DélHír portál - Vučić fegyverkezésre költi a szerbiai adófizetők pénzét, miközben a béke balkáni nagyköve
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USA-beli elemz?k azt állítják, hogy mintegy egymilliárd
dollárba kerül egy olyan l?fegyver kifejlesztése, amellyel most a haladó rezsim
ellen?rzése alatt lév? szerbiai médiumok kérkednek.
Mir?l is van szó? A kragujevaci Zastava fegyvergyár befejezte egy új gépkarabély fejlesztését,
amelyet az elkövetkez? napokban mutatnak majd be a szerb állami és katonai vezetésnek. Az
újonnan kifejlesztett automata karabély a fentebb említett „szakért?i” vélemények szerint az
ezen típusú l?fegyverek legmodernebb generációjába tartoznak.
A Zastava fegyvergyár mérnökei állítólag egy év alatt fejlesztették ki a „21. századi katonák
fegyverét”. A Blic által közzétett „szakvélemények” (amelyek olcsó reklámként még talán el is
adhatóak), azt állítják, hogy ilyen fegyvert eddig egyetlen hadsereg sem hozott létre a világon.
Aki egy kicsit is járatos a témában, az tisztában van azzal, hogy a világon mindössze néhány
állam képes csúcsfegyverek kifejlesztésére. Ezek közé tartozik els?sorban az USA, Izrael, és
Oroszország. Ennek oka az említett országok hadiipari, gazdasági fejlettsége, illetve a
fegyvergyártásban szerzett eddigi óriási tapasztalatuk. Igencsak kicsi a valószín?sége, hogy a
szegényes anyagi és emberi er?forrással rendelkez? szerbiai fegyvergyártó cégek képesek
lennének ilyesmire.
Tételezzük fel azonban, hogy a kragujevaci Zastava szakembereinek mégis sikerült valami
egyedülállót alkotniuk. Ebben az esetben viszont felmerül a kérdés: vajon miért van erre
szükség? A Balkánon elméletileg béke uralkodik, a szerb kormány feje a régió
„békeköveteként” igyekszik bemutatni magát a nyilvánosság el?tt, aki elnökválasztási
kampányában is a stabilitás és a béke meg?rzését tartja egyik f? érdemének és sikerének.
Ha ez tényleg így van, miért kell az adófizet? polgárok pénzét harci gépek vásárlására,
l?fegyverek, páncélos járm?vek fejlesztésére költeni? Miközben egyebek között a gazdaság, az
egészségügy és az oktatás területén a teljes hanyatlás tapasztalható...
(A kép illusztráció)
Szerb sajtó nyomán F.J.
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