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SCUTUL

România între moºtenirea fructului
otrãvit ºi perspectiva fructului oprit

ROMÂNIA

de Ioan Talpeº

Din când în când, tot mai des în ultimul
timp - dupã intrarea României în NATO ºi
UE –, noua contextualitate strategicã, gesturi ºi mãsuri de altfel naturale în noile
relaþionãri geostrategice ale þãrii trezesc
reacþii cel puþin discutabile, dacã nu chiar
asumabile ºi implicit, la un moment dat,
imputabile.
Cu o nonºalanþã caracteristicã rostirilor
specifice mahalalei culturale, analiºti ce se
pretind purtãtori ai intereselor electoratului
sau personaje politice cu interese economice predeterminate viruseazã agresiv concretizarea programelor militare pe care ni
le-am asumat deja, odatã cu încheierea
tratatelor. Totul, într-o becherã nonºalanþã
ce camufleazã responsabilitatea în formulãri
specifice semnatarilor mediei campatã la
margine de bulevard.
Derizoriul cel mai penibil este proiectat
asupra unor eforturi, nu de puþine ori producãtoare de victime omeneºti completate
cu invocãri repetate ale unor adversitãþi
multiseculare, relansate prin „hazardate” ºi
„responsabile” jocuri ce se înghesuie în
proiecþii susþinute ale spaþiului imaginii
publice.
Ce cautã soldaþii români în Irak? De ce
mai trebuia sã ne implicãm în Afganistan?
Ce mai cãutãm ºi prin Africa? Oare nu se
cheltuie prea mult cu armata? Ce nevoie
mai avem ºi de nave de luptã? Ce o sã facã
România cu avioane de luptã? Cine o sã ne
atace? Care sunt pericolele militare care ne
pândesc? Ce cautã americanii pe la noi?
Oare nu-i deranjãm pe ruºi? Oare nu se
supãrã ruºii? Nu-i provocãm, oare, în mod
iresponsabil pe teroriºti? Ce avem noi cu

12

teroriºtii dacã aceºtia nu au nimic cu noi?
Întrebãri peste întrebãri, toate invocând
cuminþenia ºi pacifismul românilor, ambele
provocate continuu – chipurile – de politici
iresponsabile, însãilate prin alcovurile puterii de indivizi mai mult sau mai puþin
veroºi, doritori doar de profituri ºi glorie
personale.
Ca ºi cum România ar fi ºi ar putea
reproiecta Edenul iniþial, de dinaintea consumãrii fructului pãcatului fundamental. De
parcã ceilalþi - americani, canadieni, olandezi, francezi, germani, bulgari, polonezi,
coreeni, australieni º.a., º.a. – s-ar fi angajat
într-un scenariu ce-ºi consumã proiecþiile în
logici degradante.
Aproape îþi vine sã te întrebi - când îþi
consumi ºi tu clipele de intimitate la care ai
dreptul -, oare ce cãutãm ºi noi cu toþi
aceºtia, alãturi ºi împreunã cu ei, dupã ce
ne-au acceptat în alianþa din care oricum ei
fãceau deja parte? ªi, dacã oricum ei ºi-au
trimis copiii, ce nevoie mai aveau ºi de ai
noºtri? De ce sã avem ºi noi morþi dacã ei,
ceilalþi, oricum aveau mai mulþi decât noi?
Îþi vine sã te „piteºti” ºi sã-þi faci cruce pe
întuneric.
Sã se fi evaporat încrederea românilor
în NATO ºi UE? Sã ne aflãm în faþa unor
schimbãri de opþiuni geostrategice la nivelul
perceperii publice? În 2008, la apropierea
încheierii de mandat, un prim-ministru,
vitezist prin bugete programate la deficite în
perioadã de creºtere maximã, îºi permitea
sã anunþe termenul de retragere al subunitãþilor din Irak, fãrã ca mãcar sã-l
încunoºtinþeze pe Preºedinte sau sã anunþe
Parlamentul.

Vãzându-mã stupefiat în faþa actelor
penibilului personaj pus pe incendierea
încrederii aliaþilor – obiºnuiþi în cazuri de
genul respectiv sã fie mãcar anunþaþi, dacã
nu consultaþi -, un amic cu spirit dâmboviþean s-a grãbit sã mã liniºteascã
spunându-mi cã era doar vorba de o
„politichie liberalã”, un „joc de maestru”
menit sã atragã susþinerea unor capitale
europene uºor deranjate de maniera de
exercitare a coordonãrii geostrategice de
cãtre americani.
În faþa unor astfel de politici ºi consideraþii, iar te apucã dorul de mãtãnii. Ca ºi

