Unificarea Dreptei a intrat în... „linie dreaptă”
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Biroul Executiv Naţional al Partidului Naţional Liberal a aprobat protocolul de colaborare
cu Partidul Mişcarea Populară, la nivelul consiliilor locale şi al celor judeţene. Este primul
pas într-o înfrăţire a Dreptei înaintea alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020. Dacă s-ar fi
făcut înainte de alegerile locale, cu siguranţă că rezultatul ar fi fost altul.
La nivel de Bucureşti, colaborarea dintre Partidul Naţional Liberal şi Uniunea Salvaţi România,
în alegerile locale, prin desemnarea unui candidat unic la Primăria Capitalei, a dus la victoria
acestuia şi înfrângerea Partidului Social Democrat. La Craiova nu s-a putut, blatul a fost
evident şi toate eforturile de a convinge că nu este aşa au fost derizorii şi jignitoare la
adresa intelectului craiovenilor.
Trădare să fie, dar s-o ştim şi noi! – zice un personaj de-al lui Caragiale. Mulţi dintre noi,
am ştiut-o şi am fost indignaţi, dar indignarea nu se pune la numărătoarea voturilor...
Electoratul de Dreapta este nemulţumit de lipsa de cooperare electorală a celor
responsabili, iar această nemulţumire trebuie să-i determine să renunţe la orgolii, pentru un
scop comun.
Alegerile parlamentare au o miză şi mai mare, pentru următorii patru ani. Cetăţenii care vor o
schimbare reală, în România, aşteaptă un semn de înţelepciune de la politicieni şi unirea
forţelor de Dreapta pentru eliminarea hegemoniei PSD, care parazitează structurile politice
de la toate nivelurile.
„Oraşul-Roşu” – Craiova are şansa de a rupe lanţurile acestei stăpâniri retrograde, dar
este nevoie ca politicienii responsabili să-şi dea mâna în această lucrare, iar blaturile să
nu mai fie permise, pentru ca interesele personale ale unor cameleoni să nu mai primeze
înaintea intereselor naţionale. Solidaritatea devine, astfel, un deziderat major în lupta
pentru eliberare.
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