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Despre
manipulare

eci, vine la Bucureşti domnul George Friedman însuşi şi te
aştepţi ca ditamai fondatorul Stratfor, politolog de calibru
şi specialist în geopolitică, să-ţi dea ţie, care eşti, nu-i aşa,
partener strategic al americanilor, nişte sfaturi înţelepte despre cum să joci
cu ruşii cartea scutului antirachetă de la Deveselu. Nu de alta dar, cu ceva
timp în urmă, chiar domnia sa scrisese negru pe alb că România se află
la graniţa la care se ciocnesc imperiile. Când colo, ce să vezi ?!, distinsul
strateg ne spune că, vezi doamne, NATO – “ care nu mai funcţionează
cum trebuie!?!” – nu va proteja România, că nici UE nu moare de
grija noastră şi că va bate palma cu ruşii, drept care nici n-am avea ce
să căutăm în zona euro! La ultima zicere aud că a sărit ca ars (e drept,
a doua zi) guvernatorul Isărescu, care se întâmpla să fie tocmai gazda
domnului Friedman (ceea ce include şi onorariul cuvenit conferenţiarului)
şi care a declarat că nu crede în destrămarea zonei euro. Cert e că domnul
Friedman, făcându-se că pledează pentru o şi mai strânsă relaţie românoamericană, a oferit auditoriului o amplă pledoarie pro-rusă! Ceea ce pe zi
ce trece devine tot mai clar parte dintr-o puternică ofensivă a Kremlinului
pe meleagurile noastre. Ea se manifestă pe multiple planuri, începând cu
atacurile susţinute la adresa scutului antirachetă de la Deveselu (contra
căruia Armata Roşie ar avea gata pregătit şi antidotul), continuând cu
o serie de manipulări în zona energetică, başca implicările radiofonice
constante în viaţa politică autohtonă. Inclusiv în controversele privind
gazele de şist se spune că ar fi tot un joc al celor care se tem că ne-am putea
debarasa de importurile gazului rusesc, ca să nu mai vorbim de Moldova,
de Transnistria şi chiar de ultimul semnal ucrainean, cum că România
controlează… Gurile Dunării! E clar că se joacă la intimidare, dar cum
ne-am obişnuit deja cu manipulările şi cum credem cu tărie în calitatea
noastră de membri ai NATO şi UE, nu ne rămâne decât să surâdem
superior şi să ne vedem de treabă, respectându-ne statutul, angajamentele
şi partenerii. Şi să reţinem ceea ce e de reţinut, adică declaraţia făcută la
Bucureşti de secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen: “Nu
sunt de acord cu evaluarea lui George Friedman. Din contră, aş vrea să
subliniez că România va fi protejată împotriva unei ameninţări potenţiale
cu rachetă”.
Horia Alexandrescu
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