
Ричард Гренел са Србима у Милвокију: Трамп ће доћи у Србију након победе на изборима; Србија, која је до сада била енергетски зависна од Русије, сада ће добијати енергенте и из САД
недеља, 25 октобар 2020 19:16

“Заједно са вама, нашим српским пријатељима, можемо да победимо у кључним
државама попут Висконсима, поразимо вашингтонску политичку “мочвару” и изборимо
још један мандат за председника Трампа”, поручио је Ричард Гренел у обраћању српској
заједници у дворани “Serbian Hall” у Милвокију.

  

  

Пред око 450 окупљених грађана, у организацији Републиканске странке из Милвокија и
Иницијативе “Серби за Трампа 2020”, бивши амбасадор САД у Немачкој и специјални
саветник за преговоре Београда и Приштине председника САД пренео је Србима поруку
Доналда Трампа.

  

-Када сам кретао за Висконсин, председник ме је упитао: “Да ли ћеш се тамо срести са
Србима?”. Кад сам му потврдио рекао ми је да Вам поручим да он планира да испуни све
што је потписано у Белој кући и да ће учинити све да помогне Србији да постане
економски моћна, да њена деца више не морају да напуштају земљу у потрази за бољим
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животом”, истакао је Гренел док су га у публици, између осталих, слушали и конгресмен
Брајан Стејл из Висконсина, те кандидати за сенатора и конгресмена из Илиноиса,
Саргис Сангари и Марк Куран.

  

Гренел: Трамп у Београду после избора

  

Он је додао да ће председник, уколико буде реизабран, сигурно посетити Београд.

  

-Причао сам председнику како је Београд сјајан град, у коме живе гостопримљиви и
насмејани људи, и он ми је рекао: “Морам то да видим. Сигурно идем у Београд ако
победим на изборима, пренео је Гренел.
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 А онда се фокус пребацио на актуелну политичку кампању…

  

-Срби могу да направе разлику у Висконсину. Позовите ваше пријатеље, причајте с
њима, гласајте раније јер већ знамо да ће на биралиштима бити велике гужве и редови.
Ако сви који су за Трампа гласају ми ћемо сигурно победити”, констатовао је Гренел, да
би затим изнео своје виђење ситуације у САД.

  

  

 ПУНА САЛА ДОЧЕКАЛА ГРЕНЕЛА: Митинг подршке Трампу у Сербиан Халл у
Милвокију
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– Ови избори нису борба између Републиканске и Демократске партије, већ борба
између политичке “мочваре” у Вашингтону и остатка Сједињених Америчких Држава. Та
политичка “мочвара”, као што јој име каже, не дозвољава прилив свеже воде, у њој је све
исто већ деценијама, констатовао је Трампов специјални преговарач за Косово и
Метохију.

  

Србија ће бити енергетски независна

  

Он се затим осврнуо на споразум који су у Вашингтону недавно потписали Србија и тзв.
Косово уз покровитељство председника Трампа.

  

  

-Председник није желео да иде путем којим су ишли његови претходници у Белој кући,
да заузима страну и стави политику у први план. Он је бизнисмен и проценио је да је
економија та која ће донети трајни мир. Направљен је велики корак у партнерству
Америке и Србије који ће, верујем, помоћи Србији да постане економски лидер у том
делу Европе. За разлику од коментара демократа који тврде да је тај договор амерички
пораз, ја тврдим супротно, да је то велика америчка победа. Србија, која је до сада била
енергетски зависна од Русије, сада ће добијати енергенте и из Сједињених Држава што
ће јој омогућити да убудуће доноси одлуке као независна земља, без притиска.

  

Он је присутнима испричао и догодовштине из своје дипломатске каријере у Немачкој.

  

-У разговорима са немачким политичарима и канцеларком Меркел стално су потезали
питање зашто као амбасадор покушавам да доведем што више америчких фирми у
Немачку, а не чиним ништа да обезбедим немачким фирмама да отворе своје
канцеларије и бизнисе у Америци. “Извините, то је посао за Вашег амбасадора у САД, ја
сам дошао овде да радим за Америку, не за Немачку”, одговарао сам. Госпођи Меркел
сам рекао да је не кривим што се бори за Немачку, да је то лепо и патриотски, али да
онда не би требало мене да криви што се борим за Америку.
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Почаст српско америчким херојима

  

Пре него што се обратио публици, Гренел је обишао свечану салу Сербиан Халл-а, у којој
се налазе фотографије Срба из Висконсина који су дали свој живот борећи се као
амерички официри и војници. Он је био пријатно изненађен када је сазнао да су Срби
спасли највише америчких пилота у Европи током Другог светског рата, а са занимањем
је пратио причу о Ленсу (Лазару) Шијану, хероју из Вијетнама по коме и дан данас носи
име награда за најбоље студенте питомце Вест Поинта.

  

  

САВЕЗНИЦИ И САБОРЦИ: Деско Никитовић приповеда Гренелу о српско-америчким
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херојима

  

Гренелу је ове историјске лекције пренео његов добар пријатељ и бивши конзул
Републике Србије у Чикагу, Деско Никитовић, човек који је одиграо кључну улогу у
контактима српских власти са америчком администрацијом после доласка Доналда
Трампа на власт, а у обилазак их је повео домаћин Мирослав Јовић из Иницијативе
“Срби за Трампа 2020” за Висконсин.
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СРДАЧНО:Гренел са кандидатом за конгресмена из Илиноиса Саргисом Сангаријем,
власником Сербиан Тимес Антонијем Ковачевићем и Слободаном Јокићем из покрета
“Срби за Трампа”

  

Гренел је затим имао састанак иза затворених врата са представницима покрета “Срби
за Трампа 2020” из Висконсина и Илиноиса, где је било речи о имплементацији
споразума потписаног у Белој кући, као и виталним питањима која се тичу Србије,
српског народа и српског расејања. Том приликом договорена је и тактика за финиш
кампање у којој актуелни председник САД верује да му српска заједница може донети
кључне гласове у тзв. “сwинг статес” попут Висконсина, Пенсилваније, Мичигена, Охаја и
Флориде.
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ЗАЈЕДНО ДО ПОБЕДЕ: Гренел са представницима покрета “Срби за Трампа 2020”

  

“Данас сам у Српској кући у Милвокију, Висконсин – и ови Американци горе од жеље да
гласају за Доналда Трампа”, написао је Гренел на Инстаграму.

  

Сутра ће Ричард Гренел присуствовати литургији коју ће од 9 сати ујутру у цркви Светог
Саве у Милвокију служити Његово преосвештенство епископ средњезападноамерички и
новограчанички Лонгин.

  

Текст/Фото: Антоније Ковачевић

  

(serbiantimes.info)
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