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недеља, 22 мај 2022 07:50

  

  

Немачка и Италија обавестиле су своје компаније да могу да отворе рачуне у рубљама за
куповину руског гаса „без кршења санкција Русији“, док је Чешка оценила да је ЕУ
пристала да заобиђе санкције зарад испорука руског гаса.

  

Ово је коначна потврда да су у претходним месецима европски политичари свесно
лагали своје грађане да неће куповати руски гас за рубље. Тиме су заправо настојали да
прикрију чињеницу да Европа у догледно време не може опстати без руског гаса и
нафте.   

  

Највећи цену агресивно русофобне политике плаћају словенске земље Пољска,
Бугарска и Чешка које су брзоплето прве одустале од куповине руског гаса у рубљама и
саме себе осудиле на то да убудуће купују знатно скупљи гас од САД — ако уопште буду
могле да дођу до њега, пошто су капацитети за допремање америчког гаса морским
путем ограничени .
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  У таквим условима, земље које су славодобитно објавиле да више неће куповати гас,нафту и струју из Русије, попут Пољске и Литваније, принуђене су да поред скупогамеричког прекоморског гаса, купују енергенте од других европских земаља, нпр. изНемачке, која је и сама увозник енергије. Притом је то заправо руски гас који Немачкасамо препродаје по вишој цени Пољској и њој сличним земљама.  Тако се завршавају све „паметне идеје“ оних који, попут наших тренутнихвластодржаца, усвајају и спроводе реторику о „диверсификацији извора енергије“и о „смањивању енергетске зависности од Русије“. У стварности, државе које сеодричу руског гаса бивају принуђене да купују скупљи гас од САД и другихземаља, кога при том нема у довољним количинама, нити ће га бити у догледновреме.    

  Стога је од огромне важност за Србију да Александар Вучић престане са увредама нарачун председника Русије Владимира Путина и извртањем смисла његових речи у везиса лицемерним односом Запада према Косову и Метохији.  Постојећи уговор о испоруци руског гаса истиче 31. маја и крајње је време да сеобезбеди дугорочна енергетска стабилност наше земље кроз братски, искрен идоследан однос према Русији, која — за разлику од САД, ЕУ и њиховихпредставника које Вучић лажно представља као „искрене пријатеље Србије“ — нијепризнала незаконито отцепљење Косова и Метохије.   (Аутор је уредник канала "Срби за Русе")
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