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DoarăoăziăaăduratăblatulăintermediatădeăUE,ăcareăîlăl saăpeăIanukoviciălaăbutoaneăşiăprevedeaăalegeriă“celămaiătârziuăînădecembrie”.ăL-am
totăl udatăzileleătrecuteăpeăministrulăpolonezădeăexterneăSikorsky,ăpeăbun ădreptate,ădarăcumăs-aăpututăgândiăc ăIanukoviciămaiăpoateăsta
preşedinteădupaăceăaătrasăînăoameniăşiăaăomorâtăcâteaăzeci,ăînămijloculăcapitalei?ăAdevarat,ăblatulăaăfostăagreatăşiădeăoăparteădinăopoziţie
(Klitschko),ădarăastaăarat ătocmaiăc ăpiaţaăauto-organizat ăeămaiăputernic ădecâtăpartideleăşiăvaăproiectaăţaraăspreăviitorămaiărepede
decâtăîndr znescăpoliticieniiă–ăinclusivăceiăoccidentali.ăCuătalentulăeiăemoţional-populist,ădeăEvitaăPeronăII,ăIuliaăTimosenkoăaăsimţităde
undeăbateăvântulăşiăle-aăspusăoamenilorăs ăr mân ăinăpiaţ .
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Currently there are "32 comments" on this Article:

1.ă ăRasvan Laluăspune:
23/02/2014ălaă13:14

Pledezăpentruămoderareaăoptimismului.
Pentruăaăînţelegeăcare-săactoriiăşiăsituaţiaăreal ădinăUcraina,ăpoateăserviăurm toarea
comparaţie:ă„alungarea“ăpreşedinteluiăIanukoviciăşiărevenireaădinăpuşc rieăaăd-nei
TimoşenkoăpromiţândăEuropaăs-arătraduceăînăRomâniaăprintr-oăsituaţieăînăcare
preşedinteleăRomânieiădl.ăDanăVoiculescuăesteăalungatădeăpopor,ăînăfrunteaărevoluţiei
revenindădinăpuşc rieădl.ăAdrianăN stase.

Util ămiăseăpareăanalizaărecent ăaăd-luiăTapalag ă(„Ucrainaănoastr “),ăatunciăcând
subliniaz ăasem n rileăstructuraleăşiădeăsubstanţ ădintreăRomâniaăşiăUcraina,ădou ăţ ri
r s riteneăcaptiveăoligarhieiăsecuriste,ăcuăoăcultur ăpolitic ăprimitiv ,ămaseăcriticeăde
manevr ,ămagnaţiădeăpres ,ăetc.

Înăacestăspirit,ăloculăefuziunilorăarătrebuiăl satăunorăconcluziiălucideădespreăcâtădeăpuţin
ne-aălipsităşiăînc ăneălipseşteăpentruăaăneăreîntoarceăînăstepeleăoligarhiilorăr s ritene,
al turiădeăRusia,ăBielorusia,ăUcrainaăsiăstateleăcaucaziene,ăacoloăundeăne-arăfiăaşezat
culturaăpolitic ădominant ,ădeăn-arăfiăexistatăîntâmpl rileănorocoaseă(şiănemeritate)

Alegerileăauăfostăstabiliteăpeă25ămai,ăultra-simbolic,ăsimultanăcuăEuro-parlamentareleăînăceleă28ăstateămembre:ăcândăvomăvotaănoiăpentru
DacianaăsauăEBA,ăucrainieniiăîşiăvorăalegeănoulăpreşedinte.ăAşaăstândălucrurile,ăsincer,ăoăs ăm ăinteresezeămaiămultăalegerileălorădecâtăale
noastre.

Deăcealaltaăparte,ăsuntăînduioş toareăîncerc rileăfreneticeădeăaăvopsiăMaidanulădreptăadunatur ădeă“naziştiăsiăpogromişti”,ăventilateăde
Moscovaăînăfaţaăpreseiăinternaţionale,ăcuăajutorulăanti-occidentalilorăvoluntariădeăpesteătot.ăA,ăşiăalăluiăIonăIliescu,ădesigur,ăcareăiat ,ăînc
areă(aici)ăcoşmaruriăc ă“anarhia”ădinăPiaţaăUniversit ţiiăneăputeaăduceăînăEuropaăpreaărepedeăpentruăgustulăs u,ăscurtândătranziţiaăcuăzece
ani.ăInăMaidanăeăoăadunatur ăpestriţ ăcuădeătoate,ăcaălaăoriceămişcareămareăşiăspontan ă(exăUniţisalvăm),ămaiăalesălaăoărevoluţieăce
schimb ăoăţar .ăDarănimicădinăacţiunileădeăpân ăacumăaleădemonstranţilorănuăjustific ăacuzele.ăDimpotriv ,ănivelulădeădisciplin ,ăcivismăşi
urbanitateăaăMaidanuluiăaăsurprinsăşiăaăcamăruşinatăcalomniatorii.ăCândăMaidanulăvaăfaceălegiăanti-presa,ăanti-ONG,ăanti-internetăşiăanti-
minorit ţi,ămaiădiscut m;ăpân ăatunci,ăfasciştiiăpeăfapte,ănuăpeăvorbeăsuntăPutinăsiăIanukovici.ăDa,ăUcrainaăareăşiătradiţiiănegreăpareăcareăar
faceăbineăs ănuăleăreînvie.ăIns ămiliţiiăc z ceştiăcareăs ăfac ăceăştiuăeleămaiăbine,ăadic ăs ăbat ăcuănagaicaăfemeiă(înălips ădeăevrei,
probabil)ăn-amăv zutălaăKiev,ăciălaăOlimpiadaăluiăPutinădeălaăSoci:ăaici.

Desigur,ăsituaţiaălaăKievăr mâneăcomplicat ,ănuăvaăfiăsimpluădeăintratăînăUEăiarămulteăsperanţeăsincereăvorăfiăfatalmenteăînşelateăîn
perioadaăurm toare.ăDinăceăamăv zutăieri,ăadic ăunăcongres-fulgerălaăHarkovăalăregiunilorăseparatisteăproruse,ăcuămineriăaduşiăcu
autobuzeleăşiătotăceătrebuie,ăcaă“s ăcombat ăfascismul”,ăeăclarăc ăMoscovaăleăpreg tiseădeămultăucrainienilorăoăTransnistrie,ăjust in case.
Chiarăşiăaşa,ăşoculăpentruăPutinăesteămajorăiarăceleă50ămiliardeădolariăinvestiţiăînăPR-ulă“noiiăRusiiămoderne”ăs-auădusăpeăapaăsâmbetei.

