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Nu e decât o chestiune de noroc chior – asemenea jocului de ruletă din cazinou – faptul că în
fruntea blocului ACUM se află persoane romantice care au așteptat ca PSRM, din admirabile
rațiuni altruiste, să voteze inițiativele lor legislative. Nu este însă deloc întâmplător răspunsul pe
care i l-au dat socialiștii Maiei Sandu și lui Andrei Năstase, scrie Petru Bogatu în www.deschid
e.md
, preluat
de Romanian Global News.

Revendicări revizioniste

Pachetul de inițiative legislative prezentat marți de Partidul Socialiștilor unii observatori politici
l-au catalogat ca fiind un mesaj transmis Partidului Democrat în vederea constituirii unei viitoare
coaliții de guvernare între cele două partide. Eroare. Oferta Zinaidei Greceanîi și a tovarășilor ei
de drum nu este ceea ce pare a fi la prima vedere.

Dacă un partid vrea să guverneze cu un alt partid, propunerile sale, chiar și cele făcute de pe
poziții de forță, trebuie să fie rezonabile. Să conțină un dram de magnetism. Un punct de
atracție. Un liant care ar fi în măsură să le unească.

Or, PSRM nu aruncă punți peste prăpastia geopolitică care îl desparte de PDM. Dimpotrivă,
creează bariere imposibil de trecut în calea inițierii unui dialog constructiv.

Socialiștii cer restabilirea controlului președintelui republicii asupra SIS, denunțarea măsurilor
adoptate, la cererea FMI, pentru recuperarea fraudei bancare, anularea legii privind combaterea
propagandei ruse, readucerea limbii ruse la rangul de limbă cvasioficială ș.a.m.d.. Toate
acestea sunt niște revendicări revizioniste care lovesc în obiectivele esențiale atinse de
guvernarea PDM în ultimii ani.

Ca să nu mai vorbesc de faptul că PSRM pretinde nu doar controlul asupra principalului serviciu
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de siguranță națională. Greceanîi și compania vor să pună mâna pe conducerea Parlamentului,
pe Apărare și Afacerile Externe.

Netezesc drumul pentru anticipate

Se vede că socialiștii au o foame de lup. Au chef oamenii ăștia. Suferă de o bulimie nervoasă,
pesemne. Vor să mănânce tortul cu cireașa de pe el, ceilalți fiind invitați să se resemneze cu
gaura de la covrig. Apetitul lor îmi amintește de o poveste spusă de Jaroslav Hasek.

Un lup le-a propus oilor să încheie un acord economic reciproc avantajos. Oilor, a zis el, eu îmi
iau angajamentul să nu mănânc iarba de pe pășunea unde pașteți voi, iar voi vă obligați să-mi
livrați carnea voastră.

Cam așa ceva propun socialiștii. Ei cer partea leului în viitoarea guvernare și, totodată, vântură
din nou niște teme care vor incita spiritele în societate. Oferta lor dezbină, crede Maia Sandu. Și
ea are dreptate, desigur.

Dacă inițiativele PSRM nu îndeamnă la dialog și nu sunt o invitație pentru PDM de a forma o
coaliție, ci din contră, pun părțile în conflict, ce urmăresc Dodon și Greceanîi? Părerea mea este
că socialiștii netezesc astfel drumul pentru alegerile anticipate.

Marea cu sarea și luna de pe cer

Socialiștii și-au lansat oferta marți, de îndată ce liderii lor au revenit de la Moscova. De unde și
concluzia că anturajul lui Putin le-a impus lui Igor Dodon și Zinaidei Greceanîi niște propuneri
care nu pot fi acceptate de nicio forță politică responsabilă de la Chișinău. Nici de blocul ACUM,
nici de PDM.

Oricum, șeful statului și președinta PSRM dau senzația că s-au întors de la Moscova plini de
idei. Inițiativele lor curg ca din cornul abundenței.
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Prin oferta sa, PSRM a răspuns cu o ironie discretă și subtextuală Maiei Sandu și lui Andrei
Năstase. Liderii PAS și Platformei DA, anterior, precum se știe, le-au cerut socialiștilor marea
cu sarea: funcția de președinte al Parlamentului și cea de prim-ministru, guvern minoritar și
votarea necondiționată a așa-ziselor legi antioligarhice. Cu alte cuvinte, PSRM urma să devină
o mașină de vot a blocului ACUM fără să obțină ceva în schimb.

În replică, socialiștii le-au plătit Maiei Sandu și lui Andrei Năstase cu aceeași monedă. Au cerut
și ei luna de pe cer: controlul asupra SIS, postul de președinte al Parlamentului, portofoliile de
ministru al Apărării și ministru de Externe.

Concomitent, oferta PSRM conține sugestii și pentru PDM. Putin, prin Dodon și Greceanîi, le dă
de înțeles democraților că PSRM ar accepta o coaliție cu ei doar în cazul în care partidul
pro-rus va stăpâni aproape toate pârghiile strategice ale statului: Președinția, Parlamentul,
Securitatea, Armata și Diplomația.

Mister Haos

Prin urmare, Kremlinul vrea totul sau nimic în Republica Moldova. Ori controlează efectiv
politica internă și externă a statului, ori declanșează alegeri anticipate.

Rezumând, oferta PSRM nu este o invitație la dialog, ci un șantaj rusesc. De aceea, propunerile
PSRM nu pot fi subiect de discuție, deoarece sunt din start inacceptabile. Apărarea, externele și
securitatea în mâinile socialiștilor vor aduce Rusia la hotarul de la Prut și nu înseamnă nimic
altceva decât conflict cu Ucraina, cu România, cu UE și cu SUA.

Intuind că inițiativele PSRM vor fi respinse, Moscova pregătește terenul pentru alegeri
anticipate în Republica Moldova. Dar nu pentru că ar spera ca socialiștii să obțină un scor
electoral mult mai bun decât cel de șa 24 februarie. Asta e puțin probabil.

Blocajul politic și o nouă campanie electorală la toamnă riscă să arunce Republica Moldova în
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anarhie. Iar mister Haos, vorba jurnalistului Alexei Venediktov de la Echo Moscvî, este favoritul
politic numărul 1 al Kremlinului în noile state independente din spațiul ex-sovietic.

Scenariul de mai sus ar putea suferi unele modificări, ce-i drept. Acest mister Haos al Rusiei se
va instala comod în vârful piramidei pentru a tulbura de sus apele și în cazul în care Andrei
Năstase și oligarhii fugari din spatele său vor avea nesăbuința să creadă că pot scăpa de
Plahotniuc cu mâna Moscovei.

În orice caz, socialiștii au întins deja gutuia otrăvită. PSRM anunță că ar fi dispus să o voteze în
funcția de premier pe Maia Sandu cu o condiție: PAS și Platforma DA să sprijine candidatura
Zinaidei Greceanîi la șefia Parlamentului. Rămâne de văzut dacă blocul ACUM va înghiți hapul.
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