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Rasul curcilor: Generalul de razboi vrea
armistitiu inainte de a intra in lupta
Jenant: eroul de la Nassyriah intra in lupta politica reclamind armistitiu. Cam
subtire, pentru un brav barbat incapabil de compromisuri, cum il tot prezinta
propaganda militara de citeva zile incoace. E ca si cum boxerul isi arunca
singur prosopul inainte de primul gong. Ce nu stie generalul Ciuca, autorul
propunerii de armistitiu politic, e ca, in Romania, asemenea cereri se traduc
prin accelerarea dramatica a conflictelor. Asa ne-a dovedit cu virf si indesat
istoria post-decembrista. Asa va fi si acum, cu siguranta.
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„Venim azi cu inca un element nou care speram sa deblocheze aceasta situatie
macar pentru o perioada… Azi premierul desemnat a trimis catre liderii politici ai
partidelor parlamentare un document, practic, un armistitiu prin care aceste
partide vor sustine acest guvern minoritar”, a anuntat azi Florin Citu.
Nu a invatat nimic din istorie.
Daca ne amintim bine, primul mare armistitiu politic s-a produs in februarie 1998, in
coalitia de guvernare, dupa grava criza provocata de Traian Basescu. Atunci s-a decis si
parafat un protocol care sa puna capat luptelor interne, spre binele guvernarii si al
cetatenilor.

”Protocolul este un armistitiu destul de ambiguu”
comenta atunci Varuja Vosganian, liderul
PAR, iar Adrian Nastase, prim-vicepresedintele PSD, spunea ca e un „armistitiu care doar
amina unele chestiuni pina la 31 martie, fiecare parte a dat in partea cealalta o serie de
prizonieri, pentru a se asigura de buna credinta.”
Rastimp, liderul taranist Ion Diaconescu observa ca pactul nu e„pentru o buna parte a
conducerii PD, o pace veritabila, ci un armistitiu provizoriu”.
De fapt, nici macar provizoriu nu a fost: partidele au reluat in forta conflictele, iar luna
urmatoare cadea guvernul Ciorbea, cu mare zgomot.
Adevaratul campion al armistitiilor politice a fost, insa, de departe, Adrian Nastase.
Culmea, in momente cind era greu sa fie suspectat de intentii neoneste.
in august 2001, el propunea un asemenea armistitiu partidelor parlamentare pina la
summit-ul NATO,”in vederea asigurarii stabilitatii climatului politic intern, necesara
indeplinirii obiectivului aderarii la organizatia nord-atlantica”.
L-au plesnit cu totii peste bot fara mila.
”PD nu are nici un motiv sa semneze un armistitiu cu partidul de guvernamint. Ce refuza
Nastase sa accepte este ca are de facut reforma in economie, de stirpit coruptia.”
, declara
Traian Basescu.
”Propunerea privind incheierea unui armistitiu politic pina la summit-ul NATO este un fals
subiect care abate atentia de la problemele tarii”
, decreta si Valeriu Stoica, liderul PNL.
„Membrii actualului Guvern incearca sa-si ascunda neputinta de a oferi romanilor traiul
imbelsugat pe care l-au promis in campania electorala”completa el, adaugind ca initiativa
lui Nastase urmareste de fapt„sa lege de miini si de picioare”
opozitia democratica.
„Nu sintem in razboi, dupa cunostintele mele, deci nu avem nevoie de un armistitiu”,
declara
si liderul UDMR, Marko Bela.
in octombrie 2003, de acum presedintele PSD, Adrian Nastase, a cerut liderilor de partide
instituirea unei perioade de„armistitiu politic”
si sprijinul pentru mobilizarea populatiei im
vederea referendumului pentru noua Constitutie, o propunere similara facind si
presedintele Ion Iliescu.
Replica fulger a lui Basescu, de acum presedintele PD: „Ei se opresc din furat pina atunci?”
in decembrie, Nastase revenea cu o propunere similara, adresind partidelor politice o
scrisoare deschisa in care propune ca in luna decembrie sa fie„pusa intre paranteze
disputa politica”si sa fie„un moment de reflectie”
asupra a ceea ce este de facut anul urmator.
Din nou, replica-fulger a lui Basescu: „Adrian Nastase nu se poate astepta la un armistitiu in
timpul caruia sa nu-i mai spunem ca reprezinta virful piramidei coruptiei in Romania. Din
punctul de vedere al PD si al meu personal, Adrian Nastase nu va avea cum sa aiba liniste”.
in septembrie 2005, Nastase propunea un nou armistitiu politic in timpul scandalului
monstru privind regulamentul parlamentar, demers inutil.
in octombrie, el revenea cu o noua idee de armisittiu pentru gestionarea crizei gripei
aviare:
„Gripa aviara nu este doar un bulgare de zapada care se rostogoleste geografic si poate
lovi orice regiune a tarii. O eventuala epidemie poate avea implicatii nebanuite. Ea este
deja o miza in razboaiele economice din intreaga lume. De aceea propunem un armistitiu
politic si constituirea unui grup de analiza impreuna cu actuala putere, care sa gaseasca
raspunsurile cele mai adecvate la aceasta problema”cerea el.

Puterea replica taios prin Emil Boc, liderul PD:”Nastase vrea armistitiu ca sa ramana sef la
Camera”.
Nu a avut succes nici Calin Popescu Tariceanu cind, in martie 2015, a propus un armistitiu
politic pe Codul fiscal, pentru a evita blocajul acestuia.
Evident, nu a dat nimeni curs propunerii. Batalia politica a continuat sa se poarte la cote
uriase culminind, citeva luni mai tirziu, cu violenta cadere a guvernului in urma amplelor
miscari de strada.
Asa cum spuneam, in Romania, apelul la armistitiu politic are un singur efect: cel al capei
rosii fluturate prin fata taurului.
Sa ne asteptam, deci, ca actuala criza sa urce la cote inca mai inalte in urmatoarele zile, in
urma propunerii lui Ciuca.
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