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Iohannis nu l-a vrut pe Ciolos, dar a fost obligat de factorul extern. Efectul BoloBoc in PNL
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Vinerea trecuta, dupa intoarcerea lui Iohannis din Slovenia, acesta s-a hotarat brusc pentru
nominalizarea lui Ciolos, anuntandu-si cei mai apropiati colaboratori despre aceasta decizie. Eu am aflat acest
lucru sambata si chiar l-am evocat in interventiile televizate din aceeasi seara de la RTV, pentru ca mi se parea
plauzibil. Si a fost!
La Brdo-Slovenia avusese loc in perioada 5-6 octombrie 2021 reuniunea informala a Consiliului European si
atentie, Summitul Uniunea Europeana– Balcanii de Vest, sedinte unde liderii UE au discutat despre jocurile politice
din tarile vizate, incluzand Romania, si nemediatizand nimic despre deciziile lor. Iohannis a venit in tara asadar
cu “mutarea in plic” legata de Ciolos, fiind fezabil sa credem ca, pe axa Paris-Berlin, KWI a fost obligat sa
nu-si continue jocul preferat, cu guvernare minoritara PNL-UDMR sau cu USR inclus, dar in conditiile
prezidentiale, ci sa-i dea mandat noului sef al USR sa alcatuiasca un guvern agreat de Factorul Extern. In
mare masura, Iohannis se-ntoarce in timp in urma cu 6 ani, atunci fiind obligat in mod similar sa impuna un
guvern Ciolos impotriva vointei sale, desi ca sa nu se faca de rusine a fost lasat sa-l boteze ca fiind
GuvernulMeu.
De ce il vor europenii cu orice pret pe Ciolos? Pentru ca acesta, spre deosebire de Iohannis care doar ii
deserveste umil si antinational pe liderii UE, este AL LOR! Iar cei care au analizat cu atentie cariera lui
Dacian sau politicienii ce-au asistat la relationarea lui cu mai marii Europei, nu se indoiesc deloc de acest
lucru. La nivelul Comisiei Europene se opereaza cu ideea ca Romania este A LOR, cu contractele aferente,
pietele de desfacere, resursele bune de exploatat cam pe gratis, etc., si exista indoieli mari ca Iohannis mai
poate face asta in continuare. Nu va mirati, acest lucru abominabil a fost pecetluit inca de la privatizarile
frauduloase catre Franta, Germania, Austria, Marea Britanie, din timpul guvernarii Adrian Nastase, care a cedat tot
fara negocieri, reprezentand Romania cu statut de tara invinsa, si-apoi jocul tradarii a fost continuat fara opozitie in
timpul mandatelor lui Basescu si Iohannis. Asadar europenii s-au si obisnuit cu asta in ultimii 18 ani, nu admit altfel
de pozitionari romanesti, iar Iohannis, slab si vulnerabil, dependent de protectia europeana intr-o tara unde 85%
dintre cetateni nu-l mai vor, a fost obligat sa inghita in sec si sa accepte dictatul cu nominalizarea lui Ciolos. Deci
nu mai considerati ca Iohannis face vreun joc al sau, omul e fara putere reala demult, actionand ca un
mandatar al intereselor capitalului multinational in Romania.
De azi vor incepe jocurile subterane la presiunea Factorului Extern in scopul obtinerii unei majoritati pentru Ciolos.
Liberalii se revolta, dar intr-un mod timid, ferindu-se sa-si expuna altfel noua eticheta de tipul “PNL-Partid Carpa”.
Deocamdata nici Iohannis nu-i acceseaza in mod explicit, rusinea este mare si pentru el, dar e previzibil s-o faca in
citeva zile in urma unor telefoane pe linia Franta-Germania-Elvetia. Mai mult, in interiorul PNL se va genera
“EFECTUL BoloBoc”, pentru convingerea liberalilor ca e util cu Ciolos, deoarece Bolojan si Boc sunt cei
doi mari si vechi sustinatori ai liderului USR. Despre textura acestei sustineri nu e cazul sa scriu azi, dar e
evident ca mobilizarea celor doi ardeleni (liderii reali ai PNL-ului de azi) ii poate mobiliza pe liberali. UDMR-ul va
negocia cu Ciolos in marja mandatului primit de la Budapesta, si-n urma unor cedari subterane, vor putea ajunge la
intelegere, iar despre sustinerea deputatilor minoritatilor nationale seful USR nu are motive de indoiala. Intr-un
mod succint ar fi vorba cam peste tot de influenta Factorului Extern in impunerea lui Ciolos.
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Desigur ca exista si varianta esecului lui Ciolos in a forma o majoritate, esec pe care si Iohannis l-ar dori, numai ca
el nu are voie sa se opuna, deoarece o asemenea actiune il va vaduvi de protectia din Europa, iar atunci se va
transforma dintr-un castrat politic, ceea ce este azi, intr-un presedinte numai bun de suspendat, pentru ca se va
dovedi inutil pentru implementarea jocurilor externe in Romania.
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