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Presedintele frustratilor da foc la tara. Vor aparea lunetistii sa traga in multime?

Scris de Razvan SAVALIUC | Data: 11.08.2018 13:25

Absolut condamnabil gestul presedintelui Klaus Iohannis de a lua partea huliganilor care calca in
picioare oameni la propriu, si de a pune la zid Jandarmeria pentru ca a aparat sambata seara, cu profesionalism si
conform legii, sediul Guvernului.
Acest hot de case, care ne tine predici depre lege si moralitate, dar care refuza sa dea inapoi statului banii obtinuti
din imobilele luate prin fals, care musteste a ura impotriva coalitiei PSD-ALDE, este continuatorul, la o scara mult
mai mare a politicii de invrajbire a romanilor lansata de predecesorul sau Traian Basescu, alt “colectionar” de
case. De 14 ani romanii asista la un razboi romano-roman intretinut de la varful Presedintiei de indivizi precum
Basescu si Iohannis, incapabili sa empatizeze cu sufletul si dorintele acestei natiuni si sa actioneze in interesul
natiunii. Basescu insa a fost mic copil, la capitolul incitari publice, fata de Klaus Iohannis. Basescu era inteligent (in
sensul negativ) avea carisma si isi camufla abil actiunile anti Parlament si Guvern, insa actualul presedinte este
unul brutal, grobian, care iti lasa impresia ca daca ar avea parghiile necesare ar distruge totul peste noapte pentru
ca el sa scape de dosarele penale si sa mai iasa inca o data presedinte. Doamne fereste!
La 27 iunie 2018, intr-un editorial intitulat “Miroase a lovitura de stat, cu SRI scos din priza si Iohannis scos la
incitare”, opinam ca se intampla miscari deosebit de periculoase in societatea romaneasca. Forte obscure par sa
planuiasca o noua lovitura de stat, prin actiuni bine gandite ale unor grupari finantate din exterior. Si
ca ceva ingrozitor, mult mai tragic decat crima de la Colectiv, pluteste in aer si e pe cale sa se produca, cu
scopul ca PSD sa fie alungat de la Guvernare impotriva votului popular.
Pe baza informatiilor de pana atunci banuiam ca se va incerca daramarea Guvernului Dancila cu aberatia
de dosar de inalta tradare fabricat la plangerea sefului PNL Ludovic Orban. Numai ca dezbaterea publica a
relevat ca acel dosar nu avea nicio credibilitate, iar arma politica a marilor parchetelor a fost anihilata.
Acum este clar ca asa-zisul miting al Diasporei din 10 august 2018 era Planul A al statului paralel condus
de Iohannis. Cu concursul fostei Securitati, denumita azi SRI.
Planul A al statului paralel condus de Iohannis are numele de cod “Muie PSD”. Un sarit de pe fix a fost
invatat si pus sa defileze cu masina cu numere obscene prin tara si, ca la un semn, intreaga presa de
propaganda platita din afara ori de servicii, impreuna cu toti cantatorii de ode ai statului securist au ridicat
“muia” la rang de arta. Si efectele s-au vazut.
O parte extremista din societatea romaneasca, astfel incitata, a fost cuprinsa de convingerea ca a insulta
golaneste este calea de urmat. Muie sus, muie jos, muie la dreapta, muie la stanga, din toate partile si in
toate pozitiile, toti frustratii natiunii au fost cuprinsi de sentimentul ca ei reprezinta varful civilizatiei
europene, ca au datoria sacra sa se exhibitioneze contra bunelor moravuri pentru a apara “democratia”. De
aici si pana la incitari de violente extreme pe retelele de socializare, cu indemnuri explicite la omor, la
impuscat politicieni si jandarmi, scursura societatii a iesit mot in frunte clamand privilegiul de a face
“democratia”. “Noi facem revolutie, nu protest!” - a fost mesajul subliminal al frustratilor, unii finantati de
afara, care isi aroga azi dreptul de a calca democratia in picioare si a rasturna prin violenta coalitia de
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guvernamant aleasa prin vot popular. Ei pretind ca sunt Calea, Adevarul si Viata!
O tara intraga a trebuit sa asiste in ultimele saptamani la prestatia unor jeguri umane, incitand la ucideri in
masa si la rasturnarea ordinii constitutionale cu o nonsalanta alarmanta. Niste huligani isi imagineaza ca
pot rastuna prin insulte si violente rezultatul votul popular din decembrie 2016.
Statul paralel, care a declansat operatiunea “Muie PSD”, foloseste azi exact metodele folosite de comunisti
in anii '40. Exacerbarea scursurilor societatii, lipsite de educatie si civilizatie europeana, care stau cu muia
in gura de dimineata pana seara, si pretind ca ei sunt schimbarea. Comunistii au facut la fel: i-au incitat pe
toti neispravitii, pleava satelor si oraselor, fara loc de munca si carte, impotriva intelectualilor si
guvernantilor, pe care i-au terorizat, jefuit, omorat, bagati in temnite ori la munca silnica, prin “tribunale
populare” conduse de neterminati fara studii, facuti magistrati in scoli intensive de 6 luni.
Ce am vazut in noaptea dinspre 10-11 august 2018 in Piata Victoriei nu a fost un miting al Diasporei. Ci o
