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Dacă urmăriți din când în când politica internațională, închideți-vă ochii și imaginați-vă un Vlad
Plahotniuc și un Andrei Năstase în Israel. Cum s-ar comporta ei după alegeri?, scrie Petru
Bogatu pe www.deschide.md , preluat de Romanian Global News.

Un vis urât

În urma viitorului scrutin legislativ pe care îl va câștiga, probabil, partidul de dreapta Likud, dar
cu siguranță nu va dispune de o majoritate necesară pentru a forma guvernul, Avigdor
Liberman, dar și liderii altor formațiuni conservatoare, refuză să negocieze cu Benjamin
Netanyahu crearea unei coaliții de guvernământ sub pretextul că acesta din urmă are dosar
penal pentru corupție. Ca rezultat, țara, înconjurată de o puzderie de inamici revanșarzi,
rămâne neguvernabilă.

Din fericire, în statul evreu tabloul descris mai sus poate fi doar un vis urât și nu are nimic în
comun cu realitățile politice. De altfel, ca și în Germania, unde creștin-democrații guvernează cu
social-democrații de ani buni, deși cele două partide se antipatizează, având viziuni și doctrine
diametral opuse.

În democrațiile avansate există și cultură politică, și prezumția nevinovăției, și spirit rezonabil, și
responsabilitate, și, nu în ultimul rând, patriotism care obligă politicienii rivali, oricât de supărați
ar fi unul pe altul, să coopereze. Să treacă peste dușmăniile reciproce. Să pună interesul
național mai presus decât de cel de grup.

Mai altfel și decât sfinții

La noi însă Andrei Năstase și tovarășii săi de drum, cu un orgoliu de educatoare virgină, spun
că nu se încurcă cu nimeni, pentru că ei, vezi, Doamne, sunt altfel. Nu negociază cu infractorii.
Nu încheie pace cu oligarhii.
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Până și Maica Tereza, imitându-l cu Iisus, discuta și cu tâlharii, și cu desfrânații, și cu leproșii.
Maia Sandu însă nu poate, desigur, să coboare atât de jos. Ea a fost ridicată mai sus de icoane
și vulgului fidel nu-i rămâne decât să se închine pios, minunându-se înduioșat cât de
consecvenți și principiali sunt liderii blocului ACUM.

Se vede că Andrei Năstase și compania sunt mai altfel și decât sfinții, necum corupții și
machiavelicii din politica autohtonă, de vreme ce nu acceptă nicio concesie. Ei refuză puterea
precum martorii lui Iehova perfuziile de sânge. Prăpădească-se naibii toată lumea, numai să
nu-și încalce jurământul electoral, oricât de stupid ar fi acesta.

Un compromis devastator

Acum mai faceți un efort de imaginație și închipuiți-vă că socialiștii intră la guvernare în locul
acumiștilor. Mutări bune pe tabla de șah a politicii moldovenești sunt foarte puține. Dacă PAS și
Platforma DA nu-și asumă guvernarea, ele, vrând-nevrând, netezesc drumul spre putere
filorușilor lui Dodon.

Să admitem că PDM, care a declarat deja că va căuta să evite alegerile anticipate, mușcă nada
și se aliază plenar cu PSRM, acceptând condițiile impuse de oamenii Moscovei, pentru a crea o
majoritate parlamentară și a forma un nou guvern. Un atare concubinaj politic între un partid
care a promovat până acum o politică prooccidentală cu o formațiune sprijinită pe față de
Putin, va genera un compromis devastator pentru viitorul european al Republicii Moldova.

1. 1.
Vom avea un prim-ministru socialist, deoarece PSRM are mai multe mandate decât
PDM și de aceea democrații nu au cum nici măcar teoretic să pretindă funcția de șef al
guvernului. Puterea executivă va fi condusă deci ori de Zinaida Greceanîi, poreclită Zina
Carabina, pentru că în aprilie 2009 amenința să tragă cu arme de foc în protestatari, ori de Vlad
Bătrâncea care a rupt ostentativ harta României, ori de altă sculă a Kremlinului la fel de
românofobă și ostilă cursului european al Republicii Moldova.

2. 2.
Nu doar postul de premier, ci și alte funcții cheie ale statului vor încăpea pe mâinile
filorușilor. Orice alianță cu PSRM, indiferent cine o face, PDM sau ACUM, va deschide larg
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ușile instituțiilor publice pentru agenturile FSB-ulu, GRU-ului, altor servicii secrete ale Federației
Ruse.

3. 3.
Va înceta procesul început prin arestarea lui Iurie Bolboceanu de destructurare a
rețelelor spionajului rus în Republica Moldova. Poate că, din inconștiență, asta nu contează
pentru ACUM, dar influența Kremlinului asupra proceselor politice din Republica Moldova este
în continuare uriașă în ciuda măsurilor luate în ultimul timp de diminuare a amestecului
Moscovei în afacerile noastre interne. Chiar și neglijarea pericolului răsăritean și a factorului
geopolitic de către reprezentanții Platformei DA și ai PAS-ului este o consecință a intoxicărilor
rusești.

