Смртно озбиљна смејурија

Поглед споља

ЕВРОПА И РЕФЕРЕНДУМ У ЦРНОЈ ГОРИ

Смртно озбиљна смејурија

„Да, била је то смејурија, или фарса. Али не треба брзоплето закључивати: смисао
даљег комадања српског етничког и геополитичког простора није локални него има
паневропске димензије. Балкан је несумњиво лабораторија за оно што чека Европу.
Једна делегација баскијских и каталонских сепаратиста учествовала је на карневалу
,независности’ у Подгорици. Принцип,један етнос – једна држава’ најбољи је начин, на
нашем континенту, за уништење постојећих националних држава и спречавање
стварања европског геополитичког блока који би у будућности био способан да се
делотворно супротстави америчком присуству и хегемонији”

Пише: Ив Батај

Референдум одржан 21. маја у Црној Гори личи на праву смејурију. Ни десет дана после
бројања листића још нису били потврђени званични резултати у Подгорици, што није
спречило подржаваоце „независности” да прогласе своју победу одмах, буквално одмах,
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по затварању биралишта.

У 21 сат, у недељу, 21. маја, Центар за мониторинг (ЦЕМИ), представљен као
„независна група за контролу”, 1 најавио је победу сепаратиста Мила
Ђукановића са 56,3 одсто. Ради се о обмани такозваних „exit polls”
истраживања са биралишта која омогућавају да се дају резултати пре
званичне изборне комисије. Такве резултате су током ноћи брзо пренеле
агенције и новине. Нема ни потребе рећи да та формула олакшава све
манипулације, као што смо недвосмислено видели у Грузији и Украјини.
Такозвани „exit polls” су америчка прича и представљају као победника онога за
кога желе да победи. У овом типу избора лажна комуникација замењује
стварност. Од 56,3 одсто у 22 сата прешло се на 55,1 одсто у поноћ, да би се
завршило са 55,5 одсто, као „коначним” резултатом, иако је остало да се
преброји још 20.000 гласова. На 670.000 становника тих пар хиљада гласова
омогућавају да се створи разлика.

Чим су објављени лажни резултати, Алекс Андерсон, директор „Пројекта за
Косово” Међународне кризне групе, изјавио је да је „врло задовољан”, исто као
и Естонац Арнолд Рутел и Хрват Стјепан Месић.

У Црној Гори су пријатељи Џорџа Сороша „руководили” изборима. Не треба
се чудити журном објављивању непотпуних и сумњивих резултата, који су
одмах послати у цели свет. Треба подвући да је одговорно лице за званичну
изборну комисију, са мандатом Европске уније, био Словак Франтишек Липка,
који је познат по својим симпатијама према „независности”. Поверити ту
одговорност дипломати земље која се прва поделила на два дела после
совјетске имплозије, дипломати Чехословачке, већ доста говори о правим
циљевима атлантске струје у Бриселу.

Наравно, подржаваоци заједнице су, преко Предрага Булатовића,
оспоравали резултате, пријављујући бројне неправилности и наводили
доказе и сведоке. Треба запазити да стотине посматрача ОЕБС-а и Европске
уније нису „ништа чули ни видели”. ЕУ, која је, упркос неким протестима и
озбиљним замеркама, утврдила ниво победе на 55 одсто, признала је резултат,
без коментара. Чињеница је да су земље Европске уније подељене по питању
ове „независности” која опасно повећава „стварање држава”, на шта је указано у
Француској, и да ће то продужити процес проширења. Што се тиче Сједињених
Америчких Држава, које манипулишу „новом Европом”, сигурно се нико неће
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жалити што ће Европа имати нове невоље.

Тврдимо, међутим, да је овај црногорски референдум скандал. Пре свега, зато
што је режим Мила Ђукановића забранио да гласа 264.000 Црногораца који
живе у Србији, а рођени су, имају држављанство, куће и породице у Црној
Гори. Затим, зато што је омогућио да гласа прекоокеанска дијаспора о којој се
до референдума мало шта знало, а која је долетела у 160 авиона из САД,
Канаде и Аустралије, што је коштало пет милиона евра. И, најзад, зато што су
хиљаде појединаца гласале више пута (дневник Дан је објавио случај једне
вредне грађанке која је гласала 50 пута).

Подвуцимо, успут, улогу албанске националне мањине (око 7 одсто) 2 која је
као један гласала за отцепљену Црну Гору, али пре свега против Србије. Поред
мржње према Србији, Албанци су срачунали да ће им бити лакше, одвоје ли
Црну Гору од Србије, да одвоје Косово од те исте Србије. Наравно, уз јасан и
нескривен циљ да се једнога дана припоје Албанији. Ако остане у овом статусу
псеудонезависности, Црна Гора ће брзо да увиди какав рачун ће морати да
плати Албанцима из Плава и Улциња, због лукаве подршке и брзо ће се наћи у
ситуацији мање више сличној оној у Македонији, која је подељена на две
етничке територије од којих једна, она албанска, тежи једино уједињењу са
Великом Албанијом, пошто се Косово претходно отме Србији и пошто то
призна псеудомеђународна заједница.

