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БЕОГРАД, 10. августа (Танјуг) 

У Јужној Осетији је поновљен исти сценарио као када је спроведена акција "Олуја" у
Хрватској, изјавио је у интервјуу за сутрашње "Новости" др Борис Шмељов, угледни
московски политиколог и предавач на руској Дипломатској академији.

"Тада су хрватски војници спровели невиђено бруталну акцију, побили су много цивила,
али Запад се правио да то не види. Сада су то учинили Грузини, примењујући тешку
артиљерију и ракетне системе 'град'. Разлика је у томе што Милошевић тада није мрднуо
прстом да помогне Србима у Крајини, а руско руководство је дало команду својој армији
да уђе у Јужну Осетију, а Црноморска флота је ушла у територијалне воде Абхазије",
рекао је Шмељов.

На опаску да руски аналитичари истичу да су исти војни амерички инструктори
обучавали Хрвате, затим Албанце, и сада Грузине, московски политиколог је одговорио
да "у САД постоји моћна војна структура 'пензионисаних генерала и пуковника' који се
баве обуком армија и оружаних структура оних земаља и народа које подржава
америчко руководство". 

"Јасно је да су ти инструктори под контролом ЦИА и Пентагона. А онај ко има подршку
Пентагона има и подршку америчких моћних медија", рекао је он.

"Тактизирања Москве са Тбилисијем више неће бити. Ускоро ће се у Москви донети
политичка одлука о признању независности Јужне Осетије и Абхазије, које и иначе желе
да се присаједине Руској Федерацији. Било каква неодлучност руског руководства и
одуговлачење са одлуком о признању Јужне Осетије и Абхазије штетило би интересима
Русије", оценио је Шмељов. 

Он је рекао да се "после последњих изјава премијера Путина, који је разговарао са
осетинским избеглицама, као и оцена председника Медведева, тешко може догодити да
се брзо забораве жртве и почне преговарати са Сакашвилијем, који је дао команду да се
нападне Цхинвали и гађају руски миротворци", додавши да је "питање дана када ће
Русија признати Јужну Осетију и Абхазију".

"Запад ће опет преко ТВ канала покушати да створи ужасну слику о Русији. То ће бити
тако до избора у Америци. Тада ће се или кренути путем ка зближавању с Москвом или
ће Америка и Русија ући у нови облик 'хладног рата'", нагласио је Шмељов.

Он је изнео мишљење да је "добро да Русија пред светску јавност изађе са идејом да се
отвори трибунал који би се бавио злочинима над становништвом у Јужној Осетији". 

"Треба сачекати реакцију Запада. Кроз историју су Руси и Грузини били пријатељи. И
сада ми немамо ништа против Грузина, али последњих дана дефинитивно је постало
јасно - Сакашвили је злочинац. Јасно је и то да с њим Медведев и Путин неће сести за
сто. Друга је ствар што ће се са Грузинима сигурно преговарати", рекао је Шмељов.
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Истовремено, руски политиколог је оценио да су "Срби пропустили шансу за поделу
Косова, између осталог, и јер је руководство било неодлучно".

"Нису хтели да се замерају пре свега Американцима, а затим и западноевропским
земљама, јер желе у ЕУ", рекао је он.
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