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PREFAŢĂ 
 

,,Nu putem concepe existența neamului românesc fără Nistru, cum nu 
putem să o concepem fără Dunăre și Tisa, ca să ne despartă de elementul slav. 

Basarabia reprezintă pentru noi intrarea casei noastre.”  
(Gheorghe Brătianu) 

 

Chiar dacă unele voci reclamă ,,politica sentimentală a unioniștilor", 
Valeriu Dulgheru continuă să-și argumenteze teoriile privind Basarabia prin 
volumul – „Basarabia răstignită (15)”. 

Basarabie răstignită (15) vine într-un moment când situația globală a 
omenirii este una destul de tumultoasă şi nesigură, iar pentru Basarabia, chiar 
cu accente îngrijorătoare. Mereu prezent în sufletul autorului, la început de An 
Nou  visul reunificării Basarabiei cu ţara mamă s-a transformat într-un puternic 
strigăt de trezire a celor care mai pot face ceva în această vădită degringoladă 
pe scena politică înternă şi internaţională.  

Volumul este structurat în șase capitole: Basarabie încotro?; Basarabia în 
Anul Centenar; Alegeri compromise; Istoria multimilenară…; Putinism, 
dodonism și alte isme; Portrete în timp, opinii, reflecţii. 

Preocupat de viața cetății, autorul este foarte atent la grupurile de interese 
ce fac jocurile în detrimentul interesului național. Campania electorală cu 
,,socialiștii din nou pe baricade,... în Basarabia, mama lichelelor este veșnic 
însărcinată”. Umorul fin cu toată amărăciunea se simte la fiecare capitol. Istoria 
ne urmărește. Parafrazându-l pe Nicolae Iorga, „Moldova de răsărit, care poar-
tă numele dinastiei Basarabilor, stăpână pe gurile Dunării, continuă o viață de 
două ori milenară în legătură cu strămoșii noștri cei mai îndepărtați, iar 
punerea în valoare a acestor teritorii de o bogăție unică în ce privește roadele 
pământului se datorește muncii românești sub conducerea, timp de 500 de ani a 
domnilor moldoveni, legitimi suverani ai Basarabiei încă din secolul al XlV-lea”. 

Nevoia de întoarcere la românism a dat roade în special în viața satelor;  
biserica îşi face simţită menirea, și prin ea, Basarabia românească-și eliberează 
sufletul. Rolul intelectualului de a se implica sporește. Intelectualul are o 
datorie, o mare datorie, faţă de bietul ţăran basarabean, pe spinarea căruia a 
învăţat carte, care-i permite să aleagă grâul de neghină, să distingă semi-
adevărul sau falsul adevăr de adevărul curat, să se descurce deseori în prea 
complicatele scheme politice. Moş Ion îşi face datoria: creşte „pâinea cea de 
toate zilele”, pe care o mănâncă toţi în fiecare zi. Cu voinţă neîntreruptă o 
frământă, o dospeşte şi o creşte pentru el şi pentru cei din acelaşi sânge cu el. 
Ce fac intelectualii pentru a-l ajuta pe moş Ion să se descurce în junglele 
politice, să discearnă firescul, adevărul din avalanşa informaţională cu care este 
bombardat zilnic? Autorul îndemnat de semnele vremii știe că Moldova a 
fost pusă păzitoare a gurilor Dunării cu tot ținutul care le acoperă, convins că 
are o datorie sfântă de a lupta pentru Neamul Românesc, pentru reunificare. Cel 
mai mare eveniment unionist din acest an este considerat de autor, semnarea 
Declarațiilor de Unire cu România de către 166 de autorități locale, municipii, 
consilii raionale, 11 organizații, printre care și Universitatea Tehnică a 
Moldovei, 37 comune, municipii și consilii județene din România. 
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Acum, nu există decât o ,,uzurpație determinată de confuzii, de noțiuni, 
dorințe trecătoare, a unei epoci de criză fără pereche”. Alegerile parlamentare 
din 24 februarie 2019 pot fi fatale pentru mult doritul parcurs proeuropean, 
prounionist, susţine autorul. ,,Actualmente Basarabia este un stat capturat... Iar 
noi ce facem? Ne scărpinăm la ceafă. Bravii noștri politicieni de dreapta fac 
politică specific basarabeană.” 

Valeriu Dulgheru consideră anul 2019 unul de cotitură. Ar putea să ne 
apropiem de visul care ne mistuie de secole – acela de a fi împreună cu frații, 
dar ar putea avea și alt deznodământ. „S-ar putea să fie un val care va mătura 
totul în calea sa după alegerile din 2019”, după cum declara și T. Băsescu.  

Ajunși la sfârșit de An Centenar, autorul a asistat cu amărăciune la tot 
felul de manifestări și declarații fără a se discuta pe proiecte reale despre felul 
cum ar fi gazoductul Ungheni-Chișinău, adaptarea rețelelor electrice din 
Republica Moldova la parametrii rețelelor din România (Uniunea Europeană) 
ș.a. ,,Am mai avut astfel de situații. Totuși Unirea va fi. Sunt sigur! ...Este un 
proces natural. Dumnezeu dorește ca la ziua de apoi să vină neamurile 
adunate, iar poporul român nu e o excepție. Desigur, ne-am fi dorit ca acest act 
înălțător să se întâmple mai repede dar, probabil, aceasta este soarta poporu-
lui român de a trece prin greutăți, pentru a simți mai bine importanța acestuia. 
Așa a fost întotdeauna de-a lungul multimilenarei istorii a poporului român.” 

Într-adevăr îndemnul: „Naţiune nu dormi... Acesta ar putea fi somnul cel 
de moarte” este binevenit, oportun vremurilor pe care le trăim. „Un tablou 
asemănător se poate vedea și în practica internaționlă, o divizare politică pe 
trei segmente principale: dreapta, centru și stânga, cu unele devieri de la 
centru spre dreapta sau stânga. Stânga europeană este una moderată care 
împărtășește, în principal doctrina socialistă. În fostele republici ale 
defunctului URSS, dar și în țările foste satelit din Europa de Est și alte părți ale 
lumii, stânga înclină spre doctrina de extremă stânga de factură leninist-
stalinistă, oricare ar fi denumirea partidului; comunist, socialist, social-
democrat și chiar democrat”. 

Autorul volumului „Basarabia răstignită” (15) ne prezintă o realitate 
dureroasă a fraților de peste Prut. Să fie vorba de teamă? Suntem oare prea 
slabi? Sau suntem prea obosiți și saturați de jocurile meschine ale celor care nu 
iubesc România şi pe români... Nicidecum, Valeriu Dulgheru, bătăios și 
optimist, nu cedează. Ce ar trebui să facem? „Să fim curajoşi şi uniţi! Unirea 
este Puterea! Unirea este aproape!”. De admirat iniţiativa, curajul și 
perseverența autorului! Doar prin unitatea tuturor s-ar mai putea salva Mişcarea 
Unionistă şi împlini visul măreţ al Unirii! 

Admirabilă este încrederea autorului în tinerele vlăstare privind ,,Învierea 
Neamului Românesc”. Pentru el, această Credință este o certitudine.  

,,Ce cale poate țara să apuce?/ În tragica, neconvertita zi, / Se urcă 
Basarabia pe cruce/ Și nu știm învierea când va fi”(Adrian Păunescu-Basarabia 
pe cruce)! 

Recomand cu multă căldură volumul Basarabia răstignită (15), purtând 
semnătura profesorului Valeriu Dulgheru. 

Mariana Gurza, poetă,  
Membră a Uniunii Scriitorilor de Limbă Română  
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CAPITOLUL I 
BASARABIE ÎNCOTRO? 

 
 

„Trei fenomene ale timpului: invazia verticală a barbarilor, domnia 
proștilor, trădarea oamenilor cumsecade. Primul: năvălesc nu barbarii din 

alte continente, ci de jos în sus, derbedeii. Barbarii aceștia preiau locurile 
de conducere. Al doilea: au sosit – pur și simplu, în sensul cel mai categoric 

– proștii și inculții la putere și în ciuda tuturor legilor economice și tuturor 
regulilor politicii fac prostii, ca niște ignoranți ce se află. Al treilea: în loc 

de a se împotrivi, oamenii cumsecade adoptă expectative binevoitoare, se fac 
că nu văd și nu aud, pe scurt trădează. Nu-și fac datoria. Imparțialii și 

încrezătorii înregistrează și tac. Sunt cei mai vinovați”. 
(Nicolae Steinhardt, 1937). 

 

  

 
 

N t li  D l h  
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BASARABIE ÎNCOTRO? (1) 

 

„Trei fenomene ale timpului: invazia verticală a barbarilor, 
domnia proștilor, trădarea oamenilor cumsecade. Primul: năvălesc nu 

barbarii din alte continente, ci de jos în sus, derbedeii. Barbarii 
aceștia preiau locurile de conducere. Al doilea: au sosit – pur și 

simplu, în sensul cel mai categoric – proștii și inculții la putere și în 
ciuda tuturor legilor economice și tuturor regulilor politicii fac prostii, 

ca niște ignoranți ce se află. Al treilea: în loc de a se împotrivi, 
oamenii cumsecade adoptă expectative binevoitoare, se fac că nu văd 

și nu aud, pe scurt trădează. Nu-și fac datoria. Imparțialii și 
încrezătorii înregistrează și tac. Sunt cei mai vinovați”. 

(Nicolae Steinhardt, 1937). 
 

Cât de actuale pentru acest colț de țară pre nume Basarabia sunt astăzi 
aceste triste constatări ale marelui moralist martir român N. Steinhardt. La 
putere au năvălit barbarii, proștii, derbedeii, iar oamenii cumsecade se fac că nu 
văd și nu aud. De fapt „nu-și fac datoria, trădează”. Ei sunt „cei mai vinovați”.  

Revoluția tinerilor din 7 aprilie 2009 trebuia să fie o debarasare de la 
ideologia comunistă promovată de regimul lui Voronin timp de opt ani, pe care 
tot noi, cei „imparțiali și încrezători” l-am adus la putere, prin miopia noastră. 
Nu în zadar se spune că revoluțiile le fac idealiștii, iar roadele le culeg 
derbedeii. Ce am avut după 2009? După opt ani de regim totalitar voronist 
trebuia să apară noi forțe democratice. Au apărut. A fost fondat Partidul Liberal 
Democrat din Moldova care avea în rândurile sale tineri pragmatici, bine 
instruiți, unii în România, care reușise să fie pe locul doi (după comuniști) după 
reprezentativitate în parlament. Și unde e? Trădat de președintele Filat practic 
nu mai există. 

În locul PPCD adus de Roșca la groapa istoriei a apărut Partidul Liberal 
în frunte cu locomotiva Chirtoacă, o mare speranță nerealizată. Unde e acest 
promițător partid? Nu mai există ca partid cu putere decizională. 

Iar ambele partide democrate au fost ajutate să ajungă acolo unde au ajuns 
de Partidul Democrat și, în special, de V. Plahotniuc, care a folosit abil 
slăbiciunile celor doi, ranchiunoși și îngâmfați. Vă mai amintiți cum acest mare 
bussinesman, consilier în ale bussinesului al feciorașului lui Voronin Oleg, a 
apărut în marea politică. După desprinderea lui M. Lupu și a unei așchii de la 
PCRM (o acțiune planificată de strategi!) în mod spectaculos M. Lupu devine 
președinte al partiduțului lui Diacov, care în ultimele alegeri (aprilie 2009) 
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luase tocmai 2.97%. În prima variantă a listei PDM, care se pregătea de 
alegerile anticipate din 29 iulie 2009, numele lui V. Plahotniuc nu figura. Mai 
mult decât atât în una din declarații nou plămăditul președinte M. Lupu a 
declarat că el știe cine e Plahotniuc, că face parte din familia Voronin. Peste 
doar două săptămâni pe listele PDM pe locul doi (!) apare numele lui V. 
Plahotniuc. Ce metamorfoză s-a întâmplat cu această nevertebrată M. Lupu ca 
să-și schimbe părerea la doar două săptămâni? Ce vânt a bătut și din ce direcție? 
Această lipsă de „principii și valori” l-au costat. Astăzi nu se mai regăsește nici 
măcar pe listele electorale ale PDM. Acum, după acest spectaculos urcuș al 
PDM de la 2.97% în aprilie 2009 la unic partid de guvernământ în 2017 (cu 
doar 15.8%!) grație lui V. Plahotniuc (nu datorită abilităților de mare 
conducător de partid ci abilităților personale de manipulare, corupere) devine 
clară misiunea lui V. Plahotniuc în marea politică basarabeană. 

După căderea regimului comunist al lui Voronin pe segmentul centru-
dreapta, dreapta apăruseră două forțe politice noi promițătoare –  PLDM și PL 
(în alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 ambele luaseră câte 14.85%). Dacă 
Pl în continuare a tot dat înapoi (chiar dacă ulterior la el se alipise un alt partid 
de dreapta „Mișcarea Acțiunea Europeană” (MAE)) în mare parte din cauza 
managementului defectuos al lui M. Ghimpu (rând pe rând de la PL s-au tot 
desprins așchii) atunci PLDM a crescut constant și în alegerile din 2010 vine pe 
locul doi cu 32 de mandate după PCRM, care era în scădere și luase 42 de 
mandate). PDM crescuse cu două mandate (de la 13 mandate luate la 29 iulie 
2009 la 15 mandate în 28 noiembrie 2010). În alegerile din 30 noiembrie 2014 
comuniștii se împart în două forțe – PCRM și PSRM cu nou plămăditul (de fapt 
hoțul de partid!) Dodon în frunte, fiecare luând 21 și, respectiv, 25 de mandate 
(de fapt aici un rol hotărâtor l-a jucat ajutorul acordat de Plahotniuc care pe 
ultima sută de metri l-a scos din cursa electorală pe R. Usatîi, puterea reală a 
PSRM fiind în jurul a 10…15 mandate!). PLDM scade de la 32 de mandate la 
23, scădere cauzată de conducerea proastă a lui V. Filat (și PLDM rând pe rând 
a fost părăsit de personalități de vază, din cauza lui V. Filat). PDM crește cu 
puțin, cu încă 4 mandate ajungând la 19 mandate. Ulterior, cu 19 mandate 
legitime după debarcarea rivalului principal V. Filat (pe care l-a băgat la dubă 
iar partidul decapitat a devenit pradă ușoară pentru V. Plahotniuc) prin 
corupere, constrângere, dosariade, târguieli politice ajunge în 2017 unic partid 
de guvernământ, eliminându-le pe PLDM care luase 23 de mandate și pe 
ultimul aliat la guvernare PL, care luase 12 mandate. Cadoul făcut de V. 
Voronin lui V. Plahotniuc cu cei 14 deputați comuniști deveniți peste noapte 
social-democrați a avut rolul hotărâtor.   
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Acum este destul de clar care a fost misiunea lui V. Plahotniuc apărut „pe 
neașteptate! (mai corect parașutat abil de știm noi cine!) în marea politică 
basarabeană: de a distruge completamente noile forțe politice eurounioniste care 
apăruseră pe centru dreapta și dreapta și care deveneau tot mai deranjante 
(pentru cineva!). Acum nu mai avem nimic pe dreapta, doar așchii liberale cu 
lideri ranchiunoși, și o tulpină liberală putredă (ajunsă la această stare din cauza 
liderului M. Ghimpu!), pe care încearcă (fără nicio șansă!) să înverzească o 
nouă ramură (venirea lui D. Chirtoacă în fruntea partidului). Pe centru-dreapta 
PLDM practic a dispărut ca forță de decizie însă în locul lui a apărut o nouă 
forță – blocul ACUM, care nu intra în planurile lui Plahotniuc. 

În acești ani oligarhul V. Plahotniuc, care practic nu a deținut nicio 
funcție politică importantă în stat, a adus această așchie de țară, această frântură 
de popor, la o situație critică sub aspect material și, în special, sub aspect moral. 
Ce întreprinderi de producere au creat miliardarii hoți Plahotniuc, Șor, dar și 
milionarii tot hoți Dodon, Greceanîi ș.a.? Nici una. A apărut un nou fenomen 
deosebit de periculos care poate duce la o degenerare națională și instaurarea 
dictaturii totalitare. Mânuind abil instrumente politice ilegale precum coruperea 
electoratului prin distracții și pomeni electorale (dar pomeni de regulă se dau 
participanților la înmormântări!) Plahotniuc a adus această așchie de țară la 
statutul de stat capturat despre care s-a vorbit în ultimii ani atât de mult și care, 
bravo lui Plahotniuc (trebuie să-i dăm cezarului ce-i a cezarului), în sfârșit a 
fost realizat.   

Am ajuns la o societate coruptă sub aspect material (miliardele furate nu 
sunt aduse în haznaua statului fiindcă ele mai sunt necesare pentru coruperea 
electorală și pregătirea furtului noilor miliarde!) dar, în special, sub aspect 
moral. Asistăm la un proces extrem de dezolant: degradarea fără precedent a 
satului basarabean. Nici chiar incursiunile turcilor și tătarilor nu au avut un 
impact atât de negativ asupra satului cum l-au avut guvernările de după 1994. 
„A furat dar ne dă și nouă, nu ca alți hoți” este opțiunea orheianului de rând, a 
oamenilor de rând de la Nisporeni, Strășeni. Omul de rând nu-și dă seama că 
distracțiile, pomenile electorale, costă și sunt făcute nu din banii lor personali 
(ai lui Plahotniuc, Șor, Dodon), dar din banii furați care trebuie să revină la cei, 
de la care au fost furați. Că prin aceste „acte de binefacere” (gen Șor, Edelveis, 
Din suflet), spoieli electorale (mărirea pensiilor, salariilor) din bani furați din 
buzunarul lui, hoții pregătesc furtul altor miliarde, tot din buzunarul lor. Privești 
cu respect la cei care guvernează în țările civilizate. Să luăm Suedia. De ex. 
ministrul afacerilor externe este foarte modestă în comportamentul ei. Nu are un 
birou de lux, nu are mașină de lux într-o țară unde se produc astfel de mașini. 
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Nu ia prânzul la restaurante scumpe. Se îmbracă modest. La noi, primarul unui 
mic orășel, Orhei (Șor!) se plimbă în mașini extralux. Este escortat de mai 
multe mașini cu bodyguarzi. Locuiește într-un lux inimaginabil de mii de m2. 

Creierii omului de rând sunt spălați 24 din 24 de ore prin televiziunile lui 
Plahotniuc (vreo 10!), ale lui Dodon (are deja vreo 5), ale lui Șor (bietul e mai 
sărac, are doar un post de televiziune dăruit recent de Plahotniuc, dar drept 
compensare la comanda Șefului este promovat pe larg la alte televiziuni, chiar 
și la Moldova 1, plătită de noi toți). Seară de seară i se prezintă raiul de la Orhei 
(făcut evident de hoțul Șor!), kolhozul de la Jora de jos (fără kolhoznici! Bancul 
spune că sunt în căutare de kolhoznici!) construit tot de el, miile de kilometri de 
drumuri construite prost pe banii contribuabililor dar atribuite lui Plahotniuc, 
îndemnizațiile plătite din banii contribuabililor dar pensionarul de rând le 
consideră de la Plahotniuc, cadourile electorale ale lui Dodon, în special, în 
preaiubitul lui Comrat. 

Ți-e jale de bătrânii care, în sărăcia în care se află (cu pensia de sub o mie 
de lei, părăsiți de copii plecați departe tot din vina guvernanților care nu le-au 
creat locuri de muncă acasă, alături de cei dragi) și la biserică umblă cu pungi 
cu inscripțiile Șor, Edelveis, Din suflet, dăruite de hoți cu un kilogram de orez, 
de zahăr. Nici invaziile valurilor sălbatice din est, nici jugul otoman de peste 
300 de ani nu au deformat într-atât psihicul basarabeanului cum a făcut acest 
regim totalitar în doar câțiva ani.  

Plahotniuc l-a născut pe Dodon, făcându-l la început președinte al celei 
mai mari fracțiuni parlamentare (prin eliminarea lui R. Usatii!), iar apoi și 
„președinte de țară” – o sculă ascultătoare în mâinile lui (observați cât de 
ascultător se lasă degrevat temporar din funcție atunci când Plahotniuc are 
nevoie!). V. Plahotniuc l-a născut pe I. Șor, un hoț de calibru, care trebuia să se 
afle la dubă alături de Filat, dar care, judecat în primă instanță, primește 
(culmea!) certificatul de integritate pentru a fi ales pe circumscripția Orhei. 
Pentru suspiciuni de corupere Filat nu a mai putut ocupa postul de premier în a. 
2013, iar lui Șor, pentru furtul a miliarde de lei, demonstrat (!) în prima 
instanță, i se eliberează certificat că e curat ca lacrima. Televiziunile și 
sondajele lui Plahotniuc î-l aduc pe acest Șor și partidul (care numai partid în 
sensul bun al cuvântului nu este!) pe locul patru (după PSRM, PDM și ACUM). 
Îngrijorătoare este îmbulzeala artiștilor (unii dintre ei foarte buni), la scenele de 
concerte organizate de Șor, Plahotniuc, Dodon. Să fim siguri, în aceste două 
luni de campanie electorală vor fi mai multe. Consider că este o decădere 
morală acest sluj făcut în fața hoților. 
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Chiar și în aceste zile de revelion centrul distracțiilor s-a mutat de la 
Chișinău la Orhei și Nisporeni. Cu megabanere „Cele mai bune lucruri sunt la 
Orhei” (acolo unde este gospodar Șor!) este împânzită Capitala. Ați observat cu 
câte ovații au fost întâmpinați  hoții Șor la Orhei și Plahotniuc la Nisporeni 
drept „salvatori ai națiunii” (chiar ți se face scârbă la ce grad de decădere 
morală a fost adus omul de rând, dar și unii intelectuali!). Ce îmbulzeală a 
„oamenilor cumsecade” a fost la Strășeni la prezentarea candidatului pe 
circumscripție P. Filip. Trebuie să fim înțelegători: bieții de ei sunt în 
fierbințeală electorală. Cu miliardele furate (care nu vor fi întoarse niciodată. A 
demonstrat acest lucru Dodon în doi ani, dae și Plahotniuc care pentru a nu face 
cunoscută lista hoților nu dă publicității Raportul Kroll 2!) ei pregătesc terenul 
pentru furtul altor miliarde. Sireaca Basarabie!     

Așa a fost și doi ani în urmă în alegerile prezidențiale. Intelectualii din 
fals protest nu au susținut-o plenar pe Maia Sandu și, indirect, prin 
„imparțialitatea” lor, prin miopia lor l-au adus la putere pe Dodon, care în doi 
ani a făcut mai mult rău acestei așchii de popor decât toți ceilalți președinți luați 
împreună. Sunt cei mai vinovați. Pe spinarea lui moș Ion am făcut studii, 
cariere, iar datoria uităm să i-o întoarcem, condamnându-l la sărăcie materială și 
spirituală, dându-l pe mâinile hoților Șor, Plahotniuc, Dodon. Este un drum spre 
„nicăiri” cum spune maestrul Dabija. Toate aceste cadouri electorale nu sunt 
altceva decât cei 30 de arginți ai trădării. Omul de rând merită altă soartă. 

Ocupați în ciorovăielile noastre lucruri minore cine e mai mare unionist, 
cine a fost primul, cine este plahotniucist, dodonist, în slujul pe care-l facem 
hoților nu observăm că dușmanii națiunii lucrează abil. Dodon și soldații săi 
șovini (de la cuvântul soldă!) ne scriu istorii (a se vedea Istoria Moldovei, vol. 
1,2,3), ne fac filme (a se vedea cele trei făcături de „filme istorice” făcute de 
ruși plătiți de Dodon!), ne dau sfaturi. Un „mare moldovenist” rusul Boris 
Șapovalov ne învață ce limbă vorbim, ce istorie să învețe copiii noștri. „Un 
patriot al Moldovei nu poate fi crescut prin studierea cursului de istorie a 
românilor” declară acest istoric sovetolog la posturile de televiziune ale lui 
Dodon. I-ași răspunde acestui șovin rus și altor venetici de teapa lui. Noi nu le 
indicam rușilor ce limbă vorbesc (cu toate că denumirea de limbă rusă este 
improprie, numele de ruși purtându-l un neam scandinav, invitat apoi de ruși 
pentru ai conduce!), ce istorie să învețe. Nu le spunem că trebuie să învețe 
istoria Hoardei de Aur, care a făcut prima unire a knezatelor rusești, cu toate că 
am fi mai în drept s-o facem atunci când mai mulți istorici ruși declară că 
Kremlinul rusesc este continuatorul direct al Kremlinului tătaro-mongol. 
Deprinși cu faptul că timp de peste 200 de ani ei ne-au făcut istorii, ei ne-au 
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făcut săpături arheologice, săpând până la stratul caracteristic perioadei trecerii 
hoardelor slave din est, dându-l drept argument că provenim de la slavi. Săpând 
mai adânc ei ar fi dat de daci, traci, hiperboreeni, cucutenieni cu o vechime de 
peste cinci milenii. Dar nu. Interesul este ca și copiii și nepoții noștri să nu-și 
cunoască rădăcinile.  

„Nu este nicio rușine să te naști prost. Rușine e să mori prost” spunea 
marele scriitor român Marin Sorescu. Într-adevăr, ar fi o mare rușine să murim 
proști cum ne consideră acești hoți de miliarde și de visuri. 

Deșteaptă-te române basarabean! 
Literatura și Arta, nr. 2, 10.01.2019. 

https://revistasingur.ro/altele/19969-2019-01-03-07-16-
04.html?q=altele/19969-2019-01-03-07-16-04.html 

http://www.logossiagape.ro/2019/01/03/valeriu-dulgheru-basarabie-incotro-4/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14                                                                                              Valeriu Dulgheru                   
 

 
BASARABIE ÎNCOTRO (2)? 

 

„Prin unire cresc lucrurile mici,  
prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari”  

(Emil Cioran). 
 

Suntem în ultimele zile ale Anului Centenar. A fost un an plin de 
evenimente unioniste: marșul unionist Alba Iulia – Chișinău, marșul centenar 
de la 25 martie, marșuri unioniste, proteste împotriva oligarhiei, Marea 
Sărbătoare Centenară de la Alba Iulia.  

Dar cel mai mare eveniment unionist din acest an î-l consider faptul 
semnării Declarațiilor de Unire cu România de către 166 de autorități locale, 
municipii, consilii raionale, 11 organizații printre care și Universitatea Tehnică 
a Moldovei, 37 comune, municipii și consilii județene din România, 3 
organizații de peste hotare. Toată stima și adâncă considerațiune celor de la 
Parcova în persoana primarului Marcel Snegur, care au fost spărgătorul de 
gheață în acest proces. Toată stima autorității locale de la Cimișlia, personal 
primarului Gheorghe Răileanu, care a fost primul oraș semnatar al Declarației 
de Unire. Aceasta este o demonstrație a faptului că unionismul a devenit mai 
pragmatic. Faptele contează mult mai mult decât declarațiile oricât de frumoase 
ar fi ele. De menționat faptul că aceste semnături se datorează parțial și Sfatului 
Țării 2, fondat cu doi ani în urma (oricare ar fi opinia unora!), și activităților 
duse de tineri în cadrul Caravanei Unirii, de asemenea, ajutorului acordat de 
România localităților basarabene pe parcursul ultimilor ani, multe din ele 
semnatare ale Declarației de Unire.  

Și Universitatea Tehnică a Moldovei a participat activ la organizarea mai 
multor evenimente centenare unioniste în acest An Jubiliar. În primul rând în 
februarie profesorii UTM au semnat o declarație de susținere a primarilor 
semnatari atunci când mankurtul Dodon a început să-i persecute. Pe 24 martie 
2018 la UTM a fost organizat un frumos eveniment centenar care a finalizat cu 
semnarea de către 296 de profesori, academicieni, decani a Declarației de Unire 
cu România. De menționat că până în prezent UTM este unica instituție de 
învățământ superior care a semnat această Declarație.  

Pe 20 mai 2018, în cadrul Simpozionului Internațional „Cucuteni 5000 
REDIVIVUS”, a organizat împreună cu autoritățile locale Costești, Ialoveni un 
frumos eveniment cultural unionist „Hora care ne unește!” cu participarea unui 
număr mare de colective artistice (în mare parte de copii) din Basarabia 
(inclusiv din sudul Basarabiei din actuala Ucraină!) și România. 
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Pe 24 noiembrie 2018 a organizat un frumos eveniment cultural 
„Centenar Autumnal” cu participarea excelenței sale ambasadorul României la 
Chișinău Daniel Ioniță, a mai multor personalități din Basarabia și România.  

Pe 1 decembrie 2018 a organizat un grup de profesori ai Universității 
Tehnice a Moldovei care a participat în mod organizat la marele eveniment 
unionist de la Alba Iulia. 

La nivel guvernamental România a promovat activ mai multe proiecte: 
- Interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și 

României; 
- Gazoductul Ungheni-Chișinău; 
- Autostrada „Unirea” ș.a.  
Acestea au fost cele mai importante acțiuni unioniste în acest An 

Centenar. Dar cu regret a fost și Anul celei mai mari dezbinări între unioniști. 
„Prin unire cresc lucrurile mici, prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari” 
spunea marele filozof Emil Cioran. Este un mare adevăr, confirmat din păcate 
de propriile noastre greșeli. Atât de mari și deciși am fost în anii 90 și atât de 
mici și indeciși suntem acum, în acest An Centenar, în ajunul alegerilor 
parlamentare cruciale.  

Ce ne așteaptă în anul viitor? Alegerile parlamentare care sunt cruciale. 
Din păcate este prima dată de la 90’ încoace când unioniștii nu vor fi 
reprezentați în parlament de o forță unionistă. Este regretabil că s-a ajuns la 
această tristă stare cauzată doar de elitele politice unioniste. Curentul unionist 
este în continuă creștere. A depășit cota de 30%. Dar unde sunt liderii care ar 
trebui doar să culeagă aceste roade?  

Referitor la Convenția EuroUnionistă. Par pripite și neargumentate 
etichetările venite în adresa acestui bloc eurounionist, care ar fi putut să-i 
reprezinte plenar pe unioniști în viitorul parlament, acumulând cele vreo 10-
15% tradiționale de voturi unioniste. Acest bloc ar fi putut culege aceste roade 
dacă le-ar fi reușit să unească toate așchiile liberale unioniste (PL, PUN, PLR). 
Fără aceste partiduțe liberale (așa cum sunt ele!) blocul „Convenția 
EuroUnionistă” nu are nicio șansa de succes. Cu atât mai mult  acum când unul 
din cele 2 partide componente, este vorba de PNL, a părăsit această Convenție 
și s-a lansat de unul singur. Mă întreb: ce se întâmplă în capul liderilor acestui 
partid când în alegerile de toate nivelurile (ultimul fiind localele din vară unde 
au luat tocmai 0,17%!) ei nu depășesc 1% de voturi ale susținătorilor. Să fie 
doar un bussines sau e ceva mai serios la mijloc? 

Când Partidul Liberal (cred grație noului președinte D. Chirtoacă) a aderat 
la Blocul Electoral ACUM, segmentul eurounionist a răsuflat mai ușor. Orice 
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coalizare a forțelor eurounioniste este bine venită și așteptată de electoratul 
eurounionist, în special acum când este atât de mare presiunea binomului 
„Plahotniuc+Dodon”. Însă nu a trecut nicio săptămână de la mariajul liberalilor 
cu ACUM și deja a fost anunțat divorțul pe motivul împărțirii incorecte a 
circumscripțiilor. O doză de adevăr este la mijloc (poate și cei din ACUM 
trebuiau să fie mai flexibili!) însă nicicum acesta nu trebuia să ducă la divorț. 
Putea fi privită ca o mică ciondăneală, supărare, cum se întâmplă în toate 
familiile, dar nu de ajuns la divorț. „Se urca Basarabia pe cruce si cuie pentru 
ea se pregătesc,/ Și primăvara jale ne aduce și plânge iarăși neamul 
Romanesc./Noi n-avem niciun drept le fericire, mereu în casă moare cineva…” 
spunea marele poet român cu rădăcini basarabene A. Păunescu. Mereu în casa 
noastră (a unioniștilor !) moare cineva. 

Să analizăm la rece această situație ambiguă a liberalilor. În primul rând 
ei s-au urcat în trenul ACUM cu mare întârziere (vina este totalmente a fostului 
președinte M. Ghimpu!), în ultimul vagon, din mers, când multe lucruri erau 
deja puse la punct. În acest caz puteau și ei, ca și alte componente liberale ale 
Blocului ACUM, să vină cu mai puține condiționări. Întotdeauna l-am susținut 
pe tânărul Dorin Chirtoacă și l-am considerat un potențial lider al tuturor 
forțelor unioniste unite. Însă prea mult a întârziat decizia lui de a se plasa în 
această funcție. Chiar și alegerea domniei sale în fruntea PL-ului s-ar fi putut 
întâmpla în luna septembrie când fusese stabilită ziua Congresului ordinar al 
Partidului. De ce a acceptat transferarea acestei zile cu trei luni mai târziu, 
pentru 1 decembrie? Trei luni de zile pierdute, trei luni în care s-ar fi putut 
realiza ceva serios pe segmentul unionist. Dimpotrivă, în aceste trei luni de 
tărăgănări PL-ul l-a pierdut pe Valeriu Munteanu, un politician foarte bine 
pregătit. Cea mai bună soluție ar fi fost uitarea tuturor supărărilor, debarasarea 
de orice etichetări de trădători, dușmani în adresa foștilor săi colegi liberali, 
astfel reușindu-se unirea în jurul său a tuturor așchiilor liberale cu șanse reale să 
treacă barajul de 6%, chiar să acumuleze tradiționalele 10-15%. Chemarea 
recentă a lui D. Chirtoacă la unirea tuturor unioniștilor este mult întârziată. 
Componentele PUN, PLR deja au aderat necondiționat la ACUM, nu le mai 
poți aduce în noua construcție, timp nu a mai rămas deloc.  

Tărăgănarea acestui proces, care trebuia să fie demarat în vară, sau cel 
puțin după Congresul PL din septembrie, ne costă pe toți unioniștii. Trenul 
electoral deja s-a pornit. Lansarea Partidului Liberal de unul singur în alegeri 
este o mare greșeală. Prin ceea ce au făcut se prezintă ca un partid victimizat. În 
această postură de victimă Partidul Liberal consideră că toți unioniștii vor veni 
la ei, îi vor vota. Este o mare greșeală, un truc ieftin. Electoratul unionist în 
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mare parte se va orienta acolo unde va fi sigur că votul lui nu va ajunge la 
Dodon și Plahotniuc. Acum este mare riscul de a face cadou binomului 
Plahotniuc+Dodon cele vreo 5% potențiale voturi. O reformatare a dreptei este 
posibilă doar după alegeri (din păcate). 

Nu-i înțeleg de loc pe unii care insistă pe susținerea lui M. Ghimpu și D. 
Chirtoacă în aceste alegeri. Un calcul elementar arată că nu au nicio șansă să 
treacă barajul electoral. Să ne aducem aminte cât a luat M. Ghimpu în alegerile 
prezidențiale, tocmai 1.8%. Să nu ne învețe oare greșelile anterioare. Am mai 
avut astfel de cazuri în scurta istorie modernă. Iu. Roșca a fost urmat de unii 
până chiar la marginea gropii. S-a întâmplat și cu alte partide unioniste 
defuncte. De ce insistăm să călcăm de fiecare dată pe o nouă greblă. Ca și cele 
vechi o nouă greblă ne poate face doar noi cucuie. Mă uitam zilele trecute la o 
emisiune televizată la care talimbul Dodon își bătea joc de unioniștii care nu pot 
să se unească, reconfirmând faptul că dacă ajunge la putere îi va scoate în afara 
legii. Iată ce ne așteaptă pe noi, unioniștii. Chiar atât de miopi să fim cei care ne 
considerăm mai bine pregătiți decât omul de rând?  

Cei de făcut în această situație? Cel mai important este să rămânem la 
suprafață, să facem tot posibilul să nu ne înecăm, să nu ne ducem la fund. Să 
folosim toate căile de a câștiga pe circumscripții. În acest sens într-un fel salut 
crearea unei liste electorale de candidați independenți susținuți de Sfatul Țarii 2, 
dar care să fie una scurtă, constituită doar din personalități cu șanse reale de a 
câștiga pe circumscripții. Consider absolut inadmisibilă lupta candidaților 
unioniști (de pe această listă, de pe lista ACUM, dar și de pe lista PL) pe 
aceeași  circumscripție. Luptele fratricide, oricare scop nobil ar urmări, sunt 
până la urmă dăunătoare, în primul rând, pentru cauza eurounionistă. Pe 
parcursul acestor aproape 30 de ani am avut exemple multiple de acest gen. La 
ce a dus lupta fratricidă între PPCD și PFD (mă refer nu numai la liderii lor)? 
La dispariția ambelor partide unioniste. La ce a dus lupta fratricidă între PL și 
PLDM (cu toate rezervele față de Filat care prin comportamentul său arogant a 
trădat cauza națională și l-a adus la putere absolută pe Plahotniuc)? Astăzi 
ambele partide nu mai există ca forțe decizionale. Orice război fratricid are un 
final prost. De aceea vor trebui evitate cu orice preț luptele fratricide pe 
circumscripții. 

Cu această ocazie mă adresez celor din conducerea blocului ACUM să fie 
mai flexibili și să se pătrundă de gravitatea momentului. Să nu admită etichetări 
și atacuri la persoane unioniste. Există personalități care nu se vor regăsi pe 
listele ACUM, dar care ar putea să asigure câștigul pe unele secții de votare. 
Dar tocmai acesta este cel mai important. De ex. pe una din circumscripțiile din 
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Chișinău ar putea candida tânărul Vlad Bilețchi care a demonstrat prin fapte 
unionismul, nu doar l-a declarat. De asemenea, pe circumscripția Cimișlia 
unicul candidat al dreptei – centru dreptei ar trebui să fie Gheorghe Răileanu, 
actualul primar care prin acțiunile sale a demonstrat expres poziția civică. 
Oricare altă candidatură a ACUM pe această circumscripție este 
contraproductivă cauzei naționale. Acești candidați, fiind susținuți și de ACUM, 
au șanse reale de a câștiga în fața candidaților Binomului. Aceeași conduită vor 
trebui să accepte și candidații de pe lista Sfatului Țării 2, din păcate și de pe 
potențiala listă a liberalilor.  

Referitor la Binom. Indiscutabil, Dodon este creatura lui Plahotniuc. 
Acest lucru s-a văzut foarte clar în alegerile prezidențiale. Va mai amintiți de 
megabanerele instalate pe drumurile Republicii, pe o parte a căruia era plasată 
reclama lui Dodon „Dodon președinte”, iar pe cealaltă parte – reclama lui 
Plahotniuc „Împreună suntem puternici”. Într-adevăr, împreună ei au fost 
puternici. Cu ajutorul aparatului administrativ, finanțării rusești exorbitante, 
prin fraudă electorală Dodon a fost făcut președinte. Ulterior au urmat o serie de 
acțiuni concertate de Binom: modificarea Legii electorale făcută de cei doi; 
formarea circumscripțiilor electorale în favoarea Binomului; de asemenea, 
totala inactivitate a lui Dodon pe problema întoarcerii Miliardului furat. În 
acești doi ani de președinție el a demonstrat cu lux de amănunte cui îi slujește. 
Să atragem atenție la faptul cât de ușor Dodon se lasă suspendat din funcție, 
chiar și ultimul caz când a fost promulgată controversata hotărâre de organizare 
a referendumului privind reducerea numărului de parlamentari până la 61.  

Referitor la relațiile dintre Dodon și Plahotniuc ceva timp în urmă se 
făcea aluzie la jocul pisicii cu șoarecele. Atunci Dodon a precizat: se va vedea 
cine va fi pisica. După ultimele declarații și acțiuni (de creare, după modelul lui 
Putin, a unei mișcări populare „Președinte puternic”, de chemare la Revoluție 
după alegeri dacă le va pierde, dar și din sondaje în care Dodon apare cel mai 
puternic pe fundalul slăbiciunii celorlalți actori politici) Dodon se pare că și-a 
întrat în rol și dorește să fie pisica. Putin, care după ultima înfrângere – 
pierderea bisericii ucrainene, catalogată de o revistă germană drept începutul 
căderii imperiului,  se pare că va merge direct, î-l va susține masiv pe Dodon să 
câștige alegerile parlamentare, după care să realizeze varianta rusească de 
federalizare a Republicii, care va fi un prim pas spre realizarea proiectului lui 
Putin „Novorossia”. În scopul lor murdar vor folosi la maxim etniile 
conlocuitoare, în primul rând pe cea găgăuză.   

Toate lepădăturile și scursurile își permit acest comportament față de 
unioniști fiindcă suntem slabi, suntem conduși de liderași ranchiunoși care nu 
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pot face „unirea unioniștilor”, să nu mai vorbim de Marea Unire, suntem priviți 
de acestea drept niște gâze unioniste, care oricând pot fi strivite. Vă mai amintiți 
cum deputații transnistreni din primul parlament votau corect de frica străzii. 
Acum nu mai au nicio frică, nici un respect față de cei peste 82% de autohtoni 
români moldoveni, mulți dintre care însă fac parte din specia nevertebratelor, 
adică sunt fără coloană vertebrală. Peste 82% suntem dominați de minorități 
agresive (găgăuză (4,0%), rusă (4,75%) ș.a. Unde ne este mândria națională 
Domnilor?! La 1918 țăranul român basarabean considerat de șovinii ruși prost, 
ignorant, s-a aflat la înălțime, a susținut Unirea. Astăzi se vinde ușor unor 
intruși (gen Șor, Plahotniuc, Dodon), care numai binele nu i-l doresc.   

Mie rușine de moștenirea pe care o lasă generația noastră (din anii 90’) 
tinerei generații, copiilor și nepoților noștri. Dar există speranța că Unirea totuși 
va fi, fie și cu concursul factorilor externi. Este important să ne menținem la 
suprafață, să nu fim striviți complet de tăvălugul binomului „Plahotniuc+ 
Dodon”. Situația geopolitică din regiune ar putea să ne fie de ajutor pentru 
cauza ReUnirii așa cum s-a mai întâmplat la 1859, când Rusia a pierdut 
războiul din Crimeea, și la 1918, când cele 3 imperii – otoman, austroungar și 
rus, s-au destrămat.  

Să ne ajute Dumnezeu, să ne lumineze mințile la intrarea în cabinele de 
vot, să alegem grâul de neghină. 

Literatura și Arta, nr. 1, 03.01.2019 
https://revistasingur.ro/altele/19940-2018-12-28-07-09-

07.html?q=altele/19940-2018-12-28-07-09-07.html 
http://www.logossiagape.ro/2018/12/28/valeriu-dulgheru-basarabie-incotro-3/ 
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BASARABIE ÎNCOTRO? (3) 

 

Basarabia se află acum la răscruce (a câta oară în ultimii treizeci de ani de 
orbecăire prin junglă!). Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 pot fi 
fatale pentru cursul de mai departe proeuropean prounionist. Ce putem face în 
această situație extremă? Lăsând de o parte supozițiile că noua platformă 
„Convenția Euro-Unionistă” ar fi o făcătură a lui Plahotniuc să încercăm să 
analizăm la rece necesitatea lansării acestui proiect. De la 1990 încoace dreapta 
întotdeauna a avut exponenții săi în parlament. La început a fost Frontul 
Popular din Moldova (cea mai puternică forță de dreapta) care, nefiind în 
majoritate, a știut să monitorizeze la maxim potențialul energetic al maselor, 
adoptând cele mai importante documente în perioada de trecere de la sistemul 
sovietic la unul democratic. Ulterior însă, din cauza blestematei rânze 
moldovenești și a trădărilor, s-a divizat în mai multe așchii, conducându-se de 
un alt blestemat principiu românesc „Unde-i unu pot fi doi!”. Oricum, 
componente ale dreptei s-au aflat permanent în parlamentele de după 1990 
încoace: FPM, apoi PPCD si PFD, și mai recent PL și PLR. Arena politică 
basarabeană de după 2009 a inclus în permanență: segmentul politic de stânga 
(PCRM, PSRM și Partidul Nostru); centrul (PD); centru-dreapta (PLDM) și 
dreapta (PL și așchia PLR). Astăzi avem forțe politice distincte cu șanse mari 
de a trece barajul electoral doar pe primele 3 segmente. Cu regret pe segmentul 
de dreapta, pe care conform sondajelor există apr. 30% de susținători – 
unioniști, se află o puzderie de așchii unioniste, dar nici o forță capabilă să 
treacă barajul electoral. Dar tocmai acest electorat este cel mai activ și are 
strictă nevoie de o opțiune în alegeri. Cu regret unii dintre ei au anumite rezerve 
(pe alocuri motivate) față de PPDA și PAS, care formează Blocul Electoral 
ACUM DA PAS, și ar dori să aibă exponentul său în alegerile din 24 februarie 
2019. 

Cred că acest motiv a fost pus la baza constituirii Convenției Euro-
Unioniste: de a crea o oportunitate pentru unii unioniști și a reduce din 
absenteismul posibil al acestora. Cu regret, s-a mers pe o pistă greșită. 
Competiția electorală încă nu a început oficial dar deja au apărut altercații între 
Convenția Euro-Unionistă șu Blocul Electoral ACUM, vina fiind a ambelor 
părți. Au mai rămas în memorie luptele fratricide între PPCD și PFD care, în 
mod natural, au dus la dispariția ambelor partide. Mai recent am cunoscut o 
luptă acerbă a dreptei (PL) cu centru dreapta (PLDM). Deseori se crea impresia 
că M. Ghimpu lupta mai dur împotriva lui V. Filat decât împotriva lui V. 
Plahotniuc (să ne amintim de cele câteva susțineri directe ale PD de către PL). 
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Cu ce s-a terminat acest război fratricid (chiar dacă V. Filat și-a meritat soarta 
pentru trădarea așteptărilor electoratului și aducerea indirectă a PD-ului la 
guvernare absolută!)? Cu dispariția de pe segmentul decizional a ambelor 
partide – PLDM și PL. Acum din cauza sistemului electoral defect această luptă 
va fi și mai dăunătoare fiindcă se va duce pe două segmente: între partide 
politice și între exponenții lor pe circumscripții uninominale. Din păcate până 
acum Convenția Euro-Unionistă nu s-a afirmat ca un pol atractiv serios pe 
dreapta. Părerea mea este că fără Partidul Liberal (așa cum este acum), fără 
așchiile liberale (PLR, PUN) Convenția Euro-Unionistă (CEU) are șanse foarte 
mici de a trece barajul de 6%, pericolul mare fiind de a aduce pe tipsie 
binomului Plahotniuc+Dodon cele vreo 5%, pe care ar putea să le acumuleze 
(cum s-a mai întâmplat în alegerile parlamentare din a. 2001!). De asemenea, 
iminenta luptă (am văzut deja altercațiile între cele două blocuri (ACUM și 
CEU)) între cel puțin doi candidați ai dreptei-centru dreptei pe circumscripții 
din cele două blocuri va fi, indiscutabil, în favoarea binomului, va fi una absolut 
neconstructivă. De menționat că duminică, 16.12.2018 Partidul Liberal s-a 
decis să participare în alegeri alături de ACUM cu o decizie aproape la limită 
(31 – pro, 16 – împotrivă și 12 – abțineri). O decizie extrem de întârziată (după 
ce l-a pierdut și pe Valeriu Munteanu!), dar totuși… Să sperăm că PL va 
colabora eficient la formarea listei comune a candidaților pe cele 51 
circumscripții uninominale. „Am convenit asupra a 5 puncte, compromisul l-am 
atins în discuțiile pe care le-am avut timp de o lună de zile – să consolidăm 
forțele, să avem un singur bloc democratic, pro-european și unionist în cadrul 
acestui scrutin, pentru a putea demola de la putere regimul”, a menționat 
președintele PL D. Chirtoacă. De aceea, cu toate rezervele pe care le au unii față 
de blocul ACUM, în situația de astăzi este strict necesară lansarea în campania 
electorală cu un singur bloc euro-unionist, cu o singură listă de candidați pe 
circumscripții uninominale. Doar aceasta ne va crea anumite șanse de a pune 
binomul Dodon+Plahotniuc cu botul pe labe. 

Ce face alianța democrat – socialistă? E o alianță crasă chiar dacă de 
ochii lumii se mai critică! Am mai făcut analogia cu cei doi cerșetori evrei (unul 
evreu și altul prezentat drept rus)? Folosind imperiul mediatic controlat (peste 
90% din întreg spațiul audiovizual!), resursele administrative enorme (instituția 
prezidențială + guvernul), toată puterea în stat pusă în slujbă, binomul 
Plahotniuc+Dodon este foarte aproape de ași atinge scopul – reorientarea spre 
vectorul rusesc. Doar o mobilizare generală a tuturor forțelor cu adevărat 
democrate și naționale mai poate contracara acest mare pericol. Este deosebit de 
importantă rămânerea la suprafață a acestei așchii de popor român în condițiile 
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apariției tot mai pronunțate a unei noi situații geopolitice în regiune. Să fim gata 
de a ne folosi de șansa pe care ne-o poate da factorul extern fiindcă pe intern 
suntem slabi și dezbinați. 

Încălcând flagrant Legea privind alegerile (cine să-i oprească dacă legea e 
în mâinile lor!), până acum și unii și alții practic și-au definitivat listele 
candidaților pe circumscripții uninominale. Și unii și alții folosesc la maxim 
factorul administrativ pentru a atrage de partea lor minoritățile naționale 
devenite o sculă în mâinile lor, în special, pe cea găgăuză, curtată insistent de 
socialiști și democrați. „Noi (Cine? Președintele „întregului popor Dodon” sau 
președintele PSRM Dodon?) am rezervat pentru Găgăuzia 1/3 din locuri pe 
listele Partidului…” declară talimbul Dodon, care numai „președinte de țară nu 
e”. „Cele mai gogonate povești se zice că le-ar spune vânătorii și pescarii. Mai 
noi, politicienii basarabeni îi întrec pe vânători și pescari. Asta spun experții, 
politologii, comentatorii, care analizează anul 2018” spune jurnalistul Vasile 
Botnaru. Într-adevăr, Dodon i-a întrecut pe vânători și pescari la capitolul 
„minciuni”. Umblă și prostește poporul că „…Republica Moldova este 
interesată de o cooperare mai strânsă cu Rusia și fostele republici sovietice”, 
despre necesitatea consolidării relațiilor cu Rusia. „Din păcate, nu poate. Să ne 
amintim că Republica Moldova era și este parte a CSI, dar atunci când 
Kremlinul a hotărât să introducă embargo asupra vinurilor, legumelor și 
fructelor moldovenești nu a contat faptul că eram în CSI și aveam semnat 
atunci acordul de liber schimb în cadrul CSI. Acest fapt nu ne-a ajutat nici în 
relațiile cu celelalte țări fiindcă Moscova este cea care dictează în cadrul CSI 
și în cadrul acestei Uniuni Economice Eurasiatice” scrie reputatul analist 
politic N. Negru. Și asta se întâmplă atunci când Ucraina a divorțat de 
CSI. Până și președintele Bielarusului A.  Lukashenko a declarat despre 
necesitatea ieșirii Bielorusiei din CSI. Cei mai apropiați ca sânge fug de Rusia 
ca de râie, iar valetul Dodon, mare trădător de neam, ne îndeamnă să revenim în 
țarcul rusesc. Este comportamentul sclavului care nu se poate obișnui cu 
libertatea. 

Curtată de socialiști și democrați minoritatea găgăuză își permite tot soiul 
de declarații deochiate. „Constituția Găgăuziei (de când această formațiune 
teritorial administrativă cu autonomie culturală are constituție?) este cea mai 
statalistă. Ea prevede expres rămânerea în componența Republicii Moldova 
doar dacă ea nu se unește cu nimeni în vest sau în est…” a declarat într-o 
emisiune televizată istoricul găgăuz Ivan Duminica. De ce nimeni din autorități 
nu-și pune întrebarea: de ce o minoritate de sub 4% adusă de imperiul țarist 200 
de ani în urmă și primită bine de românii moldoveni băștinași, dictează 
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majorității absolute a românilor basarabeni de peste 82% cum să-și 
administreze statul? Găgăuzii și bulgarii, primiți atât de bine de românii 
basarabeni în perioada grea pentru ei, ar trebui să înceteze să se comporte ca o 
unealtă rusească, să se debaraseze de rolul de măciuca rusească împotriva 
băștinașilor în acest război geopolitic în regiune. Imperiile vin și trec, găgăuzii 
și bulgarii vor rămâne să trăiască împreună cu românii moldoveni. Ei nu trebuie 
să le înfigă cuțitul în spate celora cu care au conviețuit pașnic peste 200 de ani. 
De menționat că deja apr. 15% dintre găgăuzi acceptă unirea Basarabiei cu 
România. Procentul ar fi mai mare dacă mai mulți găgăuzi nu ar da ascultare 
minciunilor binomului Dodon+Plahotniuc, care numai binele nu i-l vor. Până la 
urmă Bulgaria și România deja sunt membri ai Uniunii Europene, iar Turcia 
dorește de vreo 30 de ani să fie membră UE. De ce găgăuzii și bulgarii nu ar 
dori să fie împreună cu conaționalii lor în componența UE, așa cum dorește și 
Dumnezeu în ceasul de apoi, cu atât mai mult că evenimentele în regiune iau o 
turnură nouă. 

Evenimentele în sud-estul Europei conduc la apariția unei noi situații 
geopolitice în regiune. Ultimele evenimente din Ucraina arată la distanțarea și 
mai mult a Ucrainei de „sora sa mai mare Rusia” (cum iubește să fie 
considerată Rusia). În urma ocupării de către Rusia a Crimeii, în urma 
declanșării conflictelor în regiunile de est ale Ucrainei (Donbas și Luhansk) cu 
scopul de a le alipi la nesătulul imperiu rusesc, după modificarea legii de 
acordare a cetățeniei ruse ucrainenilor (dar și moldovenilor!), după atacul 
Rusiei asupra corăbiilor ucrainene în strâmtoarea Kerci, în urma alegerii pe 15 
decembrie curent a Patriarhului Bisericii Ortodoxe autocefale din Ucraina în 
baza recunoașterii de către Constantinopol a autocefaliei Bisericii ucrainene 
(după 322 de ani de tutelă rusească!), după ruperea legăturilor Bisericii 
Ortodoxe Ruse cu Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, în regiune se 
constituie o nouă realitate. Bravo Ucraina! Iar noi când vom repara greșelile 
istorice atât sub aspect teritorial cât și spiritual? Basarabia sub toate aspectele 
trebuie să fie parte activă a acestei noi realități. 

Să vedem ce va face biserica promoscovită din Basarabia. Va rămâne în 
continuare o anexă a bisericii răzvrătite ruse sau va reveni la normal! Această 
făcătură rusească numai biserică națională nu poate fi numită. Duminica trecută 
mă nimerisem într-o biserică la nordul Republicii. M-a șocat un element 
observat în biserică: văzuse-i o cruce de lemn care avea o acvilă bicefală, 
simbolul țarismului! În bisericile de rit rusesc se țin slujbe în sănătatea lui 
Alexii al II-lea, cel care a binecuvântat invazia cazacilor în Transnistria, se 
pomenesc în exclusivitate sfinții ruși și nimic nu se spune despre aspectele 
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naționale de parcă am fi un trib sălbatic civilizat de ruși. Cred că în această 
situație va crește rolul Mitropoliei Basarabiei, care zilele acestea a împlinit 26 
de ani de la reactivare. Pe 19 decembrie 1992 patriarhul Alexii al II-lea a făcut 
cunoștință cu Actul Patriarhal și Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române de 
reactivare a Mitropoliei Basarabiei, fondată la 30 decembrie 1919 (anul viitor 
vom sărbători 100 de ani de la instituirea Mitropoliei Basarabiei!) sistată în 
1944 după a doua ocupație sovietică. 

În final, să ne întrebăm încotro va merge Basarabia după 24 februarie 
2019? 

Literatura și Arta, nr. 51, 20.12.2018 
https://revistasingur.ro/altele/19863-2018-12-18-07-29-

46.html?q=altele/19863-2018-12-18-07-29-46.html 
http://www.logossiagape.ro/2018/12/17/valeriu-dulgheru-basarabie-incotro-2/ 
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UN SCENARIU DE GROAZĂ POSIBIL  

 

„Hotarele Rusiei nu se termină nicăieri” 
(V. Putin. 2016) 

 

Anul 2019 va fi unul de cotitură. Ar putea să ne apropiem de visul care ne 
mistuie de secole – acela de a fi împreună cu frații, dar ar putea fi și alt 
deznodământ. „S-ar putea să fie un val care va mătura totul în calea sa după 
alegerile din 2019”, a declarat T. Băsescu. Există însă un mare pericol ca acesta 
să fie un val de stânga dodonist, care „va mătura totul în calea sa”, în ideea 
instaurării unui control absolut al „fratelui mare”. În perioada Imperiului Ţarist 
se vorbea că hotarul imperiului era legat de șaua cazacului. Astfel cazacii 
Ermak și Habar au întins hotarul impropriu al Rusiei până în Extremul Orient, 
iar Petru I și Ecaterina a II-a – până la Vistula (Polonia) și gurile Dunării. Acum 
am spune că hotarul Rusiei este legat de laba lui Putin. Drept confirmare sunt 
Transnistria, Osetia de Sud, și mai nou – anexarea Crimeii, războiul dus în estul 
Ucrainei pentru a-și trasa hotarele pe linia fostei Novorossii. 

Să încercăm să înțelegem, de fapt, ce vrea Putin, ce urmărește. Probabil, 
cel mai bun răspuns îl dă scriitorul Ovidiu Raețchi în analiza sa „Geopolitica lui 
Putin. Ce este Heartlandul pentru care luptă RUSIA?”, care reprezintă 
fragmente din noua lucrare „Soldatul Putin și filosoful Dughin. Civilizația rusă 
în fața unei noi erori imperialiste”. Noțiunea de Heartland a fost folosită pentru 
prima oară de unul dintre „părinții” geopolitici, Halford Mackinder (filosoful 
Dughin se inspiră din opera lui!), și includea fosta URSS și coridorul est-
european din sfera sa de influență (Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, România, 
Bulgaria). După 1989, Rusia a pierdut hegemonia asupra cordonului de state 
(Polonia, România, Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria), care îi asigurau un 
control sigur asupra Heartlandului, iar în 1991 pierde un alt coridor întins de la 
Mare Baltică până la Marea Neagră – Statele Baltice, Belarus (regimul de 
atunci era axat categoric pe direcția proeuropeană), Ucraina și Republica 
Moldova. Miezul intereselor strategice ale lui Putin stau la fereastra sa de vest, 
„spre zona care oferă controlul asupra Heartlandului, deci asupra lumii: 
Europa de Est... În timpul Războiului Rece, punctul de presiune era linia din 
centrul Germaniei. Acum, acesta s-a mutat spre est, în Ucraina, unde Rusia şi 
Occidentul se înfruntă pentru supremaţie. Dacă Occidentul învinge, teritoriul 
de frontieră va fi de-a lungul graniţei ucraineano-ruse. Dacă triumfă Rusia, 
linia va fi aici, la graniţele pentru care Rusia se luptă de secole. Dacă ne 
gândim că Rusia ar fi un uriaş cu capul îndreptat spre Occident şi coada spre 
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Asia, atunci Crimeea ar fi limba pe care Imperiul lui Petru şi Putin o scoate 
către vestici”, remarcă autorul. Acum este clar de ce Putin s-a expus unor 
riscuri majore prin anexarea Crimeii, dar riscurile s-au dovedit a fi bine 
calculate de el. „Anexarea Crimeii de către Rusia în anul 2014 a reprezentat 
modul lui Putin de a răspunde acestei crize geostrategice, care ar fi deposedat 
integral Rusia de un rol în Europa de Est”, menționează autorul. „Tot ce va 
face el pe viitor în Ucraina de Est, în Moldova, în Belarus şi în Caucaz trebuie 
înţeles în aceşti termeni. Pentru că acum raționamentul geopolitic al lui Putin 
este: „Cine stăpâneşte Crimeea stăpâneşte Marea Neagră; cine stăpâneşte 
Marea Neagră stăpâneşte Europa de Est; cine stăpâneşte Europa de Est 
stăpâneşte Heartlandul; cine stăpâneşte Heartlandul stăpâneşte Insula Lumii 
(în termenii lui Mackinder, Europa Occidentală); cine stăpâneşte Insula Lumii 
stăpâneşte Lumea”, continuă autorul.  

Devine înțeles comportamentul războinic al lui Putin. El reprezintă 
expresia supremă a revizionismului rusesc actual. Kaghebistul Putin nu putea 
admite căderea Rusiei de după ’90. Dacă Rusia va alege în continuare să se 
considere un adversar al civilizaţiei occidentale, creştin-democrate, nu o parte a 
acesteia (expunând riscului viitorul Siberiei care poate fi înghițită de China), 
atunci cel mai important spaţiu militar european al următorului secol va fi 
cuprins între Sevastopol, Odesa, Chişinău, Constanţa, Varşovia şi Riga. 

Să încercăm să modelăm pașii lui Putin în perioada imediat următoare 
după alegerea sa ca președinte al Rusiei pe un nou termen. Putin nu are timp 
pentru a mai aștepta următorii 4 ani (în eventuala pierdere de către forțele 
proruse (Dodon) a alegerilor parlamentare). De aceea, va face tot posibilul ca 
să-și atingă scopul. Proiectul său de refacere a URSS nu așteaptă. Anexarea 
Crimeii și acțiunile din estul Ucrainei fac parte din planul lui Putin de refacere a 
Novorossiei, care va include și actualele raioane de est ale Republicii Moldova, 
prin formarea Republicii Autonome Transnistrene cu hotarul până la Bug. 
Faptul că Basarabia nu este inclusă (deocamdată) în componența Novorossiei 
nu înseamnă nimic, nu înseamnă că nu este în vizorul geopolitic al lui Putin. 
Nici sudul Basarabiei istoric nu a intrat niciodată în componența Novorossiei. 
Prin dezlănțuirea războiului în estul Ucrainei Rusia urmărește scopul de a o 
hărțui și a o slăbi militar și economic până ce nu-i va cădea în gură ca o pară 
mălăiață (cum, de altfel, s-a întâmplat cu Crimeea!).  

Marele pericol constă în faptul că Putin, văzând impotența kremlinezului 
său (Dodon), să nu forțeze niște lucruri în acest an de cumpănă. În unele media 
rusești apar deja informații critice despre Dodon (nu cred că fără știrea lui 
Putin). Iată ce spune despre Dodon fostul deputat în Dumă, jurnalistul rus 
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ultranaționalistul Aleksandr Nevzorov, pe care nu-l putem învinui de dragoste 
pentru români (este un șovin feroce, a luptat și el, ca și Rogozin, cu arma în 
mână în războiul din Transnistria). „Un om mai prost ca el (Dodon – n.n.) pe 
arena mondială nu există. E foarte greu de întâlnit un politician mai 
incompetent ca Igor Dodon... Autoritățile rusești îl vor ajuta pe Igor Dodon să 
deschidă acest salon (o afacere probabilă – n.n.), iar actualul președinte al 
Republicii Moldova, în sfârșit, își va găsi vocația” o spune în derâdere 
regizorul rus, activitatea comercială a lui Dodon fiind la Rostov pe Don (acolo 
unde se află și fostul președinte ucrainean Ianukovîci (e un fel de rezervație 
naturală rusească!)). Dar din ceea ce le promite rușilor, Putin, de regulă, se ține 
de cuvânt (cu excepția economicului!). Le-a promis că va readuce lumea 
unipolară la una bipolară (cum era pe timpul URSS-lui) și a făcut. A rezolvat 
(în felul său) problema siriană, SUA recunoscând acest lucru. A participat activ 
(nu numai cu arme, dar și cu soldați) în lichidarea Statului Islamic. Îi propune 
SUA ajutor în reglementarea conflictului dintre SUA și Coreea de Nord, care a 
devenit o putere nucleară de temut (evident, nu fără „ajutorul dezinteresat al 
Rusiei”- științific, logistic, sovietic, acum rusesc). Putin acționează după legile 
lumii interlope „Pațan skazal, pațan sdelal (Zis şi făcut)”. Ei și ce dacă pe 
parcurs rusul a trăit prost. În chiloți, dar cu o rachetă subsuoară – iată visul de 
aur al rusului.  