Aiăinformatiiădespreătemaădeămaiăsus?ăPotiăcontribuiălaăoămaiăbunaăintelegereăaăsubiectului?ăScrieăarticolulătauăsiătrimite-lăla
editor[at]contributors.ro
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numiteăNATOăşiăEU.

R spunde

ăVirgil Iordacheăspune:
23/02/2014ălaă19:02

Întâmpl rileăcuăNATOă iăUEăauăfostămeritateă ăDinățar ăa aămiăseăpare.ăMai
nască iăpeălaăromâniăoameniă

cuăbine,

R spunde

2.ă ăIoana Hincuăspune:
23/02/2014ălaă13:45

N-amăintelesăpreaăbineădeăceăaăfostălaudatăSikorski.ăInăfine,ăoccidentaliiăauăstranii
intelegeriăprivindăparteaănoastraădeălume…SiăRusia…ă(ăstraniiăeăunăeufemism,ăcelămai
delicatăcareămi-aăvenit).

GeluăTrandafirădeăexempluă(ăcuăexperientaăluiălungaădeăinformatăsiăcomentatăpolitica
dobanditaăinăaniiădeăBBCăLondra,ăundeădincoloădeăorientareăideologicaălaăfelăde
stranieăcaămaiăsus,ătotusi,ăseăinvataămeserieăjurnalistica)ăaminteaă(ăsiăbineăfacea)ăzilele
trecute:

“Dupaă„negocierea”ăechipeiăUE,ămi-amăadusăaminteăieriăsearaădeăunăarticolăpeăcareăl-
amăscrisăină2010,ălegatădeăoăuriasaămanipulareăcare-lăprezentaăpeăPre edinteleăLech
Kaczyńskiăunăsoiădeă„spaim ăaăpiloților”ă–ădeăfapt,ăîmiăspuneaăunăprieten,ăLechăavea
spaim ădeăavion.

V ăamintițiăpovestea…ăaăap rutălaăcâtevaăoreădup ăSmolenskă(aprilieă2010),
pre edinteleă„iresponsabil”ăi-arămaiăfiăcerutăalt dat ăpilotuluiăs ăaterizeze,ăiarăacesta
refuzaseăetc.ăÎnt reaăputernicăimagineaăpolonezuluiăînc p țânată iăd deaăargumente
manipul riiăprivindăceleătreiăsauăchiarăpatruătentativeădeăaterizareă(oăminciun ăcare
persist ă iăast zi).ăNimeniănuăd deaăcontextulăevenimentuluiăLechă iăpilotul,ăundeăs-a
intâmplat,ăaăfostăoriănuăceaț ,ăs-aăruptăvreoăarip ăsauăs-aăstricatătrenulădeăaterizare,ăiar
Kaczynskiăvoiaămusaiăs ăzboareă iăs ăaterizezeăînăoriceăcondiții…

Deăfapt,ăeraăînătoiulăr zbouluiădinăGeorgiaă(augustă2008),ăcuătrupeleăluiăPutinăla
margineaăora uluiăTbilisi.ăKaczyski,ăIu cencoă-pre edinteleăUcrainei-,ă iălideriiăde
atunciăaiăceloră3ăstateăbaltice,ădoreauăs ăzboareălaăTbilisiăpentruăaăfiăal turiăde
victimeleăagresiuniiăruseă iădeăpre edinteleă aka vili.ăArăfiăfostăprimaădescidenereăa
unorălideriăUEăacolo.

De iămilitar,ăpilotulăaărefuzatăs ăasculteădeăordineleăsuperiorilorădinăarmat ,ă i,
preocupatădeăsiguranțaăliderilor,ăi-aăl satăpeăceiăcinciălideriăpeăoăpist ăînăAzerbaidjan.
Deăaici,ăace tiaăauămers,ăînămareăsiguranț ădesigur,ăîntr-unăconvoiăautoăpân ăla
Tbilisi.

Întreătimp,ălaăTbilisi,ăaterizaăînăacelea iăcondițiiămeteoă iădeăr zboiăNicolasăSarkozy
careăaămediatăulteriorăîncetareaăostilit țilorăcuăPutin.ăGeorgiaăaăfostăa adar
reprezentat ăînătimpulănegocierilorădeăcelăalesădeăPutin,ăajunsăprimulălaăTbilisi,ănuăde
„bandaăcelorăcinci”,ătoțiăvorbitoriădeărus ă iăcunsc toriăaiămoravurilorăsovietice.

Al turiădeăceiăcinci,ăeraă iăSikorski,ăfostăministruăalăap r riiădinăparteaăPiSă–ăpartidul
frațilorăKaczynskiă–ătrecutălaăliberaliiăluiăTuskă iăajunsăministruădeăexterne.

Intr-unăinterviuăcareăeraăpeăsite-ulăPre edințieiăPoloniei,ăLechăglumeaăpeăseama
temerilorăpilotuluiă iăîiăf ceaăunăportretădelocăm gulitorăluiăSikorski.

„TotiăcolegiiămeiăpresedintiăauăvrutăsaăzboareălaăTbilisi.ăConvingereaăcaărusiiăvor
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lichidaădintr-unăfocăavionulăcareăduceaăcinciăpresedintiăaăfostăexagerata.ăDeăaltfel,ăarăfi
insemnatănuănumaiălichidareaăaăcinciăscandalagii,ăciăsiăaăluiăRadoslawăSikorski,ăce
zburaăcuănoi.”

InterviulăintegralăacordatăNewsweekăofer ădetaliiăinteresanteădespreăacelăeveniment,
dară iădespreărelațiaădintreăLechăKaczynskiă iăRadoslawăSikorski.

-ăInăGeorgiaăatiăzburatăcuăaventuri.ăPilotulămilitarăalăavionuluiăguvernamentalănuăaăvrut
saăzboareălaăTbilisi,ăsiăaătrebuităsaăaterizatiăinăAzerbaidzanăsiăsaămergetiăinăconvoiăde
masiniăpanaălaăgranitaăGeorgiei.
-ăNuăauăexistatămotiveădeăteamaăinăprivintaăaterizariiălaăTbilisi.

-ăEăadevaratăcaădumneavoastraăi-atiăordonatăpilotuluiămilitarăalăavionului
guvernamentalăsaăzboareălaăTbilisi?
-ăPrinăgeneraliiăArmateiăPoloneze,ăinăscris.ăAărefuzat.

