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Un presedinte tradat, o tara vanduta
Publicarea transcriptului discutiei telefonice dintre presedintele SUA si cel al
Ucrainei reprezinta un nou standard de comunicare politica, pe care lumea
contemporana pare a il accepta cu usurinta cu care accepta executiile virtuale,
dar la fel de periculoase de pe social media.
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Am scris acum cateva luni despre un moment bizar (din lungul sir de bizarerii politice pe care
democratul Biden le-a facut in cariera sa politica), prin carefostul vice presedinte al SUA
dezvaluia santajul la care a supus Ucraina, pentru a il concedia pe
procurorul general care ii ancheta fiul, Hunter Biden. Joe Biden
declara senin, la o intalnire cum, aflat in vizita oficiala la Kiev, l-a
amenintat pe presedintele ucrainean Porosenko ca ii va taia o
linie de credit de un milliard de dolari daca nu scapa de procurorul
general care avusese curajul sa ceara audierea fiului sau pentru
presupuse acte de coruptie executate printr-o firma cu interese
petroliere din Ucraina si rondata oligarhilor rusi. Biden senior se
lauda ca i-a dat sase ore lui Porosenko ca sa il dea fara pe
procuror. Acest lucru s-a intamplat. santajul lui Biden a reusit. Mai mult, ancheta despre
presupusele fapte de coruptie ale companiei unde Hunter Biden era actionar a incetat ca prin
farmec. Ca un fapt divers, sa mai notam folosirea, ca si in cazul Romaniei, a ambasadei

americane ca promotor funciar si privilegiat al unei furibunde campanii anitcoruptie ale unei
ambasadoare numite de Obama la Kiev. Pe fundalul pregatit de activistii nou privatizatei
ambasade americane pe persoana fizica de catre Biden si administratia Obama, procurorul
general ucrainian se bucurase, exact ca si cei acuzati din Bucurestii luptei anticoruptie, de
injuriile si adjectivele ong-istilor si activistilor civili stipendiati de catre aceasta. Procesul de
decridibilizare fusese dus pe mai multe nivele, fiind o clasica miscare neo-marxista de distrugere
a imaginii unui om care deranja interesele personale ale unui leader american al sectei
democrate, incepind cu minciunile despre existenta unei coruptii, niciodate dovedite, la adresa
procurorului si culminand cu santajul lui Biden. Daca acest mecanism nu se numeste coruptie iar
cei care l-au organizat nu se cheama grup infractional organizat, atunci trebuie sa aruncam codul
penal si jurisprudenta din orice tara la gunoi, pentru a adopta noul lexicon Orwellian al neomarxismului contemporan.
Dupa ani in care zvonurile, substantiate sau nu, despre coruptia endemica a lui Biden
(informatii disparate au existat si in Romania) au traversat spatiul online, iata ca drama
oriental servita ieri la Washington a readus in discutia publica, susotelile din cotloane. Un
informator plin de civism anticoruptie, a facut un denunt la adresa lui Trump, cu privire la o
discutie telefonica dintre acesta si noul presedinte ucrainean Volodymyr Zelensky. Conform legii
americane votate de catre democratii sub Obama, un functionar public are voie sa isi parasca
seful, chiar daca acela este insusi presedintele, daca acesta considera ca o infractiune a avut
loc. Acest fenomen a permis aparitia, de-a lungul ultimilor ani, a unor imens de daunatoare
scurgeri de informatii, care au fost politizate si folosite ca arme de distrugere a opozantilor politici.
Drama ucraineana deci pare a nu se termina. Un angajat al Situation Room, celebra incapere in
care se presupune ca secretele americane raman secrete pe vecie, a decis, conform propriilor
sale percepte ideologice, ca Trump a incalcat legea, denuntand informatii din conversatia lui cu
Zelensky. Cum se vede din documentul publicat de catre Casa Alba, documentul poarta initial
clasificarea Secret, urmata de doua alte clasificari. Scurt pe doi, pentru a fi clari, cel sau cea care
a ascultat, conform fisei postului, discutia pentru a o reda in forma de transcript, a tradat. si nu a
tradat pe oricine ci pe insusi presedintele SUA. Fapt grav si extrem de sever. Caci inseamna ca
nici macar comunicatiile speciale ale presedintelui SUA (coordonate de o unitate specializata
independenta si perfect etansa) nu mai sunt sigure. Un membru al acelei echipe a decis ca ceea
ce spune comandantul sau suprem nu este in linie cu parerile sale si le-a dezvaluit. Ca atare,
Trump s-a vazut nevoit sa declasifice intreaga discutie, fapt distrugator pentru calitatea intrinseca
a unor astfel de dialoguri. Pentru ca declasificarea acestei discutii a relevant un fapt pe care
numai cativa aveau dreptul sa acceseze: nici Germania si nici Franta nu fac nimic pentru a
rezolva situatia Ucrainei. Caci cine citeste atent documentul, va vedea ca Trump, fara
menajamente ia spune lui Zelensky ca nu este multumit de eforturile pe care le depun cele doua
puteri europene pentru a incheia criza din Ucraina. Mai mult, in timpul dialogului, Zelensky
confirma acelasi sentiment, subliniind ca a discutat cu Merkel si cu Macron, corifeii asa zisei
luptei cu Rusia, enuntand si principala disensiune, anume faptul ca sanctiunile impuse dupa
