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Întâmplarea face ca Vladimir Zelenscki la Kiev și Andrei Năstase la Chișinău să fie concomitent
atrași într-o capcană rusească, scrie Petru Bogatu pe www.deschide.md , preluat de
Romanian Global News.

Cel dintâi s-a dat la o parte și a scăpat, cel de-al doilea a băgat singur piciorul în prinsoare, chit
că aceasta se vedea cu ochiul liber

Teme-te de ruși și când îți aduc daruri

Istețimea nativă te poate salva în situația în care nu dispui de o altă armă mai de Doamne ajută
pentru a te apăra de inamicul care te pândește după colț. Deși nu are experiență politică nici cât
e negru sub unghie,Vladimir Zelenski, favoritul cursei prezidențiale din Ucraina, s-a dovedit mai
deștept decât Andrei Năstase, unul dintre cei doi liderii ai blocului politic ACUM din Republica
Moldova.

Deunăzi, actorii ruși Mihail Porcenkov și Ivan Ohlobîstin, care anterior au colaborat cu Vladimir
Zelenski pe platourile de filmare, au difuzat un clip în sprijinul colegului lor de la Kiev.
Secvențele video realizate de cele două vedete ale filmului rusesc au fost transmise în orele de
maximă audiență de canalul de stat Rossia 24.

Susținerea artiștilor de la Moscova nu i-a picat bine lui Zelenscki. Și este absolut clar de ce.

Parafrazând maxima lui Virgiliu din „Eneida" („timeo Danaos et dona ferentes"), trebuie să te
temi de ruși chiar și atunci când aceștia îi aduc daruri. E un adevăr valabil la ora actuală în
egală măsură și pentru un politician ucrainean, și pentru unul moldovean.
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Ca să nu mai spun că Porcenkov și Ohlobîstin vizitaseră acum câtva timp Donbassul, unde
s-au filmat cu arma-n mână în mijlocul separatiștilor, exprimându-și ostentativ sprijinul pentru
grupările paramilitare proruse din Lugansk și Donețk. Astfel, darul lor pentru Zelenski se
dovedea otrăvit de două ori.

Reacția tânărului prezidențiabil ucrainean a fost promptă și vehementă. „Sunt niște idioți", a
spus el, presupunând totodată că cei doi actori ruși au fost plătiți să tulbure apele în Ucraina.

A mușcat momeala

Câteva zile mai târziu, într-o situație asemănătoare s-a pomenit la Chișinău liderul Partidului
Platforma DA. Cu toate că nici pe el instruirea politică nu-l dă afară din casă, acesta, de bine de
rău, câțiva ani la rând se ocupă de mitinguri, alegeri și munca de partid. În ciuda acestui fapt,
Andrei Năstase, spre deosebire de Vladimir Zelenski, a clacat lamentabil.

Deunăzi, într-o emisiune televizată, propagandistul numărul 1 al Kremlinului, Dmitri Kisilev,
directorul agenției guvernamentale „Rossia segodnea", l-a îndemnat pe președintele Republicii
Moldova, Igor Dodon, să faciliteze crearea unei coaliții anti-oligarhice a Partidului Socialiștilor
din Moldova cu blocul ACUM. În niciun caz cu PDM, a precizat el, deoarece „Plahotniuc este
toxic pentru toți".

Dmitri Kisilev n-a fost original, bineînțeles. Și nici nu și-a propus asta. Ca un propagandist
sadea, el a reiterat o sugestie deja strecurată de Kremlin în mass-media potrivit căreia PSRM
ar urma să se alieze doar cu ACUM pentru a-l doborî pe oligarhul cel rău de la Chișinău.

Cu toată ura sa față de Plahotniuc, Andrei Năstase trebuia să facă o operație rațională
elementară și să se întrebe de ce î-ar trebui oligarhului total Vladimir Putin, care a transformat
întreaga Rusie, cu toate bogățiile ei naturale, într-o moșie a cooperativei mafiote „Ozero", să
dez-oligarhizeze Republica Moldova. Nu strica să-și amintească totodată că acest Dm. Kisilev
figurează pe lista decidenților ruși supuși sancțiunilor occidentale.

Spre deosebire de candidatul ucrainean pentru alegerile prezidențiale, liderul Platformei DA nu
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s-a obosit să se gândească puțin. A mușcat momeala pe care i-a întins-o propaganda
Kremlinului fără să clipească.