-ăDeăaceeaăatiăpierdutăcatevaăoreăsiălaăTbilisiăaăaparutăprimulăpresedinteleăFrantei
NicolasăSarkozy?
-ăTotiăcolegiiămeiăpresedintiăauăvrutăsaăzboareălaăTbilisi.ăConvingereaăcaărusiiăvor
lichidaădintr-unăfocăavionulăcareăduceaăcinciăpresedintiăaăfostăexagerata.ăDeăaltfel,ăarăfi
insemnatănuănumaiălichidareaăaăcinciăscandalagii,ăciăsiăaăluiăRadoslawăSikorski,ăce
zburaăcuănoiă(râsete).

-ăSimpatiaădumneavoastraăreciprocaăesteăcunoscutaădeătoataălumea.ăInăconversatiile
privateăseăpareăcaăilănumitiăagentărus?
-ăAcesteaăsuntăpovestiăraspânditeăpentruăaăațîțaăsituatia.

-ăSugeratiătotusiăcaăSikorskiăinămulteăprivinteăadoptaăpunctulădeăvedereărusesc.
-ăAstaăeăcuătotulăaltceva.ăCredăcaăSikorskiăadeseaăadoptaăopticaăimpusaădeărusi.ăImi
trezescăobiectiiăsiăanumiteănumiriăfacuteădeăel.ăDirectorulădepartamentuluiădeăpolitica
esticaădinăMinisterulăAfacerilorăExterneăaădevenitădomnulăBratkiewicz,ăabsolvent
MGIMOă[InstitutulădeăStatăpentruăRelatiiăInternationaleădeălaăMoscova,ăNT].
Aprecierileăluiăsuntăuneoriăciudate,ătocmaiăpregatiteădinăpunctulădeăvedereărusesc.ăEăin
stare,ădeăexemplu,ăsaăscrieăintr-oădepesaădespreă„politicileăprogruzine”ăcu
prescurtareaăinăparantezaă“Kaczynski,ăAdamkus”ă(ValdasăAdamkusă–ăpresedintele
Lituanieiăpanaăînă2009,ănuăleăplaceaărusilor,ăNT).”

AtentieălaăreferinteleădespreăSikorski.ăEi,ăinăconditiileădate,ănu-iădeămirareăcumăa
“negociat”ăSikorskiăinănumeleăUE:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10654239/Polish-
foreign-minister-warns-Ukraine-protest-leaders-Sign-deal-or-you-will-all-die.html

Signădealăorăyouăallădie.ăAbsolutăconsistentăcuăceăspuneaădespreăelăraposatul
presedinteăKaczynski.

R spunde

3.ă ăStefan Michiuăspune:
23/02/2014ălaă13:53

Excelentăarticol,ăesteăevidentăoăinfrangereădeăproportiiăaătiranuluiădinăKremlin;iarădaca
vaăincercaăsaăsprijineăsecesiuniăinăEstăsiăCrimeea,ăvaăaveaărazboi!Ucrainienii-dupa
cumăs-aăvazutădejaăinălunileăacestea-suntăimuniălaăsantajulă“frateluiămaiămare”,au
curajulăsiăfortaăsaăcontrolezeămiscarileăsecesionisteădirijateădeăMoscova.Siăsaănoteze
caătotusiăUcrainaănu-iăGeorgia!Acestăpoporăaăsustinută-cuăimenseăsacrificii-singura
rezistentaăarmataăserioasaădinăEuropaădeăEstăsiăCentralaăcontraăURSS,luptandăcu
KGBăsiăArmataăRosieăpanaăină1954!

R spunde

4.ă ăAlex cel vechiăspune:
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23/02/2014ălaă13:53

UEăfaceădoarăceăstieămaiăbineăsiăceăaătotărepetatădină1938ăincoace:ăridicaăsteagulăalb
siăsperaăcaălupiiăsaăseăintoarcaăsinguriădinădrumă(imiăvine-năminteăimagineaălui
Chamberlainălangaăavion,ăfluturandăhartiaăcuăacordul:ăPeaceăinăourătimes!).ăSiăasta
pentruăca,ăcelăputinăinăultimiiă15-20ădeăaniălaăbutoaneăinătotăoccidentulăs-auăaflat
verisoriiădeăideologieăaiăneo-bolsevicilorăluiăPutin,ăcopiiiăluiă1968.ăVerisoriădeăsange
sauăadoptatiăpeădrum,ătotăverisoriăraman.ăAmăobservatătotusiăjenaăsiădemoralizarea
deăpeăfataăluiăKlitschoăcandăaăprezentatăMaidanuluiărezultatulă“negocierilor”,ăsi
hotarareaăcuăcareăl-aădenuntatăunăreprezentantăalădreptacilorămaidanezi.ăNu-iăputin
lucruăsaăluptiăpentruălibertateăiarăceiăcareăarătrebuiăs-oăreprezinteăsiălaăcareăvreiăsa
ajungiăsaăteătrimitaădirectăinăbrateleăadversarului.ăNumaiăDumnezeuăstieăce-aăfostăin
sufletulălorăcandăl-auăauzităpeăSikorski.ăDeocamdataăauăcastigatăbatalia.ăDarăs-a
terminatăoareărazboiul?

R spunde

5.ă ăAlexaăspune:
23/02/2014ălaă14:02

“cumăs-aăpututăgândiăc ăIanukoviciămaiăpoateăstaăpreşedinteădupaăceăaătrasăînăoameni
şiăaăomorâtăcâteaăzeci,ăînămijloculăcapitalei?”

Eheei,ăpaiăinăRomaniaăIliescuăaăstatăpresedinteă3ămandateădupaăceăaăchematăminerii
careăauăomoratăoameniăinămijloculăcapitalei.ăSiăpanaăsiăacumăurmasiiăluiăsuntălaăputere.
Deci,ăiata,ăseăpoate.

R spunde

6.ă ăIoana Hincuăspune:
23/02/2014ălaă14:05

NuăstimăceăurmeazaăcuăasaănegociatoriăsiăpoliticaăregionalaăaăUEă(ălasăcaăniciodataăn-
auăfostălideriiăeuropeiăcontinentale,ăbaăniciăaiăEuropeiăinsulare,ăcuăexceptiiăepocaleăgen
Thatcher,ăfermiăsiăofensivi,ănuădefensivi,ăinărelatiaăcuăRusia).ăDarăsper,ăcumvaă(ăGodăis
great,ăseămaiăintamplaăsiăminuni,ăcaădoarănuăpeălideriiăeuropeniăneăbazam,ănu?)ăca
expansiuneaăsiăplanurileăRusieiăinăEuropaăsaănuăiasa.ăOriceăomăintregălaăminteăsiăcu
elementaraăperspectivaăistoricaăaăinfluenteiărusestiăsperaăasta.ăNuăeăclarătotusiăcata
minteăsiăperspectivaădinăastaă(ăcareăsaădepaseascaăziuaădeămaineăsauălunaăurmatoare)
auălideriiăeuropeni…ăAici,ăda,ăavemăoăproblema,ăsiănuăeămica.

