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За нас заробљенике погубне 
заблуде комунизма послије 
краја Другог свјетског рата, 
Америка je била симбол слобо- 
де и правде, земља неслућених 
цивилизацијских достигнућа, 
обећана земља наших машта- 
ња и наших надања. Вољели 
смо Америку каоземљу чији 
су Декларадија о независности 
и Устав утемељени на идејама 
просвјетитељске филозофије 
18. вијека и Француске декла- 
рације о правима човјека и гра- 
ђанина из 1789. године. Вје- 
ровали смо у „амерички сан” 
као универзалну вриједност у 
визији боље будућности човје- 
чанства. И деценијама je 
Америка вођена рузвелтов- 
ском мудрошћу достојно ужи- 
валауглед предводника слобо- 
де, демократије и благостања. 
A онда, нажалост, странпути- 
ца- Вијетнам, na визија новог 
свјетског поретка. Требало je 
времена да се схвати да глоба- 
лизам и либерални капитали- 
зам, наметнути последњих 
деценија од америчке админи- 
страције као окосница универ- 
залног бољктка, не само да то 
не могу бити него су сушта 
супротност којом се аритме- 
тичком прогресијом увећавају 
раслојавања, људске патње и 
страдања. Злодјела америчке 
администрације изазвана ра- 
товима tokom последњих че- 
тврт вијека, којима су у име 
наводне заштите људских пра- 
ваислобода, због сопствених 
геостратешких интереса ди- 
љем свијета генерисали неви- 
ђена људска страдања и патње, 
гасили су неизмјерну снагу 
љубави и надања у Америку и 
„амерички сан”. Ране које нам 
je 1999. године нанијела аме- 
ричка администрација и НАТО 
алијанса приближавале су ис- 
тој равни Америку коју смо 
вољелии њену актуелну адми- 
нистрацију следбеника анти- 
цивилизацијске клинтоновске 
политике. У напшм очима не- 
стајала je Америка наших на- 
дања. Зато нијесмо много оче- 
кивали ни од овогодишњих 
предсједничких избора у САД. 
Режимска средства информи- 
сања у Црној Гори, na добрим 
дијелом и глобалистички ме- 
дији у Србији, с нескривеном 
жељом, супротно професио- 
налним принципима, фавори- 
зовали су Хилари Клинтон, 
доследног следбеника актуел- 
не политике естаблишмента, 
политичке елите у САД. Њен 
противкандидат, република- 
нац, мултимилијардер Доналд 
Трамп, немилосрдно карики- 
ран пропагандном машинери- 
јом приказиван je као насил- 
ник, лажов, сексуални 
напасник. Оцрњен je до мјере 
да га се наводно стидјелаире- 
публиканска странка чији je 
представник. Ниједна озбиљна 
анализа оногштаје он обећа- 
вао у борби за тако одговорну 
и значајну функцију- предсјед- 
ника најмоћније земље свијета. 
Ha срећу, САД и свјетска јав- 
ност имали су и објективне из-

■ Нескривена жеља Доналда Трампа да корјенито мијења одно- 
се са Русијом и Кином набоље, као сигурним саборцима за мир 
и снажење институције Уједињених нација реална je нада да ће 
Америка бити оно што je некада била - симбол слободе, правде и 
благостања
воре на основу којих je могла 
да се добије реална слика о 
оном шта нуде и обећавају 
предсједнички кандидати. И 
слика о предсједничким канди- 
датима je била кристално ја- 
сна. Хилари Клинтон нудила 
je кандидатуру утемељену на 
„меритуму“ прошлих 25 годи- 
на. Недвосмислено, био je то 
наставак политике глобализма 
која je Америку довела ту гдје 
je и да буде то што јесте. Пору- 
ка Доналда Трампа снажна и 
јасна: носила je у себи снагу 
народа -“Учинимо Америку 
опет великом“. И до перфек-

блишменту зависе трилиони 
долара од побједе Хилари 
Клинтон. За оне који контро- 
лишу моћ у Вашингтону и за 
глобалне специјалне интересе 
важно je партнерство са носи- 
оцима политичких функција 
којима ваша добробит није на 
памети. Наша кампања за њих 
представља истшкку егзистен- 
цијалнупријетњу сакаквомсе 
они до сада никада нијесу су- 
срели. Ово je раскрсница у 
историји наше .цивилизације 
која ће одлучити да ли ћемо 
или не, ми, народ, повратити 
контролу над нашом владом.