Asistăm la o nouă campanie propagandistică împotriva Republici 
Moldova. Presa de la Moscova aruncă petarde mediatice înspre Chișinău, 
acuzându-l de atitudini războinice față de Rusia, iar banda de cozi de topor 
autohtone le multiplică. Îl priveam mai ieri pe un stimat analist politic democrat 
de la Chișinău dând un interviu unui post de televiziune rusesc despre „cât de 
rău este cu guvernarea actuală”. Ce înțelege moș Ion din aceste „mărturii 
sincere”: că doar Dodon cu Putin le poate rezolva toate problemele. 

Este tot mai clar că ni se pregătește ceva. Minciunile curg gârlă pe capul 
debusolatului basarabean prin intermediul duzinii de posturi rusești, care 
activează nestingherite în acest spațiu informațional. Rusia duce un război 
informațional total. O minciună este dezmințită, alte zeci se pregătesc în 
laboratoarele de la Moscova. Nu m-aș mira deloc dacă după o eventuală 
pierdere a alegerilor din 2019 de către partida prorusă sub pretextul de 
„fraudare a alegerilor” să fie dezlănțuite dezordini în masă de indivizi aduși de 
la Tiraspol și Comrat după care în „mod legal” pentru „evitarea unor vărsări de 
sânge” Dodon, ca președinte, să ceară „ajutorul” Rusiei. Ajutorul va veni 
imediat. Într-o oră Chișinăul va fi invadat de tancurile rusești de la Tiraspol. Și 
atunci ce facem?  
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Mă uit la cumpătul proverbial al liderașilor de dreapta și mă apucă groaza 
la gândul ce s-ar putea întâmpla după alegerile din 2019. Din păcate, timp de 
milenii ne urmăresc ca un blestem constatările istoricului Herodot „Dacă ar fi 
uniţi, ar fi puternici (tracii!)”. Da, am fi foarte puternici (numeric acum suntem 
peste 80%, dar ne guvernează o minoritate agresivă, asistată de o bandă de 
interlopi, cozi de topor, lichele kremlineze)! Dacă am fi uniţi! Atunci de ce nu 
ne unim? Le adresez această întrebare domnilor M. Ghimpu, D. Chirtoacă, I. 
Hadârcă, A. Şalaru, doamnelor V. Pavlicenco, A. Guţu. Ne place atât de mult să 
ne călărească nişte intruşi, nişte lichele kremlineze? Să mu călcăm iarăși pe 
aceeași greblă. Să nu repetăm greșeala din alegerile prezidențiale, care ne costă 
acum foarte scump. Să fi fost puțin mai uniți, nu ne-am fi făcut de râsul lumii 
cu acest kremlinez Dodon. Doar într-un singur an cât a reușit să strice. La ce să 
ne așteptăm de la acest mankurt în următorii trei ani?! 

 

Literatura și Arta, nr. 2 (3775), 11 ianuarie 2018  
http://www.revistasingur.ro/altele/18046-2018-01-11-08-37-

37.html?q=altele/18046-2018-01-11-08-37-37.html 
http://www.logossiagape.ro/2018/01/10/valeriu-dulgheru-un-scenariu-de-

groaza-posibil-in-2018/ 
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BASARABIE ÎNCOTRO? 

Interviu: prof. V. Mândâcanu cu prof. V. Dulgheru 
 

V.M. Vecinii noștri (Turcia, Ungaria, Rusia, Ucraina) timp de secole 
au pretins la pământurile strămoșești. 

V.D. Într-adevăr, această insulă latină – vechea Dacie, s-a aflat permanent 
în calea tuturor valurilor sălbatice care se scurgeau din est: avarii, hunii, slavii, 
ungurii, tătarii, turcii și rușii. Strămoșii noștri au fost ca salcia: s-au încovoiat 
dar nu s-au frânt. A supraviețuit Neamul nostru tuturor acestor intemperii pe 
parcursul a peste o mie de ani astfel că în Evul Mediu prin unirea unor frânturi 
de supraviețuitori daci (voievodate) s-au format cele trei formațiuni statale 
românești: Transilvania, Valahia și Moldova. Dacă nu ar fi urmat invaziile 
tătară și turcă procesul de unificare ar fi continuat cu refacerea vechii dacii. 
Apariția Imperiilor Otoman și Austro-ungar a frânat procesul de unificare a 
Neamului. Ștefan cel Mare a fost primul care a creat o coaliție antiotomană din 
cele trei principate românești. Totuși rând pe rând Moldova și Valahia au 
devenit suzerane (nu pașalâcuri cum a fost Ungaria!) ale Imperiului Turc, iar în 
a. 1541 și Transilvania devine principat autonom vasal Imperiului Otoman. 
Ulterior Sigismund Bathory și Mihai Viteazul au făcut încercări de a se 
debarasa de jugul turcesc prin unirea celor trei principate. Cel mai mare 
obstacol în unirea principatelor românești a fost apariția în sec. 18 a unui alt 
imperiu la răsărit – Imperiul Rus – un imperiu fără saț, care deținea deja a 7-a 
parte a globului pământesc dar dorea noi teritorii în vest. Printr-o serie de 
războaie purtate de ruși de la Petru I până la Ecaterina a II-a la sfârșitul sec. al 
XVIII-lea prin pacea de la Iași de la 1792 Rusia a ajuns la hotarele Moldovei, 
ocupând spațiul dintre Bug și Nistru, stabilind „pe vecie hotarul pe 
Nistru” între Imperiile Rus și Otoman. Prin intermediul banilor și a armatelor 
sale Ecaterina a II-a l-a instalat în tronul Poloniei pe favoritul ei Stanislaus 
Poniatowsky, iar la Dunăre dorea să refacă vechea Dacie, avându-l drept rege 
pe un alt favorit al ei – Grigory Potiomkin. Moartea ei a stopat întrucâtva acest 
plan rusesc. 

V.M. Cu ce s-au terminat marile invazii rusești în sec. XIX – XX 
asupra noastră? 

V.D. Această „veșnicie” a hotarului pe Nistru a durat mai puțin de 20 de 
ani. Prin așezarea lor „ca o insulă latină într-un imens ocean slav românii au 
stat mereu în calea expansiunii panslaviste”. Deja la 1806 Rusia începe un nou 
război contra turcilor care se soldează cu ruperea (prin trădarea turcilor suzerani 
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și a dragomanului Moruzi cumpărat de ruși) părții de est a Moldovei, numită 
impropriu Basarabia. De la începutul nefericitei vecinătăți cu imperiul din est 
Moldova a cunoscut 12 invazii rusești. „Împărăția ruseasca nu este un stat, nu 
este un popor, este o lume întreagă, care, negăsind în sine nimic de o măreție 
intensivă, caută mângâierea propriei măriri în dimensiunile mari” – afirma 
poetul național Mihai Eminescu. Și restul Moldovei și Muntenia au fost 
„guvernate” de Rusia succesiv prin trei guvernatori ruși: F. Pahlen, P. Jeltuhin, 
P. Kiseleff, care a introdus în a. 1831 Regulamentul Organic. Drept protest 
împotriva ocupației rusești în timpul Revoluției de la 1848 din Țara 
Românească a fost ars Regulamentul. Revoluția a fost învinsă de Rusia, 
devenită „jandarmul Europei”. În a. 1853 domnitorii A. Ghica (Moldova) și B. 
D. Știrbei (Muntenia) sunt înlocuiți cu guvernatorul generalul rus A. I. 
Budberg. Pierderea Războiului din Crimeea de către Rusia în a. 1856 a 
favorizat alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept prim domnitor 
al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești” și a celor trei județe 
din sudul Basarabiei. În stilul ei inconfundabil prin Pacea de la Berlin din a. 
1878 drept „recunoștință” pentru salvarea de către armata română a armatelor 
ruse de înfrângerea în războiul ruso-turc de la 1877-1878, Rusia rupe cele trei 
județe de la proaspătul stat România. Și în sec. XX prin atragerea României în 
Primul Război Mondial Rusia dorea să-și refacă influența în Balcani, dar s-a 
întâmplat o minune: imperiul rus considerat atotputernic se prăbușește (de altfel 
ca și Imperiile Otoman și Austro-ungar!) și provinciile românești revin acasă: 
Basarabia din lungul surghiun siberian de peste 100 de ani, Transilvania și 
Bucovina de nord – din ocupația austro-ungară. A fost cea mai mare victorie în 
spațiul românesc în ultimii 2000 de ani: refacerea vechiului stat dac în România 
Mare modernizată, eveniment major centenarul căruia l-am serbat zilele trecute. 

V.M. De ce în sec. XXI este posibilă aprofundarea dezmembrării pe 
vecie? Cine sunt vânzătorii de țară? 

V.D. Din păcate România Mare integră nu a durat mult. Ea a fost 
sfârtecată în anul negru pentru întreaga românitate – a. 1940 cu concursul celor 
două neoimperii – Rusia sovietică stalinistă (URSS) și Germania nazistă 
hitleristă. După cel de-al doilea război mondial România reușește să recapete 
unele teritorii pierdute, Basarabia rămânând sub cizma sovietică, fiind însă 
dezmembrată în trei părți: sudul (Basarabia propriu zisă) și nordul Basarabiei și 
Bucovina de nord fiind incorporate în componența Ucrainei, iar restul – 
transformat într-o colonie sovietică numită Republică Sovietică Socialistă 
Moldovenească! 



Basarabie răstignită (15)                                                                                  31 
 

Destrămarea neașteptată a marelui imperiu sovietic (URSS) în a. 1991 a 
condus la o întreagă Paradă a Independențelor. Dacă Țările Baltice au știut cum 
să beneficieze din plin de această oportunitate atunci Basarabia a ratat șansa 
unică de Reunire cu România, rămânând de facto dependentă de Rusia și 
transformată într-o zonă gri în sud-estul Europei. Orice om treaz la minte își dă 
seama că doar re-Unirea cu România ne-ar salva de această stare periculoasă de 
incertitudine într-o zonă gri aflată la hotarul unui conflict militar între Rusia și 
Ucraina și a intereselor geopolitice majore. Rusia dă tot mai multe semne că 
revine la proiectul său Novorosia. A ocupat Crimeea, a declanșat războiul în 
estul Ucrainei (Donbass și Luhansk). Recent au testat vigilența comunității 
internaționale prin provocarea din Marea Azov. Următorul pas al lui Putin va fi 
Odessa, Transnistria, sudul Basarabiei, Găgăuzia și treptat întreaga Republica 
Moldova. Putin este ajutorat să-și realizeze planurile de cozile de popor 
autohtone, cel mai mare vânzător de neam fiind Dodon, care mai în fiecare 
săptămână se duce după indicații la Putin. Trădători, de care din păcate Neamul 
nostru nu a dus lipsă pe parcursul multimilenarei sale istorii, iar acum se pare că 
„mama lichelelor e veșnic însărcinată în Basarabia”, sunt cel mai mare pericol. 
Marea miză a lor sunt alegerile din 24 februarie 2019 când vor încerca să preia 
întreaga putere în acest stat falit și să-l readucă în țarcul putinist. 

V.M. Cum procedează România în astfel de condiții când Rusia, 
Turcia lovesc în Moldova. Ce facem noi? 

V.D. Actualmente Basarabia este un stat capturat de binomul 
Plahotniuc+Dodon care este vândut Rusiei și Turciei. Ca și 200 de ani în urmă 
hotărâtor este banul. Turcia i-a uns pe Dodon și Plahotniuc drept răsplată pentru 
serviciile acordate (traficul cu ființe umane la nivel de stat! – a se vedea cei 7 
profesori turci), adoptarea și promovarea Legii de vânzare a cetățeniei 
Republicii Moldova – un proces necontrolabil și extrem de periculos. Chiar și 
construcția vertiginoasă a imobilelor face parte din acest plan periculos 
promovat de binom.  Opoziția anticorupție din Basarabia este anihilată și 
marginalizată de regim care, din păcate, are susținere în Ungaria, Ucraina, chiar 
și în România, nemaivorbind de Rusia. Se vorbește chiar despre un transfer de 
tehnologii rusești prin Basarabia în România. Recenta zădărnicire de către 
parlamentarii români și unguri a încercărilor autorităților europene de a tempera 
dezmățul guvernării Plahotniuc+Dodon extrem de corupte și dictatoriale este o 
dovadă în plus. Prin inactivitatea ei, chiar se poate spune prin complicitate, 
România riscă să se trezească cu rușii la gurile Dunării. 

Iar noi ce facem? Ne scărpinăm la ceafă. Bravii noștri politicieni de 
dreapta fac politică specific basarabeană. Atâtea speranțe puse în venirea lui D. 
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Chirtoacă în fruntea Partidului liberal și toate s-au sfărâmat de zidul prostiei. 
Declarând corect în una din primele emisiuni televizate la care a participat în 
calitate de președinte al PL că doar unirea tuturor forțelor de dreapta-centru 
dreapta poate stopa tăvălugul Plahotniuc+Dodon, în continuare a adus o serie de 
învinuiri (fiind parcă scoase la indigo din învinuirile binomului 
Plahotniuc+Dodon!) potențialului aliat Maia Sandu. Așa el vede dorința de 
coalizare a tuturor forțelor? De asemenea, nu este de înțeles reacția 
bolnăvicioasă a lui M. Ghimpu, dar și D. Chirtoacă, la propunerea de trecere a 
candidaturilor pe cele 51 de circumscripții printr-un filtru. Ce este rău în asta, 
luând în considerație trista practică când pe parcursul a apr. 30 de ani am tot 
călcat pe greblă când am votat „băieți buni”, care ulterior ne-au trădat 
speranțele. 

Luminează-ne Doamne mințile măcar în al 12-lea ceas. 
 

Literatura și Arta, nr. 50, 13.12.2018 
http://www.logossiagape.ro/2018/12/10/iinterviu-prof-v-mandacanu-cu-prof-v-

dulgheru-basarabie-incotro/ 
http://www.logossiagape.ro/2018/12/10/iinterviu-prof-v-mandacanu-cu-prof-v-

dulgheru-basarabie-incotro/?fbclid=IwAR1jqPpSxMlTeS54juCst4zot0bBz3 
PGHACReb6lmz9VLUpkBjNT1ItOgR8 
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SPINOASA CALE A UNIRII 

 

„Să fim ca o salcie.  
Să ne încovoiem, dar să nu ne frângem”. 

 

Așa am fost întotdeauna pe parcursul multimilenarei istorii. Aflați ca o 
insulă latină în calea tuturor vânturilor, care băteau în special din est, în calea 
tuturor valurilor de barbari veniți din est, într-o mare tătară, turcă, apoi slavă, 
întotdeauna a trebuit să supraviețuim. Primul stat dac centralizat și unificat, 
întins de la Tisa până la Bug, a fost realizat de marele Burebista în prima 
jumătate a sec. I, p.Hr. „Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de 
războaie dese, getul Burebista l-a înălţat atât de mult prin exerciţii, abţinere de 
la vin şi ascultare faţă de porunci, încât, în câţiva ani, a făurit un stat puternic 
şi a supus geţilor cea mai mare parte din populaţiile vecine (Dacice-n.a.). A fost 
cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia”  scrie Strabon, Geografia, 
VII, 3, 11. După asasinarea regelui Burebista în a. 44 î.Hr. statul dac se 
destramă în 5 stătulețe. În a. 89 d.Hr. în fruntea statului dac unificat (mai mic ca 
teritoriu ca cel al regelui Burebista dar mai organizat) a venit tânărul rege 
Diurpaneus, numit Decebal „cel viteaz cât zece”. În lupta din a. 89 d.Hr. 
Decebal cu armata sa reorganizată îi învinge pe romani, impunându-i să 
plătească tribut peste zece ani. „După o ședere de câtva timp la Roma, Traian 
întreprinde o expediție contra dacilor. Gândindu-se la faptele acestora, era 
mâhnit din cauza tributului pe care romanii trebuia să-l plătească în fiecare an, 
și vedea cum puterea și îngâmfarea dacilor sporesc necontenit” scrie istoricul 
roman Dio Casius  despre împăratul Traian și daci. După cel de-al doilea război 
dacic (105-106) dacii au fost înfrânți (dar nu îngenunchiați!), Decebal s-a 
sinucis, iar Dacia transformată în provincie romană. 

Au urmat peste 1000 de ani când peste daci au trecut puhoaie din est: 
avarii, hunii, slavii, volgarii, ungurii, tătarii ș.a. Dacii s-au încovoiat ca o salcie 
sub vijelia acestor valuri dar nu s-au frânt. În a. 903 în Transilvania a fost 
fondat primul voievodat sub conducerea lui Gelu. Cu regret ulterior după o sută 
de ani Transilvania a fost anexată la Ungaria. În sec. XII-XIII Muntenia și 
Moldova au participat împreună cu bulgarii la fondarea primului (1186) și celui 
de-al doilea (1218) țarat româno-bulgar, regii acestor țarate fiind în majoritate 
de origine română (Petru și Asan, Ioniță Caloianul, Ioan Asan al II-lea ș.a.). În 
sec. al XIV-lea mulțimea de cnezate se constituie în două state dacice: 
Muntenia (a. 1330) și Moldova (1859). Chiar dacă Ștefan cel Mare nu a reușit 
unirea celor două state românești prin victoriile sale asupra turcilor a favorizat 
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unirea ulterioară. Primul care a realizat unirea celor două principate (Moldova 
și Muntenia) cu Transilvania a fost domnitorul muntean Mihai Viteazul la 
1599-1601. Chiar dacă a fost de scurtă durată această primă unire a avut un 
impact important în viitoarea unire, demonstrând identitatea națională și 
posibilitatea creării unei singure țări românești. 

Și țarina Rusiei Ecaterina a II-a a dorit unirea celor trei principate 
românești cu denumirea de Dacia (aceasta de fapt era recunoașterea obârșiei 
dacice a celor trei principate) dar, evident, sub protectorat rusesc, avându-l 
drept principe pe amantul său Gr. Potiomkin. Moldova a fost hăcuită cea mai 
tare de imperiile vecine hulpave. La 1774 Imperiul Austro-ungar rupe din trupul 
Moldovei Bucovina, iar la 1812 un alt imperiu– Imperiul Rus a rupt de la trupul 
Moldovei partea de est, numită impropriu Basarabia pentru a ascunde furtul.  

Așa ciuntită cum era Moldova a avut un rol hotărâtor la Unirea 
Principatelor Moldova și Muntenia de la 1859 (mica Unire). Simțind slăbirea 
juvățului rus după pierderea de către Rusia a Războiului din Crimeea (1856) 
Moldova și Muntenia nu au ezitat să folosească această șansă, fiind susținute 
major de Franța. Astfel domnitorul unificator Alexandru Ioan Cuza realizează 
Unirea Moldovei și Munteniei, fiind ales în a. 1859 domnitor al celor două 
principate. În a. 1878 prin Tratatul de pace de la Berlin România este 
recunoscută de granzii Europei, inclusiv de Rusia, nu însă (cum îi e caracterul!) 
fără să se căpătuiască cu ceva, rupând din trupul României cele trei județe din 
sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad și Ismail). 

Mica Unire se înfăptuise însă bucuria românilor era umbrită de faptul că 
trei provincii românești – Basarabia, Transilvania și Bucovina gemeau sub 
ocupația imperiilor rus și Austro-ungar. România a intrat în primul Război 
Mondial doi ani mai târziu (1916). În această perioadă România era curtată de 
ambele tabere beligerante, ambele fiind pentru România cu câștig parțial. Dacă 
adera la Axă câștiga Basarabia, iar dacă adera la Antantă – câștiga Transilvania 
și Bucovina. Însă la 1918 se întâmplă o mare minune. În finalul acestui 
sângeros măcel, grație situației geopolitice din regiune (destrămarea celor trei 
imperii vecine – rus, Austro-ungar și otoman) România a obținut toate cele trei 
provincii – Basarabia, Transilvania și Bucovina. Prima provincie românească, 
care a revenit acasă din lungul surghiun siberian, a fost Basarabia. Atât de crunt 
a fost jugul rusesc încât la prima ocazie Basarabia a evadat din „închisoarea 
popoarelor”. Procesul a fost destul de anevoios. Cele mai însemnate momente, 
care au condus la renașterea națională, sunt prezentate în tabelul ce urmează. De 
menționat că marii înaintași basarabeni au făcut acest lucru – semnarea Actului 
de Unire în momentul când România se afla într-o situație critică: 2/3 din  
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1918 2018 
5 aprilie 1917 – crearea 
Partidului Național Moldovenesc;
19 aprilie 1917 – Congresul 
Eparhial s-a pronunțat pentru 
formarea Sfatului Țării; 
23-27 octombrie 1917 – 
proclamarea Autonomiei 
Basarabiei și formarea Sfatului 
Țării ca organ legislativ; 
21 noiembrie 1917 – deschiderea 
Sfatului Țării, adoptarea imnului 
„Deșteaptă-te române!” și a 
drapelului; 
29 noiembrie 2017 – 
recunoașterea Sfatului Țării de 
către reprezentantul Guvernului 
Provizoriu; 
2 decembrie 1917 – Sfatul Țării 
proclamă Republica Democratică 
Moldovenească în cadrul 
Republicii Federative Ruse; 
5 decembrie 1917 – Sfatul Țării 
declară nerecunoașterea 
Sovietului Comisarilor Poporului, 
venit la putere în Rusia în 
rezultatul loviturii de stat din 7 
noiembrie; 
24 ianuarie 1918 – adoptarea 
Declarației de Independență a 
Republicii Democrate 
Moldovenești; 
27 martie 1918 – a fost votat 
Actul Unirii cu Patria-mamă cu 
86 voturi pro, 3 – împotrivă și 36 
abțineri din 135 de deputați. 
Generația de Aur Basarabeană a 

realizat Unirea!!!

1986 – la Chișinău este editată antologia 
„Mama, graiul!” , Grigore Vieru; 
6 mai 1986 – alegerea Dlui Nicolae Dabija 
redactor-șef al săptămânalului „Literatura 
și Arta”. Tirajul a crescut de la 2000 de ex. 
în a. 1986 la 200000 ex. în a. 1989-1990; 
15 ianuarie 1988 – constituirea cenaclului 
literar „Alexe Mateevici”, președinte 
Anatol Șalaru; 
3 iunie 1988 – constituirea Mișcării 
Democratice pentru Restructurare; 
20 mai 1989 – crearea Frontului Popular 
din Moldova; 
27 august 1989 – Marea Adunare 
Națională se pronunță pentru Legea limbii 
române cu alfabetul latin; 
31 august 1989 – adoptarea Legilor de 
funcționare a limbilor (297 pro, 43 
împotrivă,1 abținere); 
23 iunie 1990 – adoptarea Declarației de 
Suveranitate; 
27 august 1991– adoptarea Declarației de 
Independență (de URSS!); 
7 aprilie 2009 – revoluția tinerilor și 
căderea guvernării comuniste; 
24 ianuarie 2018 – semnarea primei 
Declarații de Unire cu România de c. 
Parcova, Edineț; 
24 ianuarie 2018 – prezent – semnarea 
Declarațiilor de Unire cu România de 
peste 160 de autorități locale; 
24 martie 2018–semnarea Declarației de 
Unire cu România de Universitatea 
Tehnică a Moldovei, prima universitate 
semnatară. 

1 Decembrie 2018 – BASARABIA 
INCOTRO? 
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teritoriu erau ocupate de trupele germano-bulgaro-austroungare. La 28 
noiembrie a urmat Bucovina, iar la 1 decembrie 1918 – Transilvania a finalizat 
procesul de reîntregire a Neamului.  

Timp de 22 de ani provinciile și-au cicatrizat rănile provocate de imperiile 
vecine, și-au consolidat legăturile cu „Țara-mamă”. Însă această stare idilică nu 
a durat mult. La 1940, anul negru pentru România, nori negri s-au lăsat asupra 
României din trei părți. În baza pactului Ribbentrop-Molotov, semnat de doi 
căpcăuni ai sec. al XX-lea, prima provincie românească Basarabia a căzut în 
ghearele ursului estic pe 28 iunie 1940. Apoi în baza Dictatului de la Viena la 
30 august 1940 revizioniștii unguri rup din trupul României Transilvania de 
Nord, iar pe 13 septembrie 1940 sub presiunea Germaniei România a cedat și 
Dobrogea de Sud. Vecinii au fost ca niște ulii care au rupt din trupul României. 
Pentru așchia de popor român din Basarabia iadul fusese adus din estul sălbatic. 
Un regim mai diabolic nu cunoscuse această frântură de popor român pe 
parcursul multimilenarei sale istorii: genocidul realizat prin închisorile 
staliniste, GULAG, foamete organizată, deportări în patru valuri. „Ne-au luat 
totul. Numai sufletul nu au reușit să ni-l ia” mărturisește o supraviețuitoare a 
deportărilor. Din păcate unora le-au luat și sufletul. Cum s-o înțelegi pe tov. Z. 
Greceanîi care a fost deportată, iar acum slujește tocmai celor care au    
deportat-o. Dacă n-ar fi fost așa n-am fi avut astăzi atâtea lichele și cozi de 
topor. 

Și totuși, în pofida tuturor relelor am supraviețuit, ne-am încovoiat dar nu 
ne-am frânt, astfel că în anii 90’ această frântură de popor român din Basarabia, 
deznaționalizată, rusificată, decreștinizată, sfârtecată în bucăți, a renăscut ca 
pasărea Phoenix din cenușă. În momentul când regimul comunist a mai slăbit 
juvățul prin „perestroika lui Gorbaciov” Basarabia a fost una din primele 
colonii sovietice, în care Mișcarea de Eliberare Națională a luat avânt. 
Momentele de bază, care au dus la deșteptarea acestei așchii de popor, sunt 
prezentate în tabelul de mai sus. Un rol deosebit de important l-a jucat ziarul 
„Literatura și Arta” condus de N. Dabija, tirajul căruia a crescut de la 2000 ex. 
în a. 1986 (când N. Dabija a fost ales redactor-șef) la 200000 ex. în aa. 1989/90. 
În a. 1988 este fondată Mișcarea Democratică care în 1989 se transformă în 
Frontul Popular din Moldova. A fost un avânt popular major care a condus la 
adoptarea Legii privind Limba Română cu alfabet latin, a Declarațiilor de 
Suveranitate (1990) și Independență (1991), reformarea sistemului politic și 
educațional. Însă din cauza trădărilor lui Iu. Roșca, pus în fruntea FPM (pe care 
la dus la groapa de gunoi politic!), am tot dat înapoi ca racul, astfel că astăzi 
dreapta practic nu există. Nu este doar vina lui Roșca, Ghimpu ș.a. de 
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distrugerea dreptei, este și vina celora care au stat alături de acești lideri și au 
asistat la aceste demolări. Drept dovadă că toate formațiunile de dreapta sunt 
neimportante sub aspect electoral este faptul că nu apar nici într-un sondaj ca 
forțe politice luate în serios la viitoarele alegeri. Am ajuns la sfârșit de An 
Centenar să ne întrebăm: Basarabie încotro?  

Totuși, în acest An Centenar s-a întâmplat o minune, la care mulți 
unioniști nu se așteptau: semnarea Declarațiilor de Unire cu România de către 
166 de autorități locale, 11 organizații, printre care și Universitatea Tehnică a 
Moldovei, 36 de autorități locale și organizații din România, 3 organizații din 
Diasporă. Unionismul a devenit mai pragmatic și sper că va ajunge și la sufletul 
lui moș Ion, debusolat de propaganda antiunionistă goebelsovistă a lui Dodon și 
Plahotniuc care curge gârlă din puzderia de televiziuni aservite. Cu regret mulți 
dintre cei care se bat cu pumnii în piept că sunt cei mai mari unioniști aduc mai 
mult deserviciu cauzei Reunirii. 

Pentru a nu lăsa să treacă aproape pe neobservate acest important jubileu 
– 100 de ani de la Marea 
Unire, un grup de 
profesori de la 
Universitatea Tehnică a 
Moldovei, printre care    
I. Manoli, subsemnatul,         
S. Zaporojan, T. Botin,     
Z. Stratan, V. Cobzac, Iu. 
Cibotari, M. Vaculenco 
ș.a., au organizat un 
foarte frumos eveniment 

cultural-științific - Centenar Autumnal, la care au participat mai multe 
personalități de vază, printre care excelența sa ambasadorul României în 
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Republica Moldova Dl Daniel Ioniță, academicienii N. Dabija și Gh. Ghidirim, 
A. Reniță, A. Silvestru, N. Petrea, primarul c. Costești, T. Grigoriță, șef secție 
Cultură, Ialoveni ș.a. Drept oaspeți invitați din România au fost profesorii 
universitari Dumitru și Gabriela Mnerie (Universitatea Politehnică din 
Timișoara) și Vasile Puiu (Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău). În cadrul 
Evenimentului a avut loc un frumos moment - transmiterea ștafetei „Hora care 
ne unește” de către coorganizatorul ediției a XIII-ea a Simpozionului 
Internațional „Cucuteni 5000 REDIVIVUS, 2018” primarul c. Costești N. Petrea 
organizatorilor ediției a  XIV-ea – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași. 
Prin impresionante cântece patriotice maeștrii Marcel Zgherea și Alexandru 
Cazacu au creat o ambianță înălțătoare celor apr. 50 de participanți la 
eveniment. 

Ajunși la sfârșit de An Centenar observăm cu regret că sub aspectul 
apropierii Zilei Reunirii suntem încă departe de acest vis. Din păcate asistăm 
mai mult la declarații, festivități de tot felul și mai puțin ne axăm pe proiecte 
reale cum ar fi gazoductul Ungheni-Chișinău, adaptarea rețelelor electrice din 
Republica Moldova la parametrii rețelelor din România (Uniunea Europeană) 
ș.a. Teamă mie că odată cu venirea lui Dodon la putere după alegerile din 24 
februarie (nu dea Domnul!) toate aceste proiecte și multe alte proiecte europene 
vor fi sistate, iar mare parte din populație aruncată într-o mizerie materială și 
spirituală fără precedent. Avem mai puțin de trei luni ca să ne mobilizăm pe 
segmentul unionist. Trebuie să facem tot posibilul ca acest buldog putinist 
Dodon să nu câștige. Chiar dacă a rămas timp foarte puțin trebuie dăm dovadă 
că ne putem mobiliza în orice condiții. Am mai avut astfel de situații. 

Totuși Unirea va fi. Sunt sigur! În pofida tuturor scornirilor dodoniste, 
plahotniuciste, lupiste. Este un proces natural. Dumnezeu dorește ca la ziua de 
apoi să vină neamurile adunate, iar poporul român nu e o excepție. Desigur, ne-
am fi dorit ca acest act înălțător să se întâmple mai repede dar, probabil, aceasta 
este soarta poporului român de a trece prin greutăți, pentru a simți mai bine 
importanța acestuia. Așa a fost întotdeauna de-a lungul multimilenarei istorii a 
poporului român. 

Să ne ajute Dumnezeu! 
Literatura  și Arta, nr. 48, 29.11.2018 

https://revistasingur.ro/altele/19716-valeriu-dulgheru-spinoasa-cale-a-
unirii.html?q=altele/19716-valeriu-dulgheru-spinoasa-cale-a-unirii.html 

http://www.logossiagape.ro/2018/11/27/valeriu-dulgheru-spinoasa-cale-a-
unirii/ 

https://www.facebook.com/LOGOSsiAGAPE/ 
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PARADIGMA UNIONISMULUI 

 

„Ne separă, când ar trebui să ne unească... Ne împrăştie, când ar trebui 
să ne adune... Ne... Ne... Ne... Dar noi ce-am făcut pentru Unire?” 

 

E o întrebare aparent retorică dar în adevăr una cardinală. Să ne întrebăm 
fiecare din noi ce am făcut pentru Unire, ce am putut face şi nu am făcut. 
Rămân pe poziţia că potenţialul intelectual al Unionismului este foarte mare 
(comparativ cu celelalte curente ideologice!) dar nici pe departe nu este folosit 
la justa-i valoare. Însă intelectualul are o datorie, o mare datorie, faţă de bietul 
ţăran basarabean, pe spinarea căruia a făcut carte, care-i permite să aleagă grâul 
de neghină (desigur, mă refer la adevăraţii intelectuali, nu la cei care au 
acumulat diplome gen Dodon sau la ce-i vânduţi), să distingă semiadevărul de 
adevăr, să se descurce în deseori prea complicatele scheme politice. Moş Ion îşi 
face datoria: creşte „pâinea cea de toate zilele” pe care o mănâncă toţi în fiecare 
zi. O creşte cum poate. Ce fac intelectualii pentru a-l ajuta pe moş Ion să se 
descurce în junglele politice, să discearnă adevărul din avalanşa informaţională 
cu care este bombardat zilnic? 

În acest context ascultam deunăzi confesiunile unei Maria Ivanovna la 
postul RTR „Toate minorităţile naţionale trăiesc în Moldova de peste 200 de 
ani şi, deci, sunt băştinaşi. Nici un rus, ucrainean, găgăuz, bulgar nu vrea 
unirea cu Rusia, iar moldovenii vor unirea cu România, vor să distrugă statul 
nostru” a declarat tovarăşa. Ce înţelege moş Ion (care priveşte televiziunile 
ruseşti şi ale lui Dodon) din această informaţie. Că moldovenii sunt cei care nu 
doresc statalitatea Republicii Moldova. Prima reacţie a lui moş Ion este că şi el 
este moldovean dar doreşte păstrarea statalităţii. Tehnologiile ruseşti de spălare 
a creierilor sunt deosebit de perverse. Desigur, e o minciună gogonată, dar cine 
să-i explice lui moş Ion. Adevărul este că ruşii din Transnistria, care de iure 
sunt din Republica Moldova (şi tovarăşa ştie acest lucru), de câte ori au declarat 
Unirea cu Rusia (chiar au organizat câteva referendumuri!). Dar la mai recentul 
referendum din Găgăuzia din 2014 ce au dorit 98,47%? Să adere la Uniunea 
Vamală Rusia-Bielarusi-Kazahstan, ceea ce înseamnă de fapt la Rusia. 
Kazahstanul va putea oricând ieşi din această uniune efemeră (ea deja face paşi 
concreţi). Bielarusi, ca şi Ucraina, ar putea ieşi şi ea. Iar noi, mici şi 
neputincioşi, odată nimeriţi acolo nu vom avea nicio şansă de a ieşi din acest 
imperiu. 

În a. 1991 am ieşit din imperiul sovietic (rus) graţie lui Gorbaciov, altfel 
şi astăzi probabil am fi „ales” Cercul Polar în locul oricărei alte ţări europene. 
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Iată cum se face dezinformarea maselor. Timp de o săptămână după Marea 
Adunare Centenară toate sursele de informaţie antinaţionale (dodoniste, ruseşti) 
au făcut tot posibilul pentru a diminua importanţa acestui eveniment, dând 
minciuna şi semiadevărul drept adevăr absolut. „Au fost puţini!” declară ca 
papagalii de la toate televiziunile lor (ruseşti şi dodoneşti. Se vede că sunt 
fabricate în acelaşi laborator). Da, ar fi fost poate 150-200 de mii dacă nu ar fi 
venit iarna siberiană cu drumuri înfundate până aproape în ziua Adunării. Dar 
aproximativ o sută de mii veniţi de bună voie, la îndemnul inimii, sunt puţini?  

Să ne amintim cum socialiştii şi comuniştii au pregătit la 23.11.2013 în 
ajunul summitului de la Vilnius timp de o jumătate de an aşa numitul „pohod na 
Chişinev (atac asupra Chişinăului!)” care s-a fructificat cu o jalnică adunătură 
roşie antieuropeană de vreo 5000-7000 de inşi, mulţi dintre care aduşi în mod 
special. Că „marşul Unirii s-a petrecut trist şi aproape neobservat” (declară 
băgătorii de samă de la Komsomol’skaya Pravda v Moldove (ce caută această 
făcătură rusească în Moldova?)). Astfel de gogomănii pot spune doar nişte 
nesimţiţi dacă nu am şti că la mijloc este o tehnologie de subestimare a tot ce e 
unionist care trebuie să acţioneze prin televiziunile lor asupra creierului lui moş 
Ion ca picătura chinezească.  

Într-adevăr, lumea a început să se adune de pe la orele 10.00. Tocmai 
această secvență, când pe piaţă erau puţini şi abia se adunau televiziunile lui 
Dodon şi cele ruseşti filmau şi luau interviuri. La 11.30 pe scenă s-au urcat 
minunaţii haiduci ai lui Tudor Ungureanu care până la orele 12.00 prin 
excepţionalele cântece patriotice au menţinut piaţa într-o stare euforică pe 
măsura evenimentului (nu pot înţelege această stare cozile de topor şi alogenii). 
După orele 12.00 artiştii s-au retras şi de pe scenă s-au auzit doar luări de 
cuvânt în special ale primarilor semnatari ai Declaraţiilor de Unire. Aceasta 
dezminte minciuna sfruntată a lui Dodon că „În loc de „Marea Adunare” a fost 
organizat „un banal protest minoritar, cu lăutari şi discursuri ofilite”. Oricine a 
fost în piaţă ştie că nu a fost aşa. Iar alde Toma necredinciosul ar putea viziona 
filmările făcute în piaţă, inclusiv cu dronă, care dezminte minciuna Dodonului 
despre un „protest minoritar”. 

Să ne întrebăm de ce turbă stăpânii de la Kremlin, kremlinezii şi cozile de 
topor? Fiindcă unionismul a trecut la o nouă fază. Atâta timp cât unionismul era 
promovat doar de M. Ghimpu (cu 2% la alegerile prezidenţiale) şi V.Pavlicenco 
(cu 0,46% la ultimele alegeri parlamentare) kremlinezii erau liniştiţi. Cu orice 
ocazie ei aduceau aceste cifre pentru a demonstra slăbiciunea unionismului (de 
fapt aceşti kremlinezi sunt în unison cu unul din şefii de la Kremlin (Rogozin) 
care s-a exprimat într-un mod ofensator despre unionişti „...ety polurumyny 
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(aceşti semiromâni, adică semioameni - n.n.!)”. Acum când după cele peste 160 
de semnături ale Declaraţiei de Unire geografia unionismului s-a lărgit simţitor 
(de la centru-stânga până la dreapta) kremlinezii se simt ameninţaţi. 

Ce ar trebui să facem? „Să fim curajoşi şi uniţi! Unirea este Puterea! 
Unirea este aproape!” a declarat de la tribuna Marii Adunări Centenare 
preşedintele PNL din Republica Moldova Vitalia Pavlicenco. Foarte frumos, 
foarte corect, foarte bine spus. Dar hai să trecem de la vorbe (cum am făcut toţi 
aceşti aproape 30 de ani) la fapte. Unirea este Puterea! Primul şi cel mai simplu 
lucru (dacă nu ar fi această blestemată rânză moldovenească!) ar fi unirea 
liberalilor: PNL, PL, PLR şi PUN. Împreună liberalii ar fi puternici. De ce nu 
fac acest lucru? De ce se merge doar pe declaraţii? 

Cel mai bun exemplu l-au dat tinerii din cele 4 organizaţii de tineret care 
s-au unit. Un exemplu bun de unire a forţelor l-au demonstrat și primarii 
semnatari ai Declaraţiilor de Unire. Primarul liberal democrat Marcel Snegur 
(spărgătorul de gheaţă!) de la Parcova, Edineţ a fost urmat: de democratul 
Nicolae Tudoreanu de la Feşteliţa, Ştefan Vodă (şi de mulţi alţii!), de 
proeuropeanul Isac Serafim, BEPPEM, de la Ghidighici, de liberalul Vitalie 
Şalari, Băcioi, Chişinău (şi alţii), de mulţi independenţi. Aceşti primari 
semnatari ai Declaraţiei de Unire, uniţi într-o Asociaţie, sunt o putere, 
reprezintă Unirea pragmatică.  

Unionismul a intrat într-o nouă fază – una pragmatică extra-partinică. 
„Primarii au semnat Declaraţiile de Unire din deznădejde” a menţionat 
maestrul Nicolae Dabija (dar și la 1918 țăranul basarabean tot din deznădejde a 
votat Unirea!). Într-adevăr, timp de peste 27 de ani de aşa numită independenţă 
doar au fost mimate reformele care urmau să schimbe spre bine viaţa lui moş 
Ion. Partea proastă este ca mai nimeni nu văd vreo cale (înafară de Unire cu 
Ţara!) că în timpul apropiat situaţia s-ar putea schimba. De aceea, cei mai 
productivi cetăţeni părăsesc acest colţ de ţară. Satele devin tot mai pustii, iar tot 
mai mulţi dintre cei plecaţi îşi iau şi familiile. Sunt toate simptomele unui stat 
eşuat pe care kremlinezii, care au cu totul alte interese, încearcă să-l resusciteze. 
În situaţia drastică în care se află această aşchie de popor român ar trebui să se 
facă paşi concreţi pentru apropierea Re-Unirii. Cel mai necesar lucru care 
trebuie făcut acum este crearea Listei comune unioniste (nu doar a dreptei) 
pentru cele 51 de mandate de parlamentari pe circumscripţii. Aici este cel mai 
mult de lucru pentru societatea civilă, pentru organizaţiile nonpolitice. Partidele 
politice de dreapta şi centru-dreapta trebuie să ia parte la crearea acestei liste 
comune, iar organizaţiile de tineret şi sociale le-ar putea susţine la votarea 
restului de 50 de deputaţi pe liste de partid. Cea mai mare greşeală va fi atunci 
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când pe aceeaşi circumscripţie se vor bate ca berbecii doi-trei unionişti, făcând 
să câştige duşmanul unionismului. 

Închei cu frumosul îndemn al contraamiralului dr. Eugen Laurian: „Este 
un ceas aniversar, de aceea ar trebui să ne întrebăm, fiecare dintre noi, dacă în 
răstimpul parcurs am făcut ceea ce trebuia (chiar dacă nu tot) pentru a fi din 
nou împreună. Eu cred că nu!... Sau, poate, mult prea puţin faţă de ceea ce se 
impunea să facem noi, cei aflaţi atât de-a dreapta cât şi de-a stânga Prutului.   
N-am vrut?... N-am putut?... N-am fost lăsaţi de către alţii?... E greu de spus... 
Cert este că n-am făcut mare lucru!... Şi vina ne aparţine... Ne aparţine tuturor, 
dar nu şi Prutului. De aceea am o vorbă să-i spun lui, Prutului, singurul 
nevinovat al nepuţinţei noastre...„Nu vreau să ţi se-ntâmple stârpirea ta pe 
veci,/ ci numai pe durata cât fraţii mi-s departe/ şi nu mi-i pot cuprinde decât 
cu paşapoarte.../ Că valurile tale şi sârma mi-i desparte/ de-aceea, câteodată, 
va trebui să seci!”. 

Literatura şi Arta nr. 14, 5 aprilie 2018 
https://www.facebook.com/dulgheru.valeriu/posts/10213464875031184 

http://revistasingur.ro/altele/18433-valeriu-dulgheru-paradigma-
unionismului.html?q=altele/18433-valeriu-dulgheru-paradigma-

unionismului.html 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44                                                                                              Valeriu Dulgheru                   
 

 
UNIONISMUL DEVINE PRAGMATIC 

 

„O singură carte nu este în stare să pună capăt unei idei 
preconcepute, dar poate crea o opinie publică, iar aceasta, la rândul 

ei, poate să ducă la o schimbare a lucrurilor”, 
(Haim Cohn. Arestarea, procesul şi moartea lui Iisus) 

 

Unionismul a fost întotdeauna în sângele românilor, in special, al celor 
basarabeni. După 1812 acesta a devenit mai puternic, chiar dacă o perioadă 
lungă s-a aflat în stare de hibernare sub cruntele regimuri ruse țarist și sovietic. 
După ce perestroica gorbaciovistă a slăbit puțin chingile unionismul a ieșit din 
acea lungă stare de hibernare. Însă această istorie de 30 de ani a unionismului 
modern în Basarabia a fost puternic dominată de componenta idealistă, 
alimentată, în special, de cozile de topor infiltrate în Mișcarea de Eliberare 
Națională. Nimeni nu neagă necesitatea idealismului în unionism dar el trebuia 
neapărat să fie completat cu unionismul pragmatic. Drept o formă pragmatică a 
unionismului pot fi privite și Declarațiile de Unire cu România ale autorităților 
locale. 

Avalanşa semnării Declaraţiilor de unire cu România ia amploare. Deja 
sunt în jur de o sută de autorităţi locale semnatare. Duşmanii Reunirii prezintă 
acest proces drept unul fără consecinţe juridice, un capriciu al unor „elemente 
unioniste antistataliste”. Atunci de ce îi deranjează acest lucru atât de mult? De 
ce kremlinezul Dodon prin diferite metode (trimitere de emisari pentru a-i 
intimida pe primarii semnatari, organizarea maimuţărelii de votare a 
declaraţiilor anti-unire, instigarea la război a alogenilor (a se vedea Găgăuzia), 
convocarea consiliului de securitate cu „problema unirii” la ordinea de zi (a 
terminat kremlinezul lupta cu corupţia, a găsit miliardul furat şi hoţii, şi nu mai 
are nimic de făcut!)) încearcă să frâneze acest proces natural? Kremlinezul nu 
ştie că unele procese naturale practic nu pot fi oprite şi e mai bine să nu te pui în 
calea lor. La fiecare declaraţie năucită a kremlinezului Dodon talpa ţării 
răspunde cu zeci de noi Declaraţii de unire semnate. De ce nu ia măsuri cu cei 
care, într-adevăr, se pregătesc de război (a se vedea cazul depozitului de arme 
găsit în pădurea din sectorul Râşcani!, declaraţia războinică a democratului 
găgăuz Dudnic făcută la Comrat ş.a.). 

Din păcate, sunt părerologi şi printre cei cu opţiuni unioniste. Unii spun 
că „acele semnături sunt formale” şi nu au niciun efect juridic. Alţii, că „sunt 
fără sens, mai bine s-ar realiza mai multe proiecte economice (de ex. 
interconectarea reţelelor electrice din Basarabia cu cele europene din România, 



Basarabie răstignită (15)                                                                                  45 
 
finalizarea gazoductului Iaşi-Chişinău ş.a.)”. Într-adevăr, aceste semnături nu au 
putere juridică (de altfel, şi cele din judeţele Bălţi, Soroca, Orhei de la 1918     
n-aveau putere juridică!). Dar, parafrazându-l pe H. Cohn, putem afirma cu 
certitudine că: „Doar semnăturile Declaraţiilor pentru unire nu fac Unirea, dar 
pot crea (sau fortifica!) opinia unionistă care va rea liza Unirea”. Este un 
moment deosebit de important în acest an electoral atât la nivel republican 
(alegerile parlamentare), cât şi local (alegerile din municipiile Chişinău şi 
Bălţi).  

Să încercăm să dezghiocăm puţin acest fenomen al Unirii de jos. Cauzele 
principale ale declanşării acestui proces au fost: tembelismul preşedintelui 
Dodon, care de peste un an de preşedinţie (conform Constituţiei, trebuia să fie 
preşedinte al tuturor, însă a preferat, de fapt, i s-a ordonat! să fie preşedinte doar 
al unor cozi de topor şi al unor rătăciţi) a declanşat război unui segment 
important al societăţii – unionismului (care, conform sondajelor, a depăşit cota 
de 30%!) ; ajutorul extrem de important acordat de România, direcționat 
preponderent în spațiul rural pentru modernizarea grădinițelor de copii, a 
școlilor ș.a., care a condus în parte la schimbarea impresiei despre România 
inoculată de propaganda sovietică și mai apoi de cea voronistă și dodonistă; tot 
mai multe localități din Basarabia s-au înfrățit cu localități din România, 
beneficiind de ajutor material (reparație grădinițe, școli, drumuri ș.a.) și 
cunoscând tot mai bine avantajele aflării sub umbrela unui stat puternic 
european (majoritatea s-au săturat să aștepte de peste 27 de ani ieșirea din 
această criză care nu se mai termină,  din această zonă gri sub aspect economic 
și geopolitic); și, desigur, lipsa cu desăvârșire a unei forțe unioniste unite, a 
unui singur partid unionist („Dacă împărtășesc aceeași ideologie unionistă de 
ce sunt separați? se întreabă moș Ion), care ar fi putut dirija cu fenomenul 
unionismului. Din păcate avem vreo 6 partiduție unioniste care însă nicidecum 
nu se pot uni între ele. „Cum vor putea să facă unirea dacă nu se pot uni între 
ei” se întreabă un grangur socialist (luându-i evident în derâdere pe „unioniștii 
dezuniți”). Și are dreptate derbedeul. Dacă inițiativa de unire ar fi venit de la 
aceste partiduțe (cum încearcă acum să ne convingă unii lideri) atunci toate cele 
52 de primării ale liberalilor ar fi trebuit să semneze primii Declarații de Unire 
cu România (de menționat că cele două primării PNL au semnat deja 
Declarația!). De fapt lideri în acest proces sunt primarii de la PLDM și PDM, 
nu cei de la PL care este un partid clar unionist (cel puțin așa se declară)! 

Acum să ne întrebăm de ce cele mai multe primării semnatare sunt de la 
PLDM şi PDM, partide fără componenta unionistă în ideologiile pe care le 
împărtăşesc? Aici se pare că unionismul a trecut la o nouă fază, mult mai 
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pragmatică şi realistă. De acest fenomen se tem cel mai mult kremlinezul 
Dodon şi stăpânii lui de la Moscova. L-am avut timp de peste 15 ani pe 
„unionistul idealist” infiltrat Iurie Roşca, care prin „căţăratul în copaci” şi 
scenarii gen „jos comuniştii!” (cu care ulterior s-a pupat!) nu a prezentat niciun 
pericol pentru regim. Mult mai periculos pentru regim este un primar ca Marcel 
Snegur (spărgătorul de gheaţă!) de la Parcova, sau Petru Frunze (de altfel, ambii 
PLDM-şti!), care îi răspunde lui Dodon în cadrul emisiunii Ştirea Zilei de la 
10TV. „Consider că domnul Dodon nu are motive pentru a convoca Consiliul 
Suprem de Securitate, pentru că motivele lui ar trebui să fie îndreptate către 
sărăcia în care se află cetăţenii Republicii Moldova, deoarece aceasta este cea 
mai mare îngrijorare pentru un preşedinte. Nu doar în sate, ci şi în oraşe 
bântuie sărăcia, oamenii pleacă peste hotare şi cei care au rămas sunt nevoiţi 
să supravieţuiască cu mijloace financiare foarte puţine şi nu au posibilitate să-
şi desfăşoare activităţile în regim normal”, susţine Petru Frunze. Excelent! Nu 
cred că un răspuns mai bun l-ar fi dat un politician profesionist, fiind el şi 
unionist! 

Cozile de topor înţeleg (poate mai bine ca unii unionişti pesimişti şi cam 
debusolaţi) pericolul pentru grangurii socialişti şi stăpânii lor de la Moscova a 
acestor semnături ale Declaraţiilor de unire. Într-o emisiune de la postul de 
televiziune NIT, care îi aparţine lui Dodon, un grangur socialist descria un 
„scenariu de groază” pentru ei. „Să admitem că semnatari ai Declarațiilor de 
Unire vor fi vreo 400 de autorități locale. Aceasta va permite partidului lui 
Băsescu să acceadă în parlament. La prima ședință a noului parlament d-nul 
Băsescu înaintează propunerea de Unire cu România. Evident că unii deputați 
vor fi împotrivă, dar afară sunt așteptați de 100000 de oameni!”. Este absolut 
înțeleasă temerea lui Dodon. O autoritate locală semnatară a declarației de 
Unire cu România este practic pierdută pentru kremlinezi în alegerile 
parlamentare din toamnă. De ce nu înțeleg acest lucru unii așa numiți unioniști? 
De ce nu înțeleg liderii partiduțelor unioniste că a venit timpul să nu se mai 
opună unirii unioniștilor. Unirea tuturor forțelor prounioniste ar putea fi capacul 
bătut pe sicriul forțelor antinaționale proruse.  

Din această frică Dodon încearcă să contrapună unionismului toate etniile, 
în primul rând pe cea găgăuză. Ce s-a întâmplat recent în Găgăuzia (la huralul 
din satul Tomai; mă refer la declaraţiile belicoase ale deputatului democrat 
Dudnic şi ale celui mai înveterat separatist, Ivan Burgundji, care cere ca anul 
2018 să fie considerat drept anul „ocupaţiei româneşti”) sunt într-un fel un 
răspuns la chemările belicoase ale lui Dodon. De asemenea, declaraţia fostului 
lider al legislativului de la Comrat, M. Kindeghelian, că găgăuzii se opun 
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reunificării Republicii Moldova cu România şi vor lupta pentru „păstrarea 
integrităţii statului moldav” (ca să vezi ce metamorfoză! În anul ’90, acest 
„mare statalist” lupta contra integrităţii statului moldav!). „Vor să meargă în 
România? Găgăuzii nu vor. Bulgarii se vor alătura nouă (de unde ştie 
rătăcitul!) în cazul lichidării Republicii Moldova. Vom lupta pentru păstrarea 
unei Moldove independente (ca şi în anii ’90! când au luptat cu arma în mână 
împotriva statului nou format Republica Moldova)”. 

Dar acest aşa-numit preşedinte Dodon nu înţelege că am intrat într-o nouă 
fază a unionismului, în care îşi găsesc locul şi mulţi alogeni. Iată părerea unui 
alogen, a unui bulgar de origine, însă mare român prin credinţă, I. Iovcev: 
„Ceea ce se întâmplă în Găgăuzia, îmi vine greu să pronunț așa, fiindcă este 
pământul nostru și nimeni nu îl poate rupe din trupul țării.  M-am născut în 
satul Găvănoasa, fost raion Vulcănești, azi raionul Cahul. M-a durut mult ceea 
ce a declarat deputatul C. Dudnic (deputat PDM) la Comrat. Tatăl său, Nanic 
Dudnic s-a născut în satul meu Găvănoasa, unde se vorbește atât de frumos 
românește. Nu pot înțelege oamenii care s-au născut pe meleagurile noastre și 
trăiesc alături de noi, au  împărțit binele și greutățile și acum să ajungă să 
pună mâna pe pistolul automat, numai pentru că băștinașii vor să fie ceea ce 
sunt: români. Că vor să trăiască în armonie cu minoritățile conlocuitoare într-
o lume civilizată. Vor să ajungă acolo de unde au fost rupți… Bulgarii și 
găgăuzii în România anilor 1918-1940 au avut aceleași drepturi ca și românii, 
iar uneori erau chiar mai privilegiați. Cunoșteau și vorbeau frumos limba 
română, dar cunoșteau bine și limbile lor materne. În familia mamei mele, în 
acea perioadă, se vorbea în patru limbi: româna, rusă, bulgară și 
greacă. Vorbesc de buneii mei, căci așa era atunci situația… Și acum 
Declarațiile de Reunire vor fi din ce în ce mai multe. Lumea s-a deșteptat, 
lumea a înțeles că în Uniunea Europeană putem să ajungem numai împreună 
cu frații de peste Prut. La 27 martie 1918, basarabenii și-au determinat soarta, 
unindu-se pe veci cu țara-mamă: România. În 2018, românii basarabeni prin 
„Declarațiile de Reunire” cer ca adevărul istoric să triumfe: un popor, o 
limbă, o țară: Romania!”. Și actualul primar al or. Comrat Serghei Anastasov, a 
declarat într-o română acceptabilă la ceremonia de înfrățire a or. Comrat cu or. 
Turda din România: „Sunt posibilități economice, culturale. Avem aceeași 
cultură, aceeași muzică (înseamnă că suntem aceeași ca să nu-i mai supărăm pe 
kremlinezi cu noțiuni de frați!)”. Vedeți, chiar și Găgăuzia, care este deseori 
folosită de kremlinezul Dodon drept bâtă antiunionistă, înțelege tot mai mult 
avantajele (economice și culturale) cu România. Transnistria la rândul ei a atins 
deja peste 60% din comerț cu UE și România și doar 20% cu Rusia.  
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Este imposibil să oprești acest proces, de aceea turbă kremlinezul Dodon 
și stăpânii săi de la Moscova. „La fel ca la începutul anilor 90, acuma Unirea 
este foarte aproape. Unirea este iminentă… Această reașezare a lumilor, 
această disoluție a proiectului Uniunii Europene, care este limpede și nu mai 
este deloc un cârlig nici măcar pentru Republica Moldova, un proiect bilateral, 
încurajat de forțele emergente în zonă, pe Unirea Republicii Moldova cu 
România este astăzi aproape la fel cum era la începutul anilor ’90, când se 
luase un fel de decizie la nivel geopolitic, inclusiv în Congresul Statelor Unite”, 
a declarat Cozmin Gușă, consultant politic, la o emisiune televizată din 
România. „Pentru noi, basarabenii, unicul tratament eficient este Reunirea cu 
Țara…” declară reputatul inginer și scriitor Nicolae Rusu. 

Referitor la declaraţia lui Dodon de a-l declara pe Traian Băsescu 
persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova deputatul basarabean în 
Parlamentul României, Constantin Codreanu, vine cu o replică: „Hai, Dodoane, 
fă-te de râs până la capăt! Ai ameninţat cu scoaterea examenului de 
bacalaureat. Ai ameninţat cu interzicerea unioniştilor în Republica Moldova. 
Ai ameninţat cu război civil. Ai ameninţat cu... Ai ameninţat...”. Este războinic 
acest Pavlic Morozov, urmaș fidel al războinicului Lenin.  

Antal Francisc, un mare român ungur (precum românul bulgar al nostru I. 
Iovcev), va porni din centrul Bistriţei, de la statuia lui Andrei Mureşanu, în 12 
martie, şi va parcurge 500 de kilometri, pe jos, până în Chişinău, pentru a 
participa la Marşul Unionist din 25 martie de la Chişinău. Steagul judeţului 
Bistriţa Năsăud va poposi mai apoi pe Aleea Scriitorilor din Chişinău, la cele 
trei statui ale bistriţenilor: Andrei Mureşanu, George Coşbuc şi Liviu Rebreanu. 
În 26 martie, steagul va ajunge la Soroca, cetatea ridicată de meşterii bistriţeni 
în vremea lui Petru Rareş şi la mănăstirea Căpriana la racla Sf. Gavriil 
Bănulescu-Bodoni. 

Pe 2 martie recent a avut loc o şedinţă comună a poliţiei de frontieră din 
România şi Republica Moldova, unde s-a discutat situaţia operativă la frontiera 
comună. Să ne amintim că şi în 1844 au avut loc unificarea vămilor 
principatelor Moldova şi Muntenia, care ulterior s-au unit în 1859. Tot zilele 
acestea compania Transgaz din România a câştigat concursul pentru finalizarea 
gazoductului Iaşi – Chişinău. Ceva mai înainte s-a anunţat că deja a fost 
acceptat proiectul privind racordarea reţelelor electrice din Republica Moldova 
cu cele europene (din România) pe bani europeni. De asemenea, a fost acceptat 
proiectul drumului internaţional Piatra Neamţ – Iaşi – Chişinău. Tot săptămâna 
trecută preşedintele Klaus Iohanis a semnat decretul, în baza căruia autorităţile 
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locale din România au dreptul să transfere bani autorităţilor locale înfrăţite din 
Basarabia pentru realizarea proiectelor de infrastructură. 

Toate aceste realizări şi proiecte reprezintă, de fapt, unirea pragmatică. Să 
continuăm s-o facem prin toate mijloacele. Să ne ridicăm din genunchi şi să 
încetăm a mai fi chiriaşi la noi acasă (cum ar spune marele Păunescu!), iar 
stăpâni – tot soiul de venetici şi cozi de topor. Să luăm exemplul bravilor noştri 
primari semnatari ai Declaraţiilor de unire cu România. Să fim 300 000 în Piaţa 
Marii Adunări Naţionale pe 25 martie, unde să cerem ferm formarea listei 
comune a candidaţilor dreptei pentru cele 51 de circumscripţii. 

Dumnezeu să ne ajute! 
Literatura şi arta nr. 10, 8 martie 2018  

http://www.logossiagape.ro/2018/03/06/valeriu-dulgheru-unionismul-devine-
mai-pragmatic/ 

http://www.revistasingur.ro/altele/18317-valeriu-dulgheru-unionismul-devine-
mai-pragmatic.html?q=altele/18317-valeriu-dulgheru-unionismul-devine-mai-

pragmatic.html 
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BASARABIA ÎNTRE UNIONISM ŞI „STATALISM” 

 

„Naţiune, nu dormi! Frunţile înguste se-ngrămădesc la rampă”. 
(Fl. Dudiţă. Machiavelisme) 

 

Într-adevăr „Naţiune nu dormi...”. Acesta ar 
putea fi „somnul cel de moarte”. „Statalistul” 
(satanistul) Dodon a declarat război unioniştilor. 
Verbal îl declarase pe când încă nu era preşedinte, însă 
a reconfirmat chiar în primele zile de preşedinţie. Pe 
parcurs a mai făcut ameninţări cu războiul civil, iar 
acum chiar l-a declanşat. E în stilul mentorilor săi mai 
vechi (V. Lenin) şi mai noi (V. Putin). Drept motiv au 

fost declaraţiile nevinovate ale autorităţilor locale care au semnat pentru Unire 
cu România. Câtă ură seamănă acest ins ajuns accidental în fotoliul de 
preşedinte în acest colţ de ţară atât de prost guvernat. Aceste chemări războinice 
ale lui Dodon nu puteau să rămână mult timp fără urmări. Cu ceva timp în urmă 
un ins cu gândire obtuză cerea arme şi ordin de la Dodon pentru a-l împuşca pe 
D. Chirtoacă. Acum valeţi trimişi de Dodon îi intimidează pe semnatarii 
declaraţiilor, îi pun pe nişte oropsiţi debusolaţi să verse venin antiromânesc pe 
canalele lui de televiziune. „Acesta e pământul nostru de sute de ani! Ei 
(unioniştii – n.n.) să se care în România”, vocifera o tipă de la Comrat la postul 
de televiziune NTV (cum vă place, stimaţi români moldoveni cu rădăcini 
multimilenare în acest mult pătimit pământ?). Instigă autorităţile locale din 
autonomia găgăuză la război. Cochetează cu separatiştii de la Tiraspol. „Luând 
în consideraţie situaţia la zi în Republica Moldova, ne adresăm tuturor 
lichelelor care s-au încumetat să ne vândă Patria... Sunteţi o adunătură de 
nemernici care aţi avut tupeul să susţineţi nimicirea statului nostru, pentru care 
timp de multe secole au luptat şi au vărsat sânge strămoşii noştri (Dar unde ați 
fost în 1992 când „frații voștri” cu susținerea armatei rusești și adunăturii de 
cazaci și tot soiul de delincvenți luptau (și mai luptă!) contra acestui stat?). Cine 
v-a dat vouă acest drept? Sunteţi nişte paraziţi care etalaţi convingerile  
voastre bolnăvicioase, cristalizate în perioada sovietică, iarăşi şi iarăşi 
ridicându-vă capetele şi căscând boturile voastre hidoase cu unicul scop – de a 
năuci un popor întreg şi a-i răpi statalitatea...Suntem obligaţi să consolidăm 
forţele populare şi să curăţăm nemilos ţara de aceste Iude care ameninţă 
societatea moldovenească cu dezmembrare şi pierderea statalităţii...”, scrie în 
declaraţia sa Ion Mahu, coordonator al Consiliului aşa-numitei mişcări populare 
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„Salvăm Moldova”, fost şef al Serviciului Contraspionaj al SIS al Republicii 
Moldova, colonel în rezervă, o declaraţie extrem de gravă. Vă imaginaţi ce tipi 
sunt prin acest SIS moldovenesc dacă acest ins îşi permite un limbaj atât de 
războinic. Prin toate astea Dodon comite o crimă gravă împotriva poporului, pe 
care pretinde că-l conduce, crimă pentru care va trebui să plătească.  

Această situaţie incendiară durează. De peste 25 de ani de la independenţă 
societatea din acest colţ de ţară este divizată în două: o parte pledează pentru 
Unire cu România (proVest) şi alta - proEst, aşa-numiţii astăzi statalişti. Ce 
înseamnă unionism este clar. Unionismul înseamnă revenirea la normalitate, 
revenirea acasă după un lung surghiun siberian de aproape 200 de ani. 
Unionismul este un sentiment pe care l-au avut nemţii din landurile germane 
înaintea întregirii Germaniei de către Bismarck, dar şi în a.1990, când şi-au 
reunificat ţara, italienii în statele italiene (Statul Papal, Regatul celor Două 
Sicilii, Regatul lombard-veneţian, Regatul Sardinia, cele trei ducate de Parma, 
Modena şi Toscana) înainte de unirea făcută de Garibaldi în a.1861, vietnamezii 
din cele două Vietnamuri, românii din cele două principate româneşti unite de 
Alexandru Ioan Cuza, dar şi ruşii din cele 5 cnezate ruseşti înainte de unire 
(realizată, de fapt, mai mult cu forţa de către Ivan al III-lea, care în ajunul luptei 
decisive cu Hoarda de Aur din 1480 se împacă cu fraţii săi Andrei şi Boris) ş.a. 

