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„Nem ideológiák harca zajlik”
Iulian Capsali: Rudolph Giuliani levele Donald Trump jóváhagyásával született, és a változást jelzi

P A T A K Y  I S T V Á N

Romániában az alapvető harcot 
a globalista deep state (mély 
állam) emberei vívják, akik 

egy „korrupcióellenes ipart” hoz-
tak létre, megbontva ezzel a párto-
kat – fogalmazott lapunknak Iulian 
Capsali. „Emberi sorsokat tettek 
tönkre, komoly üzleteket lehetetle-
nítettek el, helyet biztosítva ezáltal 
a bankoknak és külföldi vállalatok-
nak. Befolyást szereztek az igazság-
szolgáltatásban. Sokan – akiknek az 
Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) gyártott dossziét – bünte-
tettként végezték, ha nem voltak haj-
landók csatlakozni a párhuzamos 
államhoz” – sorolta a háttérhatalom 
módszereit a România Liberă szer-
kesztőségi igazgatója. Mint elmond-
ta, a párhuzamos államot a titkosz-
szolgálatok, a DNA, az ügyészségek 
vezetői alkotják, akik a sajtóban is 
befolyást szereztek, szerinte ma is 
vannak a rendszer parancsainak en-
gedelmeskedő újságírók.

Az együttműködést biztosító, 
titkosnak szánt egyezségek közül 
néhány nemrég került napvilágra, 
de – Capsali szerint – továbbiakra is 
számíthatunk. „Az igazi hatalmat a 
demokratikus játékok hátterében sze-
rezték meg, s ennek eredményeként 
lejáratták, rossz színben tüntették 
fel a parlamentet, azt az intézményt, 
amelyiket nehezebb ellenőrizni, s 
amelynek sikerült meggátolni az ál-
lam feletti befolyás totális megszer-
zését” – mondta az ismert publicista, 
aki azt is fontosnak tartotta megje-
gyezni, hogy a Román Hírszerző Szol-
gálat (SRI) egyik volt tisztje is azok 

között van, akik leleplezték a párhu-
zamos államot, amelynek ideológiája 
a globalista Soros- féle doktrína.

A bukaresti lap vezetője szerint a 
feszültségek középpontja az Egyesült 
Államokban található, ahol Donald 
Trump elnök adminisztrációját fo-
lyamatosan zaklatják a titkosszol-
gálat volt vezető emberei, valamint 
a demokratákhoz közeli globalista 
média, amelynek befolyása egyéb-
ként csökkenőben van. „Európában 
a nemzeti identitás mellett elkötele-
zett erők kezdik átvenni a hatalmat, 
a neoliberálisok sorra veszítik el 
mozgásterüket az uniós államokban. 
Ugyanakkor Németország és Francia-
ország, az EU két legerősebb országa 
még a nemzeti érdekektől idegen po-
litikát folytat, különösen ami a mig-
rációs politikát illeti” – hangsúlyozta 
Iulian Capsali.

Trumpék változást akarnak?

Lapunk arról a Rudolph Giuliani által 
írt levélről is megkérdezte a szerkesz-
tőségi igazgatót, amelyben Trump 
ügyvédje nyíltan bírálta a DNA eljá-
rásait, s amelyről azt állították, hogy 
pénz ellenében, megrendelésre szü-
letett. „A levél a román belpolitikai 
konfl iktus kellős közepén robbant, 
miután kezdtek napvilágra kerülni 
a párhuzamos állam rombolásai s 
azok a megállapodások, amelyek 
mellőzték a demokráciát. Eddig a 
korrupcióellenes harc jegyében a 
jórészt még mindig a demokraták és 
a Soros-féle politika szövetségesei 
által befolyásolt amerikai külügy-
minisztérium nyomásgyakorlását 
hallhattuk Bukarestben. Most ezzel 

a levéllel nyílt egy rés, Trump admi-
nisztrációja jelezte a változás szándé-
kát, a párhuzamos állam képviselői 
pedig érzik mozgásterük szűkülését, 
ezért bagatellizálni, lejáratni akarják 
az üzenetet megfogalmazó levelet. 
Egészen biztos, hogy a DNA működé-
sét bíráló írás megkapta Trump elnök 
jóváhagyását” – jelentette ki a román 
publicista.

Támadnak a globalista erők

Ami a politikai közeljövőt illeti, Capsa-
li szerint lesznek még a kormány utcá-
ról történő megbuktatását célzó au-
gusztus 10-ei eseményekhez hasonló 
próbálkozások a gyenge parlamenti 
képviselettel rendelkező globalista 
erők részéről, akiknek semmiféle 
programjuk nincs a szociáldemokra-

ták (PSD) vezette koalíciónak címzett 
„korrupcióellenes harcon” kívül. „Pe-
dig fontos lenne egy erős ellenzéki po-
litika elsősorban a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) részéről. Csakhogy a legna-
gyobb ellenzéki formáció félreállította 
azokat az embereket, akik a nemzeti 
érdekeket szolgáló gazdasági intézke-
déseket szorgalmazták” – mondta a 
tekintélyes lap vezetője, aki úgy véli, 
folytatódni fognak Klaus Johannis 
államfő és az ellenzék támadásai a 
kormányzat ellen, holott a korrupciós 
ügyek éppúgy léteznek az ellenzéki 
oldalon is, de a DNA kesztyűs kézzel 
bánik velük.

A román pártrendszer szereplő-
inek ideológiai irányultságaira vo-
natkozó kérdésünkre Iulian Capsali 
azt mondta, már nem hisz a politikai 
ideoló giákban. „Most a neoliberális 
gazdaságpolitika, a szexomarxiz mus 
(LGBT-moz galmak, gendermánia, a 
normális család elleni támadások), 
a nemzetállamok megsemmisítésére 
való törekvés, a keresztény hagyo-
mányok és az egyház ellen irányuló 
agresszív szekularizmus áll szem-
ben a konzervatívokkal, akiknek 
meggyőződésük, hogy tradíció, erős 
családok, nemzetek nélkül Európa 
eltűnik. Itt van igazi harc, nem az 
ideológiák között” – hangoztatta a 
konzervatív román publicista.

• Ma nem ideológiák között zajlik a harc, 
hanem a neoliberális gazdaságpolitika, a nem-
zetállamok megsemmisítésére való törekvés 
áll szemben azokkal, akiknek meggyőződésük, 
hogy tradíció, erős családok, nemzetek nélkül 
Európa eltűnik – véli Iulian Capsali, a România 
Liberă napilap szerkesztőségi igazgatója, akit 
a Giuliani-levélről és a román belpolitikai moz-
gásokról is kérdeztünk.

  

Capsali: a párhuzamos ál-
lamot a titkosszolgálatok, a 
DNA, az ügyészségek vezetői 
alkotják, akik a sajtóban is 
befolyást szereztek, ma is 
vannak a rendszer paran-
csainak engedelmeskedő 
újságírók.

Capsali szerint háttérhatalmak 
rossz színben tüntették fel
a parlamentet




