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Este Maior complicele lui Joe Biden?
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Analistul politic Cozmin Gusa lanseaza ipoteza conform careia glontul de aur in campania electorala
din Statele Unite ar putea sa fie tras de la Bucuresti. Nimerindu-l pe Joe Biden. Contracandidatul lui Donald Trump.
Acest scenariu sta in picioare. Iar legaturile duc direct la George Maior, fostul sef al Serviciului Roman de Informatii
si, in prezent, ambasador extrardinar si plenipotentiar al Romaniei la Washington. Numit acolo de Klaus Iohannis.
Si sustinut in continuare de acesta. De partea cui e George Maior?
Avem toate motivele sa afirmam fara nicio ezitare ca George Maior se plaseaza politic de partea Partidului
Democrat din Statele Unite. Avem de asemenea toate motivele, cantarind comportamentul lui Klaus Iohannis, sa
facem si o a doua afirmatie. Si anume ca, in ciuda faptului ca a dat de cateva ori mana cu Donald Trump si s-a
alintat in timp ce acesta il batea barbateste pe umar, presedintelui Romaniei ii este mult mai confortabila compania
democratilor. Si s-ar bucura sincer daca Donald Trump ar fi invins de Joe Biden in campania prezidentiala din
Statele Unite. Si, in fine, este obligatoriu, daca vrem sa facem un rationament corect, sa pornim de la premiza unui
puternic parteneriat care il leaga pe Klaus Iohannis de George Maior.

Sa incepem cu sfarsitul. Aparent, Klaus Iohannis ar fi avut toate motivele sa nu-l mentina in functie nici macar o zi
pe George Maior. In pozitia de sef al Serviciului Roman de Informatii. Dar in mod straniu Eduard Hellvig l-a inlocuit
pe acesta abia dupa trecerea unei bune perioade de timp. Un timp in care George Maior a avut vreme sa-si
impacheteze cu grija jucariile si scheletele unora si altora, pe care le depozita in fiset. Chiar si dupa aruncarea pe
horn a lui George Maior, la butoane a ramas o bucata de timp generalul Florian Coldea, care a continuat si el sa
impacheteze. Iar acum actioneaza in forta din intuneric, amestecandu-se in viata politica in general si in campania
electorala prezidentiala in special.

Perioada tandemului Maior-Coldea la conducerea Serviciului Roman de Informatii a coincis nu atat cu
transformarea institutiei in principala politie politica a Romaniei, ci mai ales cu o vasta operatiune de confiscare a
principalelor institutii civile ale statului. Care, rand pe rand, au devenit prizonierele SRI. In toata aceasta perioada,
cea mai mare consumata sub regimul Traian Basescu, a existat fara nicun fel de discutie un parteneriat din ce in ce
mai bine consolidat intre conducerea Serviciului Roman de Informatii si serviciile secrete din Statele Unite. Cand
esti partener cu o putere de anvergura Statelor Unite, rezultatul este ca tu nu afli mare lucru despre omologii tai, in
schimb omologii tai stiu totul despre tine. Si pentru asta te si decoreaza in mod repetat.

Prin urmare, noi nu am aflat si nici nu ne-a prea interesat ce se intampla in subteranele puterii de la Washington. In
schimb, ceea ce se intampla in subteranele puterii de la Bucuresti se putea citi de pe malul Potomacului zi de zi cu
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mare usurinta. Au fost cunoscute de catre partenerii nostri americani toate incalcarile grave ale democratiei puse la
cale de institutiile de forta din Romania si toate incalcarile fatise, brutale, de o violenta fara precedent in istoria
recenta a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, care ii vizau in special pe adversarii politici ai regimului
Basescu si pe oamenii de afaceri care nu faceau parte din anturajul acestuia. Dar Statele Unite au inchis ochii si nu
au reactionat in niciun fel, pentru ca in acest fel au reusit sa-i aiba la mana pe cei mai importanti parteneri politici de
la Bucuresti.

Pe tot parcursul mandatelor lui Traian Basescu, la Washington la putere s-au afat democratii. Acest democrati
si-au impartit sferele de influenta. Joe Biden, aflat la acea data intr-o pozitie cheie in administratia Statelor Unite,
s-a ocupat indeaproape de statele din estul Europei si in special de Romania. El a slujit aici interesele Statelor
Unite, in mod direct si in mod indirect, prin intermediul ambasadorului Mark Gitenstein. Iar cand acesta nu mai
facea fata, o trimitea la Bucuresti pe asistenta sa Victoria Nuland. Ei actionau ca niste veritabili pompieri de
serviciu, atunci cand cosmelia lui Traian Basescu lua foc. Cum s-a intamplat la referendumul pentru suspendarea
acestuia. Referendum intors pe dos, dupa ce Basescu a fost demis de populatia Romaniei, pe mana Curtii
Constitutionale, dar in realitate de catre serviciile secrete, in special SRI, care au lucrat intr-un strans parteneriat cu
omologii lor din Statele Unite. Poate dvs., cei care cititi astazi aceste randuri, nu va mai amintiti. Dar eu imi
amintesc foarte bine descinderile care au avut loc atunci la Bucuresti ale unor oficiali americani, sub directa
coordonare a lui Joe Biden si chiar descinderile unora dintre acestia la Palatul Cotroceni, unde presedinte interimar
era Crin Antonescu. Toate aceste interventii au avut drep scop influentarea majora si brutala a politicii de la
Bucuresti.

