
Сенатор Ранд Пол блокирао расправу Сената САД о ратификацији чланства Црне Горе у НАТО: Већина народа Црне Горе је против НАТО; Мекејн остао бесан
четвртак, 16 март 2017 23:25

 Сенатор из Кентакија Ранд Пол блокирао је расправу у амерчком Сенату о уласку
Црне Горе у НАТО, што је разбеснело профашистичког сенатора Џона Мекејна.

  

  

Амерички сенатори, републиканци Џон Мекејн и Ранд Пол, први симбол фашизма и
империјализма, а други антиглобализма разменили су оштре речи због пријема Црне
Горе у НАТО.

  

Мислим да је Мекејн прави, али заиста прави примјер за ограничавање мандата. Мислим
да је он превазишао свој врхунац, да је сада мало изглављен.

  

(Ренд Пол)

  

Пол: Већина народа Црне Горе је против НАТО

  

Амерички сенатор Ренд Пол који је јуче блокирао расправу Сената на тему учлањења
Црне Горе у НАТО, казао је америчким медијима да је један од аргумената да ЦГ не буде
дио Алијансе чињеница да народ то не жели.

  

„Још један од аргумената је да, ако питате народ Црне Горе, само 40 одсто или нешто
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мање од тога је за улазак у НАТО“, казао је Пол, додајући томе бројне разлоге, као што
је немијешање у унутрашњу политику.

  

Пол је истакао да је „спољна политика коју сугерише Џон Мекејн погубна“ по САД,
наводећи да је војска већ довољно „истрошила“ Мекејна. Сличну изјаву дао је годинама
раније руски предсједник Владимир Путин, казавши да не чуди начин на који се понаша
Мејкејн, с обзиром на то да је имао тешко искуство као ратни заробљеник.

  

  

Подсјетимо да је Амерички сенат у сриједу поново одложио расправу о ратификацији
Протокола о чланству Црне Горе у НАТО, пошто је сенатор Ренд Пол блокирао расправу
о том питању. Сенатор Џон Мекејн затражио је у сриједу вече од колега у Сенату да
размотре и гласају о протоколу у чланству Црне Горе у НАТО, али је тај предлог одбијен.
Мекејновом захтјеву успротивио се сенатор – Ренд Пол, републиканац из Кентакија, што
је било довољно да се разматрање Протокола одложи. Мекејн није могао да сакрије
бијес, па је оптужио Пола да „ради за Владимира Путина“.

  

Иако су режимски и проНАТО медији у Црној Гори још прије пола године најављивали
како је ратификација у америчком Сенату „готова ствар“ то се још увијек није десило, а
питање је да ли ће се уопште и десити.

  

Мекејн: Ренд Пол ради за Путина

  

Џон Мекејн је за Ранда Пола рекао да ради за руског председника Владимира Путина,
на шта му је тај либертаријански посланик одговорио да је "поремећен".
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  Спор је почео јуче када је Мекејн у Сенату тражио да се консензусом усвоји споразум оуласку Црне Горе у НАТО, али се Пол успоротивио.  Мекејн је претходно рекао да се свако ко се успротиви "извршава жеље и амбицијеПутина", после чега је Пол рекао да су САД већ војно ангажоване у превише земља,пренео је портал Хил.  Рекао је да није мудро повећавати финансијске и војне обавезе САД с обзиром напостојећих 20.000 милијарди долара америчког дуга.  Мекејн је рекао да Пол нема оправдања за противљење да "мала држава, која је подпретњом Руса, буде део НАТО-а".  "Сенатор из Кентакија сада ради за Владимира Путина", рекао је Мекејн јуче у Сенату.  Пол је данас одговорио да случај 80-годишњег Мекејна представља веома добар примерразлога за ограничење мандата у Сенату.  "Мислим да је можда прошао своје најбоље време, мислим да је можда мало поремећен",рекао је Пол.  Рекао је и да треба размислити да ли је у интересу САД да се обавезују да ће ући у ратзбог Црне Горе ако се она посвађа с неким.  "Други аргумент је да, када питате народ Црне Горе, само око четири одсто или нештомање од тога заиста то жели", навео је Пол.  "Али, да некако неког назовете непријатељем државе или издајником, већина разумнихљуди би сматрало да је то превише", рекао је Пол.  (Бета)  
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