manifestare huliganica extrema, a unor indivizi barbari, care ar fi putut omora pe oricine ar fi strigat in
apararea Guvernului. Acesti barbari nu au avut nicio revendicare concreta, sociala, alta decat “Muie PSD” si
“Jos PSD”. Inca de la orele 17 au incercat sa intre cu forta in sediul Guvernului, ca sa provoace violente!
Cazul jandarmeritei rupta in bataie de zeci de brute care au calcat-o in picioare pana i-au rupt gatul este
imaginea fidela a creatiei statului paralel si a incitarilor iresponsabilului presedinte. Scursura societatii e
scoasa in fata si in stare de omor.
Nu au fost mai mult de cateva mii de protestatati violenti, dar au fost destul de aproape de a se initia o lovitura de
stat. Totul a fost dejucat de interventia laudabila si profesionista a Jandarmeriei Romane, care a reactionat foarte
calculat si nu s-a ajuns la morti in randul huliganilor. Cred ca asta se dorea. Populatia nu a marjat la acest miting
ultra mobilizat pe retelele de socializare si in presa de propaganda – pe care nimeni nu si l-a asumat ca organizare
- la care au participat ceva mai mult de 10.000 oameni (propaganda i-a umflat la 30.000 si chiar 70.000).
Participarea atat de restransa este inca o dovada ca romanii nu mai cad usor in plasa manipularii, chiar daca in
societate va exista mereu o patura extremista, frustrata, dispusa sa se lase antrenata.
Statul paralel nu a reusit lovitura de stat, dar va incerca in zilele urmatoare sa creeze un maidan ucrainean
la Bucuresti. Planul tradatorilor de tara aflati in slujba unor interese straine natiunii continua. Ordinul de zi
pe unitate al statului paralel este acuzarea Jandarmeriei, iar opozitia si agentii politici externi, impreuna cu Iohannis
acuza iresponsabil “interventia disproportionata a Jandarmeriei”. Sigur, acesti nebuni visau ca Jandarmeria sa
se dea la o parte si sa lase huliganii sa devasteze Palatul Victoria, ca ei sa apara apoi triumfal si sa puna mana
facil pe Putere.
Ma gandesc ca daca in zilele urmatoare statul paralel va intretine un maidan de tip ucrainean in Piata
Victoriei, si se va pregati ceva mai grav ca la Colectiv, oare cat va trece pana cand, dupa modelul din tara
vecina, vor aparea lunetisti mascati pe cladirile din vecinatate, care sa traga la intamplare in oameni, dupa
care sa dispara cu desavarsire? Iar apoi frustratii sa tipe ca i-a omorat Guvernul si astfel sa se puna mana
pe tara!!! Oare aici se va ajunge?
Lucrurile au devenit extrem de grave. Ce poate fi facut in zilele urmatoare?
Cred ca presedintele Klaus Iohanis trebuie pus urgent sub acuzare de inalta tradare de Parlament si suspendat.
Multe motive le-am expus deja in editorialul din luna iunie, mai sus mentionat... Cred ca este foarte necesara
convocarea de urgenta a Parlamentului pentru adoptarea unor masuri impotriva acestui presedinte al huliganilor,
care incita continuu la ura impotriva Guvernului si coalitiei majoritare. Apoi trebuie sa li se explice politic tinerilor si
celor care s-au lasat antrenati de buna credinta la protest, ca Romania poate cadea prada intereselor straine, daca
vom continua sa ne omoram intre noi acum cand avem sansa sa performam economic.
Cred ca sefii SRI trebuie demisi in bloc pentru ca nu au aparat interesul national si au permis asemenea atrocitati
extremiste, fara sa le previna. Opinez ca SRI ar trebui desfiintat si din el sa mai ramana doar brigada antitero.
Democratia trebuie aparata! Suntem un stat european, nu mai venim din perioada comunista pentru a se putea
justifica alungarea in forta a conducerii statului. Intr-o democratie votul populat se respecta, iar minoritatea
frustratilor nu poate sa rastoarne cu forta un guvern. Majoritatea tacuta a acestei tari nu poate accepta ca niste
huligani si tradatori de tara sa le fure votul! Cine nu se simte reprezentat, cui nu-i convine, are dreptul sa
protesteze pasnic si sa mearga la vot la urmatoarele alegeri! Pana la viitoarele alegeri votul majoritatii trebuie
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respectat, iar Guvernarea aleasa trebuia lasata sa isi duca mandatul pana la capat, bine sau rau. Altfel nu e
democratie, ci anarhie! Si inalta tradare!

PS – Ultima manevra a celor care vor sa rastoarne Guvernul cu forta este sa-i demoralizeze pe jandarmi cu
ajutorul unor procurori militari. In cursul noptii si in aceasta dimineata s-au facut sute de plangeri penale
impotriva jandarmilor sub pretextul ca au folosit abuziv forta. In unele plangeri s-au indicat numele
concrete ale unor jandarmi si functiile acestora (informatii ce nu puteau fi oferite decat de servicii). Scopul
acestei actiuni de intimidare este ca la urmatoarele zile de protest jandarmii sa fie timorati si determinati sa
se retraga din obiectiv sa lase huliganii sa intre sa devasteze Guvernul. Iar apoi sa se preia conducerea
tarii de catre oamenii instigatorului national.

page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

