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Momentul critic se apropie. Partenerii occidentali își pierd răbdarea cu politicienii moldoveni.

Fără lumină la capătul tunelului

Lumina de la capătul tunelului electoral riscă să nu se mai aprindă. Refuzul oricărui dialog al
blocului ACUM în vederea formării unei coaliții pro-europene începe să dea dureri de cap și
Washingtonului, și cancelariilor vest-europene, și, nu în ultimul rând, Bucureștiului, scrie Petru
Bogatu pe www.deschide.md , preluat de Romanian Global News.

Cel dintâi a bătut șaua să se priceapă iapa Departamentul de Stat american care de îndată ce
s-a încheiat numerotarea voturilor a difuzat un comunicat în care a sugerat partidelor intrate în
Parlament să formeze cât mai rapid cu putință un guvern pro-occidental. Gesturi asemănătoare
s-au făcut și în Europa. Degeaba însă.

PAS și Platforma DA au respins categoric invitația Partidului Democrat la discuții. Mai mult
chiar. S-a creat impresia că liderii blocului ACUM se înverșunează după alegeri împotriva PDM
mai abitir ca în campania electorală. Furia și recalcitranța lor se revarsă necruțător peste toți cei
care îi îndeamnă să fie rezonabili.

Afirmațiile lui Andrei Năstase potrivit cărora el și aderenții săi nu vor asculta nici de americani,
nici de ruși nu au fost doar o figură de stil. Încrâncenarea ilogică împotriva PDM și neglijarea
aliaților occidentali ridică semne de întrebare, vorba istoricului Gheorghe Cojocaru, asupra
capacității de discernământ a acumiștilor în complicatele condiții geopolitice ale momentului.

Refuzul dialogului dă apă la moară Kremlinului
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Un ultim semnal este transmis partidelor pro-occidentale din Republica Moldova de peste
Ocean. Institutul american pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War) îndeamnă
forțele democratice să se alieze și să formeze o majoritate parlamentară.

Este vorba de un influent și prestigios tink-tank cu sediul la Washington. Fondat de profesorul
Universității Georgetown, Kimberly Kagan, și specializat în analiza militară și cercetarea
conflictelor armate, acesta pregătește rapoarte pentru Pentagon, NSA și CIA.

Într-o sinteză dedicată situației postelectorale de la Chișinău, Darina Regio, analista de la
Institute for the Study of War, avertizează că în cazul în care „pro-occidentalul" Partid Democrat
și „pro-europeanul" bloc ACUM nu găsesc un limbaj comun pentru a forma viitorul guvern,
Rusia ar putea să-și crească influența în Republica Moldova în mod periculos. Altfel spus,
sugerează ea,respingerea dialogului între partide dă apă la moară lui Putin. Cine refuză să
pună umărul la crearea unei puteri pro-occidentale, vrând-nevrând, readuce Republica
Moldova pe orbita Moscovei .

Potrivit autoarei, un guvern moldovean pro-Kremlin ar putea permite Rusiei să-și întărească
poziția în Transnistria și să amenințe orașul-port vital Odessa. Moscova va avea posibilitatea
de asemenea să se folosească de o putere pro-rusă pentru a submina România.

Darina Regio consideră, în concluzie, că „SUA și UE ar trebui să se angajeze diplomatic și să
acționeze împreună cu partidele politice favorabile Occidentului pentru a contracara agenda
Rusiei în Moldova". Cu alte cuvinte, cercetătoarea de la Institute for the Study of War lasă să se
întrevadă că Washingtonul și Bruxellesul urmează să aducă forțele democratice cu picioarele
pe pământ pentru a le determina să se coalizeze în interesul național și în numele securității
europene.

Constatările pe care le face analista americană impun câteva explicații. Să le luăm pe rând.

O turnură amenințătoare

„Un guvern moldovean pro-Kremlin ar putea permite Rusiei" să uneltească în spatele Ucrainei,
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„pentru a crea simultan dileme multiple pentru forțele armate ucrainene", spune Darina Regio.
Și la ora actuală regiunea separatistă prezintă o amenințare pentru Kiev. Atâta doar că spațiul
de manevră al Moscovei este restrâns.

Trupele ruse dislocate la Nistru sunt izolate și aprovizionarea lor depinde în prezent de
bunăvoința Chișinăului. Ca să nu mai spun că SIS, asistat de serviciile de informații din
România și din statele occidentale, destructurează rețelele ruse de spionaj și nu permite Rusiei
să transforme Republica Moldova într-un cap de pod pentru invadarea Ucrainei.

Dacă însă PSRM vine la guvernare, lucrurile vor lua o turnură primejdioasă și pentru Kiev, și
pentru București, și pentru cancelariile occidentale. Oamenii lui Putin se vor simți din nou în
largul lor la Chișinău. Nu vor mai fi obligați să facă cale întoarsă pe aeroport, agenții ruși își vor
face de cap în voie fără a risca să aibă soarta lui Iurie Bolboceanu.

Guvernarea PSRM va aduce Donbassul în Moldova

Moscova va folosi nu doar malul stâng, ci și malul drept, ceea ce astăzi este imposibil, pentru a
pregăti o nouă rebeliune la Odessa. Dacă le reușește asta, Putin va relansa proiectul Novorusia
care fusese abandonat acum patru ani în urma eșecului suferit de ruși la Harkov și în sudul
Ucrainei.

O recucerire rusească a sudului Basarabiei și a întregii regiuni Odessa va crea un nou
„Donbass" chiar la granițele Republicii Moldova. Kievul va riposta și flăcările războiului
ruso-ucrainean vor ajunge în pragul casei noastre.

Moscova se va întoarce la gurile Dunării și va avea iar hotar comun cu România, recâștigând o
importantă poziție strategică în dauna comunității euroatlantice. Cine nu vede asta ori e orb, ori
e de rea-credință.

În plus, subminarea României, în cazul instalării unei guvernări pro-ruse la Chișinău, se va face
pe toate căile posibile: provocări la frontieră, anularea influenței culturale românești la est de
Prut, obstrucționarea proiectelor economice inițiate de București pentru Republica Moldova,
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interzicerea unionismului, promisă de Igor Dodon ș.a.m.d.

Este de prisos să mai spun că însăși Republica Moldova, ca stat pro-rus, se va pomeni izolată
între Ucraina și România, fiind expusă mereu riscului de extindere pe teritoriul său a războiului
pe care îl va purta Putin pentru Novorusia. Cei care astăzi, cu o ușurătate demnă de o cază mai
bună, se înverșunează să cedeze puterea PSRM-ului pentru a-și păstra pretinsa neprihănire
politică, nu fac decât să abată asupra propriului popor un mare necaz.
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