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 Конзервативни амерички недељник „Вашингтон егзаминер“ позвао је украјинске власти
да бомбардују Кримски мост који је данас отворен за друмски саобраћај. Према
мишљењу аутора текста, очигледна је морална хитност оваквог поступка.

  „У уторак је председник Русије Владимир Путин отворио мост преко Керчког мореуза
који повезује украјински Крим са копненом Русијом. Он је то урадио својим уобичајеним
разметањем предводећи колону возила“. Овим речима почиње кратки чланак новинара
Тома Рогана под називом „Украјина треба да разнесе Путинов Кримски мост“.

  

Аутор је овај догађај назвао „нечувеном увредом саме суштине Украјине као нације“ и
тврди да је изградња коштала већ разрушену руску државу милијарде долара. Међутим,
за Кремљ ова грађевина има посебан значај јер симболизује „званично физичко и
психолошко присвајање украјинске територије“.

  

Како би Москва реаговала на диверзију? Роган схвата да би највероватније дошло до
ескалације насиља на истоку Украјине. Међутим, овакав развој догађаја је, по мишљењу
новинара, у сваком случају неизбежан. Он је уверен да ће одмах након Светског
првенства у фудбалу Русија постепено прогутати целу Украјину. Истовремено би
уништавање моста, макар и привремено, послужило као „непогрешиви сигнал да
Украјинци нису спремни да прихвате крађу територије“.
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Аутор чланка не предлаже кијевској влади само радикални сценарио, већ говори и како
га треба спровести. Украјинске ваздушне снаге су у стању да бомбардују мост, али то
треба да учине тако да број жртава буде минималан, саветује Роган. Такво
бомбардовање би, по његовом мишљењу, „било врло лични приговор Путину, с обзиром
на његове амбиције и ток пропаганде“.

  

Отворени и нескривени позив на насиље аутор завршава одушевљењем: „Очигледна је
морална хитност оваквог поступка. Свака држава која дозволи да јој се украде
територија и то опрости, чини корак ка истребљењу“.

  

Узгред, овакви савети су у духу Тома Рогана. Он је такође објавио још један позив —
овог пута Доналду Трампу: да игнорише претње Ким Џонг Уна да ће отказати самит
Северна Кореј—САД, пошто лидер Северне Кореје „једноставно блефира“.

  

(Спутник)
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