Papagalul pus de Moscova și Berlin ministru de externe la Chișinău, calcă în picioare jertfa supremă a sut
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Ministrul de Externe pus de Moscova și Berlin la Chișinău, Nicolae Popescu, califică războiul
ruso-român de la Nistru, care a avut loc în 1992 și în care peste 700 de militari și civili și-au dat
viața pentru apărarea Basarabiei în fața agresiunii armatei ruse,drept un război civil, asta în
timp ce pe teritoriul regiunii transnistrene încă staționează trupele ruse, trupe care au au avut
un rol decisiv în războiul de acum 27 de ani, transmite Romanian Global News.

Declarația a fost făcută de Popescu în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său
de la București Teodor Meleșcanu.

„Un alt subiect este federalizarea R. Moldova. Vreau să vă asigur că acest subiect nu este pe
agenda guvernului R. Moldova. Guvernul de la Chișinău are drept scop să ușureze viața
cetățenilor noștri, care în virtutea unui război civil din '92, trăiesc în regiunea transnitreană. Vom
încerca să simplificăm viața acestor cetățeni prin accesul la documente, prin acordarea de
cetățenii, prin diplome. Deci nu se pune problema federalizării pentru că nu exiastă nici
majoritatea parlamentară potrivită dar și circa 80% din cetățeni nu-și doresc acest lucru. Trebuie
să fi foarte vigilenți cum evoluează discuțiile noastre atât cu partenrii externi cât și cu autoritățile
din regiunea tranistreană", a declarat Popescu.

Fiind întrebat care este poziția față de trupele de ocupație ruse care încă se află pe teritoriul
regiunii transnistrene, Popescu a declarat că fiecare stat este în drept să aleagă ce fel de trupe
să fie pe teritoriul său.

„Toate statele din lume au dreptul de a decide ce trupe străine se află pe teritoriul lor, sau nu.
Reieșind din acest principiu, noi ne dorim ca Federația Rusă să-și retragă trupele de pe teritoriul
Republicii Moldova", a răspuns ministrul de Externe.

Ținem să precizăm că anterior atât președintele Igor Dodon cât și actualul speaker al
Parlamentului, Zinaida Greceanîi au calificat războiul de la Nistru drept război civil.
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Amintim că pe 2 septembrie 1990 a fost proclamată așa-numita „Republica Moldovenească
Nistreană". La 25 august 1991 Sovietul suprem al separatiștilor a adoptat declarația de
independență a noii republici. Pe 27 august 1991 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat
Declarația de Independență a Republicii Moldova, al cărei teritoriu cuprindea și raioanele din
stânga Nistrului.

Parlamentul moldovenesc a cerut guvernului URSS „să înceapă negocierile cu guvernul
moldovenesc transnistrean cu privire la ocupația ilegală a Republicii Moldova și retragerea
trupelor sovietice de pe teritoriul moldovenesc".

Primele ciocniri armate au avut loc la Dubăsari unde vehicule ale armatei separatiste au
traversat podul dintre Tiraspol și Tighina. În acea perioadă, la Dubăsari exista o dualitate a
puterii – consiliul orășenesc susținea separarea, pe când consiliul raional susținea autoritățile
centrale. Separatiștii își organizaseră formațiuni paramilitare de gardiști, cazaci (veniți din
Rusia) și miliție, iar autoritățile legitime erau reprezentate de poliție.

Cel mai important rol în război l-a jucat Armata a 14-a rusă, cu un efectiv de peste șase mii de
militari, iar ofițerii ruși au fost implicați nemijlocit în lupte. Mai mult, combatanții transnistreni au
folosit armament de la depozitele rusești.

Pe parcursul lunii martie au urmat mai multe apeluri către comunitatea internațională ale
președintelui de la acea vreme, Mircea Snegur, și ale parlamentului de la Chișinău, care
denunțau agresiunea comisă de fosta Armată a 14-a a Rusiei pe teritoriului Republicii Moldova.
Deși Moscova nega acuzațiile, dar continua să sprijine pe față regimul separatist.

La 21 iulie 1992, președintele Federației Ruse, Boris Elțin, și președintele Moldovei, Mircea
Snegur, au semnat la Moscova acordul de încetare a focului. Documentul prevedea crearea a
trei zone de securitate și prezența unor forte mixte de menținere a păcii. Redenumită "Grupul
Operativ al Trupelor Ruse", rămășițe ale Armatei a 14-a rămân pe teritoriul Transnistriei până în
prezent.

Până astăzi pe teritoriul R. Moldova staționează oficial aproximativ 1500 de militari ruși. Surse
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neoficiale spun că numărul acestora ar fi de 4500 - 5000.
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