PS:ăeăunăratacităsiăobnubilatăfanăproeuropean,ăcareăscrie,ăvad,ăsiăpeăaici,ădirectorăde
programeălaăunăONGăde-alănostruăcareăchipurileăseăocupaăcuăpoliticiăeuropene,ăcare
consideraăexceptionalaăinterventiaăUEăsiăconsideraăcaăputerileăeuropeiănuăauănicio
responsabilitateăptăceăseăintamplaăinăUcraina,ăeătreabaăucrainienilor,ăsiădacaăRusiaăisi
bateăjocă(ăcuăsuccesăinăultimiiăani)ădeăoccident,ăastaănuăeăvinaăliderilorăeuropeniăin
raporturileăcuăPutin.ăNu.

Desigur,ădirectorulădeăprogrameădeăpoliticiăeuropeneă(ăspecialist,ănu?)ănuăaveaăin
fisierulăluiădeămemorieăpersonala,ădeăexemplu,ăcrizaăgazelorădină2009,ăcand
presedinteleăluiă(ăsiăalătau,ăsiăalămeu,ănumitulăBasescu)ăaăfostăsingurulă(ădacaănuăma
insel)ăliderădeătaraăUEăcareăaăindemnatălaăschimbareaădoctrineiăpoliticeăenergeticeăde
dependentaăfataădeăRusiaă(ăsolutiiăexista).ăAăfostăaspruăcriticat.ăBaămaiămult,
GermaniaăaăpreferatăsaăsustinaăNorstream,ănuăNabucco.ăBaăafluămaiănouăcaăRusia
suplimenteazaăNordstreamăcuădouaăgazoducteă(careătraverseazaăGermania)ăastfel
incatăsoonăUcrainaănuăvaămaiăfiăoăproblemaăptătranzitulăgazelorărusestiăcatreăEuropa.
Pireteniiănemtiăauărezolvatăprieteneste,ăcuădlăPutin,ăproblema.

Inăfine,ăacelasiădirectoras/scriitor/comentatorădeăpoliticiăeuropene,ăhabarăn-aveaăde
slabiciunileăliderilorăeuropeniădinărazboiulăreceă(ăcaăsaănuămergămaiădeparteăinătimp)ăsi
habarăn-aveaăaădacaănuăerauăThathcerăsiăReaganăcareăinăaniiă80ăauăschimbatăradical
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doctrinaăpoliticaăfataădeăRusiaădinăunaădefensiva,ădeăcompromis,ăintr-unaăofensivaă(
weăwinătheyălooseă–ăReagan),ăelătotăinălagarulăsovietică(ăcuăcentralismădemocratic)
traia,ăsiămaăindoiescăcaălucraăsiăperoraăliberălaăunăONGăconfortabilăalimentatăcuăbani
europeni.

Hm…ădacaăastia,ăformatorii-ăspecialistiădeăopinieăpublicaăhabarăn-auăsiănuăinteleg…
ceăsaăinteleagaăpopulatiaănoastra,ădinăaăcareiăconstiintaăproblemaăruseascaăsi
ucrainianaăoriălipsesteăcuădesavarsire,ăoriănuăconteazaăpreaămult.ăAiănostriăsuntămai
degrabaăantiamericaniăsiăfilorusiăfaraăsa-siădeaămacarăseamaă(ăveziăPungestiăsiăalte
optiuni).

R spunde

ăPeter Manuăspune:
23/02/2014ălaă16:00

Neobosita,ăIoanaăHancuătotăcaraăgaleataăcuălaturiăpeăcareăincearcaăsaăoăverse
pesteăCiprianăCiucu.ăFunny,ăha?ăGodăisăgreat.

R spunde

ăit_s__not_newsăspune:
23/02/2014ălaă17:53

Mimisoră007ă(d-soaraăHincu)ănuăgresesteăniciodata.ăEaănuăareăpareri,
eaăemiteăadevarulăcuăAămare.ăEa,ăcaăavocata,ăesteăoămareăexpertaăin
economie,ăoăstrategaădeăpoliticaăglobalaădeămareăanverguraă–ăsiăin
general,ăexpertaăinătoateădomeniileăcareănuăpreaăauălegaturaăcu
avocatura.ăEsteăunăpacatăcaăprintreălideriiăEuropeiănuăregasimăacest
nume;ăpinaăsiănemtiiăarăfiăpututăbeneficiaădeăclarviziuneaădinsei.

Ceiăanatemizatiădeădinsaă(inclusivăeu!)ăsi-oămerita.ăVaărogăsa-iăaratati
respectulăcuvenităacesteiăAtalanteămoderne.

R spunde

ăPeter Manuăspune:
23/02/2014ălaă20:45

Inăceămaăpriveste,ănuăpotăcontestaăefectulăscrierilorăIoaneiăHancu,
celăputinăinăcomparatieăcuăsiropulădeăipecac.

R spunde

ăKlammăspune:
23/02/2014ălaă18:25

DepindeăceăintelegetiăD-voastraăprinăofensiva.ăOăofensivaăaăUEăpentru
semnareăaăAcordurilorădeăAsociereă(intr-oăformaădiferitaădeăceaădină2013ăcare
nuăprevedeauănimicădespreăposibilitateaădeăaăadereaălaăUE),ăpentruăunăajutor
financiarăinternationalăsiăpentruăoăcertitudineăeuropeana,ăatunciăda,ăsuntăde
acordăcuăceăspunetiăD-voastra.ăAvandăinăvedereăcaădataăalegerilorăucrainene
coincideăcuăceleăeuropene,ăundeătemaăprincipalaăesteălibertateaădeămiscare,
imigratiaăsiă‘invaziaăest-europenilor’ă(inclusivăaăpolonezilorăreprezentatiădeăR
Sikorski)ăsiăoătemaăpotentialaăarăputeaăfiă‘invaziaăucraineana’ă(totusiăesteăoătara
deă47ădeămilioaneădeălocuitori),ăatunci,ăpoateăintelegemădeăceăEuropaăareăo
asemeneaăreactieăsi,ăspreădeosebireădeăD-lăIonita,ăasăfiăatentăsiălaăalegerile
europene.
TrebuieăsaărecunoscăcaăesteăironicăcaăceiăcareăsuntădezamagitiăcaăUEănuăeste
maiăagresivaănuăvadăca,ăprinăobiectiveleăsale,ănuăareăcumăsaăfie:ăstabilitatea
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economica,ăunitateănationala,ăstatădeădreptăsiăjustitie,ăliberaăconcurentaă(i.e.
eliminareaăoligarhieiăsiăcartelurilor);ădeădrepturileăminoritatilorănuămaiăvorbesc
(Scotia,ăCatalonia,ăFlandra,ăetc).ăCuăaceastaăocazie,ădejaăputemăvorbiădeăo
legeăanti-minoritatiă(http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26312008).

