Iohannis a vrut să-și repare GAFA, dar greșește din nou: „Am spus că suntem națiuni diferite, nu popoare
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Președintele României, Klaus Iohannis, a gafat din nou, scrie www.ziarulnational.md , preluat
de Romanian Global News.

După ce a declarat marți, în cadrul unui simpozion de la București , că Unirea R. Moldova cu
România se va produce „atunci când ambele popoare vor hotărî că vor acest lucru", astăzi la
Bruxelles a vrut să se „corecteze" și a avansat deja termenele de „națiuni diferite" care ar locui
pe ambele maluri ale Prutului, în fond aceeași enormitate.

„Am spus că suntem națiuni diferite, nu popoare diferite. Sunt sigur", a declarat Klaus Iohannis,
vineri, la Bruxelles.

Solicitat de Ziarul NAȚIONAL să comenteze aceste declarații ale președintelui României,
directorul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Gheorghe Cojocaru, afirmă
că „lucrurile sunt clarificate din punct de vedere istoric".

„Nu vreau să mă puneți în contrapunct cu domnul Iohannis, dar sigur că suntem un singur
popor în două state. E o banalitate. Lucrurile sunt clarificate din punct de vedere istoric", ne-a
spus doctorul habilitat în istorie, conferențiarul universitar Gheorghe Cojocaru.

Și președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova (USM), Arcadie Suceveanu, susține că „este
aceeași națiune română, același popor divizat, pus să trăiască în două state".

„Este o gafă (declarațiile președintelui Iohannis - n.r.), dar ea nu schimbă nimic, pentru că are
un adevăr cât se poate de real. În condițiile geopolitice actuale, Unirea nu se poate face decât
prin vrerea cetățenilor din cele două state, nu popoare, dar românii din ambele state. Este
aceeași națiune română și același popor divizat, pus să trăiască în două țări, una se numește
România, alta - R. Moldova. Românii trăiesc, la ora actuală, în două state. Istoria este foarte
clară", a punctat Arcadie Suceveanu.
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Potrivit președintelui USM, Unirea celor două state românești a fost posibilă la începutul anilor
90 din secolul trecut, însă oportunitatea a fost ratată. Acum, Unirea s-ar putea produce prin
decizia parlamentelor de pe ambele maluri ale Prutului, dar nu există voință politică, mai ales că
basarabenii, care au învățat o istorie distorsionată în perioada sovietică, „îl aleg în continuare
pe Dodon".

Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, Andrei Tinu: "Declarația președintelui
Republicii, domnul Klaus Werner Iohannis, conform căreia moldovenii și românii sunt două
popoare diferite, este neadevărată și periculoasă"

Declarația președintelui Republicii, domnul Klaus Werner Iohannis, conform căreia moldovenii
și românii sunt două popoare diferite, este neadevărată și periculoasă, a declarat Andrei Tinu,
președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, Andrei Tinu, pe contul său de facebook,
preluat de Romanian Global News.

"Ea întărește teoria sovietică a ocupației românești asupra Basarabiei, valorile moldovenismului
și discursul filorus și antieuropean al anumitor tabere de la Chișinău. În calitate de președinte al
Autorității Naționale pentru Cetățenie, care aplică prevederile Legii 21/1991, în fapt o reparație
istorică a nedreptăților impuse de URSS și Germania nazistă prin Pactul Ribbentrop-Molotov,
am rămas consternat de „viziunea" cel puțin ciudată a domnului Iohannis, cel care a fost votat
de basarabenii care și-au dobândit cetățenia română și care și-au exprimat opțiunea la alegerile
prezidențiale din anul 2014. Îmi manifest dezacordul față de astfel de declarații și îi cer
președintelui Republicii să-și ceară iertare față de românii basarabeni, față de adevărul istoric și
față de înaintașii noștri, care s-au sacrificat pentru înfăptuirea și păstrarea statului național
unitar român", mai comentat Andrei Tinu.
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