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?rület! Trump els? dolga Erdély elszakítása lesz Romániától, s?t, addig már nem is kell olyan
sokat aludni. Február 15-én Budapesten landol az Air Force One, de közben Putyin Orbánnal
már szépen el?készíti a Nagy Tervet. Álhírek a javából, klikkek ezrei Romániában. Röhögjünk.

Nincs az az álhír a jelek szerint, ami nem jövedelmezne még mindig, f?leg, ha az Egyesült
Államok elnöke is szerepel benne – állapíthatjuk meg csak az elmúlt napok román terméseit
áttekintve. Pillanatnyilag futót?zként terjed (persze, a Facebookon), hogy februárban
nagyhatalmi játszmák színtere lesz Budapest, ahol Vlagyimir Putyin orosz- és Donald Trump
amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnök asszisztenciája mellett újrarajzolják az európai
érdekszférákat, mi több, elszakítják Erdélyt Romániától.
Íme az ördögi terv a f?leg like-vadászatra szakosodott dcnews.ro portálról, bizonyos Alexandru
Cumpanasu tollából, akit román újságíró körökben is csak egy pofátlan csúsztatóként tartanak
számon:
- febrár másodikán Vlagyimir Putyin Magyarországra látogat
- tizenhárom nappal kés?bb az elnöki tisztségébe már beiktatott Donald Trump is felkeresi
Budapestet – miután a magyar f?város „hirtelen világpolitikai csomóponttá n?tte ki magát”.
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A szerz? szerint „az amerikai elnök ma a világ tulajdonképpeni ura, akinek olyan ellenségei és
partnerei vannak, mint a jelent?s anyagi és politikai t?kével bíró Kína, Németország,
Franciaország, Mexikó, India és Brazília”. Cumpanasu úgy véli, ezért is jogos a kérdés, hogy
könyékig a hazai belpolitikai, valamint nemzetközi válságban (például az amerikai-kínai
nyilatkozatháború idején) miért keresi fel Trump a Románia felét alig kitev? Magyarországot, a
nem létez? magyar GDP-r?l és hader?r?l nem is beszélve?!”.
Persze, kapunk választ is a „jogos kérdésre”, naná! Kiderül, hogy Magyarország már rég
lef?zte a diplomáciában, nemzetközi intrikákban és hírszerzésben egyébként nem labdaszed?
románokat:
„Februártól ÚJ ID?SZÁMÍTÁS kezd?dik Európában. Putyin Budapestet (leglojálisabb EU-s
partnerét) választotta a kontinens ismételt felszabdalásához helyszínnek. Ugyanakkor Trump
ugyanoda és majdnem azonos id?ben tervezett látogatása azt jelenti, hogy az amerikai elnök
elfogadta riválisa helyszínválasztását Európa feldarabolásához, amelyet majd kettejük
személyes találkozóján véglegesítenek (tanácsadóik nyilatkozatai alapján). Ilyen módon Orbán
Viktor és Magyarország felpörgeti a Nagy Tervet, f?leg, hogy most a rendelkezésére áll minden
hozzávaló, továbbá a kell? támasz országa revizionista ambícióinak megvalósításához. ? pedig
csak Erdélyt és Románia meggyengítését fogja kérni a két nagytól. Történik mindez Putyin
törekvéseivel totális összhangban, miközben Trumpnak nem áll érdekében az ellenkezés. A
republikánus magyar lobbi óriási, felépítése pedig rendkívül ambiciózus módon hosszú ideig
tartott a Mata Hari-módszerrel”.
Eddig – és még tovább – tart tehát Cumpanasu agymenése, amit aztán rögtön átvett egy másik,
amolyan mindenegybenblog-jelleg? honlap is, ahol a szerz?nek, a legdákabb filmproducernek
és bloggernek, Daniel Roxinnak is ama bizonyos néhány nap üt rögtön szöget a két füle közti
teret kitölt? f?részkorpába. Ez olvasható t?le a cunoastelumea.ro honlapon:
„Egy kis ország, amelynek Romániánál sokkal kisebb a lakossága és a hadserege,
Oroszország és az Egyesült Államok érdekzónája lett Európa keleti részén. Nehezen érthet?
ugye, hogy a világ két legnagyobb katonai hatalmának vezet?i alig pár napos eltéréssel pont ezt
a kis országot akarják felkeresni?” – teszi fel a kérdést Roxin, majd vel?s geopolitikai
elemzéssel magyarázza mindezt.
„Magyarország az Orosz Birodalom egyik legfontosabb európai hídf?állása, Donald Trump
pedig meg akarja változtatni az Egyesült Államok külpolitikáját, Orbán meg olyan vezet?, akinek
a diskurzusa bizonyos irányokban, f?leg a migráció tárgyában, azonos az amerikai elnökével.
Mivel pedig térségünk mindig alkudozás tárgya volt a nagyhatalmak között, és Magyarország
mindig is kihasznált minden alkalmat a revizionizmusra, ezért rendkívül kellemetlen
meglepetésekre számíthatunk! Ne feledjék, hogy az Egyesült Államok bukaresti nagykövete a
székely lobogóval pózolt, chisinaui kollégája pedig Moldova Romániával való egyesülését
szorgalmazta. Mi több, Putyin elnök Igor Dodon moldovai államf?nek egy, a Nagy Moldovát
ábrázoló térképet ajándékozott, amely romániai területeket is magába foglal”.
Lehetne még folytatni mindkét ámokfutást, de nézzük a tényeket is:
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- Vlagyimir Putyin valóban Budapestre látogat, és valóban február másodikán.
- Donald Trump nem jön – legalábbis egyel?re és belátható id?n belül – Magyarországra.
- Senki nem beszélt arról, hogy az új amerikai elnök Budapestre készülne – nem nyilatkozott
err?l sem ?, sem semmilyen tanácsadója, de még a szabója sem.
- Orbán Viktor ellenben készül Washingtonba, személyesen Donald Trump hívta meg – err?l a
kormányf? karácsonykor nyilatkozott a Világgazdaságnak.
- Hans Klemm, az Egyesült Államok bukaresti nagykövete, csak ártott, mint használt a
székelységnek, és ezerszer megbánta az említett fotót
- Igor Dodon valóban kapott idegesít? térképet Putyintól.
- A két idézett írás együtt mintegy tízezer megosztást produkált a Facebookon – az egyszer?
románok közül már megint ennyivel többen nem fogják a székelyeket szeretni.
- Autonómiát viszont aligha fognak a székelyek kivívni maguknak a románok megnyugtatása
nélkül.
(Stux.hu)
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