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Suntem prea obișnuiți să vedem cum politicienii moldoveni se joacă de-a "țara-n bunghi". Ei o
fac în mod public, iar când apar imagini luate pe ascuns, când sunt doar între ei, nu au vreo
limită. Cu Filat au apărut imagini când se masturba vorbind chestiuni politice de stat la telefon
cu președintele de atunci al României, Traian Băsescu. Bine, el deja era închis, dar se pare că
nu a fost deranjat că a devenit din celulă un porno star. Dar au apărut înregistrări cu
președintele Moldovei (da, acum îi spun astfel, ca să fie clară gravitatea problemei) șantajând în
numele Rusiei, spunând suma pe care o primește partidul lui din Rusia, cerând în secret o
semnătură pentru federalizareațării. Oriunde în lume ar fi apărut astfel de înregistrări
președintele ar fi zburat imediat din funcție. La noi? La noi e „tăt normal", jucăm în continuare
„țara-n bunghi" și ne facem că plouă, scrie Alexandru Vakulovski pe www.deschide.md , preluat
de Romanian Global News.

Guvernul ACUM, pe zi ce trece, seamănă tot mai mult cu porecla pe care a primit-o: guvernul
Kozak. Poreclă de la nănașul sau cumătrul său, că văd că nimic nu se schimbă, cumătrismul e
în floare la vechii politicieni-protestatari. Ministrul de Externe și Integrare Europeană, Nicu
Popescu, nu e o excepție, deși la început părea. Sau nu chiar la început, că atunci și-a numit
nănășelul, pe Andrei Popov, consilier, dar după presiunea publică a renunțat la ofertă.

Nicu Popescu, chiar la București, alături de omologul său român (atenție, nu în Rusia!), a făcut
o declarație halucinantă, care lovește în noi toți: războiul de agresiune a Federației Ruse din
1992 ar fi fost de fapt un război civil. Adică armata a 14-a ar fi fost moldovenească. Tancurile
rusești ar fi fost moldovenești. Kazacii ucigași ar fi fost și ei moldoveni. Domnule Nicu Popescu,
Moldova nu mai era în URSS, ca măcar să existe o scuză debilă că făceam parte din aceeași
țară, chiar dacă eram ocupați.

La o astfel declarație, până și colegii ministrului au fost indignați, printre care și Octavian Țâcu:
"Ca să fie clar, pe mine acest ministru de externe nu mă reprezintă...ca și votul lui Andrei
Năstase de la APCE. Cer ministrului Popescu să-si reconsidere declarația privind "războiul civil"
din R. Moldova, care a fost în realitate un război de agresiune a Federației Ruse împotriva
Republicii Moldova...vor urma în curând și alte declarații..."

Desigur că Nicu Popescu a fost mai mult decât criticat pentru declarația lui aberantă. Și deja a
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venit cu două reacții, în care o scaldă. Problema e că astfel de politicieni pot s-o scalde cât nu
sunt la conducere, dar atunci când au pretenția de-a fi în fruntea unui minister de care ține
viitorul țării, ar fi de dorit nu doar să ne reprezinte, ci să arate clar direcția în care merg, nu să
umilească toți cetățenii dintr-o lovitură, apoi să se scuze sec: „am gafat".

Deocamdată n-am văzut un guvern ACUM, doar unul Kozak. Iar un guvern Kozak vede război
civil la Nistru.
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