Să încercăm să dezghiocăm puţin acest fruct pe nume „statalism”, frumos 
ambalat, dar extrem de otrăvitor pentru colţul de ţară pre nume Basarabia. 
Dodon joacă mai mult pe unele sentimente umane, pe dezinformarea omului de 
rând. Cine nu ar dori să trăiască într-o Elveţie la gurile Dunării? Dar chiar şi cei 
care promovează acest statalism înţeleg foarte bine că e cu neputinţă existenţa 
independentă şi prosperarea (aşa cum prosperă Elveţia) a acestui stat la hotarul 
între două lumi, rămânând în această zonă gri ca un gard din care vecinii mai 
rupe din când în când câte o scândură până va dispărea 
cu totul.  

Cine sunt aceşti mari statalişti? Să amintim că 
stataliştii de azi şi predecesorii lor de ieri din anii ’90 
luptau crâncen împotriva stataliştilor de atunci, 
unioniştii de astăzi. Uniţi în Interfrontul de atunci 
(inclusiv Voronin, Ţurcan, Dodon, Batrâncea, Novak 
erau pe atunci încă cu caş la gură!), ei au luptat până la 
urmă pentru păstrarea URSS (împotriva statului 
Republica Moldova!), organizând referendumuri, 
greve, demonstraţii, declaraţii de susţinere a puciului 
gkcp-ist de la Moscova (la 19 august 1991) şi, în final, 
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un război pe Nistru împotriva apărătorilor integrităţii tânărului stat Republica 
Moldova, recunoscut la 2 martie 1992 de ONU. Adevăraţii statalişti erau acei 
care luptau cu arma în mână pentru integritatea Republicii Moldova contra 
antistataliştilor şi invadatorilor ruşi.  

Conform mărturiei primului preşedinte al Parlamentului Republicii 
Moldova, regretatului A. Moşanu independenţa statală de la 1991 a însemnat 
independenţa de URSS (nu şi de Ţara-mamă România). „Ar fi fost mai bună 
adoptarea Declaraţiei de unire cu România, dar la acel moment nu era posibil” 
mărturisea mai târziu academicianul A. Moşanu. Cred că A. Moşanu avea            
într-un fel dreptate, cunoscând situaţia reală de atunci, cu toate că evenimentele 
ulterioare au demonstrat că totuşi a fost ratată o reală şansă de reunire. În timpul 
„paradei independenţelor”, Rusia, în frunte cu B. Elţin, şi-a declarat şi ea 
independenţa (nu era însă clar faţă de cine, deoarece imperiul sovietic în esenţă 
era acelaşi imperiu rus ţarist! Acum se vede foarte bine acest lucru, atunci însă a 
fost un joc politic!). Timp de peste patru luni (de la 21 august până la 25 
decembrie 1991, când M. Gorbaciov şi-a dat demisia din preşedinte al URSS, 
care la moment nu mai exista) în Rusia a existat o dualitate de putere:             
M. Gorbaciov şi B. Elţin. În această perioadă incertă ruşii aveau problemele lor 
cu dualitatea de putere. Conducerea de vârf a armatei implicate în puci, pusă în 
arest aşteptându-şi verdictul, nu ar fi întreprins niciun pas de invadare a 
Republicii Moldova în caz dacă ea ar fi declarat Unirea cu România. S-ar fi 
repetat anul 1918, când Rusia cu problemele sale interne de război civil nu a 
fost în stare să reţină Basarabia în gheare!. Din păcate șansele istorice sunt flori 
rare, nu cresc pe toate gardurile. 

De ce însă nu s-a făcut această Reunire atunci, într-un moment atât de 
oportun? Sunt mai multe informaţii (în special apărute în ultimul timp!) care 
demonstrează că nu a dorit guvernarea post comunistă de la Bucureşti în frunte 
cu Ion Iliescu. În Basarabia, avântul unionist era mare însă, din păcate, românii 
basarabeni nu au avut norocul să aibă un Helmut Kohl la Bucureşti. Forţele 
retrograde prosovietice, proruseşti, implicate în susţinerea puciului, stăteau 
chitic (inclusiv cele din Transnistria). A fost ratată o şansă care a costat 
Basarabia foarte mult. Peste 27 de ani de orbecăit prin întuneric şi joaca de-a 
statalitatea au demonstrat că acest stat artificial, creat ca urmare a pactului 
Ribbentrop-Molotov, este unul falit. Dacă în ʽ90 PIB-ul Republicii Moldova şi 
al României erau cam acelaşi (al Republicii Moldova era chiar mai mare!), 
acum PIB-ul României este de 6,7 ori mai mare. Cam tot de atâtea ori sunt mai 
mari pensiile, salariile, bursele studenţilor. Dacă statalişti convinşi până mai ieri 
(precum Ghelici, Garbuz ş.a.) au înţeles acest lucru şi deja sunt pentru Unire, 
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este clar că jocul de-a statalitatea continuat de Dodon este un camuflaj al 
politicii ruseşti de readucere a „oii rătăcite” în ţarc.  

Dodonul o face pe prostul când declară că doar împreună (găgăuzii, 
transnistrenii şi el cu clica lui) sunt în stare să salveze acest stat, uitând să 
menţioneze că tocmai aceştia (găgăuzii în a. 1990 şi mai târziu) şi transnistrenii 
(din 1989 până în prezent !) au fost pentru rămânerea în URSS, luptând contra 
statalităţii Republicii Moldova. Acum face tot soiul de acţiuni pentru a-i atrage 
de partea sa. Găgăuzilor le-a făgăduit că în toamnă (în plină campanie 
electorală!) îl va aduce pe patriarhul Moscovei şi întregii Rusii Kirill la Comrat. 
Transnistrenilor le-a făcut mai multe avansuri şi cadouri: a depus flori la 
monumentul cazacilor (cei care au luptat împotriva statalităţii Republicii 
Moldova în a. 1992!), le-a făcut un cadou de zeci de milioane de dolari luate din 
buzunarul lui moş Ion, care în viitor se vor dubla. „Am vorbit cu Vadim 
Nikolaevici (Krasnoselski-n.n.) că eu am contribuit la înlocuirea contractului 
de cumpărare a energiei electrice de la ucraineni cu cumpărarea ei de la 
Cuciurgan. Dar asta înseamnă pentru bugetul Transnistriei peste 70 de 
milioane de dolari anual” a declarat Dodon. Într-adevăr, „pasărea pre limba ei 
piere”. În dorinţa animalică de a atrage de partea sa Tiraspolul Dodon a 
recunoscut că este în stare să facă orice. Neplătind Rusiei pentru gazul 
consumat Tiraspolul cu concursul lui Dodon a pus în cârca lui moş Ion încă 70 
mln$ anual suplimentar la cele apr. 7mlrd $ datorii ale Tiraspolului pentru gazul 
consumat. Şi atunci să ne întrebăm: cine sunt cu mai mare dragoste faţă de acest 
mult pătimit pământ: unioniştii care doresc re-unirea cu Ţara şi asigurarea unui 
viitor mai bun acestei aşchii de popor român în mica familie românească 
reîntregită parte a marii familii europene sau aşa-numiţii statalişti (prosovieticii 
de ieri!) care fac totul pentru readucerea Basarabiei în ţarcul siberian? 

Să ne opunem acestor lupi mascaţi în piei stataliste de oaie. Să 
descoperim adevăratele scopuri ale acestor kremlinezi. Să-i dezbrăcăm ca omul 
de rând să le vadă goliciunea, folosind în acest sens toate mijloacele 
disponibile. Să nu uităm nici de minorităţile etnice, mare parte dintre care au 
căzut pradă campaniei ieftine dodoniste. Priveam deunăzi la postul TV al lui 
Dodon, NTV, o emisiune, în care moldoivanul Bogdan Ţîrdea (cel cu ochi de 
mongol!), valet de-al lui Dodon, se etala drept mare doftor şi politolog, 
vărsându-şi veninul antiromânesc în faţa unui găgăuz, care (bravo lui!) aducea 
argumente că România a reparat şcoli, grădiniţe, drumuri, a transmis microbuze 
pentru transportarea elevilor! Într-adevăr se spune că „mama lichelelor în 
Basarabia este veşnic însărcinată”. Ce mamă l-a născut pe acest kremlinez 
Ţîrdea? Speranţa este însă că grupurile etnice îşi vor da seama că sunt atrase 
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într-un joc periculos al lui Dodon şi că într-un stat civilizat cum este România 
vor fi mai bine protejate ca etnii.  

Diverşi păreologi afimă că RFG a avut dreptul să ceară Reunirea 
Germaniei de est deoarece aceasta era scris în constituţie. Într-adevăr, în 
conformitate cu Articolul 23 din Constituţie ce spunea că „...orice state vor 
putea adera printr-o simplă majoritate de vot”. Aceeaşi situaţie a fost şi în 
cazul celor două Vietnamuri. „În Constituţia României lipseşte clauza unirii 
Basarabiei cu România”, declară derbedeii, şi au dreptate. România (nu 
Republica Moldova) trebuie să lichideze consecinţele Pactului Ribbentrop-
Molotov. Ea a rămas unica ţară care încă nu a lichidat consecinţele acestui pact 
anacronic. De aceea este deosebit de binevenită propunerea dlui T. Băsescu de a 
înainta în Parlamentul României Legea privind reunirea Basarabiei cu România. 
Ar fi o lege logică, binevenită, care ar restabili adevărul istoric. Şi actuala 
Republica Moldova, creată de Stalin prin sfârtecarea teritoriului Basarabiei, ar 
trebui să-şi revendice teritoriile. În situaţia actuală, cea mai reală cale ar fi 
schimbul de teritorii (idee vehiculată şi de presa ucraineană!): Republica 
Moldova cedează Ucrainei Transnistria şi recapătă sudul Basarabiei cu ieşire la 
mare (astfel de cazuri au mai avut loc în istorie). Ar fi un schimb reciproc 
avantajos. 

Acum poate mai mult ca oricând trebuie să fim uniţi în jurul idealului 
unionist. A apărut o şansă. Să-i susţinem pe semnatari şi să favorizăm semnarea 
Declaraţiilor de Unire de multe alte administraţii locale. Să ne pregătim masiv 
de Momentul ReUnirii, care ar trebui să încununeze această „paradă a 
reunirilor”. 

Literatura și Arta, nr. 7, 15 februarie 2018 
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KAMIKAZII UNIONIȘTI 

 

„Să ştiţi: de nu veţi ridica./ Din sânul vostru un proroc./  
În voi viaţa va seca,/ Zadarnic soarta veţi ruga./  

Căci scoşi veţi fi atunci din joc./ Şi-ţi rămânea făr’ de noroc.” 
(Alexe Mateevici. Basarabenilor) 

  

Astfel îi avertiza pe basarabeni la 1918 marele patriot și poet Alexe 
Mateevici. Ieșiți din brațele ursului țarist, rusificați până la refuz, analfabeți, 
săraci basarabenii de atunci au fost însă mult mai treji la minte: au găsit mai 
mulți proroci – generația de aur unionistă, care a realizat în condiții extrem de 
dificile visul de peste o sută de ani de revenire acasă.  

Astăzi, în condiții mult mai bune, de aproape treizeci de ani suntem în 
căutarea unui proroc. Pe parcurs ne-am pricopsit cu tot soiul de proroci falși și 
acum am ajuns iarăși de unde am plecat. În a. 2007, în plin regim comunist, a 
apărut tânărul, promițătorul Dorin Chirtoacă care avea toate șansele să devină 
acel proroc, acel „salvator al Neamului”. În a. 2013 avea toate șansele să 
salveze Partidul Liberal de la pieire, dacă ar fi acceptat propunerea grupului 
reformator Hadârcă. În loc de lider incontestabil al dreptei a preferat să rămână 
pur și simplu „nepotul lui M. Ghimpu”. Iar Partidul Liberal a continuat să se 
prăbușească în hău, fiind părăsit metodic de grupuri întregi (I. Hadârcă cu 
grupul reformator, A. Guțu, A. Șalaru, mai recent V. Munteanu ș.a.). Mult 
așteptata, dar prea târzie, rocadă la conducerea PL-ului, anunțată în primăvară 
de M. Ghimpu pentru 16 septembrie, nu s-a mai întâmplat. Șeful a transferat 
Congresul pentru data de 1 decembrie, de Marea zi Centenară. El are nevoie de 
showuri nu de Reunire cu adevărat.  

De ce a făcut acest lucru când până la ziua alegerilor parlamentare vor 
mai rămâne puțin mai mult de două luni? Această perioadă este foarte mică 
pentru a reuși o cât de cât coalizare a forțelor de dreapta. Constatăm cu mare 
regret că unchiul l-a îngropat pe nepot fără nicio șansă de a reînvia (să ne 
aducem aminte cum în mod similar a procedat și Roșca cu magnificii săi și 
unde este astăzi cel mai puternic partid de dreapta de altă dată?). Dar fără PL 
această coalizare pe dreapta nu va fi completă. Mesajul a fost mai mult decât 
clar: PL se va avânta în alegeri de unul singur. În situația în care se află acum 
partidul nu are nicio șansă de a trece pragul de 6%. Și chiar dacă ar trece acest 
prag care va fi impactul unui grup din 6-7 deputați în parlament. Având chiar 13 
parlamentari (acum au rămas doar cu 9 (tot din cauza  managementului prost al 
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Partidului!)), ce impact a avut asupra politicii acestui stat eșuat în perioada 
2014-2018? 

Să încercăm să facem o analiză a forțelor atât de dispersate de pe dreapta. 
Deseori îmi vine întrebarea la prima vedere alogică: „Doresc oare unioniștii 
Unirea?”. Nu mă refer la cei peste 30% (care se apropie de 40%) care doresc 
Unirea cu ardoare, cu patimă, ci la liderași! Și nu găsesc un răspuns clar, 
univoc. Prin declarații fiecare din liderași este cel mai mare unionist, dar în 
fapte… Iar avantajele Reunirii sunt atât de evidente încât în mod natural îți pui 
întrebarea: de ce nu se reușește de făcut pași serioși în această direcție. Mă 
prind la gândul că „elita unionistă” nu dorește. Nu dorește să asculte de sfaturi, 
de chemările multiple ale unionistului de rând (care nu dorește posturi, dorește 
doar Reunirea cu Țara mamă!) devenite deja atât de banale. O stimată doamnă 
lideraș al „celui mai unionist partid care metodic ia sub 1% în alegeri” mă 
învinuia că mereu scriu și le dau sfaturi, că ei nu au nevoie de sfaturi. De ce-și 
permite aceasta stimată doamnă (și nu numai ea!) astfel de declarații de parcă 
unionismul ar fi o afacere personală. Ei bine stimată doamnă, eu sunt alegătorul 
de rând care trebuie să vă aleg în alegerile din iarnă. Cum mă convingeți prin 
fapte nu prin vorbe să vă votez? 

Să vedem cine se mai află pe segmentul de dreapta. Ah da. Noul partid 
unionist - Partidul Unității Naționale (PUN) apărut pe ruinele PL-ului, din 
așchiile desprinse de la el, fondat cu concursul nemijlocit al ex-președintelui 
României dl T. Băsescu. Atâtea speranțe se investiseră în acest partid care 
trebuia să vină în locul PL (așa cum PL a venit în locul PPCD și PFD), dar se 
pare că în zadar. De o jumătate de an acest partid parcă nici nu există în acest an 
crucial pentru destinul unionist al acestui colț de țară. Ultima declarație a lui     
A. Șalaru că PUN-ul ar putea să nu participe în alegerile parlamentare din 
februarie 2019 a fost chiar una ieșită din comun. În loc să se zbată, să contribuie 
la unificarea forțelor pe acest segment, el bate în special în cei care ar putea să-i 
fie aliați, inclusiv în problema Reunirii (e vorba de dna M. Sandu), iar acum 
bate în retragere, lăsându-i câmp de manevră kremlinezului Dodon. Iar acest 
kremlinez Dodon, luând în alegeri majoritatea și preluând împreună cu PD 
întreaga putere în stat, primul lucru pe care-l va face (a declarat acest lucru de 
nenumărate ori!) va scoate în afara legii toate partidele unioniste, inclusiv al 
dlui A. Șalaru. Nu aș vrea să-i dau dreptate marelui Voltaire care spunea ca 
politica înseamnă „dominarea celor lipsiți de scrupule asupra celor lipsiți de 
memorie”. Un dezamăgit unionist (ca mulți alții!) comentează pe rețelele de 
socializare declarația lui A. Șalaru: „Eu sunt unionist și voi vota doar pentru un 
partid care va susține ideea unionistă. Așa am procedat de ani de zile. Ani de 
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zile am votat doar cu partidele unioniste. La început, cu frontul, apoi cu 
liberalii, dar acum sunt în ceață, pentru că nu mai știu pentru cine să-mi dau 
votul…Indecizia mea mi-a fost accentuată și de anunțul de azi al lui Anatol 
Șalaru, pentru că, trebuie să recunosc sincer, simpatiile mele se înclinau spre 
acest partid, dar acum, după ce acesta a părăsit câmpul de lupte electorale, 
chiar nu mai știu pentru cine să votez…Teama mea cea mai mare e că îmi voi 
da votul pentru nu știu ce partid unionist și acesta nu va trece pragul electoral 
și atunci votul meu se va pierde sau se va duce la socialiști. Adică votând nu 
știu ce partid unionist, eu voi vota, de fapt, socialiștii. Or, tocmai lucrul acesta 
nu mi-l doresc… Tot gândindu-mă care ar putea fi soluția, cred că aceasta nu 
poate fi decât una singură. Ca partidele unioniste SĂ SE UNEASCĂ. Să 
demonstreze că sunt unioniste și să se unească. Militează pentru unire, dar 
luptă între ele. Oare nu e un paradox?”. Situația pe dreapta e clară că la 
moment nu avem pentru cine vota. Nici unul din partiduțe nu are șanse de a 
trece separat barajul de 6%. 

Ce avem pe centru-dreapta? Am spus în repetate rânduri că pe centru-
dreapta a apărut o oarecare construcție. Chiar dacă A. Nastase este vulnerabil 
criticii din partea binomului, fapt ce s-ar putea să aducă unele deservicii 
Alianței, totuși fenomenul de „unire a forțelor” își va spune cuvântul în 
aducerea voturilor. Această Alianță trebuie susținută în pofida tuturor 
neajunsurilor și să construim ceva pe dreapta nu să batem cu îndârjire în 
potențialii aliați în parlament. 

Ce avem pe stânga. Recunosc cu durere în suflet, stânga este cel mai 
organizat segment. Uitați-vă cum merg în teritoriu și își lansează candidații pe 
circumscripții (cu 5 luni înainte de alegeri!). Doar talimbul Voronin a reacționat 
la această încălcare a Legii privind alegerile, ceilalți au luat apă’n gură de parcă 
nu iar atinge. Ei bine, tăcerea PDM este explicabilă. Binomul și-a împărțit 
sferele de influență: tu Dodoane ia cât poți pe circumscripții, pe care ți le-am 
croit „sub tine”, iar eu voi cumpăra deputați independenți cât voi putea. Acest 
segment se umple de tot soiul de candidați certați cu legea. Șor, locul căruia e la 
dubă pentru miliardele furate, este susținut de guvernare pe toate căile. Pentru a 
scăpa de justiție candidează pe una din circumscripții la Orhei unde, să fim 
siguri, va câștiga cu concursul orheenilor cumpărați cu „pâine ieftină și 
distracții pe gratis”. Cât de ieftin se vând astăzi unii români basarabeni. Unde 
au dispărut acei orheeni care la 1918 au dat startul Unirii? Un alt penal certat cu 
legea, P. Corduneanu, anchetat pentru crimele comise împotriva tinerilor în 
evenimentele din 2009, candidează pe listele partidului socialiștilor la Hâncești. 
Parlamentul devine un fel de „krîsha” pentru infractori. 
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Privesc cu groază seară de seară pe ecranele televizoarelor la posturile lor 
(aveau 2, acum au vreo 51) cum socialiștii își lansează candidații în 
circumscripții. La început Căușeni, Ștefan Vodă, Soroca, Dondușeni, apoi 
Comrat, Cahul, Hâncești ș.a. La Comrat tov. Z. Greceanîi a declarat 
literalmente următoarele: „Găgăuzia este garantul existenței Republicii 
Moldova”. Nici mai mult nici mai puțin. Cei care întotdeauna, de la 90 încoace, 
au luptat împreună cu Tiraspolul pentru refacerea URSS, pentru intrarea în 
Rusia, acum acești kremlinezi socialiști îi consideră garanți ai statalității! Doar 
în acest colț de țară cu ființe fără coloană vertebrală, fără un elementar simț 
național, se pot întâmpla astfel de anacronisme.  

„Rușii din Moldova au suferit rușinea de a fi numiți minoritate 
națională”, scria referindu-se la evenimentele din anii 1990-1991 Anatoli 
Cernyaev, consilierul de politică externă al lui M. Gorbaciov. Ca să vezi mare 
rușine! Dar cum să-i numești altcumva dacă în Basarabia au rămas doar 4.75% 
(în celelalte state fost sovietice – cam tot atâția), iar românii basarabeni sunt 
peste 82%. Doar în perioada sovietică o minoritate rusă de vreo 12% deținea 
peste 80% din toate posturile de conducere de diferit nivel, considerându-se 
națiunea conducătoare. În 1991, după destrămarea URSS, rușii au simțit 
„rușinea” de a se retrage de la gurile Dunării, spre care au înaintat prin rapturi 
de teritorii timp de peste 300 de ani, la vreo 700 km spre est. Acum aceste 
lichele, acești trădători de neam, se stăruie să le șteargă „rușinea de pe obraz” 
rușilor și găgăuzilor rusificați care numai găgăuzi nu se simt. Practic toate mult 
trâmbițatele investiții rusești (nu sunt prea mari dar pentru o populație de apr. 
140000 sunt simțitoare) sunt orientate spre Comrat, spre acest copil răsfățat. Tot 
spre Comrat sunt orientate investiții și ajutoare din Turcia, Uniunea Europeană, 
SUA, care integral pe Basarabia pe parcursul a 27 de ani au depășit suma de            
5 mlrd de dolari în formă de ajutoare nerambursabile. Cât au dat rușii în această 
perioadă? Mai nimic. 

Simțindu-se puternici (de fapt nu Dodon care se află în topul sondajelor 
este puternic ci ceilalți sunt slabi) kremlinezii socialiști devin obraznici. În mare 
parte analfabeți dar gălăgioși ei îi bruiază pe ceilalți parteneri de pe platourile 
televiziunilor. Deunăzi un mucos, cu puțină, foarte puțină carte dar cu aere de 
mare lider al unei așa numite „asociații de tineret „Urmașii lui Ștefan” (să vadă 
marele Ștefan cum îi este terfelit numele de niște neisprăviți kremlinezi în 
marea tăcere a acelora care trebuie să-l apere, unde le stau picioarele le-ar sta 
capul) îmi dădea de la scandalosul post NTV „lecții de istorie, de bună purtare 
într-o instituție de învățământ”, ajungând cu o petiție până la Ministerul 
Educației. În interviul, pe care mi l-au cerut (în legătură cu niște standuri  
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informative de pură istorie a Neamului!), am spus că tinerii de genul acestui 
fanfaron trebuie să citească mai mult, să sape nu până unde-i spune șeful Dodon 
(până în sec. al XI, de parcă până atunci strămoșii noștri cu o istorie 
multimilenară pe care nu o au multe popoare cu apucături belicoase erau 
cățărați pe copaci în timp ce în est se construia o civilizație creștină prosperă!), 
ci până la rădăcinile adânci ale Neamului. Cât o să mai răbdăm bătaia de joc din 
partea unor obraznici cărora nu le putem riposta că suntem slabi, că liderii 
noștri unioniști sunt preocupați doar de lupte fratricide și de lustruirea imaginii 
unioniste. 

În general, sunt un unionist optimist și încerc să transmit acest optimism 
și altora însă simt tot mai mult că din cauza găinăriilor liderilor de partiduțe 
unioniste mi se năruie fundamentul de beton (vorba lui Ghimpu) a acestui 
optimism. Nu dor loviturile lichelelor kremlineze, dor inacțiunile, găinăriile 
politice ale acelora care și-au luat misiunea sacră de a ne duce spre Reunire. 
„…Când o mulțime de oameni se îmbogățesc prin luare de mită şi influența lor 
e mai eficace decât munca lor, când  legile nu te protejează contra lor, ci 
dimpotrivă, ei sunt cei care sunt protejaţi împotriva ta, când vei descoperi 
că este răsplătită corupția, iar onestitatea devine un sacrificiu  de sine, atunci 
vei putea  spune, fără teama de a greşi, că soarta societăţii în care trăieşti, 
este  condamnată” scria la 1950 scriitoarea americană Ayn Rand. Cu toate 
acestea nu consider (încă) că soarta societății basarabene este condamnată. 

În final termin cu niște minunate versuri deosebit de semnificative pentru 
această situație în care ne aflăm, cu o chemare către marele Ștefan: „Timpul nu-
l mai cruță,/ Nici soarta nu-l iartă / Bourul își plânge / Stema-nsângerată! (de 
statalistul Dodon-n.n.)…În fața icoanei / Lumea să se roage, /Ștefan să ne-audă 
/ Și să facă pace! / Timpul nu ne cruță,/ Soarta nu ne iartă / Turma stă și-
așteaptă, Boii stau și cată...” (Ion Cojocaru). 

Turma stă și-așteaptă! 
Literatura și Arta, nr. 42, 18.10.2018 

http://www.marianagurza.ro/blog/2018/10/15/41474/ 
http://www.logossiagape.ro/2018/10/15/valeriu-dulgheru-kamikazii-unionisti/ 

https://revistasingur.ro/altele/19472-valeriu-dulgheru-kamikazii-
unioniti.html?q=altele/19472-valeriu-dulgheru-kamikazii-unioniti.html 
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PARADIGMA DREPTEI UNIONISTE NEUNITE 
 

„Sărăcie-n ţară a mai fost şi-n trecut /Pribegii şi molime şi război/  
Dar ca azi nicicând n-am avut / Dezbinare şi-atâta ură-ntre noi” 

(Valeriu Barbu. Protest pentru o sărăcie demnă). 
 

Iată că a trecut și vara, iar pe segmentul de dreapta e liniște mortală. În 
pofida așteptărilor. În pofida multiplelor chemări la unire a dreptei. Doar bravii 
tineri unioniști, care au organizat Marșul Unirii de la Alba Iulia la Chișinău, au 
ținut sus flamura unionismului în aceste două luni de vară cu ploi și călduri 
tropicale, parcurgând pe jos Țara dintr-un capăt în altul. Nu au avut niciun 
incident pe parcursul celor peste 1300 km parcurși. Problemele au apărut acasă, 
la trecerea frontierei. Bravii vameși și grăniceri moldoveni, la comanda Șefului, 
le caută nod în papură. Poate și acest incident ne va face ca pe 1 septembrie 
toată suflarea românească să fie la mitingul „Marșul Centenarului”. Sperăm 
mult să fie începutul unificării Dreptei. 

 
 

De fapt e explicabilă această liniște. Liderașii noștri sunt în perioadă 
estivală. Partidul Liberal așteaptă congresul ordinar din septembrie (deja se aud 
zvonuri că va fi mai târziu. Da, unde atâta grabă!) de parcă acești ultracorecți 
liberali nu ar ști că există și congrese extraordinare atunci când situația o cere. 
Dar situația Partidului Liberal și a întregii drepte o cere de multă vreme! Și 
celelalte componente ale dreptei (PUN, PLR, PNL) au fost extrem de pasive 
sub aspectul unificării forțelor, dar destul de active în a se șfichiui reciproc. Am 
rămas atât de puțini, dezbinați de orgolii, ca să ne mai batem între noi. Este un 
soi de masochism. Cu un așa comportament al Dreptei există pericolul real de 
repetare a anului 2001, de a pierde catastrofal alegerile. 

Spre deosebire de dreapta centru-stânga și extrema stângă (binomul 
Plahotniuc +Dodon) se află în plină pregătire către alegeri deja de vreo doi ani.  
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Ei și ce dacă raitingul Partidului Democrat (partidul actual de guvernământ) 
este mic, jos de tot (între 5 – 7%). Important e să controlezi situația, să-ți 
pregătești terenul pentru a obține mandatele mult jinduite prin fraude. În acest 
sens peste 700 de primari locali din totalul de 950 sunt adepți ai PD-ului (în 
rezultatul alegerilor ei au obținut doar 287 de mandate de primari!). Și puterea 
centrală se află în întregime în mâinile lui Plahotniuc. De asemenea a fost 
votată în parlament Legea privind declararea voluntară a bunurilor și stimularea 
fiscală. Se vorbește că deplasarea datei alegerilor parlamentare de la sfârșitul 
lunii noiembrie 2018 pentru 24 februarie 2019 s-a făcut pentru a asigura 
„implementarea acestei legi” în mare parte pe durata actualei guvernări. Adică, 
prin această lege miliardul furat va fi legalizat. Iar Dodon spune că Legea e 
bună, semnând-o foarte rapid. Iată cum se vor pierde urmele furtului 
Miliardului. Nu mai vedem noi banii furați în vecii vecilor. 

După ce și-au împărțit frățește cu Dodon o jumătate din mandatele de 
deputați prin adoptarea votului mixt acum Plahotniuc este ocupat omul de 
cumpărarea celorlalte voturi. A lansat proiectul de construcție a 1000 km de 
drumuri rurale. Și construiește câte 1-2 km de drum în diferite sate, câștigând 
astfel susținerea acestor săteni. Mai face mare zarvă cu ieftinirea gazului 
(tocmai acum în campanie electorală care se vinde mai scump de vreo trei ani!), 
majorarea salariilor ș.a. minciuni electorale. 

O altă acțiune electorală a Guvernării este și „proiectul Șor”. Hoțul Șor, 
scula lui Plahotniuc, a fost lăsat în libertate tocmai în scopuri electorale. La 
comanda Șefului face declarații deochiate despre „acțiuni de corupere” ale dnei 
Maia Sandu. Cât adevăr conține vechea zicală românească că hoțul strigă cel 
mai tare „Prindeți hoțul”.O veche practică rusească demonstrează că dacă vrei 
să eviți cataclisme politice, răscoale, oferă-i gloatei distracții. Șor face tocmai 
acest lucru. Deschide ȘorheiLanduri la Orhei. Organizează tot soiul de concerte 
cu invitația unor artiști ruși care costă milioane. Televiziunile rusești (RTR 
Moldova ș.a.) îi fac publicitate largă. „Capitala patriotică a Moldovei s-a mutat 
la Orhei” declară televiziunile afiliate lui Șor și Plahotniuc. Sub ritmul unei 
melodii preluată din emisiunea de știri din perioada sovietică Șor și consoarta sa 
sunt prezentați drept cei mai mari patrioți, apărători ai statalității. „Eu voi 
reconstrui țara. Voi reface kolhozurile. Învățământul va fi gratis!” declara Șor 
de la înalta tribună orheiană în fața miilor aduși din toată Republica la distracții 
cu frigărui pe gratis, sub zgomotul șow-ului demonstrat de cele trei avioane 
invitate din România!, a zecilor de toboșari echipați în stilul lui Putin. Și acest 
cel mai mare hoț, cel mai implicat în furtul Miliardului, ne dă lecții de 
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patriotism, de luptă cu corupția! Acolo se mistuie miliardul nostru furat de Șor 
și Compania. 

Culmea, însă Orheiul î-a părut prea îngust acestui „mare salvator al 
națiunii”, ocupând și Chișinăul (la porunca Șefului)! Și aici, bătrâni și bătrâne 
aduși din toată Republica, au fost puși să se bată pentru o porție de hrișcă și 
pâine pe gratis. Prin declarații incendiare rostite de la tribună Șor, Tauber, 
Dudoglo ș.a., păziți de 3-4 rânduri de polițiști echipați special, îi ațâțau la 
conflict pe cei peste care au venit cu șatra lor. După spich Șor s-a retras grăbit 
ca un șobolan, păzit de polițiști și bodyguarzi, în mașină. E meritul zecilor de 
mii de protestatari, care au venit la un protest pașnic, și care nu s-au dat 
provocați. Vărsarea de sânge în seara de 26 august era în planul lui Plahotniuc, 
iar buldogul Șor nu a îndeplinit pe deplin ordinul Șefului. Iaș întreba pe 
ultrapatrioții care au bătut până la refuz în Dorin Chirtoacă (cu regret pentru 
unele păcate, dar totuși. Să ne amintim că procedura de demitere a lui D. 
Chirtoacă au pornit-o nu socialiștii, de fapt tot ei dar cu mâinile altora): asta au 
dorit ei să avem în centrul Capitalei? Cu Dorin Chirtoacă primar Șor cu șatra lui 
nu ar fi ajuns în Piața Marii Adunări Naționale. De ce suntem atât de miopi și 
scurți la minte? 

Sub orice limită a normalului sunt și așa numitele „activități de 
binefacere” ale lui Șor. Pe timpurile sovietice Republica era brăzdată de 
automobile speciale (avtolavki) care aduceau în sate lucruri deficitare. Acum 
zeci de mașini ale lui Șor fac același lucru. Pe lângă zecile de magazine sociale 
deschide altele noi. E o mare rușine să se întâmple astfel de lucruri după 30 de 
ani de redeșteptare națională. Se întâmplă aceste anormalități fiindcă suntem 
slabi. Într-adevăr, obraznicul mănâncă praznicul! 

De ce face Șor toate acestea? Este porunca Șefului (Plahotniuc !) pentru a 
rupe o parte din electoratul turmentat cu „binefacerile lui” și a nimeri în 
parlament pentru a scăpa de justiție. Nu m-aș mira de loc dacă l-aș vedea pe Șor 
candidat pe una din circumscripții din Orhei, neavând viză de reședință. Cu un 
așa șef va primi și certificatul de integritate necesar pentru înregistrare. Să fim 
siguri de faptul că Plahotniuc va face tot posibilul ca a doua și a treia instanțe de 
judecată în cazul lui Șor să aibă loc după alegeri. 

De unde are atâția bani acest fals mecenat? Ne-a spus Kroll: din furtul 
Miliardului, pe care noi, cei proști, îl vom întoarce timp de 25 de ani (anul 
trecut deja am plătit 800 mln lei). Culmea, însă acest hoț a dat în judecată 
compania Kroll pentru „defăimare”! Dacă mai țineți minte după băgarea lui 
Filat la dubă Plahotniuc a declarat că se va retrage din politică. Da, s-a retras! 
Tocmai în vârful piramidei puterii, devenind omul atotputernic. În plus, pe cel 
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care l-a ajutat în debarcarea lui Filat (pe Șor), î-l corcolește și îl pregătește de 
alegeri pentru a fura voturile unor rătăciți cumpărați cu pâine socială și distracții 
făcute tot pe banii lor. 

Și Dodon nu stă cu mâinile în sân. În spich-iul citit cu ocazia Zilei 
Independenței către „norod” (de menționat că cei care luptau împotriva 
Independenței în a. 1992 acum sunt cei mai mari luptători pentru 
independență!) a folosit un limbaj de piață: „sotzialka (sectorul social)” ș.a. 
Printre multiplele concedii și distracții ale tovărășiei sale a fost și turpohodul 
pioneresc făcut pe Muntele Sfânt. Printre mutrele însoțitorilor „măriei 
sale”, care numai cucernicie și mărinimie nu emanau, se afla și marele 
„voevod” de la făcătura dodonistă „Voevod” Nicolae Pascaru care, cu bale la 
gură, ne ameninţa recent: „Noi avem putere. Noi suntem mulţi, se vor alinia 
toate cluburile de arte marţiale, băieţi, liniştiţi-vă!”. Cum vă place Domnilor! 
Și toate acestea se întâmplă fiindcă suntem slabi, neuniți. De asemenea, la 
ultima împărțire de distincții de stat (dacă gurile rele vorbeau că președintele 
Timofte împărțea ordine cu găleata, atunci Dodon le împarte triplu) din cele 
apr. 50 de persoane, alese pe sprânceană după știm noi ce criterii, s-au aflat și 
12 popi de-ai lui Vladimir (care numai slujitori ai Domnului nu pot fi numiți!) 
(anterior Dodon mai oferise distincții de stat la altor 16 preoți, inclusiv 
controversatului Markel (pentru serviciile acordate în alegeri!) cu care recent a 
avut o întâlnire referitor la organizarea venirii lui Kiril în Republica Moldova). 
Dar și prima doamnă prin „fondul ei de binefacere” (să ne întrebăm de unde 
primește finanțare. Prima doamnă Timofte era o sărăntoacă în comparație cu 
socialista Dodon!) face campanie electorală socialiștilor. Să-l înțelegem pe 
Dodon. Se pregătește omul de alegeri și își dorește mai multă putere. Iar noi, cei 
proști, prin neunirea noastră îi o vom acorda pe tipsie. Să ne amintim cum unii 
ultrapatrioți deseori l-am bătut (pe nedrept!) pe președintele Nicolae Timofte 
pentru „muțenia” lui și ne-am pricopsit cu această rușine națională gălăgioasă. 

Pe centru-dreapta de bine de rău este constituit un bloc din 
PAS+PPDA+PLDM capabil să ia un segment important al electoratului 
(analiștii politici estimează între 30-40%). Acum această forță reală de opoziție 
regimului este cea mai atacată, folosindu-se metode dintre cele mai mârșave 
(inclusiv, provocarea din 26 august). În alegerile prezidențiale dnei Maia Sandu 
i se imputa că va aduce 30000 de sirieni (unde sunt acești sirieni?!). Iar acum 
este învinuită de „colaborare cu serviciile secrete rusești!”. Adevărate tâmpenii 
difuzate metodic de toate televiziunile lui Plahotniuc. 

Cât privește dreapta, actualmente este practic inexistentă. Nu mă refer la 
segmentul electoral, care conform sondajelor a depășit cifra de 30%. Mă refer la 



Basarabie răstignită (15)                                                                                  65 
 
forțele politice de dreapta capabile să gestioneze acest fond de aur. Printre ele 
cu anumite șanse de a obține o relativă susținere a electoratului ar fi PUN al lui 
T. Băsescu și PL al lui M. Ghimpu. De menționat că Partidul Liberal, unica 
forță reprezentativă de dreapta mai ieri, astăzi practic nu mai există. Iar           
M. Ghimpu se face a nu vedea acest lucru. El merge exact pe urmele lui               
Iu. Roșca care a stat cocoțat în fruntea PPCD până la dus la groapa de gunoi 
politic. Nici înlocuirea lui M. Ghimpu cu Dorin Chirtoacă, care a prea întârziat, 
nu mai poate salva partidul. Totuși aducerea lui Dorin Chirtoacă în fruntea 
Partidului ar putea favoriza tratativele de coalizare cu celelalte forțe de dreapta 
în vederea creării unei forțe unificate de dreapta. 

Partidul Unității Naționale este unul tânăr de perspectivă care însă nu a 
reușit încă să formeze structuri teritoriale în majoritatea localităților. Analiștii 
politici menționează că problema celor două partide este că la acest moment 
ambele se află în marja de eroare şi, deşi împreună fac peste 10%, separat ar 
putea lua fiecare sub 5% fapt care ar face ca cele două partide să nu ajungă în 
Parlament, iar voturile să se piardă. Ar fi repetarea a. 2001. M-a durut și critica 
adusă de președintele PUN A. Șalaru organizatorilor protestului de duminică. 
Suntem atât de slabi încât niște venetici gen Șor ne calcă în picioare, iar noi ne 
mai batem între noi. Doar unificarea tuturor așchiilor de pe dreapta și 
colaborarea cu centru-dreapta (PAS, PDA, PLDM) ne va permite să-i punem pe 
Plahotniuc, Șorhei ș.a. cu botul pe labe.   

Partidul Național Liberal, de asemenea, este inexistent. A promovat mai 
mult acțiuni distructive procesului unificării forțelor de dreapta. Să ne amintim 
de comportamentul sub orice nivel al candidatului PNL A. Can la funcția de 
primar al Capitalei. Nu-mi imaginez cum dna A. Can se va așeza la masa de 
tratative cu dl Constantin Codreanu după ce s-a comportat cu el atât de 
bădărănește în timpul campaniei electorale la primăria Capitalei. Ce a câștigat 
ea și, implicit, partidul din asta? Tocmai 0,17%. Ce a pierdut dreapta? 
Posibilitatea dialogului între aceste două componente privind unificarea forțelor 
de dreapta. Se aud zvonuri că dna Pavlicenco ar fi declarat că are lista 
completată pentru cele 51 mandate uninominale (în pofida faptului că PNL în 
ultimii 10 ani a luat sub 1%!). 

Astăzi există o problemă la toate partidele de dreapta - compatibilitatea 
participanților la negocieri. M. Ghimpu este absolut incompatibil pentru această 
funcție din cauza nenumăratelor declarații ostile în adresa liderilor 
componentelor de dreapta (mai toate ieșite din Partidul Liberal). În această 
funcție mult mai indicat ar fi D. Chirtoacă. Și conducerea PUN-ului trebuie să 
cântărească bine cine să fie reprezentantul său la negocieri. 
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Pentru asigurarea succesului în negocieri cel mai bine ar fi să se 
pornească de la tactica „tabula rasa”, propusă de altfel un an în urmă de 
președintele Congresului Mondial Român Dl Mircea Popescu. PL nu ar avea 
dreptul moral la o poziție privilegiată deoarece partidul de multă vreme este în 
continuă cădere, astăzi aflându-se în situația cea mai proastă din ultimii 10 ani. 
Partidul PUN tot nu ar trebui să-și revendice o poziție privilegiată deoarece 
chiar dacă este în continuă ascendență până în alegerile din iarnă nu are șanse 
reale de a deveni unic Partid de dreapta. Dar și partiduțele PNL, PLR ar trebuie 
să-și mai reducă din pretenții. La masa de negocieri trebuie neapărat să participe 
toate organizațiile politice și nonpolitice unioniste: PUN, PL, PLR, PNL, 
Partidul Ecologist „Alianța Verde”, Tinerii Moldovei, ODIP, BUN, Alianța 
2012, Sfatul Țării 2, FDRM.  Prin frumoasa acțiune „Marșul Centenarului” 
organizațiile de tineret reunite în „Alianța pentru Centenar” au demonstrat că 
pot să se unească și să facă lucruri mari.  

Cea mai bună variantă de unificare a Dreptei ar fi ca negocierile să 
finalizeze cu un congres unificator (pe tulpina unui partid) cu reprezentarea 
proporțională a componentelor în organele de conducere. O astfel de construcție 
unificată de dreapta ar avea toate șansele să ia peste 20% din voturi. Aceasta ar 
permite crearea unei singure liste pe cele 51 de circumscripții uninominale 
coordonată apoi cu blocul de Centru–dreapta (PAS+PPDA+PLDM). Centru 
dreapta are nevoie de apariția polului pe dreapta pentru a nu fi singuri împotriva 
celor doi rechini– Plahotniuc+Dodon. Acest pol va fi de real ajutor în realizarea 
obiectivelor sale de bază – doborârea regimului Plahotniuc și integrarea reală a 
Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și dreapta are nevoie de centru-
dreapta pentru a rezolva obiectivul său de bază – Reunirea cu România. 

Subiectul dreptei a devenit unul prea des vehiculat și nu întotdeauna 
argumentat. Deseori s-a procedat ca în cazul ciobanului mincinos și al lupului. 
Alarmele frecvente ale ciobanului că lupul atacă turma, care până la urmă se 
dovedeau a fi false, au făcut ca sătenii să nu mai sară în apărarea stânei atunci 
când lupul cu adevărat a atacat stâna. Este și situația noastră de astăzi. Mulți    
s-au dezamăgit în unii lideri ai dreptei. Dacă anterior lupul trecuse pe lângă 
turmă acum el e chiar în mijlocul ei și așteaptă momentul oportun să devoreze 
mioarele una câte una. Doar Unirea tuturor așchiilor mai poate salva Dreapta 
Unionistă! 

Literatura și Arta, nr. 34-35, 30 august 2018 
https://revistasingur.ro/altele/19220-valeriu-dulgheru-paradigma-

dreptei-unioniste-neunite.html?q=altele/19220-valeriu-dulgheru-paradigma-
dreptei-unioniste-neunite.html 
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CAPITOLUL II 

Basarabia în Anul Centenar 
 

 
 

„Ce destin... să-ţi moară ţara când împlineşte 100 de 
ani... de neiubire moare ţara asta... de nepăsare. Neiubire 

este să asişti pasiv la moartea ţării tale”.  
(Actriţa Oana Pellea. Despre destinul României”. 
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PARADA REUNIRILOR 

 

În ajunul marii sărbători pentru Neamul 
Românesc – 24 ianuarie 2018, când s-au împlinit 
159 de ani de la mica Mare Unire a principatelor 
Moldova şi Muntenia), a avut loc un eveniment a 
cărui importanţă va fi resimţită la justa ei valoare 
peste ani. În Anul Centenarului Unirii, în Basarabia 
a început parada Reunirilor. Până în acest moment 
şapte localităţi au declarat Unirea cu România. 
Primii au dat tonul cei din nordul Basarabiei 

(considerat de regulă roşu) – bravii, adevăraţii români din comuna Parcova 
(satul Parcova şi Fântâna Albă. Potrivit recensământului din 2014, în comuna 
Parcova, din cei aproape 2200 de locuitori, 55 la sută s-au declarat români). Pe 
23 ianuarie 2018, cu ocazia împlinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor 
Române, printr-o declaraţie semnata de autorităţile de aici, în frunte cu primarul 
Marcel Snegur, au decis să se unească cu Ţara-Mamă, România. „Ideea de a 
semna o astfel de declaraţie a venit din conlucrarea pe care o avem cu ODIP 
(bravo, tineri!). În şapte ani am implementat proiecte mari prin suportul 
financiar al României: reparaţia grădiniţei de copii, aducerea unui autobuz 
şcolar, avem multe alte proiecte de înfrăţiri şi proiecte culturale. Ca-n toate 
satele din Moldova, tinerii şi cei şcoliţi ne pleacă, satele rămân pustii, de aceea 
vrem să revenim la Țara-Mamă, să avem locuri de muncă decente şi să ne 
simţim stăpâni la noi acasă... Cred că vor fi ceva presiuni, pentru că, după cum  
ştiţi, conducerea noastră de la vârf nu-şi doreşte unirea, pentru că şi-ar pierde 
fotoliile şi influenţa, 
dar nu trebuie să ne 
speriem”, a mai 
declarat primarul M. 
Snegur (ales din 
partea PLDM).  

La doar o zi, pe 
24 ianuarie, i-a urmat 
sudul Basarabiei – 
consilierii locali din 
s. Feştelita (primar 
N. Tudoreanu, 

 
Primarul și consilieri din c. Parcova, Edineț. 
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PDM), r-nul Ştefan Vodă, şi centrul – primarii şi consilierii locali din s. Bardar 
(primarul independent P. Plugaru) şi Văsieni (primar S. Candu, PL), r-nul 
Ialoveni. Apoi, în ordine cronologică, au urmat: s. Opaci (primar Gh. Tărâţă, 
independent) pe 26 ianuarie, r-nul Căuşeni (regretatul Ion Ungureanu se 
mândreşte de acolo din ceruri cu consătenii lui); s. Ulmu (primar S. Braga, 
PNL) şi Ruseştii Noi (primar P. Codreanu, PDM), r-nul Ialoveni (pe 26 
ianuarie). Bravo! Adevăraţi fii ai Neamului!!! Istoria nu vă va uita. „În numele 
locuitorilor Moldovei răsăritene, în general, şi al cetăţenilor comunei noastre, 
în particular, în puterea dreptului istoric şi al dreptului de neam, pe baza 
principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi 
pentru totdeauna, comuna Feşteliţa, r-nul Ştefan Vodă, se uneşte cu Ţara-
Mamă, România”, scrie în declaraţia semnată de consilieri şi primarul Nicolae 
Tudoreanu (PDM). Iată că „paraziţii” şi „lepădăturile” (cum i-a numit 
kremlinezul Dodon pe cei care pledează pentru unirea Republicii Moldova cu 
România) au dat dovadă de multă clarviziune, hotărâre, trecând de la declaraţii 
(poate uneori frumoase, dar de cele mai multe ori sterile!) şi s-au ridicat la 
înălţimea adevăraţilor oameni de stat.  

Este simptomatic faptul că acelaşi proces a avut loc cu 100 de ani în urma 
în mai multe sate din Basarabia, inclusiv în Bardar - Costeşti. Trei sate au 
delegat în Sfatul Ţării câte trei deputaţi, iar alte 11 câte doi. Satele care au avut 
câte trei deputaţi în Sfatul Ţării sunt: Răzeni şi Suruceni din judeţul Chişinău şi 
Cuşelăuca din judeţul Soroca. Satele care au delegat în Sfatul Ţării câte doi 
deputaţi sunt (în ordinea alfabetică a judeţelor): Sângerei (Bălţi), Corjova 
(Tighina), Volintiri (Cetatea Albă), Bardar şi Costeşti (Chişinău), Bogzeşti, 
Ignăţei şi Isacova (Orhei), Popeşti, Tătărăuca Veche şi Tătărăuca Nouă 
(Soroca). „Vă dau o veste pe care cred că nu o au foarte mulţi români. Sunt 
patru comune (deja 7 – n.n.) din Republica Moldova care, săptămâna aceasta, 
au semnat că vor unirea cu România. Lucrurile încep să se mişte în Republica 
Moldova. Curentul unionist porneşte tot mai puternic. Eu cred că această flamă 
porneşte în Republica Moldova”, a afirmat Traian Băsescu.  

De fapt, să fim obiectivi, toate acestea au pornit de la Declaraţia 
Consiliului Raional Ialoveni din 3 ianuarie 2018 care prin dispoziţia nr. 01-g 
„Cu privire la organizarea şi desfăşurarea în anul 2018 a activităţilor 
educative şi cultural-sportive”, semnată de preşedintele Anatolie Dumitriu 
(PLDM), a decretat „Anul 2018-Centenarul Unirii” (declaraţie luată în furci de 
către kremlinezul Dodon). „În acest an, împlinim 100 de ani de la Marea Unire 
şi cei mai mulţi reprezentanţi ai Sfatului Ţării, care au votat Unirea, erau 
născuţi în acest teritoriu care astăzi se numeşte Ialoveni, începând de la 
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preşedintele Sfatului Ţării, Ion Inculeţ, până la ministrul de Externe, Ion 
Pelivan... Douăzeci şi două din cele 25 de localităţi ale raionului Ialoveni au 
semnat acorduri de înfrăţire cu primării din şapte judeţe din România - Iaşi, 
Vaslui, Ilfov, Dâmboviţa, Alba, Arad şi Bacău. Numai în anul trecut, cu 
sprijinul fraţilor din România, localităţile din Ialoveni au implementat proiecte 
în valoare de aproape 13 milioane de lei, contribuţia localităţilor din dreapta 
Prutului ridicându-se până la 60% în unele cazuri”, a declarat A. Dumitriu. 
Toate acestea vorbesc despre faptul cât de bine au procedat guvernările din 
România care au direcţionat ajutoarele financiare în localităţile Basarabiei (la 
Chişinău banii ar fi fost furaţi de guvernările lacome care s-au perindat).  

Să facem o scurtă analiză a sprijinului politic pe care-l au cei şapte 
primari: un primar de la PLDM (inclusiv preşedintele raionului Ialoveni); doi 
primari de la PDM, doi primari independenţi, un primar de la PL şi un primar 
de la PNL, partide care se consideră că duc flamura unionismului în Basarabia 
(la acest moment toate primăriile conduse de primari de la această formaţiune 
(PL) ar fi trebuit să fie în fruntea acestei mişcări). Observaţi un segment politic 
mai larg decât cel considerat tradiţional unionist. Aceasta vorbeşte despre 
necesitatea schimbării unor stereotipuri înrădăcinate până în prezent. Până la 
urmă, „nu contează de ce culoare e pisica, şoareci să prindă”. Să amintim aici 
şi faptul că am avut „mari unionişti” în declaraţii şi show-uri precum Iurie 
Roşca, dar care au trădat cauza. De asemenea, în istorie au fost multe cazuri 
când în jurul unei idei naţionale s-au unit pături mult mai largi, cum a fost în 
cazul Unirii de la 1859, când Partidul Liberal şi Partidul Conservator (aflate pe 
segmente politice diametral opuse) şi-au dat mâna. Dar şi Marea Unire din 1918 
a fost realizată de oameni politici cu diferite opţiuni politice (de ex. marele C. 
Stere era cu vederi de stânga). Eu cred că a miza doar pe segmentul tradiţional 
unionist, care este, din păcate, unul îngust, ar fi o greşeală, o mare greşeală. În 
acest an al Centenarului se prefigurează posibilităţi reale de a realiza Reunirea 
cu condiţia coalizării tuturor forţelor care doresc şi o pot face. 

Mulţi, în interior (de la unionişti până la unii moldovenişti înrăiţi de ieri!), 
şi în exterior, consideră Reunirea drept singura cale de salvare a acestei aşchii 
de popor român. „Singura şansă a Republicii Moldova este unirea cu Romania. 
Nu va deveni membră UE sau NATO într-un viitor apropiat”, a declarat ex-
preşedintele Traian Băsescu. „Speranţa mea este să nu mor înainte de a vedea 
Republica Moldova reunită cu Patria-Mamă (cu regret, decedând la vârsta de 
101 ani, a supravieţuit doar primelor 3 declaraţii de Reunire ale bravilor 
primari– n.n.). Ruşii au tot interesul să îi atragă pe moldoveni sub girul lor. 
Speranţa mea este în aceşti tineri; când vor fi aceşti tineri oameni care să 
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conducă Republica Moldova, părerea mea este că ei vor vota reunirea cu 
România, care este absolut firească, cu recunoaşterea dreptului pentru 
minorităţi, care nu sunt mulţi, 25%, nu mai mulţi, ca în restul ţării”, a declarat 
marele istoric român Neagu Djuvara în 2013. 

„Am să fac o declaraţie oficială care multora nu le va place. Eu deja nu 
mai cred ca poporul moldovenesc poate să aleagă conştient guvernanţii, şi 
dacă timp de 23 de ani situaţia cu criminalitatea nu s-a îmbunătăţit, ci s-a 
înrăutăţit, eu ajung acum la concluzia că singura posibilitate de a face ordine 
în Moldova şi să-i arestăm pe toţi criminalii de la putere este Unirea cu 
România... Eu am fost mereu pentru o Moldovă independentă, dar astăzi nu văd 
nicio perspectivă ca Moldova să fie un stat de drept, apărată de fărădelege, 
afară de Unirea cu statul care într-adevăr face reforme... Dacă mâine va fi 
referendum pentru unirea cu România, eu voi vota PRO... Eu văd cum în 
România se fac reforme, eu văd cum acolo sunt arestaţi bandiţii de la 
putere...”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă liderul Asociaţiei 
„Moldova Mea”, Fiodor Ghelici, dar şi liderul partidului „Patrioţii Moldovei”, 
Mihail Garbuz. 

„O parte semnificativă a poporului moldovenesc doreşte reunirea cu 
România. În ceea ce priveşte Republica Moldova şi unirea cu România – ei 
sunt o naţiune, să fim sinceri, ei vorbesc aceeaşi limbă (îl auzi tu oare, 
kremlinez Dodon, ce spune fratele tău slav?-n.n.). Diferenţa dintre limbi este ca 
şi între dialectul rusesc din Crimeea şi limba rusă”, a declarat M. Şevcenko, 
jurnalist, membru al Consiliului pe lângă preşedintele Federaţiei Ruse. „Eu cred 
că singura noastră şansă este unirea cu România. Iar Plahotniuc ne-a promis 
că, dacă noi vom vota acum (e vorba de votarea guvernului Filip - n.n.), atunci 
în 2019, el va efectua unirea cu România”, a răspuns liberalul V. Untilă la o 
întrebare la întâlnirea cu liberalii din raionul Cantemir. „N-ar fi rău, din punctul 
meu de vedere, să facem unirea astăzi. Orice om raţional îşi dă seama că, în 
cazul în care se face unirea, Moldova ajunge peste noapte membră a UE, în 
NATO, ceea ce înseamnă securitate, se vor egala pensiile, salariile, vor fi 
disponibile locuri de muncă... Voi merge la Bucureşti (pe 28.01.2018 - n.n.), voi 
începe un dialog cu prietenii de acolo, pentru a evalua care sunt şansele 
noastre (referitoare la depunerea cererii de aderare la UE în anul preşedinţiei 
României, 2019), ce ar putea să se întâmple, ce ar trebui să se întâmple în UE, 
la noi, acum, după alegeri, pentru a ne mişca...”, a declarat deputatul Iurie 
Leancă. Cu regret, și cel cu principii și valori M. Lupu ne sfătuia să nu ne 
grăbim să depunem cererea de aderare la Uniunea Europeană în a. 2015 fiindcă 
nu suntem pregătiți. „S-o depunem în a. 2018 când vom fi pregătiți” a declarat 
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M. Lupu. A trecut și anul 2018, iar noi am rămas tot acolo, pe pista de așteptare 
și nu se știe cât va dura. 

Reţelele de socializare au explodat. Sunt pline cu reacţii la faptele eroice 
ale autorităţilor din cele 4 comune. „E foarte bine, dar haideţi s-o înfăptuim 
odată! Toţi vom avea de câştigat. Iar minorităţile etnice, care atât de mult ţin la 
trecutul lor istoric, în sfârşit vor avea reala posibilitate de a se identifica şi de 
a-şi studia propria istorie şi nu vor mai fi nevoite sa vorbească doar ruseşte, 
fiind bulgari, găgăuzi, evrei, nemţi, ucraineni etc. Romania e ţara în care 
minorităţile nu au probleme”, scrie R. Sandu pe reţele de socializare. În anii 90’ 
era popular termenul de „Parada suveranităţilor”, după ce mai multe republici 
şi-au declarat suveranitatea. Aceasta a marcat începutul sfârşitului imperiului. 
Acum putem spune despre Basarabia precum spunea Gorbaciov: „Procesul s-a 
declanşat”. Aceşti bravi fii ai Neamului au fost spărgătorii de gheaţă, gheaţă 
care se părea că amorţise inimile celora care au obosit de atâta aşteptare. Cei cu 
inima română, răzleţiţi şi umiliţi de bădărănismul buldogilor socialişti, 
resemnaţi şi disperaţi de găinăriile politice ale „elitelor unioniste”, s-au trezit. 
De menționat că la moment sunt 166 de autorități locale semnatare din 
Basarabvia, 11 organizații, 37 de autorități locale și organizații din România. 
Despre acest lucru vorbeşte şi foiala în rândul trădătorilor de neam. „Nu avem 
altă opţiune decât să stăm împreună, iar împreună vom lupta dur împotriva 
celor care vor să distrugă statalitatea Republicii Moldova”, a declarat Dodon în 
timpul vizitei sale la Comrat. Dodon consolidează rândurile coloanei a cincea, 
atrăgând în această mlaştină dodonistă periculoasă şi minorităţile naţionale.  

Chemarea lui Dodon a fost prinsă din zbor. Uitaţi-vă cine sunt cei mai 
mari „patrioţi” ai acestui stat falit, cei mai mari 
„moldoveni”: toate cozile de topor, şovinii ruşi, 
născuţi aici, dar care nu au catadicsit să înveţe 
măcar la un nivel elementar limba naţiunii în 
mijlocul căreia au venit. Îl priveam deunăzi la o 
emisiune la postul NTV al lui Dodon pe unul 
Şapovalov, care declarase „...străbunii mei au 
venit aici cu 300 de ani în urmă (În primul rând 
stai cam prost cu aritmetica. De la 1812, când 
ați venit peste noi, n-au cum fi 300 de ani. În 
rândul doi tov. Şapovalov, stră-străbunii mei 
locuiesc aici cel puţin din perioada civilizaţiei 
Cucuteni, adică de peste 5000 de ani-n.n.), 
rădăcinile mele sunt aici, eu sunt adevărat 
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moldovean (dar de ce în 300 de ani nu v-ați catadicsit ca măcar limba celora 
peste care ați venit s-o învățați? În concepţia şovinului, noţiunea de moldovean, 
analogică numelui de rossiane, include toate grupurile etnice, care locuiesc în 
Basarabia-n.n.), iar cei care vor să distrugă ţara să plece în România”. Cum vă 
place, dragi moldoveni români? Iată cine sunt cei care „iubesc Moldova”, al 
căror scop este de a o aduce la sapă de lemn, după care să fie înghiţită uşor de 
urs. În aceeaşi emisiune, un alt derbedeu, o coadă de topor pe nume Pascaru, un 
tip incult, care nu cunoaşte nici elementara istorie a Neamului, însă de fiecare 
dată se dă filozofic cu părerea, declara şi el la unison cu rusul: „Cei mai mari 
patrioţi ai acestei ţări sunt ruşii, găgăuzii ş.a. Moldovenii sunt nişte trădători 
care vor să distrugă acest stat”. Dodon este susţinut masiv prin războiul 
informaţional dus de Rusia contra Republicii Moldova. 

Ce fac însă partidele unioniste? Să începem cu cel mai important (cu 
regret, acum nu mai este), Partidul Liberal, condus în permanență de                  
M. Ghimpu. Dl M. Ghimpu a făcut mai multe lucruri bune. Prin mobilizarea 
Partidului Liberal, în 2007, cu locomotiva Dorin Chirtoacă, în plin regim 
comunist, s-a reuşit câştigarea alegerilor locale în Chişinău, fapt ce a reaprins 
speranţa celor cu inimă română în mai bine. Dl M. Ghimpu a fost primul 
preşedinte care a spus răspicat ruşilor că „eliberarea” din 1940 a fost, de fapt, 
ocupaţie, declarând prin decret prezidenţial ziua de 28 iunie drept Zi a ocupaţiei 
sovietice şi a comemorării victimelor regimului totalitar comunist. A fost 
primul preşedinte care s-a preocupat în mod serios de demascarea crimelor 
regimului comunist din Basarabia, instituind în acest scop o comisie 
prezidenţială, în frunte cu istoricul Gh. Cojocaru, menţionând că, în 1940 – 
1949, criminalii sovietici au exterminat prin închisorile enkavediste, foamete 
organizată, deportări, floarea aşchiei de naţiune din Basarabia. A făcut lucruri 
bune, dar ce face acum pentru apropierea Unirii? „Nu am avut nimic cu domnul 
Băsescu. Este alegerea dumnealui, dar este o alegere proastă, pentru că s-a 
dus cu cei care au trădat PL. Eu şi colegii mei nu o să mergem niciodată cu ei 
alături (Dar cu cine? Cu Dodon, Plahotniuc?). Între Ghimpu şi Băsescu este 
mare diferenţă (de acord!). Unirea trebuie să o facem noi de aici (și de ce n-o 
faci?), dar nu Băsescu de la Bucureşti (Curat bădărănism. Dar tocmai T. 
Băsescu a făcut cel mai mult pentru apropierea ReUnirii, inclusiv prin 
acordarea mult mai legera a cetățeniei). Noi trebuie să facem ca să avem o 
majoritate unionistă în Parlament (Cum? Prin război fratricid cu toți ceilalți 
unioniști!)”, a declarat Ghimpu, deunăzi la o emisiune televizată. Și de ce nu ai 
făcut-o până acum? De ce nu ai putut păstra măcar unitatea propriului partid, 
nemaivorbind de unitatea tuturor unioniștilor? Într-o altă emisiune televizată 
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preşedinta PNL, Vitalia Pavlicenco (şi ea cu apucături împotriva lui T. 
Băsescu), declara că unioniştii s-au decepţionat de vectorul european şi în 
alegerile din toamnă vor vota partidul ei unionist, care în alegerile trecute a luat 
tocmai 0,43%. O, sfântă naivitate (să nu mă exprim mai dur!).  

