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La Chișinau se bat doua tabere ghidonate de rusi, care dintre ele sa convinga Occidentul
(EU&US) să fie recunoscută ... pentru a fi sau a rămane la putere ... în actuala încleștare!
Niciuna nu alege și nu vine spre reintegrarea în România ca sa se reintegreze european, sincer
si real, efectiv in UE, scrie avocatul Antonie Popescu, preluat de Romanian Global News.

Majoritatea celor din țara (de la Bucuresti) de la interfața cu exteriorul l-au sustinut pe
Plahotniuc&comp. si rezultatele lipsesc... ceilalti îi sustin pe Maia&Nastase ... care nu-s
unionisti, ci chiar "statalisti" convenindu-le situatia actuală din republica postsovietica... Acestea
sunt versiuni neosovietice. Cei care se declara prooccidentali spun ca ar vrea integrarea
europeana, pe care in realitate o opun unirii/reintegrării românești a Basarabiei !

Forțele favorabile reintegrării romănești și europene au fost disipate prin toate mijloacele
învrajbirii, ale propagandei neosovietice antiromânesti, care s-a strâduit să demonstreze că
basarabenii ar duce-o rău după dezmembrarea URSS - din cauza Europei, sau că,
pro-europenii ar fi corupți - a se vedea povestea cu "milionul" dispărut și cu filorusul Filat "servit
la export" ca proeuropean !

În timpul ăsta de încleștare (care nu pare teatru rusesc:) Bucureștiul oficial este pe nicăieri,
asteaptă să vadă ce zic alții, ca să se "plieze" dupa ce ani de zile niste securiști antioccidentali
care se prezentau "pragmatici" s-au zbătut să nu existe nicio perspectivă românească a
Basarabiei și să nu se consolideze o optiune sincer prooccidentală!

Pana când aceasta interfață nu va fi resetată și restartată, trimisă la pensie sau în rezervă, nu
se va putea vădi optiunea natural prooccidentală/proeuropeană si nici nu va avea loc o
reintegrare românească altfel decat "insulara"...
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P.S. Basarabia nu e o țară ! E doar parte a unei țări ocupate de sovietici deodată cu răsturnarea
ordinii constitutionale în Regatul Romaniei la sfarșitul celui de-al doilea razboi mondial ...

În Basarabia ocupantul a însailat o organizatie statala RSS Moldoveneasca (prin extinderea
formațiunii roșii republica autonomă cu capitala la Balta (nici macar Tiraspol) înființate de Stalin
în 1924).

Aceasta însailare a fost recunoscută la dezmembrarea URSS de regimul filosovietic Iliescu, în
1991, ca fiind o republică independentă, deși opozitia democratică PNTCD, Corneliu Coposu,
PNL, PSDR si Liga Studentilor vedeau în Declarația de Independență de la Chișinau doar
independența față de Moscova ca prin pas spre reintegrarea românească a Basarabiei, nu un
abonament la ONU!

Așadar, cel mult vorbim de la Bucuresti de o organizatie statala Rep. Moldova, nu de "Moldova"
si nicidecum de o țară!!!
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