In acest parteneriat, care, iata, a avut si calitatea de a-l sustine fie si impaiat pe Traian Basescu la putere, acesta,
precum si echipa sa, in care o pozitie centrala o ocupa tandemul Maior-Coldea, nu aveau cum sa nu plateasca la
greu pentru serviciile facute. Si astfel Joe Biden, in mod direct si prin interpusi, a putut sa faca la Bucuresti, cum a
facut si la Kiev, afaceri extrem de profitabile. Afaceri personale. Dincolo de afacerile in interes american. Joe Biden
a lucrat in Romana intr-o stransa combinatie cu ambasadorul Mark Gitenstein. Un prim si evident, ca sa nu spun
flagrant rezultat al acestei aliante si a datoriei platite de catre regimul Basescu, este plasarea ambasadorului in cea
mai importanta pozitie financiara pe care Romania i-ar fi putut-o oferi unei persoane avide de castiguri uriase. Asa
se face ca Mark Gitenstein a devenit presedintele Fondului Proprietatea. Si, din acel moment, a castigat pentru el
si protectorii sai de la Washington, dintre care cel mai important este Joe Biden, miliarde de dolari. Bani buni,
romanesti. Iar printre numeroasele combinatii financiare puse in opera in acea perioada si ulterior s-a numarat si
faimoasa mega-escrocherie Microsoft. Pentru care exista deja doua denunturi semnate de fostul ministru al
Comunicatiilor Gabriel Sandu si depuse atat la Departamentul de Justitie al Statelor Unite cat si la Casa Alba,
atentie, sub mandatul lui Donald Trump.

Aceasta istorie, in buna masura inca secreta, nu se incheie aici. Sa ne amintim ca in perioada in care Elena Udrea,
cel mai apropiat colaborator al lui Traian Basescu, a fost detinuta intr-un penitenciar in Costa Rica, ea a fost
supusa unei intense operatiuni de debriefing de catre reprezentanti FBI. Se intampla tot sub mandatul lui Donald
Trump. Si cine are memorie buna va recunoaste ca prin mai multe demersuri editoriale am atras atentia ca cel vizat
la capatul acestui efort FBI nu a fost atat Traian Basescu, cat Joe Biden, despre care se stia in cercurile bine
informate ca va deveni principalul contra-candidat al lui Donald Trump in cursa pentru Casa Alba. In cele din urma,
dupa ce a spus tot ceea ce avea de spus, Elena Udrea s-a putut intoarce linistita in Romania. Si, intr-un prim
avant, a lasat chiar sa se inteleaga ca s-ar putea sa se inscrie in cursa electorala prezidentiala. Nu a mai facut-o.
Dar este libera bine merci. Si probabil libera va ramane. Pentru ca a varsat tot ceea ce trebuia varsat despre Joe
Biden.

Presupun ca nici afacerile din domeniul energiei nu sunt neglijate de anchetatorii FBI, care investigheaza ceea ce a
facut Joe Biden nu numai in Ucraina, ci si la Bucuresti. Una peste alta, nu m-as mira deloc ca intr-adevar, asa cum
sugereaza Cozmin Gusa, glontul de aur sa fie tras de la Bucuresti, lasand Partidul Democrat american fara un
candidat cat de cat eligibil. Cu acest prilej vom vedea ce mai face George Maior, ambasadorul nostru la
Washington, partener de nadejde al lui Joe Biden. Va ramane pana la capat in tabara acestuia? Sau va defecta?
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Sau deja a defectat si noi nu stim? Intrebarea nu este fara sens. Pentru ca, la randul sau, George Maior este
partener al ui Klaus Iohannis. Pana la urma, in ce teren joaca Klaus Iohannis? In terenul lui Donald Trump? Sau in
terenul lui Joe Biden? Raspunsul la aceasa ultima intrebare ar putea sa sugereze ca glontul de aur e reversibil.
Pleaca de la Bucuresti la Washington, loveste ce e de lovit si se intoarce la Bucresti, pentru a lovi din nou. Ce e de
lovit.
Sursa: Corectnews.com
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