„Acolo se spune adevărul, a răspuns Andrei Năstase la întrebarea jurnalistului de la canalul
TVC 21 ce crede el despre avansurile făcute de Kisilev blocului ACUM. Pentru președintele
PPDA „nu contează de unde vine acel material. Dacă este adevărat ceea ce se spune acolo,
desigur privesc aceste reportaje cu plăcere. Aceasta este doar o coincidență... nu văd ceva
suspect".

Dacă te laudă dușmanul, gândește-te unde ai greșit!

Așadar, Andrei Năstase înflorește când e elogiat de mass-media lui Putin. Îi place. Se arată
măgulit ca o fată mare căreia îi face complimente băiatul rău din cartier.

Pentru liderul PPDA nu contează din gura cui vin vorbele mieroase la adresa lui. El crede că
propagandistul lui Putin "spune adevărul" și nu vede nimic suspect în faptul că regimul autoritar
al cleptocrației ruse moare de grija democrației moldovenești și dorește s-o scape cu ajutorul lui
Andrei Năstase din captivitatea „oligarhului toxic Plahotniuc".

Când te preamărește dușmanul, să te gândești cu ce ai greșit, spune o înțelepciune populară.
Asta știu toate națiunile planetei, iar ucrainenii și românii nu fac excepție.

Lauda inamicului extern nu este o coincidență, după cum se iluzionează Andrei Năstase.
Menirea ei este să adoarmă judecata și să întunece mintea. Sub haina lingușirii se ascunde
ispita trufiei care îți înmoaie sufletul și te dezarmează în fața lupilor ascunși în piele de oaie.

S-a împușcat singur în picior

Este la mintea oricui că regimul revanșard al plutocrației de la Moscova nu ne vrea binele. Ce
interes ar avea Putin, într-adevăr, ca Republica Moldova să devină un stat european cu o
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democrație veritabilă care ar combate corupția și ar avea o justiție independentă?

De aceea, insistența cu care propaganda Kremlinului pledează pentru o alianță PSRM-ACUM
ar trebui să pună în gardă orice patriot cu mintea trează. Faptul că Andrei Năstase nu este
deranjat de bunăvoința pe care i-o manifestă Moscova dă de bănuit. Din două una. Ori slujește
o cauză ocultă, ori este inconștient, delicat vorbind.

Anticipând, probabil, că afirmațiile sale de la TVC 21 vor atrage critici, liderul Platformei DA a
spus cu nu se teme deloc să fie acuzat că ar fi mâna Moscovei. Păi nici nu este. Efectiv nu are
cum.

Este prea anchilozat bicepsul său ca să fie suspectat că ar fi brațul de fier al Kremlinului la
Chișinău. E mai curând mâna cu care Andrei Năstase s-a împușcat singur în picior.

Politici comice

Nu este deloc întâmplător că în aceste împrejurări liderii blocului ACUM gafează monumental la
tot pasul. Să luăm tentația lor de a discuta direct cu deputații din alte partide pentru a-i convinge
să voteze inițiativele legislative ale PAS și PPDA.

Dincolo de faptul că această abordare este neregulamentară și îndoielnică din punct de vedere
etic, nedemnă pentru niște politicieni care pretind că ar fi altfel, Andrei Năstase și compania îi
ridică mingea la fileu lui Vlad Plahotniuc. Acum liderul PDM ar putea să-i imite pe liderii PAS și
PPDA, adresându-se direct deputaților din alte partide, peste capul fracțiunilor parlamentare.

Cu alte cuvinte, el are posibilitatea să repete isprava din 2015, încropind o majoritate
parlamentară din transfugi. Atâta doar că astăzi Plahotniuc ar putea arăta cu degetul spre Maia
Sandu și Andrei Năstase, spunând că n-a făcut decât să le urmeze exemplul.

Nu e de mirare că prima întâlnire cu deputații altor partide invitați la discuții de blocul ACUM s-a
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soldat cu o farsă. La întrevederea cu Andrei Năstase și Maia Sandu au venit doar membrii
fracțiunii ȘOR, adică cei care profită de cea mai mică ocazie pentru a lua la mișto partidele
PAS și PPDA.

Prinși pe picior greșit, liderii blocului ACUM au contramandat întâlnirea și și-au luat catrafusele.
Fazele comice în politică au un deznodământ pe măsură.
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