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Cronologia evenimentelor din
6 ianuarie
14:20 (ora Washington-ului)

- Susþinãtorii lui Donald Trump s-au
adunat în centrul oraºului Washington
pentru a protesta faþã de confirmarea
victoriei lui Joseph Biden în scrutinul
prezidenþial, dupã încheierea unui di-
scurs al preºedintelui în exerciþiu Do-
nald Trump, prin care acesta le-a cerut

simpatizanþilor sãi sã meargã ºi sã protesteze împotriva certificãrii de cãtre
aleºii Congresului a victoriei adversarului sãu democrat, care avea loc în ace-
laºi timp în incinta Capitoliului.

- În a doua zi de Crãciun, liderul de la Casa Albã a continuat sã atace institu-
þiile politice din SUA ºi i-a îndemnat pe susþinãtorii sãi sã vinã în faþa clãdirii
Congresului, în 6 ianuarie - ziua în care era programatã validarea rezultatului
alegerilor prezidenþiale care au avut loc în 3 noiembrie 2020.

14:30

- Protestatarii au pãrãsit zona Casei
Albe ºi s-au îndreptat spre Capitoliu,
unde Congresul urma sã se întâlneascã
într-o sesiune comunã pentru confirma
reavictoriei lui Joe Biden.

- Washington DC a intrat în stare de
asediu

14:50

-AngajaþiidincadrulclãdiriiCapitoliuluiaublocatuºabiroului încareseaflau.

15:00

- Vicepreºedinte SUA Mike Pence a fost evacuat din Capitoliu.

15:30

- O femeie care intrase în Capitoliu a fost împuºcatã în gât.

15:40

- Garda Naþionalã se îndreaptã spre Capitol.

15:50

- Vicepreºedintele Mike Pence le-a
cerut protestatarilor sã evacueze Ca-
pitoliul.

16:00

- Mai mulþi poliþiºti au fost rãniþi.

16:15

- Joe Biden s-a adresazat americani-
lor: „Îi cer preºedintelui Trump sã intre
la Televiziunea naþionalã sã cearã înce-
tarea acestui asediu. Sã ataci Capitoliul,
sã spargi geamuri, sã intri în birourile
Senatului nu înseamnã un protest. Este
insurecþie. Sunt ºocat ºi întristat”. La

aceastã orã, democraþia noastrã este atacatã fãrã precedent. Un asalt asupra li-
bertãþii, Capitolul în sine. Permiteþi-mi sã fiu foarte clar. Scenele haosului de la
Capitol nu reflectã America adevãratã. Nu ne reprezintã. Ceea ce vedem sunt
un numãr mic de extremiºti dedicaþi fãrãdelegii. Este haos ºi nesupunere”.

16:25

Trump ieºit public ºi le-a cerut prote-
statarilor sã plece: ”Vã cunosc durerea,
suferinþa. Alegerile ne-au fost furate,
victoria era clar a nostrã, toatã lumea o
ºtie, ºi în special tabãra cealaltã. Dar
trebuie sã plecaþi acasã, trebuie sã avem
pace, lege ºi ordine, trebuie sã respec-

tãm pe cei care asigurã legea ºi ordinea. Nu vrem pe nimeni rãnit. Sunt vremu-
ri grele. Nu au mai fost astfel de vremuri. Au fost alegeri frauduloase, dar nu
trebuie sã le facem jocul. Trebuie sã avem pace. Duceþi-va acasa. Vã iubesc,
sunteþi speciali. Vã înþeg cum vã simþiþi, dar duceþi-vã acasã în pace”.

JULIA PANDI
(continuare în pagina 11)

God save
America!
Motto: “Mai bine sã fii câine
în timp de pace decât om în
vremuri de haos”.

(Proverb chinezesc)

A
semuiesc alegerile prezidenþia-
le din Statele Unite ale Ameri-
cii din noiembrie 2020 cu cele
pe care le-au traficat comu-

niºtii în România dupã cel de al II-lea
Rãzboi Mondial, în noiembrie 1946.

Asta dupã ce am urmãrit
îndeaproape acþiunile
echipei de avocaþi pe care
a a n g a j a t - o D o n a l d
Trump. Dar nu vom afla
poate niciodatã adevãrul
despre “presupusa frau-

dã”, pentru cã ieri s-a întâmplat “lovi-
luþia” de la Capitoliul din Washin-
gton. Atacul asupra “simbolului de-
mocraþiei americane” s-a dat exact în
momentul în care senatorul republi-
can de Texas, Ted Cruz, þinea un di-
scurs în hemiciclu prin care obiecta
împotriva listei de electori depusã de
guvernul statului Arizona ºi cerea
înfiinþarea unei comisii mixte, Con-
gres-Curtea Supremã, care sã analize-
ze cele 1200 de pagini de mãrturii ºi
expertize referitoare la frauda electo-
ralã care ar fi avut loc dupã ziua ale-
gerilor din 3 noiembrie 2020.