Care ar fi ieşirea din acest impas? Am mai spus-o şi o mai spun: 
aducerea de urgenţă a lui D. Chirtoacă în fruntea PL-ului, care să intre în dialog 
cu toate forţele unioniste, inclusiv cu foştii săi colegi de partid şi, în special, cu 
dl T. Băsescu, cu care a avut relaţii foarte bune, pentru a contribui la crearea 
acelui pol pe centru-dreapta atât de necesar în acest an. Mă adresez membrilor 
PL-ului din teritoriu: demonstraţi că nu sunteţi simple maşini de vot şi că vă 
doare soarta de mai departe a acestui colţ de ţară. Fiţi la înălţimea fraţilor voştri, 
care deja simbolic au votat Unirea. 

Bunii noştri fraţi şi surori de la ţară (acolo unde s-a născut veşnicia!), 
numiţi dezmierdător şi „talpa ţării”, au demonstrat că sunt mult mai lucizi, mult 
mai treji la minte şi mai hotărâţi în luarea deciziilor decât liderii partiduţelor de 
dreapta. Pentru ca această paradă a Reunirilor să nu se împotmolească, să ia 
avânt şi să strivească în calea sa toate cozile de topor, tot ce e rău în acest colţ 
de ţară, este strict necesară unirea eforturilor tuturor forţelor care doresc şi pot 
face Re-unirea. Pentru mobilizarea tuturor unioniştilor (care, conform 
sondajelor, sunt peste 30%) ar trebui organizate mai multe manifestări naționale 
în acest An Centenar. 

Să ne ajute Dumnezeu să revenim acasă după un lung drum de pribegie şi 
surghiun siberian. 

Literatura si Arta, nr. 5, 1 februarie 2018 
http://www.revistasingur.ro/altele/18137-valeriu-dulgheru-parada-re-

unirilor.html?q=altele/18137-valeriu-dulgheru-parada-re-unirilor.html 
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RĂZBOIUL INFORMATIC DE ZOMBARE A MASELOR 

 

„Iei unui popor istoria şi peste o generaţie el se transformă în gloată, iar 
peste o altă generaţie poate fi condus ca o turmă” 

(Goebbels, ministru al Educaţiei şi Propagandei hitleriste) 
 

Dar tocmai aşa a procedat Rusia cu peste 100 de popoare mici, pe care    
le-a cucerit şi care au dispărut. Ele nu au dispărut fizic, ci s-au dizolvat în masa 
de aşa-numiţi „rossiane” (un fel de homo russus). În momentul în care le-a fost 
luată istoria, ele s-au transformat într-o turmă, pe care o poţi conduce, o poţi 
despuia de tot ce are. „Rossiane” a devenit un fel de Babilon, în care întâlneşti 
mai toate religiile de bază din lume: creştin-ortodoxă (aici Moscova se doreşte a 
fi o a doua Romă!), musulmană, budistă, iudaică, de asemenea, şi alte multe 
credinţe idolatre ale popoarelor mici din Siberia şi din Nord. Dacă luăm în 
considerare declaraţiile naţionaliştilor ruşi că în acest amalgam ruşii reprezintă 
doar vreo 8%, atunci e clar ce popor este acesta. „Ei nu sunt poporul plin de 
îndărătnica mândrie, ce provoacă pe alte popoare la luptă dreaptă şi 
întăritoare; sunt poporul ce-şi dă mereu silinţa să dezarmeze pe celelalte 
popoare, pentru ca apoi să şi le supună. Pentru aceea ocuparea pe cât se poate 
de îndelungată a ţărilor străine este unul dintre semnele deosebitoare ale 
politicei ruseşti; e peste putinţă ca o ţară să fie timp mai îndelungat ocupată de 
oştiri străine, şi mai ales de oştiri ce au în purtarea lor dulceaţa omorâtoare, 
fără ca în populaţia ţării să nu scadă energia vitală, fără ca ocupaţia să nu 
devie o deprindere şi încetul cu încetul o trebuinţă, din ce în ce tot mai viu 
simţită”, scria în cunoştinţă de cauză marele Mihai Eminescu.  

Această aşchie de popor român din Basarabia este de peste 200 de ani sub 
ocupaţia Rusiei ţariste, apoi sovietice (26 de ani de aşa-numită independenţă au 
fost dominaţi informaţional, economic, ideologic de aceeaşi Rusie!) şi este 
imposibil „...ca în populaţia ţării să nu scadă energia vitală, fără ca ocupaţia 
să nu devie o deprindere şi încetul cu încetul o trebuinţă din ce în ce tot mai viu 
simţită”. În consecinţă, la românii basarabeni a apărut sindromul sclavului, 
„ocupaţia devenind o deprindere”. În acest sens, deosebit de caracteristic este 
comportamentul lui Ion din dialogul ce urmează: „Nu-i iubesc pe românii iştia”, 
spune Ion. „De ce, măi Ioane?”, îl întreabă Vasile. „Pentru că jandarmii 
români l-au bătut pe bunicul meu”, răspunde Ion. „Nu cred. Hai să-l întrebăm”, 
zice Vasile. „Nu se poate. L-au împuşcat ruşii în Siberia”, răspunde Ion. Din 
păcate, nu este un banc, este mai mult un mod de gândire deformat de 
propaganda rusească, care a picurat ca picătura chinezească pe creierul 
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basarabeanului timp de peste 200 de ani şi mai picură încă chiar după 26 de ani 
de aşa-numită independenţă.  

Cel mai nesecurizat în Republica Moldova rămâne spaţiul informaţional, 
dominat în proporţie de 80-90% de propaganda rusească. De peste 25 de ani 
Republica Moldova este ca o gospodărie fără gard a unei vădane. În spaţiul 
informaţional al Republicii Moldova a intrat oricine a dorit. În mod legal sau 
ilegal (prin intermediul cozilor de topor autohtone) Rusia a acaparat practic 
întreg spaţiul mediatic (TV, radio), compromiţând în mod serios securitatea 
informaţională a cetăţenilor săi. „Republica Moldova seamănă cu o mamă care 
în toţi aceşti 26 de ani şi-a lăsat copiii să fie educaţi de o mamă vitregă”, a 
declarat Vlad Ţurcanu, ex-consilierul preşedintelui Nicolae Timofti, într-o 
emisiune de la Moldova 1.  

Pentru securizarea spaţiului informaţional se cerea de multă vreme 
adoptarea unei legi care să mai potolească puhoiul de minciuni şi dezinformări 
ruseşti. În sfârşit, zilele trecute preşedintele Parlamentului, A. Candu, a aprobat 
Legea care limitează retransmiterea programelor tele-radio cu caracter politic pe 
teritoriul Republicii Moldova. Este o lege mult întârziată, fapt ce a dus la 
zombarea a sute de mii de români basarabeni orientaţi spre estul sălbatic, adică 
în direcţia de unde de circa 1000 de ani a venit răul peste noi. Trebuia adoptată 
mai de mult, atâtea guvernări democratice s-au perindat. Mă miră însă reacţia 
unora care iau în furci Legea doar pentru faptul că nu a fost iniţiată de ei. După 
mine „nu contează de ce culoare e pisica, şoareci să prindă”. Problema 
noastră, a tuturora, este să o facem să opereze.  

Tehnologiile de manipulare a maselor nu sunt noi, au fost folosite de mai 
toate imperiile, însă cel mai mult au avansat în acest domeniu „imperiul răului” 
expresia președintelui american R. Reagan. La început Imperiul Țarist manipula 
popoarele (în special din Balcani) cu falsa eliberare a creștinilor ortodocși. Mai 
apoi imperiul sovietic manipula o întreagă lume cu falsa idee comunist-
socialistă de „egalitate și fraternitate”, dar și propriul popor prin educarea 
generațiilor de „pavlici morozovi”, de octombrei, pioneri, komsomoliști. În 
scopuri militare sunt cunoscute tehnologii de manipulare a maselor prin 
utilizarea undelor de o anumită frecvență cu efect de transmitere a informațiilor 
dorite la nivelul subconștientului. În acest sens este cunoscut și experimentul cu 
al 25-lea cadru (tehnologiile vechi de producere a filmelor se bazau pe 
producerea a 24 cadre pentru fiecare microsecvență din film). Autorii acestui 
experiment au introdus al 25-lea cadru după fiecare microsecvență a unui film 
care conținea reclama Coca-Cola (acest cadru nu este sesizat (conștientizat) dar 
se depune la nivelul subconștientului). După vizionarea filmului majoritatea 
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spectatorilor au alergat la buticuri pentru a cumpăra Coca-Cola. Același efect se 
petrece și în cazul propagandei metodice rusești. 

Despre importanţa războiul informatic vorbea cel care a adus această 
armă de dezinformare şi minciună la nivel de perfecţiune – J. Goebbels, 
ministrul Propagandei hitleriste. În mâinile regimurilor dictatoriale (de ex. ale 
lui Hitler şi Stalin) această armă a fost deosebit de eficientă pentru ei şi 
periculoasă pentru adversari. Astăzi această armă psihologică este folosită pe 
larg de regimul dictatorial Putin. Legea a intrat în vigoare, iar cuibul de viespi 
s-a activat. Ţarul de la Kremlin prin armata de valeţi şi kremlinezii noştri 
autohtoni au pornit un adevărat război împotriva acestei Legi. Îşi dau perfect 
seama că fără această armă psihologică şansele lor de acaparare a întregii puteri 
în acest colţ de ţară şi aducerea lui în ţarcul rusesc sunt reduse. Astfel, Duma de 
Stat a Federaţiei Ruse a discutat pe 24 ianuarie 2018 o declaraţie de protest faţă 
de „legea anti-propagandă”. „...Autorităţile ruse în colaborare cu instituţiile de 
presă ruseşti vor studia metode de a continua transmisiile de emisiuni radio-tv 
pe teritoriul Republicii Moldova „în noile condiţii de limitare a libertăţii 
expresiei (ca să vezi ce etalon de libertate de expresie este acum Rusia lui Putin, 
într-adevăr, să ne aşteptăm la noi porcării mediatice din partea lor - n.n.)”, a 
spus K. Zatulin, vicepreşedintele Comisiei pentru legăturile cu CSI şi Eurasia.  

Kremlinezul Dodon foloseşte la maximum această trambulină electorală. 
Zilele trecute a participat personal două seri consecutiv la două emisiuni la 
posturile TVC 21 şi ProTV (În Profunzime. Bravo, Lorena Bogza. S-a dovedit a 
fi adevărat bărbat al 
Neamului. Prin întrebările 
puse kremlinezul se 
simţea ca pe jăratic!). 
Valetul său, marele doftor 
în ştiinţe B. Ţîrdea, de 
unul singur, conversa cu 
moderatorul Iu(da) Roşca 
la NTV. La Accent TV, 
un alt valet rusul șovin B. 
Şapovalov, lumina 
poporul ce crimă face Republica Moldova prin declararea acestui război 
informaţional Rusiei. Iar la postul STS, un ditamai funcţionar de rang înalt din 
Duma de Stat spunea că Republica Moldova a declarat război Rusiei (se referea 
la declaraţia preşedintelui Parlamentului, A. Candu, „că Rusia trebuie să 
plătească miliarde pentru staţionarea nelegitimă a bazei sale în Transnistria”). 
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Curat murdar în adevărat stil rusesc. Îți intră nelegitim Ivan în casă, iar dacă 
peste ani de zile, când te saturi de el, îl rogi să se care acasă, asta înseamnă că îi 
declari război!  

Priveam deunăzi emisiunea „Ora expertizei” la Jurnal TV, moderatorul  
D. Mişin, avându-i drept invitaţi pe dna V. Pavlicenco, V. Saharneanu şi 
buldogul de pază al lui Dodon, Gr. Novac, care a avut un comportament ieşit 
din comun. De fapt, de ce ar trebui să ne mire comportamentul acestor valeţi. 
La emisiuni ei vin cu lecţia învăţată de acasă (a recunoscut însuşi valetul 
Novac). Dodon i-a instruit să se comporte ca adversarii din povestea cunoscută: 
la orice declaraţie a adversarului ei să răspundă „Şi noi pe voi!”. Funcţia de 
moderator şi-o preluase kremlinezul. Moderatorul prezenta nişte imagini cu 
palatul lui Dodon în contextul furtului Miliardului din emisiunea pregătită de 
jurnalista invitată de Dodon de la Moscova (într-adevăr, pasărea pre limba ei 
piere), iar valetul numără frunzele din copacii nimeriţi în cadru.  

Moderatorul prezenta o secvenţă din vizita la Comrat (acest baistruc 
răsfăţat) a lui Dodon şi a „membrilor echipei electorale”, ambasadorul Rusiei  
F. Muhametshin, „preafericitul” (fiindcă e în echipa lui Dodon?) mitropolit al 
Chişinăului şi Întregii Moldove Vladimir. De menţionat că Vladimir a fost 
învestit de patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii Kirill cu dreptul de a purta a 
doua panaghie (o iconiţă emailată cu chipul Fecioarei Maria, purtată de ierarhi 
la piept (pentru mare credinţă în Hristos), înmânată de ziua împlinirii a 100 de 
ani de la întronizarea Sfântului ierarh Tihon, Patriarh al Moscovei şi al Întregii 
Rusii. Să amintim enoriaşilor că Patriarhul Tihon a fost cel care l-a înfruntat pe 
bolşevicul Lenin şi care, acum 100 de ani, la 19 ianuarie 1918, i-a anatemizat pe 
bolşevici. Până în prezent anatema nu a fost ridicată, deci se mai răsfrânge 
asupra urmaşilor satanistului şi bolşevicului nr. 1, V. Lenin. I. Dodon este unul 
dintre cei mai fideli. „Dumneavoastră știți părerea mea despre ortodoxie 
(desigur, o știm. Și-a expus-o clar în 2011 când a primit carnetul de comunist 
din mâinile comunistului nr. 1 V. Voronin. Nu știm dacă și enoriașii găgăuzi o 
știu. Cine să le-o spună?)” a declarat talimbul Dodon. „În timpul vizitei mele la 
Moscova l-am invitat pe preasfinția sa Kiril să viziteze în luna septembrie 
Chișinăul (da, mai aproape de alegeri. Încă un membru al echipei electorale al 
lui Dodon trimis de Putin, șeful campaniei electorale a PSRM!). Vom face tot 
posibilul ca să viziteze și Comratul… Ne-am sfătuit cu familia și am hotărât să 
donăm 1 mln de lei Comratului (la salariul lui de președinte de vreo 160000 de 
lei/an, de unde va lua acest milion?) pentru a-l pregăti către sosirea preasfinției 
sale” a declarat „marele creștin satanist” Dodon. Da, a mai fost în istorie un 
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Grigorii Potiomkin care vopsea copacii în verde, fațadele caselor care dădeau la 
drumul, pe care trebuia să treacă Ecaterina a II-a).  

Iar la toate acestea buldogul Novac, neavând ce comenta, venea cu lecţia 
învăţată de acasă. „Mai tăceţi voi acolo. Voi, care împreună (Pavlicenco, PNL 
şi Saharneanu, PLR – n.n.) aţi acumulat 2 % (a stat vreo două minute cu 
creionul în mână la direct să calculeze!), mai tăceţi. Poporul nu e cu voi”, a 
declarat valetul kremlinez. Îmi era milă de cumpătatul V. Saharneanu (şi 
Pavlicenco!), atacaţi la persoană de acest individ fără cei şapte ani de acasă, fără 
elementarul bun-simţ. Însă într-un fel, are dreptate. Chiar dacă manipulăm cu 
cifre de peste 30% (cum încerca să-i demonstreze valetului Novac dna 
Pavlicenco) în alegeri luăm mai nimic. Din cauza neunirii noastre. Atâta timp 
cât nu vom înțelege că haita de lupi î-i atacă pe singuratici, nu-i vom putea ogoi 
pe buldogi. Dar cine să-i pună sârmă în bot godacului dacă suntem atât de mici?  

Priveam deunăzi emisiunea analitică „Bună seara” la Moldova 1 cu 
jurnalistul M. Surdu, la care se discuta Legea privind limitarea retransmiterii 
programelor televizate şi radiofonice cu conţinut ideologic, militar, avându-i 
drept invitaţi pe dnii V. Ţurcanu, ex-consilier al preşedintelui N. Timofti,           
C. Munteanu, deputat PDM, R. Boţan, deputat PL, şi tov. V. Batrâncea, deputat 
PSRM. Comportamentul obraznic al valetului prezidenţial Batrâncea a fost sub 
orice nivel: un avocat exclusiv al Rusiei, obraznic, agramat, cu câtă fermitate 
apăra interesele Rusiei la Chişinău, urmând să facă acelaşi lucru la Bruxelles. 
Mă miră tembelismul acestui kremlinez: cum să te duci după „dreptate” la cei 
pe care îi deteşti atât de mult (mă refer la UE)? Aceşti kremlinezi mizează pe 
sfânta naivitate a occidentalilor când e vorba de drepturile omului. Un spaţiu 
informaţional dominat exclusiv de peste 26 de ani de o armată de posturi de 
televiziune ruseşti, care au format un nou tip de homo sovieticus – homo russus: 
tipi proruşi agresivi, intoleranţi, agramaţi. 

Dezinformarea curge gârlă. Este dezmințită o minciună, pică alta la fel de 
gogonată. Vrând-nevrând, te bate gândul că fosta metropolă ne pregătește ceva. 
„Republica Moldova este ţinta unui război informațional de cea mai înaltă 
intensitate din partea Federaţiei Ruse (se plasează în categoria a 4-a din 5 
posibile), ceea ce înseamnă dominare aproape totală a spațiului public al 
Republicii Moldova, inclusiv, partide politice, politicieni, societate civilă. 
Atunci când 80% din conținut și influență aferentă este produsă într-un  terț 
stat, ai o problemă majoră în comunicarea cu propriii cetățeni”, avertizează 
un studiu făcut recent de doi experţi, O. Nantoi de la Institutul de Politici 
Publice şi Iu. Chifu de la Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning.  
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„Rusia duce un adevărat război informaţional global”, declară un grup de 
experţi din Comitetul pentru Relaţii Externe al SUA, care au elaborat 
documentul pe 206 p. „Războiul asimetric al lui Putin împotriva democraţiei 
ruse şi în Europa: implicaţii pentru securitatea naţională a SUA”, pus pe masa 
Senatului. Este cel mai serios document, în care se ocolesc formulările 
diplomatice (atât de gravă este situaţia!) şi care cuprinde metode de intervenţie 
ale Federaţiei Ruse (prin armata de agenţi puşi sub acoperire, biserică, lumea 
interlopă ş.a.), nume implicate, sumele enorme de bani direcţionate. De ex., se 
prezintă implicarea postului „RussiaToday” din Gemania, Franţa în finanţarea 
partidelor extremiste (preşedintele Macron l-a învinuit în mod direct, la o 
întrevedere, pe Putin cu privire la implicarea „RussiaToday” în campania 
electorală prezidenţială din Franţa, peste 300 de milioane de euro). Raportul 
prezintă o hartă extinsă a răspândirii propagandei ruse (practic toate ţările 
europene).Rusia alocă peste 200 de milioane de dolari prin „Rossotrudnicestvo” 
în străinătatea apropiată şi alte peste 100 de milioane de dolari sub formă de 
granturi pentru sprijinirea ONG-urilor în Republica Moldova, Ucraina, Georgia, 
Armenia şi Balcani. V. Iakunin, fost general KGB pus de Putin şef pe căile 
ferate ruseşti (R. Usatîi îi este subaltern), a direcţionat peste 200 de milioane de 
dolari pentru promovarea propagandei ruse prin cunoscutul landromat rusesc, 
care doar prin băncile moldoveneşti a spălat 22 de miliarde de dolari. Datele 
statistice arată că, în ultimii ani, din Rusia au fost retrase 105-110 miliarde de 
dolari. În Ministerul Apărării al Rusiei a apărut un nou departament de 
dezinformare (precum Hitler și Stalin aveau un minister al Propagandei).  

Dacă Rusia a reuşit să penetreze atât de uşor democraţiile consolidate, ce 
să mai vorbim de democraţiile neconsolidate, precum este cea din Republica 
Moldova. Rusia continuă cu îndârjire Marele Război pentru Apărarea lui Dodon 
şi va folosi toate mijloacele. Iar noi, cei mulţi, dar proşti, ce facem? Continuăm 
să ne autobiciuim, să ne mâncăm între noi? 

Să nu călcăm iară și pe aceeași greblă. Să nu repetăm greșeala din 
alegerile prezidențiale care ne costă acum foarte scump. Să fi fost puțin mai 
uniți nu ne-am fi făcut de râsul lumii cu acest kremlinez Dodon. Doar într-un 
singur an cât a reușit să strice. La ce să ne așteptăm de la acest mankurt în 
următorii trei ani. Dodonul, „președinte al întregului popor”, a declarat deja că 
va participa în alegerile parlamentare din toamnă sub nr. 1 pe listele PSRM. Nu 
au mai făcut nimeni așa până la el, nici chiar comunistul nr. 1 V. Voronin. Ce 
mare greșeală au făcut intelectualii că i-au permis accederea acestui kremlinez 
lipsit de orice scrupule, de cei 7 ani de acasă, în  jilțul de președinte. „Cel mai 
mare păcat este înălțarea nemeritului” spunea marele Eminescu, dar noi 
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tocmai aceasta am făcut. Culegem cu toții roada miopiei noastre. Culmea, însă 
insistăm de a călca încă o dată pe aceeași greblă: prin neunirea noastră (în anul 
Centenarului Unirii) să-i înmânăm kremlinezului Dodon întreaga putere în stat. 

Unica şansă de a-i pune porcului sârmă în bot este unirea dreptei şi 
crearea din aceste aşchii a unui pol unionist serios, de care să se teamă şi aceşti 
dulăi kremlinezi, care au devenit prea obraznici. 

 

Literatura și Arta, nr. 6, 8 februarie 2018 
http://www.revistasingur.ro/altele/18159-valeriu-dulgheru-rzboiul-

informatic-i-zombarea-maselor.html?q=altele/18159-valeriu-dulgheru-rzboiul-
informatic-i-zombarea-maselor.html 
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BLESTEMUL CARE URMĂREŞTE DREAPTA 

 
„Neamul tracilor este cel mai numeros, după cel al inzilor (cei 

care locuiau la Indus). Dacă ar avea un singur cârmuitor sau dacă 
tracii s-ar înțelege între ei, el ar fi de nebiruit şi cu mult mai puternic 

decât toate neamurile, după socotința mea. Dar acest lucru este cu 
neputință și niciodată nu se va înfăptui. De aceea sunt aceștia slabi”. 

(Herodot, „părintele istoriei”, apr. 2500 de ani în urmă) 
 

Este ca un blestem care ne 
urmăreşte de peste 2000 de ani. Pe 
parcursul multimilionarei istorii stră-
strămoşii noştri au avut de pătimit din 
cauză că nu au fost uniţi (poate cu 
excepţia perioadelor lui Burebista şi 
Decebal, când, uniţi fiind, i-au făcut pe 

puternicii lumii – romanii, să-i respecte). Şi astăzi se aud aceleaşi constatări: 
„Unioniştii nu se pot uni între ei, cum pot să facă unirea cu România? Şi asta e 
bine”, spunea zilele acestea la un post de televiziune kremlinezul socialist Gh. 
Novac. Are dreptate tălâmbul. Dacă nu faci unirea între unionişti, despre care 
unire cu Ţara poate fi vorba? Desigur, pentru cozile de topor o astfel de stare e 
bună, e chiar foarte bună. Nestingheriţi de nimeni, pot face orice. 

Dar oare bravii noștri lideri de partide de dreapta nu înțeleg acest lucru: 
dezuniți sunt foarte bine pentru kremlinezii socialiști, devin subiectul glumelor 
lor de prost gust. Să fi pierdut ei completamente elementarul simț al realității, al 
elementarei demnități (niște derbedei analfabeți dar obraznici își șterg picioarele 
de ei la diverse emisiuni televizate), capacitatea de a valorifica cele peste 30% 
din potențialul unionist acordat cu atâta generozitate de electorat? Fiind 
numeric majoritari în Basarabia cu circa 82%, dintre care peste 30% unioniști, 
românii moldoveni de parcă nici n-ar exista. Kremlinezul Dodon îi numește 
minoritate etnică. Puținii alogeni susținuți de o masă de cozi de topor și rătăciți, 
conduc în continuare turma. Dreapta unionistă organizată în partide practic nu 
există. Timp de peste 25 de ani acest segment a fost permanent bântuit de 
diverse războaie fratricide: de la frontul popular îngropat de trădătorul Iu. Roșca 
care se lupta împotriva tuturor cu gândire românească, până la Partidul Liberal 
de astăzi care se luptă și el cu toți „trădătorii liberali” de pe dreapta. Nu mai 
ajung forțe să se lupte contra dușmanilor adevărați.  
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Un barometru al existenţei şi activităţii unui partid este cum şi cât se 
vorbeşte, se scrie despre el. Despre PSRM, aşa-numitul partid de opoziţie, şi 
liderul lui informal, Dodon, se vorbeşte mult. Într-un fel, îi invidiez pentru 
organizarea bună, care le lipseşte partidelor de dreapta. Despre PCRM acum 
aproape că nu se vorbeşte. Deci, acest partid practic nu mai există, locul lui pe 
stânga ocupându-l PSRM. Pe segmentul de centru la începuturi se plasa PSDM 
cu Oazu Nantoi în frunte, despre care astăzi nu se mai aude nimic. Deci, de 
facto, nu există. Locul lui l-a ocupat PD, partidul puterii, despre care se 
vorbeşte şi se scrie mult, fapt ce demonstrează, de asemenea, că există, cu toate 
coţcăriile pe care le-a comis pentru a ajunge unic partid de guvernământ. 
Despre PLDM, cel mai puternic altădată, după PCRM, partid din ultimii 20 de 
ani, astăzi practic nu se mai vorbeşte nimic. Însă pe acest segment au apărut 
formaţiunile PAS şi PDA, despre care se scrie şi se vorbeşte mult. Chiar dacă 
este unul tânăr, partidul PAS are un lider integru, destul de dinamic (a se vedea 
ultimele vizite la Bruxelles şi în SUA) şi credibil (cele peste 48%, oficiale dar 
în realitate mai multe vorbesc despre aceasta).  

Despre partidele de dreapta aproape că nu se spune nimic, foarte puţin 
participă la diferite emisiuni televizate, dar acest an este unul electoral. 
Partidele, care prin definiţie ar trebui să fie active toţi cei patru ani dintre 
ciclurile de alegeri, sunt pasive. Asta nu înseamnă că pe segmentul de dreapta e 
linişte şi toţi tac. Pe anumite segmente se înregistrează o activitate unionistă 
deosebit de intensă. Presa, în special a kremlinezului Dodon, explodează de 
fiecare dată când ex-preşedintele României Traian Băsescu, împreună cu 
Partidul Unităţii Naţionale (PUN), se întâlneşte cu adepţii unionismului, 
potenţiali alegători, în diferite centre ale Basarabiei (ultima, care s-a bucurat de 
răsunet, a fost cea de la Nisporeni, care vorbeşte despre faptul că curentul 
unionist este în aşteptare). O altă explozie neaşteptată a unionismului în 
Basarabia o reprezintă şi seria de Declaraţii de unire cu România semnate de 
autorităţile locale (până în prezent sunt 34 de localităţi, inclusiv Primăria or. 
Cimişlia, dar cu siguranţă vor fi mai multe). Bravii noştri fraţi şi surori, care 
sunt talpa ţării, n-au mai aşteptat iniţiative de la Centru (de fapt, acest centru 
actualmente nu există), şi fac singuri Unirea. O fac aşa cum pot, dar au pus pe 
jar cozile de topor. Ei le-au întins o mână de ajutor partidelor de dreapta pentru 
a se uni, iar liderii lor tac.  

Kremlinezul Dodon a declarat un adevărat război autorităţilor locale care 
au semnat Declaraţii de unire cu România. Într-un stil kaghebist (a avut de la 
cine învăţa!) Dodon îi intimidează, îi persecută, activând cozile de topor, de 
care niciodată nu am dus lipsă în Basarabia, pe care le-a pus să semneze aşa-
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numitele declaraţii de antiunire. Seară de seară, prezintă la televiziunile lui 
(NTV, Accent ş.a., cu intrarea în vigoare a Legii de securizare a spaţiului 
informaţional a rămas fără sprijinul unei duzini de posturi ruseşti) harta 
Republicii „înroşită” de steguleţele roşii puse în localităţile unde, chipurile, au 
fost semnate astfel de declaraţii. Înţeleg şi ei prea bine ce valoare au aceste 
declaraţii de antiunire organizate de valeţii lui Dodon, de aceea se tem de unire 
ca dracu’ de tămâie şi sunt atât de puşi împotriva unioniştilor. „Unirea 
înseamnă război civil (este o declaraţie extrem de periculoasă enunţată de aşa-
numitul „preşedinte al întregului popor”). Noi, stataliştii, spunem: „Ne proidet” 
(mankurtul nu a găsit echivalentul în română !) (Nu va merge). Va fi exact ca şi 
războiul de pe Nistru”, a declarat belicos mai ieri kremlinezul Dodon. Moş Ion 
trebuie să ştie că e un fals cras, ca şi toată această făcătură de socialism (cu 
socialişti milionari!) şi statalism (cu trădători de neam). Acum 25 de ani aceşti 
„mari statalişti de astăzi” erau de cealaltă parte a baricadei şi luptau împreună 
cu ruşii împotriva statalităţii Republicii Moldova. Să fi fost mai înainte născuţi 
sunt sigur că kremlinezul Dodon împreună cu valeţii săi Ceban, Novac, 
Batrâncea, Ţârdea ar fi participat cu arma-n mână alături de prietenul său 
Rogozin (pe care acum îl apără cu atâta zel!) la războiul de pe Nistru de partea 
ruşilor împotriva Republicii Moldova. Drept dovadă este tembelismul de care 
dă dovadă acest pui de cuc cocoțat accidental (din prostia noastră – n.n.) în 
fruntea acestui stat împotriva căruia lucrează: se închină până la pământ în fața 
celuia care a dus un război împotriva statalității tânărului stat apărut pe harta 
lumii; depune flori la monumentul cazacilor și strânsurii de lepădături aduse de 
pe întreg teritoriul Rusiei la Nistru să distrugă gospodăriile oamenilor pașnici, 
să-i omoare, să violeze tinerele noastre doar pentru faptul că hotărâseră să 
trăiască de capul lor, fără stăpânul de la Kremlin. Să fi știut pe mâinile cui va 
nimeri acest stat, pe care l-au apărat cu sângele lor, bravii noștri apărători, nu și-
ar fi jertfit viețile. Acum cântă altfel falșii stataliști dar vocea le e falsă. Tot mai 
mulți înțeleg că acest stat artificial a eșuat, că unica soluție de revenire la 
normal (un trai decent, siguranță în ziua de mâine în această zonă gri 
geopolitică extrem de incertă) este unirea cu Țara, iar Dodonii, Șapovalovii, 
antistataliștii de ieri, au devenit „mari apărători ai Moldovei”. Curat murdar în 
stil basarabean. 

Şi breaza băşkăniţă Irina Vlah declara mai deunăzi înainte de „marele 
hural” al găgăuzilor de la Tomai, planificat pentru 24 februarie 2018 (la care 
găgăuzii vor lua decizia de a face front comun cu Dodon împotriva 
unionismului!) în acelaşi stil (de parcă ar fi trase la indigo la Ambasada 
Rusiei!): „Ca şi acum 25 de ani noi vom fi pentru o Moldovă suverană şi 
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independentă”. Încă un fals (se comportă de parcă noi, băştinaşii, am fi nişte 
aborigeni cu mintea scurtă). Cu 25 de ani în urmă Găgăuzia şi Transnistria 
(inclusiv prin referendum şi acţiuni) doreau să revină în URSS-ul care deja 
dăduse ortul popii, luptau împotriva statalităţii Republicii Moldova.  

„Daţi-mi vreo 1,5 luni şi vedeţi ce voi face”, a declarat recent Dodon. Dar 
noi ştim şi fără aceste 1,5 luni ce poţi face, am văzut în acest an de preşedinţie 
dodonistă: vei organiza o lovitură de stat; vei chema armata rusă, care „să nu 
admită vărsări de sânge” (scenariu cunoscut: în decembrie 1989 armata 
sovietică era concentrată la toate graniţele cu România (Ungaria, Bulgaria, 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească) şi aştepta să intre în România 
pentru a stopa „vărsările de sânge” în potenţialele conflicte pe care tot ei le 
organizau (în special, între securitate şi armată, armată şi civili)). În stilul 
mentorilor săi Dodon își ține armata mereu pe baricade în stare de luptă, iar cei 
de pe dreapta stau liniștiți în foișoarele lor virtuale. Dodon a format o garda 
tânără din valeți bătăioși (Ceban, Novak, Țîrdea, Batrâncea, pe timpuri în 
PCRM erau Muntean, Petrenko ș.a.) care sunt trimiși de șef la toate 
televiziunile. Este un mod de a câștiga timp suplimentar în eter pentru a-și 
promova ideile trăsnite (o bună oportunitate pe care n-o folosesc cei de pe 
dreapta!), îngrădind însă accesul reprezentanților altor formațiuni politice și ai 
societății civile la televiziunile lor. La întrebarea unui reprezentant al partidului 
PAS de ce nu sunt admiși la posturile lui Dodon (NTV, Accent TV) socialistul 
Novac a răspuns „Dar ce să caute ei la aceste televiziuni”. Obraznic, nu-i așa. 

Spuneam cu ceva timp în urmă că numărătoarea inversă a început: până la 
alegerile parlamentare din noiembrie au mai rămas vreo 270 de zile. Liderii de 
dreapta consideră că e mult, de aceea îşi permit acest comportament 
iresponsabil. Însă orice om cu mintea trează înţelege că e foarte puţin, în 
special, în condiţiile unui adevărat război declarat de kremlinezul Dodon 
unionismului. Să vedem ce avem totuşi astăzi pe dreapta? Există de jure cel mai 
important, altădată, partid de dreapta – Partidul Liberal în frunte cu M. Ghimpu, 
Partidul Naţional-Liberal (V. Pavlicenco), Partidul Liberal Reformator            
(I. Hadârcă) şi Partidul Unităţii Naţionale apărut din fuzionarea Partidului 
„Dreapta” al dnei A. Guţu cu grupul lui A. Şalaru, al cărui preşedinte de 
onoare este ex-preşedintele Traian Băsescu.  

Ce va face şi cum se va pregăti liderul PL de alegeri a devenit cunoscut 
din mai multe declaraţii anterioare. A devenit însă foarte clar după declaraţiile 
făcute de M. Ghimpu la TV7 în emisiunea cu N. Morari şi A. Popov, şi ale lui 
D. Chirtoacă după părăsirea PL-ului de către organizaţia locală Băcioi. La 
întrebarea moderatoarei N. Morari cum o să procedeze în următoarele alegeri, 
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M. Ghimpu a răspuns: „O să dăm jos acest binom (Dodon+Plahotniuc – n.n.). 
Cum, domnule Ghimpu?)”. A. Popov „Este posibil ca unioniştii să meargă în 
bloc?”. M. Ghimpu: „Plahotniuc are interesul ca unioniştii să se unească într-
un bloc şi să cadă în bloc (argumentând că blocul din două partide trebuie să ia 
9%, din 3 partide – 12% ş.a.m.d., dar cine vă încurcă să vă altoiţi pe tulpina 
unui singur partid? De menţionat că înainte de alegerile parlamentare din 2001 
pe dreapta, care se aflase în aceeaşi situaţie ca şi acum, s-a propus ca PNŢCD 
(V. Muravschi), PL (M. Rusu) să fuzioneze cu PSL al lui O. Serebrian, care 
însă a eşuat, astfel comuniştilor fiindu-le puse pe tavă vreo 20 de mandate. 
Acum riscăm să-i punem pe tavă kremlinezului Dodon mai multe mandate)... 
Nu mai vreau să mă unesc cu cineva ca să fiu iarăşi trădat? Cu cine să te 
uneşti dacă ei au trădat” (este clar că doreşte să meargă de unul singur, fără 
nicio şansă de a trece pragul de 6%, acest lucru trebuie să-l înţeleagă membrii 
de partid, organizaţiile teritoriale). 

A. Popov: „Considerați că în alegerile parlamentare ve-ți lua de trei ori 
mai mult decât în prezidențiale? (unde a luat apr. 2%!)”. Întrebarea a rămas 
fără răspuns. A. Popov: „Mai sunt partide unioniste, de ex. PUN”. M. Ghimpu: 
„PUN-ul nu. Ei sunt unioniști sub Plahotniuc. Ați auzit vreodată ca ei să-l 
critice pe Plahotniuc?”. A. Popov: „De ce nu-i cedați postul de președinte al 
partidului lui D. Chirtoacă”. M. Ghimpu: „Dacă nu era primar ar fi fost 
președinte de partid. Două sunt prea grele”. Ei bine, acum nu mai este primar. 
„Trebuie sa ne concentrăm la alegerile parlamentare și să dăm jos 
guvernarea” a declarat în final M. Ghimpu. Foarte frumos dar cum, cu cine? 
De unul singur? „Inițiativa cu Unirea cu România (se referea la semnarea 
Declarațiilor de Unire!) de la noi a plecat” a trântit-o liderul PL. Fals! Primarul 
din Parcova, primul care a semnat Declarația de Unire, este din PLDM. Al 
doilea primar semnatar de la Feștelița – este de la PD. Printre cei 34 de 
semnatari la moment dacă se strâng vre-o 10 liberali. În loc să vină la fiecare 
emisiune cu cele două sticle de vin „Unirea 2018” mai bine ar veni cu 
declarațiile de unire a tuturor primarilor liberali (după spusele lui M. Ghimpu 
sunt vreo 50).  

La întrebarea N. Morari „Câți primari PL au mai rămas în partid? M. 
Ghimpu a răspuns: „50 primari PL. Aproape toți. Partidul este. Toate 
structurile există. Partidul e o bombonică”, ca doar peste câteva zile să apară 
declarația organizației locale Băcioi de părăsire a PL-ului și aderare la PUN. La 
reacția bolnăvicioasă a liderului PL M. Ghimpu mă așteptam însă am fost șocat 
de aceeași reacție a lui D. Chirtoacă, care i-a învinuit de plahotniucism (acum e 
la modă!), iar pe T. Băsescu (de la care a avut atâta sprijin) – de miopie. De 
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menționat că comuna Băcioi a fost a 21-a autoritate locală semnatară a 
Declarației de Unire (măcar pentru aceasta nu meritau o astfel de atitudine din 
partea foștilor lor șefi!).  

De ce dl D. Chirtoacă și-a permis astfel de declarații? Orice om cu mintea 
limpede vede că PL se îndreaptă cu viteză în groapă. Acest proces este 
amplificat de conducerea iresponsabilă a Partidului pe parcursul ultimilor cinci 
ani. Cu regret, cu mare regret D. Chirtoacă, în care mai aveam o oarecare 
speranță, nu a putut să se ridice la înălțimea unui lider unionist, rămânând în 
continuare doar nepotul președintelui M. Ghimpu. Este o mare pierdere pentru 
dreapta. Având mai multe primării (la alegerile din 2015 a obținut 50 de 
primării) PL ar fi putut contribui la fortificarea blocului de dreapta. Acum nu 
este altă variantă decât ca primăriile liberale să adere la PUN. Ar fi o mare 
greșeală a primăriilor dacă vor adera la alte partide - PD, PNL, PPEM.  

Şi atunci ce-i de făcut? Mai există o speranţă după reuniunea de la 
Bucureşti din 20 august 2017, unde toate organizaţiile de tineret („Tinerii 
Moldovei”, „ODIP” ş.a.), Acţiunea 2012, Sfatul Ţării-2, în total peste 130 de 
organizaţii civice, întreaga diasporă, au semnat o declaraţie prin care le-au cerut 
liderilor partidelor de dreapta să se aşeze la masa de tratative şi să constituie 
Alianţa „Centenarul” în viitoarele alegeri. Au organizat prima masă rotundă, la 
care, din cauza blestematei rânze moldoveneşti, nu s-a hotărât nimic, fiind 
planificată însă următoarea masă rotundă la Chişinău în septembrie. Au trecut 
de atunci şase luni de zile, iar treaba stă pe loc. Luând în considerare ultimele 
declaraţii ale lui M. Ghimpu (PL), dar şi ale dnei V. Pavlicenco (PNL), este clar 
că în acest timp foarte scurt cât a mai rămas până la alegeri nu se va reuşi de a 
mai construi ceva nou. Participarea separată a PL, PNL, PLR este sortită 
eşecului. Nu au nicio şansă de a trece pragul de 6%. 

Dacă vor face acest lucru asta va fi catalogată de către segmentul unionist, 
de către bravii semnatari ai Declarațiilor de Unire cu România, drept trădare a 
unionismului. Este absolut clar că în situația actuală PUN (ar putea, într-adevăr, 
deveni al unității naționale!) în frunte cu Tr. Băsescu este unica formațiune 
capabilă să coaguleze așchiile unioniste de pe dreapta. Aceasta ar fi cea mai 
bună și realizabilă soluție a partidei unioniste pentru participare pe liste de 
partid. Chiar dacă partidele PSRM și PDM se află într-o situație mult mai 
favorabilă grație potențialului administrativ masiv, dar și cadrului legislativ pe 
care și l-au creat (în primul rând votul mixt!) există reale șanse de a obține un 
scor bun prin înaintarea candidaților unici pe circumscripțiile uninominale. Să 
ne amintim că în alegerile din 1989 în sovietul suprem al URSS și cele din 1990 
în sovietul suprem al RSSM Partidul Comunist a avut un potențial administrativ 
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enorm însă a pierdut. Dacă prin consens se va ajunge la înaintarea a câte un 
singur candidat din partea dreptei în cele 51 de circumscripții uninominale sunt 
șanse reale de a le câștiga. Aici îmi permit să visez puțin: pe 25 martie la Marea 
Adunare Națională vor fi date citirii Declarațiile de Unire cu România din cel 
puțin jumătate din cele 914 comune și 60 de orașe și centre raionale. De 
asemenea, va fi dată citirii lista candidaților unioniști în toate cele 51 de 
circumscripții.  În momentul când pe circumscripție se vor bate doi unioniști va 
câștiga al treilea socialist sau democrat.  

Dacă va fi ratată și această șansă foarte favorabilă Unirii atunci va trebui 
să ne pregătim bagajele pentru reluarea turismului siberian. Să fie foarte clar că 
Dodon cu Putin în spate nu vor rata şansa de a prelua întreaga putere şi a 
reorienta această corabie naufragiată pre nume Basarabia spre estul sălbatic. 
Proiectul lui Putin „Novorosia” va intra în faza de realizare imediat după 
alegerile din toamnă. Despre aceasta vorbeşte şi kremlinezul ucrainean de la 
Doneţk Zaharcenko, care a declarat foarte clar (dar prin gura lui vorbeşte 
Kremlinul!) că Basarabia trebuie să devină parte a Novorosiei. „Şi am vrut să 
adaug. Ştiţi, strămoşii noştri ne-au trasat o hartă. Au fost listate Harkov, 
Taurida. Ne vom extinde puţin. Probabil că vom avea nevoie şi de 
Basarabia....“, a spus Zaharcenko la un miting organizat în Doneţk. Atunci vom 
fi duşi ca oile în gulagul siberian, care deja este pregătit pentru primirea 
locatarilor. Ce o fi făcut oare kremlinezul Dodon în vizita lui din Altai? 

Să ne ajute Dumnezeu să evităm repetarea iadului siberian! 
 

Literatura și Arta nr. 8, 22 februarie 2018 
http://www.revistasingur.ro/altele/18237-2018-02-19-11-25-

25.html?q=altele/18237-2018-02-19-11-25-25.html 
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TREI EVENIMENTE MAJORE ALE SĂPTĂMÂNII 

 
Să le luăm pe rând. Primul a fost sărbătorirea Zilei Internaționale a 

Femeii. Guvernarea le-a creat și o minivacanță de 4 zile. În general serbarea 
unei zile dedicate femeii este o recunoaștere a rolului femeii pentru societate. 
Fecioara Maria este simbolul Femeii dătătoare de viață. Fecioara Maria e 
hărăzită să odrăslească frumosul şi dragostea în Creaţia Fiului ei. Eterna iubire 
este Femeia care te-nalţă cu sufletul pur spre cer, spre universul necuprins al  
constelaţiilor. Esenţa Mamei e din rădăcina divină ce strânge la sân frumuseţi, 
adevăr şi lumină. Ziua Mamei se sărbătorea încă de pe vremea zeilor din Olimp, 
în cadrul festival dedicat zeităţilor pe nume Rhea în Grecia Antică. Diferite 
neamuri și-au creat sărbătorile lor dedicate Femeii, Mamei.  

În anul 1977, Adunarea Generală a ONU a proclamat printr-o rezoluție 
Ziua Națiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor și Pace Internațională. Ziua 
femeii a fost recunoscută ca sărbătoare internațională în 1977, devenind o 
tradiție în majoritatea țărilor din Europa și în SUA, fiecare sărbătorind-o așa 
cum o simte. În Anglia pe 8 Martie au loc marșuri și întruniri în memoria 
acestor Femei. În Italia de 8 martie sunt organizate reuniuni despre afirmarea 
drepturilor femeilor, a siguranței acestora la locul de muncă, a sănătății. În 
România şi Bulgaria, se păstrează obiceiurile de dinainte de căderea 
comunismului, când de 8 martie, de Ziua Mamei, copiii făceau cadouri 
mamelor, bunicilor, învăţătoarelor şi profesoarelor. Până în decembrie 1989 se 
vorbea de ziua mamei, prilej cu care se organizau spectacole dedicate mamelor. 
În Țările Baltice de 8 martie se pune mai mult accent pe Ziua Mamei, 
sărbătoare marcată prin oferirea de daruri și flori acestora. Orice femeie 
așteaptă cu nerăbdare Ziua Femeii, zi în care își dorește să fie răsfățată atât de 
iubit, soț, cât și de copii, rude și chiar colegi. Este ziua în care femeia este sau ar 
trebui să fie ridicată pe piedestalul unei regine, să primească flori în semn de 
respect și mulțumire. 

O sărbătoare a femeilor, recunoscută internațional, dar fără a se preciza o 
zi anume, a fost hotărâtă încă din 1910, de Internaționala Socialistă reunită la 
Copenhaga (de fapt propusă de socialistele Clara Zetkin și Roza Luksemburg 
încă în a.1908). Ziua de 8 martie a fost stabilită în a.1913. Din acelaşi an, în 
Rusia, Ziua Femeii era sărbătorită în ultima duminică din februarie conform 
calendarului pe stil vechi, iar din a.1917 această zi a coincis cu 8 martie raportat 
la calendarul pe stil nou. Tot în a.1917, în a opta zi a lunii martie are loc greva 
femeilor de la Uzina Putilov din Petrograd care cereau încheierea războiului şi 
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înlăturarea Ţarului, marcând practic începuturile Revoluţiei Bolşevice. Din 
a.1921, 8 martie devine sărbătoare oficială în Uniunea Sovietică, în memoria 
evenimentelor care au precedat Marea Revoluţie din Octombrie, deci este o 
creaţie a Uniunii Sovietice. În acest an Dodon a făcut din această frumoasă 
sărbătoare a Femeii o făcătură socialist-comunistă de tipul celor din perioada 
sovietică. În general, mai de ce se apucă Dodon (fie Ziua Independenței, fie 
omagierea marelui Ștefan cel Mare ș.a.) se întâmplă tocmai ca în bancul ce 
urmează. Se știe că în perioada sovietică, în special brejnevistă, se fura. Fiecare 
se hrănea de la locul de lucru. Muncitorii furau piese de la uzinele la care 
lucrau. Se vorbește că un muncitor care lucra la o uzina de produse de consum 
popular fura câte o piesă în fiecare zi pentru a asambla acasă să admitem un 
tocător de carne, dar în final oricum obținea un automat (aluzia este că 
majoritatea uzinelor camuflate cu producerea produselor de consum popular 
erau militare).  

Așa și Dodon a făcut din frumoasa Sărbătoare Internațională a Femeii, a 
Mamei, a Bunicii, o făcătură sovietică rusească ideologizată până la refuz. Și 

chipul femeii comuniste (v. fig.) 
numai a mamă, bunică nu 
seamănă. Orice manifestare de-a 
lui Dodon, orice idee (chiar dacă 
ar avea intenții bune, dar de 
acestea pur și simplu nu se 
regăsesc în tărtăcuța 
kremlinezului) se termină în mod 
similar bancului de mai sus. 

În Republica Moldova la televiziunile lui Dodon această frumoasă 
sărbătoare a femeii, a mamei (în multe ţări) a fost compromisă prin emisiuni din 
perioada sovietică vădit violente. Doar la ştirile de la orele 21.00 la postul de 
televiziune al lui Dodon, NTV, timp de 15 minute au fost prezentate secvenţe 
de participare a femeilor la luptele de pe front în „marele război pentru 
apărarea patriei” (şi niciun cuvânt despre femeile care în spatele frontului 
asigurau cu de toate acest front. Nici treaba bărbaţilor nu e să ucidă, cu atât mai 
mult a femeilor, care trebuie să dea viaţă, nu s-o ia. Iar televiziunile lui Dodon 
glorificau faptul că pe front s-au aflat peste 800 000 de femei. Chiar şi femeia 
adusă de Dodon la tribună la una din manifestări nu a fost o mamă cu mulţi 
copii care ar fi meritat, fiind sărbătoarea ei, ci o bătrână de 90 de ani (toată 
stima pentru vârsta înaintată (mama a trăit cu 30 de ani mai puţin, fiind roabă în 
sistemul colhoznic sovietic iobăgist), care ne-a informat cum a ajuns de la 
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Moscova până la Berlin (soldaţii de rând din tranşee din prima linie nu aveau 
nicio şansă să parcurgă un astfel de drum), cum a eliberat Chişinăul ş.a. Acestea 
ar trebui să fie destăinuirile unei mame în ajunul acestei frumoase sărbători?  

Niciun cuvânt nu a spus despre femeile care au făcut tot posibilul să-şi 
salveze copiii în timpul cumplitei foamete organizate. Nu s-a spus niciun cuvânt 
despre femeile care după război în multe cazuri au dezvoltat economia URSS, 
mulţi bărbaţii fiind fie căzuţi pe front, fie duşi în gulag. Nu s-a spus niciun 
cuvânt despre ţăranca româncă basarabeancă, căreia trebuie să-i fie înălţat un 
monument pentru salvarea acestei aşchii de popor român de la asimilarea 
completă. Era bine cunoscut planul ştabilor de la Kremlin de a nu repeta 
greşelile predecesorilor lor din imperiul ţarist, care, în pofida unui proces de 
deznaţionalizare acerb, nu au reuşit să asimileze această gubernie, Basarabia, 
aşa cum au procedat cu peste 100 de popoare mici care au dispărut. Nu au 
dispărut fizic ci au fost asimilate, fiind transformate în acel conglomerat numit 
cu mândrie de Putin „rossiane”. Primul val de venetici a venit peste noi imediat 
după „eliberarea” Basarabiei de sub „jugul româno-fascist”. Aceştia erau 
destinaţi în mare parte pentru completarea organelor administraţiei sovietice şi 
menţinerea ordinii sovietice. În perioada formării acestor noi structuri 
administrative o basarabeancă, chiar cu studii superioare, nu avea nicio şansă de 
a fi angajată măcar într-o funcţie de secretar, toate aceste locuri calde fiind 
rezervate Mariei Ivanovna, sosită de pe front sau din spatele lui.  

După completarea până la refuz a acestui segment (se ştia că în URSS 
exista o armată de 18 milioane de funcţionari! O astfel de armată este pasibilă 
să distrugă orice stat oricât de puternic ar fi, cu atât mai mult URSS, care era un 
megaimperiu pe picioare de lut) a demarat al doilea val – completarea 
segmentului de educaţie – şcoli, instituţii de învăţământ superior şi procesul de 
colectivizare forţată prin aducerea masivă a specialiştilor din întregul URSS. 
Când şi acest segment fusese completat, iar succese mari în planul de asimilare 
a românilor basarabeni (reducerea proporţiei lor în totalul populaţiei) nu au fost 
atinse (procentul băştinaşilor rămânând mai sus de 60%), ştabii de la Kremlin şi 
Chişinău au plănuit un nou val de venetici. Au pornit aşa-numitul plan grandios 
de industrializare a RSSM. De altfel, un proces extrem de necesar pentru 
Republica complet agrară de atunci, dar nu aşa cum au făcut-o ştabii comunişti 
atunci. Au construit zeci de uzine constructoare de maşini, de aparate de uz 
casnic, de produse electronice (majoritatea însă supuse complexului militar care 
activau aproape în exclusivitate pentru el!). Au adus mii de specialişti, mulţi 
dintre care, într-adevăr, nu existau în Basarabia agrară. Însă au adus sute de mii 
de aşa numiţi „specialişti” (s-a ajuns până la aducerea paznicilor, salahorilor, 
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măturătorilor de stradă ş.a.) cărora li se acordau gratis apartamente (băştinaşii, 
neinvitaţii așteptau câte 20-25 de ani să primească un apartament de stat. 
Aceeaşi perspectivă aveam şi eu, tânăr specialist trimis la Uzina de Tractoare 
din Chișinău după absolvirea Institutului), diverse favoruri, facilităţi, unora 
maşini la scară, locuri de odihnă la sanatorii făcute practic pentru ei (o ţărancă 
nici nu visa, nici nu ştia de existenţa unor astfel de favoruri asigurate de stat 
(adică plătite din buzunarul tuturora!)). Miile de muncitori necesari acestor 
uzine erau aduşi în fiecare dimineaţă din satele din împrejurimi. Era foarte 
comod pentru oligarhia de partid. Acestora nu trebuia să le dai apartamente 
(rămâneau mai multe veneticilor), grădiniţe (era o mare problemă ca mamele să 
obţină un loc la grădiniţă, cu atât mai mult dacă se dorea una românească!), 
facilităţi la plata utilităţilor publice, biletele de odihnă la sanatorii ş.a. Astfel, în 
perioada 1955-1990 (perioadă în care a fost realizată această industrializare) au 
fost aduse sute de mii de venetici, alţii peste 500 000 de basarabeni fiind duşi 
„de bunăvoie” prin minele de la Donbas până la Cercul Polar, la desţelinirea 
pământurilor din Kazahstan, momiţi prin diferite minciuni să plece. Exista chiar 
un plan republican de trimitere a lucrătorilor din RSSM în Ucraina, Rusia, 
Kazahstan, Uzbekistan (se cereau femei pentru cultivarea bumbacului şi a 
tutunului). Şi în RSSM la cultivarea tutunului, extrem de dăunătoare sănătăţii, 
participau în special femeile şi copiii. Fumătorilor le-aş dori o singură noapte să 
lucreze la împachetarea (balotarea) semiautomată a frunzelor uscate de tutun 
care, pentru a nu se fărâmiţa, erau aburite, apoi presate, astfel aerul fiind 
îmbibat până la refuz cu produse de la aburirea tutunului, praf, particule mici de 
tutun. O ştiu din propria experienţă. Fiind student, am înlocuit-o pe mama o 
singură noapte (aceasta ar fi putut fi cauza plecării prea devreme dintre noi la 
vârsta de doar 60 de ani, tatăl – la 50 de ani). Şi după toate aceste nevoi – 
război, foamete organizată, patru valuri de deportări, colonizare masivă cu 
venetici, componenţa populaţiei nu s-a schimbat în favoarea veneticilor, ba 
dimpotrivă.  

Şi toată această vină Kremlinul, prin purtătorul său de cuvânt – 
kremlinezul Dodon – ar trebui s-o pună pe umerii bietei, chinuitei ţărance 
românce basarabence. Ea a făcut ca această balanţă să nu încline în favoarea 
veneticilor. Mamele, bunicile noastre au născut în medie câte 5-6 copiii, unele 
mame eroine şi 12 copii (la noi în sat erau vreo 3 de astfel de familii!). 
Rusoaicele oploşite prin oraşe, unde viaţa era mult mai uşoară, au născut câte   
1-2 copii. Iată de ce Ţăranca româncă basarabeancă merită pe deplin să i se 
înalţe un monument.  

Este regretul kremlinezului Dodon şi al stăpânilor săi că nu s-a ajuns la o  
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balanţă pozitivă pentru venetici privind procentajul lor în raport cu cel al 
românilor băştinaşi. Să fi fost realizat acest plan draconic sovietic, astăzi lui 
Dodon i-ar fi fost mult mai uşor (chiar şi aşa, românii basarabeni reprezentând 
peste 80% din populaţie, Dodon se simte relativ bine (mai bine decât 
majoritatea concurenţilor electorali) datorită cozilor de topor (se vorbeşte că în 
Basarabia mama cozilor de topor e veşnic gravidă) şi a multor români 
(basarabeni) rătăciţi, debusolaţi.  

Un alt eveniment major a fost 
întrunirea a peste o sută de primari din 
Basarabia semnatari ai Declaraţiei de re-
Unire cu România cu primari din România 
care au constituit Liga Aleşilor Locali 
Unionişti, au semnat o Declaraţie de unire, 
au făcut un Apel către parlamentele 
Republicii Moldova şi României să emită o 
Declaraţie comună privind 
REÎNTREGIREA ŢĂRII, singura cale de 
integrare europeană şi euroatlantică pentru 
Republica Moldova. Primarii Mihai Chirică 
şi Marcel Snegur au fost aleşi preşedinţi, iar 
vicepreşedinte - primarul localităţii Cimişlia (primul oraş semnatar al 
Declaraţiei de unire cu România!) Gheorghe Răileanu. 

Mult aşteptata semnare a Declaraţiei de unire cu România a satului 
Sadova, baştina aşa-numitului „preşedinte al întregului popor I. Dodon”, a avut 
loc. Pe 10 martie, la o adunare generală a locuitorilor din Sadova, într-o sală 
neîncăpătoare pentru toţi doritorii, după discuţii aprinse cu câţiva valeţi locali 
de-ai lui Dodon, a fost semnată Declaraţia de unire cu România. Dacă băştinaşii 
nu te susţin, înseamnă că e ceva putred la mijloc. Deci, daca acest kremlinez 
Dodon nu este susţinut de consătenii săi ce fel de „preşedinte al întregului 

popor mai este”. Deci, mitul de susţinere 
de „întreg poporul”, cu care manipulează 
kremlinezul Dodon, cozile de topor şi 
mulţi alogeni, este unul fals. S-a 
demonstrat o dată în plus că „regele e 
gol”. Ştiind că Dodon prin resursele 
administrative pe care le foloseşte în scop 
personal va încerca să minciunească 
poporul că declaraţia este falsă, 
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semnăturile sunt false, primarul satului, Vladimir Susarenco, a semnat 
Declaraţia după ce a fost semnată de peste 500 de consăteni, inclusiv consilieri, 
ex-primarul Eugenia Bulat (o doamnă demnă de baştina sa, şi Sadova demnă de 
ea!), şi de mai multe zeci de consăteni din diasporă. Din mai multe discursuri 
ale sadovenilor l-am ales pe al Iadvigăi Dohot (fostă profesoară în şcoala 
natală). „Probabil sunt cea mai în vârstă nu numai printre femei, ci şi printre 
bărbaţi. Mă mândresc cu consătenii mei din Sadova. Nu sunt născută în 
Sadova, dar sunt sadoveancă de foarte muţi ani. Vă spun drept, stau şi nu mă 
pricep ce-i cu lumea asta de azi... Mă uit la tine, Petrea, erai un băiat frumos, 
exemplar, băiat de gospodar. De ce te-ai dat cu trădătorii de neam? Doar 
Unirea cu România ne mai poate salva!”. Bravo, doamnă profesoară! 

Bravo, domnule primar! Toată stima pentru lecţia de patriotism şi de 
unionism pragmatic, pentru excelentul discurs şi monitorizarea echilibrată a 
adunării (un om cu picioarele pe pământ, un primar care merită să fie inclus în 
lista comună a candidaţilor în Parlament pe una din cele 51 de circumscripţii), 
pentru exemplul dat şi altor localităţi.  

Bravo, doamnă Eugenia Bulat (ex-primar al acestei frumoase localităţi). 
Aţi avut un discurs unionist excelent şi aţi dat citire primei Declaraţii de unire 
între satele Sadova, Călăraşi, cu satul Sadova, de lângă Suceava, pe 15 august 
1990 (pe atunci eraţi primar al satului Sadova!). De menţionat şi frumoşii copii 
sadoveni care au intonat mai multe cântece patriotice, printre care frumosul 
Cântec de Unire scris de reputatul profesor, scriitor, formator de destine 
Aurelian Silvestru. Înregistrarea video plasată pe Internet reprezintă un adevărat 
tablou a ceea ce se întâmplă în satele noastre: divizarea societăţii rurale în 
proromâni şi proruşi, în pro-Est şi pro-Europa. Este important de menţionat că 
curentul prounionist este mai puternic (s-a văzut şi din exemplul acestei 
străvechi localităţi de răzeşi) şi este în continuă creştere. 

Aş încheia acest articol cu cuvintele primarului de Iași, Mihai Chirică, 
spuse la întrunirea recentă de la Iaşi a aleşilor unionişti de pe ambele maluri ale 
Prutului. „Nu de Dodon ne facem griji, ci de faptul că sunt mulţi Dodoni printre 
noi”. Din păcate, aşa e: foarte mulţi dodoni mai avem printre noi.  

Este de datoria intelectualilor ca numărul acestor dodoni să se micşoreze. 
Mulţi dintre ei sunt manipulaţi, dezorientaţi de televiziunile lui Dodon. „Iartă-i, 
Doamne, că nu ştiu ce fac”. Ei trebuie luminaţi. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
Literatura si Arta, nr. 11, 15 martie 2018 

http://www.revistasingur.ro/altele/18347-2018-03-12-09-16-
27.html?q=altele/18347-2018-03-12-09-16-27.html 
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NOI, GENERAȚIA CENTENARULUI UNIRII 

 

Dialog: profesorul universitar Virgil Mândâcanu cu profesorul universitar 
Valeriu Dulgheru 

 

„Fericiți vom fi noi, cei din Generația Unirii, dacă vom 
reuși să ne consacrăm toate eforturile pentru Reîntregirea Țării”  

(Prof.univ. Virgil Mândâcanu) 
 

 V.M. Domnule profesor, ce-i cu generația aceasta că nu vrea să participe 
la vot? Pentru a-și exprima protestul ea pleacă din Basarabia, renunță la 
mobilizare pentru a-și schimba viitorul. Cum reușea dictatura comunistă să 
mobilizeze 99,5% a populației să participe la votare – știm. Dar de ce dictatura 
oligarhică democrat-socialistă nu are același interes – să vină lumea la vot? 

V.D. Într-adevăr, participarea tinerilor la vot a devenit o problemă. În 
general, participarea chișinăuienilor în acest scrutin a fost scăzută. Dacă la 
alegerile trecute (din 2015) la vot au ieșit 47,4% atunci acum - doar 35,75%, cu 
apr. 12% mai puțin, iar tinerii (18-25 de ani) au reprezentat doar apr. 6%. E 
puțin, e foarte puțin, dacă luăm în considerare că tocmai tinerii au nevoie cel 
mai mult de o guvernare (la nivel de capitală) bună, ei sunt cei mai afectați de 
guvernările proaste. I-aș îndemna să urmeze sfatul secretarului general al PAS, 
Igor Grosu:   „Vreau să-i felicit pe locuitorii capitalei pentru faptul că i-au dat 
o lecție bună lui Plahotniuc și au trimis-o pe Silvia Radu acasă. Pe 3 iunie cu 
mai mare tărie să-l trimitem pe Ceban înapoi la Plahotniuc și Dodon. Doar o 
prezență exemplară ne poate aduce victoria”. 

Încerc să găsesc explicații acestui fenomen periculos. În primul rând, cred 
că nu se uită marea trădare a tinerilor de către guvernările democrate care s-au 
perindat după evenimentele de la 7 aprilie 2009, care nu au tras la răspundere 
vinovații de omoruri și maltratare a tinerilor. Se întâmplă ca în povestea cu 
lupul. De atâtea ori au fost chemați (fals) în ajutor pentru a salva mioarele de 
lup, așa că acum când lupul chiar intră pe poartă ei nu mai cred în nimeni, în 
nimic. A se vedea ratingul celor de la guvernare în sondaje. Și din această cauză 
plecările tinerilor peste hotare ia amploare. Conform statisticii zilnic Republica 
Moldova este părăsită de 8 persoane, majoritatea fiind tineri. Lui alde Dodon și 
Ceban acest lucru le convine, ei singuri îndemnându-i să plece: „Luați-vă 
catrafusele și plecați peste Prut”. 

