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Pentru orice om normal, indiferent de viziunile sale politice, comportarea PSRM-ului este
inadecvată. Vizitele lui Dodon și ale liderilor socialiști pe mică de ceas la Moscova întrec
măsura, ridicând întrebări în privința loialității lor față de statul pe care îl reprezintă, scrie Petru
Bogatu pe www.deschide.md , preluat de Romanian Global News.

Au sărit peste cal

Este firesc ca un grup politic să aibă relații de cooperare cu formațiuni înrudite doctrinar din alte
state. Raporturile dintre ele au, de regulă, un caracter mutual sau plurivalent. Altfel spus,
acestea semnează acorduri de colaborare bilaterală, se reunesc în partide transnaționale, cum
ar fi PPE sau Internaționala Socialistă ș.a.m.d..

PSRM are o comunicare mai veche cu două formațiuni politice din Rusia: „Edinaia Rosia" (de
guvernământ) și „Spravedlivaia Rusia". Multă lume în Republica Moldova nu privește cu ochi
buni acest parteneriat cu partidele putiniste.

Însă atât timp cât nu ieșeau din cadrul regulamentar, socialiștilor moldoveni li se putea reproșa
slugărnicia penibilă față de fosta metropolă, nu însă și încălcarea legislației. Au existat
suspiciuni că PSRM fusese finanțat abuziv din Rusia. Cum însă acest fapt nu a fost probat în
instanță, partidul cu pricina nu avea cum să fie tras la răspundere.

Totul s-a schimbat după alegerile parlamentare de la 24 februarie. Deși anterior mergeau la
Moscova de parcă aveau ouă în poală, socialiștii astăzi creează impresia că au sărit peste cal.

De la o vreme se duc în Rusia ca la cumpărături în supermarketul de peste drum. Nu mai puțin
de două ori pe săptămână.
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O conduită deplasată

Marți, întreaga fracțiune parlamentară a PSRM, formată din 35 de deputați, a plecat în
Federația Rusă la invitația conducerii Dumei de Stat. Și asta în condițiile în care în ultimele trei
săptămâni și Igor Dodon, și Zinaida Greceanîi au vizitat Moscova în repetate rânduri.

Aceste voiajuri frecvente în Rusia nu mai sunt un semn al sprijinului Partidului Socialiștilor de
către Kremlin, după cum afirmă unii observatori politici de la Chișinău. Ele reprezintă mai
curând o dovadă indirectă a vasalității partidului față de Maica Rusia, a înregimentării sale în
structurile unui alt stat, ceea ce constituie o infracțiune penală, de altfel.

Dacă ar fi fost un partid lituanian, leton sau eston, PSRM era deja deferit justiției pentru înaltă
trădare. În Țările Baltice mai muți politicieni au dat socoteală pentru că au servit interesele
Rusiei în detrimentul celor naționale. Președintele Lituaniei, Rolandas Paksas, a fost destituit în
2004 pentru încălcarea Constituției și legături cu serviciile speciale ale Federației Ruse.

Rupe pisica-n două

Deși nu a fost niciodată mâță blândă, până mai ieri PSRM încerca totuși să nu forțeze nota. De
ce dă acum senzația că și-a ieșit din balamale?

La prima vedere, etalarea subordonării sale față de Kremlin nu are niciun rost. Alegerile s-au
consumat, iar de obediența lui Dodon și a socialiștilor față de ruși nu se îndoiește nimeni.
Servilismul lor în fața Moscovei a devenit un subiect pentru anecdote la Chișinău.

Astăzi însă socialiștii par a fi pe punctul de a rupe pisica-n două. Parcă a dat strechea în ei.
Conduita lor pare bizară, deplasată și nelalocul ei.

Vizitele dese și ostentative la Moscova ale fruntașilor PSRM chiar în zilele când se caută o
formulă de guvernare la Chișinău sunt nu doar nepotrivite, ci și provocatoare. Ei fac în capitala
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rusă niște declarații publice parcă menite să-i scoată din țâțâni pe potențialii lor parteneri de
negocieri și să-i pună în imposibilitatea de-a găsi un limbaj comun cu socialiștii.

În Duma de stat, bunăoară, delegația PSRM a denunțat discriminarea limbii ruse în Republica
Moldova și a dat asigurări că va îndrepta această stare de lucruri dacă preia puterea la
Chișinău. Concomitent, Zinaida Greceanîi a promis la Moscova să anuleze legea privind
combaterea propagandei ruse.

Călcă pe greblă

PSRM caută pricină cu lumânarea ziua în amiaza mare. Parcă vrea să le dea de știre celor din
blocul ACUM și Partidul Democrat că-i atât de toxic pentru acestea, încât orice alianță cu el
este exclusă.

Prezența socialiștilor la Moscova, docilitatea pe care o afișează acolo au rost doar în cazul în
care ei vor să facă imposibil orice dialog politic la Chișinău. PSRM are, pare-se, indicațiile
Kremlinului să provoace alegeri anticipate în Republica Moldova. Dar nu oricum, ci dând vina
pe celelalte două partide proeuropene din Legislativ.

Unde mai pui că flirtul blocului ACUM cu socialiștii pare un călcat cu greblă. Iluzia Maiei Sandu
și a lui Andrei Năstase că ei pot să-și atingă obiectivele politice cu ajutorul unui partid prorus
fără a pierde nimic din imagine dovedește că alierea la protestele din 2016 a Platformei DA cu
Dodon și Renato Ustaîi nu fusese un accident.

Cu alte cuvinte, PSRM-ul vrea să lovească două ținte dintr-un singur foc: să ajungă în alegerile
anticipate întărit și să boțească pe parcurs reputația partidelor proeuropene. Pe jumătate,
socialiștii le-au făcut pontul deja: ei reprezintă la ora actuală singurul partid parlamentar care
este curtat intens și de ACUM, și de PDM, nu invers.
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