Catăprivesteăofensiva,ăatunciătrebuieăsubliniatăunăaspect.ăPutinănuăvaăforta
niciodataăofensivaădinspreăEstă(UcrainaădeăEst),ădecatălaămomentulăoportună(si
deăaiciătacerea).ăAiciătineădeăabilitateaăsaădeăinfiltrareăaăfortelorănationalisteăsi
deăaăprovocaăofensivaă(dejaăvedemăexemplulălegiiăanti-minoritati,ăcare,ăin
opiniaămea,ăesteădirijatădeăKremlin).ăVaăreamintescăcaăinătimpulăRazboiului
Receă(perioadaădeăaurăsiădeăargintăaăspionajului),ăCekaăintotdeaunaăaăinflitrat
cartiteăsiăaăplatităagentiăinfiltratiăinăcomponenteleădeădreaptaăsiăextremaădreapta
(inăparteaădeăstangaăniciănuăeraănevoieăintrucatăaliniereaăideologicaăeraăfireasca
si,ădeăceănu,ăceaăfinanciaraă–ăMoscovaăsponsorizandăputernic);ădeăIugoslavia
niciănuămaiăvorbesc.ăDacaăofensivaăarăfiăpornitaăpeăoăasemeneaălaturaănationala
(aăseăvedeaăsiăapelulăliderilorăeuropeni),ăPutinăaăcastigat.
DeăaceeaăsiălideriiăeuropeniăseăindreaptaăspreăindreaptaăspreăIăTimosenko.ăNu
esteăpersoanaăpotrivita,ădarămacarăstiiăcuăcineănegocieziăsiăeaăesteăperfect
constientaădeăsituatieă(deăaiciăsiăregiaădeăieriăcuăaparitiaăpeăscenaăpentru
sensibilizare);ădacaăeaăpierdeăcontrolulăpietei,ăiarasiăPutinăcastiga.

PSăSuntădeăacordăcuăceăafirmatiăreferitorălaăpoliticaăenergetica.ăDinăpacate,
RomaniaăniciănuăpreaăareăcumăsaăfieăauzitaălaăBruxelles,ăinăconditiileăunei
dependenteămoderateădeăgazulărusesc.ăVoceaăaltorătariăcuăunăgradăde
dependentaămaiăridicatăesteămaiăputernicaăsi,ădinăpacate,ăastaăe.

R spunde

ăsorosăspune:
23/02/2014ălaă20:40

Avetiăopozantiădeănadejde.ăDinăpacateăfacăopozitieăautoruluiănuăsiăsubiectului!

R spunde

ăadrianăspune:
24/02/2014ălaă15:56

Facăceăauăfostădresatiăsaăfacaă..ă

R spunde

ăit_s__not_newsăspune:
24/02/2014ălaă17:00

Problemeăcuăintelegereaăunorătexte,ăadrieneă?ăSauăpoateăo
versiuneăsuper-simplificataăaăvietii,ălipsitaădeănuante,ăaceeaăaăd-
soareiăHincu,ăteăsatisfaceăintelectual?ăUnăpicădeăalb-negru,ăunămic
ingredientădeăteorieăaăconspiratiei,ădemonizareaăadversarului,
totulăusorădeăinteles.ăAh,ăsiăbineintelesăanti-europenismădinăprea
multăfalsăeuropenismă(lideriiăUEăceăarătrebuiăsaăfaca?ăsaăcedeze
unuiăsantaj?ăUcrainaăeăoăproblemaăcareănuăseărezolvaăcuăbaniă–
UEănuăareăbaniiăastia-ăsiăniciăcuăarmaăinămina.ăNemtiiăceăvreiăsa
faca?ăsaăprefereăsolutiiămaiăcostisitoareăpentruăeiănumaiăcaăsa-i
arateădomnisoareiăHincuăcaăsintă“fermiăsiăofensivi”?).

CredăcaătoataăbramburealaăastaăcuăUcrainaătrebuieăprivitaăintr-un
contextămaiălarg,ăalădestructurariiăURSS-ului,ăprocesăcareăinăcele
dinăurmaăvaăatinge,ăinevitabil,ăRusia.ăCeeaăceăputemăfaceănoi,ăca
romani,ăesteăsaăneăintrebamăcumăsaăprofitamădeăpeăurmaăacestei
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circumstante,ăsaărecunoastem,ăfavorabileăpentruănoi.

Dar,ădeh.ăEuăsintădresat,ănuăcaătine.

R spunde

7.ă ăvictor Lăspune:
23/02/2014ălaă14:28

AmăputeaătrageălinieădupaădouaăOlimpiade:
Beijind-ăSochiă1-1ăpentruăPutină
Camăexagerat:ă”ăAşaăstândălucrurile,ăsincer,ăoăs ăm ăinteresezeămaiămultăalegerileălor
decâtăaleănoastre.”
PentruăUcrainaăinteresulănostruăesteădoarădinătribune,ăsiăsintemăseparatiăinăgalerii
diferite;ăpeăterenăsintăaltiiă

