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DE CE A FOST ADUS HENRY KISSINGER LA
DAVOS sI PENTRU CIND A VORBIT?
La Davos, fostul secretar de stat american Henry Kissinger nu a vorbit in
numele lui Putin si nu a prezentat ideile lui Putin. (Nici eu, care am exprimat
de mult idei similare, nu am facut asta vreodata.)
Kissinger nu este “pro-rus”, ci pro-american. Sa nu ne lasam indusi in eroare de slugoii
propagandei razboinice a asa zisului “globalism-progresist” si a “noii normalitati” care ii taxeaza pe
toti cei realisti sau pe toti cei pacifisti sau pe toti cei care nu utilizeaza salutul lui Bandera, “Slava
Ukraini!”, ca fiind “putinisti”.
El a spus ce gandeste ca exponent al doctrinei geopolitice a realismului.
Popoarele trebuie hranite, iar ele nu se hranesc din iluzii, ci din realitati. Cei care aseaza dorinta
inaintea putintei sunt responsabili pentru nefericirea popoarelor. Cei care nu au intelepciunea
spre a distinge intre ceea ce se poate si ceea ce nu se poate nefericesc lumea. Nu conteaza ca
realitatea nu ne place. Numai pe temelia ei se poate construi ceva cat de cat just, si, in orice caz,
fezabil si durabil.
Apoi a spus ceea ce gandeste ca sustinator al intereselor americane si euro-atlantice vitale.
Este interesant de remarcat ca talibanii euro-atlanticismului de la noi, care pledeaza fara limite ca
Romania sa nu iasa din vorba SUA, considera ca ideile expuse de Kissinger ar fi nocive pentru
romani. Sa fi constatat ei ca ar fi disparut congruenta intre interesele strategice americane si cele
romanesti?! Aflam, astfel, ca acestia nu sunt de fapt pro-americani, ci pro-sorosisti.
in al treilea rand, intrucat fata de evolutia reala a situatiei in lume si pe frontul ucrainean, tot mai
multi lideri occidentali se pregatesc sa iasa din incurcatura abandonand Ucraina, sunt convins ca
Henry Kissinger a fost trimis la Davos ca sa spuna public, de pe inaltul soclu al autoritatii sale
profesionale, ceea ce aceia gandesc, dar nu au curajul sau nu vor inca sa spuna.
De aceea, cine are urechi de auzit, sa auda! Nu trebuie sa iti placa Putin sau politica lui, ca sa
vezi realitatea mersului istoriei. Cu cat iesirea de pe contrasensul istoriei va intarzia, cu atat
amenda va fi mai mare.
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