O altă explicație ar fi așa numita depolitizare a școlii superioare, care este o 
eroare gravă în educație fapt ce formează la tineri nihilismul politic, indiferența. 
Organizatorii întâlnirilor cu candidații (de orice culoare și orientare ar fi!) la 
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instituții superioare de învățământ se confruntă cu această problemă, fiind puși 
în situația de a folosi mijloacele administrative. Cuiva îi este comod ca tinerii să 
fie cât mai puțin informați, să participe cât mai puțin în viața politică. O masă 
neinformată se transformă în turmă care e mai ușor manipulată. 

V.M. În baza rezultatelor din turul I al alegerilor în capitală se constată 
necesitatea mobilizării totale a forțelor democrat-unioniste proeuropene. Cum 
se poate obține aceasta în condițiile existente astăzi? Toate partidele de 
dreapta au acest interes? 

V.D. Într-adevăr, a fost obținută o primă victorie în turul I. A fost 
zădărnicită înțelegerea între Plahotniuc și Dodon cu referire la Capitală de a 
accede în turul II Ivan Ceban și Silvia Radu. În pofida suportului major 
administrativ, logistic, informațional măria sa „alegătorul” a dat peste cap 
aceste planuri. Afacerea cu primăria pornită incorect, cu încălcarea oricărei 
moralități (scoaterea ilegală a primarului Dorin Chirtoacă pe linie moartă, 
numirea tot ilegală a primarului interimar S. Radu), nu putea să se termine 
altfel. Acum este strict necesară mobilizarea totală a forțelor democrat-unioniste 
proeuropene. Tăvălugul socialisto-comunisto-bolșevic trebuie oprit, inclusiv 
pentru a crea o șansă europeană-unionistă în alegerile parlamentare din toamnă. 
Mobilizări totale în Chișinău am mai avut și în 2007, 2011 și 2015. Cu toții 
trebuie să uităm pentru moment ce ne dezunește. Ne unește însă neadmiterea 
caracatiței dodonist-putiniste la cârma Capitalei. Acum nu mai există partide cu 
doctrine diferite, există doar un singur partid – Partidul Național European, care 
trebuie să recâștige Capitala. Nu trebuie neglijați, dimpotrivă trebuie recuperați 
cel puțin jumătate din votanții Silviei Radu (17%). Aceasta ar fi și un prim pas 
spre coalizarea forțelor de orientare națională și proeuropeană în alegerile 
parlamentare din toamnă. Să facem totul ca sloganul socialiștilor: „Astăzi 
Capitala, mâine întreaga țară!” să rămână doar lozincă (ca multe alte lozinci 
bolșevice!). O eventuală victorie a stângii socialiste în alegerile parlamentare 
din toamnă ar compromite serios dacă nu total vectorii unionist și proeuropean. 

V.M. Dacă rezultatele din turul I sunt bune și demonstrează că 
demolarea regimului oligarhic instaurat în Capitală (și nu numai!) e posibil 
atunci care ar fi forțele noi, mijloacele, strategiile încă nefolosite pentru turul 
II care, cu siguranță, n-ar permite binomului oligarhic să mai pătrundă în 
conducerea Capitalei? 

V.D. Repet, partea bună este faptul că s-a demonstrat că clanul oligarhic 
nu este atotputernic și că măria sa alegătorul poate anihila planurile lui nocive. 
Dar pentru aceasta el, alegătorul, trebuie bine informat, motivat să iasă la 
votare. Însă acest lucru trebuie să-l facem cu toții împreună. Astăzi, în fața 
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pericolului reorientării proruse a acestei corăbii naufragiate, care de treizeci de 
ani plutește cum bate vântul (numai fanariotul Dodon ajuns accidental în 
fotoliul de președinte cât face!), Chișinăul are nevoie de un Snagov 2.  

Ca și în alte scrutine electorale stânga practic și-a epuizat rezervele, în 
primul tur ieșind la vot mai toți adepții ei, mult mai motivați (inclusiv 
material!), mult mai organizați. S-a văzut acest lucru la manifestările bolșevice 
ale lui Dodon organizate la 1 și 9 mai, unde bieții copii îndoctrinați de bunicii și 
părinții lor nostalgici purtau simbolurile unui regim criminal – regimul 
comunisto-stalinist.  

Ce ar trebui să facă forțele proeuropene prounioniste? Acum ar trebui să 
„sape”, să „sape” adânc pe terenul absenteiștilor. Trebuie folosite toate 
mijloacele pentru a-i scoate la vot pe tineri, care formează grosul absenteiștilor 
(tânărul ieșit la vot nu cred că va vota pentru kremlinezul, ienicerul lui Putin 
Ivan Ceban), în primul rând să-i informeze, să-i motiveze să iasă la vot. 

V.M. Cea mai puternică forță distructivă în turul I a fost renunțarea la 
vot, lipsa interesului geopolitic, a gândirii și mentalității care nu pot fi 
schimbate în două săptămâni. Vorbitorii de limbă rusă, în majoritatea lor, sunt 
mobilizați, gândesc și au o mentalitate a unirii cu țara etnică – Rusia. Ar putea 
acest element mobilizator – Unirea cu Țara Românească, să influențeze în turul 
II? De ce forțele democratice (PAS și PDA…) nu-l folosesc? De ce unii din ei 
se tem de Unire, de unionism, de unioniști? Cum se explică aceasta? 

V.D. Într-adevăr, așa e. Este imposibil ca într-o perioadă atât de scurtă, 
practic într-o săptămână, să reușești să schimbi opțiunea obtuză, fixă, a 
adepților lui Dodon-Ceban. Nu s-a reușit acest lucru în cei 27 de ani de așa 
numită independență, aceștia trăind încă în spațiul virtual al demult dispărutei 
URSS. Și aici în mare parte suntem noi de vină că nu le-am creat mediul 
necesar acestei transformări. Referitor la masa de tineri absenteiști, cred că la 
mijloc este mai mult nihilismul politic, indiferența, și mai puțin lipsa interesului 
geopolitic, despre care nu știu prea multe (iarăși din cauza intelectualilor). Un 
rol important în scoaterea tinerilor la votare î-l au și organizațiile de tineret, în 
special, cele unioniste (ODIP, Tinerii Moldovei). Chiar dacă au anumite rezerve 
nu trebuie să călcăm pe aceeași greblă, să nu repetăm comportamentul din 
alegerile prezidențiale, greșeală care ne-a costat prea scump (un bufon Dodon 
instalat de noi pe tron!). 

De ce forțele democratice (PAS și PDA…) nu folosesc acest curent 
important? Cred că din considerente pur partinice, strategice, pentru ași face 
mai mulți simpatizanți pe segmentul de centru-centru dreapta (observați cât de 
mult sunt atacați de guvernarea PD-istă aflată pe același segment!). Ceea ce este 
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clar, în cazul unei conjuncturi favorabile Unirii acest segment va vota Unirea 
(să ne amintim cine sunt primii doi primari semnatari ai Declarației de Unire cu 
România – liberal-democratul Mircea Snegur de la Parcova, raionul Edineț și 
democratul Nicolae Tudoreanu de la Feștelita, raionul Ștefan Vodă!). 
Segmentul Dodonist – niciodată. Dimpotrivă, urmează scopul deschis de 
lichidare a unioniștilor (prin spânzurare, deportare, „alungarea peste Prut”. Au 
mai făcut-o altădată și mentorii lor, bunicii lor). De aceea, trebuie de făcut tot 
posibilul ca, folosind sloganul lui Ivan Ceban, „Astăzi Capitala, mâine întreaga 
țară”, să ne pregătim de alegerile parlamentare din toamnă. Iar noua formă de 
alegere, inclusiv pe circumscripții uninominale, necesită o coordonare majoră 
între forțele democrate proeuropene prounioniste. Numai astfel va putea fi 
anihilat binomul „Plahotniuc-Dodon”. Viitorul parlament va trebui să fie la 
maxim reprezentat de segmentele de centru-dreapta și de dreapta, și mai puțin 
de cele de stânga și de centru. Și atunci ar fi posibilă o potențială votare a 
Reunirii Basarabiei cu România. Dar pentru aceasta trebuie de lucrat de pe 
acum. 

Literatura  și Arta, nr.22, 31.05.2018. 
http://revistasingur.ro/altele/18696-noi-generaia-centenarului-

unirii.html?q=altele/18696-noi-generaia-centenarului-unirii.html 
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MIȘCAREA DE REZISTENȚA NAȚIONALA- într-un ceas bun! 

 

„Ce destin... să-ţi moară ţara când împlineşte 100 de ani... de neiubire moare 
ţara asta... de nepăsare. Neiubire este să asişti pasiv la moartea ţării tale”.  

(Actriţa Oana Pellea. Despre destinul României”. 
 

Într-adevăr, ce destin! Țara 
trece în acest An Centenar poate 
prin cele mai grele clipe de după 
89’. Societatea e divizată. 
Ramurile puterii se află în război. 
Atacurile asupra uneia dintre cele 
mai mari cuceriri ale democrației 
românești – Justiția, se întețesc. 
Parlamentul adoptă legi care să-i 
protejeze pe penali. Cu toate 
acestea, sunt sigur că societatea 

românească este destul de matură ca să iasă demnă din acest război fratricid. 
O situație mult mai dramatică avem în Basarabia. Societatea este divizată 

pe criterii geopolitice: pro-Vest (pro-România) și pro-Est. Emisarii direcți ai lui 
Putin (Dodon și gașca!) au făcut front comun cu așa numita „guvernare 
proeuropeană” a lui Plahotniuc. Țarul Putin își freacă mâinile și așteaptă clipa 
de a face noi achiziții teritoriale pentru imperiu. Aceasta s-ar putea întâmpla 
după alegerile parlamentare din toamnă. După Crimeea noi suntem următoarea 
țintă în planul lui Putin de realizare a mult jinduitei Novorosii și de ieșire din 
nou la Gurile Dunării, fapt ce ar transforma Marea Neagră din nou într-un lac 
rusesc. Putin î-i urmează fidel pe țarul Petru I și Ecaterina a II-a care, metodic, 
prin cuceriri de teritorii românești, au ajuns la gurile Dunării. Să nu dăm uitării 
avertizarea marelui istoric A. D. Xenopol: „Răpirea Basarabiei ar fi trebuit să-i 
înveţe pe români un lucru: că dacă există vreun pericol pentru existenţa lor ca 
naţiune acesta va veni de la nord. Dacă este vreun element adevărat dușman al 
elementului român este acel rusesc, care nu din întâmplare, din neîngrijire 
pune în pericol existenţa noastră, ci lucrează cu conștiință la distrugerea ei. 
Acest pericol l-au simţit toţi românii, acei ce şi-au iubit într-adevăr poporul şi 
care au binemeritat de patria lor. Toată dezvoltarea noastră naţională este 
datorită luptei neîmpăcate în contra acestui element cotropitor, luptă în mare 
parte susţinută cu ajutorul Apusului. În asemenea împrejurări, a face politică 
rusească este de a da noi înşine arma în mâinile ucigaşului, este a trăda 
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interesele cele mai sfinte ale cauzei române ”. De ce însă unii (chiar din Țară!) 
uită de acest avertisment? Ne aflăm într-o situație extrem de dificilă. Dezuniți 
vom cădea pradă ușoară ursului din est.  

E trist să moară visul Reunirii când Țara împlinește 100 de ani! Dar 
pericolul acestei catastrofe este unul iminent. În Basarabia nu mai există 
dreptate, justiție, instituții, alegeri libere sau luptă politică corectă. În Basarabia 
există bandiți și oameni. Ultimul atac banditesc al binomului Plahotniuc+Dodon 
asupra democrației - invalidarea primarului de Chișinău, este o confirmare a 
acestui trist adevăr. Te apucă fiorii când te gândești ce ne pregătește acest 
binom pentru alegerile parlamentare din toamnă.  

Deocamdată acest râs de președinte se plictisește. Dacă nu-l vizitează pe 
Putin sau nu se află în nenumărate concedii, culege căpșuni împreună cu 
Kirkorov căruia, în bătaie de joc pentru noi, ia acordat titlul de „artist al 
poporului” (al cărui popor?). Sau organizează concerte pentru tinerii alogeni 
(viitori votanți ai PSRM în toamnă!) aduși cu transport gratuit din toate colțurile 
Republicii. Sau în loc să participe la Forumul Internațional „Crans Montana”, 
care a avut loc în perioada 27 iunie - 30 iunie la Bruxelles (vizită anulată „din 
motive tehnice”, i-o fi ordonat stăpânul Putin să nu se ducă!), vizitează vacile 
de la Hâncești, dar doar pe acelea care „din mare dragoste” pentru ruși 
nimeresc doar pe mesele lor. 

Iar noi, cei mulți, ce facem? Răspunsul la întrebare î-l găsim în 
înălțătoarea chemare adresată înainte de moarte a arhimandritului Justin Pârvu 
către poporul român. „Popor român! Îţi scriu pentru că sper ca măcar acum, să 
îţi aminteşti cine ai fost, cine eşti şi poate aşa vezi încotro te îndrepţi!... Nimeni 
nu a reuşit să te supună cât ai fost unit. De ce te laşi dezbinat?... Astăzi, ca şi 
pe vremea fanarioţilor, domnitorul (kremlinezul Dodon – n.n.) şi divăniţii  nu 
au nici o legătură cu tine (peste 80% din parlamentarii de pe Bâc!). Sunt străini 
de interesele şi dorinţele tale, tot ce doresc este să stea cât mai mult în funcţie 
şi să câştige cât mai mult. Și Tu taci!!! Astăzi, ca şi pe vremea bolşevismului, 
la mare preţ sunt trădătorii, linguşitorii, vânzătorii de neam şi conştiinţă, 
traseiştii politici, gata să calce pe cadavre pentru a parveni şi a îşi păstra 
privilegiile. Tu taci !!! Ți se fură voturile. Tu taci!!! Dacă ar fi ca tot ceea ce 
se întâmplă să se răsfrângă numai asupra ta, românul de azi, nu ţi-aş scrie un 
cuvânt. Dar tu, popor român de azi, eşti legat de cel de ieri şi de cel de mâine şi 
odată cu tine piere nu numai trecutul, dar şi viitorul acestui neam. Cât o să mai 
taci? Trezeşte-te, popor român, trezeşte-te român adormit şi nu lăsa să se 
şteargă dintr-o trăsătură de condei, tot ce ți-au lăsat părinţii, nu îţi lăsa copiii 
pe drumuri, sclavi ai celor ce nici nu existau pe când tu ştiai să scrii”. 
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 Într-adevăr, cât o să mai tăcem? Să ne unim cu toții, indiferent de unele 
nuanțe politice, în jurul acestui Comitet de Rezistență Națională. Să lăsăm rânza 
la o parte. Numai împreună putem stăvili tăvălugul plahotniucisto-dodonist în 
toamnă. Dar pentru aceasta este nevoie ca acest Comitet de Rezistență 
Națională să devină, într-adevăr ca atare. El trebuie să cuprindă toate 
componentele opoziției care se3 pronunță împotriva acestei guvernări.  

Deocamdată însă lucrurile nu stau chiar așa. Am participat la ambele 
proteste, din 24.06.2018 și la cel recent de duminică, 01.07.2018. M-am bucurat 
extrem de mult la vederea zecilor de mii de manifestanți veniți din toate 
colțurile Republicii, nu aduși cum procedează alde Dodon și Plahotniuc. Un 
lucru mi-a umbrit puțin această bucurie: lipsa vizibilității unioniștilor. Chiar 
dacă în PMAN erau mulți unioniști în suflet nu cred că ar fi stricat peisajul 
minunații tineri de la „Tinerii Moldovei”, ODIP. Nu cred că tricolorul 
românesc (fără stema Republicii Moldova) ar fi fost în plus în marea de steaguri 
ale Uniunii Europene și tricoloruri moldovenești. Nu cred că ar fi stricat de la 
tribună pronunțarea unui minunat mesaj unionist al lui Nicolae Dabija, care 
reprezintă organizația obștească „Sfatul Țării 2”.  

Tare mă tem să nu se repete și de această dată situația cu acțiunile 
Platformei DA (nu a partidului DA). Atâta energie a maselor ridicate timp de 
peste un an dar gestionată, să fim sinceri, prost. Doar prin scandarea sloganului 
„Dați-ne miliardul înapoi” nu am devenit mai bogați. Banii furați au rămas tot 
în buzunarele hoților. Ba chiar hoțul cel mai mare este acum lustruit de toate 
televiziunile ca în toamnă să fie ales în parlament. Aceasta a fost din cauza 
marginalizării de la începuturi a intelectualității, a tinerilor unioniști, în general, 
a unionismului. Dar și din cauza scopurilor formulate vag și incorect. Sună 
frumos „Jos dictatura! Jos Plahotniuc!, dar dacă se va întâmpla ca și cu 
Miliardul! Uitați-vă cum reacționează la avertismentele partenerilor europeni și 
americani (din mâna cărora nu se sfiesc să ia miliarde!) privind invalidarea 
primarului. 

Pentru a nu rata și această șansă coalizarea forțelor trebuie să fie cât mai 
largă. Scopurile Mișcării de Rezistență să fie cât mai reale constructive. Clanul 
Plahotniuc+Dodon poate fi doborât la alegerile parlamentare din toamnă dacă 
vom fi uniți într-un singur bloc. Lăsate în afara acestei Mișcări partidele 
unioniste vor merge, în cel mai bun caz, într-un bloc separat, fapt ce va turna 
apă la moara binomului Plahotniuc+Dodon. Doar împreună, doar cu o listă 
comună de candidați pentru cele 51 de circumscripții electorale avem șanse de a 
învinge acest balaur cu multe capete.   
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De la tribună s-au rostit frumoase cuvântări, unele chiar și în limba rusă 
(pentru atragerea alogenilor). Asta e bine dacă se dorește o largă coalizare a 
tuturor forțelor de opoziție actualei guvernări dodonist-plahotniuciste. Nu am 
auzit însă nici un mesaj unionist. Nu am auzit măcar pronunțarea cuvântului 
„Unire” nici chiar de cei pe care-i știu că sunt unioniști. De ce se procedează 
astfel, într-un mod atât de neconstructiv? Chiar dacă mie nu mi-a plăcut 
sloganul „Maldava!” strigat de la tribună în limba rusă (fiindcă tot așa 
scandează și valeții „marilor stataliști” Dodon și Plahotniuc), pentru atingerea 
unei unități largi eu am trecut peste asta. Sunt sigur că și mulți alți unioniști. În 
acest măreț scop și cei de altă opinie ar trebui să treacă peste amorul propriu și 
să accepte și sloganuri prounioniste. Așa înțeleg eu o largă opoziție și pluralism 
de opinii. Este absolut clar că fără unioniști este imposibilă debarcarea 
binomului Plahotniuc+ Dodon. Tot atât de clar este și faptul că fără o coaliție 
largă nu poate fi atins dezideratul unioniștilor – Unirea cu Țara! 

 Deci, să ne unim forțele în beneficiul tuturor! 
 

Literatura și arta, nr. 25. 21 iunie 2018. 
https://revistasingur.ro/altele/18857-valeriu-dulgheru-micarea-de-

rezistena-naionala-intr-un-ceas-bun.html?q=altele/18857-valeriu-dulgheru-
micarea-de-rezistena-naionala-intr-un-ceas-bun.html 
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CUM SĂ TREZIM MENTALITATEA POPORULUI? 

În dialog: prof. Virgil Mândâcanu și prof. Valeriu Dulgheru 
 

V.M. Centenarul Unirii devine tot mai intens forţa motrice a schimbării. 
Aceasta îi îngrozeşte pe unii din clasa politică ce vrea să rămână la putere. 
Acum ea desfăşoară ofensiva de amorţire a mentalităţii prin diverse 
promisiuni. Ne aşteaptă o mare trădare, descumpănire şi dezamăgire. Ce-i de 
făcut?  

V.D. Acest an de Centenar al Unirii este unul crucial. Într-adevăr, în acest 
an aşteptările curentului unionist sunt foarte mari. Elanul în continuă creştere al 
unioniştilor ar trebui fructificat la maximum. Cu părere de rău, fărâmiţarea 
excesivă a segmentului de dreapta face extrem de anevoioasă valorificarea 
electoratului prounionist existent, de peste 30%. Actualmente segmentul 
unionist se aseamănă cu o armată mare, dar fără generali, fără organizatori. 
Faptul că forţele antiunioniste s-au activizat vorbeşte despre pericolele pe care 
le văd ele pentru atingerea scopurilor lor mârşave. Călărind până la refuz 
această mârţoagă a moldovenismului primitiv, ei vor continua să-l ţină pe moş 
Ion în mrejele lor, în special, în acest an electoral prin puzderia de posturi 
televizate autohtone şi ruseşti, prin aşa-numitele „organizaţii de caritate”, cum 
ar fi a aşa-numitei „Din suflet” a „primei-doamne”, Edelweis a lui Plahotniuc, 
Șor ş.a. În acest caz este strict necesară implicarea majoră a intelectualităţii în 
procesul de informare a electoratului despre beneficiile Reunirii sub diverse 
aspecte. Fiecare intelectual (majoritatea cu rădăcini la ţară) trebuie să ajungă în 
satul de baştină şi să le vorbească consătenilor purul adevăr. Doar astfel mai 
putem contracara propaganda antiunionistă promovată de kremlinezul Dodon, 
dar şi de alţii cu opţiuni aparent mai inocente. 

V.M. Forţele de dreapta înţeleg perfect că situaţia se agravează, dar 
continuă să-şi dorească aceeaşi greblă. Chemările la unirea tuturor forţelor 
sănătoase nu sunt auzite. Intelectualitatea, tineretul şi liderii din opoziţie 
continuă să rămână pasivi. Ce-i de făcut? 

V.D. De fapt, cele mai active sunt organizaţiile de tineret „Tinerii 
Moldovei”, ODIP ş.a. Sunt şi cele mai deschise spre cooperare, pentru crearea 
unui pol puternic, pe măsura aşteptărilor cel puţin, al celor peste 30% din 
electorat) pe segmentul de dreapta. Cu regret, forţele cele mai retrograde, cele 
mai antiunioniste (în sensul unirii într-un singur bloc) se află în partidele 
unioniste. Reputatul patriot Mircea Popescu, preşedintele Consiliului Mondial 
Român din SUA, la Conferinţa unionistă care a avut loc la Bucureşti în Palatul 
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Parlamentului pe data de 20 august 2017 a chemat toate forţele unioniste să se 
aşeze la masa rotundă necondiţionat, să pornească de la condiția „Tabula rasa”. 
Este cea mai reală cale de a ajunge la o coalizare a forţelor. Nu a fost auzit. 
Blestemata rânză basarabeană s-a dovedit a fi mai mare decât raţiunea. Ce le 
desparte pe cele vreo patru partide liberale, dacă împărtăşesc aceeaşi ideologie 
– ideologia liberală şi unionismul? În situaţia unei presiuni în continuă creştere 
(suntem într-un an electoral!) asupra unionismului din partea kremlinezilor şi a 
altor forţe antiunioniste mai moderate liderii acestor partide liberale dau dovadă 
de miopie politică, de o lipsă totală de clarviziune, de lipsa elementarul simţ al 
autoconservării. E la mintea cocoşului că doar împreună vor putea stăvili valul 
prorus dodonist care, cu ajutorul major financiar, logistic, informaţional din 
partea Rusiei, are şansele de a prelua majoritatea în viitorul parlament. De ce 
însă nu se unesc? Să ne urmărească acel blestem de peste 2000 de ani despre 
care a scris marele Herodot: „Sunt mulţi (despre traci – n.n.), dar nu se vor uni 
niciodată”. Ce ar trebui să facem? Prin toate mijloacele posibile (mijloacele de 
informare disponibile, societatea civilă, ONG-uri, prin membrii de rând ai 
acestor partide) să-i punem să se aşeze la o masă rotundă. Din cauza 
incompatibilităţii majorităţii liderilor acestor partide ar trebui mizat mai mult pe 
eşalonul doi din aceste partide. 

V.M. UE, SUA, România continuă să acorde ajutor Republicii Moldova 
(politic, economic, social), sperând la trezirea noastră, dar sub presiunea 
contrapropagandei geopolitice externe şi interne trezirea întârzie. Ce-i de 
făcut? 

V.D. În primul rând, de securizat cât mai urgent şi pe toate căile legale 
spaţiul informaţional, care de peste 25 de ani este ca o grădină fără gard pentru 
propaganda rusească. Cineva spunea că într-o bătălie jumătate din succesul ei 
poate fi asigurat de războiul informaţional. Acum, după mai bine de 25 de ani, 
putem spune cu certitudine că printr-un război informaţional dus împotriva 
Republicii Moldova Rusia a câştigat mai multe bătălii (Transnistria, Găgăuzia). 
În primul rând, a promovat permanent o politică de neîncredere în forţele 
proprii (adică necesitatea revenirii sub scutul stăpânului), de incertitudine, 
transformând acest spaţiu într-o zonă gri între două lumi: cea occidentală şi cea 
orientală. Printre ultimele victorii ale sale este şi instalarea kremlinezului 
Dodon în funcţia de preşedinte. Votarea în ultima lectură a modificării Codului 
Audiovizualului pentru a obliga radiodifuzorii să emită câte 8 ore pe zi conţinut 
autohton este o soluţie bună de limitare a propagandei ruseşti. Mă miră reacţia 
sau răceala unora care contestă importanţa acestei Legi (doar din motivul că nu 
a fost propusă de ei. După mine, nu contează de ce culoare e pi sica, şoareci să 



Basarabie răstignită (15)                                                                                  105 
 
prindă). Legea votată e foarte binevenită şi la moment, doar că s-ar putea să nu 
funcţioneze (avem mai multe legi bune, dar care nu operează). Iată aici trebuie 
să muncim: la aplicarea cât mai strictă a legii. 

V.M. Forţele geopolitice externe şi interne îşi materializează 
ameninţările. Dragnea în România, Dodon în Republica Moldova, Putin din 
Rusia ne vor complica viaţa, abătându-ne de la Reîntregire. Ce-i de făcut? 

V.D. Într-adevăr, atacurile asupra unionismului s-au înteţit atât pe plan 
intern, cât şi extern. Vă mai amintiţi ameninţarea kremlinezului Dodon de a-i 
lichida pe unionişti, a-i scoate în afara legii? Cineva din ortacii lui Dodon deja 
îşi propunea serviciile. Pe plan extern, Rusia promovează permanent 
antiunionismul, alimentând darnic financiar, logistic lepădăturile care 
promovează moldovenismul primitiv. Dar şi din partea guvernării PSD din 
România nu există o susţinere fără echivoc a unionismului în Basarabia. Până la 
urmă, aceasta e problema României de a lichida consecinţele Pactului 
Ribbentrop-Molotov (Ţările Baltice, Polonia şi-au rezolvat problemele, a rămas 
doar România). 

V.M. UE, România, SUA sunt lovite de diverse probleme pentru a le 
sustrage atenţia de la Europa de Est (emigranţii, atacurile electronice, 
intensificarea contrapropagandei, separatismul ş.a.). Nu întâmplător în 
România a apărut propunerea de a lichida Ministerul Românilor de 
pretutindeni, iar în UE posibila suspendare a vizelor pentru cetăţenii Republicii 
Moldova. Se face şi se va mai face pentru slăbirea interesului faţă de 
Reîntregire. Ce-i de făcut? 

V.D. Într-adevăr, situaţia internaţională nu favorizează unionismul în 
Basarabia. Cu toate acestea, Reunificarea României ar fi o cale de securizare a 
hotarului de est al Uniunii Europene care, sub influenţa Rusiei, riscă să se 
transforme într-o zonă gri, o zonă de permanentă incertitudine. Spuneam recent 
că Putin, Rusia, revine tot mai insistent la ideea recuceririi haterlandului de 
până la 1989: Cehia, Ungaria, Bulgaria, foşti sateliţi ai Kremlinului. România 
este tot mai mult asaltată de influenţă rusească din nord, vest, sud. În est, la 
doar 400 km, în Crimeea, Rusia şi-a reanimat bazele militare. Referitor la 
lichidarea Ministerului Românilor de pretutindeni...  

Cred totuşi în clarviziunea clasei politice româneşti, cel puţin în problema 
românilor din afara Ţării. Cred totuşi că e vorba de o reformatare a 
Ministerului. Cea mai bună soluţie ar fi crearea unui Minister al Reîntregirii, 
aşa cum există de peste 50 de ani în Coreea de Sud, aşa cum a existat în 
România un Minister al Integrării Europene. „Trebuie să avem o politică 
deschisă, afirmată, la fel cum Germania a avut o poziţie deschisă, afirmată, de 
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refacere a Germaniei. Un minister al reîntregirii ţării care să promoveze ideea 
de reunificare a ţării. Noi avem această problemă de demnitate naţională. 
Trăim şi acum după cum au stabilit doi criminali: Hitler şi Stalin, prin miniştrii 
lor de externe, cu odiosul Pact Ribbentrop-Molotov”, a afirmat fostul preşedinte 
al României Traian Băsescu la un post de televiziune. Băsescu a precizat că în 
noua sesiune parlamentară va iniţia un document prin care Parlamentul să îşi 
afirme dorinţa de unire cu Republica Moldova, menţionând că unirea cu 
Republica Moldova se va realiza într-un termen mai mic de zece ani, ţinând 
cont de „cum evoluează curentul unionist”. Referitor la reacţiile bolnăvicioase 
ale Kremlinului, T. Băsescu a menţionat: „Ne-a plăcut că în Osetia şi Abhazia 
motivaţia a fost că oriunde vor fi minoritari ruşi, va fi şi Federaţia Rusă să-i 
apere... Şi noi ar trebui să ne apărăm majoritarii români din Republica 
Moldova şi să discutăm despre îndepărtarea efectelor Pactului Ribbentrop-
Molotov”. 

Referitor la suspendarea regimului liberalizat de vize. Aceasta este o 
componentă-cheie a paşilor care trebuie făcuţi pentru integrarea în Uniunea 
Europeană. Să nu mai urmăm sfatul de altădată al „marelui politician de pe 
Bâc” Moţpan (iar acum împărtăşit de un alt ditamai politician Dodon!) de a 
suge de la două vaci (cineva menţionase că, de regulă, „viţelul care suge de la 
două vaci creşte bou”). Să realizăm metodic toţi paşii înscrişi în Acordul de 
Asociere şi atunci există şanse reale de a ne rupe din îmbrăţişarea multiseculară 
a ursului din est. În caz contrar, riscăm să creştem nişte boi. Pe de o parte, 
guvernarea doreşte susţinerea (financiară, politică) a UE, iar în acelaşi timp 
stopează reformele (în special, în justiţie), ignoră recomandările UE (a se vedea 
recomandările ce ţin de votul mixt). 

V.M. România a demonstrat că îşi poate mobiliza toate forţele pentru a 
obţine succese economice, sociale bune. Reîntoarcerea Basarabiei (Bucovinei, 
Bugeacului...), revenirea acasă a milioanelor de români poate plasa România 
în grupul celor mai mari ţări din Europa. Aceasta poate îngrijora (sau bucura) 
UE? E firesc să ne permitem o atare gândire? 

V.D. Da, într-adevăr, în momentele-cheie România a ştiut să-şi 
mobilizeze forţele. A fost o prioritate NATO în anii ’90, care prin efortul 
comun a fost realizată. A fost o altă prioritate – Integrarea în UE – şi prin 
declaraţia de la Snagov din 1995, semnată de liderii tuturor partidelor politice, a 
fost realizată în 2007. Acum o altă prioritate naţională a României trebuie să fie 
Reunirea Basarabiei, pentru care trebuie să fie semnată o declaraţie Snagov 2. 
Reunirea celor despărţiţi de diverse intemperii istorice întotdeauna a fost 
firească. Nefirească este existenţa separată a mai multor fii şi fiice ale aceleiaşi 
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mame. „Unirea face puterea”, spune o veche zicală. Este exemplul elocvent al 
Germaniei, care, unită fiind, a devenit cea mai dezvoltată ţară din Europa, a 
devenit motorul economiei (şi nu numai) europene. Chiar dacă Reunirea i-a 
costat (şi îi mai costă) mult pe germanii de vest, după Reunire PIB-ul s-a dublat. 
În pofida faptului că sistemul de drept în România este încă imperfect, este 
totuşi clar că se află pe calea cea bună, spre deosebire de vecini. Nu în zadar la 
Chişinău, unde corupţia, acest vierme care poate doborî şi state puternice, e la 
ea acasă, se aud tot mai des chemări ca DNA să treacă Prutul. Dar şi cazul celor 
trei judeţe din Bulgaria care, pe fundalul luptei ineficiente cu corupţia în 
Bulgaria, doresc să adere la România este grăitor. Dacă, printr-o minune, 
României i-ar reuşi să-şi strângă acasă teritoriile, să-şi aducă acasă milioanele 
care au emigrat în căutarea unui destin mai bun, România ar veni în rândul celor 
mai mari ţări europene (ar depăşi uşor suprafaţa Marii Britanii, Italiei), ar 
deveni ţara cu cele mai mari bogăţii naturale, cu o economie dinamică şi 
perspective reale de dezvoltare în viitor. 

V.M. În proiectul consacrat Centenarului Unirii „Educaţia – sinteză a 
credinţei ştiinţelor şi culturii”, subiectul central e să revenim la învăţământul 
românesc! Printr-un astfel de învăţământ am putea să realizăm schimbarea 
mentalităţii şi întărirea forţei motrice a Reîntregirii. Zeci de savanţi, 
profesori,psihologi, sociologi, oameni de cultură s-au încadrat în realizarea 
acestui proiect. Ce ziceţi? 

V.D. Ce să zic? E un lucru strict necesar. Indiscutabil, educaţia este 
condiţia sine qua non de existenţă a unei societăţi moderne. Reputatul savant 
japonez Tetsuo Yoshida a menţionat: „Există două probleme globale ale 
omenirii: energia (se are în vedere toate formele, inclusiv alimentele – n.n) şi 
educaţia. Restul sunt speculaţii”. Într-adevăr, ţările care au pus în capul 
politicilor Educaţia au avansat simţitor: Japonia, Singapore, Coreea de Sud ş.a. 
Deci, importanţa Educaţiei pentru dezvoltarea societăţii nu se pune la îndoială. 
Mai multe speculaţii se fac în jurul conţinutului. Ca şi în alte domenii, este strict 
necesară interdisciplinaritatea în Educaţie. Există în inginerie o regulă de aur de 
a ţine cont la realizarea unui experiment fizic de toţi factorii de influenţă. Dacă 
acest lucru nu se face, rezultatul va fi unul compromis. În sociologie e acelaşi 
lucru. Între diverse componente aparent separate există o legătură indisolubilă. 
O educaţie completă trebuie să includă componente de ştiinţă, credinţă şi 
cultură. Pe parcursul a mii de ani de existenţă a civilizaţiei umane s-a format un 
sistem unitar al Educaţiei. Însă în secolul XX, prin promovarea curentului ateist 
(în special, de către Rusia Sovietică), a fost deteriorat grav fundamentul 
educaţiei tradiţionale. În acest sens, este strict necesară revenirea la 
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învăţământul tradiţional românesc. Este inexplicabilă atitudinea unor factori de 
decizie care se opun acestui proces. Mă întreb, de ce găgăuzii, bulgarii, 
ucrainenii au acces la rădăcini, iar marea majoritate a populaţiei – românii – nu? 
De fapt, Reunirea trebuie făcută, mai întâi, pe diferite segmente ca precondiţii 
pentru o unire generală ulterioară. Aşa a fost şi în a. 1859. Până la Mica Unire 
în a. 1844 au fost unificate vămile dintre cele două principate – Moldova şi 
Muntenia (anul trecut a fost creat un punct vamal comun la vama de la Oancea-
Cahul); au avut loc mai multe şedinţe comune ale divanelor Moldovei şi 
Munteniei (1857) ş.a. Anul trecut (dar şi mai înainte) au avut loc şedinţe 
comune ale guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău. Există un SMURD comun. 
A fost deja demarat procesul de unificare a sistemelor electroenergetice ale 
Republicii Moldova cu cel al Românie (UE). Sistemul Educaţiei din Basarabia 
este, poate, primul sector care a revenit la învăţământul românesc: trecerea de la 
şcoli generale la învăţământul liceal a fost cea mai bună soluţie. Chiar dacă pe 
termen scurt apar unele probleme legate de plecarea tinerilor la învăţământ 
liceal, universitar, de master şi doctorat în România, pe termen lung acesta este 
un proces benefic pentru Reunificare. 

Literatura și Arta, nr. 3, 18 ianuarie 2018 
http://www.revistasingur.ro/altele/18079-valeriu-dulgheru-fora-

motrice.html?q=altele/18079-valeriu-dulgheru-fora-motrice.html 
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MAREA ADUNARE CENTENARĂ A REUŞIT! CE MAI DEPARTE 

 

„Cât de bine şi frumos e, cât de dulce fericire, 
Ca să locuiască fraţii în de-a pururea unire!” 

(Vasile Militaru. Psaltirea în versuri. Psalmul 132) 
 

Într-adevăr, Marea Adunare Centenară s-a încununat cu succes. A fost cea 
mai mare manifestare unionistă de la 1991 încoace. Şi Dumnezeu a fost cu 
unioniştii! După mai multe zile de viscole şi ninsori ne-a adus o zi de primă 
vară cu multă căldură la direct şi la figurat. Piaţa Marii Adunări Naţionale a fost 
plină. Şi Parcul Catedralei. Chişinăul a devenit pentru această zi o Mecă a 
unioniştilor de pe întreg continentul european. Peste o sută de mii de unionişti 
au venit din toate colțurile Basarabiei, din România (Bucureşti, Bistriţa Năsăud, 
Timişoara, Oradea, Cluj, Braşov, Iaşi, Suceava, Brăila, Galaţi s.a.), din 
Diasporă (Parma, Milano, Paris s.a.). Până la începerea Adunării participanţii au 
fost delectaţi cu frumoase cântece patriotice interpretate de inegalabilii haiduci 
de la Căpriana în frunte cu Tudor Ungureanu, aflaţi pe baricadele Mişcării de 
Eliberare Naţională de peste 30 de ani.  

La ora 12.00 Marea Adunare Centenară a început cu intonarea imnurilor 
de stat ale Republicii Moldova şi României. Moderatorul Adunării a fost 
maestrul Sandu Grecu. Piaţa se transformase într-o mare de tricoloruri, pe care 
erau scrise denumirile celor peste 130 de comune şi oraşe care au semnat 
Declaraţii de Unire cu România, pancarte cu denumiri ale localităţilor 
Basarabiei şi organizaţiilor participante, inclusiv a Universităţii Tehnice a 
Moldovei. Steaguri cu însemnele partidelor unioniste (PUN, PL, PNL, PLR) 
(prezenţi au fost şi reprezentanţi ai PAS-ului, dar fără însemne).  

La tribună, rând pe rând, s-au urcat cei care au avut ce spune: minunaţii 
tineri care au organizat această Mare Adunare Centenară; primari semnatari ai 
Declaraţiilor de Unire ş.m.a. „Sunt mândru că ne-au urmat multe localităţi din 
nordul Republicii. Suntem mulţi. Cine spune că Nordul nu vrea Unire? Nu e 
adevărat. Noi dorim mâine să fim în România Mare”, a declarat de la înalta 
tribună primarul c. Parcova, Edineţ Marcel Snegur, cel care a spart gheața 
Declaraţiilor de Unire, fiind primul semnatar al Declaraţiei. „Mă bucur că 
printre cele peste o sută de drapele ale localităţilor semnatare a Declaraţiei de 
Unire se află şi drapelul cu numele de Sadova, care simbolizează Unirea. Mă 
bucur de sătenii mei, care mi-au dat curaj. Au fost 100, apoi 200... astăzi sunt 
peste 600 care-şi doresc Unirea. Cum să nu doreşti Re-Unirea atunci când 
copiii noştri se bucură de burse în România, când grădiniţa de copii a fost 
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reparată pe bani alocaţi de guvernul României (în total au fost reparate, 
renovate şi construite 1159 de obiective de menire socială – n.n.). Împreună 
vom face Unirea. Aşa să ne ajute Dumnezeu!” a declarat de la tribună primarul 
semnatar al s. Sadova, baştina kremlinezului Dodon. „Profundă recunoştinţă 
acestor tineri care au ştiut să ne unească. Care au trecut peste mofturile 
liderilor noştri politici. Care ştiu să spună că Basarabia vrea să se unească cu 
Ţara Mamă. Este o ruşine că în parlamentul de la Chişinău nu s-a putut 
organiza o Adunare solemnă dedicată Centenarului. Indiferent dacă doresc 
parlamentele de la Chişinău şi Bucureşti vrerea poporului român se va 
întâmpla. Noi ne dorim Re-Unirea. Să trecem peste lucrurile care ne despart, 
să atingem acest frumos ideal!” a declarat Maria Ciobanu, deputat PLDM, 
înflăcărată patrioată a Neamului. „Salut Naţiune!!! Dumnezeu a dat oamenilor 
capacitatea de a distinge binele de rău. Binele pentru Republica Moldova este 
Unirea cu România!” a mărturisit Galina Ceban, primar al s. Chircăieşti, 
Căuşeni, o mare româncă. Deosebit de emoţionant a fost mesajul rusului de 
etnie Victor Grebenşcicov, expus parţial în limba rusă şi adresat, în special, 
alogenilor. Şirul frumoaselor discursuri ţinute de frumoşii cuvântători invitaţi la 
tribună ar putea continua, mă opresc însă aici.  

Li s-a acordat cuvânt şi unor lideri politici. Deosebit de emoţionant, dar şi 
pragmatic a fost discursul ex-preşedintelui României, Traian Băsescu. „Pledăm 
pentru revenirea definitivă a populaţiei dintre Prut şi Nistru la trupul Ţării 
Mamă România... Solicităm la şedinţa solemnă din 27 martie 2018 ca 
Parlamentul de la Bucureşti să adopte o decizie prin care să se implice pentru 
reîntregirea naţională prin mijloace paşnice şi în limitele Constituţiei 
României... Unii spun: e greu! Nu le e ruşine? Dar acum 100 de ani românilor 
le-a fost mai uşor să facă Unirea? Nu, le-a fost mai greu şi au făcut-o. Avem 
obligaţia ca astăzi s-o facem şi noi, şi vă spun pentru ce: în primul rând, 
suntem singura ţară care mai acceptă să trăiască după voinţa lui Stalin şi 
Hitler. Balticii au fost băgaţi prin pactul ticălos, Ribbentrop-Molotov, în 
Uniunea Sovietică. Astăzi, sunt în NATO şi în Uniunea Europeană”. „Este o 
chestiune de demnitate naţională reîntregirea ţării. Moldova este parte a 
României. Aşa cum locuitorii din Berlin au dat jos Zidul de la Berlin, aşa şi noi 
trebuie să dăm jos zidul de la Prut. A venit timpul să trecem Prutul liber, fără 
vamă şi fără grăniceri... Cerem unirea nu pentru salarii, pensii şi instituţii... 
Unirea este idealul nostru, este icoana neamului românesc”, a declarat 
vicepreşedintele PL, Dorin Chirtoacă. Ieşirea lui D. Chirtoacă la tribună ca 
reprezentant al PL este poate un semn că în sfârşit preşedintele PL, M. Ghimpu, 
îi permite să reprezinte Partidul. Târziu, mult prea târziu, dar totuşi...  
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În final participanţii la Marea Adunare Centenară au adoptat în 
unanimitate o rezoluţie dată citirii de unul dintre organizatori, Vlad Bileţchi: 
„Cerem celor două parlamente să primească delegaţii ale Marii Adunări 
Centenare, iar la şedinţa solemnă din 27 martie 2018, Parlamentul de la 
Bucureşti să adopte o decizie prin care să se implice reîntregirea naţională 
prin mijloace paşnice ale democraţiei parlamentare şi în limitele Constituţiei 
României, în conformitate cu normele dreptului internaţional şi ale Actului 
Final de la Helsinki”, se arată textul proclamaţiei. 

Am retrăit clipe de fericire, de înaltă linişte sufletească, stare necunoscută 
kremlinezilor, slugilor şi cozilor de topor. „Sunt mândră! Am văzut astăzi zeci 
de mii de oameni cu demnitate naţională şi o singură dorinţă – UNIREA!!!” 
scria cineva pe reţelele de socializare. Tineri şi mai puţin tineri, persoane de 
vârsta a treia, persoane cu dificultăţi locomotorii au savurat din plin acele 
frumoase clipe. Impresionanţi sunt bătrâna din fotografie care flutura falnicul 
tricolor al Neamului (o adevărată Jana D’Arc!), bătrânul cu cuşmă de dac. În 
ochii lor (dar şi ai multora!) se citea marele regret că timp de peste 30 de ani am  
tot rătăcit prin 
junglă, 
nerealizând cel 
mai important 
lucru – Reunirea 
cu Ţara a acestei 
aşchii de popor 
român, 
surghiunită în 
Siberia rece de 
peste 78 de ani. 

În toată 
această perioadă 
am încercat să construim un stat, uitând de faptul că, aşa cum spune maestrul 
Dabija, unei cozi de şopârlă nu poate să-i crească trup. Chiar şi cei mai mari 
statalişti de odinioară au înţeles acest lucru şi consideră Re-unirea unica şansă 
de supravieţuire a românilor basarabeni.  

Așa numiții stataliști de astăzi (gen Dodon) sunt doar niște cozi de topor, 
scule ale lui Putin și nu au nimic comun cu construirea unui stat prosper 
Republica Moldova. Despre adevăratele lor intenții vorbește și faptul că acești 
pseudostataliști de astăzi erau antistataliști și luptau împotriva statului 
Republica Moldova alături de bandiții transnistreni în a. 1992.  
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Marea speranță a noastră e în tânăra generație care nu mai vrea să trăiască 
pe vechi. Organizarea atât de bună a acestei Mari Adunări Naționale vorbește 
de maturitatea tinerilor Vlad Bilețchi (ODIP), Ion Leașcenco (BUN), Anatol 
Ursu (Tinerii Moldovei), George Simion (Alianța 2012). Se formează o nouă 
generație de politicieni unioniști, în general, o nouă generație de unioniști. De 
cât patriotism a dat dovadă tânăra mamă cu doi copii minori din fotografie. De 

ce exemplu concludent 
mai au nevoie unii tineri 
români basarabeni care 
în acel moment se aflau 
prin baruri sau în fața 
televizoarelor. Dar 
frumoasele fetițe cu câtă 
seriozitate și-au asumat 
sfânta misiune de a 
promova unionismul. 

Deranjat peste 
măsură de amploarea Marii Adunări Centenare, kremlinezul Dodon, aşa-
numitul preşedinte economist Dodon, vorbeşte despre 10-15 mii (nici a socoti 
nu l-au învăţat la şcoală, la cele 3 universităţi absolvite şi un doctorat în 
economie!). „În loc de „Marea Adunare” a fost organizat un banal protest 
minoritar (protestele lui cu 1-2 mii de participanţi sunt majoritare!), cu lăutari 
şi discursuri ofilite (dar tocmai de această dată au avut loc cele mai multe 
discursuri ale tinerilor, ale primarilor semnatari n.n.)... În viitorul parlament 
nu vor fi unionişti. Unionismul va fi declarat în afara legii (iar unioniştii 
lichidaţi – n.n.)”, scrie pe reţelele de socializare talimbul Dodon. Sunt vorbele 
unui impotent sub toate aspectele, ale unei cozi de topor. Este foarte binevenită 
propunerea Sfatului Țării 2 de a lichida funcția de președinte, pe care Dodon o 
folosește după bunul său plac (și a stăpânului de la Kremlin!). 

În final putem spune cu certitudine: Marea Adunare Centenară a reușit. 
Orice ar trăncăni kremlinezul Dodon și cu valeții săi. Și totuși, ce facem mai 
departe? Ce ar trebui de făcut ca acest frumos vis de Re-unire să se transforme 
în realitate? Să nu mai călcăm încă o dată pe aceeași greblă. Am mai avut 
Marea Adunare Națională de la 31 august 1989 care ne-a adus Limba și 
Alfabetul. Această Mare Adunare Națională trebuie să ne aducă Re-Unirea. 

Dar pentru aceasta trebuie de muncit. În primul rând, intelectualii trebuie 
să fie în permanență alături de acești bravi tineri. Fiecare dintre noi să ne ducem 
prin satele de baștină și să aducem bunilor însă prea credulilor noștri consăteni 
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adevărul despre Unire, despre România. Să se insiste pe toate căile la formarea 
unei liste comune a candidaților unioniști pe cele 51 circumscripții (majoritatea 
dintre cei peste 130 de primari semnatari merită cu prisosință de a fi incluși în 
această listă). Să ne asigurăm că nici într-o circumscripție nu se va admite lupta 
fratricidă între unioniști. 

Partidele unioniste trebuie să fie susţinute în bătălia pentru celelalte 50 de 
locuri în parlament. Aici ei trebuie să aibă întreaga susţinere a mişcării 
unioniste, a întregii societăţi civile, dar pentru aceasta ei trebuie să demonstreze 
că doresc şi ei acest lucru: să se unească într-un singur pol. Doar astfel avem 
şanse de a-l pune cu botul pe labe pe kremlinezul Dodon şi valeţii săi. Doar aşa 
sunt şanse ca în toamnă acest partid prorus, PSRM, să fie aruncat la groapa de 
gunoi politic. 

Să susţinem (şi să ne implicăm activ) frumoasele iniţiative ale tinerilor de 
a organiza în perioada 1-15 aprilie un adevărat plebiscit pentru a demonstra 
acestui kremlinez Dodon că nu suntem minoritari. Să susţinem toate acţiunile 
bine gândite ale tinerilor, care au demonstrat că ştiu ce fac. Speram mult că 
Unirea pornită de jos de cele peste 130 de autorităţi locale şi apr. 100 de 
organizaţii, susţinută masiv (indiferent de culoarea politică a primarilor 
semnatari!) de întreaga mişcare unionistă, se va realiza.  

Credem în Unirea pragmatică. 
Dumnezeu să ne ajute!!! 

Literatura și Arta nr. 13, 29 martie 2018 
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ANUL CENTENAR UMBRIT TOT MAI MULT 

 
Începutul Anului Centenar a fost unul deosebit de promițător. După 

atentatul comis împotriva democrației de guvernarea oligarhică a lui Plahotniuc 
în ultimii 3 ani exprimat prin fraude politice de proporții (un partid cu doar 15% 
de susținere electorală la nivel central prin fraude, constrângeri, dosariade a 
sclipuit o majoritate constituțională, iar la nivel local – de la 257 mandate de 
primar obținute în urma votului după trei ani numărul lor a crescut până peste 
750 de primari (din totalul de 952 de primării!)) și fraude economice 
(ascunderea adevărului despre furtul Miliardului și a hoților principali!) la 
începutul acestui An Centenar primarul de Parcova a dat start Paradei 
Reunirilor pe 24 ianuarie (de ziua Micii Uniri!). Mai apoi a fost urmat de peste 
140 de comune, ultimul care a semnat Declarația de Unire pe 26 august fiind s. 
Batîr. Numărul lor ar fi crescut și după 27 martie dacă segmentul unionist ar fi 
lucrat în această direcție. 

Cum au fructificat însă unioniștii această mană căzută din cer, dar și 
suportul celor peste 30% de prounioniști (conform sondajelor!)? Nicicum! Într-
un mod iresponsabil liderii așa numitei drepte practic au neglijat această 
importantă forță prounionistă. S. Colonița, baștina liderului „celui mai unionist 
partid de dreapta” – Partidul Liberal condus de Mihai Ghimpu, a fost doar al  
42-lea! semnatar al Declarației de Unire. Majoritatea din cei 41 de semnatari 
anterior nu erau din PL ci, preponderent, din partidele PLDM și PDM. Chiar și 
după aceasta liderii PL au avut un comportament inexplicabil. Fiind un partid 
unionist logic ar fi fost ca toate cele 51 de primării conduse de liberali să 
semneze Declarațiile de Unire. Tot atât de logic ar fi fost coagularea tuturor 
forțelor prounioniste, protejarea primarilor care semnaseră Declarația de Unire 
de atacurile guvernării, convocarea de urgență a unui congres extraordinar cu 
problemele coagulării forțelor prounioniste în preajma alegerilor parlamentare. 
Nimic nu a urmat din toate acestea. Nici chiar acel ordinar congres al PL nu se 
va petrece în 15 septembrie cum declaraseră mai înainte. Prioritatea Partidului 
este „lupta cu trădătorii” (unioniști ca și ei!) nu cu binomul Plahotniuc+Dodon. 
Ca un kamikaze cu pieptul dezgolit fără aliați PL merge spre sfârșitul lui în 
alegerile din 24 februarie, jucând cartea binomului Plahotniuc+Dodon, care 
face tot posibilul de a nu admite această coalizare. Cele apr. 30 % de potențiale 
voturi prounioniste ar fi o pierdere simțitoare pentru binom. Liderii PL mai 
speră ca vor trece pragul electoral de 6% și se vor căpătui cu vreo 6-7 mandate. 
Dar noi, cei cu dor de unire cu Țara, asta dorim?  
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După frumoasa manifestare unionistă de pe 25 – 27 martie 2018 spiritele 
s-au liniștit. Guvernarea Plahotniuc și-a consolidat în continuare pozițiile prin 
cooptarea unor noi structuri locale (prin șantaj folosind preponderent măciuca 
financiară care se află în mâinile lor). Chiar și declarația antieuropeană de tristă 
amintire, semnată de peste 700 de primari, privind așa numita „susținere a 
guvernării”, putea să nu fie dacă curentul prounionist ar fi fost unit. 

Doar tinerii unioniști au mai fost activi în această perioadă estivală. 
Demarând pe 1 iulie 
frumosul Marș 
Centenar, timp de 
două luni ei au dus 
Torța Unirii din Alba 
Iulia, capitala 
finalizării Marii 
Uniri, până în 
Chișinău, capitala 
Basarabiei, care a dat 
start procesului de 

reunificare a Țării, parcurgând distanța de peste 1300 km prin cele importante 
locuri istorice. Acest important Marș Centenar urma să finalizeze cu o Mare 
Adunare Centenară pe Piața Marii Adunări Naționale pe 1 septembrie.  

Cu mare regret nu s-a întâmplat acest lucru. Ca și mitingul de protest al 
Comitetului de rezistență regimului (PAS+PPDA+PLDM+PLR), care avusese 
loc cu o săptămână înainte, și această frumoasă manifestare a fost compromisă 
de binomul Plahotniuc+Dodon. O primă provocare a fost reținerea timp de 24 
de ore a tinerilor la Vama Leușeni care a urmat cu noi provocări plahotniuciste 
pentru a zădărnici desfășurarea normală a acestei mult așteptate (toată vara!) 
Mari Adunări Centenare. La început mă mirase-i că Plahotniuc a cedat atât de 
ușor Piața Marii Adunări Naționale și tribuna cu sonorizare bună (cu o 
săptămână înainte Plahotniuc l-a plasat în piață  pe șoricelul Șor cu mizeria lui 
de „mare binefacere” (priveai cu milă și dezgust la cei care se îmbrânceau 
pentru o porție de hrișcă și o pâine aruncate mulțimii adusă la o stare animalică 
de insul Șor) păziți de patru rânduri de polițiști.  

Începutul a fost excelent. În Piață se legăna impresionantul tricolor de 
peste 100 de metri, susținut de tineri. O mare de pancarte și tricoloruri inundase 
Piața. Pancarta cu impresionantul text „Bine ai venit, și te salut! / Fratele meu, 
de peste Prut” concorda de minune cu frumosul imn al Marșului Centenar 
„Fratele meu de peste Prut”, intonat de participanții la Marș sosiți în Piață, de 
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mulțime, de minunatul ansamblu „Ștefan Vodă” al lui Tudor Ungureanu. 
Ulterior maeștrii s-au urcat pe scenă, de unde l-au intonat de la microfon în 
aplauzele zecilor de mii. Apoi pe scenă au urcat minunații tineri și mai puțin 
tineri participanți la Marșul Centenar, cei care au făcut istoria în această vară, 
monitorizați de liderii lor: reprezentantul Basarabiei în parlamentul României 
Constantin Codreanu, Vlad Bilețchi (președinte ODIP), Ion Leașcenco 
(președinte BUN), Anatol Ursu (președintele „Tinerii Moldovei”) ș.a. Culmea, 
însă într-un stil voronist guvernarea așa zisă democrată proeuropeană i-a 
interzis accesul în „țara lor” liderului principal al acestui Marș George Simion, 
președinte „Acțiunea 2012”. Au urmat frumoase luări de cuvânt ale tinerilor 
aplaudate frenetic de mulțimea din piață. Emoționant început.  

Din păcate, poate din lipsă de experiență protestatară, mai apoi tinerii au 
căzut în plasa lui Plahotniuc. Decizia de a nu continua Adunarea Centenară fără 
participanții la Marș din cele trei autocare reținute de regim, a fost una absolut 
greșită. Mai apoi Plahotniuc s-a jucat cu protestatarii ca șoricelul jucărie cu 
pisica. La început autocarele reținute erau staționate în apropiere de Uzina de 
Tractoare, la vreun kilometru de Piață. Când mulțimea a pornit în marș pentru a 
prelua autocarele polițiștii au deplasat autocarele la intrarea în oraș pe str. Calea 
Ieșilor, cu încă vreo trei kilometri. Când mulțimea s-a apropiat și de această 
nouă staționare polițiștii au dus autocarele în s. Vatra, la vreo 8 km, apoi la 
Strășeni. Deplasarea liderilor cu o mașină la Vatra, singuri, fără susținere, nu a 
fost o decizie bine gândită. Polițiști și indivizi în civil i-au agresat, impunându-i 
într-un mod brutal să se întoarcă în Piața unde se mai aflau doar câteva sute fără 
cei din microbuze. Scopul de ași aduce colegii din autocare în PMAN nu a fost 
atins însă Marea Adunare Centenară a fost compromisă. 

Acest nou eșec al forțelor de opoziție Regimului ridică mai multe semne 
de întrebare. Pe lângă faptul că atât de lejer au căzut în plasa întinsă de 
Plahotniuc de ce nu s-a făcut tot posibilul de a organiza o singură manifestare 
antiregim a întregii opoziții. Doar mulțimea (sute de mii!) mai poate pune cu 
botul pe labe binomul Plahotniuc+Dodon. Separați s-a văzut cât de ușor a 
zădărnicit Plahotniuc protestele de pe 26 august (PAS+PPDA+PLDM) și 1 
septembrie (Adunarea Centenară Unionistă). De asemenea, de ce nu au fost 
acceptați la tribună intelectualii care au ce spune? Ar fi bine să încetăm această 
autobiciure, masochism, cu această luptă între noi spre bucuria binomului. 

Mai apare o întrebare: de ce la această Mare Adunare Centenară nu au 
fost invitați cei peste 150 de primari și consilieri locali semnatari ai Declarației 
de Unire care ar fi venit fiecare cu zeci de adepți. Ar fi fost într-adevăr o Mare 
Adunare Centenară, ei acești semnatari, care au dat startul prounionist în acest 



Basarabie răstignită (15)                                                                                  117 
 
An Centenar, care au riscat chiar cu posturile și securitatea personală. Ar fi fost 
poate cei mai în drept să fie prezenți. Nu a fost o decizie bună a organizatorilor. 
Doar uniți, doar fiind cât mai mulți avem șanse de a ne lupta cu caracatița 
dodonist-plahotniucistă. Să admitem că între cei de pe centru – dreapta (PAS, 
PPDA, PLDM) și tinerii unioniști există anumite discordanțe pe problema 
unionismului. Dar cu semnatarii Declarației de Unire cu România, care sunt și 
ei prounioniști (poate mai pragmatici, mai realiști), ce îi desparte? Această 
divizare continuă în unioniști și mai puțin unioniști, în de dreapta și centru-
dreapta, în patrioți și mai puțin patrioți, este ceea ce dorește binomul 
Plahotniuc+Dodon, este doar în interesul lor. Doar o unificare largă a tuturor 
forțelor antioligarhice, proeuropene, prounioniste ne mai poate ajuta să 
debarcăm acest binom, care merge sigur în alegeri spre acapararea întregii 
puteri în stat și reorientarea definitivă spre estul sălbatic prin tot soiul de 
federalizări și „integrări între maluri”.  

Există în ultimul timp o practică proastă, păguboasă de a „privatiza” 
protestele. A. Năstase a făcut acest lucru în repetate rânduri în timpul 
protestelor în masă de acum doi ani. Și la ce s-a ajuns? Regimul s-a consolidat 
și mai mult, iar mișcarea protestatară a scăzut mult în intensitate. Este tocmai ce 
a dorit binomul. Și noi mai continuăm divizarea în tot soiul de secte politice. 
Dacă mai avem un câtuși de puțin simț al autoconservării trebuie să ne oprim 
din această autobiciuire, din acest masochism. Au mai rămas doar câteva luni 
până la startul alegerilor parlamentare. Doar prin unificarea tuturor forțelor de 
dreapta și crearea unei platforme comune cu forțele de centru-dreapta se mai 
poate spera la o relativă victorie în alegerile parlamentare din iarnă.  

E timpul să ne trezim din această stare de hibernare în care ne aflăm de 
atâta timp și care, se pare, ne-a atrofiat chiar și elementarul simț al 
autoconservării.     

Literatura și Arta, nr. 36, 06.09.2018 
   https://revistasingur.ro/altele/19286-valeriu-dulgheru-anul-centenar-umbrit-
tot-mai-mult.html?q=altele/19286-valeriu-dulgheru-anul-centenar-umbrit-tot-

mai-mult.html 
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AN CENTENAR COMPROMIS 

 

Națiunile care se respectă își serbează fastuos marile sărbători naționale. 
Cu regret națiunea română (atât așchia de popor român din Basarabia cât și din 
Țară-mamă) nu face parte din această categorie. Formal câte ceva s-a făcut. Mai 
mult din inițiativa autorităților locale. De menționat comuna Parva, județul 
Bistrița Năsăud, care în scurt timp după demararea procesului de semnare a 
Declarațiilor de Unire cu România de către autorități locale din Basarabia, a fost 
prima localitate care a semnat „Declarația de Unire cu Basarabia”. Au urmat 
județele Prahova, Timiș, Constanța, Galați, municipiile București, Bacău, 
Brașov, Iași, Craiova, Slobozia, Lugoj, comunele Bădăcin, județul Sălaj, Putna, 
județul Suceava, Beclean, județul Năsăud. A fost susținut de multe autorități 
locale impresionantul Marș Centenar „Alba Iulia – Chișinău” pe parcursul a 
două luni (1.07-1.09.2018) pe un traseu cu lungimea de 1300 km. Au fost 
susținute alte diverse acțiuni legate de Centenar cum ar fi „Să ne cunoaștem 
Țara”. Dar majoritatea acestor acțiuni au fost inițiate și susținute de autorități 
locale, de organizații nonguvernamentale. 

La nivel guvernamental s-a luat o decizie ca în anul curent toate 
evenimentele cultural-științifice să fie dedicate Centenarului. Sigla Anului 
Centenar, un frumos și inspirat simbol al Unirii, a fost prezent pe materialele 
informative ale multor evenimente cultural-științifice care s-au desfășurat pe 
parcursul anului. Dar, în linii mari, doar atât. La unele din ele nu s-a spus niciun 
cuvânt despre Centenar, nemaivorbind de Unire, în special atunci când la 
evenimente participau și străini de parcă ar fi fost un lucru de rușine. Și 
Parlamentul român (ambele camere) a luat atitudine față de problema Unirii 
Basarabiei cu România, adoptând „Declaraţia pentru celebrarea Unirii 
Basarabiei cu Ţara Mamă, România, la 27 martie 1918”. Atrageți atenție: doar 
celebrarea zilei când la 27 martie 1918 Basarabia s-a unit cu Țara. Nu însă și 
problema Unirii în sine. Va trece această zi oarecum serbată și problema Unirii 
Basarabiei va dispare de pe agendă. Unde însă este un minister al Reîntregirii 
așa cum există în Coreea de Sud? Chiar și Coreea de Nord condusă de tiranul 
Kim Jong Un se apropie de cealaltă Coree mai bine ca Basarabia de România.  

