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О мртвога вука, и зец оштри зубе.

  

(Народна изрека)

  

Не чини ли вам се да наши политичари личе на жене? Наиме, смртно је досадно оно што
причају, али је животно интересантно оно што сакривају! Наш народ, пак, неодољиво
подсећа на преварене мужеве. Прекасно сазнаје истину. И тако то траје, већ дуго, дуго.

  

Живимо у време када се ређају, до пре двадесетак година, незамисливи догађаји. На
пример, Косово је увело ембарго Србији!? Е па могу да замислим да нам уведе ембарго
Америка, Русија, Немачка, па и Финска (да нам не шаље више Ахтисарија, на пример),
али да нам то учини неко или нешто толико невидљиво на економској мапи, то је већ за
Риплија. Наравно, видели смо већ да је то само био изговор за нешто сасвим друго,
нешто што се у „Приштини“ потпуно озбиљно зове „Олуја 2“. 

  

Оно што је заиста феноменално су изјаве политичара са обе стране. Политичари и
„економисти“ из „Приштине“ и Тиране унисоно ликују по принципу: „Ма нека плаћамо
скупо, само да не дајемо Србима паре“. Смешно, али ни издалека тако смешно као што
коментаришу њихове колеге из Београда. А ту се нарочито провлаче три тезе:

  
  

Сасвим је јасно да је потез „Приштине“ најмање економски мотивисан, а знатно више
политички и војно-стратешки.

    

Прва је она по којој Србија на Косово „извози“ 300 милиона евра годишње, па ће нас ова
економска блокада докусурити. У реду, зааиста је у ова времена сваки цент важан, и то
не само нама. Али ми немамо приход од 300 милиона евра, него продају! Па све и да га
имамо, није довољан за предају Косова. Нека је просечна маржа 10% (а није више), наша
зарада од те трговине не прелази 30 милиона. Можемо ли преживети без тог мањка?
Ако нас, Срба има 10 милиона, и да сваки годишње издвоји три евра, мањак би се
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покрио. Наравно, има и оних који би државу могли да часте и са 10. Рецимо ко је купио
пре 10 година, фабрику за један евро, до данас је ваљда довољно развио бизнис да би
могао и да се десетоструко „испружи“. Ипак, држава је у питању.

  

Друга, још смешнија теза (али са јасним циљем), која се ових дана пласира са
другосрбијанских медија, експлоатише сироте пољопривреднике са југа Србије, којима је
ето пропао бизнис са парадајзом, јер је исти (то јест парадајз) запао у бесцење. Наравно
као разлог, наводи се губитак косовског тржишта. Знају они добро да су насталу
„парадајз кризу“ проузроковала три фактора: прекомеран увоз из Турске и БЈРМ,
прошлогодишња висока цена која је навела произвођаче на хиперпродукцију ове године,
и већ пословични недостатак аграрне политике. Али зашто се не би народ још мало
слудео, кад се може. Најлакше је и парадајз ставити у службу растакања државе.
Вeлика је мистерија само како иста судбина није задесила и паприку!? Можда зато што
се она и иначе не арчи у време Рамазана на Косову, не знам!?

  

Трећа, и нарочито опасна je она која се често пласира од стране београдских
„аналитичара“, а која се (гле чуда) „у длаку“ поклапа са ставовима „Приштине“, јесте она
по којој је акција ОВК била усмерена само на сузбијање криминала, а чије је легло север
Косова. Нигде га више нема, само тамо, и нарочито смета Тачију, оличењу борбе против
криминала. Тужно или смешно? Има ли нелегалних токова робе и новца на северу?
Сигурно да има, али ни приближно колико јужно од Ибра, где Тачи одавно врши власт.
Да ли је држава Србија требала да предузима ефикасније мере, како би се ти нелегални
токови спречили, што је пре свега интерес Србије. Сигурно да јесте, али то није суштина
проблема. То након 25. јула не крију ни косовски аналитичари, али крију београдски.

  

Сасвим је јасно да је потез „Приштине“ најмање економски мотивисан, а знатно више
политички и војно-стратешки. Но, има ли ипак економских интереса у најновијем
косовском галиматијасу? Свакако да има.