4. Vor fi suspendate proiectele strategice românești în Republica Moldova. Va înceta
construcția gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Vor fi oprite lucrările demarate de conectare a
Republicii Moldova la rețelele electrice românești. Va fi obstrucționată integrarea piețelor
bancare din cele două state românești care astăzi prinde viteză. Va fi anulat planul în curs de
elaborare privind înlocuirea ecartamentului rusesc cu cel european.

5. Dodon va profita de ocazia favorabilă pentru a-și vedea visul cu ochii. Va transforma
republica parlamentară în una prezidențială, introducând astfel un regim de dictatură personală
după calapodul Putin-Lukașenko-Nazarbaiev.

6. Republica Moldova va intra oficial în Uniunea Eurasiatică, ceea ce va avea efecte
catastrofale. Va fi denunțat Acordul de asociere cu UE, vor fi blocate oportunitățile pentru
exporturile moldovenești în Europa, se vor anula călătoriile fără vize pe bătrânul continent.

7. Astfel, Republica Moldova va rata șansa istorică de integrare europeană chiar în momentul
favorabil după Brexit, când UE pare dispusă, în compensație după pierdea Regatului Unit, să
reia procesul de extindere în Est, iar principalele trei candidate, după cum a spus deunăzi la
Odessa Peter Wagner, un înalt funcționar al Comisiei Europene, sunt Georgia, Republica
Moldova și Ucraina.

8. 8.
În aceste împrejurări, nimic nu va mai sta în calea federalizării și transnistrizării
Republicii Moldova. Prezența militară rusă va fi legalizată, după cum prevedea memorandumul
Kozak, pentru mulți ani înainte, iar Basarabia va deveni o gubernie enclavizată rusească cu
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acte în regulă.

9. 9.
Nu mai vorbesc de alte efecte iminente ale venirii PSRM la putere într-o formă sau alta:
reluarea deșănțată a propagandei ruse, decretarea limbii ruse drept a doua limbă de stat
ș.a.m.d.

10. 10. Republica Moldova va deveni un paria. Un stat pro-rus izolat și ostracizat și din Vest,
și din Est, și de România, și de Ucraina.

Dacă cineva crede că acest scenariu de coșmar va fi greu de implementat, se înșală amarnic.
Pe lumea asta, vorba lui Otto von Bismarck, nu sunt lucruri imposibile, iar anexarea rusească a
Crimeii în doi timp și trei mișcări a dovedit cu brio că lui Putin nu-i scapă pradă care singură se
lasă devorată din prostie.

Un chibiț pe margine

Există încă șanse să fie evitată această pacoste. E nevoie doar ca blocul ACUM să revină cu
picioarele pe pământ și să accepte o coaliție cu PDM pe garanția SUA și UE.

În cazul în care acumiștii vor continua să stea deoparte, oferindu-le altora posibilitatea să facă
jocurile, vor rămâne de căruță și vor trebui să-și asume răspunderea morală pentru eventualele
dezastre ce se pot abate peste Republica Moldova. Nu-i exclus să se găsească și o treia cale
decât alianța directă a PDM cu PSRM.

Bănuiesc că Vlad Plahotniuc, spre deosebire de ACUM, își dă seama, se pare, cât este de
primejdios pentru un stat mic să nu asculte de nimeni. Să joace la două capete sau să treacă
dintr-o tabără în alta. Exemplele lui Ceaușescu sau al-Gaddafi, care au încercat să păcălească
și Vestul, și Estul, sunt edificatoare din acest punct de vedere.

În actualele condiții internaționale, ca să fii efectiv neutru, trebuie să ai cel puțin o bombă
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nucleară. În toate celelalte cazuri vorbele despre neatârnare sunt doar baliverne.

De aceea, s-ar putea să se forțeze la Chișinău niște migrări dintr-o fracțiune parlamentară în
alta pentru a forma un guvern pro-european. Va fi o soluție neortodoxă care nu va fi aplaudată
la scenă deschisă în Occident, firește. Dar se vor resemna cu toții până la urmă, fiind
considerată răul cel mai mic.

În această situație, Republica Moldova va rămâne pe traiectoria europeană. Va fi construit
gazoductul Iași-Chișinău, se vor interconecta rețelele electrice din cele două maluri românești,
va fi dată în exploatare autostrada Unirea, ecartamentul rusesc va fi înlocuit cu unul european,
Chișinăul va obține, mai devreme sau mai târziu, statutul de candidat pentru aderarea la UE
ș.a.m.d.

Toate acestea le va face însă altcineva decât ACUM, care se va transforma treptat într-un mic
chibiț sortit să urmărească umil evenimentele de pe margine. Aceasta va fi tot o nenorocire,
desigur, numai că nu a Republicii Moldova, ci a unei singure formațiuni politice.
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