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Putin ridica Blocada de foc, iar George
Friedman prevede atacarea Romaniei si a
Moldovei
In ciuda propagandei Vestului ca Rusia bate in retragere, Vladimir Putin
decreteaza mobilizarea partiala. Adica, un plus de 300.000 de rezervisti,
militari de cariera, cifra confirmata si de ministrul apararii Serghei soigu.
Ceea ce ne-a speriat ieri a fost articolul prestigiosului analist George
Friedman, care vorbea despre o optiune a Rusiei de a ataca Moldova sau
Romania.
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Presedintele Klaus Iohannis e prezent la New York. Nu credem ca a solicitat partenerului
strategic sporirea garantiilor noastre de securitate. Poate ca, intre timp, guvernul generalului
Ciuca a facut-o.
Pentru a spulbera orice indoiala, presedintele Federatiei Ruse (pentru prima oara de la inceperea
razboiului in direct la tv) a tinut ambele maini pe masa, ca sa infirme zvonurile legate de starea lui
de sanatate. Parerologii de serviciu zic ca mobilizarea e un semn de slabiciune al Moscovei.
Specialistii militari sunt, insa, de alta parere. Actiunea reprezinta o escaladare a razboiului din
Ucraina. in zadar Joe Biden a ridicat aseara tonul cerand o si mai acerba ofensiva.
De fapt, razboiul e al Rusiei contra SUA, iar batrana Europa a cazut din senilitate in transee. si si-

a pierdut in noroi si palaria. Portofelul e amanetat demult.

Blocada de foc de la Murmansk la Latakia
Pe langa activarea unor noi unitati de lupta, Moscova isi improspateaza fortele de la Murmansk
(vecinatatea nordica a Rusiei cu Norvegia) la Latakia (portul din Siria).
Povestea cuceririi a 2000 de km patrati de catre armata ucraineana, dintr-un teritoriu de 17000
(suprafata ocupata de pro-rusii din Crimeea), a fost cel mai bun basm pentru gleznutele goale
care dadeau like-uri de pe triciclete si visau la eroi si eroine galben-albastre.
Putin nu le-a spus inca rusilor despre razboi. Dar nici nu le-a mai reamintit sforaitoareea formula
a “Operatiunilor speciale”, doar ca Occidentul ameninta Rusia cu un razboiul nuclear. Aici, liderul
de la Kremlin a pus bomba cu ceas. Pe langa activarea blocadei Murmansk-Latakia, Putin
aprinde spiritul razboinic al rusilor. Dar si indignarea rusilor progresisti care n-ar pune oala pe foc,
darmite sa mearga la oaste. Se spune ca, ieri, peste o mie de protestatari au fost ridicati de
politie.

desen stefan Popa Popa’S
Beligeranta din Crimeea trece la un nivel superior. Starea frontului cu siguranta ca se va
schimba. Tactica si strategiile de lupta vor fi altele. Occidentul va inaspari sanctiunile, America va
livra si mai multe arme. Tensiunea va creste. in timpul asta, „Generalul Iarna” amusineaza. Iar
preturile facturilor se ridica pana la cer.
citeste si:Forta exploziva a adevarului

Noua ne arde basca de frica.Cica gambitul romanesc este extrem de dubios
Dar ceea ce ne-a ingrijorat grav ieri a fost profetia lui George Friedman, analistul de la
Geopolitical Futures, ca printre principalele optiuni ale Moscovei ar fi atacarea Republicii Moldova
si Romania. “Motivul? Un atac asupra unui aliat american i-ar diminua posibilitatea
Washingtonului de a sprijini logistic Ucraina, Washingtonul urmand sa fie angrenat pe doua
fronturi, scrie Friedman.
De ce a speriat Romania? Nu a gasit o alta optiune?
Pentru ca Finlanda si Polonia ar avea forta de reactie rapida si mai vertiginoasa. Geopoliticianul
zice ca “gambitul romanesc este extrem de dubios.” Dupa cum se stie, gambitul este o deschidere
de sah, in care un jucator, cel mai adesea albul, sacrifica vreun pion sau o tura, cu speranta de a
lua adversarul prin surprindere. Ce gambit la romani? Partenerul muta piesele pe table de joc.
Noi suntem doar tacurile de la masa de biliard, in care pana si bilele sunt rostogolite de altii.

Friedman nu-i cacazeanu
Friedman are o buna reputatie pentru ca rar a facut predictii gresite. Teama ne e ca vreo racheta
sa nu fie slobozita in plina iarna spre vreun obiectiv din sistemul energetic national si sa ne
provoace blackout-ul, despre care se tot vorbeste in soapta pe la guvern.
Dupa vara obsedantului slagar “incalzirea globala,” vine si infrigurarea globala, iar Generalul Iarna
isi freaca mainile de bucurie ca-si intra-n paine in noul Gazingrad.
Pe langa blocada Murmansk-Latakia, Putin asteapta activarea indignatilor europeni. El da banii
de prastii. Bolovanii se gasesc in caldaramul marilor metropole, in caz ca preturile facturilor vor
urca la cer.
Blocada Stalingradului (acolo unde bunicul meu a cazut prizonier), inca mai reverbereaza in
mintile europenilor de conditie, provocand cosmaruri. in anii celui de-al doilea razboi mondial,
acolo s-a verificat proverbiala rezistenta rusa.

Dar daca ursii nu vor sa lupte?
Putin are mai multe optiuni. Niciun teafar la minte nu crede in sansa victoriei ucrainene. Razboiul
va dura atat cat Putin si oligarhii buni ai lumii vor avea chef. Nicio parte beligeranta n-are, insa,
pofta de pace.
Nu vedeti ca a fi pacifist azi inseamna, in mintea trotinetistilor, putinism? Acestia lupta cu tastele
pe net, in loc sa ia calea Ambasadei Ucrainei la Bucuresti si sa se inroleze, devenind si ei barbati
adevarati.
Prima aparitie tv a liderului de la Kremlin a avut ca principal obiectiv deschiderea temei razboiului

in societatea ruseasca, dar si pregatirea referendumurilor din Donetsk, Lugansk, Harkov si
Zaporojie. Se zice ca in cazul in care majoritatea opteaza pentru independenta, Rusia va asigura
protectoratul, iar sansa negocierilor de pace pica din prima popica.
De ce ne-a bagat, totusi, Friedman in ecuatie? Ramane o enigma.
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„Celor care isi permit sa ameninte Rusia cu armele nucleare, vreau sa le reamintesc ca tara
noastra are si diverse mijloace de distrugere, cu solutii tehnice mai moderne decat ale statelor
NATO. Iar, cand integritatea teritoriala a tarii noastre este amenintata, pentru a proteja Rusia si
poporul nostru, cu siguranta vom folosi toate mijloacele din dotare”, a spus Vladimir Putin, in
declaratia televizata.
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