În Basarabia la nivel local începutul Anului Centenar a fost foarte 
promițător. Pe 3 ianuarie 2018 președintele raionului Ialoveni Anatolie Dimitriu 
a ieșit cu o declarație ca toate evenimentele cultural-științifice din acest an să fie 
dedicate Anului Centenar. Această declarație l-a costat postul de președinte de 
raion, în scurt timp fiind impus să-și dea demisia. Dar Declarația avut un efect 
de domino: a pus începutul procesului de semnare a Declarațiilor de Unire cu 
România. Indiscutabil, cea mai mare recunoștință merită autoritatea locală din 
c. Parcova în frunte cu primarul Marcel Snegur care a fost spărgătorul de gheață 
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în acest proces. A urmat semnarea Declarațiilor de Unire cu România de către 
166 autorități locale, inclusiv, 5 consilii raionale și 5 municipii. De asemenea, 
au semnat Declarații de Unire și 11 organizații (biserica din s. Peresecina, 
Institutul de Filologie al AȘM, Centrul Perinatologic din Bălți, gimnaziile din s. 
Bogzești și „Ion Creangă” din or. Orhei, liceul „C. Stere” din Soroca ș.a.). De 
menționat că Universitatea Tehnică a Moldovei a fost prima universitate 
semnatară, care pe 24 ianuarie 2018 într-o atmosferă festivă 296 de cadre 
didactice (academicieni, profesori, conferențiari, decani) și-au pus semnăturile 
sub Declarația de Unire a Basarabiei cu România. Pe 25 august 2018 la 
Chișinău a fost organizat un frumos Marș Centenar, iar pe 1 septembrie– Marea 
Adunare Națională la Chișinău, compromisă însă de autorități dar și de 
organizatori, fiind numeric mult sub nivelul așteptărilor. Și Consiliul raional 
Ialoveni, pe 15 septembrie, cu votul majorității localităților din raion a votat 
Declarația de Unire. De menționat că semnatarii Declarațiilor de Unire fac parte 
din diverse partide politice (PLDM,PDM,PL,PNL,PUN,PPEM),fapt ce vorbește 
că Unirea iese din calapodul idealizat strict tradițional și devine mai pragmatică.      

Însă la nivel guvernamental lucrurile legate de Centenar și Unire au mers 
prost de tot. Conducători de diferite niveluri se tem ca de ciumă să pronunțe 
cuvintele „Unire”, „Centenar”.  În schimb cu câtă evlavie pronunță cuvintele 
„Țară”, Țărișoricuță” cu referire la Republica Moldova. De fapt 
„Țărișoricuță” are acum un sens peiorativ de „țara lui Șor” după câte i se 
permit acestui om certat cu legea. Da, este „țara lui Șor, Dodon, Plahotniuc” și 
nicidecum a lui moș Ion, pensia căruia după toate „majorările” a depășit puțin o 
mie de lei, adică 50 Euro, atunci când în Țara Mamă – România este de peste 4 
4 - 5 ori mai mare. E o rușine, o mare rușine la ce stare s-a ajuns la acest sfârșit 
de An Centenar în problema Unirii. Cu un pseudopreședinte rusofil și 
antinațional I. Dodon, cu un coordonator din umbră V. Plahotniuc care, 
neavând nicio funcție în stat, ține în mâini toate cele patru puteri, cu un 
parlament în mare parte de strânsură cumpărat de V. Plahotniuc, suntem mult 
mai departe de Idealul Unirii decât chiar acum câțiva ani. Cel mai aproape de 
Idealul Unirii am fost în a. 1991 când după puciul rusesc din august, în care au 
participat și conducerile de vârf ale structurilor de forță sovietice, generalii de 
armată implicați în puci se aflau în arest sau cu coada între picioare (inclusiv 
hunta de la Tiraspol). De menționat, de asemenea, că în Rusia timp de peste 
patru luni a existat o dualitate de putere, o rivalitate între președintele URSS        
M. Gorbaciov și președintele Federației Ruse B. Elțin. Nimeni din conducerea 
Rusiei nici n-ar fi observat dacă noi la Chișinău și București am fi realizat 
Unirea. Cu regret din cauza celor doi conducători aflați în vârful puterilor la 
București și Chișinău această șansă a fost ratată. Din păcate la Chișinău nu am 
avut nici măcar un Brazauskas, iar la București – un Alexandru Ioan Cuza. Iar 
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această miopie (să nu mă exprim mai dur) ulterior ne-a costat foarte scump: 30 
de ani pierduți într-o mișcare haotică în jungla basarabeană pentru toate sferele 
(politice, economice, culturale), distrugerea metodică (în special de către cozile 
de topor) a spiritului național, pângărirea idealului național, pierderea tot mai 
mult a încrederii în posibilitatea realizării Idealului Național din cauza 
trădărilor, găinăriilor economice și politice comise de mulți liderași de 
partiduțe. Atât de compromis a fost Idealul Național.  

Am ajuns la finele Anului 
Centenar cu un sentiment amar de 
regret, de amărăciune de starea în 
care ne aflăm. Cu cât fast a 
sărbătorit Rusia țaristă o sută de 
ani de la „alipirea Basarabiei la 
sfânta ortodoxie rusă” și 
„dezrobirea de jugul otoman”. Cât 
de sfântă a fost această ortodoxie 
rusească demonstrează faptele 
ulterioare: zeci de mii de clerici au fost schingiuiți, batjocoriți, uciși; zeci de mii 
de lăcașe sfinte au fost distruse; milioane de ortodocși au fost lichidați prin 
închisorile staliniste, GULAG și foamete organizată. Culmea, însă toate aceste 
atrocități au fost săvârșite la porunca unor descreierați de creștinii ortodocși de 
ieri. Peste 70% din Armata Roșie erau țărani ortodocși. Festivitățile la Chișinău 
s-au desfășurat cinci zile cu lecturi publice, concerte, liturghii în biserici, focuri 
de artificii. Mesajul Rusiei era: „Basarabia ne aparține pe vecie”. Chiar dacă 
doar peste cinci ani, îndată cum a apărut o cea mai mică posibilitate, Basarabia 
a evadat din lagărul țarist, simptomatic este faptul în sine de cum s-a serbat cu 
atât fast ocuparea unui teritoriu care nu-i aparținea. României, căreia i-a fost 
amputat acest teritoriu din propriul trup, nu face serbări de acest nivel. 

 Cum se comportă guvernarea de la Chișinău în acest An Centenar? 
Premierul Filip declară cu orice ocazie că nici nu poate fi vorba de unire cu 
România. Acțiunile antiunioniste ale guvernării ating apogeul pe data de 27 
august (chiar de ziua marii independențe!) când a blocat Marșul Unioniștilor 
„Alba Iulia–Chișinău” la intrarea în Republica Moldova (Albița) și apoi, pe 
data de 109.2018, când s-a comportat mojicește cu tinerii unioniști, înterzicând 
accesul în Piața Marii Adunări Naționale a 3 autocare cu tineri din România.  

Dintre minorități naționale cel mai agresiv se comportă găgăuzii, care 
reprezintă doar 4% din populație. Dar tocmai lor li s-au creat cele mai 
favorabile condiții: autonomie culturală, universitate pentru a studia în limba 
maternă ș.a. De fapt este cunoscut că „Recunoștința este o floare rară care nu 
crește sub toate gardurile”. Încurajată de guvernarea de la Chișinău (guvern și 
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președinție, adică Plahotniuc și Dodon), alintată de ruși, turci, dar și de 
organismele europene, administrația autonomiei găgăuze se comportă ca un 
copil obraznic, prea răsfățat. Pe 26 august Găgăuzii cer pedeapsa cu închisoare 
(în scurt timp vor cere pedeapsa cu moartea) a unioniștilor pentru „înaltă 
trădare”. Dodon cere scoaterea în afara legii a tuturor unioniștilor (dar numărul 
acestora se apropie de cota de 40%) și pedeapsa cu închisoarea. Vă mai amintiți 
intimidările la care erau supuși din partea acestui pseudopreședinte semnatarii 
Declarațiilor de Unire cu România. În capul acestui valet are loc un adevărat 
război, din care apar tot soiul de lozinci şi reacţii care, împreună, alcătuiesc 
„gândirea strategică” a pseudopreședintelui, o strategie lipsită de logică, 
asemenea întregului edificiu clădit de comuniştii ruşi după ocuparea, în august 
1944, a teritoriului românesc dintre Prut şi Nistru. Mie rușine de ieșirile la 
emisiuni televizate a acestui ignorant și coadă de topor „voievod Pascaru” care 
cu bale la gură declară că cei mai „mari patrioți sunt găgăuzii”.  

Manipularea omului flămând este un mare păcat (dar se știe că iuda nu se 
teme de păcat!). El nu gândește cu capul ci cu stomacul. Dar tocmai așa 
procedează la cel mai înalt nivel Dodon, Plahotniuc și Șor. Mie jale de oamenii 
manipulați de acești antihriști. Mie jale de bunii altădată orheieni (acum 100 de 
ani în urmă fiind pionierii Unirii!), care acum sunt cumpărați cu o pită mai 
ieftină (ieftinită din banii furați de la toată populația!) și cu distracții gratis de 
un nimeni, un escroc, de un mare hoț I. Șor protejat de Plahotniuc.  

Toate lepădăturile și scursurile își permit acest comportament față de 
unioniști fiindcă suntem slabi, suntem conduși de liderași ranchiunoși care nu 
pot face nici „unirea unioniștilor”, suntem priviți de acestea drept niște gâze 
unioniste care oricând pot fi strivite. Vă mai amintiți cum deputații transnistreni 
din primul parlament votau corect de frica străzii. Acum nu mai au nicio frică, 
nici un respect față de cei peste 82% de autohtoni români moldoveni, mulți 
dintre care însă fac parte din specia nevertebratelor, adică sunt fără coloană 
vertebrală. Peste 82% de români basarabeni sunt dominați de minorități 
agresive (găgăuză (4,0%), rusă (4,75%) ș.a. Unde ne este mândria națională 
Domnilor?! La 1918 țăranul român basarabean considerat de șovinii ruși prost, 
ignorant, s-a aflat la înălțime, a susținut Unirea. Astăzi se vinde unor intruși, 
care numai binele nu i-l doresc.   

Mie rușine de moștenirea lăsată de generația noastră (din anii 90’) tinerei 
generații, copiilor și nepoților noștri. Dar există speranța că Unirea totuși va fi, 
fie și cu concursul factorilor externi. Este important să ne menținem la suprafață 
să nu fim striviți complet de tăvălugul binomului „Plahotniuc+Dodon”. 

 

Literatura și Arta, nr. 46, 15.11.2018 
http://www.logossiagape.ro/2018/11/13/valeriu-dulgheru-an-centenarcompromis/ 

https://www.facebook.com/LOGOSsiAGAPE/ 
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1 DECEMBRIE 2018 – CENTENARUL MARII UNIRI! 

 

„Bat clopote cântând reîntregirea /Și sufletul ia foc în clopotari/ 
Întâi decembrie ne e unirea/ Și strălucirea României Mari!” 

(A. Păunescu. Clopotul reîntregirii). 
 

La 1 decembrie 1918 toată suflarea 
românească era cu gândul la Alba Iulia care se 
transformase într-o adevărată Meka a 
Reîntregirii Neamului. Din toate colțurile 
Țării mii de „pelerini” țineau calea spre Alba 
Iulia cu care, cu trenul, pe jos. „…Au venit 
frații bucovineni, din Basarabia, de la Iași, au 
sosit legionarii Blajului, moții de la Abrud, 
din  Țara Bârsei… Sentimentul e prea 
puternic și prea sfânt. Într-un moment dat 

însă „Pe al nostru steag e scris Unire”  a izbucnit din pieptul mulțimii întregi, 
iar valul acordurilor mărețe lovea tavanul înalt al gării. Duhul sfânt parcă se 
coborâse de asupra noastră, a tuturora” scria Organul proclamării unității 
naționale, ziarul Alba – Iulia. Au venit o delegație inclusiv din Banat care încă 
se afla sub administrație sârbească, care împiedica participarea bănățenilor la 
acest important eveniment pentru toată suflarea românească. Este cunoscut un 
caz inedit că pentru a participa la Alba Iulia un grup de locuitori ai unui sat 
bănățean au mințit autoritățile sârbești că pleacă în satul vecin la o 
înmormântare, în realitate sosind la Alba Iulia. Unirea Banatului cu Țara mamă 
a fost proclamată de facto pe 1 decembrie 1918 la Marea Adunare Națională de 
la Alba Iulia însă realizată peste 8 luni, la 3 august 1919. 

„Ați venit pe pământul sfințit de țărâna martirilor Horia, Cloșca și 
Crișan, ca să aduceți dezrobirea neamului nostru, care a gemut atâtea veacuri 
de grele suferințe” a declarat protopopul Vasile Urzică, vicepreședinte al 
Consiliului Național local. „Bine ați venit, în sfânta cetate de slavă și durere a 
neamului nostru. S-a trezit iarăși glasul amuțit de veacuri și, la chemarea lui 
fermecătoare, au început să răspundă neamului. Ne-am deșteptat!!... Din 
umbra durerilor ferecate se înalță azi chiotul de bucurie al Dreptății așteptate 
de o mie de ani… Tresare sub glie Voievodul Mihaiu / Se scoală și Ștefan cel 
Mare!”. Cât entuziasm. Ce bucure că, în sfârșit, s-a înfăptuit visul de aur al 
tuturor românilor  (cât de mult ne lipsește acest entuziasm astăzi, după o sută de 
ani, când conducerile de la București și Chișinău compromit Idealul Reunirii). 
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Drept concluzie a Adunării Naționale de la 1918 a fost că „…Problema 
românească nu cunoaște decât două deslegări finale opuse una alteia: unirea 
ori moartea românismului…”. Astăzi, poate mai mult ca atunci, o sută de ani în 
urmă, aflați într-o altă realitate geopolitică, înțelegem mai mult că doar 
Reunirea poate slava românismul.  

Și la 1 decembrie 2018 mii de pelerini creștini din toate colțurile Țării au 
ajuns în orașul Reîntregirii Neamului cu automobile, cu autocare, cu care, dar și 
pe jos cum este cazul basarabeanului Ion Mărgineanu (77 de ani) de la Bălți, 
fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, care a parcurs peste 
500 km. „Eu pun capul în pământ şi trebuie să acopăr distanţa, acesta este 
scopul meu principal. Datoria mea de omenie şi de dragoste de ţară este să mă 
apropii de piaţă şi apoi cum vor vrea autorităţile. Cum m-am apropiat de piaţă, 
misiunea mea se va încheia“, spunea luni dimineaţă, 26.11.2018, Ion 
Mărgineanu. Bravo! Adevărat reprezentant al așchiei de popor român din 
Basarabia. De am avea mai mulți ca acest brav român basarabean sunt sigur că 
Reunirea ar fi fost deja înfăptuită. Din Basarabia au venit la Alba Iulia mai 
multe fluxuri de români basarabeni: din sudul Basarabiei, de la Tighina, Bălți, 
evident, Chișinău. Acum o sută de ani basarabenii au venit la Alba Iulia după ce 
semnaseră Actul de Unire cu Țara-mamă. Ar fi fost excelent dacă și pe                   
1 decembrie 2018 basarabenii ar fi sosit la Alba Iulia să consfințească Reunirea 
deja realizată în acest An Centenar dar, din păcate, mai avem de orbecăit prin 
beznă până o vom realiza. Printre oaspeții sosiți din toate colțurile Țării dar și 
din Diaspora s-a aflat și un grup organizat de la Universitatea Tehnică a 
Moldovei (subsemnatul, prof. I. Manoli, S. Zaporojan, V. Cartofeanu,                   
N. Secrieru, T. Botin, V. Moraru, Vic. Moraru, bibliogaf E. Plăcintă, tinerii                 
R. Ciobanu, M. Guțu, I. Rabei, dar și oaspeții: dr. Pârvan P., președinte 
Asociația Obștească „Parlamentul Independenței Parlamentul 90”;  dr.hab.                 
V. Ursachi, secretar științific secție 
științe reale AȘM, bardul de la 
Văleni M. Zgherea, doamna                  
E. Botin și tânărul V. Plăcintă), 
care au participat: la Marșul Unirii, 
defilând de la CFR până la Parcul 
Unirii; la mitingul spontan de la 
Monumentul Unirii, unde au 
intonat un frumos cântec de unire 
T. Botin și E. Botin, prezentând 
Universitatea Tehnică a Moldovei; 
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la sfințirea Monumentului Unirii, la care a participat și prea sfinția sa Patriarhul 
Daniel; la ceremonia militară – defilarea trupelor și tehnicii militare (bulevardul 
„1 decembrie 1918”), la care a participat președintele K. Iohanis; la 
impresionantul concert „Cânt și suflet românesc” cu Orchestra Națională 

„Lăutarii” din Chișinău 
și Maestrul Nicolae 
Botgros, Ansamblul 
Folcloric al Județului 
Alba dirijat de 
Alexandru Pal, 
cunoscutul cântăreț 
Ionuț Fulea și mulți alți 
artiști. Important de 
menționat că colegii 
noștri Tudor și Elena 
Botin au reușit să 
convingă organizatorii 
concertului să le permită 
să intoneze în fața 

mulțimii un frumos îndemn la Unire din partea Universității Tehnice a 
Moldovei care au cules aplauze furtunoase. 

A fost un mare eveniment cu o încărcătură spirituală de neimaginat. Ar fi 
fost o mare greșeală dacă nu am fi reușit să participăm la acest important 
eveniment spiritual unic în felul său. A fost o zi frumoasă sub toate aspectele, 
Domnul fericindu-ne în această zi memorabilă pentru toată românitatea cu mult 
soare și multă căldură sufletească. Mii de oameni (se vorbește despre peste o 
sută de mii, populația urbei dublându-se în această zi) erau prezenți la 
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multiplele evenimente din Program sau se primblau prin frumoasa Cetatea Albă 
Carolina medievală (sec. XVII), construită pe fortificațiile precedente ale 
Castrului Roman al Legiunii a XIII-a Gemina (106 d.Hr.) și cetatea Medievală 
Bălgrad (sec. XVI - XVII).  Dar deoarece toate lucrurile frumoase au și un 
sfârșit la orele 17.30 ne-am urcat în microbuz și am luat cale întoarsă. Din 
cauza unui număr foarte mare de participanți parcurgerea a cinci kilometri până 
la ieșirea din oraș a durat 
apr. două ore. În drum 
spre casă ne-am oprit la 
un frumos local turistic 
în apropiere de Brașov 
unde am luat cina. 
Bardul de la Văleni 
Marcel Zgherea, un 
Tudor Gheorghe al 
Basarabiei, ne-a delectat 
pe noi și alți participanți 
la evenimentul de la 
Alba Iulia prezenți cu 
excelente cântece 
patriotice și de suflet. Ne-am continuat calea spre Chișinău unde după apr. 14 
ore de mers am ajuns în jurul orei 7.00. Obosiți însă foarte satisfăcuți. 

Însă deoarece această mare sărbătoare a Neamului Românesc a fost 
umbrită de insuccesele pe tărâmul Reunirii să revenim la acest important 
subiect. Am spus-o de nenumărate ori că perioada modernă a Basarabiei (de la 
1990 încoace!) cunoaște un sigur parlament adevărat – primul parlament al 
independenței. Parlamentele care au urmat au fost unele de conjunctură 
partinică îngustă, de cumătrism partinic, de gașcă, chiar de trădare a Idealului 
Național, au avut un nivel intelectual redus (în special, parlamentul de astăzi!). 
Trecerea de la sistemul uninominal la sistemul partinic s-a dorit să fie una 
benefică pentru a reuși crearea unor partide democratice care să poată concura 
cu unicul partid existent pe atunci - PCM. Din păcate nu s-a reușit. Unde am 
greșit că am ajuns la această stare umilitoare cu peste 30% de unioniști dar fără 
o conducere credibilă?  

Cel mai puternic partid de dreapta FPM (PPCD), încăpând pe mâinile 
trădătorului Iu. Roșca, a dispărut. Puternicul partid în a. 2007-2010, Partidul 
Liberal, a dispărut și el ca partid cu putere de decizie prin divizarea excesivă 
într-o puzderie de așchii. Tot în această zi sfântă a avut loc și Congresul al      
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V-lea al Partidului Liberal, dorindu-se de fapt un show, nu rezolvarea 
problemelor partidului și a dreptei, în general. „…Vă îndemn la luptă pentru o 
Românie Mare. Astăzi, s-au scurs 20 ani de când am fost ales Președinte, 
aceștia nu au trecut în zadar, iar dovada sunt rezultatele noastre comune (care, 
divizarea în tocmai 4 partiduțe liberale?). Astăzi, suntem o echipă de neînvins 
(brașoave! Tocmai astăzi PL se află într-o criză totală)” a declarat în raportul 
său de activitate de 20 de ani președintele PL M. Ghimpu. În final Congresul l-a 
ales pe D. Chirtoacă președinte al PL. Nu doresc să fiu un cârcotaș, tare aș dori 
să reînvie Partidul Liberal în frunte cu locomotiva de altă dată D. Chirtoacă. 
Dar mai are aburi această locomotivă să scoată partidul din criză?  Teamă mi-e 
că e mult prea târzie această rocadă în fruntea PL-ului. Să fi fost făcut acest pas 
în a. 2013, când grupul reformator în frunte cu I. Hadârcă a cerut acest lucru, 
Partidul, dar și întreaga dreaptă, ar fi fost salvate.  Lucrul cel mai bun, pe care-l 
poate face acum Dorin Chirtoacă, e să se debaraseze de euforia fostului 
președinte că PL este „o echipă de neînvins”,  să se coboare cu picioarele pe 
pământ, să se includă de urgență în activitatea Convenției Euro-Unioniste din 
Republica Moldova nou formate pentru a ieși cel puțin cu o singură listă de 
candidați pentru circumscripțiile uninominale, candidați trecuți printr-un filtru 
la testul de integritate. Doar aceasta mai poate salva dreapta (dar și PL-ul) de 
tăvălugul Plahotniuc+Dodon care ia viteză amețitoare.  

Dă-i Doamne clarviziune acestui odinioară potențial lider al întregii 
drepte D. Chirtoacă, dar ținut mult, prea mult timp, în umbră. Ași finaliza cu 
impresionantele cuvinte ale marelui preot al Neamului Constantin Necula: 
„Ajută-ne să te recăpătăm ca Țară dincolo de partidele politice ori ura de-
acum, dincolo de incredibilele noastre frustrări personale pe care le 
transferăm, cum altfel, asupra ta.  Iartă-ne că nu te mai vedem în toată 
frumusețea ta. Ajută-ne să te iubim”. 

Literatura șI Arta, nr. 49, 06.12.2018 
https://revistasingur.ro/altele/19742-valeriu-dulgheru-1-decembrie-2018-

-centenarul-marii-uniri.html?q=altele/19742-valeriu-dulgheru-1-decembrie-
2018--centenarul-marii-uniri.html 

http://www.logossiagape.ro/2018/12/02/valeriu-dulgheru-1-decembrie-
2018-centenarul-marii-uniri/ 
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CAPITOLUL III 
 

Alegeri compromise 
 

„Un popor care alege politicieni corupți, impostori,  
hoți și trădători, nu este  victimă, ci complice”  

(George Orwill). 
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PĂZEA! CAPITALA E ÎN PERICOL 

 

„Ne-am trezit din hibernare / Si-am strigat cât am putut… 
Iarăsi am votat ca prostii,/ Si cu asta ce-am făcut?” 

(Constantin Tanase) 
 

Să nu riscăm ca în această euforie 
unionistă legată de semnarea Declaraţiilor de 
unire cu România şi de pregătirea către 
marele eveniment de 27 martie să uităm de 
nişte probleme mai pământeşti. Hărţuirea 
primarului general Dorin Chirtoacă de către 
guvernarea democrată s-a încheiat cu demisia 
oficială (atât de dorită de socialişti, dar şi de 
unii reprezentanţi ai unor partide democrate!) 
din postul de primar de Chişinău. Acum 
oraşul a rămas fără un primar ales legal, 
condus prin interimat, şi acela ilegal.  

Ce-i de făcut? Există marele pericol ca 
capitala să nimerească, pentru prima oară 

după ’90, pe mâinile stângii, mai exact pe mâinile lui Dodon. După un an de 
preşedinţie dodonistă cred că mai mulţi au înţeles ce greşeală am comis în 2016, 
alegându-l pe Dodon. Aceeaşi greşeală o putem comite şi acum, în alegerile 
anticipate ale primarului de Chişinău. Pentru a înţelege mai bine fenomenul 
Capitalei, să facem o scurtă analiză. Da, în Capitală, de la 90’ încoace, stânga 
nu a câştigat. E adevărat, dar s-ar putea întâmpla acest lucru în primăvara 
aceasta. Stânga întotdeauna şi-a dorit acest fruct, iar Dodon, în special, după 
pierderea ruşinoasă a tovărăşiei sale şi a Zinaidei Greceanîi în faţa tânărului 
Dorin Chirtoacă, s-a apucat serios şi metodic de acapararea Capitalei. Dacă vă 
amintiţi, imediat după victoria lui D. Chirtoacă şi înfrângerea Zinaidei 
Greceanîi în 2015, Dodon îl trece pe Ivan Ceban din fotoliul cald de deputat în 
parlament în cel mai puţin cald de consilier municipal. A făcut acest lucru cu un 
singur scop: să zădărnicească pe cât e posibil activitatea primarului, să-l 
compromită, ca în final să-l demită. Şi asta i-a reuşit. Prin acţiuni gălăgioase de 
pichetare a unor construcţii, prin diverse scene de circ jucate în consiliul 
municipal, cu ajutorul unor consilieri care aveau orbul găinilor din alte 
fracţiuni, printr-o dosariadă, care acum e la modă, cu ajutorul principalului 
partid de guvernământ, l-au demis. Victoria în Chişinău este necesară lui Dodon 
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nu numai pentru a îndulci întrucâtva gustul amar al înfrângerilor ruşinoase din 
2011 şi 2015, dar şi al referendumului din 2017, ci, în special, ca o repetiţie 
generală înaintea alegerilor parlamentare din toamnă. Într-un fel, de rezultatul 
alegerilor la Primăria Capitalei vor depinde în mare măsură rezultatele 
alegerilor din toamnă: va rămâne în vigoare direcţia vectorului european şi 
unionist sau va fi întoarsă la 180o spre Est. Rusia este acum ca o fiară încolţită 
şi va folosi orice prilej pentru a-şi redresa situaţia geopolitică, în special, în sud-
estul Europei. Iar victoria socialiştilor în aceste alegeri ar contribui esenţial la 
aceasta. De această victorie depinde, într-un fel, realizarea proiectului putinist 
de creare a Novorosiei. 

Din momentul în care a fost „trimis” de şef în Consiliul Municipal, era 
clar că candidatul lui Dodon la Primărie va fi Ivan Ceban. Acest individ, certat 
cu bunul-simţ, agramat, obraznic, fără cei şapte ani de acasă şi elementarul simţ 
al ruşinii (pentru el scopul scuză mijloacele), gălăgios (cât de bine corespunde 
fenomenului descris de marele fabulist A. Donici în fabula „Două 
poloboace!”), se vede deja în fotoliul de primar, pe care atât de mult l-au dorit 
şi alţi părtaşi de idei (şi nu numai!): Dodon în 2011, Greceanîi în 2015. Mai 
mulţi nu vor avea interesul de a se lupta pentru a deveni primar doar pentru un 
an. Ivan Ceban îl are (mai exact, I. Dodon şi Putin!). Nu în zadar acesta a fost 
paraşutat de Dodon din fotoliul călduţ de parlamentar în cel de consilier 
municipal. A avut un scop în sine – de a zădărnici activitatea primăriei şi a-l 
compromite cât mai mult pe D. Chirtoacă. Şi acest lucru i-a reuşit, cu ajutorul 
nemijlocit al democraţilor (de altfel ca şi lui I. Dodon în alegerile prezidenţiale).  

Au obţinut demisia lui D. Chirtoacă. Pentru cine? Punându-şi marioneta 
în fotoliul de primar, având un singur consilier municipal şi tradiţional o 
influenţă minoră în municipiu, acum Partidul Democrat nu rezolvă problema, 
dacă alegerile vor avea loc pe 20 mai. Să ne întrebăm, pentru cine lucrează ei? 
Iarăşi pentru Dodon. Puţin ne-a fost să ni-l aducem pe capul nostru pe 
kremlinezul Dodon, acum să-l mai aducem şi pe valetul lui la Primăria 
Capitalei, iar împreună, să fim siguri, ne vor arăta ei ce pot. Pentru a înţelege ce 
reprezintă acest Ivan Ceban, v-aş recomanda să priviţi o emisiune recentă a dnei 
Natalia Morari de la TV7 cu Ivan Ceban şi preşedintele Asociaţiei Obşteşti 
„Institutul de Politici şi Reforme Europene”, Vlad Kulminschi. De mai mult 
timp, nu numai Ivan Ceban, dar şi alţi buldogi socialişti (Novac, Ţîrdea, 
Batrâncea ş.a.) au preluat tactica politicianului rus Vladimir Jirinovski de a-i 
bruia gălăgios pe ceilalţi vorbitori. La această emisiune Ivan Ceban a ignorat 
toate întrebările Nataliei Morari. „Dvs. ţineţi minte întrebarea pe care v-am 
pus-o? Repet, ce scheme frauduloase de corupţie a distrus Igor Dodon într-un 
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an de preşedinţie şi câte?”, a întrebat N. Morari. „Nu m-aţi ascultat până la 
capăt, noi am făcut o conferinţă de presă unde am prezentat proiectele făcute 
de fracţiunea PSRM... Referitor la scheme. Este una! Schema energetică”, a 
răspuns consilierul Ivan Ceban. Dacă acesta se prezintă ca un mare succes al lui 
Dodon, atunci totul e clar. L-am auzit şi pe Dodon lăudându-se că, prin 
revenirea (prin insistenţa lui Dodon, fiind deja contractată o firmă ucraineană!) 
la schema Cuciurgan, Republica Moldova a ajutat bugetul Transnistriei cu circa 
70 de milioane de dolari. Iată care este adevăratul interes al lui Dodon. După 
ocuparea Crimeii, Rusia nu mai poate duce în cârcă Transnistria şi încearcă s-o 
pună pe umerii noştri. A făcut acest lucru prin trădătorul Dodon. Faptul că moş 
Ion va trebui să plătească dublu pentru gazul consumat (acum pentru energia 
electrică produsă prin arderea gazului şi mai târziu când va trebui întoarsă 
Rusiei datoria Transnistriei de 7 miliarde de dolari pentru gazul consumat).  

Pentru că la un moment dat discuţia devenise absurdă, deoarece nu mai 
exista nicio legătură între întrebare şi răspuns, Ivan Ceban îşi luase rolul de 
moderator, moderatoarea emisiunii a cerut ca invitaţilor să le fie deconectate 
microfoanele: „Dragă regie! Vă rog să închideţi sunetul şi la domnul Ceban, şi 
la domnul Kulminschi, pentru că altfel e imposibil să fie puse întrebări în 
această seară. Eu îmi cer scuze pentru acest lucru”. Iată cine este acest Ivan 
Ceban, ce perspectivă sumbră ne aşteaptă. Şi pe acesta îl văd unii primar? Pe 
lângă problemele pe care le avem cu acest aşa-numit preşedinte vor veni şi 
problemele pe care le va produce acest jinduitor la postul de primar. Iar 
problemele generate de Dodon sunt mari. El deja a declarat nu o singură dată că 
va fi război civil (deja este o crimă pasibilă de pedeapsă!) dacă unioniştii vor 
insista pe unionism (socialiştii lui au dreptul să fie unionişti cu Uniunea Vamală 
(de fapt, cu Rusia)). Cum era de aşteptat, sămânţa aruncată de 
pseudopreşedintele Dodon a încolţit. Anterior un bandit socialist declara că 
dacă i se va da o armă, îl va împuşca pe primarul Dorin Chirtoacă. Acum şi un 
deputat din partea PD, Cornel Dudnic, a declarat recent la huralul organelor 
locale şi regionale din UTA Găgăuzia din 24 februarie 2018 că va fi primul care 
va lua automatul şi va merge să apere UTA Găgăuzia în caz că Republica 
Moldova va decide unirea cu România. Dar pe Basarabia cine o va apăra de 
aceşti doritori de a vărsa sânge cum a fost în 1992 (zilele acestea se vor împlini 
26 de ani de la tragicul moment). Dar şi adevăratul depozit de muniţii găsit de 
oamenii legii în pădurea din sectorul Râşcani trebuie să ne dea de gândit. 

Să revenim la problemele Capitalei. Stimaţi lideri de partide, atât de 
porniţi împotriva lui Dorin Chirtoacă! Gândiţi-vă bine pe mâinile cui daţi 
Capitala. L-aţi dat jos pe Dorin Chirtoacă (din păcate, a făcut şi el mai multe 
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greşeli, nu cred însă că şi coţcării financiare), gândiţi-vă pe cine aduceţi în locul 
lui. Îl auzeam la una din televiziuni pe un reprezentant de vază al PPEM, care se 
lăuda că fracţiunea lor a fost prima în Consiliul Municipal care a cerut 
demiterea lui Chirtoacă. Ei bine, acum Dorin Chirtoacă e demis. Pe cine aduceţi 
voi în locul lui? O bună zicală românească spune: când doi se bat, al treilea 
câştigă. Aşa e şi în acest caz. Să nu gândească unii că au scăpat de dracul, 
fiindcă vor da de tartar.  

„Unioniştii ştiu cum să învingă în Chişinău pe 20 mai”, declară ex-
ministrul liberal Iurie Chirinciuc. Tare aş vrea să am optimismul dlui ministru, 
însă îngrijorarea alimentată şi de comportamentul din ultimul timp al liberalilor 
mă face să fiu mai sceptic. E prea mare miza acum ca să astupăm cu pieptul 
dezgolit ambrazurile socialiste şi de altă culoare. Dorin Chirtoacă, a câştigat trei 
scrutine în faţa comuniştilor, a lui Igor Dodon şi a Zinaidei Greceanîi. Atunci, 
în 2007, l-am avut pe tânărul Dorin Chirtoacă, cel care s-a avântat în luptă cu 
monstrul comunist (ce-i drept, deja pe picioare de lut) comunist. Vom avea noi 
oare în alegerile anticipate din 20 mai un Dorin Chirtoacă-II? Din păcate, 
tânărul, cu atâtea perspective în politică, Dorin Chirtoacă, a fost scos de pe 
ringul politic al granzilor, cel puţin pentru câţiva ani. Multiplele încercări ale 
colegilor săi de partid (şi nu numai!) de a-l atenţiona pe D. Chirtoacă că trebuie 
să devină un lider al dreptei au eşuat. Prin ultimele sale declaraţii D. Chirtoacă a 
demonstrat că a preferat să rămână doar nepot. Acest lucru este deosebit de 
grav. Unde găsim acum un tânăr atât de pregătit, călit în mai multe bătălii 
(primăria nu a fost un sanatoriu!), ca D. Chirtoacă? Decidenţii politici trebuie să 
se gândească foarte bine, pentru a-i închide drumul acestui kremlinez obtuz, 
Ivan Ceban.  

Oricine însă, numai nu Ivan Ceban. Acesta ar trebui să fie obiectivul 
acestor alegeri. 

Literatura și Arta, nr. 9, 1 martie 2018 
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CHIŞINĂUL E DIN NOU ÎN FIERBINŢEALĂ ELECTORALĂ 

LOCALĂ 
 

„Ori de câte ori suntem în îndoială,  
trebuie să alegem calea prin care greșim mai puțin.” 

(Aristotel). 
 

Scriam cu ceva timp în urmă că acest an este unul crucial pentru aşchia de 
popor român din Basarabia. În primul rând, este un an centenar, care ar trebui 
dacă nu să realizeze Reunirea, cel puţin s-o facă mai aproape, mai realizabilă: 
de la Reunirea declarată (frumoasă şi idealizată!) să se treacă la Re-unirea 
pragmatică, reală. De asemenea, acest an este unul electoral, în care se va alege 
noul parlament, de componenţa căruia va depinde cât de aproape va fi Reunirea. 
Colac peste pupăză, a apărut practic din senin şi problema alegerilor anticipate 
în Chişinău. Această problemă a apărut aşa nitam-nisam, din hatârul ştim noi 
cui. Faptul că căţelul Ivan Ceban al buldogului Igor Dodon a tot lătrat, începând 
chiar după alegerile locale din 2015, nimeni nu-i atrăgea atenţia. Pentru toată 
lumea însă a devenit clar că în pofida unor neajunsuri în activitatea primarului 
general al Capitalei, D. Chirtoacă, este totuşi o făcătură concertată a tandemului 
Dodon – Plahotniuc. Imediat după pierderea ruşinoasă a Primăriei Capitalei de 
către Zinaida Greceanîi, kremlinezul Dodon a declanşat un adevărat război 
noului fostului primar Dorin Chirtoacă. Pentru a zădărnici la maximum 
activitatea primarului (ce contează problemele orăşenilor. „Enteresul şi iar 
enteresul”, cum ar spune marele Caragiale!) Dodon l-a desantat pe valetul său 
Ivan Ceban din fotoliul călduţ de parlamentar în cel mai puţin călduţ de 
consilier municipal. „Scopul scuză mijloacele”. În loc să rezolve problemele 
orăşenilor, acesta la mai toate şedinţele Consiliului organiza circuri şi show-uri 
de prost gust, bande de granguri socialişti gălăgioşi, organizaţi de el pichetau 
diferite construcţii (după debarcarea lui Chirtoacă, acestea au contenit ca la 
porunca ştiucii. Problemele cu construcţiile neautorizate au încetat complet, ce 
vorbește despre faptul că au fost inventate!).  

Când aceste porcării nu şi-au atins scopul scontat, guvernarea centrală i-a 
venit în ajutor lui Dodon, inventând primarului dosarul cu aşa-numitele parcări. 
Într-o capitală cu atâtea probleme, această aşa-numită „problemă a parcărilor” 
pusă în cârca primarului e chiar de râsul găinilor. Dar scopul a fost atins. Prin 
tot soiul de hărţuieli primarul Chirtoacă a fost scos pe linie moartă mai mult de 
o jumătate de an, fiind înlocuit printr-un interimat nelegitim. Apoi a fost forţat 
să demisioneze pentru a organiza alegeri anticipate (cu toate că, dacă 
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guvernarea dorea, o ducea câne-câineşte cu acest interimat până în alegerile 
ordinare din 2019). 

Care este scopul camuflat al acestor alegeri? Să fie adus la cârma 
Capitalei socialistul kremlinez Ivan Ceban, iar aceasta va fi un suport important 
pentru socialiştii lui Dodon în alegerile parlamentare din toamnă. Toată această 
vânzoleală electorală locală îmi aminteşte de un banc. „În anii ’70, la Moscova, 
pe scările de ieşire din staţia de metrou Okteabrskaia şedeau doi cerşetori, 
unul având prinsă de gât o pancartă cu inscripţia „Sunt rus”, iar cel de-al 
doilea – o pancartă cu inscripţia „Sunt evreu”. Toată lumea care trecea pe 
lângă cei doi se uita cu scârbă la evreu şi arunca rubla în pălăria „rusului”. 
Până la urmă, unuia i s-a făcut jale de evreu, s-a apropiat de el şi i-a spus 
„Ascultă, tu ce nu ştii care este atitudinea oamenilor sovietici faţă de evrei, de 
ce ţi-ai pus această pancartă?”. Evreul a tăcut. După ce insul s-a îndepărtat, 
Iţik îi spune lui Avram: „Ascultă, acesta ne învăţă cum să facem business””. 
Tare mă tem că scopul acestor alegeri este de a-i aduce în turul doi pe Ivan 
Ceban şi primarul interimar Silvia Radu. Şi atunci chiar şi cel mai înveterat 
antiplahotniuc va vota pentru „independenta dependentă” Silvia Radu doar ca 
să nu ajungă la cârma Chişinăului acest îngâmfat în pene kremlinez Ivan Ceban. 

Televiziunile lui Dodon au început deja campania de lustruire a imaginii 
acestui Ivan fără neam. Într-o emisiune televizată, Ivan Ceban se lăuda cu 
diploma universitară de economist, cu o altă diplomă de masterat în inginerie 
(aici mai mulţi de la Universitatea Tehnică ştiu ce „mari succese inginereşti” a 
avut!) şi cu un al doilea masterat, pe care-l face acum la „Academia de 
administraţie publică de la Moscova (de pe lângă V. Putin)” (a se înţelege 
„Academia de Ieniceri!”). Cu regret, regizorii acestui plan sunt ajutaţi de toţi 
ceilalţi actori electorali. Ar mai fi existat o soluţie pentru a dejuca acest plan 
dacă întreg segmentul de pe centru-dreapta ar fi mers cu un singur candidat (aşa 
cum merge stânga – cu un singur Ivan!). Cunoscutul istoric şi patriot Andrei 
Groza a făcut mai multe încercări de a-i aduce la masa de tratative pe toţi 
rânzoşii să iasă în susţinerea unei singure candidaturi. În zadar! Primul s-a 
avântat în cursă A. Năstase. La scurt timp l-a urmat candidatul PL, dl Valeriu 
Munteanu, un intelectual bine pregătit, dar fără nicio şansă de succes în situaţia 
de astăzi a PL-ului. La ce s-a gândit conducerea PL când a făcut acest pas 
nesăbuit? Pe cât de bine, inspirat şi util pentru renaşterea mişcării de eliberare 
naţională a fost pasul conducerii PL în 2007 (victoria tânărului Dorin Chirtoacă 
în 2007 a trezit speranţa în debarcarea guvernării comuniste care părea să fie de 
beton, care s-a realizat cu jertfele tinerilor la 7 aprilie 2009!), pe atât de 
neinspirată, greşită sub toate aspectele (politic, tactic, naţional) este cea de 
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acum. Urmaţi au fost apoi de tânărul Constantin Codreanu de la PUN şi de alţi 
candidaţi independenţi. Sub aspect strict de partid ar fi corect. Pentru a-şi 
fortifica rândurile, partidele trebuie să participe la toate scrutinele de orice 
nivel, însă sub aspectul interesului naţional este absolut greşit. Un candidat unic 
al segmentului de dreapta-centru-dreapta ar fi fost un bun început spre 
coalizarea forţelor acestui segment în alegerile parlamentare din toamnă. 

De ce însă nu se întâmplă acest lucru? „Împreună ar fi fost puternici, dar 
nu se vor uni niciodată”, scria marele istoric grec Herodot despre daci. De peste 
2000 de ani urmăreşte ca un blestem neamul tracilor (dacilor) şi urmaşilor lor. 
„Împreună ar fi puternici, ar putea valorifica segmentul unionist al 
electoratului care se apropie de 40%”, am putea spune despre segmentul de 
dreapta-centru-dreapta de astăzi. De ce însă nu se unesc? De ce în declaraţii se 
privesc frumos, iar în fapte atât de urât? Printre această puzderie de candidaţi 
slabi Ivan Ceban se simte ca armăsarul lui Puşkin (vă mai amintiţi declaraţia 
porcească jignitoare a lui Puşkin faţă de românii basarabeni care l-au primit atât 
de bine în timpul surghiunului ţarist acum două sute de ani). 

Marele patriot basarabean Alexe Mateevici ne preîntâmpina acum 100 de 
ani în urma „Să ştiţi: de nu veţi ridica / Din sânul vostru un proroc, / În voi 
viaţa va seca, / Zadarnic soarta veţi ruga,/ Căci scoşi veţi fi atunci din joc /Şi-ţi 
rămânea făr’ de noroc” (Alexe Mateevici. Basarabenilor. Mărăşeşti, 10 iulie 
1917). Atunci, în condiţii mult mai grele, basarabenii l-au găsit. Şi nu doar pe 
unul, ci o întreagă pleiadă (din numărul mult mai mic de intelectuali de pe 
atunci!). I-au găsit pe socialiştii Constantin Stere şi Pantelimon Erhan, pe 
ţărăniştii Pan Halipa, Ion Inculeţ, pe liberalul Ion Pelivan ş.a. Au găsit acel 
liant, cauza naţională, care i-a unit pe intelectualii din diferite tabere politice. 
Astfel, aşchia de naţiune românească din Basarabia a fost salvată de mizeria 
bolşevică, de războiul civil, de foametea din 1921-1923 şi 1931-1933, de 
colectivizarea forţată, de represiunile staliniste din 1937-1938. Din păcate, toate 
aceste mizerii au fost aduse pe vârful baionetelor pe capul basarabenilor mai 
târziu de hoardele sovietice: şi represiunile staliniste, şi închisorile encavediste, 
şi crunta foamete, şi deportările, şi colectivizarea. 

Ei bine! Ce facem acum? Vom găsi noi astăzi un „proroc”care să ne 
salveze (mă refer mai mult la alegerile parlamentare din toamnă)? Marea 
speranţă e în tineri, în capacitatea lor de a-i uni pe toţi unioniştii într-un singur 
torent. Şi atunci şanse de salvare sunt. 

Literatura şi arta, nr. 15, 12 aprilie 2018 
http://revistasingur.ro/altele/18490-2018-04-10-10-02-

02.html?q=altele/18490-2018-04-10-10-02-02.html 
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UNIONIȘTII DEZUNIȚI ÎN ALEGERILE DIN CAPITALĂ! 

 

„Vrăjmașii noștri stau la hotare – vrăjmași cât frunză și iarbă, 
la spatele nostru și înăuntrul țării noastre, dar cel mai mare dușman 

este în mijlocul nostru. Acesta este NEUNIREA. Frații mei! Biruiți acest 
strașnic dușman și noi vom birui totul” 

(Pantelimon Halipa. Din cuvântul rostit la Congresul Militarilor 
Moldoveni 20 octombrie 1917) 

            
Cât de clarvăzător a fost acest ilustru reprezentant al generației de aur care 

a făcut Unirea la 1918. Unindu-se - liberali, țărăniști, socialiști, în condiții 
foarte grele (bande de dezertori bolșevizați care terorizau populația, 
Rumcerodul care încerca să instaureze puterea sovietică în Basarabia și nu 
numai) doar peste cinci luni au realizat Unirea Basarabiei cu Patria – mamă, de 
la care a fost ruptă brutal (așa cum este obișnuit rusul – să înhațe tot ceea ce i se 
pare că este prost gospodărit. Numai așa a reușit să se lățească tocmai pe a șasea 
parte a Globului!). Și astăzi „vrăjmași ruși stau la hotare”, dar cel mai mare 
dușman rămâne neunirea din noi. 

De ce urmașii acestei Generații de Aur nu înclină urechea la sfatul acestui 
mare patriot? De ce nici măcar liberalii (care se consideră promotori fervenți ai 
Unirii!) împărțiți în vreo cinci fracțiuni, nu se unesc, nemaivorbind de alte 
segmente care în anumite condiții ar vota Re-unirea? Dimpotrivă, în campania 
electorală recentă la postul de primar general al Capitalei, ei continuă să se 
mănânce între ei (m-a durut mult șfichiuala verbală recentă dintre stimații 
domni Anatol Șalaru și Valeriu Munteanu, până mai ieri colegi ai aceluiași 
partid liberal), de parcă nu ar avea un dușman comun - Ivan Ceban, care pe 
stânga lui se simte foarte confortabil (nici măcar Voronin, care de ochii lumii î-l 
critică, nu i-a creat un mic disconfort!). Sunt absolut inacceptabile atacurile 
personale ale celor de pe dreapta-centru dreapta. Tare mie teamă că în toamnă 
la alegerile parlamentare situația se va repeta. Părerea mea este de a identifica 
pe dreapta un partid, un grup de organizații neguvernamentale, care merită 
susținere. Toată susținerea prin toate mijloacele să fie acordată acestui bloc 
unionist real (nu declarativ!), iar restul partiduțelor, care nu doresc (prin fapte 
nu prin vorbe) unirea forțelor de dreapta, să fie aruncate după alegerile 
parlamentare din toamnă la groapa de gunoi a istoriei. 

Ce avem acum în Chișinău? Tocmai 13 candidați la primărie, printre care 
doar unul pe stânga - Ivan Ceban (candidata lui Șor nu este de importanță!). Iar 
valetul lui Dodon Ivan Ceban se pregătește serios de aceste alegeri (de fapt se 



136                                                                                              Valeriu Dulgheru                 
 
pregătește de vreo doi ani de când Dodon l-a catapultat din parlament în 
Consiliul municipal), având în spate întreaga susținere logistică, informațională, 
financiară, resurse umane (întreaga rețea locală de susținători, în special 
rusofoni, foarte activi, moștenită de la Voronin!) a partidului PSRM. E plin 
Chişinăul de banere cu valetul Ivan Ceban şi tovarășa Greceanâi (de fapt 
pierdanta scrutinului electoral anterior!). Sunt pline cutiile poștale cu 
maculatură socialistă, în care alături de cei doi apare și kremlinezul I. Dodon 
(de ce nimeni nu-şi pune întrebarea: de unde au atâţia bani?). Cele 3 televiziuni 
ale lui Dodon, NTV, Accent TV și ATV, la care s-au alăturat RTR și alte 
posturi rusești, seară de seară se ocupă de lustruirea imaginii lui Ivan Ceban, 
folosind instrumentul preferat al socialiștilor preluat de la mentorii lor bolșevici 
- minciuna! Ni se spune că Ivan Ceban provine dintr-o familie de intelectuali 
(ce folos că nu a putut lua ceva din calitățile bune ale tatălui medic), că a 
absolvit mai multe instituții de învățământ superior. „Alma Mater – 
Universitatea Tehnică a Moldovei” scrie pe Wikipedia. Minciună. În realitate 
este absolventul Universității de Stat din Moldova, facultatea de matematică și 
informatică (care oricărui student î-i formează și puțină logică, dar nu și 
studentului Ivan Ceban!). La Universitatea Tehnică a Moldovei a absolvit doar 
masteratul (profesorii care i-au predat știu bine cum a frecventat și absolvit 
acest masterat!). Se laudă că a absolvit Instituția de ieniceri a lui Putin, dar a fi 
sluga lui Putin nu ar trebui să fie o laudă. Ni se mai spune că a absolvit o 
instituție din Franța dar nu prea este clar care! Și ce folos din toate astea? 

Cred ca cea mai bună, cea mai credibilă caracteristică dată acestui Ivan 
Ceban este a fostului său boss V. Voronin. „Ion Ceban este… Ion Megafonul. 
Noi l-am specializat” a declarat deunăzi la un post de televiziune V. Voronin. 
Iată tot ce poate spune Voronin despre acest cucoș umflat în pene cu aere de 
atotștiutor și salvator al Capitalei. Alături de Petrenko, Muntean, Ivan Ceban a 
făcut parte din banda tânără a lui Voronin, care avea misiuni speciale de a bruia 
orice manifestare necomunistă. Acum Ivan Ceban și-a schimbat bosul, 
gudurându-se pe lângă noul stăpân, pe care-l slujește ca o potaie credincioasă. 
Unde sunt alde Petrenko (un fugar!), Muntean? Tot acolo va ajunge și acest 
kremlinez. „Am prezentat planul strategic de dezvoltare al Chișinăului: 2018-
2040(!!!)…Voi transforma Chișinăul în oraș modern, confortabil (doar într-un 
singur an!!!). „Ivan Ceban – primarul în care poți avea încredere”, iată doar 
câteva lozinci cu care e plin Chișinăul, spațiul audiovizual și internetul. 
Minciuni! Privindu-l la mai multe televiziuni, la care avea doar misiunea de ași 
bruia interlocutorii, inclusiv, pe prezentatorii emisiunilor, ce încredere aș putea 
avea în el? „Salvăm Capitala apoi Salvăm și Țara”, o alta lozincă a lui Ivan 
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Ceban. Este clar planul kremlinezului Dodon: acapararea Capitalei și apoi a 
întregii Republici Moldova. Iar bravii noștri candidați de pe dreapta – centru 
dreapta se fac a nu vedea acest lucru. Pentru orice om cu puțini gărgăuni în cap 
este clar că termenul fiind doar de un an aceste alegeri nu au nicio importanță la 
nivel local. Ele sunt utilizate de Dodon doar ca o tramplină pentru alegerile 
parlamentare din toamnă.   

Ce spun cei care-l cunosc pe acest Ivan Ceban, îi cunosc potențialul și 
înțeleg unele jocuri din culise. „Daca ar avea șanse - coordonatorul nu-l 
accepta în cursă. Vanea este bun la făcut zgomot și stricat aerul. Datoria lui 
este să sperie oamenii și să-i mâne spre candidatul „independent”... Acum ne 
vom alege cu un primar ca Ceban care mai mult înjură decât vorbește normal 
și la tema” spune în cunoștință de cauză (au fost o perioadă împreună în 
Consiliul Municipal)” analistul politic Oazu Nantoi. 

Ce avem pe dreapta unionistă? „Discursurile despre unire sunt atât de 
multe și de diferite încât, dacă s-ar aduna textele scrise, am bate folclorul 
despre strigoi și vrăjitoare. Vorbim de reunire ca de ceva despre care bănuim 
că este, dar nu știm cum arată” scrie jurnalista Moni Stănilă, întrebându-se 
„când ne vom u(r)ni”. Nu știu!!! „Nu vă bateți joc de Anul Centenar și de cauza 
Reunirii!”, este apelul tânărului Vlad Bilețchi, liderul Asociației „UNIREA – 
ODIP”, în contextul ultimelor disensiuni apărute între partidele unioniste. 
„… Actualmente, sondajele arată că suntem foarte aproape de majoritate 
unionistă. Și uite aici, când suntem foarte aproape de a ne realiza obiectivul, 
apar politicienii, cei care ar trebui de fapt să ne reprezinte, să ne unească în 
jurul unor valori. Tocmai ei sunt cei care încearcă să ne împartă, să ne dezbine 
și să ne folosească în 
cadrul acestor jocuri 
murdare. Trebuie să 
înțelegem – înainte 
ca unirea să ajungă 
la nivel politic, ea 
trebuie să aibă 
sprijinul popular”, a 
conchis V. Bilețchi. 

Și ultimul 
sondaj efectuat în 
Capitală 
demonstrează acest 
lucru. Chiar dacă ne 
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așteptam la un rezultat mai bun (totuși persistă la românii moldoveni aceasta 
blestemată pasivitate!) oricum, rezultatul este unul relativ bun (chiar dacă cele 
peste 5000 de voturi nevalabile au fost luate din numărul votanților Pro-Unire 
(o săptămână în urmă numărul lor era de 21786)). Kremlinezul Dodon și valeții 
lui nu mai pot manipula cu cifre de 2% de unioniști existenți în Basarabia. De 
menționat că rezultatul include doar votarea On-line, la care urmează să fie 
adăugate rezultatele votării fizice (pe liste).  

Și totuși ce facem, pe cine alegem (cel puțin în primul tur? Tare mă tem 
că în turul doi vor ieși cei planificați de păpușar!). Din puzderia de candidați eu 
personal î-l voi vota pe Constantin Codreanu, vicepreședinte al Sfatului Țării II, 
deputat în parlamentul României. De ce fac acest lucru? În primul rând pentru 
că îmi inspiră încredere și pe parcurs a demonstrat calități clare de unionist. În 
rândul doi în spatele lui se afla Traian Băsescu care prin acțiunile sale 
promovează fervent și metodic unionismul. Nu sunt singurul. „Am discutat și 
am venit în susținerea inițiativei PUN, a candidatului Constantin Codreanu la 
funcția de primar general al municipiului Chișinău. Domnul Constantin 
Codreanu este o persoană tânără, dar deja a demonstrat multe calități” a 
declarat vicepreședintele PLR O. Bodrug. Bravo! A dat dovadă de adevărată 
gândire la nivel național nu de una îngustă în interes de partid. Să ne așteptăm 
la următorul pas în campania electorală din toamnă!  

„Aș spune că gestul PLR este unul care arată voința de cooperare și noi 
nu vom mai spune Constantin Codreanu candidatul nostru, ci – candidatul 
alianței PUN și PLR. Mulțumesc colegilor noștri din PLR și îi asigur că îi vom 
fi parteneri loiali și atunci când și dânșii vor avea nevoie de susținere. Credem 
că va fi o colaborare pe termen foarte lung și vrem să fie un exemplu și pentru 
celelalte partide. Dacă nu ne unim două partide, cum să ne unim două țări? 
Este un gest care eu nu-l voi uita și nici PUN”, a declarat Traian Băsescu. 
Potrivit portalului ziarulnaţional.md Constantin Codreanu este gata să renunţe 
la bătălia pentru fotoliul de primar, dacă Maia Sandu şi-ar depune candidatura 
(e târziu deja. Ar fi fost o candidatură mult mai bună decât cele intrate în 
campania electorală locală). Referitor la susținerea lui A. Năstase C. Codreanu 
a declarat că nu poate să-l sprijine deoarece acesta a avut „ieșiri mai puțin 
amiabile la adresa unioniștilor şi a evitat să aibă o poziție foarte clară ce ţine 
de Unire”. 

Deci, î-l voi vota pe Constantin Codreanu pentru a aduce încrederea 
unioniștilor că Partidul Unității Naționale poate să-i reprezinte în scrutinul 
electoral parlamentar din toamnă, care este foarte important. Suntem atât de 
aproape de Re-unire încât dezamăgirea va fi fatală dacă în toamnă vom pierde 



Basarabie răstignită (15)                                                                                  139 
 
alegerile parlamentare, care ne va îndepărta pentru totdeauna de idealul Re-
unirii. Încă un potențial jug rusesc, spre care ne împinge kremlinezul Dodon, nu 
va rezista această așchie de popor român. 

Un posibil loc 3 în acest scrutin electoral local (sunt realist și îmi dau bine 
seama că în aceste condiții este dificil să obții ceva mai mult) ar fi cel mai bun 
rezultat pe care-l poate obține partida unionistă în situația de astăzi. Aceasta 
însă va fi un semnal spre unificarea forțelor prounioniste în jurul acestui bloc în 
alegerile parlamentare din toamnă. 

Să punem umărul la construirea blocului unionist pentru alegerile 
parlamentare din toamnă. 

Să ne ajute Dumnezeu!!! 
Literatura și Arta, nr.17, 25.04.2018. 

http://revistasingur.ro/altele/18541-2018-04-23-07-14-
37.html?q=altele/18541-2018-04-23-07-14-37.html 
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„MOLDOIVANUL” IVAN CEBAN SE VREA PRIMAR 

 

„Cu cât e mai mică mintea cu atât e mai mare înfumurarea” 
(Ezop) 

 

De fapt dorește acest lucru bosul Dodon, și mai mult țarul Putin ca un 
prim pas spre câștigarea alegerilor parlamentare din toamnă. „Salvăm  Capitala 
(de cine – de unioniști!), apoi salvăm și țara” strigă de pe toate banerele 
sloganul socialistului-capitalist Ivan Ceban (kremlinezii își cunosc foarte bine 
scopul ceea ce nu se poate spune despre unioniștii avântați în cursa electorală cu 
turma!).Putin a văzut că doar cu un președinte bufon nu faci mare treabă de 
aceea susține pe toate căile PSRM-ul lui Dodon-Greceanîi pentru alegerile din 
toamnă. Sunt cruciale pentru realizarea planului său Novorosia. 

Să încercăm să vedem cine este acest Ivan Ceban? Face parte din 
generația nouă de rechini socialiști-capitaliști (sună anapoda conform teoriei lui 
Marx, dar și a lui Lenin!). Face „politică” de vreo 10 ani. La început a slujit la 
bosul Voronin în garda de făcut tărăboi în funcția de „Vanea-
megafonul” (nume dat chiar de bos!) alături de fugarul (astăzi) Petrenko, 
Muntean ș.a. Era mare specialist în a face gălăgie, bătând în butoaie metalice 
goale. Apoi și-a schimbat stăpânul, alegându-l pe mai dinamicul (comparativ cu 
ramolitul Voronin) Dodon. 

La început Vanea megafonul la noul stăpân făcea ce știa. Un an a stat 
liniștit în jilțul de parlamentar. Apoi după rușinoasa pierdere a Capitalei (a doua 
oară!) în fața lui Dorin Chirtoacă Dodon î-l desantează pe Vanea megafonul la 
primărie pentru a activa conform calificării – să zădărnicească pe toate căile 
activitatea primarului Dorin Chirtoacă. Să-i dăm cezarului ce-i a cezarului: i-a 
reușit. Umblând cu garduri după ei, blocând diverse construcții, transformând 
consiliul municipal într-o adevărată arenă de circ, exploatând la maxim unele 
gafe ale Primarului, în sfârșit, cu ajutorul lui Plahotniuc l-a scos pe linie moartă. 
Acum se stăruie să-i ia locul. 

I-ați văzut pe Dodon și valetul său Ivan Ceban mărșăluind la 
„sărbătoarea oamenilor muncii”de 1 mai scandând (mai mult în limba rusă) 
diverse lozinci printre care am reținut: „Ordine, muncă, socialism”. Cine nu 
vrea ordine, muncă. Dacă Dodon și Ivan Ceban vor socialism atunci ar trebui să 
se dezică de capitaluri, de firmele pe care le rânduiește familia Ceban, de 
milioanele acumulate știm noi pe ce căi. Iar acest socialist se lăfăiește în lux ca 
un adevărat capitalist. Locuiește într-o casă cu suprafața de 230 m2 (mulți 
oameni ai muncii (cinstiți!) nici nu visează la un astfel de lux sau dacă totuși 
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reușesc doar spre sfârșitul vieții). Cu un venit de 270000 lei/an (de 4-5 ori mai 
mare decât al unui profesor) și unele îndemnizații Ivan Ceban și-a cumpărat un 
automobil de 450000 lei! Doar în ultimii cinci ani familia Ceban a făcut o serie 
de tranzacții imobiliare de milioane, au creat mai multe firme (întreaga familie 
socialistă Ceban dețin vreo opt firme!). Cum se explică acest succes? 

Mai este un moment care vorbește despre lipsa onestității candidatului la 
primărie. Ivan Ceban, bosul lui Dodon și ortacii lor blamează tot ce-i european, 
dar se hrănesc cu bani europeni. Sora, cumnatul și soția sunt angajați ai ATIC 
(Asociația Națională din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și 
Comunicațiilor din Republica Moldova) finanțată de SUA și Suedia. 

Că pentru acești socialiști-capitaliști banii nu au miros știm, dar nici chiar 
așa. Dacă, într-adevăr, te consideri adept al ideologiei comuniste (poți respecta 
pe oricine care crede sincer în altceva!) atunci fii fidel acestor principii, renegă 
tot ce-i de proveniență capitalistă. Acești tipi fără principii, fără un crez, care 
stau cu fundul pe două scaune, sunt deosebit de periculoși. Și în domeniul 
deosebit de sensibil al credinței acești „socialiști creștin ortodocși” (sună cam 
anapoda, nu-i așa! Cum poți să-i iubești în aceeași măsură pe Hristos și 
întruchiparea satanei!) procedează duplicitar: dimineața aprinde o lumânare la 
biserică, iar după amiază depune flori la monumentul idolului Lenin. „Nu 
mai e moral, nu mai sunt prinţipuri, nu mai e nimic: enteresul şi iar enteresul” 
cum ar spune marele Caragiale. 

Și atunci cine este acest Ivan Ceban ? Un individ fără cei șapte ani de 
acasă, fără principii, duplicitar socialist/capitalist, creștin/satanist. Și acest 
ienicer făcut la școala lui Putin îmi spune mie „să-mi iau catrafusele și s-o șterg 
peste Prut”. Dar de ce acest moldoivan să nu-și ia el catrafusele și s-o șteargă în 
Rusia lui dragă, 
chiar în fundul ei – 
în Siberia? Acolo 
unde s-a născut 
această Pavlic 
Morozov Z. 
Greceanîi în familia 
deportaților Bujor. 

Se creează 
impresia că dacă pe 
stânga ai plasa un măgar cei vreo 40% de alegători ai stângii l-ar vota. Logică 
tipic rusească: gol, doar în chiloți, dar fiecare cu o rachetă subsuoară. Î-i doare 
în cot de bunăstarea chișinăuienilor (cu atât mai mult că mulți dintre ei, 



142                                                                                              Valeriu Dulgheru                 
 
socialiștii se descurcă bine în această junglă unde hoția e la ea acasă, iar justiția 
e cu ochii legați. 