(continuare în pagina 11)

În pofida protestelor, Congresul SUA
l-a validat ca preºedinte pe Joe Biden

EUGEN
MIHÃESCU

PRIN TELEFON DIN SUA/ ANDRE CAPPON, FONDATOR CBM GROUP:

“Polarizarea societãþii americane
a dus la evenimentele de la
Washington”

Reporter: Ce se întâmplã în acest
moment în SUA? Cum s-a ajuns la o
astfel de situaþie?

Andre Cappon: Situaþia actualã
este cauzatã de polarizarea SUA. Ace-
astã polarizare s-a fãcut simþitã ºi cu
prilejul alegerilor prezidenþiale de
anul trecut, când rezultatele au fost pe
muchie în multe dintre state, iar Biden
a câºtigat în unele fiefuri ale lui Trump
la diferenþe foarte mici. Din aceastã
cauzã, au apãrut acuzaþii privind frau-
darea voturilor exprimate ºi s-au ridi-
cat semne de întrebare cu privire la
anumite aspecte din statele respective.
Au fost semnale cã în unele dintre ace-
ste state au fost folosite pentru tran-

sportarea voturilor aceleaºi maºini
care au fost utilizate ºi la alegerile din
Venezuela. Au existat chiar acuzaþii
privind numãrarea unor voturi ilegale.
De aceea, Donald Trump ºi echipa sa
au contestat rezultatele alegerilor pre-
zidenþiale în diferite tribunale statale.
Este însã curios cã nicio probã din cele
prezentate de echipa lui Trump nu a
fost luatã în considerare de magistraþi,
care probabil nu au vrut sã dea o am-
ploare mare scandalului ce se profila.

Reporter: Referitor la rezultatul
alegerilor, Trump a fãcut apel chiar la
vicepreºedintele Mike Pence.

Andre Cappon: Da, pentru cã au
fost o mulþime de contestaþii interveni-

te între timp. Trump a crezut cã Pence
poate schimba ceva, dar acesta din
urmã nu a vrut sã se compromitã, con-
siderând cã nu sunt destule dovezi
pentru ca rezultatul alegerilor prezi-
denþiale sã poatã fi contestat. Cert este
cã nu vom ºti ce s-a întâmplat cu ade-
vãrat în ultimele luni în SUA. Totul
este foarte obscur, iar întreaga situaþie
a dus la o scãdere a încrederii cetãþeni-
lor în instituþiile statului, iar actualul
sistem politic este pus sub semnul
întrebãrii. Biden a fost confirmat drept
viitorul preºedinte al SUA, dar dubiile
cu privire la alegerea sa vor plana în
continuare asupra noului ºef al statu-
lui.

Reporter: Ce se va întâmpla în pe-
rioada urmãtoare la Capitol Hill?

Andre Cappon: Situaþia devine
dramaticã pentru republicani, dacã
luãm în considerare cã alegerile pentru
Senat au fost câºtigate în Georgia de
doi reprezentanþi ai Partidului Demo-
crat.

A CONSEMNAT
GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 12)

V
iolenþele de la Washington reprezintã unul dintre cele mai mari

atacuri la adresa democraþiei au susþinut liderii europeni, fãrã însã

ca aceºtia sã analizeze ce s-a întâmplat cu adevãrat în SUA în ultimii

20 de ani. Disputa dintre Trump ºi Biden care a fost definitiv

tranºatã ieri în favoarea preºedintelui ales survine din cauza lipsei unor rea-

li lideri politici afirmã o parte din analiºtii politici, economici ºi financiari de peste Ocean.

Printre aceºtia se numãrã ºi Andre Cappon, fondator al CBM Group, care susþine cã de vinã

pentru situaþia actualã a SUA sunt cele douã mari partide de pe scena politicã americanã:

Partidul Republican ºi Partidul Democrat. Despre situaþia tensionatã din SUA am realizat

un scurt interviu cu domnia sa.

CORESPONDENÞÃ DIN SUA

America,
America
Câmpu-i alb, oile negre,
Cin’ le vede, nu le crede,

Cin’ le paºte le cunoaºte!

Ghici ghicitoarea mea!

C
e s-a întâmplat ieri în Capitoliul
celei mai puternice þãri din lume
pare desprins din cãrþile de isto-
rie.

