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În Venezuela rușii și cubanezii au mai rămas de partea lui Maduro și încearcă
să suprime și să intimideze populația și opoziția. În lume, cititorii de
Guardian, Independent, euronews, Reuters și NYT sunt fie de partea lui
Maduro, fie dau vina pentru starea jalnică în care se află țara și pentru
reprimarea violentă a regimului socialist împotriva propriei populații pe
USA/globaliști/Marea Finanță/”interesele”/etc.
În România ceaușiștii și “suveraniștii” anti-globaliști sunt de partea
chaviștilor și mini-comuniștii d-alde Demos și filfizonii hippie left/ancom
fac teoria chibritului despre “interesele” americane și “subminarea
capitalistă” care nu lasă domne socialismul să aducă lapte și miere și
“intervin în treburile interne” ale lui așa și pe dincolo.
Dacă te uiți printre indivizii ăștia, sunt aceiași care înjură constant USA
și NATO, țin partea Iranului și în general oricui e anti-Occident, urăsc
Israelul și caută la fiecare pas să justifice sau măcar să relativizeze
terorismul islamist. Toți uniți în cuget și simțiri împotriva ideilor și
proceselor politice care ne fac viața mai bună și ne țin la adăpost, pe cât
posibil, atât de abuzurile flagrante ale statului împotriva cetățeanului cât
și de atacurile și amenințătile statelor ostile și violente sau grupărilor
teroriste.
De la gauche caviar, la sejeveii internetului, la nostalgicii ceaușismului și

“suveranității pierdute,” la ideologii NAP-ului, pentru care ticăloșii lumii
pot face absolut orice iar lumea civilizată absolut nimic, toată șarada asta
de triste figuri preferă o populație călcată pe cap de chaviști și interesele
rusești și cubaneze doar pentru a-și valida propriul ego și a marca puncte de
“pacifism” și “multilateralism.” De altfel indivizii identificabili pe
coordonatele astea ar fi dispuși să valideze orice regim totalitar și
democidar, oricât de imund și violent e, atâta vreme cât e anti-american și
“anti-imperialist.”