циј е j е документована истином 
о суштини политике којом je 
Америка доведена у садашњу 
ситуацију. Отворено je указао 
на узроке и узрочнике који су 
до тога довели и на неминовне 
погубне последице, првенстве- 
но no САД, ако наставе путем 
којим су се кретале последњих 
четврт вијека. Амерички на- 
род je могао јасно да види куда 
воде један и други пут и да, 
свјестан озбиљности и одго- 
ворности, бира којим путем 
жели да Америка крене. A за- 
што je амерички народ био 
тако одлучан да крене путем 
који предлаже републикански 
предсједник Доналд Трамп, ја- 
сно je када се сагледа, код нас 
скривани, стратешки приступ 
његових сагледавања и обећа- 
ња датих у предизборном про- 
граму. Ради објективности, и 
упознавања јавности, даћемо 
интегрално дио тог страте- 
шког приступа: „Суштина на- 
шег покрета je у смјени про- 
палог и корумпираног 
политичког естаблишмента 
новом владом коју ћете кон- 
тролисати ВИ- амерички на- 
род. Естаблишмент у Вашинг- 
тону, медијске и финансијске 
корпорације постоје само из 
једног разлога: ради свог бога- 
ћења и своје заштите. Еста-

веома добро документовано и 
естаблишмент који их штити 
je укључен у прикривање вели- 
кихразмјера њихових застра- 
шујућих криминалних актив- 
ности у Стејт дипартменту и 
Клинтоновој фондацији- како 
би одржали Клинтонове на 
власти. Они ће предузети све 
како би покушали да ме зау- 
ставе. И ja знам да ће тај дан 
доћи. Ајш , свеједно, радо ћу 
примити све те стријеле и Ko
rota за вас. Примам их због на- 
шег покрета како бисмо могли 
да повратимо нашу земљу“. 
Без обзира што су против ње-

Политички естаблишмент који 
покушава да нас заустави je 
истионај који je одговоран за 
наше унипггавајуће трговинске 
споразуме, масовну нелегалну 
емиградију и економску и 
спољну политику којима су 
исупгали нашу земљу. Ово je 
борба за опстанак наше земље 
и ово je наша последња шанса 
да je спасемо. Ови избори ће 
одлучити да ли ћемо бити сло- 
бодна земља или тек имамо 
само илузију демократије под 
контролом мале групе глоба- 
листичких специјалних инте- 
реса који су претворили наш 
систем у шарену лажу. To je 
реалност. Ja то знам, ви то зна- 
те, они то знају и цијели свијет 
то зна. Клинтонова машина je 
у центру ове структуре моћи. 
To смо из прве руке видјели и 
у документима „Викиликса“ из 
којих се види да се Хилари 
Клинтон састајала у тајности 
са међународним банкама и 
Волстритом са којима je ковала 
завјеру за уништење сувере- 
нитета САД како би увећала 
богатство ове глобалне финан- 
сијске моћи, њених пријатеља 
са специјалним интересима и 
својим донаторима. Искрено, 
она би требало да се нађе иза 
решетака. Клинтонови су кри- 
миналци, упамтите то. To je

га били сви живи предсједници 
САД, најпознатије филмске и 
музичке звијезде, свјетска јав- 
ност вођена клинтонистичко- 
сорошевском пропагандом, тај 
врсни ратник ношен антејском 
снагом свога народа, послије 
велике побједе на изборима, 
биће спреман да испуни оно 
што je обећао, да врати Амери- 
ци име и углед који je некад 
имала. Амегзит се догодио. 
Америци je достаратова, суко- 
ба и пропадања. Надајмо се да 
се Америка, a са њом и Запад 
окрећу традиционалним ври- 
једностима дубоко укоријење- 
ним на тим просторима. Изнад 
свега, нескривенажеља Донал- 
да Трампа да корјенито мијења 
односе са Русијом и Кином на- 
боље, као сигурним саборцима 
за мир и снажење институције 
Уједињених нација реална je 
нада да ће Америка бити оно 
што je некада била- симбол 
слободе, правде и благостања. 
A ми? Уистину имамо разлога 
да се надамо. Од краја Другог 
свјетског рата први пут je на 
изборима побиједио неко за 
кога смо гласали или навијали. 
Уз то, са свјетске политичке 
сцене одлазе они који су на- 
шем народу нанијели зло које 
се не заборавља. За мале наро- 
де, и то je корак од седам миља.