cum nu americanii au fost cei care au impus
intrarea României în NATO, chiar ºi în pofida reticenþelor ºi chiar a opoziþiei exprimate
public de cei mai autorizaþi reprezentanþi ai
Moscovei.
Sã nu fim totuºi unilaterali.
A venit, apoi, ºi prima variantã a proiectului scutului antirachetã, propus a fi instalat
în Polonia ºi Cehia. Sã nu-þi vinã sã crezi. Ce
individualiºti americanii ãºtia! Adicã, noi
suntem mai puþin aliaþi decât polonezii,
cehii, ungurii ºi slovacii?
Uitaþi-vã la americanii voºtri!
Noi suntem aliaþi de categoria a doua?
Ce categoria a doua? De ultima categorie,
dom’le! De categoria aceea care nici nu conteazã. Mai bine ar fi sã ne lãsãm de fumurile
noastre atlantiste ºi sã revenim la tradiþionala politicã a neangajãrii.
Dar ce, neutralitatea nu este bunã?
Românii ºi-au dorit întotdeauna sã fie independenþi ºi neutri. Nimeni nu se întreabã
dacã este posibil sã mai fii ºi astãzi neutru
mai ales într-o contextualitate geostrategicã
aflatã încã în „reamenajare”. Ce sã mai vorbim de faptul cã neutralitatea costã ºi pentru
a o avea trebuie sã-þi asumi costuri serioase,
cu atât mai mult cu cât niciunul dintre
vecinii noºtri nu s-au arãtat interesaþi într-o
neutralitate româneascã?!
Ce nevoie avem noi de baze americane?
Ce ne-au fãcut ruºii ca sã-i supãrãm?
Pune-te ºi încearcã sã mai înþelegi. ªi,
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tot aºa, doi paºi înainte, trei paºi înapoi ºi
apoi tot aºa, dar invers. ªi acum, chiar de
curând, iar ne inflamarãm. Dar rãu de tot. În
chiar ziua vizitei adjunctului secretarului
Departamentului de stat american la
Bucureºti, anunþ bombã: România invitatã
sã participe la realizarea scutului antirachetã
pentru contracararea unor eventuale atacuri
cu rachete balistice, din partea unor state
promotoare de politici teroriste.
Declaraþia preºedintelui Traian Bãsescu
a incendiat de-a dreptul protipendada
geostrategilor, analiºti sau oameni politici cu
vocalize nu numai evidente, care încã mai
sunt tentaþi sã considere România în spaþialitatea Rusiei, chiar în aceea de protecþie
nemijlocitã a marii puteri estice.
Despre dreptul la propria protecþie a
României, nici vorbã!
Degeaba s-a precizat cã sistemul respectiv de rachete nu are misiuni ofensive, ci
doar capacitãþi defensive.
În zadar niºte minþi mai luminate au
încercat sã explice cã pentru România „scutul” reprezintã o ºansã deosebitã, neaºteptatã. Aceea de a fi introdusã în sistemul
defensiv operativ american, asumat ºi certificat.
Sau nu degeaba, se pare. Tocmai de
aceea, pentru cã România mai fãcea un pas
important pe calea integrãrii ei euroatlantice.
Uitându-te la „debateuri”, aproape cã-þi
este ruºine sã le mai rosteºti numele. Îþi
vine sã-þi „scuipi în sân” ºi sã spui vorbele
acelea de nerostit. Scandalul mediatic al declaraþiilor din România a fost atât de mare,
încât chiar oficialii ruºi au început sã se
întrebe care ar fi logica intervenþiilor ºi

protestelor chibiþilor ºi susþinãtorilor voluntari.
Reprezentantul rus la NATO, domnul
Dmitri Rogozin, a avansat chiar o concluzie
demnã de cele mai abracadabrante scenarii
promovate de avocaþii din oficiu care încercau, subtil, sã inculce neîncrederea la nivelul
factorilor de decizie politico-strategicã de la
Moscova.
ªi … altã bombã.
Recent, foarte recent, domnul Frank
Rose, asistent-adjunct al secretarului de stat
american, Hillary Clinton, aducea noi precizãri într-un domeniu ce pãrea gata sã
inflameze cercurile responsabile ale opoziþiei politice actuale româneºti.
„Proiectele antirachetã le oferã garanþii
aliaþilor ºi partenerilor noºtri, cã Statele
Unite au voinþa ºi mijloacele pentru a
împiedica ºi contracara, în caz de necesitate, un atac balistic împotriva aliaþilor
noºtri ºi trupelor noastre (…) Prin folosirea
unor sisteme antirachetã ca mijloace de
apãrare regionalã, sporim credibilitatea
angajamentelor americane faþã de aliaþi ºi
prieteni, situaþie care ne permite sã construim coaliþii pentru urmãrirea unor obiective comune. În plus, sistemele antirachetã
ne oferã mai multe opþiuni, inclusiv timp,
pentru soluþionarea pe cale paºnicã a disputelor, contribuind astfel la stabilitatea
regionalã ºi la contracararea ameninþãrilor.”
Comparaþi declaraþiile „analiºtilor”
noºtri ºi precizãrile d-lui Rose.
ªi … ca lucrurile sã nu mai lase loc la
vreun dubiu, ni se mai face ºi precizarea cã
„Rusia a fost la rândul sãu invitatã sã participe la acest proces.
Dixit.
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