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Efortul lui Donald Trump de a lovi în interesele globaliste ale neomarxiștilor din SUA 
și de pretutindeni este cea mai mare nenorocire pentru „progresiștii” care vor să 
conducă lumea cu ajutorul dictaturii minorităților (sexuale, etnice și religioase) 
împotriva majorităților, cu ajutorul instrumentului de cenzură comunistă numit 
„corectitudine politică” și prin programarea mentală a tinerelor generații, menite să 
devină soldați ai acestei periculoase ideologii. 

Ceea ce progresiștii nu și-au imaginat că este posibil, adică să scape din mână 
frâiele manipulării globale, s-a petrecut odată cu alegerea lui Donald Trump ca 
președinte, un șoc politic cu consecințe globale dramatice pentru interesele lor. 

De altfel, la puțină vreme după alegerea sa ca președinte al SUA, milioane de 
oameni au fost mobilizați să iasă în stradă pentru a-l da jos, în timp ce analiștii politici 
ai democraților americani își frecau mâinile cu bucurie afirmând că Trump nu are cum 
să reziste pe fotoliul de la Casa Albă mai mult de câteva luni. 

Lucrurile nu au stat așa, iar Trump a stricat o grămadă de jocuri neomarxiste, între 
timp. 

Acum urmează noile alegeri și cum în SUA președintele chiar are putere, nu ca în 
România sau în alte țări, democrații – progresiști – neomarxiști americani sunt 
disperați să câștige alegerile. Dacă nu o fac, dezastrul va fi și mai mare pentru ei. 

Dacă vor câștiga alegerile, vă asigur că democrații vor aduce rapid câteva milioane 
de imigranți pe teritoriul SUA și în scurt timp le vor da cetățenie americană și drept de 
vot pentru a-și securiza controlul asupra Americii. 
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Privind lucrurile din această perspectivă, mizele sunt uriașe iar adversarii lui Trump s-
au pregătit din timp pentru a crea anarhie, cu prima ocazie oferită, scopul final fiind 
înfrângerea lui Donald Trump, chiar cu prețul unor mari distrugeri și pierderi pentru 
SUA. Pretextul protestelor din aceste zile este lupta împotriva abuzurilor poliției și a 
rasismului. Scopul este capul lui Trump! 

În continuare, vă invit să citiți o analiză făcută de Evz.ro pe această temă… 

Daniel Roxin 
Evz.ro: Gruparea anarhistă de stânga, Antifa, pregătea o insurecție 
antiguvernamentală încă de la începutul ciclului alegerilor prezidențiale, în luna 
noiembrie 2019. 
Cazul George Floyd și protestele declanșate de el au reprezentat catalizatorul pentru 
aplicarea planului Antifa, în an electoral, potrivit unui oficial american din cadrul 
forțelor de ordine și al mai multor experți privați din domeniul securității cu care au 
discutat ziariștii de la Washington Times. 

„Acțiunile Antifa reprezintă o ruptură dură cu lunga tradiție a unui proces politic 
pașnic în Statele Unite”, a declarat Rich Higgins, fost membru în Consiliul Național de 
Securitate. „Ideologia lor marxistă încearcă nu doar să influențeze alegerile pe 
termen scurt, ci și să compromită alegerile ca factor determinant al legitimității 
politice.” 

Un program de tulburări civile generalizate este o caracteristică a grupărilor teroriste 
interne, indiferent de circumstanțele care le pun în mișcare, arată ziarul american. 

„Alegerea președintelui Trump și revitalizarea Americii reprezintă o amenințare la 
adresa țelurilor nihiliste ale Antifa”, a declarat și Joe Myers, fost oficial al Defense 
Intelligence Agency (serviciul de informații al Pentagonului), expert în operațiuni de 
contracarare a insugențelor. „Ei ațâță aceste violențe pentru a provoca distrugeri și 
disperare, care să ducă la înfrângerea lui Trump în 2020.” 

Antifa a fost descrisă în mod greșit drept o mișcare „antifascistă”, dar manifestațiile 
sale cu oameni îmbrăcați în negru și mascați sunt concepute anume pentru a 
semăna teroare, dezbinare și haos în politica americană. 



 
Președintele Trump a acuzat Antifa pentru haosul care a cuprins America: „În 
ultimele zile, țara noastră a fost căzut în mâinile unor anarhiști profesioniști, bande 
violente, incendiatori, jefuitori, criminali, rebeli, antifa și alții”, a spus el în discursul 
despre violențe rostit luni. 

Consiliul pentru Securitate Națională de la Casa Albă analizează informațiile pe care 
le-a primit de la agențiile specializate, cerând în același timp rapoarte despre 
activitatea FBI. 

Citește mai mult: Evz.ro 
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5 Commentarii 

1.  
ghicione 7 iunie 2020 at 8:19 Răspunde 

e corect ce este scris in acest articol; dar si Trump alimenteaza rasismul si intoleranta. 

gaborii americani, sunt niste animale salbatice si cand sunt in exercitiul functiunii… tot ce vad 

in jurul lor… li se pare a fi criminali si infractori; nici gaborii romani nu-s departe; sunt pe 

drumul cel bun (vezi episodul de la kaufland-ul din ferentari) 

o  
Gogu Demagogu 7 iunie 2020 at 9:05 Răspunde 

Trump alimenteaza rasismul si intoleranta. CUm face el asta, mai exact. Cu 

exemple calre, in care el spune sau face ceva care sa alimenteze rasismul si 

intoleranta. Astept. Multumesc. 

2.  
xnet 7 iunie 2020 at 9:49 Răspunde 

Haos generalizat si anarhie.Cei care nu iubesc munca,traiesc in dezordine si murdarie in 

aceste zile sant in extaz !Pe langa cei care isi cunosc scopurile politice ei distrug ,fura, 

violeaza,se drogheaza o masa amorfa fara nici un Dumnezeu.Ei nu reprezinta visul american 

,ei sant scursurile societatii,gunoaie ,care acum ies la suprafata ! Asa ceva s-a vazut doar in 

tarile arabe,stat islamic. Ei ce vedeti acum in SUA este o inercare de organizare a unui 

organizatii de tip stat islamic organizat de afroamericani ! 

3.  
Cruise 7 iunie 2020 at 11:53 Răspunde 

Scursuri de cea mai joasa speta, nemernici rasisti si anarhisti instiga la violente, jafuri si ii 

acuza pe albi de rasism. Rasistii „colorati” incearca sa-i culpabilizeze si sa-i pe domine pe 

albi. S-a intamplat ca Trump sa se opuna haosului, iar reactiile doritorilor de haos nu s-au 

lasat asteptate. 
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4.  
simona 7 iunie 2020 at 13:00 Răspunde 

Am o sg intrebare : daca politistul care l-a omorit pe infractorul afro american era si el negru 

care ar mai fi fost mobilul revoltei ? Franta ,Anglia ,Italia ,Belgia n-au nici un drept sa 

manifeste ,au inca tari in colonie ,inca mor NEGRII din cauza lor si n-am auzit francezii sa 

spuna NU Colonialismului . 
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