R spunde

8.ă ăVorbe Goaleăspune:
23/02/2014ălaă14:40

S ănuăzicemăhopăpîn ăn-amăs rităpîrleazulăbucurîndu-neăc ăcrap ăcapraăvecinului
cîndă„noi”ăsîntemăînăfundulăh uluiăşiămaiădeştepţiăşiămaiăgrozaviădecîtăniciodat
şiădecîtănimeni,ăfolosindămolipsiţiăideontologicăexactăaceiaşiătermeni,ăfieăşiăironic,
„fasciştiiăpeăfapte”,ădovedindăimposibilitateaăieşiriiădinătipareleălimbajelor
propagandistice
şiăchiarănaivitateaădat-uluiăcuăpresupusulăanaliticăînăaleămeandrelorăt v lugului
ISTORIEI.
Pîn ăacumămaiătoateăanalizeleăspecialiştilorăs-auădovedităprafăînăochi,ăvorbeăgoaleăşi
cuvinte-năvînt.
Am gitoareăintelectualismeăpentruăspectatorii-nădelirăşiăîntreţinereaăamalgamurilor
patologiilor
generalizante.ăPopoareleăn-auăf cutăniciodat ăISTORIA,ăcuăcîtevaăr sun toare
excepţii,ăpeăiciăşiăpeăcolo,ădinăcîndăînăcînd,ăRAR,ăşiă„întîmpl tor”.
Ceăbineăarăfiăde-amăfiămaiăcump taţi,ăF CÎNDăCURATăm turîndăînăfaţaăcaseiăşi-n
propriaăograd .
Oricîtădeăamuzantăniăseăparăjocurileăpreviziunilorăistorice-istorioareăpeăcareăleăjuc m
cuăatîtaănonşalanţ ăimberb ăşiărîvn ăefervescent ,ăomulăn-aăf cutăpîn ăast ziădecîtăs
fieă„subăvremi”ăniciăm carăcunoscîndăsemnificaţiileălor,ăprezenteăşiăniciătrecute,
nereuşindăniciodat ăs -nveţeădinăeleăşiăniciăm carădinăpropriileăluiăerori.ăAviz
amatoriloră!

R spunde

ăyo3kpaăspune:
23/02/2014ălaă19:50

@vorbeăgoale.Corect,concisăsiălaăobiect.Inteligent,documentatăsiăadevaratăfata
deăaceastaă,,Hancu…”careădovedesteăcuăprisosintaăcaănoiăRomaniiăsuntem
expertiăinăbatutăcampiiăsiăapa-năpiua.

R spunde

9.ă ăAndreiăspune:
23/02/2014ălaă14:54

Cindăsaăpunămouse-ulăpeăLike,ăvadăasta:ăInăMaidanăeăoăadunatur ăpestriţ ăcuăde
toate,ăcaălaăoriceămişcareămareăşiăspontan ă(exăUniţisalv m).
Inăconditiileăastea,ăLike-ulăramineălaămine.
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R spunde

10.ă ăMirceaMăspune:
23/02/2014ălaă14:59

Klitschkoăsi-aăcerutăiertareă…ăaăpusăbotu`ăcamăpreaăusor,ăadevarat.ăCatăoăpriveste
peăITă,ăn-amăincredereăinăeaă(nuăcredăcaăauăniciăucrainenii,ămotiveleărevolteiăauăfost
altele,ănuăeliberareaăei),ăeăpreaăteatrala.ăSiăoportunista,ăcaăoriceăoligarhăcareăse
respecta.ăAcumăvineăinăcaruciorăcuărotileă(cicaăoădureaăspatele,ăbiataăvictimaăchinuita)
siăfaceăpeămamaăUkraina,ăfiindăunaădintreăceleămaiăbogateăpersoaneădinătara,ăcuăaveri
facuteăinăvremuriătulburi.ăPresedinteăunăoligarh?ăCamăpreaămultăpentruăEuroăMaidan,
darăcineăstie!
CatăilăprivesteăpeăPutină,ăUkrainaăeăunăosăcamătare,ăchiarăsiăpentruăel.ăPoateăfaceăinsa
multărau,ăcapulăluiădeăKGB-istănuăpoateăintelegeăcaăURSSăs-aădus,ăgata,ăkaputt.
GloriaămameiăRussiaăsiăaădespotilorăluminati,ănu?ăAsaăcevaănuămoareăcuăunaăcu
doua…
DeăaceeaăUEătrebuieăsaăjoaceăaltfel,ăcinstităcuăUkrainaăsiăfaraăfricaădeăPutin.ăSa
producaăsolutiiăeuropeneălaăproblemeărusesti.ăCamăgreu,ăinceputulăaăfostăvarza,
lipsesteăceva,ăunăzvac…

R spunde

11.ă ăPeter Manuăspune:
23/02/2014ălaă15:54

Felulăinăcareămajoritateaăcomentatorilorăvorbescăaiciă(inăStateleăUnite)ăesteărezumat
deăAndrewăHigginsăintr-oăanalizaăpublicataăieriăinăNYT:

WithăprotestersănowăinăcontrolăofătheăpresidentialăcompoundăinăMezhgoryeăandăthe
governmentădistrictăofăKiev,ătheădealăliesăinăruins.ăItăisănowăMr.ăYanukovychăwho
risksăbeingăkilledăifăheăshowsăhisăfaceăinăKiev.ăButătheăeconomicămessăthatădrove
muchăofătheăangerăagainstăhimăremains,ăonlyănowăităisăEuropeăandăAmericaăthatămust
helpăUkraine…

Toăthisăpoint,ăhowever,ăneitherăWashingtonănorăBrusselsăhasăfiguredăoutăhowăexactly
toăcomeătoătheăaidăofăoneăofătheămostăcorruptăandăinefficientăeconomiesăinătheăworld
withoutăbeingădraggedăintoătheăsinkholeăwithăit.

R spunde

ăCCăspune:
23/02/2014ălaă17:21

Adorăcandoareaăastaăsimplificatoareăsiăschematizantaăaăamericanilor;ămaiăvechi
sauămaiănoi…

R spunde

12.ă ăEmil Stoicaăspune:
23/02/2014ălaă17:06

Deăacord.

Unăsingurăcomentariu,ăcaciăvadăcaăscapa:ădupaăsemnareaăacorduluiăintermediatăde
Sikorskiănuăaăcursătotusiănicioăpicaturaădeăsange.ăPractic,ăprivatăfiindădeăforta
armelor,ălipsaădeălegitimitateăaăregimuluiăIanukoviciăaăactionatădeălaăsine,ăimediatăsi
aproapeăpesteătot,ăinclusivăinăEstulăUcrainei.

Siăoăintrebare:ăcareăesteăpozitiaăRomaniei?ăSeăpareăcaăautoritatileăsuntămaiădegraba
suparateăcaăaăavutălocăschimbarea,ădesiălogicaăspuneăcaăRomanieiăi-arăfiămultămaiăbine
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cuăoăUcrainaăputernica,ăprospera,ădemocrataăsiămembraăUE.

R spunde

13.ă ăjeanăspune:
23/02/2014ălaă17:08

Vorbitiădeăblat,paiăblatăaăfacutăMerkelăcuăTimosenko,dacaănuăaăpututăsaăoăscoataădin
inchisoareădemocraticăauăfacutăoărevolutie.
AcumăTimosencoăanuntaăcaăsaăvaăintalniăcuăMerkel,paiăeănormalătrebuieăsa-i
multumeasca,pucistiiăintreăeiăseăinteleg.

R spunde

ănon-stopăspune:
23/02/2014ălaă20:37

astaăpareăcommentulăunuiăfrizer!