anexarea Crimeii nu au nici un efect, cele doua puteri europene fiind prea putin predispuse la
aplicarea lor. Acest sabotaj european permite Rusiei sa continue ocupatia teritoriilor ucrainiene,
sustine Zelensky, in acord cu opiniile lui Donald Trump. Aceasta identitate de vederi dintre cei doi
presedinti (alaturi de clara simpatie a lui Zelenski fata de metodele electorale ale lui Trump, pe
care el insusi recunoaste ca le-a folosit in propria sa campanie) propune o abordare comuna,
care contravine politicii europene agreate de catre vechii activisti obamieni si principalul lor
agent, Biden. Numit ca principal negociator in problema Ucraina, Joe Biden nu a facut nici un

secret din politica sa docila fata de interesele germane si dorintele rusesti, pe care practic le-a
lasat intacte. Mai mult discutia celor doi gliseaza usor spre deconstructia retelei privatizate din
cadrul amabasadei americane din Kiev, pe care amandoi presedintii o considera ostila adevarului
si neconforma cu interesele reale si situatia din teren. La atenta citire a transcriptului, analistul
experimentat poate detecta structura unei retele care a sabotat activ si permanent politicile atit
ucrainiene cat si cele americane in cadrul conflictului ucrainean. Zelensky vorbeste de catre
concedierea amabasadorului lui Porosenko la Washington iar Trump vorbeste despre plecarea
ambasadoarei lui Obama la Kiev.Observam aici o simetrie totala cu ceea ce se intampla in
Romania, unde ambasada SUA la Bucuresti este si ea
privatizata de catre interese personale ale sectelor neomarxiste care sunt in coordonare perfecta cu aceeasi
privatizata amabasada romaneasca din Washington.
Simetria dintre structurile diplomatice virusate ucrainiene
si cele romanesti este absoluta si propune o analiza, deci,
mult mai profunda a jocului declansat de catre denuntul
infam al celui care l-a tradat, din Situation Room, pe Trump.
Caci nu numai un presedinte al SUA a fost tradat, dar si o
tara intreaga, Ucraina a fost vanduta la piata sectantilor globalisti.
Abia la 30 de minute de la debutul conversatiei, Trump face un prim gest, care va declansa de
fapt intreg mecanismul furiei democrate. Trump ii cere lui Zelensky, daca poate sa ii faca o
favoare si sa afle despre CrowdStrike, compania angajata sa afle adevarul despre furtul de
emailuri din serverele Partidului Democrat (care a stat la baza dezvaluirilor Wikileaks despre cum
Hillary Clinton practic a deturnat voturile contracandidatului sau Bernie Sanders), precum si o
vaga referinta la celebrul procuror Mueller. Aceste intrebari puse noului leader ucrainean vor
declansa reactia de panica a lui Pelosi si a tuturor celorlalti activisti din structurile de putere
subterana de la Washington. si va produce tradarea din Situation Room. Un element din spusele
lui Trump a atins un adevar ascuns, un mare secret, pe care democratii si promotorii excrocheriei
Russiagate nu doresc sa fie descoperit.
Abia pe plan tertiar, inferior principalelor planuri ale discutiei, intervine si subiectul actiunilor lui
Joe Biden in Ucraina, dar doar ca element de recuzita scenica. Reiese foarte clar din transcript
ca ambii presedinti stiu exact cum stau lucrurile despre activistii deep state din tarile fiecaruia.
Pentru ca numai asa se explica de ce Zelensky cere ca viitorul sau ambasador sa fie acceptat in
cercul lui Trump, pentru ca acesta sa fie informat direct si fara virusarile sectante ale statului
subteran (paralel l-ar numi unii). Lipsa de incredere in propriile structuri ale celor doi presedinsi
este uimitoare, in subtext ei doi recunoscand ca nu pot avea incredere in mecanismele oficiale. in
acelasi timp, Zelensky face un pas suplimentar, asezandu-se in fata pustii. Propune discutii
personale si directe, propune o cunoastere personala intre cei doi, tocmai pentru a scurcircuita
orice incercare de a falsifica infomatia reala. O clara iesire din tarcul european pe care Franta si
Germania l-a impus elitei politice ucrainiene (identic ca in cazul Moldovei sau Romaniei, rare
pana la inexistente fiind iesirile din decorul aseptizat european al leaderilor celor doua tari). Ca
atare Trump, acceptand oferta lui Zelensky, ii cere sa faca tot posibilul sa vorbeasca cu cei doi
oameni de incredere ai lui, procurorul general Barr si Rudy Giuliani. in realitate Trump, pentru a
verifica gradul de incredere pe care il poate acorda lui Zelensky, ii propune sa ii lase pe cei doi sa
cerceteze din interior itele afacerilor care au stat la baza dosarului fals despre Rusia (care l-a
blocat in prima parte a mandatului sau) si a violentelor iesiri din regulile democratice si civilizate

ale lui Biden si acolitilor sai. Doar la nivel net inferior se afla dorinta trumpiana de a gasii
murdarie impotriva unui oponent care oricum nu il jeneaza foarte mult. De fapt Trump il testeaza
pe Zelensky. Ceea ce denota ca el stie deja mult mai multe decat spune si doreste sa verifice
daca gestul ucrainianului este unul sincer sau doar de fatada. Numai ca, omul planuieste iar
Dumnezeu rade, spune un vechi proverb ebraic.
