаузврат добијемо економски колапс, редове за зејтин и брашно, несташице и цвокотањеиспод дебелог јоргана.  Уместо обећане будућности, нуде нам повратак у деведесете.  Само да гаса не буде...  Зато су многи западофили ових дана подгревали спекулације да се Александар Вучић иВладимир Путин уопште неће чути и навијали су за тотални фијаско гасног аранжманаизмеђу Србије и Русије.  Зато су ових дана, многи домаћи Натољуби који су се давно одрекли темељнихнационалних интереса, понављали поруку да Србија мора да одбаци „руску уцену“ поцену да нам више не дође ни кубих гаса из те земље.  Једини је проблем што та њихова нова „векикосрпска једначина“ има велику рупу инедостатак:  Србију не уцењује Русија.  Србији не тражи Русија да се одрекне 16 одсто територије.  Србима не траже Руси да укину сопствено постојање у Републици Српској.  Све то тражи Запад уз нову великодушну понуду – да се смрзнемо!  (Спутњик)  
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