R spunde

14.ă ăCraioveanulăspune:
23/02/2014ălaă17:44

D-leăSorinăIonitaăvaăatragărespectuosăatentiaăcaădacaălaăalegerileăviitoareăPSD-ulăva
obtineă,,totul,,ăatunciăseăvaăpuneăproblemaăunuiănouămaidan,ăimportantăvaăfiăvotul
populatiei!
DacaăvaăfiăinăRomaniaăunănouămaidan,ăRoamaniaămembraăUEăvaăfiăextremădeăgrav…
Sperăcaăsuntăinteles.
Sincerămaămirăcaănuăseăintelgănisteălucruriăextremădeăsimple.ăVaăaducăaminteăcaănici
Ceausecuănuăaăinteles!

R spunde

ăyo3kpaăspune:
23/02/2014ălaă20:11

SeăvedeăcaănuăesteăsuficientăsaăfiiăcetateanăalăuneiătariădinăUE,trebuieăsaămai
intelegiăsiămecanismeleădemocratiei.Paiădacaădinăvotulăpoporuluiăvaărezultaăca
optiuneaăacestuiaăvaăfiăcaăunăpartidăanumeăfieăsiăPSDăvaăcastgaătotulăatunciăce
facemărespectamăsauănuărespectamăaceastaăoptiune?!.Sauăoăminoritateăcareăva
puteaăfiămanipulataăprinădiferiteămetode…ăvaăinitiaă,,unămaidan”in
Bucuresti.Esteăextremădeăpericulosăacestămodădeăgandireăceăvineădinăideologia
comunistaăfaraădiscutie.Acestaăesteărezultatulăcaădeădouazeciăsiăcevaădeăani
suntemăcondusiădoarădeăincompetentiăsiăoameniăcuămentalitateăcaăaăd-voastra
comunista.Deăaceeaănuătrebuieăsaăneămireăcaăpresedinteleăinăfunctieăalăuneiătari
democratice….cheamaălaărevoltaăinăstradaăpt.oriceăprostioara.Toate
cancelariileăoccidentaleăauăfostăsiderateădeăaceastaăstire.

R spunde

15.ă ăMirceaMăspune:
23/02/2014ălaă18:30

“Inăprezent,ăguvernulăşiăeconomiaăucrainean ăsuntădominateădeăunăgrupădeăoameniăde
afaceriătineri,ăprieteniăaiăluiăAlexandruăIanukovici,ăfiulăcelămareăalăpreşedinteluiăşiăuna
dintreăceleămaiăbogateăpersoaneădinăUcraina.ăAceştiaăsuntăcunoscuţiădreptă„familia”
Ianukovici.ăEsteăgreuădeăspusăcineădeţineăce,ăîns ăesteăposibilăcaămareăparteădin
avereaăşiăafacerileălorăs ăaparţin ăfamilieiărealeăaăluiăIanukovici.ăPreşedinteleădeţine
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palatulăMezhihirya,ăaăc ruiăvaloareăesteăestimat ălaăpân ălaă100ădeămilioaneădeădolari,
şiă75.000ădeăhectareădeăterenuriădeăvân toareăprinăintermediulăaădou ăcompanii
britanice,ăBlythe,ărespectivăAstuteăPartnersăLimited,ăpotrivităPEPWatch.ăIanukovici
s-aăfolositădeăcontrolulăasupraăparlamentului,ăjudec torilorăşiăpoliţieiăpentruăaărupeădin
avereaăaltoraăînăpropriulăbeneficiu.”
„Familia”ăcontroleaz ăsistemulăjudiciarăşiăpeăcelăfiscalăşiăşi-aăextinsăinfluenţaăîn
industriaăgreaăşiăînăsectorulăbancar,ăprecumăşiăînămass-media.ăPuţiniădintreămagnaţii
ucraineniămaiăîndr znescăacumăs ăsteaăînăcaleaăpreşedintelui,ăiarămulţiădintreăeiăadopt
oăpoziţieăneutr .ăRinatăAkhmetov,ăcelămaiăbogatăomădinăUcraina,ăşiăDmytroăFirtaş
suntăsinguriiădintreăvechiiăoligarhiăcareăauăr masăînăcerculăpreşedintelui.ăSystem
CapitalăManagement,ăholdingădeţinutădeăAkhmetov,ăşi-aădublatănum rulădeăangajaţi
laă300.000ădină2010,ăînăprincipalăprinăcump rareaăcompaniilorădeăutilit ţiădeălaăstat.
PutereaăluiăIanukoviciăeraăsusţinut ădeătreiăpiloni,ăapatiaăpublic ,ăsponsoriiădeosebit
deăbogaţiăşiăfrica,ăpotrivitărevisteiăamericaneăSlate.ăToţiăceiătreiăpiloniăauăînceputăs ăse
clatine.”
http://www.zf.ro/business-international/lupta-pentru-putere-in-ucraina-cine-ce-are-
de-pierdut-sau-de-castigat-12121849
SeamanaăcumvaăcuăretetaăPutin?
“InăinterviewsăwithăTheăGuardian,ăDieăWeltăandăotherăoverseasămedia,ăRussian
politicalăanalystăStanislavăBelkovskyăestimatedăPutin’săwealthăatămoreăthanăȘ40
billion.ăHeăsaidăPutinăhasăsharesăinăthreeăoilăandăgasăcompanies,ăincluding
SurgutneftegasăandăGazprom,ăthroughăoffshoreătrusts.”
http://www.cnbc.com/id/101029569

R spunde

16.ă ăLupul Monarhistăspune:
23/02/2014ălaă19:15

Oățar ărupt ădeăfricțiuniănaționaliste,ădeăxenofobie,ădeăintereseleăoligarhieiă iămediei
aservite,ăetc.ăIuliaăTimo enkoăfaceăparteădinăoligarhiaăceăs-aăridicatăînăperioadaăcare
aăurmatădeclarațieiădeăindependenț ăaăUcrainei,ăiăseăspuneă iăPrințesa Gazului,
aluzieălaăafacerileăcuăgazărusescăpeăcareăle-aăorchestratăal turiădeăsoțulăei,ăAlexandru
(fiulăunuiădemnitarăsovieticămetamorfozatăinăomădeăafaceri,ăaflatăînăexilăînăRepublica
Ceh ).ăCeiăcareăauăprotestatăinăpiaț ăauădiverseăopțiuniăpolitice,ădeălaămoderateăpân
laăfoarteăradicale.ăSituațiaănuăesteăroz ,ăvremurileăsuntătulburiă iăcumăesteăspecific
zonei,ăpoliticieniiăseăvorăpierdeăinăscandaluriăsiăjocuriădeăintereseă iăvorăuitaădeăceiădin
piaț ăînăscurtătimp.ăF r ăîndoial ,ăIanukoviciăesteădusăpentruătotdeauna…ămingea
esteăacumăînăcurteaăluiăPutin.