Astfel apare turnatorul deontolog si transcriptul discutiei trebuie sa fie facut public. Trump este
tradat de cineva din interiorul mecanismul sau de securitate, iar Ucraina se afla aruncata intr-una
dintre cele mai mari crize de incredere internationala pe care o natiune putea sa o cunoasca.
Daca la Washington, Pelosi si gruparea socialist-internationalista au anuntat ca vor cere
anchetarea si apoi destituirea lui Trump, la Kiev, Zelensky va trebui sa isi resolve problema
severa creata in relatiile cu cei doi mari europeni, Merkel si Macron. Ca urmare a turnatoriei si
obligatiei de a declasifica discutia telefonica, europenii au aflat ca un nou pol politic, dual la
inceput, atasat insa Poloniei (unde SUA tot trimit noi contingente de soldati) s-a constituit intre cei
doi noi prieteni. Sigur nu le-a placut, mai ales fiind direct acuzati de colaborationism cu Rusia pe
spatele Ucrainei. Fapt evident in situatia reala din teren si imposibilitatea rezolvarii problemei
teritoriale dintre Ucraina si Rusia.
Ca atare, democratii lui Pelosi au realizat o incredibila greseala, oferind Europei si lui Putin, prin
anchetarea lui Trump, tocmai motivul de a refuza si mai puternic Ucrainei o solutie reala
problemelor sale. Un astfel de cadou geo-politic nici presedintele Putin nu putea spera de la aripa
socialist-radicala din Partidul Democrat american. Nicaieri in lume socialistii nu s-au departat de
Moscova, dar prin procesul de impeachement pe care Pelosi l-a declansat, adevarul ca minciuna
sta cu regele la masa este si mai evident. Macar pe timpul lui Obama, Biden ascundea politicile
sale de colaborare cu Rusia agresoare, acum democratii il ancheteaza tocmai pe presedintele
american care lupta pentru eliminarea pericolul rusesc din Ucraina.
Mai mult, prin Pelosi, statul paralel american si sectele neo-marxiste globaliste au reusit sa faca
veridice acuzatiile aduse impotriva lui Biden si fiul. Mai mult, Pelosi a reusit eliminarea definitiva a
lui Joe Biden din calitatatea sa de candidat serios la nominalizarea democrata pentru alegerile
prezidentiale americane din anul viitor. Caci de acum inainte atat democratii cat si Trump vor
scoate elemente nestiute ale afacerii Biden din Ucraina, aneantizand orice strategie de succes
electoral a acestuia. Pelosi, practic a deschis, in interiorul Partidului Democrat, calea exclusiv
candidatilor socialisti radicali, in dauna centristilor. in substanta sa, miscarea de impeachement a
mutat partidul sau din segmental de centru-stanga in deriva extrema stangista, globalista, eco
khmerica si anti capitalista a societatii americane. Nu numai ca ancheteaza un presedinte care
ceruse Ucrainei sa ii furnizeze elemente cu privire la diferite actiuni anti americane care au avut
loc pe teritoriul Ucrainei (pare ca un facut ca multe dintre atacurile impotriva mai multor leaderi
americanu au legaturi ucrainiene sitematizate pe teritoriul acestei tari), dar blocheaza, inca odata
acsiunile administratiei Trump pentru foarte multe luni bune de acum inainte. Un cadou nesperat
dat Europei globaliste (impotriva careia tocmai ce Trump glasuise de la tribuna ONU) si Rusiei
care doreste eliminarea subiectului Crimeea de pe agenda internationala si eternizarea prezentei
sale in regiunile rusofone ucrainiene cum ar fi Donbass.
Ceea ce pare a scapa tuturor este urmatorul fapt banal:in timp ce Biden are voie sa ceara
destituirea unui procuror general al unei tari suverane, prin santaj si
amenintare, in acelasi timp Trump nu are voie sa ceara unui presedinte al
aceleasi tari suverane sa ancheteze acest lucru? De ce ar avea Biden voie si Trump nu?

Aceasta abordare de tip khmerii rosii ascunde o degradarea politica si o decaderea morala care
sunt imense. Un presedinte american a fost tradat si o tara europeana, victim a unei agresiuni
salbatice rusesti a fost din nou vanduta. Bine ati venit in lumea lui Orwell unde razboiul este
pace, libertatea este sclavie iar ignoranta este putere. Peste orice insa, ca un nor cenusiu,
ascunzand soarele, coruptia este o constanta permanenta. Bine ati venit in post democratie.
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