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Cum s-a facut praf axa geopolitica
WASHINGTON-MOSCOVA
Se discuta mult zilele astea despre care-ar fi pozitionarea reala a rusilor
referitoare la Romania, aduc azi niste precizari, neglijate cumva contra
evidentei, respectiv relatez doua episoade revelatoare ce-l implica pe Putin in
ipostaze de intalnire/negociere cu fostii lideri Nastase si Basescu.
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Daca nu s-a inteles bine din analizele mele trecute, mai zic o data ca, dupa resetarea lumii in
urma episodului 9/11/2001, si a dovezii publice de solidaritate cu SUA pe care Putin a aratat-o
imediat, puterea americana (ce-l asistase pe Putin cu consultanti politici americani la alegerile
rusesti din 2000) a decis ca cea mai corecta si eficienta formula de miscare geopolitica pentru
Romania, ar fi una coordonata pe axa Washington-Moscova, lucru pe care George Bush l-a
consemnat public chiar la Bucuresti in vizita de la finalul lui 2002 prin celebrul indemn de sub
curcubeu ca Romania sa fie o punte intre SUA si Rusia. Afirmatia lui Bush venea la pachet si cu
asigurarea de integrare NATO pentru noi, deci era evident rezultatul unor negocieri
secrete/discrete cu Putin. Compensatia ruseasca pentru noi a venit imediat, prin acceptul
guvernului rus de a furniza gaze ieftine pentru romani si atentie, platibile inclusiv in sistem barter!
Acest aspect sunt cel mai calificat sa-l explic, deoarece am coordonat politic discutiile, pana la
vizita de stat la Moscova ce trebuia sa parafeze intelegerea. si aici intervine episodul NastasePutin, pe care vi l-am promis.
Adrian Nastase era foarte doritor sa-l intalneasca pe Putin, lucru neprevazut in programul vizitei,
dar in ciuda eforturilor mele (plecasem la Moscova cu o mica delegatie cu 4 zile inainte pentru
pregatiri), consilierii lui Putin mi-au zis ca acesta nu doreste intalnire cu Nastase, dar ca tot ceea

ce convenisem intre state referitor la gaz ramanea in picioare. La intalnirile oficiale premierul
Kasianov a emis propunerea catre delegatia romaneasca condusa de Nastase (ce cuprindea
inclusiv varianta de plata in barter!, dar si eliminarea intermediarului ce castiga atunci vreo 200
de milioane de dolari pe an nefacand mai nimic), subliniind si totalul acord al lui Putin pentru
asta, motiv de mare bucurie (si mirare la unii) pentru cei ce eram prezenti. Nu mai dau azi alte
detalii dar, spre stupefactia tuturor Nastase refuza la masa oficiala propunerea ruseasca, desi cu
doar 15 minute inainte la intalnirea tete-a-tete cu Kasianov (la care am participat si eu), o
acceptase cu bucurie si multumiri! Va inchipuiti ca intalnirea n-a mai dus la nimic, sfarsindu-se
brusc, oficialii rusi simtindu-se ofensati, iar cei romani nemaipricepand nimic (printre ei, Mircea
Geoana, Mihai Tanasescu, serban Mihailescu). Singurul care zambea siret si multumit era doar
Dan Ioan Popescu, cel despre care se considera ca l-ar fi convins pe Nastase sa faca aceasta
potlogarie, legatura cu banii impartiti de catre intermediarul pomenit mai sus fiind una logica si
des pomenita in presa. Desigur ca nici Putin n-o fi inteles mai nimic, dar a ramas la fel de jignit,
mai ales conform standardelor diplomatice rusesti (am aflat abia dupa vreo 6 ani de ce n-a vrut
Putin sa-l intalneasca pe Nastase, treaba e senzationala si n-are legatura cu Romania, poate ca
o s-o povestesc altadata …).
Al doilea episod, ce implica relationarea Putin-Basescu, a survenit imediat dupa castigarea
alegerilor de catre Base in fata lui Nastase in 2004, cu mine ca strateg al campaniei sale
prezidentiale. Necunoscator inca de geopolitica, Base al nostru se repezeste si declara ca prima
lui vizita externa va fi la Washington, de unde nu primise inca nici o invitatie. Eu ii zic sa nu mai
repete, ca poate fi o greseala, el nu ma crede, dar in vreo doua saptamani de la declaratie este
sunat de catre presedintele Bush, care-l felicita cordial, dar atentie, ii comunica ca prima sa vizita
trebuie sa fie la Moscova, conform intelegerii ruso-americane pe care v-am pomenit-o mai sus.
Basescu, cam nervos si timorat de greseala facuta, n-are ce face si primeste spasit invitatia
oficiala de la Putin, ce-a venit in cateva zile. insotit de o delegatie mica, din care n-a lipsit insa
Elena Udrea, merge in vizita, fiind celebre imaginile in care statea aproape de pamant in fata
unui Putin, care s-a dovedit insa foarte amabil cu el. Se reitereaza din nou propunerea ruseasca
cu gazul (DIP nu mai era de fata, dar era in parteneriat cu Base), presedintele Romaniei o
accepta de aceasta data, la finalul intrevederii Putin si Basescu anuntand veseli o mare
concordie, parafata si cu informatia furnizata publicului de catre limbutul Base ca si-au schimbat
intre ei si telefoanele mobile si vor comunica curent. Mai departe stiti, Basescu (satelizat deja de
catre SOROS ce-si plantase langa el doua fidele pe justitie, Monica Macovei si Renate Weber),
merge in vizita in SUA, iar la o intalnire cu romanii de acolo aproape ca slobozeste sudalmi catre
rusi, zicand ca Marea Neagra e lac rusesc si asimilandu-l pe proaspatul sau amic Putin cu un
dictator. Manipulat/santajat de catre Soros si ai sai, Basescu a facut praf intelegerile cu partea
rusa, convenite clar pentru Romania intre Putin si Bush, oferindu-se pe tava taberei adverse din
SUA, care l-a instalat pe Obama 3 ani mai tarziu. Despre avantajele pentru Romania nu putem
vorbi, pentru ca n-au existat, Basescu asigurandu-si insa in acest fel doua mandate prezidentiale,
dar cu pretul de a injura mereu Rusia, la comanda sorosistilor care l-au pilotat.
Voi mai scrie despre consecintele acestor intamplari, dar pentru acest moment cred ca v-am
lamurit bine asupra istoriei recente a “seriozitatii romanesti” in a respecta intelegerile strategice.
Lucru care ne-a adus acolo unde suntem azi, adica statul esuat din analiza lui Iohannis …
De Cozmin Gusa
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