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Ех, Венецуела, гореща Венецуела! Колко плач, колко лицемерни сълзи и колко гнусен
секрет от носа на обединения &bdquo;демократичен&ldquo; свят се стичат по твоята орис
всеки ден&hellip; Наистина световъртеж може да получи човек от такава
&bdquo;загриженост&ldquo;! Слава Богу, че има и държави, които не се поддават на евтино
театро. Такива засега са Италия, Гърция и Ирландия, които поне искат предсрочни избори и
не признават за президент самопровъзгласилия се Хуан Гуайдо. Към тях могат да се добавят
още Чехия и Унгария&hellip; Други страни са по-боязливи в &bdquo;избора&ldquo; си и все
още не са се самоопределили чия страна да заемат. Но в общ план почти всички европейски
държави (под чий ли натиск?...) са на страната на САЩ и признават за временен президент
Гуайдо.
Всъщност самопровъзгласилият се за президент на Венецуела Хуан Гуайдо извърши
държавен преврат в своята страна. Разбира се не без подкрепата на САЩ, които, както е
присъщо на политическия им манталитет и национален характер, скоро ще
&bdquo;разрешат&ldquo; проблема там с военна сила. Това ще бъде срам и позор за ООН,
която от десетилетия е само една кукла на конци. Явно трябва вече да се търси възможност
на нейно място да бъде изградена една нова, но решителна и конструктивна обединена
световна организация. Тази просто не работи, тя само е маша в ръцете на американците.
Много е тъжно, че отново се оказахме в унизителното положение без собствена позиция за
Венецуела. И, с извинение, като папагали повтаряме идиотизмите на САЩ и силните западни
държави, &bdquo;съчувствайки&ldquo; на венецуелския народ заради рекордната инфлация,
корупцията и насилието, в които живее. Господи, при нас не е ли така от 30 години? Само
преди няколко дни по една от телевизиите пропагандно-раболепнически
&bdquo;посочиха&ldquo;, че заради страшната криза в тази страна през последните години са
емигрирали от нея над 2 милиона граждани. Нека да напомним, че Венецуела се състои от 32
млн. души население. А ние самите изгубихме свежа и силна работна ръка от над 2 млн.
емигранти при около 8 милиона души население&hellip;
&hellip;Нека само да си спомним за &bdquo;освободителните&ldquo; сценарии в Либия,
Ирак, Афганистан, Сирия и прочие държави, за да си представим приблизително какво го
очаква и без това клетият венецуелски народ при военна намеса от американците. Впрочем
такъв е вятърът, който духа засега. А ние, както винаги, сме в неговото порочно
течение&hellip; Което е унизително и недостойно за нас, като уж, Божкем!, суверенна
държава.
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