  

Фукушима и Билер

  

Прве економске ефекте ће осетити хрватске фирме. Не знам да ли се тренутно
понашање Хрватске може назвати пилићарењем или лешинарењем, али је чињеница да
су недавно приштински званичници Стјепану Месићу наговестили шта смерају, и да се
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хрватске фирме припреме да преузму то тржиште. Не треба бити видовит и предвидети
да ће то Хрвати са особитим задовољством и учинити. Но, то још увек не значи да роба
из Србије неће бити присутна. Необично отворени према хрватском капиталу, омогућили
смо да велики број наших фирми протеклих година постане власништво Хрвата, тако да
ће и цемент, јестиво уље, и други производи из Србије бити присутни на Косову, али
преко хрватских фирми (Нексе, Агрокор...), уз обавезно Made in Croatia. Овиме
„Приштина“ пре свега, а и Хрватска такође, крше ЦЕФТА споразум. Хрвате то много не
брине јер ће ускоро ући у ЕУ, чиме аутоматски излазе из ЦЕФТЕ, али нас би и те како
требало да брине. Ако је ЦЕФТА споразум озбиљна ствар, а требало би да јесте јер су и
Пољска, Чешка, Мађарска и друге земље биле пре уласка у ЕУ потписнице истог, онда је
ово флагрантно кршење споразума из најмање два разлога. Прво, ако је УНМИК
потписник споразума, нема се шта преговарати о царинском печату Косова. Печат
постоји. Преговори на ту тему могу само довести до пријема Косова у ЦЕФТУ, чиме ће
„Београд“, не само признати Косово, него му још и додати ветар у једра. Друго,
понашање Хрватске је врло проблематично, јер ће практично имати повлашћени положај
у оквиру ЦЕФТЕ, што опет отвара многа друга питања. С обзиром на то да смо се само
до пре пола године хвалили да су нам односи са Хрватском на изузетној разини, хоће ли
се можда на билетералном плану доћи до решења? Сумњам, али...

  
  

Много се протеклих година говорило о томе како је немачка подршка независности
Косов, плаћена косовским угљем.

    

Сигурно да пада у очи изузетно ангажовање Немачке у последњим догађајима на
Косову. Те командант КФОРа – Немац, те додатни контингент немачких војника, те
портпарол КФОР-а са проблематичним изјавама – Немац, те спречавање одржавања
седнице СБ УН од стране Немачке... Заиста пуно коинциденција. Укратко, ангажовање
Немачке у последње две недеље на Косову и око Косова знатно надилази све друге
НАТО савезнике. Усудио бих се рећи да се ради и о благо паничном ангажовању.

  

