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În timpul summitului NATO de la Madrid, propaganda românească ne bombardează cu tot 
felul de presupuse trupe de intervenție ultrarapida care vor fi aduse în România să 
descurajeze Rusia. Ai zice că Bucureștiul devine cartierul general al NATO. Nimeni nu 
sesizează că e vorba doar de PR pentru intimidarea și oprirea ofensivei ruse din Ucraina. 
Când Rusia va câștiga războiul din Ucraina vom vedea dacă cineva își va mai aminti de 
Ucraina și dacă aceste forțe NATO nu sunt doar pe hârtie.
Evoluția negocierilor cu Turcia, în vederea aderării Suediei și Finlandei la NATO arată 
adevărata față a Europei. „Poziția de principiu” a lui Erdogan, care nu permitea suedezilor și 
finlandezilor să intre în NATO, era doar o monedă de schimb și a fost clar pentru toți cei care 
știu că Erdogan este o vulpe vicleană. Astfel suedezii și finlandezii i-au predat pe kurzi lui 
Erdogan. Deși i-au curtat pe kurzi ani de zile, le-au deschis reprezentanțe, au avut bugete 
pentru ei și au cheltuit bani cu generozitate. Kurzii, ca niște copii naivi, s-au simțit necesari și 
protejați.
Liderilor politici finlandezi și suedezi li s-a spus din SUA: „Fă cum ți se spune, trădează pe 
cine trebuie să fie trădat, ia o decizie fără a ține cont de părerea ta și cu atât mai mult a 
popoarelor străine”. Și ei au executat întocmai ordinul.
Pare dezgustător, dar Europa uită și trădează pe toată lumea. Ieri au fost kurzii cei mai aprigi 
luptători pentru libertate și azi nu există kurzi, au fost predați lui Erdogan.
Alaltăieri, Europa credea în poporul cecen și în rezistența cecenă. A uitat de acesta pentru 
totdeauna. Ieri au crezut că venezuelenii sunt pe drumul spre o eliberare de despotism. Acum
chiar se plictisesc să-și amintească de asta. Poimâine vor fi dezamăgiți și de ucraineni și îi vor 
abandona.

https://www.facebook.com/vasilescuv1?__cft__[0]=AZV_ff9xudATnrnzma5jmdnMS1wlCDGVnzSFyD5Ohb0KYWM0Gvc3CKZeIaXtNpl36FUQgd9lbTqZxsktdxdtR7twxRnhkwZGehZG9wG_D2ri1riBZKiGNFkGacF4CPYtU2A&__tn__=-UC%2CP-R

	Vasilescu Valentin