Bani are destui (i-a dat stăpânul, iar stăpânul i-a primit de la țar!) fapt ce  
i-a permis să-și plaseze mutra pe toate drumurile și gardurile. Sfetnici – cât 
frunză și iarbă (se vedea cum se bâlbâia citind de pe foi la unul din mitingurile 
sale electorale „dokladul” făcut de alții despre raiul care ne așteaptă pe noi 
chișinăuienii în a. 2040 (atâtea dorește el să guverneze!), doar să-l alegem. 

Și voi îl credeți? Eu unul, nu! 
 

Literatura și Arta, nr.20, 17.05.2018. 
http://revistasingur.ro/altele/18656-valeriu-dulgheru-moldoivanul-ivan-

ceban-se-vrea-primar.html?q=altele/18656-valeriu-dulgheru-moldoivanul-
ivan-ceban-se-vrea-primar.html 
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A APĂRUT ȘANSA DE A-L PUNE CU BOTUL PE LABE PE 
KREMLINEZUL SOCIALIST IVAN CEBAN 

 

Situația de duminică a fost o repetare a electoralelor precedente. 
Sondajele arătau ieșirea în turul doi a lui Ivan Ceban (ceea ce sa și întâmplat) și 
a doamnei primar interimar „candidat independent” Silvia Radu. Televiziunile 
lui Dodon seară de seară î-i lustruiau imaginea și demonstrau orășeanului de 
rând cât de bun primar va fi „gospodarul” Ivan Ceban (fostul bos Voronin i-a 
dat un nume mult mai caracteristic – Vanea megafonul), care-și „face planuri” 
până în a. 2040. Televiziunile lui Plahotniuc î-i lustruiau imaginea 
„candidatului independent, gospodinei” Silvia Radu. Televiziunile celor doi nu 
îi atacau pe protejații lor. În pofida acestui atac propagandistic acerb ambele 
partide au pierdut chiar dacă Ivan Ceban a câștigat cu peste 40%. Prin victoria 
lui Andrei Năstase a fost dejucat planul Plahotniuc-Dodon în Capitală. 32,12% 
pe un segment deosebit de fărâmițat, indiscutabil este o victorie a democrației. 
Acum se cere mobilizarea tuturor forțelor democrate pentru a-l învinge în turul 
doi pe acest kremlinez înfumurat Ivan Ceban. Este o acțiune deosebit de 
importantă și în contextul alegerilor parlamentare din toamnă. „Astăzi capitala, 
mâine întreaga țară”  - sloganul socialiștilor este deosebit de periculos dacă va 
fi pus în aplicare. Dodonizarea întregii Republici în această perioadă relativ 
favorabilă de apropiere de România și Uniunea Europeană va fi catastrofală. 

De aceea mă adresez tuturor susținătorilor lui Constantin Codreanu, 
printre care mă număr și eu, să-l susținem pe Andrei Năstase în turul doi ca 
unică șansă de a pune buldogul socialist cu botul pe labe acum și a crea o șansă 
în alegerile parlamentare din toamnă. 

Am spus-o permanent, iar acum repet: cu victoria lui Andrei Năstase pe 
centru dreapta a apărut o șansă reală de a coaliza forțele, reprezentate odinioară 
de PLDM prin formarea blocului electoral PAS+PDA+PLDM în importantele, 
cardinalele alegeri parlamentare din toamnă. 

Ce avem pe dreapta? Deocamdată nimic. Totuși, aceste alegeri au fost ca 
o hârtie de turnesol. Cu rezultatul de 4.55% Constantin Codreanu este pe locul 
4. Este un rezultat bun pentru un partid tânăr care participă la un prim scrutin 
electoral. A fost necesară susținerea lui Constantin Codreanu în acest scrutin 
pentru a demonstra și lui M. Ghimpu că pe dreapta a apărut o noua forță 
capabilă să unifice dreapta. Rezultatul mult prea modest al lui V. Munteanu (ia 
jucat festa nu calitățile personale pe care indubitabil le are, ci imaginea proastă 
a conducerii PL în ultimul timp. PL a tot dat înapoi ca racul: de la 24.37% în 
primul tur și 61.17% în turul doi luate de încă necunoscutul pe atunci Dorin 
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Chirtoacă la primele alegeri locale din 2007 (în plin regim comunist cu un 
contracandidat comunist!), la  53.54% în turul II la ultimele alegeri luate în fața 
candidatului socialiștilor Z. Greceanîi (46.46%) și doar 3.61% luate în scrutinul 
de duminică) demonstrează un fapt mult prea evident pentru mulți, nu însă și 
pentru conducerea PL.  

Este absolut clar că se cere imperios o reformatare a dreptei. Din păcate 
pentru dreapta din Basarabia în scurta ei istorie modernă astfel de procese au 
avut loc în repetate rânduri. Partidele care au intrat în recesiune nu și-au mai 
revenit și au nimerit la groapa de gunoi politic. Așa s-a întâmplat cu ppcd-ul lui 
Iu. Roșca (dar și cu PFD, care a avut o viață și mai scurtă!) care prin alianța 
voroșchistă a deraiat complet. În locul lor în 2007 apăruse o forță nouă 
promițătoare pe dreapta – Partidul Liberal cu locomotiva Dorin Chirtoacă. Din 
păcate recesiunea acestui partid promițător de dreapta a început (din cauza 
conducerii proaste a partidului!) încă la sfârșitul a. 2012 cu plecarea 
vicepreședintelui PL Anatol Petrencu, istoric și politican valoros (de menționat 
că prin fuzionarea partidului MAE la PL au venit întregi organizații teritoriale 
dar și patrimoniu). Doar peste câteva luni, în a. 2013 Partidul este din nou 
părăsit de grupul Hadârcă (prim vice-președinte PL), constituit din 7 deputați 
(din totalul de 12!) care ulterior a format Partidul Liberal Reformator, inclusiv, 
ministrul apărării V. Marinuță. Unica revendicare a grupului reformator era 
alegerea în funcția de președinte al Partidului a tânărului (promițător pe atunci) 
Dorin Chirtoacă. De ce nu a acceptat propunerea obtuzul Mihai Ghimpu? 
Astăzi, la sigur, ar fi fost o cu totul altă situație. Ulterior Partidul a mai fost 
părăsit rând pe rând de personalități marcante precum A. Șalaru (prim 
vicepreședinte), de asemenea, de organizații teritoriale întregi precum cea de 
Cahul, condusă de vicepreședintele raionului V. Cășuneanu, de la Bubuieci în 
frunte cu primarul  Ion Şaranuţ ș.a. Printre ultimii care au părăsit PL este 
deputatul Iurie Dârda (susținător fervent al Partidului), care consideră că PL nu 
se va apropia nici de pragul de trecere în Parlament la viitoare alegeri, pentru că 
în partid nu există o voință de schimbare: „Din păcate, PL se pare că este deja 
la final de drum, tare sper că greșesc când scriu asta, dar cu actualul mod de a 
face politica nu cred că va reuși nici măcar să se apropie de pragul de trecere 
în Parlament la viitoarele alegeri. Am constatat că voința de schimbare pe 
interior nu există, este o lipsă totală de energie, nu există un plan de ieșire din 
această criză și nici nu văd cine l-ar putea face. Oricine vine cu un plan care 
presupune schimbări pe interior este perceput ca un dușman care vrea să 
aducă la schimbări în conducerea partidului”. Este opinia venită din interior. 
Într-adevăr, PL este la final de drum. 
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Și atunci ce-i de făcut? Este clar că trebuie făcută unificarea pe dreapta. 
Dar cu cine s-o faci? Nu mi-a plăcut deloc comportamentul lui Valeriu 
Munteanu la confruntarea electorală de la ProTV cu Constantin Codreanu și 
Alexandra Can. Tânărul Codreanu era atacat bădărănește de cei doi, care au 
venit „pregătiți” (cu câtă râvnă au săpat și scos la suprafață „kompromatul” de 
parca în fața lor s-ar fi aflat Ivan Ceban!) cu diferite tâmpenii dezonorante. Mi-a 
displăcut înverșunarea cu care unionistul V. Munteanu î-l ataca pe unionistul C. 
Codreanu (pe dna A. Can nu o consider prea mare și valoroasă unionistă!).  
Spre onoarea lui C. Codreanu nu s-a coborât la nivelul de mahalagii al celor 
doi. 

Ceea ce a devenit foarte clar este faptul că acum pe ruinele PL, trebuie să 
apară o nouă forță care să unifice toate așchiile liberale. PNL cu tradiționalele 
rezultate de sub 1% (în scrutinul de duminică a luat tocmai 0,17%), PL cu doar 
3.61% în scrutinul de duminică și de 1,8% în alegerile prezidențiale, probabil 
nu vor merge la unificarea forțelor unioniste. Liderii acestor partiduțe, ca 
adevărați kamikaze, vor duce partidele pe care le conduc până la groapa de 
gunoi politic. Să luăm în seamă rezultatele testului electoral de duminică în 
spinoasa cale de unificare a forțelor unioniste. Trebuie să se pledeze pentru 
unificarea forțelor liberale prounioniste în baza partidului care a trecut testul de 
duminică – Partidul Unității Naționale al lui Traian Băsescu. Liderii acestor 
partiduțe liberale trebuie să rămână cu fundul gol, fără susținere. Aceasta 
depinde în mare parte de membrii de rând și organizațiile locale.  

Să-i lumineze Domnul! 
Literaturas și Arta, nr.21, 24.05.2018. 

http://revistasingur.ro/altele/18682-valeriu-dulgheru-a-aprut-ansa-de-a-
l-pune-cu-botul-pe-labe-pe-kremlinezul-socialist-ivan-

ceban.html?q=altele/18682-valeriu-dulgheru-a-aprut-ansa-de-a-l-pune-cu-
botul-pe-labe-pe-kremlinezul-socialist-ivan-ceban.html 
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OARE AM SCĂPAT DE CIUMA ROȘIE? 

 
Victorie!!! Am scăpat și de această 

dată ca prin urechea acului de ciuma 
comunist-socialistă în Chișinău. Spuneam 
ca kremlinezii Dodon+Ivan Ceban (este 
Ivan Bezrodnâi, adică fără neam. Nu 
spurcați cu el frumosul nume romanesc de 
Ion!!!) trebuie puși cu botul pe labe. Pentru 
moment aceasta s-a întâmplat. Prin votul de 
ieri i-am ciuruit cum ar spune dl Traian 
Băsescu. În pofida comportamentului sub 
orice nivel al politicienilor Măria sa 

Alegătorul a fost la înălțimea așteptărilor, ne-a salvat și de această dată. 
Rezultatul a fost exact acel prevăzut de mulți analiști politici, poate cu excepția 
analistului Cornel Ciurea și a altor analiști politici aserviți puterii.  

Și asta s-a întâmplat în pofida susținerii financiare, logistice, 
informaționale enorme. Întreaga Capitală a fost împânzită de bannere cu mutra 
lui Ivan Ceban și a lui Dodon (numărul lor a întrecut de câteva ori numărul 
banerelor tuturor celorlalți 11 candidați), de mii de afișe agățate de toate 
gardurile, cu tone de maculatură socialistă aruncate în cutii poștale, distribuită 
prin puzderia de corturi roșii (este marea patimă a bolșevic-comunist-
socialiștilor pentru culoarea sângelui!). Lustruitorii de imagine s-au stăruit în fel 
și chip să-i creeze imaginea unui primar înțelegător, cumpătat, atotștiutor, un 
adevărat Mesia pentru Chișinău. Șeful (Dodon) tot mai des î-l numea Ion 
Ciobanu. La desele întâlniri organizate de staff lui Ivan Ceban apărea în chipul 
mielușelului (revoluționarul Vanea Megafonul din buldog peste noapte se 
transformase în mielușel!).  

Mai ieri le propunea unioniștilor să-și ia catrafusele și s-o șteargă peste 
Prut (dar în Chișinău vreo jumătate din locuitori sunt unioniști!), iar zilele 
trecute se frăsuia cum va construi raiul în Chișinău „pentru toți locuitorii 
indiferent de culoare politică”, umblând ca un clown cu trei tribune după el, 
instalându-le ba în fața primăriei, ba în spatele Arcului de Triumf (precum ceva 
timp în urmă Vanea Megafonul umbla cu tomberoane și butoaie metalice în 
grupul de făcut gălăgie al lui Voronin apoi al lui Dodon). La un moment dat 
declarase că dacă va fi ales primar va părăsi rândurile PSRM (da, exact ca bosul 
său Dodon!). Minciuni și iar minciuni! Și la ce i-au ajutat toate acestea? Măria 
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sa Alegătorul nu e scurt de minte, nu a uitat nici pe o clipă ingenioasa zicala 
românească „Lupul părul își schimbă, dar năravul ba”. Ivan Ceban a rămas 
același socialist în declarații, capitalist pentru sine, ateist „ortodox!” fidel 
idolilor săi comuniști, umblat pe la biserică (chiar în ziua alegerilor declarase cu 
patos că mai întâi a fost la biserică (se rugase probabil ca Dumnezeu să-l ajute 
pe satana Ivan Ceban să ocupe primăria!), mai apoi a venit la alegeri!), un tip 
certat cu bunul simț, fără cei șapte ani de acasă. Da Vanea, degeaba bosul tău 
te-a parașutat din parlament în consiliul municipal, pierzând trei ani de zile cu 
tine. Atâția bani cheltuiți, atâtea speranțe că măcar tu (dacă cei doi nu au reușit, 
Dodon și Greceanîi!) vei pune laba pe Capitală. Însă măria sa Alegătorul te-a 
pus cu botul pe labe. Alegătorul devine tot mai conștient, mai treaz decât mulți 
politicieni. Nu mai crede orbește în gogoașele candidaților în alegeri. Deja a 
înțeles (pe propria piele!) că nu tot ce zboară se mănâncă, iar puiul de cioară, 
chiar dacă e pui tot nu se mănâncă. Anterior l-a trimis la groapa de gunoi pe 
cioroiul Voronin. Va veni și rândul kremlinezului Dodon. Măria sa Alegătorul 
înțelege tot mai mult că nu poți să construiești ceva războindu-te permanent. 
Dar tocmai aceasta face Ivan Ceban (Vanea Megafonul) de când s-a văzut în 
„marea politică”.    

Aceasta victorie este o foarte buna pistă de pregătire către alegerile 
parlamentare din toamnă. Fiind uniți am învins binomul Plahotniuc+Dodon, 
aparent de neînvins. Doar dacă vom fi uniți vom învinge și în parlamentarele 
din toamnă. După aceste alegeri putem spune cu fermă convingere că pe centru-
dreapta a apărut o forță capabilă să se lupte cu binomul. Însă, pentru a se lupta 
cu cei doi monștri, această forță are nevoie de susținere de pe flancul drept. Dar 
aici e o adevărată debandadă. Deosebit de important este ca până în toamnă pe 
dreapta să se facă regulă. În locul puzderiei de partiduțe (toate liberale (!), deci 
problema unirii lor nu e in doctrină ci în factorul uman, în blestemata rânză 
moldovenească!!!) trebuie să apară o singură forță, una consolidată. Dar tocmai 
acest lucru este extrem de greu de făcut în situația de astăzi. Se creează impresia 
că chiar dacă sunt cu fundul gol liderașii partiduțelor refuză coalizarea cu alții 
(de pe același segment!), astupând de unii singuri ambrazurile vrăjmașe. Ei și ce 
dacă, spre exemplu, candidatul PNL la primăria Capitalei a luat doar 0,17% 
(nici toți cunoscuții ei probabil nu au votat-o!) în schimb ei sunt „cei mai mari 
unioniști, cel mai tare strigă că trebuie să ne unim cu Țara”. Dar ce folos! De 
10 ani tot cu rezultate de sub un procent ne hrănesc acești „cei mai mari 
unioniști”, dând motiv derbedeilor socialiști să ia în derâdere susținerea 
populară a unionismului. Dar și comportamentul unora din acest partiduț lasă de 
dorit.  
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M-a durut extrem de mult atacurile la persoană făcute la una din 
emisiunile electorale de la PROTv Chișinău în campania electorală recentă la 
funcția de primar al Capitalei de către candidatul PNL dna Alexandra Can. Jos 
pălăria pentru profesionalismul de care a dat dovadă pe parcurs în diferite 
funcții pe care le-a deținut, inclusiv și de ministru, însă se pare politica nu e 
albia ei. În această campanie electorală sub aspect politic, moral, al 
cumsecădeniei, s-a demonstrat drept o nulitate. Să te cobori atât de jos cum a 
procedat în acea emisiune (de altfel formând front comun cu candidatul PL dl 
Valeriu Munteanu împotriva tânărului Constantin Codreanu) este anormal, este 
inadmisibil sub aspect moral pentru un politician. Este un exemplu cum nu 
trebuie de făcut campanie electorală. 

Eu înțeleg că politica este o curvă însă să ne întrebăm: cine sunt cei care o 
fac? În orice situație, inclusiv în cea despre care menționam mai sus, trebuie să 
existe o limită, mai jos de care nu se poate de coborât. În caz contrar se 
compromite statutul de intelectual, te transformi într-o mizerabilă sculă a 
sistemului. Să fi fost partenerul de ring un Ivan Ceban, mai înțelegeam cumva. 
Culmea însă, era un nu mai puțin unionist, unionism confirmat prin fapte nu 
doar prin declarații, fie și frumoase, plăcute auzului. Cum se va uita în 
eventualele tratative de coalizare a forțelor de dreapta în ochii celui pe care l-a 
pângărit atât de mojicește? Cu atât mai mult că Constantin Codreanu, 
candidatul PUN, a luat cel mai mult comparativ cu ceilalți doi „unioniști” (de 
27 de ori mai mult decât marea unionistă A. Can, care se frăsuia la televiziuni 
că va câștiga din primul tur!).  

În afară de victoria lui Andrei Năstase un rezultat bun în aceste alegeri a 
fost și apariția unei relative clarități în problema cine poate să reprezinte dreapta 
– cea cu putere de decizie nu cea declarativă, deosebit de importantă pentru 
alegerile parlamentare din toamnă. Aceasta forță poate fi Partidul Unității 
Naționale (PUN), care împreuna cu PLR a obținut cel mai bun rezultat (între 
partidele de dreapta), avansându-l și pe candidatul PL. Cu toată stima pentru 
ceea ce au făcut până acum (lucruri bune!) dar Partidul Liberal nu mai există ca 
partid cu putere de decizie (potențial partid parlamentar). Doar sub 2% luate în 
alegerile prezidențiale și 3.61% în recentele alegeri locale în Chișinău (atunci 
când trei ani în urmă candidatul PL D. Chirtoacă a obținut 37.6% în primul tur 
(mai mult de 10 ori!) și 53.54% în turul doi) confirmă acest lucru. Ca și altă 
dată PPCD și PFD căzute în groapă nu au mai putut să se ridice, astăzi Partidul 
Liberal nu se mai poate ridica în special acum și fără locomotiva Dorin 
Chirtoacă care nu mai are aburi. Spun acest lucru cu regret. Referitor la PNL 
după un rezultat atât de rușinos cred că e timpul să dispară de pe arena politică. 
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Cu un rezultat de doar 0,17% nu mai are nici un drept moral să reprezinte 
unioniștii.  

Avem strictă nevoie de o regrupare a forțelor de dreapta în perspectiva 
alegerilor parlamentare din toamnă când binomul Plahotniuc+Dodon va fi 
foarte periculos. Legea privind sistemul mixt, făcută de ei „sub ei” (cum s-ar 
spune mai pe moldovnește!), îi avantajează în primul rând pe ei care țin în 
mâini întreaga resursa administrativă, adică pe partidele Plahotniuc și Dodon. 
Opoziția are însă un as important: dacă se unește este de neînvins. Au arătat și 
alegerile recente. Acest mecanism bine gândit pentru propriul profit (mă refer la 
votarea pe circumscripții uninominale!) poate să fie întors împotriva lor dacă 
opoziția se va uni și va bate într-un singur punct (în fiecare circumscripție să 
existe un singur candidat unic al opoziției binomului), cu un singur scop – de a 
doborî în sfârșit această hidră binomul „Plahotniuc+Dodon”.   

 Și totuși trebuie însă să fim foarte atenți cum interpretăm această victorie. 
Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Este de fapt victoria Măriei sale Alegătorul, care 
nu trebuie dezamăgit, și mai puțin a unor partide concrete. Este victoria tuturor 
forțelor antioligarhice proeuropene prounioniste unite. Victoria lui Dorin 
Chirtoacă, cel puțin în ultimele 2 scrutine, nu a fost doar a Partidului Liberal, ci 
rezultatul unui vot proeuropean, prounionist, antiestic. Cu regret la un moment 
dat conducerea PL-ului își asumase întregul merit și a ajuns unde a ajuns. Din 
păcate binomul Plahotniuc+Dodon și de această dată a furat victoria opoziției 
(ca și în alegerile prezidențiale!). 

Unii analiști politici speculează cu cifra de 9% cât au obținut unioniștii în 
Capitală. Ei au adunat procentele celor trei candidați unioniști (Codreanu, 
Munteanu și Can). Este o abordare absolut greșită. Mulți unioniști au votat din 
primul tur pentru Andrei Năstase pentru a evita pericolul accederii în turul II a 
doi candidați ai binomului Plahotniuc+Dodon – Ivan Ceban și Silvia Radu. 
Despre procentul real al unioniștilor în Capitală va fi corect de vorbit după 
alegerile din toamnă, când în campanie electorală se vor avânta partidele cu 
listele și candidații uninominali ai lor. Chiar și atunci va fi greșit acest calcul 
simplist. Caravana semnărilor Declarațiilor de Unire cu România de la început 
de An Centenar a demonstrat că unionismul devine mai pragmatic, că unioniști, 
buni unioniști, pot fi nu numai cei care se bat cu pumnul în piept că sunt 
unioniști dar și cei care nu se prea bat cu pumnul în piept dar fac Unirea. Din 
păcate partidele de dreapta nu sunt în stare să gestioneze potențialul celor peste 
30% de unioniști.  

Pentru alegerile parlamentare din toamnă și fenomenul Usatâi trebuie 
exploatat la maxim. Se știe că pe sama alegătorilor lui Usatâi Plahotniuc l-a 
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creat pe Dodon cu cea mai numeroasă fracțiune parlamentară. În realitate din 
cele 25 mandate de deputat obținute de PSRM în 2014 pe drept îi aparțin doar 
10-15, restul i-au fost donate de Plahotniuc prin scoaterea partidului lui Usatâi 
din runda de alegeri pe ultima suta de metri. 

Să ne lumineze bunul Dumnezeu să ne pregătim bine de alegerile 
parlamentare din toamnă care vor fi cruciale! 

 

Literatura și arta, nr. 23. 7 iunie 2018. 
http://revistasingur.ro/altele/18757-valeriu-dulgheru-capitala-a-fost-iarai-

salvata-de-ciuma-comunist-socialista.html?q=altele/18757-valeriu-dulgheru-
capitala-a-fost-iarai-salvata-de-ciuma-comunist-socialista.html 
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VOM FI OARE ÎN STARE SĂ ORGANIZĂM UN SNAGOV II ÎN 

BASARABIA ÎN PREAJMA ALEGERILOR PARLAMENTARE? 
 

„Democrați proeuropeni și unioniști, uniți-vă”. 
 

Spuneam odinioară că democrația în Republica Moldova are strictă 
nevoie de un Snagov II (un bun prieten din România m-a corectat, spunând că 
Snagov II a avut loc tot în România. Oricum!). În 1995 toate partidele politice 
din România, cu doctrine și ideologii extrem de diferite (se observă și în zilele 
de astăzi), au adoptat la Snagov unanim „strategia națională pentru pregătirea 
aderării României la Uniunea Europeană”, fapt ce ia permis să iasă realmente 
de sub influența rusească de peste 200 de ani. De menționat că România este o 
parte naturală a Europei, se află chiar în centrul geografic al Europei, iar prin 
istoria ei multimilenară a contribuit esențial la apariția civilizației europene. 
Chiar dacă nu au mai convocat un Snagov în vederea cursului proeuropean și al 
unirii Basarabiei cu România toate partidele politice din România susțin aceste 
doleanțe ale românilor basarabeni 
aflați astăzi în afara granițelor 
României. Din păcate curentul 
unionist (care este și unul 
proeuropean!) nu este (deocamdată!) 
în stare să facă Unirea de unul singur, 
de aceea are nevoie de aliați. Cel mai 
apropiat aliat este curentul 
proeuropean, însă nu cel simulat ci cel adevărat. 

Așa zisul curs proeuropean promovat de guvernarea PDM-stă este un 
bluf, este praf aruncat în ochii europenilor. Așa numita luptă proeuropeană 
împotriva cursului proestic al lui I. Dodon nu există. PSRM ca partid 
parlamentar cu cea mai mare pondere este creatura PDM. Prin scoaterea în 
scrutinul din 2014 a Partidului Nostru al lui R. Usatîi din cursa electorală pe 
ultima sută de metri i-a adus pe talger lui Dodon 10-15 mandate, 
transformându-l în partidul parlamentar cu cele mai multe mandate (puterea 
reală a PSRM la acel moment era de apr. 10-15 locuri în parlament). Acest 
„cadou” i-a transformat în „cea mai importantă forță de opoziție”. Ulterior, în 
alegerile prezidențiale, Plahotniuc le mai oferă un cadou socialiștilor –  î-l face 
președinte al Republicii pe kremlinezul proesticul fanariot I. Dodon, luptând 
împotriva democratei proeuropene Maia Sandu. Vă mai amintiți bannerele 
PDM și PSRM, plasate pe cele mai importante drumuri naționale ale 
Republicii, pe cele două părți ale aceluiaș banner fiind scrise slogane: pe o parte 
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„Dodon președinte”, iar pe cealaltă - „Împreună suntem puternici”. Într-adevăr, 
împreună au fost mai puternici atunci. Ce va fi în toamnă? După instalarea lui 
Dodon în fotoliul de președinte PDM îi tolerează toate matrapazlâcurile: peste 
treizeci de vizite la Moscova, câte zece concedii pe an, organizarea a tot soiul 
de concerte cu invitați ruși (la unele fiind coorganizatori!), declarații și acțiuni 
evident antistatale ș.a. Drept că de ochii lumii i-a mai organizat câteva 
suspendări fapt ce nu l-au întristat prea mult pe președintele intrus. Clovnul își 
joacă rolul în continuare. 

Ulterior au mers mână în mână la modificarea modului de alegere la 
parlamentare, votând împreună pentru ei votul mixt, hăcuind în acest sens harta 
Republicii în circumscripții care să le asigure preluarea (deja împreună) în 
toamnă a puterii. Ultima acțiune vizibil coordonată de cei doi a fost primăria 
Chișinăului. L-a început Plahotniuc î-l ajută pe Dodon, hărțuindu-l cu dosare pe 
primarul Dorin Chirtoacă până acesta își dă demisia (lucru cerut de banda lui 
Ivan Ceban din Consiliul Municipal de vreo trei ani). După aceea o instalează 
ilegal în funcția de primar general interimar pe Silvia Radu pentru a o lansa ca 
„independentă” în cursa electorală la primărie alături de Ivan Ceban. Face tot 
posibilul ca în turul II să treacă Silvia Radu și Ivan Ceban, unde „partenerii” 
binomului și-ar fi împărțit frățește victoria. Neașteptat pentru ei binomul pierde. 
Măria sa Alegătorul dejoacă planul binomului scoțându-l în turul doi, iar mai 
apoi și învingător, pe Andrei Năstase. Cred că sunt suficiente exemplele de 
conlucrare frățească între cei doi. 

Apare fireasca întrebare: ce-i de făcut pentru a lărgi în continuare 
crăpătura în betonul binomului? Este simplu de tot: toată opoziția 
proeuropeană, antioligarhică, antisocialistă, antirusească să fie unită cum a fost 
la actualele alegeri în Capitală. Este strict necesar ca cel puțin în cele 51 de 
circumscripții opoziția antioligarhică să meargă cu o singură listă de candidați. 
„Un singur bloc cu o singură listă de 51 de candidați pentru circumscripțiile 
uninominale” a declarat prim vice președintele Partidului Liberal Dorin 
Chirtoacă la una din televiziuni. La întrebarea moderatorului cine ar trebui să 
între în acest bloc răspunsul a fost unul prompt: „Toți cei care au format 
alianțele proeuropene din 2009, fără PDM, și derivatele lor”. Să înțelegem: 
PAS-PPDA-PLDM-PL și derivatele lui PUN-PLR. Este o nouă abordare, mult 
mai trează comparativ cu declarațiile anterioare ale lui M. Ghimpu că nu va 
coaliza niciodată cu „trădătorii”.Pentru toată lumea este clar un lucru: în 
alegerile parlamentare din toamnă care vor fi efectuate în condiții noi (jumătate 
din mandate vor fi obținute pe circumscripții uninominale!) este posibil de a 
pune cu botul pe labe binomul Plahotniuc+Dodon, care a început să se clatine 
(lovitura sub centură fiind recenta victorie în municipiile Chișinău și Bălți) doar 
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printr-o largă coaliție. Aici își va găsi locul și aripa centru-dreapta a PDM, care 
la sigur există și în condițiile slăbirii PDM (lucru deja evident) ar putea susține 
o alianță proeuropeană. Important este ca această coaliție proeuropeană să fie 
bine reprezentată în parlament și atunci ea va deveni un pol atractiv pentru 
grupul „independenților” și a celor desprinși de la partidul aflat în cădere.  

Dar cum să faci ca acest pol să fie dominant în viitorul parlament? 
Spuneam că e simplu de tot: prin unirea tuturor forțelor proeuropene 
prounioniste, antioligarhice. Dar cum să faci această unire când există atâta 
rânză, blestemată să fie. O declarație atât de bine formulată a lui D. Chirtoacă 
este practic anihilată de următorul răspuns la întrebarea moderatorului când va 
prelua conducerea PL: „La congresul ordinar din toamnă, 15 septembrie se va 
hotărî cine va fi în fruntea Partidului”. Apare o întrebare logică. De ce de 
așteptat până în toamnă, timp în care vor trebui rezolvate multe probleme 
referitor la crearea coaliției antioligarhice. Mai există și Congrese extraordinare 
pe care partidele le organizează atunci când apare necesitatea. Congresul ar 
trebui organizat cât mai curând dacă PL dorește într-adevăr să se înroleze în 
frontul comun proeuropean, antioligarhic antisocialist. Este strict necesar ca 
liderii tuturor partidelor proeuropene, antioligarhice să dea dovadă de o gândire 
de adevărați oameni de stat, să fie pătrunși de gravitatea situației și de 
imposibilitatea ratării acestei șanse de a doborî balaurul proestic cu două capete.  

Regimul agonizează. Ultimele atacuri nefondate ale binomului asupra 
dnei Maia Sandu făcute prin buldogul său megahoțul Ilan Șor (chiar că am 
ajuns când la noi hoțul strigă „Prindeți hoțul”), jocul binomului cu judecata de 
a nu recunoaște rezultatele alegerilor (care conform specialiștilor au fost cele 
mai corecte din ultimii ani. Să ne amintim de gravele încălcări comise de binom 
în alegerile prezidențiale care însă au rămas nepedepsite, fiindcă așa a fost 
înțelegerea între cei doi! Atunci împreună ei au fost puternici), confirmă acest 
lucru. Se știe însă că în timpul agoniei animalul face acțiuni greșite care îi 
apropie sfârșitul. Opoziția proeuropeană prounionistă antioligarhică trebuie să 
profite de această stare, trebuie să se unească și să-și coordoneze toate acțiunile, 
în primul rând să excludă atacurile reciproce. Într-o circumscripție trebuie să 
candideze doar un singur candidat al opoziției împotriva candidaților PD și 
PSRM sau a candidatului unic al binomului.   

Să demonstrăm că nu suntem o turmă de oi, iar ei – haita de lupi, care să 
pape oițele de pe fiecare circumscripție una câte una. 

Să ne ajute Dumnezeu să organizăm acest Snagov II!  
 

Literatura și arta, nr. 25. 21 iunie 2018. 
http://revistasingur.ro/altele/18807-2018-06-17-10-46-

06.html?q=altele/18807-2018-06-17-10-46-06.html 
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RUSUL ÎȘI SCHIMBĂ PĂRUL DAR NĂRAVUL BA 

 

„De ce să tragi ca la galeră / Să-nveți atâtea fără rost,/ 
De vrei să faci o carieră, / Ajunge numai să fii …PROST”. 

(F. Smarandache. Cine râde la urmă e mai încet la minte). 
 

Dar tocmai acest scop l-au urmărit toate regimurile de ocupație rusești 
(țarist, sovietic, rus putinist!) în teritoriile ocupate. Dar cel mai oribil a fost 
totuși regimul stalinisto-comunist rus care în „republicile unionale” ocupate și 
țările socialiste satelit din estul Europei promovau în funcții de răspundere 
puține cadre naționale, dar majoritatea „mai încete la minte”, coruptibile sau 
compromise pentru a fi mai ușor dirijate. În acest scop PCUS și organele de 
securitate rusești au elaborat un plan special, aflat și astăzi în uz.   

Mai mulți analiști politici, politicieni vorbesc acum despre o anumită 
scădere a interesului Rusiei față de Republica Moldova, în special, după ce s-a 
căpătuit cu Crimeea. Ar putea să aibă puțină dreptate însă ținând cont de 
năravul acestei specii asiatice nu prea cred. Pur și simplu în situația ei 
economică deosebit de precară Rusia încearcă să „scoată jăraticul cu mâna 
altora”: în Basarabia cu mâinile unor cozi de topor gen Dodon. În alte foste 
republici – de asemenea, prin cumpărarea liderilor. Este probabil cel mai vechi 
mod de ați atinge scopul într-o anumită zonă, folosit de toate imperiile. 

La începuturile ei Rusia, prin cumpărarea conducătorilor popoarelor est-
siberiene, cu ajutorul unor cazaci răzvrătiți precum Ermak și Habar, încetul cu 
încetul au ieșit la Oceanul Pacific, au ajuns să domine, să țină în jug o șesime 
din glob. Un jug cu mult mai crunt ca cel otoman l-au simțit și românii din noua 
gubernie rusească – Basarabia, ocupată la 1812 cu concursul trădătorului 
cumpărat de ruși Moruzi. Pe parcursul a peste 100 de ani guvernul țarist a 
folosit cele mai declasate elemente rusești și cozi de topor naționale. Rusia 
Sovietică (URSS) și-a băgat hoardele, impunându-i și pe sateliți (cu excepția 
României!), în Cehoslovacia în a. 1968 la „cererea guvernului de la Praga”   
(s-au găsit câteva cozi de topor și acolo!) prin cumpărarea liderilor țărilor satelit 
din Europa de Est, implementarea unui plan special pentru aceste țări privind 
controlul mișcărilor de opoziție regimurilor. Îmi aduc aminte o scenă umoristică 
a umoristului rus M. Zadornov: „Dacă ai aptitudini în medicină te duci la 
medicină. Dacă ai aptitudini în inginerie te duci la politehnică. Dacă nu ai 
niciun fel de aptitudini te duci în komsomol”. Așa era crescută nomenclatura 
sovietică. Fidel mentorilor săi (țariști, sovietici!) Putin, ca un adevărat rus, 
continuă aceeași tactică în raport cu foștii supuși, astăzi rebeli. 
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Recent în rezultatul spargerii de către hackerii ucraineni a poștei 
consilierului lui Putin Vladislav Surkov a ajuns să fie cunoscut planul de 
destabilizare a situației în Ucraina cu denumirea „Șatun” (o specie de urși-n.n.). 
Sunt sigur că și în privința Republicii Moldova a existat un asemenea plan, 
luând în considerație fauna politică care s-a perindat la Chișinău pe parcursul 
acestor peste 25 de ani de așa numită independență. Și evenimentele din 
România (porcăria rusească de la Craiova, mai multe acțiuni antieuropene ale 
stângii dragniste, înroșirea Moldovei (de peste Prut!) și fortificarea campaniei 
antieuropene ș.a.) fac parte dintr-un alt plan de destabilizare a situației în 
România. În document se vede cu ce cinism Rusia își atinge scopurile 
geopolitice în regiune. 

Când ultranaționaliști ruși gen Jirinovskij, dar și Putin, declară că 
Republica Moldova ar putea să se unească cu Rusia (dar doar în cazul când 
România nu ar fi dușmanul Rusiei!) ar trebui să ne îngrijoreze. „Mărul otrăvit” 
ar trebui refuzat fiindcă scopul adevărat se ascunde în spatele lui. De menționat 
că principiile de bază incluse în acest plan nu diferă de cele ale URSS în primii 
ani de după război practicate în „democrațiile socialiste” din estul Europei. Se 
spune că Stalin iar fi propus lui Adenauer să se unească cu Germania de Est. 
Mărul otrăvit a fost refuzat, punând în prim plan libertatea și democrația. 

Să spicuim câteva „pierle” din acest plan putinist. „Minoritățile rutene 
din Ungaria, Slovacia și România ar trebui să ceară autonomia rutenilor din 
Transcarpatia” (observați mărul otrăvit. După ce rușii staliniști au hăcuit după 
bunul lor plac spațiul din Carpați acum iar durea problema rutenilor), acesta 
fiind elementul de destabilizare în Transcarpatia prin intermediul statelor 
vecine, inclusiv România)… Planul acțiunilor concrete privind realizarea 
statutului federal al regiunii Transcarpatia… Organizarea lucrului în diverse 
grupuri sociale, politice și structuri regionale...activizarea grupului 
„Rusinskaia Rodina” (aripa de stânga a comunității rusinilor)”. Dar parcă în 
Basarabia minoritatea găgăuză nu a avut același rol! „Există posibilitatea ca 
Donbasul să fie restituit Ucrainei, fapt ce va permite intrarea în parlamentul 
ucrainean a persoanelor loiale Rusiei care, ulterior, vor bloca integrarea în 
UE și colaborarea cu NATO”. Dar parcă activizarea lui Dodon (zilele trecute a 
plecat la Moscova unde s-a întâlnit cu consilierul special al lui V. Putin D. 
Kozak (a doua oară în ultimele trei luni!), iar astăzi se afla la Istanbul!) nu face 
parte dintr-un plan similar. „Împreună vom fi mai puternici (desigur, cu cele 
câteva sute de mii de voturi din regiunea transnistreană + autonomia găgăuză 
ve-i fi mai puternic!). Avem deja o bună ancoră a statalității (într-un limbaj mai 
popular se numește talaghir la căruță) – Găgăuzia…” declarase recent „marele 
integrator Dodon”. De menționat că planul Kozak I pentru Voronin includea o 
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cameră a senatului cu un număr de 26 de locuri, împărțite egal între Republica 
Moldova și regiunea transnistreană + autonomia găgăuză. În planul Kozak II 
pregătit pentru Dodon numărul lor este de 27 de locuri împărțite: 13 - Republica 
Moldova și 14 – regiunea transnistreană + autonomia găgăuză. Observați 
diferența între obtuzul Voronin și cățelușul, care se gudură mai bine, Dodon!. 
„Informațiile despre actele de corupție ale lui Poroșenco și ale oamenilor din 
anturajul său trebuie să fie adevărate, complete și să fie propagate de către 
sursele noastre din străinătate – Europa și SUA”. Documentul mai stipulează 
intenția de a adopta anumite schimbări în constituție, pentru oferirea unui statut 
economic deosebit regiunilor (similar planului de federalizare în Republica 
Moldova!): alegerea guvernatorilor, minimalizarea influenței Kievului asupra 
situației economice și sociale. O altă direcție a destabilizării situației va fi 
ridicarea criminalității la Kiev, stimularea conflictelor interconfesionale, 
infiltrarea oamenilor „necesari” în mișcarea voluntară și Forțele Armate ale 
Ucrainei (scenariu deja realizat în Basarabia prin Roșca ș.a.). 

„…A duce discuții cu reprezentanții business-ului mare despre un suport 
economic din partea statului rus pentru întreprinderi și politicieni, dar și unul 
mediatic, în Ucraina și Rusia”. În Basarabia se realizează metodic acest plan. 
Este creat un imperiu mediatic prorus. Autonomia găgăuză, nemaivorbind de 
regiunea transnistreană, sunt zonele „preferate” de investitorii ruși. „Crearea 
unor grupuri operaționale mobile, care vor putea fi folosite în timpul 
manifestațiilor de amploare…”. „…A se organiza marșuri ale crucii (la noi mai 
nou a fost organizat „marșul familiei tradiționale”, marșul „soldatului 
necunoscut”), unde credincioșii vor purta portretele lui Nicolai al II-lea 
(împușcat la ordinul mentorilor lui Putin și Dodon!), panglicile Sfântului 
Gheorghe și alte atribute iritante”. „…O atenție deosebită trebuie acordată 
afirmațiilor politicienilor din Uniunea Europeană și SUA: majoritatea 
materialelor trebuie să înceapă cu cuvintele acestor politicieni și nicidecum cu 
afirmațiile politicienilor ruși…”. Chiar dacă acest plan a fost scris pentru 
Ucraina să fim siguri că a existat (și mai există!) un plan similar și pentru 
Basarabia. Este vizibil cu ochiul liber, văzând cum decurg lucrurile.  

Scriam anterior că comportamentul Centrului basarabean devine uneori 
imprevizibil. Pe 18 octombrie Partidul Democrat propune în parlament 
modificarea constituției prin introducerea opțiunii de integrare europeană, care 
nu a trecut, iar peste doar trei zile la „marele show democrat Plahotniuc a 
declarat despre o a patra cale pentru Republica Moldova”. Vorbind în stilul 
„marelui geometru și geograf” D. Moțpan PD s-a întors la 380o în politica sa. 
Este clar pentru orice om treaz la minte că este vorba de o campanie electorală, 
o a patra cale pentru Basarabia neputând exista. Există o singură cale–opțiunea 
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eurounionistă. A doua cale este opțiunea euroasiatică (în frunte cu Dodon), 
oricât ar trâmbița el despre moldovenismul lui. A treia cale ar fi independența 
Republicii Moldova în această zonă geopolitică. Căi reale sunt doar primele 
două. Aici se duce lupta cea mare. Cea de a treia cale și-a demonstrat 
imposibilitatea pe parcursul celor 27 de ani de așa numita „independență”. 
Actualul stat Republica Moldova este unul falit fără o doctrină națională clară, 
fără niciun viitor. Cât de independenți suntem înțelege oricine care are o cât de 
cât brumă de logică. 

Pe parcursul ultimilor ani am văzut mai multe piruiete politice ale 
centrului democrat: de la orientarea totală proeuropeană (așa au declarat PD pe 
parcursul ultimilor doi ani!) la așa numita a patra cale proMoldova care este de 
fapt o trambulină spre orientarea proRusia. Aceasta se va întâmpla îndată după 
alegerile parlamentare din anul viitor dacă PSRM și PD vor lua majoritatea. 
Plahotniuc nu iubește ca cei care-i dau bani să mai întrebe cum sunt ei utilizați. 
Putin, dacă o să-i dea (doar că n-are de unde), nu-i va cere socoteală. 

Apare însă o întrebare logică: până unde va merge binomul? Până când o 
să-i permitem acestui „păpușar” să ne considere drept o turmă. După 
developarea completă a lui Iu. Roșca în 2009 trebuia găsit printre naționali un 
nou cal troian. Acesta, se pare, e V. Plahotniuc. Vă mai amintiți cum M. Lupu, 
devenit proaspăt președinte al PD, îl blama pe Plahotniuc ca fiind membru al 
familiei Voronin ca doar după o lună să apară pe locul doi în lista PD-ului în 
alegerile repetate din iulie 2009. Sarcina pusă în fața lui era ca în lipsa pcrm, a 
lui Roșca, să fie distruse noile partide democratice promițătoare – PLDM și PL. 
Să-i dăm cezarului ce-i a cezarului: a reușit. Nu mai avem astăzi PLDM-ul de la 
2010, când a luat 32 de mandate, și nici PL-ul cu 15 mandate. Există o 
nebuloasă cu multe așchii pe dreapta.   

Să nu dea Domnul să ne simțim și noi, dragi prieteni, „cei mai vinovați” 
după alegerile din 24 februarie 2019. Nealegerea doamnei Maia Sandu 
președinte al Republicii în a. 2016 este în mare parte vina intelectualilor. Acum 
se pare că suntem pe calea de a mai călca o dată pe greblă prin alegerea 
majoritară a partidului lui Dodon la parlamentare. 

 

Literatura și Arta, nr. 44, 01.11.2018 
http://www.logossiagape.ro/2018/10/31/valeriu-dulgheru-rusul-isi-

schimba-parul-dar-naravul-ba/ 
https://www.facebook.com/LOGOSsiAGAPE/ 
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ALO, DREAPTA, TREZEȘTE-TE! LUPII AU INTRAT IN ȚARC! 
 

„Socialiștii” lui Dodon și „democrații” lui Plahotniuc se află în plină 
campanie electorală de ceva timp, iar dreapta se scarpină la ceafă. Democrații 
lansează „proiect după proiect”: „drumuri pentru Moldova”(construite pe bani 
publici iar laurii electorali îi culeg democrații); proiectul „Prima casă”, de care 
vor beneficia în mare parte tot apropiații PD-ului. Iar deunăzi în genere 
Plahotniuc ne-a fericit cu un nou „megaproiect de țară” – „a patra cale de 
dezvoltare”. Am trecut prin toate cele trei căi de dezvoltare, ca pe timpuri toate 
căile spre comunism doar că nu am mai reușit să-l construim. O prostie mai 
mare nici că se putea calea proEropa, din păcate terfelită în ultimul timp. Există 
calea proRusia a lui Dodon oricât ar îndruga verzi și uscate despre 
moldovenism. Există a treia cale – de statalitate a Republicii Moldova dar care 
pe parcursul acestor peste 27 de ani de independență a eșuat lamentabil, a dat 
faliment. În această zonă geostrategică cu veșnice interese ale celor mari nu este 
posibilă existența statului Moldova. Cei care o promovează știu despre aceasta, 
dar până la urmă fac jocul Rusiei. De fapt, ar trebui să-i înțelegem: se află bieții 
în campanie electorală și asupra lor atârnă  Sabia lui Domocles de a nu trece în 
parlament (ca partid!). Iar dorința este mare de a se afla încă un termen la 
guvernare pentru ași pune la punct toate afacerile (inclusiv legalizarea 
miliardelor furate prin legea care și-au adoptat-o). În acest scop au organizat un 
show electoral cu participarea a mii de oameni (ei spun de 100000 de oameni în 
realitate au fost nu mai mult de 10000 de manifestanți). De fapt nu manifestanți 
ci în mare parte niște rătăciți care nici nu știau pentru ce au fost aduși (vor 
apărea undeva în lista cheltuielilor electorale sutele de mii de lei cheltuiți pentru 
sonorizare, scenă, transportarea acelei mase de oameni de pe întreg teritoriul 
Republicii  (fiindcă în oraș democrații tradițional nu au priză), perturbând 
transportul republican de pasageri? Nu cred). Pe de altă parte Guvernarea face 
atâta zarva în jurului unei „grave încălcări a Legii” de către directoarea liceului 
„Lucian Blaga” din Chișinău (guvernanții o consideră simpatizantă a dnei Maia 
Sandu!) pentru faptul că câțiva copii de la liceul condus de ea au participat la o 
lecție publică, organizată de Amnesty International Moldova, în susținerea 
profesorilor turci declarați indezirabili. 

Doar obtuzul Voronin a vorbit despre încălcarea de către socialiști a legii 
privind alegerile, pentru că au început campania electorală cu 3 luni mai 
devreme. Justiția lui Plahotniuc a tăcut. De ce? Pentru că ei (Dodon și 
Plahotniuc) sunt o apă și un pământ, au același scop, folosesc aceleași metode 
ilegale (a se vedea show-ul electoral recent). Plahotniuc corupe electoratul cu 
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kilometri de drumuri, cu „acte de binefacere” ale fundației „Edelveis”. Dodon 
folosește în scopuri electorale „fundația” doamnei sale, primește nestingherit 
„ajutoare electorale” rusești. În alegerile trecute a folosit în scopuri electorale 
vreo 30 mln de dolari de proveniență rusă prin cunoscuta schemă „Bahamas”. 

  Societatea civilă a bătut alarma, aducând toate dovezile necesare pentru 
intentarea unui dosar. S-a schimbat ceva. Nimic. Dimpotrivă, Dodon folosește 
și mai deschis metodele ilegale de corupere a electoratului. Cu așa numitele 
„ajutoare” turcești (de fapt a fost o adevărată plată pentru servicii de trafic cu 
ființe umane la nivel de stat, drept plată fiind cei 7 profesori turci extrădați) 
Dodon și-a cumpărat electoratul găgăuz. Cu 
recentul ajutor rusesc (mă refer la cele 10 
KAMAZ-uri pe care Putin le-a dat în calitate 
de cadouri electorale) el cumpără electoratul 
din zonele rurale. Deunăzi un grangur 
socialist de nivel raional chema lumea să 
voteze candidatul socialist pentru cadoul 
primit. Cazuri concrete de corupere 
electorală, iar justiția lui Plahotniuc tace. Iar 
duzina de televiziuni ale lui Plahotniuc și 
Dodon ne vorbesc seară de seară de o 
presupusă finanțare a Maiei Sandu de către o 
fundație presupusă a fi finanțată de ruși! Ar 
fi vorba de câteva mii de euro, comparativ 
cu sutele de mii ale Dodon care există realmente.  

Iar pe dreapta e liniște mortală de parcă nu ar exista probleme. Dar tocmai 
aici avem un car de probleme. Deocamdată nu există nicio construcție politică 
capabilă să treacă bariera de 6%. Mult așteptata coalizare a forțelor de dreapta 
întârzie lamentabil. Decizia lui M.Ghimpu de a transfera congresul ordinar al 
PL-ului de pe 16 septembrie pentru 1 decembrie a fost una absolut greșită. S-a 
ratat întreprinderea unor pași de coalizare a dreptei, dar fără PL crearea unui 
bloc de dreapta este problematică. Mai exista o speranță în noul partid PUN dar 
s-a spulberat și ea. După show-ul de pe 1 decembrie se spune că conducerea 
Partidului va fi transmisă lui D. Chirtoacă. Poate este bine însă e mult prea 
târziu pentru salvarea Partidului și a dreptei în întregime. La Congres probabil 
se va lua decizia de lansare în alegeri a PL-ului de unui singur. Mizează pe 
faptul că lumea, neavând pe cine vota, îi va vota până la urmă. Este o cale 
greșită, pericolul mare fiind să nu treacă bariera de 6%, iar cele peste 5% de 
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voturi acumulate (de la noi, domnilor unioniști!) să fie transmise pe tavă lui 
Dodon și Plahotniuc. 

Acum cel mai distructiv element pe dreapta este cu părere de rău M. 
Ghimpu. A făcut lucruri bune sub aspect național dar de ce insistă atât de mult 
să greșească acum. Dacă el ar dori s-ar putea face o coalizare a forțelor de 
dreapta, dar cum s-o faci dacă el nu vrea să discute cu „trădătorii” Șalaru, 
Guțu, Saharneanu, Hadârcă. Nu vrea să discute cu potențialii parteneri de pe 
centru-dreapta care în opinia lui sunt niște partiduțe neînsemnate („șăici”). Una 
din declarațiile liderului PL M. Ghimpu de deunăzi m-a demoralizat complet 
(cred că nu numai pe mine). „Noi suntem gata să mergem împreună cu PAS, 
PPDA și PLDM. Măcar pe circumscripții cu un candidat unic” a declarat 
recent M. Ghimpu. Bravo! Cât de mult așteptată este această declarație. Toate 
bune dacă nu ar fi urmat la doar câteva minute o nouă declarație (pe bună 
dreptate „pasărea pre limba ei piere”): „Noi suntem un partid nu o șaică. Să și-
i treacă pe ai ei prin strungă (făcând referință la propunerea dnei M. Sandu ca 
fiecare candidat pentru circumscripții să treacă testul de integritate)” a mai 
declarat M. Ghimpu. Stimate domnule M. Ghimpu, chiar sunteți atât de miop să 
nu observați starea actuală a partidului dumneavoastră (nu m-am greșit „al 
dumneavoastră”că dacă ar fi fost al membrilor liberali nu ajungea la starea în 
care se află acum când orice derbedeu socialist, comunist, pedist râde de 
unioniști ca fiind niște gângănii slabe). Și Frontul Popular a fost un partid 
puternic (cel mai puternic după pcm) și unde este astăzi? Și PL-ul de astăzi nu 
mai este cel din 2007 când avea locomotiva Chirtoacă în plină putere. Spun 
acest lucru cu mare durere în suflet când văd în ce s-a transformat mișcarea de 
eliberare națională puternică altă dată. Dacă partidul dstră a rămas încă puternic, 
este partid dar nu o „șaică”, atunci de ce în alegerile prezidențiale ați luat sub 
2% comparativ cu dna Maia Sandu care, cu toate furturile și porcăriile comise 
de binomul „Dodon+Plahotniuc”, a luat peste 48% chiar dacă la mijloc a fost și 
efectul votului protestatar. 

Oare acesta ar trebui să fie comportamentul unui lider de partid (celui mai 
important partid pe dreapta până mai ieri), care dorește cu adevărat coalizarea 
forțelor de pe dreapta și anihilarea tăvălugului binom „Plahotniuc+ Dodon”? 
Este la mintea cocoșului ca în situația de acum a dreptei să se pornească de la 
principiul „tabula rasa”. Nu ar trebui să existe partide puternice și slabe, 
trădători, unioniști vechi și mai puțin vechi. Trebuie să existe o foaie albă care 
să fie completată cu nume de candidați pe cele 51 circumscripții aleși printr-un 
filtru de integritate, pe principiu de meritocrație. Ce e rău în aceasta? Dacă e 
atât de puternic de ce se teme dl M. Ghimpu? Să se teamă cei slabi! Mai bine să 
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pună umărul la crearea acestei liste și poate, ulterior, va apărea, în sfârșit, un 
partid adevărat pe dreapta. Până acum, cu regret, am avut doar partide gen 
partidul lui Roșca, partidul lui Matei, partidul lui Filat, acum avem partidul lui 
Ghimpu care nu mai este deja. 

Nu prea cred că vor da atenție celor de mai sus. Ei sunt prea importanți ca 
să se coboare la nivelul simplului alegător. Până acum electoratul de dreapta a 
votat scrâșnind din dinți. Va mai vota așa oare în continuare? Atât de mult a 
fost compromisă ideea unionismului încât teamă mie că de această dată vom 
păți ca în povestea ciobanului care dădea alarme false despre târcoalele lupului. 
Iar când lupul a atacat turma cu adevărat oamenii au rămas pe la casele lor, 
crezând că alarma e falsă. De astă dată alarma nu e falsă, gluma s-a îngroșat. 
Binomul „Plahotniuc+Dodon” are toate șansele să ia majoritatea în viitorul 
parlament și să reorienteze cârma acestei corăbii naufragiate pre nume 
Basarabia spre est. Plahotniuc a distrus totul în calea sa. Au rămas doar ruine, 
așchii din puternicul PLDM de altă dată rămas fără lider după ce Plahotniuc l-a 
băgat la răcoare pe Filat. Pe dreapta de asemenea, sunt doar o mulțime de așchii 
liberale fără un lider recunoscut. Omul politic M. Ghimpu a fost și nu mai este. 
Potențialul lider acceptat la început de toți liberalii Dorin Chirtoacă nu mai este. 
Omul politic Dorin Chirtoacă a fost distrus de unchiul său M. Ghimpu, ultima 
lovitură fiindu-i dată de Plahotniuc. Inventându-i niște banale dosare l-a impus 
să demisioneze din postul de primar. Ulterior a organizat alegeri prin care dorea 
să pună în jilțul de primar pe una din marionetele sale – Ivan Ceban sau Silvia 
Radu. Atunci când electoratul ia dat peste cap planurile Plahotniuc pur și 
simplu a scuipat pe el, anulând rezultatul alegerilor, invocând o banală încălcare 
a legii alegerilor. 

Da, într-adevăr, lupii deja au intrat în țarc și papă nestingheriți mioară 
după mioară. 

Și noi ce facem? 
Literatura și Arta, nr. 45, 08.11.2018 

http://www.logossiagape.ro/2018/11/07/valeriu-dulgheru-alo-dreapta-
trezeste-te-lupii-au-intrat-in-tarc/ 

https://www.facebook.com/LOGOSsiAGAPE/ 
https://revistasingur.ro/altele/19622-valeriu-dulgheru-alo-dreapta-

trezete-te-lupii-au-intrat-in-arc.html?q=altele/19622-valeriu-dulgheru-alo-
dreapta-trezete-te-lupii-au-intrat-in-arc.html 
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PARADIGMA CENTRULUI POLITIC BASARABEAN 

 

„Ce destin... să-ţi moară ţara când împlineşte 100 de 
ani... de neiubire moare ţara asta... de nepăsare. Neiubire este să 

asişti pasiv la moartea ţării tale”.  
(Actriţa Oana Pellea. Despre destinul României). 

 

În linii mari în practica internațională divizarea politică se face pe trei 
segmente principale: dreapta, centru și stânga cu unele devieri de la centru spre 
dreapta sau stânga. Stânga europeană este una moderată care împărtășește, în 
principal doctrina socialistă. În fostele republici ale defunctului URSS, dar și în 
țările foste satelit din Europa de Est și alte părți a lumii, stânga înclină spre 
doctrina de extremă stânga de factură leninist-stalinistă, oricare ar fi denumirea 
partidului; comunist, socialist, social-democrat și chiar democrat. Același 
tablou se observă și în Basarabia. 

De la ’90 încoace pe parcursul a 26 de ani de independență la putere au 
alternat guvernări de la dreapta-centru dreapta până la extrema stângâ – făcătura 
neocomunistă a lui V. Voronin, care s-a aflat la putere două mandate 
consecutiv, fiind foarte aproape de a guverna și al treilea mandat (2009). Ieșirea 
din pcrm a grupului ex-comunist în frunte cu M. Lupu și intrarea lor în PDM a 
zădărnicit acest lucru. 

În general, în Basarabia această divizare este una formală, de conjunctură, 
nici pe departe una doctrinară. Extrema stângă comuniste în declarații și 
program este de stânga, este „expresia poporului truditor”. În realitate însă 
îmbrățișează o doctrină apropiată de capitalismul sălbatic. Este cazul 
comunistului nr. 1 V. Voronin și a fiului său O. Voronin, devenit celmai mare 
capitalist, multimiliardar în doar opt ani de guveranre a tăticului. Dar și 
grangurii socialiști Dodon, Greceanîi ș.a. sunt socialiști doar în declarații, în 
realitate fiind capitaliști multimilionari. Dar și partidele de centru dreapta – 
dreapta deseori au în programul de activitate programe sociale evident de 
stânga. Explicația rezidă probabil în reminiscențele comunist-sovietice 
caracteristice generației mai în vârstă. Este și cazul centrului politic basarabean 
căruia în prezent, în genere, îi lipsește orice doctrină, transformându-se într-o 
societate pe acâiuni cu un singur acționar.  

Să încercăm să facem un scurt istoric al acestui segment politic, important 
de altfel în democrațiile europene. Centrul politic nu prea a avut succes în 
spațiul românesc. Partidele tradiționale erau Partidul Liberal și Partidul 
Conservator. În secolul al XIX-lea, mare parte prin import, s-a încercat 
implementarea unui nou curent politic – cel de stânga. Vă mai amintiți 



Basarabie răstignită (15)                                                                                  163 
 
încercarea eșuată a lui F. Lassale, fondatorul socialismului german, de a 
implementa socialismul în România (mort într-un duel cu studentul român Ia. 
Racoviță). Ulterior în 1875 rusul Petrof și evreul Naum Katz (Dobrogeanu 
Gherea) au fondat partidul socialist român. În 1921 dintr-o aripă desprinsă din 
partidul social-democrat se formează partidul comunist român, condus în 
exclusivitate de neromâni (clar a cui anexă era!). Dar aceste partide nu aveau 
nicio pondere în societate. Solul românesc nu era prielnic pentru ideile de 
stânga. „Românii nu dau și n-au dat niciodată doi bani pe socialism. Românii 
sunt un popor cu capul pe umeri, ei au învățat din experiența lor istorică că nu 
tot ce zboară se mănâncă” spunea marele filosof și disident politic Petre Țuțea. 
Din păcate evenimentele ulterioare (mă refer la perioada comunistă postbelică) 
au demonstrat că lecția nu a fost de lungă durată. Totuși, adusă pe vârful 
baionetelor „eliberatorilor” sovietici sub amenințarea armelor lor, stânga a 
uzurpat puterea în România postbelică comunistă (de menționat că în 1944 
partidul comunist român număra sub 1500 de membri!). 

Aceeași situație era și în Basarabia, până atunci parte componentă a 
României Mari.  În 1940, dar în special în 1944, toată conducerea partinică (în 
general administrativă) a fost adusă din Ucraina. Nu era nici un comunist 
basarabean, nici chiar din ilegaliștii din perioada interbelică. Deci, în Basarabia 
nu se putea vorbi despre o clasă politică autohtonă. Cele câteva încercări 
nereușite de formare a unor partide de opoziție celui comunist adus de sovietici 
(Partidul Democrat Agrar, Partidul Național Liberal ș.a.) au fost înăbușite chiar 
în fașă. 

Mișcarea de Eliberare Națională de la sfârșitul anilor 90’ a descătușat elita 
politică, dezlănțuind un proces (de fapt cam anapoda!) de apariție a 
formațiunilor politice, în special, după scoaterea în afara legii a fostului partid 
comunist din Moldova. Frontul Popular, apărut pe valul Mișcării ca forță 
principală, era o formațiune eterogenă cu aspirații de dreapta. Ulterior  s-a 
scindat într-o serie de partide de dreapta și de centru – dreapta. Centrul 
basarabean era reprezentat de primul partid înregistrat legal în Republica 
Moldova în noua situație a pluripartidismului - Partidul Social Democrat din 
Moldova, creat de Oazu Nantoi la 13.05.1990. Era un partid strict doctrinar de 
centru, care promova ideologia „centrismului basarabean” ca o cale de 
consolidare a „statului moldovenesc”. Acest partid însă nu a avut succes pe 
piața politică basarabeană, nefiind niciodată partid parlamentar. Acest lucru 
vorbește despre faptul că societatea basarabeană este puternic polarizată, la 
putere alternând forțe politice, în special, de pe cele două poluri. Încăput pe 
mâna unor aventurieri politici (E. Mușuc, V. Șelin) până la urmă PSD a dispărut 
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realmente de pe arena politică (în ultimul scrutin electoral din 2014 obținând 
doar 0,59% de voturi), de facto rămânând doar o anexa a PDM. 

Stânga basarabeană, aflată în derută în primii ani de independență, prin 
trădarea lui P.Lucinschi care a pus în legalitate partidul comunist, a reapărut în 
1994 sub o umbrelă nouă -pcrm în frunte cu controversatul „comunist” 
Vladimir Voronin, devenind în foarte scurt timp forța principală de opoziție. 

După preluarea puterii în 1994 de o făcătură struțo-cămilă (partidul 
democrat agrar (ce doctrină împărtășea acest partid condus de un analfabet fără 
studii D. Moțpan?) și Interfrontul, doctrina căruia era revenirea în URSS) în 
alegerile parlamentare din 1998 cu 40 de mandate PCRM a devenit forța 
principală în parlament. Deja peste 3 ani, în alegerile parlamentare anticipate 
din 2001, partidul comuniștilor ia 50% din voturi și obține 71 de mandate în 
parlament, având majoritate constituțională. În alegerile parlamentare din 2005 
a luat 46% din voturi obținând 56 de mandate în noul parlament. Cu votul 
PPCD, PDM și PSL Voronin este ales presedinte pentru a doua oară. 
Evenimentele din 2009 au pus începutul sfârșitului acestui mastodont pe 
picioare de lut. Dar deoarece conform legii conservării materiei nimic nu apare 
din nimic și nu dispare din așchiile acestui partid au apărut partidele 
parlamentare PSRM și PDM. Pentru această „jertfire” cineva în glumă a 
declarat că V. Voronin ar trebui să obțină titlul onorific de „mamă eroină”. Iar 
aceeași mamă în mod logic nu putea da naștere unui partid de extremă stânga și 
unui partid de centru, cum se declară astăzi PDM!  

În a. 2011 I. Dodon, Z. Greceanîi și V. Abramciuc părăsesc PCRM și 
aderă la Partidul Sociliștilor, pe care în scurt timp Dodon l-a „furat” de la dna 
Veronica Abramciuc (cu care încă se află în proces de judecată pentru acest 
raider politic). Ulterior partidul a fost fortificat cu noi „achiziții”, șobolani 
comuniști care au părăsit corabia naufragiată a lui Voronin: în a. 2012 I. Ceban 
și S. Sârbu părăsesc PCRM. Făcând parte dreaptă I. Ceban aderă la PSRM, iar 
S. Sârbu – la PDM. Ulterior la PSRM au mai aderat și alți comuniști: N. 
Țurcan, Gr. Novac, V. Batrâncea ș.a. 

