Tripleta rusească de la Chișinău care încearcă să preia puterea prin forță adâncind haosul. Cine trage sfor
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Pe fondul anunțului făcut de Kremlin că monitorizează atent evoluțiile de la Chișinău, Renato
Usatîi și Igor Dodon mobilizează și finanțează găgăuzi și bulgari să vină la protestele de la
Chișinău, iar microbuze cu numere transnistrene, pline în special de bărbați, sosesc la Chișinău
în preajma protestelor organizate de tripleta Năstase, Dodon și Usatîi, transmite Romanian
Global News.

Simpatizanții si oamenii de bună credință care sprijină protestele Platformei DA au devenit
masă de manevră a intereselor rusești care vor să provoace și mai mult haos la Chișinău.

Atunci când liderii Platformei DA au alungat pe tinerii unioniști care se alăturaseră protestului a
reprezentat primul semn de întrebare legat de intențiile reale ale unora din liderii Platformei DA.
Alăturarea lor de un interlop subordonat serviciilor secrete rusești ca Usatâi și de un agent de
influență al Moscovei ca Dodon nu face decât să confirme temerile legate de intențiile reale ale
acestor lideri.

Știind bine că Moscova joacă pe mai mulți pioni nu este exclus ca să asistăm la o înlocuire a
necuratului (Plahotniuc) cu talpa iadului (tripleta Năstase, Dodon și Usatîi).

Tripleta Andrei Năstase, Igor Dodon și Renato Usatîi, reprezentând clar interesele Rusiei urcate
în cârca nemulțumirii populare față de clica mafiotă, condusă de Plahotniuc, care a furat
miliardul și a capturat cel de-al doilea stat românesc, i-au dat președintelui Parlamentului de la
Chișinău, Andrian Candu un ultimatul care expiră vineri la orele 13. Tripleta rusească cere să fie
anulat votul din Legislativ pentru Guvernul Filip.

„Noi i-am înaintat domnului Candu solicitarea noastră. Procedura este smplă. Să fie organizată
o ședință a Parlamentului pentru a fi anulat votul de ieri pentru Guvernul Filip. Până pe 30
iarnuarie trebuie să fie dizolvat Parlamentul", a declarat agentul Rusiei, Igor Dodon.
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Prin puterea căpătată subordonând instituții ale R. Moldova și prin influența pe care o are prin
aceste instituții, dar și prin legăturile pe care le are în România, Vladimir Plahotniuc reprezintă o
amenințare la securitatea națională nu numai a R. Moldova, dar și a României și a sutelor de
mii de cetățeni români din R. Moldova, au declarat surse din structurile de securitate națională
ale României pentru Romanian Global News.

În acest sens autoritățile române trebuie să desfășoare acțiuni specifice pentru a înlătura
amenințările legate de destabilizarea sitației din R. Moldova de către Vladimir Plahotniuc și de
forțele/instituțiile pe care acesta le controlează.

Siguranța cetățenilor români din R. Moldova trebuie asigurată cu orice mijloace și împotriva
oricăror amenințări potențiale care ar putea pune în pericol sutele de mii de cetățeni români de
dincolo de Prut.

Amenințarea reprezentată de tripleta rusească care instigă la dezordine generalizată dincolo de
Prut este la fel de periculoasă ca și amenințarea reprezentată de Plahotniuc.

Ambele sunt fețele aceluiași actor care stă ascuns la Kremlin și trage de sfori pentru a mișca
marionetele la Chișinău, dar și la București prin televiziuni , sau prin presă.
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