МИКРОДРЖАВЕ СВУДА, НЕЗАВИСНОСТ НИГДЕ

Ето, где смо доспели. Разбијање српског простора (коме припада Црна Гора)
наставља се уз дугогодишњу методичну реализацију од стране САД и
њихових саучесника у Европској унији, на штету општег интереса балканских
народа. Балкански народи, при том, служе за манипулацију, за фракционисање
и нове облике колонизације назване „nation building”, која се у суштини своди
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на уништавање постојећих нација. И као што је мултиетништво, којим се ките
крсташи демократије, стигло до стварања моноетничких микро-држава, тако
је и „друштво без граница” које гурају разни Сороши и Кушнери постигло
управо супротни резултат: дошло се до смешног и срамног умножавања
граница.

Од Југославије до Ирака ствара се исти сценарио „хуманитарног” или
„превентивног рата” заснованог на лажима, који изазива хаос и очајање.
Балкан је несумњиво лабораторија за оно што чека Европу. Једна делегација
баскијских и каталонских сепаратиста учествовала је на карневалу
„независности” у Подгорици.

Принцип један етнос је једна држава најбољи је начин, на нашем континенту, за
уништење постојећих националних држава и спречавање стварања
европског геополитичког блока који би у будућности био способан да
ликвидира америчко присуство и да баци један континент на вагу
континената (да парафразирамо Малроа).

Распарчавајући Југославију САД су ставиле шапу (или је управо стављају) на
највећи део важних војних база из доба маршала Тита, од којих су неке биле
авангардне у своје доба по квалитету изградње, а поседују аеродроме и
софистициране подземне уређаје. То су Криволак и Охрид у Македонији,
Бихаћ у Крајини, Сплит у Далмацији, Тузла у Босни, Луштица и Голубовци у
Црној Гори. Ако се на то дода велика база „Бондстил” 3 на Косову, може се
констатовати да распарчавање Југославије иде у корак са успостављањем
низа војних база које обезбеђују повезаност старих америчких база у Италији
и нових, недавно основаних, база у земљама око Црног мора, као што су
Румунија и Бугарска.

Устоличавањем САД у те војне базе и ширењем НАТО-а на исток, уништење
Југославије и територијално смањење Србије добијају сасвим другачији
геополитички значај и омогућавају да се одбаци изговор типа „хуманитарни
рат”, „демократија” и „људска права”. Уз очигледну широку скалу агресије и уз
нову колонизацију коју смо имали и коју имамо. Пљачка богатстава
раскомадане Југославије и искоришћавање њене квалификоване радне
снаге по ниској цени чине злочин још тежим.
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Жалосни црногорски референдум, који би требало да омогући једном
шверцеру цигаретама и издајнику своје земље да понуди Боку Которску
америчким бродовима, уклапа се у ту слику. Српско-југословенско цепање до
претварања у прах потпуно дисквалификује руководиоце Европске уније,
који су приколица Вашингтона, иако претендују да говоре у име нашег
континента. <

Аутор је угледни француски геополитиколог

(Јул-август 2006)

НАПОМЕНЕ

Операције CEMI, самозване „независне групе за контролу” која је, као и
CESID из Београда, продукт Сорошеве фондације, финансирају се из
познате маглуштине „оранж револуција”, невладиних организација,
„центара за обуку... за изборе” у Грузији и Украјини. У српско-црногорском
сепаратизму треба подвући директну умешаност амбасада страних земаља,
1
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као што су Велика Британија, Немачка, Холандија, Шведска и Финска у
Београду, и као што је конзулат САД у Подгорици, који се већ месецима
понашао као амбасада... Ту треба додати Центар „Улоф Палме” (Шведска), CIDA
(канадски еквивалент USAID), COLPI (Мађарска) и европску комисију Олија
Рена. CEMI је конкретно радио са International Foundation for Electoral Systems
(IFES) која се дефинише као мрежа за „помоћ у изборној администрацији,
правној анализи, народном мобилисању, развоју НВО”. IFES и његова
„техничка помоћ”, са седиштем у Вашингтону, под руководством Вилијама
Хибла (Villiam J. Hyble), Лина Вејла (Lean J. Weil) и Леслија Израела (Lesley Israël),
зависе финансијски од америчког Стејт департмента, од Међуамеричке
банке за развој, од Фондације „Сорош”, од British Council, од AuSAID
(аустралијски еквивалент за USAID) и од Комисије за изборе Порторика. У ову
сецесију су умешани и Хелсиншки одбор за људска права, Центар за
демократију и људска права (CEDEM), као и „Freedom House” бившег
директора CIA-е Џемса Вослеја (James Wosley). У својим операцијама мешања
на Балкану и уопште у Евроазији, Американци уживају британску подршку,
подршку НВО и дипломата Северне Европе. IFES се представља јавности као
„међународна но-профит организација која помаже изградњу демократских
друштава”.

Ту треба додати део муслиманске мањине из црногорског дела Санџака (7
одсто) која је гласала против Србије, као и хрватску мањину из Боке Которске
(2 одсто).
2

Као и базе у Авганистану и Ираку, базу „Бондстил” на Косову изградила је
америчка фирма „Halliburton”, која има профит у свим америчким ратовима.
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