R spunde

17.ă ădaniel căspune:
23/02/2014ălaă20:07

SaăintelegăcaăpeătineăsoartaăRomanieiănuăteăintereseaza,ăsauăteăintereseazaăpreaăputin,
dacaăspuiăcaăalegerileădinăalteătariăsuntămaiăimportanteădecatăalegerileădinăRomania.
Atunciănuăintelegăneneădeăceăteămaiăplangi?ăDeceămaiăcriticatiăpeăuniiăsiăpeăceilanti
candănuăfacetiănimicăcaăsaăconvingetiăoameniiăcaălucrurileănuăfunctioneazaăcum
trebuie?ăSincer…ănuămaiăamăcuvinte.ăUnăsingurălucru,ăcreziăcaădacaăucrainieniiăcare
auăiesităinăstradaăgandeauăcaătine,ămaiăaveaălocăaceastaămiscare
revolutionara???????????????

R spunde

18.ă ăIahimăspune:
23/02/2014ălaă21:02

Unaădintreăprimeleărealizariăaleă“nouluiăregimădemocratic”ădeălaăKiev:
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http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Stiri/Parlamentul+ucrainean+a+abolit+legea+pentru+limbile+regionale

Dacaăacestaănuăeănationalismăsiăextremismăatunciănuăstiuăceăe.ăEiăsuntăcuăeconomiaăin
pragulăfalimentuluiădarăleăardeăbuzaădeălimbileăregionaleă………..ădeciăcumăeătreaba
cuăvaloriileăeuropeneăinăUcraina?
Peănoiăneăintereseazaăsaădamădinăcoadaăsiăsaătinemăisonulă“genialei”ădiplomatii
europeneăinătimpăceăromaniiădinăBucoviaădeăNord,ăTinutulăHertaăsiăsudulăBasarabiei
devinăvictimeăaleă“euromaidanului”ă….ăceăpoporădeădeănevertebrateăputemăfiă…

R spunde

19.ă ăsavin alexăspune:
23/02/2014ălaă21:04

Nuăcredăcaălucrurileăsuntădejaătransateăacolo….incaănuăeăclarăcineăcontroleazaăcu
adevaratăsituatia.ăOpozitiaănuăareăunăliderărecunoscut…suntămaiămultiăasaăzisi
lideri(Klichko,ăIatseniuc,ăTeahniboc)ădarăcareănuăseăbucuraădeăsprijinulămajorăal
populatiei.ăDecisivăinăinlaturareaăpresedinteluiăIanukoviciăl-auăavutăforteleădeăextrema
dreapta,ăbineăinarmate,ăcareănuăauătinutăcontădeăniciăoăintelegereăpolitica.ăInăprezent,
acesteăforteăparamilitareăpatruleazaăpeăstrazi,ăverificaămasini,ăoameni,ăetc…inălocul
Militiei,ăcareăaădisparutădeăpeăstrazi.ăCertăesteăcaăaceastaăschimbareărapidaăde
situatieăaăluatăprinăsurprindereăpeătotiă–ăRusia,ăUEăsiăSUA.ăINsaăseăpuneăintrebarea:
cumădeăauăreusităsaăseăinarmezeăsiăsaăseăorganizezeăintr-unătimpăasaăscurtăaceste
forte,ăcineăiiăfinanteazaăsiăcumădeăauăreusităinlaturareaăunuiăpresedinteăcareăaăfost
sprijinitămasivădeădlăPutin?Ceăseăvaăintamplaăcuăarmeleăpeăcareăacestiaăleădetin?ăIn
opiniaămea,ăesteăfoarteăposibilăcaăaceastaăsituatieăsaăducaălaăscindareaăUcrainei.ăSiănu
seăintrezaresteănimicăpozitivăniciăinăceeaăceăprivesteăsituatiaăromanilorădeăacolo,
dimpotriva…ăDeăasemeneaăniciărelatiileăRomanieiănuăcredăcaăseăvoră“dezgheta”ăin
viitorulăapropiat….Credăcaăputinaălumeăstieăcaăpeă14.03.2010ăRomaniaăaăinchis
“provizoriu”ă6ăpuncteăvamaleăcuăUcrainaăpentruămodernizare….careăniciăpanaăaziănu
s-auăredeschisăsiăniciănuăcredăcaăseăvorăredeschideăpreaăcurand!ăInăasemeneaăsituatie,
cumăsaăseădezvolteărelatiileăRo-UAădacaănuăsuntăvamiădeschise?ăPeăoălungimeăde
pesteă1000ăkmădeăfrontieraăsuntădeschiseădoară3ăvamiă,ăundeătimpiiădeăasteptareăsunt
ingrozitorădeămari!

R spunde

20.ă ăBilimocăspune:
23/02/2014ălaă23:15

CineăcitesteăinăRomaniaăLiberaădeăazi,ăceleăscriseădeădoamnaăAlinaăMungiuăPipidiăva
puteaăconstataăinversulăcelorăsustinuteădeăD-naăIoanaăHancuăcuăprivireălaă“marele
prietenă”ăalădistinseiădoamneăprofesorălaăRomaniaăcurata,ăactualulăministruădeăexterne
polonez,ădl.ăSikorski.D-lăTismaneanuăareăsiădansulămariărezerveăinăprivintaădiscutiilor
conduseădeădlăSikorskiălaăKiiv.ăCareăvaăsaăzica,ăceăsaăcred/credemănoiăacumădespre
distinsulăpersonajăministerialăpolonez?

R spunde
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Dosarul Stalin

Tovarășul Isaac și Sir Isaiah

februarieă6,ă2014

Cine a fost Andrei Jdanov? Marele Inchizitor si teroarea stalinista
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Adepții fanatici. Reflecții asupra naturii mișcărilor de masă
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Cartiăonlineă|

Activitate recentă

Ana Otilia Nutu recomandă Plătește liniștit,
ASF supraveghează pentru tine.
acum 16 ore

Cristina Mastacan recomandă Cum sa
facem sa nu mai f im reprezentati in PE de
sotii, f iice si alte preferinte pur personale
ale sefilor de partid (indiferent de gen).
acum aproximativ  o lună

Laura Stefan recomandă Pentru Ponta a
inceput numaratoare inversa a oualor lui
Nastase.
acum aproximativ  2 luni

Din prea multa dragoste
8 persoane recomandă asta.
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