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Двојицу проруских председника изабрали су братски народи на Балкану, у истом дану.

  Генерал Румен Радев, кога је подржала Бугарска социјалистичка партија, изабран је
јуче за председника републике Бугарске.   

Игор Додон, лидер Партије социјалиста Републике Молдавије, изабран је јуче за
председника републике Молдавије.

  

Радев (1963), бивши командант ратног ваздухопловства, пилот на МИГ-29, који се
усавршавао и у САД, на сопствени захтев је у августу од стране свог девалвираног
претходника на месту шефа државе, Росена Плевнелијева, разрешен дужности и
пензионисан, јер се није слагао са одлуком владе да контролу бугарског ваздушног
простора уступи страним (НАТО) авионима. Током читаве кампање Радев је наглашавао
потребу поновног јачања односа Бугарске са Русијом и много уравнотеженије политике.
Бојко Борисов, човек који је упропастио „Јужни ток“, а кандидаткињу чије партије је
Радев јуче убедљиво победио, већ је најавио оставку владе и преверемене
парламентарне изборе, који би могли социјалисте да врате на власт.

  

Додон (1975), пре 10 година најмлађи министар економије и трговине и први заменик
премијера у влади несналажљивих комуниста, а данас харизматични лидер Партије
социјалиста („молдавски Путин“), отворио је својом убедљивом победом над прозападном
противкандидаткињом, пут за повратак Молдавије у окриље Русије, чиме би се решила
дубока економска, социјална и политичка криза у земљи (која је ескалирала кад јој је
наметнут „евроатлантски пут“), и чиме би се очувао и територијални интегритет, уз
давање посебног статуса Придњестровљу. Додон је већ најавио скори одлазак у
Москву, а у његовој кампањи је уз независност, јачање економије и социјалне правде,
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посебан нагласак био и на заштити православља и породичних вредности. Додон ће се
залагати за излазак своје земље из придруженог чланства у ЕУ и њено укључивање у
Евроазијски Савез.

  

Обојици председника је већ честитао Владимир Путин.

  

Примат духовног над материјалним, социјална и уопште – праведност у друштву, примат
заједничког над приватним, породица, задругарство, самоуправа, заветна и слободна
нација, дубоко су утемељене вредности наше православне цивилизације. Данас их
слободно и са поносом можемо назвати вредностима православног социјализма, јер су у
њиховом остварењу на Балкану највећу улогу, а и за Европу и свет херојску,
ослободилачку и цивилизацијску мисију у 20. веку, веку крвавих западних освајачких
похода, одиграли управо социјалисти.

  

Данас, ни будућност Србије, ни Балкана, а самим тим ни нова равнотежа у Европи и
свету, не могу се замислити без општељудских достигнућа православне цивилизације, у
којој нам својом посвећеношћу, жртвовањем и великим делима, пример дају српски
социјалисти, од Светозара Марковића и Димитрија Туцовића, до Михајла Марковића и
Слободана Милошевића.
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  Она страшна антиљудска западна империја чији је крај ових дана званично објављен,десет година је на нама ломила зубе. Наш хероизам помогао је и настанку ВладимираПутина, и јучерашњим победама социјалистичких председника на Балкану и новој надиза цео свет.  А да би се та нада испунила, морају се уклонити прљави трагови западне агресије, морасе обновити територијална, економска и духовна сувереност српске државе, мора сеобновити природна историјска и цивилизацијска заједница православних и њимадуховно блиских народа на Балкану, а у нови Евроазијски Савез око Русије морају сеукључити и Украјина и балканска заједница, што ће дати и нови животни импулс Европии свету.  Срби, будите спремни, долази време великих и лепих подвига!  Честитамо од срца Румену Радеву и Игору Додону!  (Аутор је председник Покрета за Србију)
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