Много се протеклих година говорило о томе како је немачка подршка независности
Косов, плаћена косовским угљем. То није ништа ново. А Немачка није мачји кашаљ.
Трагедија у нуклеарки Фукушима је убрзала одлуку Немачке да почне да затвара своје
нуклеарке. Педантни Немци баш ништа не раде напамет. Вероватно планирају
алтернативне изворе енергије. Косово располаже резервама лигнита које су велике.
Резерве по досадашњим истраживањима износе између 17 и 20 милијарди тона! То је
значајан извор енергије, која ће Немачкој убудуће бити потребна. Логика постоји.
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Има овде једно „али“. Педантни Немци ништа не раде на памет (није штампарска грешка– прим. аутора). Према папиру који неки зову „Ахтисаријевим планом“, а који СБ УН каонаручилац никада није усвојио, па према томе и не постоји, имовина Србије на Косову иМетохији припада надгледано независном Косову, sic!  До сада је Србија мало тога радила да алармира потенцијалне инвеститоре по Косову,да се ради о њеној имовини, те да једнога дана, одлуком неког међународног тела, можеда испадне да је инвеститор купио мачку у џаку. Инвеститор, пак, ма колико био моћаннерадо купује такве мачке, што је и разумљиво, јер даје паре. Ако жели да уђе у једнутако велику инвестицију, каква је енергетика, Немачка мора да буде сигурна. А Немачканије мачји кашаљ (што сам се нешто ухватио за мачке), те се може очекивати страховитпритисак Берлина на Београд да експлицитно или имплицитно призна „Ахтисаријевплан“, како би немачки капитал био 100% заштићен. Ако Србија подлегне притиску, ањен пут ка ЕУ умногоме зависи од Немачке, она ће се не само одрећи имовине, него имного чега другог.  Зна ли баја шта ради?  Прође и друга недеља од покушаја јединица ОВК да запоседну административне тачке:Јариње и Брњак, чиме би дефинитивно престала потреба за било каквим преговорима.Једноставно, „Приштини“ не би били потребни. Храбрим отпором српског народа сасевера Косова тај напад је осујећен. Али (опет „али“) зебња остаје. Очигледно да се настање пре 25. јула није вратило, а да ли ће се вратити не знамо. Политичари који су санемачким генералом Билером преговарали, нису ништа могли рећи окупљеном народу набарикадама, а ни његовим представницима, док се не договоре са „државним врхом“.Након договора са тим врхом, саопшатавају некакво привремено решење, које јеприлично далеко од оног пре 25. јула. Државни врх, тренутно политичка реинкарнацијаЛуја XIV (L'État, c'est moi), а што је опет бољe него Луја XV (Après moi le deluge), успевада убеди Србе да испуне свој део договора са КФОР-ом и уклоне барикаде, јер избора инемају превише.    Маневарски простор је толико сужен, а времена је тако мало, да се хтели ми то или не,мора веровати и садашњем државном врху.    Пре скоро 100 година у политичком животу Србије, колала је крилатица: „Зна Баја штаради“! То се односило, наравно на Николу Бају Пашића, који је изгледа имаонеограничено поверење, те се и није сумњало у сврсисходност неког његовог потеза.Касније се то говорило и за Тита (који је свакако знао шта ради), па затим чак и заСлобу. Маневарски простор је толико сужен, а времена је тако мало, да се хтели ми тоили не, мора веровати и садашњем државном врху. Једноставно, мора се. Оно што би тајврх морао знати, да би нешто и урадио поводом настале кризе на Косову је и следеће:  Ибарски Колашин је део Косова са српским становништвом, које је ту опстало и поредстрашних покоља од стране балиста, током рата 1941. Опстао је и након страшнихпритисака за време комунизма. Опстао је, иако брутално расељаван и након градњеакумулације Газиводе, сењдамдесетих година прошлог века. Овај део нашег народа (свемалобројнији) чини једину брану спајању Тачијевог Косова и Зукорлићевог Санџака.Предајом пункта Брњак, ове бране лако може нестати, а знамо како Хашим и Муамертретирају Србију, па још ако се споје...  

Долина Ибра северно од Косовске Митровице је такође део Косова са српскимстановништвом, које је и ових дана показало колико је значајно за нашу државу.Предајом пункта Јариње, ово становништво ће остати одсечено од матице и упућено на„Приштину“. Можда се ми „боримо против Велике Албаније, као и против Велике Србије“,што државни врх ономад на скупштини рече, али Велика Албанија је већ 90% реалност, аи мала Србија је све мања и мања. Значи, борба нам је тек половично успела.  Изласком власти „Приштине“ на пункт Јариње ова већ 90% створена држава ће сеуклинити у остатак Србије. Осим Румуније, сви суседи имају одређене аспирације премаСрбији, и само чекају прави тренутак за њихову реализацију. Такви тренуци долазе саслабљењем наше земље. Предајом Ибарског Колашина и долине Ибра „Приштини“,стратешка позиција Србије би била озбиљно пољуљана, а многа непријатна питањаотворена.  Како видимо, улози нису мали. Све ово се мора имати на уму када се улази у било каквепреговоре и договоре, било у Бриселу, Рашкој или Њујорку. Српски народ на северуКосова је ових дана показао изузетну храброст, патриотизам, солидарност и решеностда се жртвује за своју државу. Времена нема на претек. Држава са друге стране морапоказати двоструко више храбрости, патриотизма, солидарности и решености да сепожртвовано бори за народ. Не буде ли се тако понашала, и српски народ на Косовуоставила на милост КФОР-у и „Приштини“, за коначно етничко очишћење Косова нећебити потребна оружана олуја. Биће сасвим довољан политички и административниповетарац са југа.
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