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Ce se va intampla dupa 10 august?
Ca sa stim ce se va intampla ar trebui sa intelegem de ce a avut loc 10 august.
Incercam o analiza obiectiva, dand deoparte propaganda, uneori ridicola,
alteori isterica, legata de evenimente. Analiza de mai jos se bazeaza pe multe
informatii externe, atat cat am putut avea acces la ele, si cat mi-au fost oferite
uneori, cu scopul probabil de dezinformare.
Ar fi avut nevoie PSD-ul de 10 august?
Ar fi avut nevoie PSD-ul de 10 august? Probabil ca nu. PSD are puterea, are rezultate economice
incredibile, si asta fara ajutorul FMI, si se bucura, inainte de evenimente, cel putin de sprijinul
majoritatii populatiei.
PSD are oricum mari probleme cu #rezist din Statul Subteran, iar 10 august nu putea decat sa-i
fie o povara in sustinerea cauzelor sale. PSD nu reusea nici inainte de 10 august sa comunice
eficient in plan international pentru a contrabalansa atacurile pe tema „luptei impotriva coruptiei",
iar pe plan national trebuie sa-si care in spate propriul prim-ministru.
Fac precizarea ca opinia mea conform careia premierul ar trebui sa demisioneze din cauza
atitudinii fata de munca imi apartine, la fel cum se intampla cu toate opiniile pe care le exprim in
spatiu public. Demiterea primului-ministru nu este o informatie pe surse asa cum am oferit de-a
lungul timpului nenumarate exclusivitati pe dcnews.ro, ci este strict opinia mea legata de
premierul unei tari membre NATO si UE, care a ales sa inchida tara, fara avertisment, in plina
vara, atunci cand sunt multe lucruri de facut: de la atragerea de fonduri europene pana la
pregatirea presedintiei Romanei la Uniunea Europeana ce incepe peste 4 luni.
A fost 10 august organizat de presedintele Iohannis?
A fost 10 august organizat de presedintele Iohannis? Putin probabil. in primul rand ca SRI,
singurul Serviciu roman capabil sa organizeze un eveniment de asemenea proportii nu mai face
parte, ca institutie, din Statul Subteran. Eduard Hellvig, cel care a oprit interceptarile ilegale, a
desecretizat Protocoalele Odioase, a curatat serviciul de supusii generalului Coldea, nu ar fi luat
parte la o manifestare ce s-ar fi putut solda cu morti si raniti. Apoi, s-a dovedit ca presedintele
Iohannis, aflat unde altundeva decat in vacanta, nu era in niciun fel pregatit sa obtina avantaje
electorate din eveniment. Mai mult, chiar atunci cand a dat, la orele 23, comunicatul pe
Facebook, unde a atacat Jandarmeria, tara intreaga privea la televizor calcarea in picioare a
stefaniei.

Sa fi fost opera vreunui partid politic din Romania: PNL sau USR? PNL-ul ca partid nu poate in
niciun caz promova violentele, blazonul sau este astazi oricum ingreunat de Ludovic Orban presedinte, singurul vazut pe la demonstratii. Pe scurt, liberalii chiar nu inteleg sa faca dreptate
cu bata si sticla incendiara. USR pare mai degraba un partid al strazii, dar nu are capacitate de
organizare la nivelul vazut in Piata Victoriei.
Daca din interior nu prea are cine sa organizeze un asemenea miting si nici nu aveau un scop
anume, ramane doar exteriorul.
Sa fi fost Statele Unite?
Sa fi fost Statele Unite, partenerul strategic, interesat de daramarea prin forta a guvernului? Chiar
inaintea mitingului au existat numeroase informatii ca ambasadorul Hans Klemm se plimba prin
zona Pietei Victoriei. Ce interese ar avea America sa schimbe prin forta guvernul unei tari, unde
Ambasada sa are mai multa putere decat Executivul si Legislativul la un loc?
Apoi, acest Guvern executa cel mai mare program de achizitii militare prin incredintare directa din
toata Europa. Beneficiarul este, desigur, America. Apoi Statele Unite, chiar macinate de razboiul
dintre Administratia Trump si propriul stat subteran, nu-si poate incalca principii democratice
fundamentale. O sa spuneti da, dar in America latina sau, mai recent, in Ucraina cum au putut?
Raspunsul este simplu: acelea nu erau state partenere. Romania, chiar daca nu este un aliat de
prima mana pentru SUA, este totusi un aliat si datorita acestui lucru are anumite drepturi in
politica americana fata de ea.
Sa fie, oare, state europene?
Sa fie, oare, state europene, sa zicem la intamplare Franta si Germania? Fara sa pot furniza o
informatie de prima mana, pot sa fac doar niste observatii. Este tot mai evident ca sprijinul
european al presedintelui Klaus Iohannis se stinge. Franta incearca sa-l impuna pe Dacian
Ciolos. Ciolos este mai degraba un membru al establishmentului francez decat roman.
