Iresponsabili dar la guvernare…

Când îl vedeam pe fostul ministru al transporturilor, Miron Mitrea, ținând lecții de
economie la televizor pe vremea PSD, în minte îmi apăreau inevitabil un cric ruginit
și o manivelă unsuroasă. Recunosc că picasem în obsesia unei marote așteptând ca de
fiecare dată când Mitrea reușea să bolborosească câte ceva la vreun talk-show, să
scoată manivela și să izbească cu ea în pupitrul moderatorului. Realizam atunci pe
mâna cui a încă put România și pentru câteva zeci de minute analizam la cald toate
variantele de emigrare, dar viața avea să îmi rezerve alte surprize și mai mari. Cel
puțin din acest punct de vedere, Adrian Năstase contrasta apocaliptic cu ministrul
manivelă, iar După alegerile din iarna lui 2004 că lin Popescu Tăriceanu a continuat
păstrând nota unui prim-ministru elegant și rafinat. Despre aroganță nu mai spun
nimic, deoarece nu mai am nici o îndoială că se ia de la scaun.
Dacă săptămâna trecută afirmam că voi rămâne probabil de-a pururi consecvent ideii
că în țara asta nu există nici un fel de stat, ci mai degrabă un simulacru nătâng,
acum sunt convins că nu este nici măcar guvernată, lucru ce va conduce inerent că
tre un dezastru politico-economic fără precedent. Nici în cele mai năstrușnice
gânduri nu mi-am permis să îmi imaginez că actualul prim-ministru va putea face
asemenea gafă monumentală ca cea de acum câteva zile când a anunțat în premieră
planetară retragerea trupelor române din Irak. Gafele politice personale ale lui că
lin Popescu Tăriceanu sunt numai și numai treaba domniei sale, însă să te joci cu
imaginea și credibilitatea unei țări doar pentru a-ți satisface orgoliile, denotă un

diletantism și o iresponsabilitate ce-i reclamă demisia chiar la finalul conferinței
de presă în cadrul că reia a informat pe absolut toată lumea că România dorește să
își aducă soldații acasă! Aici nu mai este loc de interpretări de genul celor ce
încearcă să arate că nu PNL a dorit asta, Guvernul a vrut-o, ba nu Guvernul,
ministrul Apărării al că rui nume nu îl voi mai pronunța și scrie tot restul zilelor
mele, nici ministrul nu a propus, el numai a aprobat o cerere… Dați-vă imediat
demisia cretinoizilor pentru că altfel aruncați România într-un con de umbră din
care nu o va mai scoate nimeni, niciodată. Abia a uitat Europa de schimbările
istorice de poziție în timpul războaielor mondiale, iar imbecilii aceștia compromit
orice fărâmă de credibilitate din partea noastră. Grimasele de pe figura acelui
oficial american ce a citit mai mult decât uimit poziția guvernului Tăriceanu și
faptul că ministrul pentru Integrare al Regatului Unit al Marii Britanii,
personalitate de prim rang în Guvernul Blair, a amânat întâlnirea cu Bucureștiul,
demonstrează clar ca lumina zilei că ne aflăm în fața unei probleme naționale cu
implicații extraordinare. Dintr-o singură lovitură, sperând să îl zguduie pe
adversarul Băsescu, primul ministru Tăriceanu a discreditat România atât pe plan
extern, cât și pe plan intern. În sensul acesta, cel ce ocupă nedemn fotoliul de
ministru al Apărării, un servitor fără minte al intereselor meschine ale stăpânilor
săi, nu mai este agreat de reprezentanții statelor NATO.
Achesez la acuzația președintelui Traian Băsescu ce a catalogat inițiativa liberală
drept un puci anti-România, pentru că a folosi instituția armatei unei țări,
indiferent de numele acesteia, pentru a șantaja în scopuri de răzbunare politică
personală constituie o faptă foarte gravă și peste al că rei context nu se poate
trece. Distrugând și ceea ce mai rămăsese din fosta Alianță D.A., PNL prin vocea lui
că lin Popescu Tăriceanu s-a sinucis. Cei ce vor paria pe PNL la următoarele
alegeri, vor paria pe un cal mort.

