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SĂ FIE ACESTEA DOAR ÎNCEPUTUL ?!
Atentatele de la Paris, Ankara, Istanbul și Bruxelles ne avertizează că valul de refugiați
din Siria ar putea fi “calul troian” al Statului Islamic pentru cetățenii din Europa
Este greu de înțeles și de
acceptat ceea ce s‐a întâm‐
plat la Bruxelles, când două
atentate teroriste extrem de
sângeroase (una la aeroport
și alta la metrou) au ucis
peste 30 de oameni și au
rănit alte 200 de persoane.
Ce gândire poți să ai, să
declanșezi
încărcătura
explozivă lipită de corpul
tău, știind că odată cu acest
gest vei încheia socotelile
cu viața? Ce linie de con‐
duită
religioasă
poate
împinge un om să facă așa
ceva semenilor săi? Ce sun‐
tem noi pentru cei din
Orientul Apropiat, dacă nu
o simplă “carne de tun” în
sensul cel mai propriu și
mai abject al acestei expre‐
sii?
Măcelul din Bruxelles,
care se adaugă celui de la
Paris, din noiembrie anul
trecut și celor de la Istanbul
și Ankara, de la începutul
luni martie vine să ne
spună, nouă, europenilor,
ce putem păți dacă vom
accepta refugiații sirieni pe
continent.
Știu că pare dur ceea ce
spun, deoarece nu este
corect (și nici drept) să pui
în aceeași oală oameni de
bună credință, care ‐ la rân‐

dul lor ‐ au avut foarte mult
de suferit de pe urma
războiului din Siria și a
acțiunilor militare ale ISIS,
dar ce vină au oamenii
nevinovați din atentatele
amintite mai devreme? Ce
vină au cei din Bruxelles
(care este Capitala Europei,
până la urmă!), care și‐au
început ziua de 22 martie
făcându‐și planuri de călă‐
torie
sau
folosind
mijloacele de transport în
comun, în drum spre
locurile de muncă sau spre
școală? De ce trebuia ca
viețile acestora să fie cur‐
mate de niște inconștienți,
care nu au găsit altceva mai
bun de făcut decât să
detoneze
încărcăturile
explozive care se aflau
asupra lor?
*****
Ceea ce înțeleg “extrem‐
iștii musulmani” este, de
fapt, o denaturare fără pre‐
cedent a Coranului! Nici‐
unde în această Carte
Sfântă a religiei islamice nu
se menționează ceva despre
sacrificare împreună cu alți
oameni! Cum s‐a ajuns ca
un grup de așa‐ziși “lideri
spirituali musulmani” să
poată manevra după bunul
plac o “armată de sacrifica‐

Urmările atentatului de la Aeroportul din Bruxelles

Multe din victimele atentatelor de la Bruxelles au primit ajutor chiar la locul producerii acestora

tori”?!
*****
Revenind la evenimentele
dramatice de la Bruxelles și
la perpectiva deschiderii
granițelor Europei pentru
refugiați, esta clar că noi, ca
locuitori ai acestui conti‐
nent, nu avem voie să facem
greșeala să acceptăm print‐
re noi oameni din Orientul
Apropiat! De ce? Pentru că
nu sunt de încredere, de aia!
Puțin îmi pasă mie de imag‐
inile cu părinți cu copii
mici în brațe, care se roagă
de grăniceri să le permită
intrarea în Europa, în
căutarea unui trai mai bun!
Este dur ceea ce spun? Da,
este, dar este și preventiv!
Nu o dată, extremiștii
musulmani s‐au folosit de
copii și de adolescenți pen‐
tru a comite acte teroriste
împotriva a ceea ce ei
numesc “infidelii”, adică
noi, creștinii!
Noi, europenii creștini,
suntem “infideli” în ochii
lor! Noi, europenii creștini
trebuie să acceptăm în
curtea noastră niște oaspeți
care ne văd cu ochi răi! De
ce trebuie să‐i acceptăm?
Cine de obligă? Omenia?
Să fim serioși! Spiritul de
într‐ajutorare? Al dracului
spirit de într‐ajutorare au
dovedit “sacrificatorii” de
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la Paris, Ankara, Istanbul și
Bruxelles!
Dacă Europa va admite
între granițele sale acești
oameni (mi‐e destul de greu
să‐i numesc “oameni”!),
atunci Europa va deveni
ceea ce este Libanul sau
Israelul în acest moment:
un loc în care frica va face
parte integrantă din viața
noastră! Vrem o asemenea
viață? Vrem să trăim cu
teama că un drum cu
metroul sau cu autobuzul
poate fi ultimul din viața
noastră? Vrem să trăim cu
teama că zborul cu avionul
va fi ultimul de care vom
avea parte? Vrem să fim vic‐
timele unui mod de gândire
înapoiat?
*****
Nu pricep de ce nu sunt
trimiși refugiații în deșert,
că este loc destul acolo!
Dacă s‐a reușit recuperarea
din deșert a unui spațiu
pentru construirea unor
orașe moderne (cum este
Dubaiul, de exemplu), de ce
să nu se construiască un ast‐
fel de oraș și pentru refu‐
giați? De ce trebuie ca acești
refugiați să vină și să lo‐
cuiască în Europa, într‐un
mediu complet străin lor și
cu obiceiuri (mai ales reli‐
gioase!) foarte departe de
ceea ce ei au trăit în țara lor

de origine?
Sau o altă întrebare, de
bun simț: De ce se permite,
totuși, existența acestei
entități, pe nume ISIS
(Statul Islamic), care nici
măcar nu este stat sau țară?
Ce “interese” au marile put‐
eri ca Europa să devină
teatru de război? Sau li se
pare că aici, în acest spațiu,
noi huzurim de dăm pe‐
afară de atâta bine? Se
dorește ca noi, europenii,
trăitori în acest spațiu geo‐
grafic de mai bine de 3.000
de ani, să plecăm, doar pen‐
tru că niște ființe sub‐
umane consideră că s‐au
săturat de nisipul din țara
lor și vor să experimenteze
și altceva?
Lipsa de reacție fermă îm‐
potriva acestei organizații
teroriste arată că se vrea ca
Europa să devină, în scurt
timp, un loc în care
teroarea, frica și moartea să
facă parte integrantă din
viața de zi cu zi! Cine are
astfel de interese mes‐
chine?!
După cele întrâmplate la
Bruxelles, mai vrem refu‐
giați? Dacă mai vrem, atun‐
ci cei care plâng cu lacrimi
de crocodil de grija refu‐
giaților, să‐i ia acasă și să se
spele pe cap cu ei!
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