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SUA si UE gresesc fatal stapanind romanii cu arma catuselor
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Din ce in ce mai multi romani sunt revoltati de politica pe care Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana au adoptat-o cu privire la Romania. Nimeni nu mai crede ca aceste forte sunt straine de abuzurile pe care DNA, SRI si alte institutii de forta din Romania le-au comis sistematic si concertat de vreo 12 ani.
Nu am nicio indoiala ca serviciile noastre de informatii sunt in slujba marilor puteri si au uitat cu totul de interesul national. DNA a devenit un grup de crima organizata, care incalca zi de zi Drepturile Omului si fabrica dosare impotriva unor tinte dinainte alese. DNA a devenit atat de toxic pentru tara, tocmai din cauza sustinerii fatise de care se bucura din partea marilor potentati straini.
In special ambasadorii SUA (care nu cred ca reprezinta democratia americana) si capi ai Uniunii Europene de la Bruxelles sunt cei care gireaza si acopera abuzurile pe care DNA le comite zilnic. Aceste forte ne mint, se amesteca brutal in politica noastra, ne dau lectii de cinste si ne acuza ca suntem corupti. Obraznicul ambasador Hans Klemm nu pierde nicio ocazie sa ne umileasca si sa pupe in fund dosul mare al DNA. Individul
asta a nascut anti-americanismul in Romania si trage sfori la ministerele noastre dupa cum are interesul, stiind ca nimeni nu are curajul sa-l expulzeze. Incalca cu nesimtire Conventia de la Viena, care nu permite diplomatilor straini sa se amestece in treburile interne ale unei tari. Nici dupa ce impotriva lui s-a semnat o petitie prin care romanii vor sa-l declare “persona non grata”, obraznicatura nu se potoleste.
Ne da lectii despre coruptie si ne spune ca daca nu ar fi atata coruptie am avea bani de autostrazi, scoli si spitale. Nu zau, mister Klemm, eu cred ca e infinit mai mare coruptia din SUA, unde s-a devalizat sistemul bancar, au ramas 1 milion de americani fara case si s-a generat o criza mondiala, dar totul a fost musamalizat. Eu cred ca nu avem bani de tot ce zici si pentru ca trebuie sa dam bani grei pentru rachetele Patriot si avioane de
vanatoare F 16 de care nu avem nevoie (vreo 3-4 miliarde euro), bani cu care ne-am termina toate autostrazile. Nu avem bani si din cauza ca a trebuit sa dam 27 milioane de euro/km de autostrada la baietii de la Bechtel (dosar ocolit de DNA, iar contractul facut disparut) in loc de 3 milioane/km cat e pretul standard in Europa, si asta fara sa primim autostrada platita (vreo 10 miliarde de euro). Nu avem bani pentru ca vreo 2 miliarde de
euro s-au prapadit pe zecile de mii de licente Microsoft platite dublu si pe aparatura EADS pe care am luat-o, dar nu am fost primiti in Schenghen. Si nu avem bani destui si pentru ca am dat importante resurse naturale, printre altii, si marilor companii americane. Pe astea nu le vede mister Klemm! Odata nu am auzit in ultimii 12 ani vreun ambasador american condamnand abuzurile din justitia romana. Le convine ca toti
politicienii romani sa aiba dosare penale la DNA si sa fie numiti “penali”.
S-a ajuns ca DNA sa fie sustinut contra-naturii si cand a trecut la dosare abuzive de forta impotriva Guvernului Romaniei, in pofida deciziilor Curtii Constitutionale care califica aceste dosare drept atentate impotriva puterii executive. Cum a intarziat Guvernul Romaniei plata cu o saptamana a primei transe pentru rachetele Patriot, cum ne-am trezit cu seful diplomatiei americane la Bucuresti, sa fim atentionati.
Ce vreti voi, Klemm? Ca actualul Guvern sa va plateasca miliarde de euro pe rachete de care tara nu are nevoie si apoi guvernantii sa se lase arestati pe acuzatii fabricate de DNA-ul sustinut de voi? DNA care ar fi fost desfiintat demult pentru abuzurile infioratoare comise, daca nu ar fi fost sustinut prin marii ambasadori...
Trebuie ca romanii sa fie indoiti in epoca moderna, ca in timpul dominatiei otomane, cand eram obligati sa ne dam copiii si fecioarele la Inalta Poarta sa isi faca turcii armata? Ce interese ai Klemm, ca sa nu sufli o vorba despre abuzurile din justitia noastra, dar sa o susti pe Kovesi asa cum susti si protestele de strada impotriva Guvernului?
Se spune ca la Bruxelles, tot ce se face in politica fata de Romania, e cu acceptul SUA. Se prea poate sa fie adevarat, dar ceea ce se vede cu ochiul liber e graitor. Uniunea Europeana se sterge cu noi la fund. Drepturile Omului la noi sunt “un lux” vorba bruxellezei Pruna.
UE falsifica an de an toate rapoartele de tara pe justitie (din cadrul MCV) si ridica in slavi abuzurile institutiilor de forta, in numele asa-zisei lupte anticoruptie. Sunt infierate abuzurile alesilor nostri, dar nu se spune nimic cand abuzurile in serviciu sunt in fapt contracte grele date preferential marilor companii straine. Aici nu mai e coruptie!
Va mai amintiti cum votul a 7,4 milioane de romani pentru demiterea lui Basescu a fost aruncat la cos pentru ca ni s-a impus un prag de 50%, plus 1? Pana si Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a ajuns sa falsifice realitatea despre abuzurile DNA, si sa le mistifice sub singtagma “activitate remarcabila a DNA”.
Cred ca atat SUA, cat si Uniunea Europeana gresesc fatal impunand politica catuselor, ca mod de hartuire a alesilor nostri, pentru a controla politica romaneasca. Politica catuselor si spolierii resurselor nationale nu ar fi avut nicio sansa daca noi, romanii, nu am fi avut atat de multi tradatori de neam printre conationalii nostri (mai cu seama in politica, servicii si parchete).
Aceasta politica nociva a atins insa maximul de suportabilitate. Acoperirea si sustinerea absurda a abuzurilor institutiilor de forta din Romania, pentru a-i distruge pe alesii poporului cu dosare penale, nu mai poate continua multa vreme. Oricata dezinformare se arunca prin presa de propaganda, romanii nu s-au lasat pacaliti si au votat masiv in doua randuri (alegerile din 2012 si 2016) cu "penalii” din PSD. In curand pot aparea si
manifestarile de extremism, ca raspuns la comportamente obraznice de tip Klemm. Chiar asa, de ce SUA il mai mentin in functie pe acest individ care genereaza sentimente profund anti-americane in societate?
In cercurile initiatilor se vorbeste de faptul ca politica catuselor a fost instaurata in Romania pentru a contraacara posibilitatea ca Rusia sa acapareze economic zona tarii noastre. Si ca numai asa, daca indraznea careva sa faca tratate cu rusii, sa poata fi anihilat cu dosare penale, arestari si sechestre. Deci sa nu vina rusii la noi, ca sunt ei europenii si americanii. Culmea e ca romanii si i-au dorit mereu pe
americani si europeni. Si cand acest lucru iata ca s-a intamplat, unii dintre ei inteleg sa se comporte la fel cum s-au purtat rusii cu noi dupa Razboi. Ne tin tot sub stapanire si ne obliga sa traim intr-o mare austeritate si minciuna!
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