Preºedintele Trump a afirmat, pur ºi
simplu, cã alegerile au fost furate ºi cã
dreptul poporului american de
a-ºi alege preºedintele prin vot a
fost erodat de cãtre establi-
shmentul numit “deep state”,
care nu l-a dorit de la început ºi
i-a pus beþe în roate cât a putut,
cu tot felul de acuzaþii false (ca ºi
cele legate de Rusia, dar nu nu-
mai). Ca sã nu mai vorbim de centrele
de putere financiarã, de mass media ºi
de reþelele sociale de stânga, gen
Facebook, Tweeter, Google, etc.

Toate acestea deºi Trump a avut
niºte realizãri notabile în economie ºi
în politica externã: relansarea econo-
micã, reducerea ºomajului sau rolul pe
care l-a jucat în semnarea tratatelor de
pace ale Israelului cu Emiratele Arabe
Unite, Bahrein ºi Sudan. Fãrã sã facã
nimic, fostul preºedintele Obama a

primit premiul Nobel pentru pace.
Trump nimic...

Între timp, familia Biden, prin Hun-
ter Biden, fiul preºedintelui ales, este
investigatã pentru zecile de milioane
de dolari pe care le-a primit din China,
Ucraina ºi Rusia.

Americanii care au participat ºi parti-
cipã la protestele de la Washington sunt
americanii conservatori, oamenii mun-
citori ºi oneºti, care plãtesc taxe ºi îºi tri-
mit copiii sã lupte pentru America. Ei

sunt speriaþi de faptul cã ar putea sã
îºi piardã þara în favoarea „progre-
siºtilor” marxiºti, care sunt gata sã
implementeze „Marea Resetare”,
inventatã de globaliºti, în frunte cu
Klaus Schwab, de la World Econo-
mic Forum.

Extremiºtii democraþi au permis ac-
cesul în clãdirea Capitoliului, cu spe-
ranþa cã va fi asaltatã ºi devastatã de
cãtre protestatarii republicani, ca pe
urmã sã aibã motive ca „în numele po-
porului” sã suprime drepturile ameri-
canilor prevãzute în constituþie, în spe-
cial libertatea cuvântului ºi dreptul de
a purta arme.

(continuare în pagina 11)

Miraculoasa ºi
tragica naivitate
americanã
M

iercuri, Ianuarie 6, 2021, sus
pe colina Capitoliului, în
clãdirea aceea iconicã, cen-
trul puterii democratice,

Parlamentul Statelor Unite ale Ameri-
cii. Ultima piesã într-o lungã ºi com-
plicatã procedurã constituþionalã me-
nitã sã asigure alegerea democraticã a
urmãtorului Preºedinte al SUA stã
gata sã fie aºezatã la locul ei: valida-
rea în plenul Congresului a vo-
turilor din Colegiul Electoral.
Un gest încãrcat de valoare sim-
bolic-ceremonialã, puntea care
face transferul, legãtura paºnicã,
dintre puterea de azi ºi cea de
mîine, dintre Preºedintele în
funcþie ºi Preºedintele succesor, dintre
o administraþie ºi alta.

Brusc, realitatea se prãbuºeºte în
abis. Inimaginabilul se deruleazã sub
ochii lumii întregi. Sub acoperirea
unei mase largi de manevrã, mobili-
zatã cu diligenþã ºi metodã de sãp-
tãmîni întregi sã conteste rezultatele
oficiale ale alegerilor ºi sã sprijine
activ, prin orice mijloace, pe cel care
a promis ”to make America great
again”, grupuri de asalt rup cordoa-
nele de securitate, pãtrund prin forþã

ºi vandalizeazã clãdirea Congresu-
lui.

Þinta: Marea Aulã. Pentru privi-
torul din România, un remake ame-
rican al mineriadelor care ne-au prã-
buºit þara în lumea a treia. ªtiu, com-
paraþiile mai mult înºalã, diferenþe-
le existã ºi nu pot fi trecute cu vede-
rea. Dar, nici asemãnãrile nu pot fi
cu totul ocolite. De cealaltã parte a

uºilor baricadate, cîþiva ofiþeri
din paza instituþiei stau cu pi-
stoalele la vedere, hotãrîþi sã
întîmpine cu foc mulþimea ce-
lor transformaþi din simpli cetã-
þeni protestatari în distrugãtori
ai instituþiilor democraþiei.

Agitaþi, în marea lor majoritate ului-
þi de propriul curaj ºi de faptul cã au
reuºit sã ajungã totuºi pînã aici, pe
culoarele ºi în birourile liderilor
Congresului. Cîþiva, fãrã sã se fere-
ascã de camerele de luat vederi, ho-
tãrîþi, coordonînd, ºtiind bine ce fac.
Ei sunt poporul ºi Congresul este
casa poporului. Au venit sã ia îna-
poi, cu forþa dacã altfel nu se poate,
ceea ce este de drept al lor, victoria
lui Trump în alegeri.
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