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ROMÂNIA

Exasperat de pasivitatea ºi fatalismul mioritic al românilor, resemnaþi în faþa crizei ºi a inundaþiilor, ambasadorul american la
Bucureºti, Mark Gitenstein, le-a recomandat, în discursul rostit cu
ocazia ceremoniei de Ziua Independenþei a SUA, înlocuirea expresiei pesimiste “Asta-i viaþa!” cu motto-ul lui Barack Obama: “Yes,
we can!”. “Aici, în România, faceþi eforturi de reformare ºi modernizare a statului ºi a economiei. Totul pentru a împlini visul de
a crea acea societate a oportunitãþilor, pentru care ºi-au dat viaþa
tinerii patrioþi români în urmã cu 20 de ani. Nu ar trebui sã existe
diferenþe de opinii asupra acestor subiecte ºi ºtim cã nu va fi simplu”, a spus ambasadorul. El a adãugat cã realizarea unor schimbãri reale, de duratã, nu este niciodatã simplã.”Aºa cum au
demonstrat evenimentele recente, schimbãrile pe care doriþi sã le
obþineþi în societatea româneascã necesitã viziune comunã, curaj
ºi hotãrâre. ªi, aºa cum s-a întâmplat ºi în cazul Statelor Unite,
acest angajament faþã de idealurile noastre comune necesitã o
autoevaluare permanentã ºi o dorinþã neobositã de perfecþionare”
a afirmat diplomatul. El a subliniat cã în acest sens va fi necesarã
ºi “abandonarea completã ºi fermã a pesimismului transmis de
expresia «asta e viaþa», des folositã în România ºi care sugereazã
cã nimic nu se poate schimba”.”Ea trebuie înlocuitã cu motto-ul
preºedintelui american «Yes, we can» («Da, putem!»)”, a precizat
Gitenstein. Ambasadorul la Bucureºti a mai arãtat cã americanii
sperã ºi îºi doresc pentru România ceea ce îºi doresc ºi pentru SUA,
anume ca fiecare cetãþean sã poatã spune cu încredere cã acest
pãmânt, pãmântul românesc, este ºi al sãu.”Aºa cum ºtiþi, anul
acesta sãrbãtorim 130 de ani de relaþii diplomatice. În 1880, anul
stabilirii de relaþii diplomatice, strãbunicul meu, Louis Bralower, a
imigrat în Statele Unite, în oraºul New York, plecând din Botoºani.
A pãrãsit România urmãrindu-ºi visul de a beneficia de oportunitãþi
economice ºi libertate religioasã (…) Personal, sper cã Louis
Bralower al anului 2010 nu se va simþi constrâns sã pãrãseascã
aceastã frumoasã þarã ºi cã va putea sã îºi împlineascã visurile
chiar aici, în România. Aceasta este promisiunea Revoluþiei
Române ºi a Rãzboiului de Independenþã American”, a mai spus
Gitenstein.
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