Nu avem inca destule date in legatura cu intentiile liderilor Europei fata de Romania in anii care
vin si nici de ce este atat de important Ciolos. Fiindca este intr-adevar important. Internetul este
deocamdata principala sa arena de afirmare politica. Programul este mai eficient decat cel al
companiei britanice Cambridge Analytica, cea care l-a ajutat pe Trump sa devina presedinte ale
SUA, si care tocmai a fost inchisa cu scandal.
Serviciile secrete ale marilor puteri nu accepta ca o societate comerciala sa puna presedinti in
locul lor. Acum, marile puteri si-au luat masuri la ele acasa. La periferia Europei, inca mai pot fi
coborati presedinti din spatiul virtual direct in cel real.
A fost pentru Ciolos?
Ca urmare, se astepta ca demonstratia din 10 august sa-l impuna candidat la presedintie pe
Dacian Ciolos. Sustinatorii sai au o caracteristica unica: sunt foarte violenti si agresivi, atat in
spatiul virtual cat si in cel real. Probabil ca in piata s-au aflat multi dintre sustinatorii lui Ciolos.
Apoi ceva s-a intamplat: Ciolos nu a mai aparut deloc. Analistii americani mi-au explicat ca
Europa nu cunostea incarcatura toxica, monstruoasa a lui Dacian Ciolos, ajuns premier in umbra
mortilor nevinovati de la Colectiv. Poate ca Dacian Ciolos este un om de isprava, dar nimeni nu sa gandit ca felul in care a ajuns premier al Romaniei va fi un handicap major.

Este una dintre explicatiile castigarii alegerilor fara echivoc din 2016 de catre PSD. in mentalul
societatii romanesti exista o problema inca nesolutionata: Ciolos este beneficiarul dezastrului de
la Colectiv. Fara sa vrem, 10 august furnizeaza o informatie esentiala privind organizatorii a ceea
ce eu numesc atacul terorist de la Colectiv. Ei nu sunt nici Franta, nici Germania, caci daca ar fi
fost ar fi luat in calcul exact incredibila vulnerabilitate a lui Ciolos si, probabil, 10 august nu ar mai
fi avut loc. Cineva le-a spus, dar prea tarziu.
Sigur ca alte state europene pot avea interese punctuale in destabilizarea Romaniei dupa un
eveniment ca acela din 10 august. Rusia are in mod strategic interesul ca Romania, avanpost al
NATO in Marea Neagra, sa nu devina un stat puternic militar si economic. Interventiile Rusiei in
Romania se fac insa prin intermediul Germaniei si Austriei. Participarea lui Putin la nunta
ministrului austriac de Externe este o demonstratie pentru tot estul si centrul Europei ca vechile
aliante s-au schimbat si ca in lumea de astazi dominatia nu se mai executa eficient cu tancul, ci
cu metru cub de gaz sau contul din banca.
Pana cand onorabila Comisie de ancheta parlamentara ne va oferi, fie si pe surse, mai multe
informatii in legatura cu 10 august, ne oprim deocamdata aici.
intrebarea este ce va urma?
intrebarea este ce va urma? Deocamdata, combatantii efectivi intr-un razboi care nu este al lor,
adica romanii din Piata Victoriei, sunt istoviti. Jandarmi si protestatari sunt bombardati de
propaganda isterica a unor posturi de televiziune. Deocamdata nimeni nu e pregatit pentru o
noua confruntare. Specialistii in lupte de strada afirma ca este putin probabil ca mai devreme de
o luna sa poata exista premisele unei noi confruntari majore. S-a dovedit ca jandarmii gazeaza si
bat de rup, iar huliganii sau ofiterii sub acoperire stiu sa se retraga la timp, lasand fraierii sa o
incaseze in locul lor.
incepand cu luna octombrie nimeni din Uniunea Europeana nu va mai accepta schimbari de
guvern in Romania si asta pentru ca incepe sa aiba loc transferul efectiv al dosarelor europene.
Desigur ca Romania este in troica, astazi cand vorbim, cu Austria si Bulgaria, tari care au avut si
au in acest moment presedintia UE. Ministri actuali ai Cabinetului din Romania vor conduce de la
1 ianuarie Comitetele de ministri din Europa. Din aceasta cauza pronosticul urmatoarelor luni
pentru stabilitatea Romaniei este mai degraba optimist. Fireste ca presedintele Iohannis nu si-o
doreste pe d-na Dancila alaturi de la 1 ianuarie. Probabil ca i-ar prefera pe Fifor sau pe
Teodorovici, fiindca guvernul PDS, chiar mai slab, asa cum este acum, este totusi coerent.
Presedintele o poate trimite insa pe d-na Dancila in vacanta 6 luni. si dansa va fi probabil
bucuroasa sa mearga. intre timp, sansele statului subteran de reintremare scad iar Romania se
poate din nou considera norocoasa ca a avut o mare sansa istorica. Cativa copii in uniforma,
care au oprit intrarea provocatorilor in cladirea Guvernului, de unde fugise d-na Dancila, au oferit
Romaniei un ragaz ce o poate salva ca stat si ca tara.
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