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Пре неких 17 година, почетком ратова у Хрватској и БиХ, Патрик Бјукенен и Џон Р.
Шиндлер били су истог мишљења као и Џозеф Бајден: Америка мора да се умеша у
југословенски сукоб на страну Хрвата и муслимана, а против злих Срба који спроводе
етничко чишћење.

  

Убрзо, међутим, Бјукенен и Шиндлер потпуно су променили ставове. Бјукенен,
конзервативни републиканац који је у администрацији Роналда Регана руководио
медијском службом, данас је познат по честим просрпским иступима и по критици
америчке политике на Балкану. А Шиндлер, који је током деведесетих радио у
Националној безбедносној агенцији САД и био њихов главни обавештајац за Балкан,
крајем 2007. објавио је обимну књигу "Несвети терор" (недавно преведену и на српски), у
којој износи небројене податке о врло снажној, чак и пресудној подршци коју је армији
Алије Изетбеговића пружила Ал Каида, а све уз сагласност тадашње америчке
администрације Била Клинтона.

  

И Бјукенен и Шиндлер истичу да су променили мишљење ко су заиста негативци чим су
сакупили мало више информација о томе шта се стварно дешава у југословенској
кланици.

  

Бајден није мењао ставове. Осим нагоре. Уочи и током бомбардовања Србије 1999.
године, био је чак и екстремнији у изјавама о Србима него пре тога: гостујући код Лерија
Кинга на Си-Ен-Ену назвао је српски народ "гомилом неписмених дегенерика,
децеубица, кољача и силеџија". Али, у среду у Београд не долазе Шиндлер или Бјукенен,
него Џозеф Бајден. И то, као потпредседник САД, заступајући најмоћнију силу у
историји човечанства и најпопуларнијег лидера у историји те земље.

  

Српски медији, природно заинтересовани за Бајденову посету Београду, већ данима
прогнозирају шта ће овај политичар, најистакнутији албански лобиста (у жестокој
конкуренцији Мекејна, Дола, Холбрука и Олбрајтове) са оне стране Атлантика, поручити
српским домаћинима. Аналитичари су потрчали да процене како његови ставови неће
бити непријатељски ("Бајден долази у миру" најављује наслов текста у "Политици"), али
да Бориса Тадића и остале српске званичнике ипак очекује тежак разговор са
потпредседником САД, који ће тражити од Србије да више допринесе безбедности
региона (читај: да се одрекне Додика и Срба на северу Космета, као и да се додатно
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удаљи од Путина).

  

Шта могу српски домаћини да кажу таквом госту, а да га умилостиве? Па, за почетак би
могли да покушају да га преобрате, попут Бјукенена и Шиндлера: нека му поклоне
Шиндлерову књигу, и то пред свима, приликом каснијег обраћања медијима; нека му
испричају како је Халид Шеик Мухамад, главни стратег терористичких удара на Њујорк и
Вашингтон, заједно са још двојицом који су тог 11. септембра 2001. пилотирали отетим
авионима и обрушили их на Светски трговински центар, ратовао у Босни на страни
муслимана, а против Срба; нека му покажу "белу књигу" српске Државне безбедности о
ОВК, у којој су документовани масовни злочини, трговине дрогом, оружјем и људским
органима, па и то како је терористичка мрежа Осаме Бин Ладена помагала стварање,
наоружавање и обуку илегалне војске у јужној српској покрајини; нека га упознају са
свим другим доказима које имају, а требало би да их имају много, о томе како су
безбедност у региону – исту ону за коју је забринут Бајден и остатак Обамине
администрације – нарушили, нарушавају и нарушиће управо балкански сарадници Бин
Ладена.

  

Бајдена је, шалу на страну, вероватно немогуће преобратити, јер и сам увелико зна све о
балканским активностима Ал Каиде, али га то не спречава да овде и даље отворено
подржава исте оне које подржава и Бин Ладен. Оно што, међутим, мора код њега да
изазове опрез, јесте спремност званичне Србије да с тим подацима изађе у јавност.
Америчку јавност! Бајден се неће уплашити Тадића, Јеремића или Шутановца, али би и
њега и његове истомишљенике престравиле десетине бјукенена и шиндлера, који би се
неминовно јавили када би српска држава успела да пласира америчкој јавности макар
део ових података.

  

Знате, оно што је "Косово" у српском језику – најскупља реч – то је у Америци израз
"9/11", којим се означавају терористички напади на Њујорк и Вашингтон. Американце
заиста не занима да ли је њихова влада, ова или претходна, учинила неку неправду
неким Србима на неком Балкану у некој Европи. Али, итекако би их занимало да чују
како је то њихова власт свесрдно помагала ширење Ал Каиде током деведесетих, дакле,
годинама по завршетку "хладног рата" који је био оправдање за помоћ Бин Ладену у
Авганистану средином осамдесетих. Сигурно би Американци начуљили уши кад би им
неко објаснио да су Изетбеговићу, Силајџићу и Шаћирбеју, односно Тачију, Харадинају и
Чекуу, а уз салгасност Холбрука, Олбрајтове и Клинтонових, пресудно помогли исти
људи који су пре непуних осам година, у само једном дану, однели око три хиљаде
америчких живота. О тим стварима би Србија морала непрестано да прича, где год, с
ким год и кад год може. На сав глас! Па и са Бајденом.
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Џозеф Бајден јесте потпредседник Америке. Та функција је значајна и иначе, а камоли
сада кад му је шеф Барак Обама, естрадни суперстар међу државницима. Али, Бајден
није само то. Бајден је и неко ко већ скоро 20 година обмањује светску, па и америчку
јавност, пласирајући лажи о региону који је Ал Каида, главни непријатељ Америке,
искористила као одскочну даску за своје најсмртоносније операције. Неко ко од самог
почетка подстиче антисрпску хистерију, а жртве те хистерије, између осталих, јесу и они
мученици који су бежећи од пламена скакали кроз прозоре СТЦ-а.

  

Шта разговарати са таквим човеком? Ни о чему другом, осим о повезаности Сарајева, из
којег ће допутовати у Београд, и Приштине, у коју ће се упутити после Београда, са
Осамом Бин Ладеном.

  

Бајден, кажу упућени, хоће на Балкану да прича о безбедности. Тадић, каже сам, хоће
са Американцима да прича о стварима у којима смо сагласни. У том случају, бићу веома
разочаран, а требало би и остали Срби да реагују идентично, ако у сутрашњим
разговорима главна тема не буду Бин Ладенове операције на Балкану. То јесте питање
безбедности, а о Ал Каиди се Америка и Србија ваљда слажу...

 3 / 3