Căt privește evoluția PDM este una chiar fulminantă. Practic inexistent 
până în 2009 (la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 a luat tocmai 2,97% 
din voturi) în alegerile repetate din 29 iulie 2009 fortificat cu grupul lui           
M. Lupu plecat de la comuniști, PDM-ul lui D. Diacov în frunte cu noul 
președinte M. Lupu ia 12,54% din voturi, în alegerile anticipate din 28 
noiembrie 2010 – 12,7%, iar în alegerile din 30 noiembrie 2014 – 15.8%. 
Observați cu doar 15.8% din voturi (19 mandate), fiind doar pe locul 4 între 
partidele parlamentare, Partidul Democrat este astăzi unic partid de 
guvernământ. Prin șantaj politic, cumpărare, scheme frauduloase a ajuns unic 
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partid de guvernământ cu mai puțin de 16% de susținere legală. Pe 18 
decembrie 2015 nitam – nisam tocmai 14 deputați comuniști (printre care și 
nepotul lui Voronin A. Reșetnicov!) în frunte cu V. Ivanov părăsesc fracțiunea 
și anunță despre formarea Platformei Social Democrate pentru Moldova, iar pe 
10 martie 2017 au aderat la fracțiunea parlamentară a PDM. Vă mai amintiți de 
așa zisa platformă social-democrată propusă peste noapte de V. Plahotniuc? 
Unde mai e? A fost un mod pervers de a fortifica PDM cu segmente așa numit 
social-democrate preluate (dar poate a fost un târg?) de la pcrm-ul lui Voronin 
și PLDM-ul lui Filat.  

Cu alegerea lui V. Plahotniuc în funcția de președinte al PDM (10 
decembrie 2016) s-a finalizat lunga luptă de accedere la putere. În pofida 
faptului că nu deține nicio funcție oficială în stat V. Plahotniuc are în mâini 
toată puterea. Este vorba de fapt despe un fenomen de uzurpare a puterii.   

Sub aspect doctrinar PDM are o poziție politică de centru-stânga. 
Ideologie oficială – social - democrație (la PSRM – socialism democratic!). 
Însă și aici se întâmplă lucruri anapoda. Din 2009 are afiliere internațională cu 
Internaționala Socialistă (nu cu Internaționala Social-Democrată (Alianța 
Progresistă)), iar din 2015 are statut de membru observator al Partidului 
Socialiștilor Europeni! Aduc o mică explicație. Precursorul Internaționalei 
Socialiste a fost Internaționala a II-a (1889-1916), membru al căreia din a. 1905 
a fost și V. Lenin. După formarea în a. 1919 a Internaționalei a II-a (Comintern) 
este formată Internaționala Socialist-Laburistă (ISL) (1919-1940), dizolvată în 
1940. Internaționala Socialistă (IS) a fost fondată în 1951 ca succesor al ISL. La 
22 mai 2013 din motive de natură „de corupție, nedemocrație și degradare” 
Partidul Social-Democrat din Germania (SPD) împreună cu alte partide social-
democrate au fondat Rețeaua Internațională a Partidelor Social-Democrate 
numită „Alianța Progresivă”. Observați: din cauză de „...corupție, 
nedemocrație și degradare” social-democrații europeni părăsesc IS, iar bravii 
noștri democrați rămân alături de socialiști. 

Este clar că avem de a face nu cu un partid strict doctrinar clasic (cum ar 
fi partidele social-democrate europene) ci cu unul mai mult conjuncturist. 
Acesta este centrul politic basarabean. Din păcate! Un centru politic adevărat ar 
fi dat cu adevărat șansă europeană acestei așchii de popor aflată în derivă. 
Rămânând în continuare cu mâna întinsă guvernarea democrată a lui V. 
Plahotniuc mai este și obraznică. A se vedea ultima „ispravă” a lui Plahotniuc – 
scrisoarea semnată de 27 de administrații raionale  (peste 80%) și de 713 
primari împotriva Uniunii Europene – cea care î-l hrănește în ultimii 9 ani. Nu 
cred că cifrele indicate reprezintă susținerea reală a PDM. Este mai mult o 
conjunctură politico-economică, un fel de loialitate (temporară) celui care are la 
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moment „pâinea și cuțitul”. Acest lucru se vede și din confesiunile unuia dintre 
semnatari: „Eu am semnat această scrisoare. Am semnat-o și am să vă spun de 
ce. M-am săturat de minciuni. Din 1988, tot lupt pentru ideea națională, pentru 
ca să trăim mai bine. Am fost bătuți, umiliți, batjocoriți. Am crezut în Roșca, în 
Matei, în Ghimpu… La ce-am ajuns? Ne-au mințit, iar eu urăsc minciuna.     
M-am săturat de minciuni. Cel puțin, aceștia de azi (PDM – n.a.) nu au 
încercat să demonstreze că-s mai buni decât sunt. De aceea și-s cu ei, deși am 
alte viziuni. De aceea susțin acțiunile lor. Nu văd cine altcineva ar putea fi mai 
buni” (Gheorghe Filipovici, Boghenii Noi). Iată adevărata stare a lucrurilor în 
acest colț de țară, o situație destul de alarmantă când potențialii susținători ai 
Reunificării cu România, chiar și ai procesului de integrare europeană, au 
pierdut încrederea din cauza multiplelor trădări. 

Și atiunci să ne întrebăm: care este perspectiva europeană a Republicii 
Moldova, atât de mult trâmbițată de guvernarea „centristă” a lui Plahotniuc? 
După această porcărie cu scrisoarea nicio perspectivă. Dacă vă mai amintiți, la 
propunerea dlui V. Filat din 2014 (după semnarea Acordului de Asociere) ca 
Republica Moldova să depună cererea de aderare la UE în a. 2015 liderul de 
atunci al PDM M. Lupu a spus că e devreme și că trebuie să ne pregătim pentru 
a o depune în a. 2018. Iată că și a. 2018 e pe sfârșite și unde suntem la acest 
capitol? Relațiile cu Uniunea Europeană sunt la nivelul cel mai jos după 2009. 

Totuși nu cred în viabilitatea pe termen lung a acestei construcții politice 
prea eterogene numită efemer Partidul Democrat din Moldova. Se va destramă 
în urma primului eșec care ar putea fi chiar în toamnă. Dar cine să-i asigure 
acest eșec? Cei de dreapta se scarpină la ceafă, se complac în postura de mari și 
tari, în realitate fiind mici și neînsemnați în politica basarabeană. Cei de centru-
dreapta (PPDA și PAS) sunt antrenați într-un maraton stradal obositor și puțin 
eficient. Unde este acea listă multașteptată unică de candidați din partea dreptei-
centru dreptei pe cele 51 de circumscripții uninominale? Fără o coalizare largă a 

întregului segment de dreapta – centru 
dreapta nu există nicio șansă de debarcare de 
la putere a acestui monstru pe picioare de 
lut. Dimpotrivă în toamnă ne putem aștepta 
la o guvernare legală de stânga formată din 
PDM și PSRM. Și atunci într-adevăr, „ce 
destin... să-ţi moară ţara când împlineşte 

100 de ani... De neiubire moare ţara asta... de nepăsare”. Ce mai contează 
declarațiile de dragoste de neam și Țară ale unora dacă acțiunile lipsesc cu 
desăvârțire. Este doar o asistență pasivă „la moartea ţării tale”.  

 

Literaura și Arta, nr. 26, 28 iunie 2018. 
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KREMLINEZUL DODON A ÎNCEPUT CAMPANIA 

ELECTORALĂ. CE FAC UNIONIȘTII? 
 
Deunăzi Dodon și-a trimis ortacii în teritoriu. I-a 

ordonat Șeful! I-a pus la lucru. Tov. Greceanîi însoțită 
de tovărășeii Batrâncea, Țurcan ș.a. au invadat sudul și 
nordul Basarabiei. În stilul care-i caracterizează, au 
organizat la Căușeni, Ștefan Vodă, Soroca și 
Dondușeni „adunări populare” puțin numeroase însă 
cu multe steaguri roșii și pe alocuri câte un tricolor al 
Republicii, pe care atât de aprig o apără 
promoldoveniștii de „trădătorii unioniști”. După o 

tiradă de blamări în adresa „hoților de la guvernare” (dar Dodonul lor, „mare 
președinte de țară”, nu se află la guvernare? Ce a făcut el timp de doi ani ca să 
aducă miliardul furat? Nimic. Și știm de ce! O mână spală pe alta sau corb la 
corb nu-și scoate ochii) și-au nominalizat candidații pentru circumscripțiile 
nominale respective. Despre necesitatea unei liste comune a dreptei pentru cele 
51 de circumscripții se vorbește de peste un an dar carul stă pe loc. Nu s-a făcut 
nici un pas spre alcătuirea acestei liste, dar au rămas zile numărate. Ce se 
întâmplă în tărtăcuța liderilor de partiduțe?  

De fapt kremlinezii socialiști procedează în stilul lor. Să ne amintim cum 
a procedat Dodon în alegerile prezidențiale. Mai mult de jumătate de an până la 
alegeri, încălcând Legislația!) cutreiera satele prezentându-se drept președintele 
lor. De cealaltă parte mai toată vara a fost liniște totală. Doar spre sfârșitul ei 
apare candidatul PDM M. Lupu care, de fapt, avea misiunea Șefului de ai crea 
șanse reale lui Dodon (ulterior acest lucru s-a adeverit!). Vă mai amintiți de 
panourile electorale instalate pe marginea drumurilor naționale, pe o parte a 
cărora era plasată lozinca PD „Împreună suntem mai puternici”, iar pe cealaltă 
parte – lozinca PSRM „Dodon președinte”. Ulterior s-a văzut că împreună au 
fost mai puternici ceea ce dreapta nicidecum nu înțelege acest lucru nici acum. 

Pe segmentul de centru-dreapta – dreapta a continuat și în toamnă (la doar 
două luni până la alegeri!) o stare de incertitudine. Pe dreapta a ieșit candidatura 
M. Ghimpu și cu cele sub 2% de voturi acumulat a demonstrat că e cu fundul 
gol. Pe centru-dreapta dualitatea Sandu – Năstase a durat prea mult. Miza pe 
unicul candidat Maia Sandu a fost întârziată. Și totuși în doar vreo trei 
săptămâni de campanie electorală Maia Sandu a făcut mai mult decât oricine s-
ar fi aflat în situația ei. Miza lui Plahotniuc era ca Dodon să treacă din primul 
tur. Marian Lupu nu a satisfăcut așteptările Șefului, fapt ce l-a costat președinția 
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Partidului, iar Maia Sandu s-a ales cu „mărul otrăvit” al lui Plahotniuc. Era 
naiv să gândești că dacă Maia Sandu primea „mărul otrăvit” ea ar fi câștigat 
alegerile. Evenimentele ulterioare au demonstrat scopul adevărat (nu cel 
declarat!) al lui Plahotniuc. Dodon, cum s-a văzut ulterior, a fost alegerea 
corectă a oligarhului Plahotniuc. Așa zisul „președinte al întregului popor” 
Dodon în cei doi ani de președinție nu a făcut nimic pentru repatrierea 
Miliardului furat și punerea la dubă a hoților (iar urmele duc tot mai mult spre 
clanul Plahotniuc). Imperiul Plahotniuc nu a fost deranjat cu nimic de Dodon.  
Dimpotrivă au fost mai multe „conlucrări fructuoase” între cei doi, denumiți 
binom: aprobarea votului mixt; revenirea la unicul furnizor de energie electrică 
de la Cuciurgan. Iar ultima afacere a binomului – extrădarea celor 7 profesori 
turci a fost una amorală, cu încălcarea tuturor normelor internaționale. Imperiul 
oligarhic Plahotniuc s-a ales cu finanțarea „marelui complex sportiv”, iar 
Dodon – cu finanțarea palatului său prezidențial (tocmai aceasta este problema 
cea mai stringentă acum când finanțarea din partea partenerilor europeni (pentru 
politica proastă promovată de guvernarea PD!) este stopată). Pe președintele 
liberal N. Timofte îl aranja modestul local al președinției. Pe ditamai 
președintele socialist Dodon nu-l aranjează. Vă imaginați câți mâncăi (pe 
spinarea noastră, moș Ioane!) vor încăpea în acest palat! 

Kremlinezul Dodon are nevoie de show-uri. Și-a înscenat un presupus 
atentat. Acum intenționat merge spre o nouă suspendare pentru câteva minute 
pentru „refuzul” de a semna decretul de numire a celor doi miniștri. E de 
înțeles. Este în perioadă electorală și are nevoie de un statut de victimizare. 
Orașul iarăși este împânzit de bannere cu Soluțiile lu Dodon. Pentru o 
presupusă încălcare în ziua alegerilor A. Nastas, ales cu majoritate de voturi, a 
fost privat de dreptul de ași îndeplini funcțiile de primar. Dodon și camarila sa 
încalcă flagrant și de această dată Legea, dar lui totul i se iartă. De ce oare? 

Perefrazând un cunoscut banc din perioada lui Voronin putem spune că 
acum „În țara asta doar Dodon lucrează”. La doar două zile după „atentatul” 
la viața „preaiubitului de întreg poporul președinte” Dodon este participant 
activ la așa numitul congres al familiei tradiționale, organizat de o fundație 
sponsorizată de Rusia (de parca nu am ști ce reprezintă tipica familie 
tradițională rusească!). La alte câteva zile Dodon este organizatorul principal al 
unui „mare for economic moldo-rus”, la care au participat un număr mare de 
investitori ruși, spun organizatorii. Să vedem câte investiții vor face acești 
investitori în Moldova. Deocamdată investițiile ruse nu depășesc 1% din 
ajutorul financiar, în mare parte nerambursabil, acordat de Uniunea Europeană, 
SUA și alte țări. Dificultatea investițiilor majore și a legăturilor strânse a 
Republicii Moldova cu Rusia, așa cum trâmbițează la fiecare pas Dodon, rezidă 
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și în faptul că Republica Moldova nu are hotar comun cu Rusia, fiind 
înconjurată din trei părți de Ucraina. Dar acest lucru se va vedea după alegerile 
din 24 februarie 2019. Tot ce face acum Dodon și tovarășii lui se face în scopuri 
electorale, pentru ai unge ochii electorului. De menționat faptul că aceste lucruri 
se petrec tocmai în perioada când „sora mai mare” (dacă luăm în considerație 
vârsta istorică!) Ucraina, rupe acordul de prietenie (multisecular, de peste 300 
de ani de la Bogdan Hmelnițkij) cu Rusia. Rusia nu poate avea pur și simplu 
vecini, cu care să trăiască în pace. Ea iubește să fie înconjurată fie de vasali, fie 
de „dușmani”. Cu Japonia nici până astăzi, după peste 70 de ani, nu are un 
Acord de prietenie din cauza câtorva minuscule insule Kurile luate de ruși când 
Japonia era îngenunchiată, inclusiv după atacul cu bomba atomică. Finlandei ia 
ciordit a 10-a parte din teritoriu în urma agresiunii din 1939. Poloniei ia ciordit 
mult mai mult. României – Basarabia. Și asta în situația când Rusia astăzi 
deține a 7-a parte din teritoriul Globului, teritoriu atât de prost guvernat. 

Ei bine, pe acest segment totul e clar. Mariajul politic al lui 
Plahotniuc+Dodon a fost fortificat recent și cu mariajul ideologic. ProMoldova 
este acum ideologia comună a socialiștilor, Șor-iștilor și a PD-ului. În 
continuare Plahotniuc îl va corcoli pe șoricelul Șor, misiunea căruia cu pâine 
ieftină și distracții să rupă din electorat (se vor găsi naivi să-l voteze). Iar în 
viitorul parlament Plahotniuc vrea să repete scenariul deja probat. De pe locul 
patru în rezultatul alegerilor prin șantaj, cumpărare a devenit unic partid de 
guvernare. Acum, când va exista o armată de parlamentari independenți acest 
scenariu îi va fi mai ușor să-l realizeze. Unica problemă a lui Plahotniuc acum 
este ca Dodon să nu se ridice prea tare și să repete succesul lui Voronin.      

Ce avem pe segmentele de centru-dreapta și dreapta? Pe segmentul de 
centru-dreapta câte ceva se mișcă. Deja pare constituit blocul electoral 
PAS+PPDA+PLDM. Tocmai acest fapt îl turbă pe Plahotniuc. Au loc plecări în 
teren unde comandourile lui Plahotniuc încearcă să zădărnicească întâlniri cu 
potențialii alegători. Înseamnă că se tem de ei. 

Ce face dreapta unionistă somnambulă? Nimic. Absolut nimic. Dar 
tocmai ea are atâtea de făcut în preajma alegerilor parlamentare. De acea 
Alianță Centenar, despre care s-a vorbit atât de mult la forul Diasporei de la 
București din anul trecut, acum nici pomină. Despre lista comună pentru 
circumscripțiile uninominale nici o vorbă. Doar declarații deochiate și atacuri 
ale lui M. Ghimpu în adresa altor unioniști (aceștia sunt dușmanii lui nu 
binomul Plahotniuc+Dodon!). Că doar ei sunt unioniști de când s-au născut, iar 
unii unioniști de astăzi au devenit unioniști de ieri, făcând referire la PLDM 
care și-a declarat opțiunea prounionistă. De asta trebuie doar să te bucuri că 
rândurile unioniștilor cresc. Pentru M. Ghimpu nici majoritatea semnatarilor 
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Declarațiilor de Unire nu sunt adevărați unioniști. Priveam deunăzi o emisiune, 
în care stimatul deputat liberal Ion Apostol (sunt încrezut că este unionist) 
declara, în stilul șefului său, că doar cei cu stagiu unionist au dreptul să facă 
ReUnirea. Cu toată stima față de acest adevărat unionist, nu-i dau dreptate. Și 
atunci cu cine faci ReUnirea? Asta ar însemna că niciodată. 

Amintesc încă o dată un lucru binecunoscut, cel puțin de unioniști. Marea 
Unire de la 1918 a fost realizată de Generația de Aur a Unirii: țărăniștii Ion 
Codreanu, Pantelimon Erhan ș.a.; naționaliștii liberali Pan Halipa, Ion Pelivan, 
Dumitru Ciugureanu ș.a.; socialiștii: Ion Buzdugan, Constantin Stere, ales în 
Sfatul Tării chiar în ziua votării Unirii – pe 27 martie 1918 pentru înflăcărata-i 
cuvântare care a înclinat balanța pentru Unire (cât de mult ne lipsește astăzi un 
socialist ca Constantin Stere!); liberalul Emanuil Cateli; studentul Ion Valuță. 

Trebuie de procedat întocmai așa cum a procedat Generația Unirii la 
1918. Atunci ea a creat un bloc moldovenesc din componente cu diferite 
ideologii (țărănistă, liberală, socialistă) în condiții mult mai grele când 
Basarabia de facto încă nu se desprinsese de Imperiul rus și influența imperială 
încă se mai afla în sângele basarabenilor. Acum trebuie de creat un bloc 
prounionist din diferite pături ideologice, desigur fără socialiști. Adevăratul 
socialist Constantin Stere de la 1918 a pătimit (a trecut prin închisorile și 
surghiunul siberian țarist) pentru ideile sale socialiste. Socialiștii capitaliști gen 
Dodon și compania (Greceanîi, Batrâncea, Ivan Ceban ș.a.) nu sunt socialiști. 
Eu nu au un crez, o ideologie pentru care să fie respectați. Ei pur și simplu sunt 
mercenari plătiți ai coloanei a 5-a a lui Putin, sunt niște s(c)lavi. 

Acest bloc unionist trebuie să fie creat ulterior în parlament unde vom 
avea nevoie de cel puțin o majoritate simplă. Acum, în perioada electorală, pur 
și simplu nu trebuie de bătut în potențialii aliați. Este contraproductiv. Acum 
toate forțele partiduțelor și ale organizațiilor nonpolitice unioniste (în special 
bravii tineri!) trebuie să se unească într-o Alianță Centenar, să formeze, de 
urgență, o listă comună cu cei de pe centru-dreapta pentru cele 51 de 
circumscripții, fapt care să excludă apariția în circumscripții a doi candidați 
prounioniști (indiferent din ce bloc vor veni). Apariția a doi candidați 
prounioniști pe o circumscripție va trebui considerată un act de mare trădare a 
unionismului.  Doar așa avem șanse de a stopa tăvălugul masiv al binomului în 
viitorul parlament.  

Să le lumineze mințile Domnul de sus celor cu putere de decizie partinică. 
 

Literatura și Arta, nr. 39, 27.09.2018 
https://revistasingur.ro/altele/19367-2018-09-25-07-26-

52.html?q=altele/19367-2018-09-25-07-26-52.html 
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FEBRA ELECTORALĂ CREȘTE 
 

,,Când vei înţelege că o mulțime de oameni se îmbogățesc 
prin luare de mită şi influența lor e mai eficace decât munca lor, 

când vei descoperi că  este răsplătită corupția iar 
onestitatea devine un sacrificiu  de sine, atunci vei putea  spune, 

fără teama de a greşi, că soarta societăţii în care trăieşti, 
este  condamnată”. 
  (Ayn Rand, 1950) 

 

         În Basarabia acum e 
tocmai așa cum constată 
cunoscuta scriitoare Ayn 
Rand. Mulți dintre noi au 
înțeles că în acest colț de 
țară, aflat de treizeci de ani 
de orbecăit în căutarea unei 
ieșiri din junglă oamenii 
influenți se îmbogățesc prin 

luare de mită, că acești oameni sunt răsplătiți cu funcții, favoruri, că Legea îl 
protejează pe hoț și lucrează împotriva celui cinstit. Să-l luăm doar pe 
inculpatul de bază în furtul Miliardului I. Șor, învinuit de dare de mită în 
mărime de tocmai 250 mln Euro! (îți imaginezi moș Ioane cu ce bani de 
buzunar operează acest individ certat cu legea, iar legea lui Plahotniuc îl 
protejează!) și judecat la 7 ani (pentru furtul a 5 mlrd de lei!) de închisoare. Stă 
bine-mersi în jilțul de primar de Orhei, se primblă prin străinătăți, a împânzit 
Republica cu o rețea de magazine sociale (cel mai mare mecenat!), organizează 
tot soiul de distracții gratis pentru turmă (pe banii lui?) doar pentru a scăpa de 
închisoare.  

Deranjat de poziția civică a Diasporei demonstrată în alegerile trecute 
Coordonatorul a început campania de dezbinare a ei. Acum, la comanda Șefului 
(lui Plahotniuc!) Șor face dezbinarea Diasporei prin concertele organizate în 
Italia. Am văzut stimați concetățeni de-ai noștri cu minte trează și înalt simț 
patriotic, care i-au boicotat pe organizatorii acestor concerte, au manifestat la 
Torino cu lozinci „Diaspora nu se vinde!”, cerând tragerea la răspundere a lui 
Șor pentru furtul Miliardelor. O astfel de poziție civică ne lipsește multora de 
acasă. I-am văzut însă și pe unii afectați de sindromul Șorhei care dansau și îi 
aplaudau pe trubadurii regimului (A. Lazariuc, Gh. Țopa) vânduți pentru 30 de 
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arginți. Pentru ei banii contează mai mult decât demnitatea, banii nu au miros. 
„Eu sunt artistă. Nu știu cine este Șor (O, sfântă miopie! Întreg spațiul mediatic 
românesc din Basarabia, dar și din România unde doamna s-a stabilit cu traiul, 
vuiește că I. Șor este inculpatul principal în furtul Miliardelor, că numele lui 
figurează în ambele rapoarte Kroll!). Nu știu cine a furat și pe cine a furat (ar 
trebui să te mai intereseze și acest lucru!)... Artiștii sunt artiști de când lumea. 
Eu voi cânta pentru oamenii ceia amărâți (majoritatea celor plecați nu sunt 
niște amărâți ci mulți cu studii superioare alungați de regimurile care s-au 
perindat pe parcursul acestor peste 27 de ani în Basarabia și au poziții civice net 
superioare celei care se consideră artistă!) care au plecat de-acasă pentru o 
viață mai bună (dar cum rămâne cu cei de acasă (pensionari, copii), de la care s-
a furat miliardul și pe care tot ei trebuie să-l întoarcă?)” a declarat A. Lazariuc. 
Și „artistul poporului” Gh. Țopa s-a lăsat cumpărat pe arginții lui Șor. Dar cum 
rămâne domnule „artist al poporului” cu chemarea de altă dată „Veniți acasă 
măi copii!!!”?  

Dar și pseudopreședintele „întregului popor” I. Dodon este cu pufușor pe 
botișor. Chiar dacă numele lui nu se va regăsi în Raportul Kroll (când va fi 
publicat) asta nu înseamnă că e curat ca lacrima. El apare în alte liste de hoți, 
cum ar fi cazul cu semnarea unui contract cu GAZPROM, prin care a scos din 
buzunarele noastre milioane de lei. „Creștinul ” Dodon a vândut cimitirul 
eroilor din Chișinău! Greceanîi, înainte de a cere întoarcerea miliardului, ar 
trebui să întoarcă milioanele furate la Cojușna. Acum acești indivizi certați cu 
legea fac tot posibilul pentru a rămâne în continuare la treucă, pentru a reuși să 
șteargă cât mai mult urmele furturilor, iar moș Ion să-i ajute prin acordarea 
votului de încredere pentru următorii 4 ani. Conform sondajelor (chiar dacă 
unele din ele sunt comandate) partidul lui Dodon și el în persoană este cotat 
destul de înalt pe fundalul unei drepte unioniste extrem de răzlețite. Cu toate 
acestea ei luptă din răsputeri pentru ași întări pozițiile și a câștiga majoritatea în 
viitorul parlament (dacă nu de unul singur cel puțin împreună cu partenerul său 
Plahotniuc). Ei au început campania electorală cu cinci luni mai înainte, 
încălcând Legea, dar cine să-i tragă la răspundere dacă o mână spală pe alta. 
Seară de seară televiziunile lui Dodon declară că doar ei (socialiștii antihriști!) 
ne pot duce în rai. Ei deja și-au desemnat 46 de candidați pentru 46 de 
circumscripții și lucrează din răsputeri pentru coruperea electoratului pe 
circumscripții prin tot soiul de „cadouri electorale”: autocamioane primite de la 
Putin; pachete sociale de la prima doamnă ș.a. Iar dreapta-centru dreapta se 
scarpină la ceafă. Unii se pregătesc de showul de 1 decembrie. Alții consideră 
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unde atât grabă. Până acum nu a fost creată barem o simplă alianță de partide 
care măcar pe circumscripții să iasă cu o listă comună de candidați. 

 După ce o lună în urmă Plahotniuc a organizat în context electoral un 
show electoral cu aducerea a mii de oameni de pe întreg teritoriul Republicii, pe 
care ia fericit cu o nouă „cale pentru Moldova” – cea de a patra cale, iată că și 
Dodon s-a gândit la un show electoral similar. Acești doi parteneri lucrează în 
tandem. Astfel pe 18.10.2018 Dodon a organizat un show roșietic pe Piața 
Marii Adunări Naționale. A fost un fel de 7 noiembrie întârziat. Anunțat de 
socialiști drept „mitingul majorității naționale” mitingul anunțat cu pompă de 
PSRM a reunit mai puțin de 10 mii de oameni. Pentru ca să pară mai mulți, 
socialiștii s-au împrăștiat pe toată Piața Marii Adunări Naționale, cu drapele 
roșii, cu un steag enorm cu însemnele PSRM, alături de o flamură roșie enormă. 
Au ei, acești baistruci, urmași ai comuniștilor staliniști, o patimă pentru 
culoarea sângelui. Ciuma comunistă a vărsat atâta sânge omenesc încât nu știu 
dacă mai poate fi iertată vreodată. Când vom ajunge oare la un proces Nurnberg 
2 pentru crimele comunismului? 

Ca și la mitingul lui Plahotniuc mulți din cei adunați în PMAN nu știau 
pentru ce au fost aduși: „Am venit un autobuz întreg. Înghețăm de frig, dar să 
venim pentru...seful Parlamentului (nu știe bietul că șeful parlamentului e din 
alt partid, aparent concurent!), pentru seful statului...”. Timp de două ore cei 
aduși în Piață (atât timp au răbdat frigul, umezeala și monologurile monotone 
de pe scenă cei aduși în Piață de ienicerii socialiști) au ascultat pălăvrăgelile 

socialiste: „…2019 
este anul nostru, este 
anul poporului...și noi 
suntem obligați (de 
cine, de Putin!) să 
câștigăm după 10 ani 
de pagube. Noi, 
moldovenii, suntem 
răbdători dar ajunge 

(poate în stilul mentorilor voștri veți pune mâna pe arme!)… Noi trebuie să 
batem cu pumnul în masă și să spunem ajunge (cui să-i spuneți „ajunge”? Lui 
Plahotniuc! Dar tocmai el este partenerul vostru principal. La guvernare se 
află Plahotniuc cu puterea legislativă și executivă, și Dodon cu puterea 
prezidențială)” a declarat „pseudopreședintele întregului popor” I. Dodon. 
„Vom adopta astăzi decizii importante. Moldova are viitor” i-a ținut isonul     
Z. Greceanîi. Da, are viitor doar pentru  copiii miliardarilor Plahotniuc, Oleg 
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Voronin, milionarilor Dodon, Greceanâi, Voronin ș.a., nu și pentru cei care 
îndură foame și frig la țară. „Am venit sa întoarcem țara cetățenilor” a declarat 
belicos îngâmfatul în pene V. Batrâncea. Întru totul de acord! Luați-o de la 
Dodon, Plahotniuc, Șor și întoarceți-o poporului. Poporul vă va spune un 
bogdaproste creștinesc.  

Prin prezența sa la mitingul de 
duminică acest „pseudopreședinte al 
întregului popor”  Dodon a încălcat 
constituția, garantul căreia trebuie să fie. 
Dodon este președinte de partid socialist și 
își promovează pe toate căile Partidul. Este 
președinte al Asociației de Șah, în care 
calitate a plecat recent în Marea Britanie la 
un campionat de șah.  Este „vladîka bisericii 
ruse în Basarabia”, doar el apără interesele 
bisericii ruse în Republica Moldova. Dodon 
se pregătește intens de federalizarea 
Republicii care este o dovadă de înaltă 
trădare. În acest scop a avut deja mai multe întâlniri cu reprezentantul special al 
lui Putin D. Kozak, da acel Kozak care a încercat să ne bage pe gât în 2003 
planul de federalizare al lui Putin. Voronin l-a respins i-ar baistrucul lui, 
Dodon, vrea să-l realizeze. 

Dodon este oricine doar „președinte de țară” nu e.  
 

Literatura și Arta, nr. 47, 22.11.2018 
https://revistasingur.ro/altele/19672-valeriu-dulgheru-febra-electoral-
crete.html?q=altele/19672-valeriu-dulgheru-febra-electoral-crete.html 

http://www.logossiagape.ro/2018/11/20/valeriu-dulgheru-febra-
electorala-creste/ 

https://www.facebook.com/LOGOSsiAGAPE/ 
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TOTUȘI DE CE NU SE UNESC UNIONIȘTII? 

 
„Nimeni nu a reuşit să te supună cât ai fost unit. De ce te laşi dezbinat?” 

(Arhimandritul Iustin Pârvu. Scrisoare adresată 
înainte de moarte poporului român) 

 
Înțeleg că a devenit banală această întrebare. Pare un lucru atât de înțeles, 

atât de firesc, doar împreună am putea pune buldogul kremlinez Dodon cu botul 
pe labe. Și totuși nu ne unim! Este împotriva elementarei logici, împotriva 
oricărui proces natural. În special, acum când după semnarea de către cele peste 
160 de autorități locale a Declarațiilor de Unire cu România, curentul unionist 
este în ascendență, Unirea este mult mai realistă, mai pragmatică, mai realistă. 

Din păcate pe parcursul acestei scurte istorii de apr. 30 de ani dreapta a 
fost mai întotdeauna dezbinată, măcinată de ranchiună, bolnavă de blestemata 
rânză moldovenească. Există, de fapt, o explicație. Trebuie să înțelegem un 
lucru: vechea nomenclatură sovietică, serviciile secrete, nu puteau lăsa acest 
curent al Mișcării de Eliberare Națională la voia întâmplării. De aceea, trebuia 
să ne așteptăm la infiltrarea masivă a agenților KGB în rândurile ei. Așa s-a și 
întâmplat. Iuda Roșca, vândut pentru 30 de arginți, a bătut în această Mișcare, 
apărută spontan, într-un fel împotriva logicii comuniste, după o perioadă de 50 
de ani de spălare a creierilor sovietică, de rusificare, deznaționalizare, 
mancurtizare a acestei așchii de popor român, până a distrus-o complet. Unde 
mai este acest altădată puternic Front Popular? La groapa de gunoi politic. 
Maurul și-a făcut treaba și a plecat. De fapt a sărit în „taceanka” rusească a lui 
Dodon. 

Aceeași soartă a avut și atât de promițătorul Partid al Forțelor Democrate 
(PFD) – partid al intelectualilor. După doar opt ani de existență a dispărut, de 
asemenea, din cauza conducerii defectuoase. Electoratul este un barometru 
foarte sensibil, lucru neglijat deseori de liderii partidelor. Lipsit de încrederea 
electoratului PFD a dispărut după ratarea șansei de unificare a forțelor 
democrate în alegerile parlamentare din a. 2001, fapt ce a adus la guvernare pe 
o durată de tocmai opt ani anacronicul partid al comuniștilor al lui V. Voronin. 
În această perioadă formațiunile de dreapta și centru dreapta create de Mișcarea 
de Eliberare Națională au dispărut. Dar deoarece locul pe segmentul de dreapta 
– centru dreapta nu putea rămâne mult timp pustiu spre sfârșitul celui de-al 
doilea mandat al comuniștilor au început să renască ca pasărea Phoenix din 
cenușă formațiuni politice de dreapta-centru dreapta. 
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Unul din imboldurile importante în acest sens l-a dat crearea în a. 2006 de 
către maestrul Nicolae Dabija a Forului Democrat al Românilor din Moldova 
(FDRM). S-a întâmplat acest lucru în perioada de maximă teroare comunistă 
după formarea anacronicei coaliții voroșchiste (între pcrm și ppcd). Acțiunile 
realizate de FDRM în primul an de la fondare (organizare de manifestații, 
lansare declarații, lansarea campaniei de colectare a semnăturilor pentru 
aderarea la Uniunea Europeană și redobândirea cetățeniei române (au fost 
colectate peste 200000 de semnături)) au favorizat apariția formațiunilor de 
dreapta-centru dreapta, chiar dacă liderii acestor partide neagă acest rol. De 
menționat și rolul săptămânalului „Literatura și Arta” care a rămas aceeași 
torță aprinsă la capătul tunelului în întunecimea regimului comunist, pe care 
unii încearcă să-l subestimeze. 

Cel mai important moment pentru segmentul de dreapta a fost apariția în 
prim plan a politicii basarabene a Partidului Liberal condus de Mihai Ghimpu, 
un vechi militant al Mișcării de Eliberare Națională. La crearea noului vechi 
partid au contribuit și alți militanți ai Mișcării de Eliberare Națională. Unul 
dintre ei a fost Anatol Șalaru, cel care în perioada dezghețului gorbaciovist a 
fondat la 15.01.1988 primul embrion al Mișcării de Eliberare Națională – 
Cenaclul „Alexe Mateevici” (mai mulți încearcă să subestimeze rolul acestui 
Cenaclu în crearea Mișcării de Eliberare Națională, totuși cred că cezarului 
trebuie să i se dea ce e a Cezarului. Păcat că împlinirea în acest an a 30 de ani 
de la fondarea lui a fost slab mediatizată). De menționat că A. Șalaru a fost 
primul președinte al Partidului Liberal actual (pe atunci Partidul Reformei, 
1993-1998), urmat apoi de M. Ghimpu. Un alt militant de vază a fost Ion 
Hadârcă, ex-vicepreședinte al primului parlament democratic). Astfel Partidul 
Liberal cu locomotiva Dorin Chirtoacă a câștigat în 2007 primăria Capitalei în 
fața comunistului Veaceslav Iordan cu o diferență de 22%, dar și peste 20% de 
mandate de consilieri municipali. Aceasta a fost prima breșă în betonul 
comunist. 

Revoluția tinerilor din 7 aprilie 2009 a pus capacul sicriului regimului 
comunist al lui Voronin. Pe valul acestei revoluții au apărut în prim plan două 
noi partide de dreapta și centru dreapta: Partidul Liberal condus de M. Ghimpu 
și Partidul Liberal Democrat condus de V. Filat. Conducerea defectuoasă a 
PLDM a condus la părăsirea rând pe rând a fruntașilor Partidului                   
(V. Nagacevschi, A. Tănase, M. Godea și ultimul Iu. Leancă). Din cauza 
găinăriilor politice și economice liderul PLDM se află la închisoare, iar partidul, 
odinioară cel mai puternic dintre cele democrate, practic nu mai există. Cu 
părere de rău aceeași soartă are și Partidul Liberal. Părăsit rând pe rând de 
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militanți de vază ai Partidului devine tot mai slab. Ion Hadârcă părăsește PL 
împreună cu un grup major de deputați în 2013 și fondează Partidul Liberal 
Reformator, salvatorul AIE2; Ana Guțu părăsește și ea PL (împreună cu grupul 
Hadârcă) și fondează în 2015 Partidul „Dreapta”. Anatol Șalaru părăsește PL în 
a. 2016 și formează împreună cu A. Guțu sub patronajul ex-președintelui 
României Partidul Unității Naționale. 

În neunirea noastră tălharii își fac nestingheriți mendrele. „Astăzi, ca şi pe 
vremea bolşevismului, la mare preţ sunt trădătorii, linguşitorii, vânzătorii de 
neam şi conştiinţă, traseiştii politici, gata să calce pe cadavre pentru a parveni 
şi aşi păstra privilegiile… Nici unul nu a putut să te cucerească cât ai fost unit, 
nici romanii care au stăpânit doar o parte din vechea Dacie, cealaltă fiind 
stăpânită de Dacii liberi, nici turcii care nu au reuşit niciodată să îţi 
transforme teritoriul în paşalâc. Toate marile înfrângeri s-au bazat pe 
trădare...” scrie cu durere în suflet părintele Iustin Pârvu în scrisoarea sa către 
poporul român.  

Astăzi pe dreapta suntem mai dezbinați decât oricând pe parcursul celor 
apr. 30 de ani de existență a Mișcării de Eliberare Națională. Și toată această 
dezbinare este cauzată de rânza liderașilor puzderiei de partiduțe de dreapta, 
toate prounioniste (în declarații și doctrine) dar separați. 

Să facem o retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp pe 
segmentul de dreapta și centru-dreapta. Dacă pe centru-dreapta a apărut o nouă 
formațiune de perspectivă PAS (cu o consistență intelectuală sporită spre 
deosebire de PPDA al lui A. Năstase care ia respins pe intelectuali și unioniști!) 
capabilă să coaguleze așchiile de pe segmentul de dreapta, formând Blocul 
Electoral ACUM, atunci să vedem ce avem pe dreapta. Iar pe dreapta avem un 
întreg caleidoscop de partiduțe, și toate liberale. Se creează impresia că la 
formarea lor s-au condus de anacronicul principiu românesc „Unde-i unul pot fi 
doi (în  cazul nostru e și mai rău: unde a fost unul (PL) au apărut patru (PL, 
PLR, PUN, PNL) și alte vreo 5 mișcări sociale)”: Partidul Liberal, altă dată 
relativ puternic, promițător, astăzi aflat într-un proces continuu de regres; PNL 
– un partid declarat unionist, dar nesemnificativ (la toate nivelurile de alegeri nu 
a depășit 1% de voturi); PLR – partidul care a salvat Alianța AIE2, dar a luat un 
scor modest în alegerile parlamentare din 2014; Și, în sfârșit, cel mai tânăr 
Partidul Unității Naționale, care la doar 1,5 ani de la fondare grație eforturilor 
echipei, aflat sub patronajul ex-președintelui României Traian Băsescu, 
devenise un partid de perspectivă, capabil să unească frânturile liberale 
unioniste de pe dreapta (drept că conducerea are nevoie de mai multă 
flexibilitate la realizarea acestui extrem de sensibil scop de unificare), dar nu a 
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făcut-o. De ce nu s-a folosit de această ocazie să devină un partid unificator pe 
dreapta?  

Cu părere de rău candidații de dreapta au rămas surzi la îndemnul 
societății civile, a mai multor formațiuni social-politice, de a înainta un singur 
candidat de pe dreapta la alegerea primarului Chișinăului. Toate partiduțele de 
pe dreapta, urmărind strict doar interesele de partid (cel național rămânând în 
umbră!), și-au înaintat candidatul propriu. De menționat că PUN a fost ultimul 
care și-a înaintat propriul candidat, așteptând minunea apariției candidatului 
unic pe dreapta. A. Năstase însă a fost primul, neașteptând rezultatele 
sondajului intern demarat de PAS pentru a aprecia șansele candidatului. Unde  
s-a grăbit? 

Societatea civilă a mai cerut candidaților de a nu se ataca reciproc. M-a 
durut mult șfichiuala verbală între D. Chirtoacă și fostul purtător de cuvânt al 
președintelui N. Timofte V. Țurcanu (susținător al lui C. Codreanu la primăria 
Capitalei) la emisiunea „În Profunzime” a Lorenei Bogza. Candidații de stânga 
Ivan Ceban și Reghina Apostolova nu se atacă reciproc. Dimpotrivă, ei au 
privatizat întreg spațiul mediatic al Chișinăului (bannere, standurile informative 
electorale sunt pline doar cu material electoral a celor doi, corturi prin tot 
orașul, tone de maculatură ș.a.). Întotdeauna i-am purtat respect lui Dorin 
Chirtoacă pentru tot ce a făcut până în prezent, dar se pare că acum el se află 
într-o lume paralelă, ajuns în mare parte din vina unchiului său M. Ghimpu. Să 
fi dat curs inițiativei grupului Hadârcă în 2013 de a accepta să fie președinte al 
PL, astăzi situația PL-ului, dar și a dreptei în general indubitabil ar fi fost alta. 
Să nu înțeleagă că Partidul Liberal din hăul în care se află (în mare parte datorat 
președintelui său M. Ghimpu) nu mai poate să se ridice la nivelul de altă dată 
(ca partiduț va mai rămâne încă o perioadă)? Că așa cum a devenit o normă 
pentru politica basarabeană va dispărea din viața politică ca și cele de până la el. 
Mai avem de mâncat mămăligă democratică până vom ajunge la nivelul 
Partidului Democrat din SUA care are o istorie de peste 200 de ani, sau a 
Partidului Republican cu o istorie de peste 150 de ani.   

Dar segmentul de dreapta are nevoie acum ca de aer de un partid 
unificator pe dreapta. Drept prim pas ar fi aceste alegeri locale în Chișinău. 
Chiar în extrem de puținul timp rămas până la alegeri ar mai putea fi făcut un 
pas spre identificarea unicului candidat de dreapta-centru dreapta pentru a 
îngrădi înaintarea lui Ivan Ceban spre Olimpul mult jinduit de el, de bosul 
Dodon și de bosul bosului Putin.  

Cine să-l oprească pe acest haiduc (în înțelesul țăranului basarabean „hoț 
de drumul mare”!) Ivan Ceban care ne cere (nouă, unioniștilor) „să ne luăm 
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catrafusele și să plecăm peste Prut (dar de ce să nu-și ia el catrafusele și s-o 
șteargă în Siberia lui dragă (și bosului său Dodon!)”? 

Cine să-i taie pofta kremlinezului Dodon, purtător de cuvânt al lui Putin 
în Basarabia, de „a-i lichida pe toți unioniștii”? Cine să le mai taie din 
înfumurare grangurilor socialiști care-i privesc pe unioniști ca pe o minoritate 
neînsemnată, reprezentată de sub 2% de electorat (se referă la rezultatul 
candidatului unionist la președinție M. Ghimpu luat în a. 2016!), cu mare risc să 
repete rezultatul și în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019? 

O încercare a făcut tânărul Constantin Codreanu în alegerile la postul de 
primar al Capitalei. În vârstă de 37 de ani, devenit deja deputat în parlamentul 
României, face parte dintr-o nouă generație de politicieni, despre care se 
vorbește de atâta timp. „Lupt pentru acest ideal din 2002. Nu am renunțat la 
implicare nici atunci când am fost trădat într-un mod brutal de un politician 
bărbos de tristă amintire (Iuda Roșca – n.a.). M-am implicat în politică, 
considerând că trebuie să urmăm modelul german pentru a realiza 
reunificarea… Primăria este un prim-pas, după care urmează alegerile 
parlamentare din toamnă, care „sunt la fel de importante”. 

De ce Constantin Codreanu ar fi fost cel mai indicat, cel mai bun unic 
candidat al dreptei? Fiindcă:               

- fiind de doi ani deputat în parlamentul României, a reușit să promoveze 
constant închegarea relațiilor de fraternitate între cele două maluri ale Prutului, 
foloosind diferite căi; 

- în contextul decretului semnat de președintele României care permite 
transferuri bănești pe proiecte între localitățile înfrățite Constantin Codreanu ar 
fi avut șanse reale de a atrage finanțări și a îmbunătăți viața chișinăuienilor așa 
cum s-a întâmplat în multe primării înfrățite din Basarabia. Cu regret 
geopoliticul a contat pentru alegătorul chișinăuean mai mult decât pragmatismul 
pur gospodăresc; 

- nefiind implicat până acum în marea politică basarabeană, adversarii nu 
au avut cu ce să-l defăimeze. Spre deosebire de A. Nastase, asupra căruia plana 
pericolul scoaterii din cursă, dar până la urmă Plahotniuc pur și simplu a anulat 
rezultatele, nefiindu-i pe plac). 

Fiind o persoană conciliabilă sunt sigur că ar fi putut găsi limbă comună 
cu contracandidații săi de pe dreapta-centru dreapta: Valeriu Munteanu, 
Alexandra Can, Andrei Năstase, inclusiv, sub aspectul formării unei potențiale 
echipe la primărie în cazul victoriei lui, chiar dacă acești contracandidați s-au 
comportat cu el sub orice nivel. 



180                                                                                              Valeriu Dulgheru                 
 

Ruga către Domnul a fost să le dea luciditate candidaților de dreapta să 
procedeze în interesul Națiunii (să se retragă în folosul candidatului unic măcar 
în ceasul al 12-lea – până la 18 mai). Cu regret nu au făcut acest lucru în primul 
tur. Există un mare pericol de a se repeta această păguboasă practică în alegerile 
parlamentare din 24 februarie 2019, în special, pe circumscripții. Deja sunt 
cunoscuți pe unele circumscripții câte 3 – 4 eurounioniști, care se vor bate între 
ei (să fim siguri: până la ultima suflare!) pentru a-i asigura victoria candidatului 
lui Dodon sau al lui Plahotniuc. Mai degrabă să ne așteptăm la o colaborare 
între cei doi membri ai Binomului, care probabil și-au împărțit între ei 
circumscripțiile.  

 

Literatura și Arta, nr.19, 10.05.2018. 
http://www.logossiagape.ro/2018/05/06/valeriu-dulgheru-totusi-de-ce-nu-se-

unesc-unionistii/ 
http://revistasingur.ro/altele/18620-valeriu-dulgheru-totui-de-ce-nu-se-

unesc-unionitii.html?q=altele/18620-valeriu-dulgheru-totui-de-ce-nu-se-unesc-
unionitii.html 
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CAPITOLUL IV 

 
Istoria multimilenară… 

 

„După indieni, neamul tracilor este cel mai mare;  
dacă ar avea o singură conducere şi ar fi uniţi în cuget, 

ei ar fi, după părerea mea, de neînfrânt”. 
(Herodot. Cartea a V-a) 
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A MAI FOST ÎNTOARSĂ O FILĂ IN CALENDARUL CUCUTENIAN 

 

A fost întoarsă a 13-a filă la a 13-a ediție a simpozionului internațional 
„Cucuteni 5000 REDIVIVUS: științe exacte și mai puțin exacte”. Este 
binecunoscut faptul (în istorie au fost nenumărate cazuri) că din momentul când 
un popor își pierde limba, cultura, datinile, tradițiile, el dispare. Nu dispare fizic 

  
 

ci se topește într-o masă amorfă, într-un conglomerat (este cazul 
conglomeratului rus care a înghițit peste 100 de popoare mici!). „Suntem un 
popor nu poporație…” spune de fiecare dată „maestrul dialogului socratic între 
știință și spiritualitate”, cvasi-ascetul Liviu Alexandru Sofonea (rudă cu Ion 
Rațiu pe linia mamei), participant activ la lucrările ultimelor nouă ediții ale 
Simpozionului în pofida vârstei înaintate (a împlinit de curând 86 de ani. Mulți 
Ani Maestre!!!). În 1974 susține teza de doctorat în fizică teoretică la Cluj, iar 
în 1986 susține la București teza în domeniul Istoriei Tehnicii: „Evoluția ideii 
de infinit în istoria fizicii”. La ediția din a. 2012 reușește să-l aducă la Chișinău 
pe fratele său Victor (mai în vârstă cu 6 ani) care, ajungând la Cetatea Soroca 
(vizită organizată în cadrul programului cultural al Simpozionului), a 
îngenuncheat în fața zidurilor ei lăcrămând. Își împlinise un vis care-l mistuia 
de o viață. 
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Cu regret această impresionantă cultură este tot mai mult bagatelizată, 
chiciurizată, transformată într-un bussines de unii profitori. Este părerea 
specialiștilor în domeniu. Iar această impresionantă civilizație merită toată 
atenția specialiștilor în domeniu și autorităților. Specialiștii străini aduc tot mai 
multe argumente că civilizația Cucuteni ar putea fi prima civilizație europeană, 
cea care a dat naștere civilizațiilor europene. Există o similitudine între 
civilizația Cucuteni de la gurile Dunării și civilizațiile egipteană de la gurile 
Nilului, mesopotamiană dintre râurile Tigru și Eufrat, civilizația indiană de la 
gurile Indului, civilizația chineză de la gurile r. Huanghe. În pofida mijloacelor 
bănești scunde aflate la dispoziție acest important pentru scoaterea culturii 
Cucuteni din anonimat și punerea ei în valoare Simpozion a ajuns la a              
13-a ediție. Și de această dată cu surse financiare mici (au fost și contribuții 
bănești personale ale membrilor comitetului organizatoric!) s-a reușit realizarea 
unui eveniment cultural – științific de amploare. De menționat că la Simpozion 
au participat peste 100 de oaspeți din România și Ucraina, printre care apr. 50 
de copii (în programul  cultural). 

Deschiderea Simpozionului a avut loc pe data de 18 mai 2018 în 
fastuoasa Sală de Festivități din Blocul rectoratului al Universității Tehnice a 
Moldovei cu intonarea imnurilor Republicii Moldova și al Simpozionului 
(minunata compoziție a maestrului Aurelian Silvestru intonată de minunații 
copii de la Liceul de 
Creativitate și Inventică 
„Prometeu-prim”. După 
cuvântul de salut al 
rectorului, prof.univ.dr. 
hab. Viorel Bostan, au 
urmat sentimentalele 
cuvinte de salut ale 
prorectorului 
Universității Tehnice 
„Gh. Asachi” din Iași 
prof.dr.ing. Nicolae 
Seghedin (care a înmânat o plachetă de Anul Centenar Universității Tehnice a 
Moldovei), academicienilor Nicolae Dabija și Ion Bostan, profesorilor Vasile 
Puiu de la Universitatea „V. Alecsandri”, Bacău, Lorin Cantemir, Universitatea 
Tehnică „Gh. Asachi” din Iași și Liviu Sofonea, Sibiu, ex-primarului de 
Cucuteni Mihai Tun (36 de ani a fost în funcție, perioadă în care a realizat 
multe activități legate de scoaterea din anonimat a Civilizației Cucuteni, printre 
care construirea unui muzeu Cucuteni în comună. Ultimul cuvânt l-a avut dna 
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Natalia Petrea, primar al c. Costești. Menționând importanța acestui 
Simpozion  pentru cunoașterea rădăcinilor Neamului dna Natalia Petrea a 
invitat toți oaspeții să participe la Festivalul portului, dansului și cântecului 
popular „Hora care ne unește”, care urma să aibă loc în cadrul programului 
cultural al Simpozionului din a treia zi–pe 20 mai 2018 la Costești. 

 Au continuat prezentarea unor lucrări foarte interesante legate de cultura 
Cucuteni, Centenarul Unirii, Istoria educației, științelor, artelor și Istoria 
tradițiilor culturale românești. La finele primei jumătăți a zilei a avut loc 
lansarea cărții „Un visător basarabean: in memoriam Valerian Dorogan” scrisă 
de subsemnatul, Z. Stratan, S. Zaporojan, I. Manoli și L. Popov, prieteni și 
colegi ai lui Valerian Dorogan de la Universitatea Tehnică a Moldovei. În loc 
de prefață a cărții au fost luate minunatele versuri ale lui A. Păunescu „Ne mor 
prietenii, ne mor,/Murim și noi în moartea lor,/Că-ntârzie îngrozitor,/Într-una, 
primul ajutor”, sentimentalele versuri ale prietenilor care l-au cunoscut – prof. 
Vasile Puiu („Toate dor…”) și prof., artist plastic, poet, Victor Cobzac („Ca un 
copil să plângă cerul…”. O surpriză pentru organizatori a fost lansarea cărții 
„Un român ce-și dorea să soarbă Prutul” scrisă de sentimentalul artist în lemn 
și în ale scrisului Constantin Tudose din c. Cașin, jud. Bacău. Drept moto ales 
de autor au fost chiar spusele lui Valerian Dorogan: „…Eu tot mă împiedic de 
un râu când vin la obârșie, beau din el de fiecare dată când îl trec, dar nu 
reușesc să-l sec. Ajutați-mă fraților!”. 

În ziua a doua a Simpozionului a fost vizitată Casa Olarului de la 
Hoginești a cunoscutului olar Vasile Conciar. Spre sfârșitul zilei a avut loc 
vizita Muzeului de Istorie al Serviciului Vămii Republicii Moldova, creat de 
neobositul căutător Petre Costin (deținătorul a două recorduri înscrise în cartea 
Guinnes!), participant activ la organizarea ultimelor șase ediții ale 
Simpozionului. Amplasat în spațiul a două etaje ale unei clădiri din or. Ialoveni 
(insuficient pentru imensa comoară 
strânsă de maestru, aflată în 
depozit!) Muzeul scoate din 
anonimat arme vechi, drapele 
moldovenești vechi, icoane vechi ș.a. 
artefacte. Vizita a fost deosebit de 
interesantă atât maturilor cât și 
copiilor, în special, celor 31 de copii 
din s. Cartal, raionul Reni, Ucraina. 
Ziua a finalizat cu o frumoasă cină 
festivă pe malul lacului din 
Complexul Turistic Costești, condus 
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de Gheorghe Diaconu, un împătimit al valorilor naționale. Buna dispoziție a 
participanților a fost creată și de cunoscuta pe ambele maluri ale Prutului  
formație folclorică „Haiducii” condusă de Tudor Grigoriță, un promotor 
intransigent al valorilor naționale. În final, fiecare participant a primit un 
original certificat care confirmă vizita s. Costești și participarea la Festivalul 
Tradițiilor Populare în cadrul Simpozionului Internațional „Cucuteni 5000 
REDIVIVUS, 2018”. 

Cireașa de pe tortă la această ediția a Simpozionului a fost, indiscutabil, 
Festivalul portului, dansului și cântecului popular „Hora care ne 
Unește”, organizat în a treia zi, pe 20.05.2018 de neobosiții Natalia Petrea 
(primar Costești) și Tudor Grigoriță, șef secție Cultură, secția raională Ialoveni. 
Deschiderea Festivalului a avut loc în prezența ministrului Educației, Culturii și 
Cercetării dna Monica Babuc, a președintelui raionului Ialoveni, a președintelui 
județului Bacău, primarilor din c. Cașin Daniel Soroiu și Bălțați (cu care 
Costeștii sunt înfrățiți), sosit la Festival cu un frumos ansamblu artistic de copii. 
O atmosferă idilică. Copii îmbrăcați în frumoase haine naționale caracteristice 
zonelor pe care le reprezentau, întâlnite de primarul c. Costești cu tradiționala 
pâine și sare. Muzică, voie bună. Pe lângă cuvintele de salut deschiderea a avut 
loc prin transmiterea simbolică a ștafetei Festivalului „Hora care ne Unește” de 
către primarul c. Colibași dl Ion Dolganiuc (localitate care a găzduit prima 
ediție a Festivalului în cadrul simpozionului Cucuteni 5000 REDIVIVUS, 
organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea „Bogdan 
Petriceicu Hașdeu” din Cahul în a. 2016). Cuvinte de salut emoționante au 
ținut primarul c. Costești, dna N. Petrea, Ministrul Educației, Culturii și 
Cercetării dna M. Babuc, președintele consiliului raional Ialoveni L. Carmanu. 
Deosebit de emoționate au fost luările de cuvânt ale academicianului Nicolae 
Dabija, ale primarului de Cașin D. Soroiu, ex-primarului de Cucuteni dl M. Tun 
s.a. Apoi au urmat evoluările celor 12 colective artistice venite din c. Cașin, jud. 
Bacău, România, or. Chitila, Ilfov, România, s. Cartal, Reni, Ucraina, s. Bardar, 
Zâmbreni, Horești, Pojoreni, Mileștii Mici, Țîpala, Ialoveni și, desigur, 
cunoscutele formații folclorice „Haiducii” și „Căruța”, de asemenea, a 
grădiniței de copii din Costești. 

A fost o evoluare excelentă a frumoșilor copii îmbrăcați în haine 
naționale, a colectivelor artistice de vârstnici, a minunatei fanfare costeștene. A 
fost mult dans și cântec popular. Însă, indiscutabil, nu l-au lăsat pe nimeni 
indiferent cântecele interpretate de cele două copilițe gemene Elena și Teodora 
de doar cinci anișori, nepoțelele lui Constantin Tudose de la Cașin: „Acasă-i 
România, acasă-i tricolorul / Suntem una cu țara, că noi suntem, poporul” și 
„Cântă cucul în Bucovina”. Fără a se încurca ca adevărate artiste au evoluat pe  
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scena Costeștilor. A fost un moment de o înaltă încărcare spirituală. Întreaga 
„sală” a aplaudat în picioare evoluarea tinerelor copile. Pe bună dreptate 
maestrul Vasile Șoimaru, prezent la manifestare cu nelipsitul aparat de 
fotografiat, a menționat importanța majoră a acestor festivaluri „Hora care ne 
Unește” (cel de la Colibași și de la Costești) pentru promovarea valorilor 
culturale și naționale, a tradițiilor și datinilor românești. 

Pana când mai avem astfel de copii, purtători și transmițători ai tradițiilor 
populare, poporul român va dăinui în timp. 

A fost un final pe potriva celei de a 13-a ediții a Simpozionului. 
La revedere până la a 14-a ediție! 

 

Literatura și Arta, nr.21, 24.05.2018. 
http://revistasingur.ro/altele/18680-2018-05-23-09-23-

51.html?q=altele/18680-2018-05-23-09-23-51.html 
http://www.logossiagape.ro/2018/05/22/valeriu-dulgheru-a-mai-fost-

intoarsa-o-fila-in-calendarul-cucutenian/ 
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CROAȚII, URMAȘI AI TRACILOR! 

 

„După indieni, neamul tracilor este cel mai mare;  
dacă ar avea o singură conducere şi ar fi uniţi în cuget, ei ar 

fi, după părerea mea, de neînfrânt”. 
(Herodot. Cartea a V-a) 

 
După mai bine de o lună de zile 

spiritele legate de Campionatul Mondial 
la fotbal se potolesc. Franța este noua 
campioană mondială, Croația – pe locul 
secund. Milioane de suporteri din 
întreaga lume au urmărit jocurile acestui 
extrem de imprevizibil campionat. 
Președinți de state, regi au fost prezenți 
la unele jocuri: V. Putin în calitate de 

gazdă;     E. Macron (Franța), Kolinda Grabar-Kitarovic (Croația), regele 
Salman (Arabia Saudită) și... „marele nostru președinte” Dodon (în calitate de 
cine? Desigur, de suporter al echipei stăpânului), amator de guleaiuri. Sute de 
mii de suporteri au urmărit la ei acasă finala. A căștigat echipa Franței. Despre 
Franța se pot spune multe. Este dublă campioană mondială și europeană. Are 
echipe cunoscute care se bat pentru trofeele europene. Are jucători cunoscuți 
care joacă în cele mai titrate cluburi europene. Are tot ce trebuie pentru 
dezvoltarea acestui tip de sport. Dar mă opresc aici. 

Despre Croația se știe mult mai puțin. Nu sunt sigur că pe alte continente 
ale Globului se știe unde se află acest mic și tânăr stat european, acest mic 
popor din sud-centrul Europei – croații, întins pe malul Adriaticii. În continuare 
voi încerca să fac o paralelă între acest mic stat european, ajuns să fie cunoscut 
în întreaga lume, lăsându-i în urma sa pe creatoarea fotbalului Anglia, pe cele 
mai titrate echipe ale Braziliei, Argentinei, Germaniei ș.a., și Republica 
Moldova care, prin furtul Miliardului, a ajuns să fie și ea cunoscută pe întreg 
mapamond.  

Sunt două state mici din sud-centrul și, respectiv, sud-estul Europei. 
Croația: suprafață - 56594 km2; populație - 4,284,889, inclusiv croați – 90.42%, 
sărbi - 4.36%. Republica Moldova: suprafață - 33.846 km²; populație – 
3.473.900 (cu Transnistria), inclusiv moldoveni (români) - 82%; ruși - 4,05. 
După cum se observă sunt două state europene aproximativ egale (ca teritoriu și 
populație), dar... Croația este membră a Uniunii Europene din 2013, Republica 
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Moldova – doar candidat în UE din 2014, dar fără nicio șansă de integrare în 
UE cu o conducere extrem de coruptă care doar mimează integrarea europeană.  

Să pornim această analiză comparativă de la subiectul zilei de astăzi – 
fotbalul. Croația are 12 stadioane, inclusiv 3 cu capacitatea de 35000 de locuri 
(Zagreb, Split și Poljiud), 1 stadion cu 20000 (Osijec), 3 stadioane cu 10000 
(Rijeka, Varazdin, Pula), altele cu capacitate sub 10000 de locuri. Republica 
Moldova nu are barem un stadion național. Era unul cât de cât, dar tractoristul 
premier (sau poate invers!) l-a demolat. Președintele Voronin și premierul Filat 
se milogeau în fata separatiștilor transnistreni să li se permită (asta în țara lor!) 
să privească meciurile naționalei pe stadionul de la Tiraspol. 

  Câtă mândrie de poporul său se vedea în ochii președintelui Croației 
Dna Kolinda (ce nume vechi românesc!) Grabar-Kitarovic după minunatele 
victorii repurtate de minunații fotbaliști croați, care i-au scos în afara câmpului 
de fotbal pe prea încrezuta echipă a Rusiei (care, de altfel, să fim sinceri a fost 
una bravo, obținând la acest campionat mult mai mult decât merita, cel mai 
mare succes în istoria fotbalului sovietic și rusesc), de partea căreia erau cei 
peste 140 mln de ruși, și pe părinții fotbalului – englezi (53 mln de englezi). 
Primul președinte al Croației moderne Franjo Tudjman i-a numit pe fotbaliștii 
croați care ajunseseră în campionatul Mondial din a. 1998 în primele 4 echipe! 
„cei mai buni ambasadori ai țării”. Într-adevăr așa e. Pentru tânăra democrație 
croată victoria în Cupa Mondială este o fantastică promovare. O țară relativ 
săracă (comparativ cu statele europene avansate), părăsită și ea (ca și Republica 
Moldova) de cei mai buni în căutare de o viață mai bună, fără prea mulți bani, a 
demonstrat demnitate la acest campionat. Sunt sigur că așa numitul „președinte 
al întregului popor moldovenesc” Dodon nu ar fi fost în stare de așa ceva dacă 
am fi fost noi în locul croaților. Cred că, dacă echipa Republicii Moldova ar fi 
câștigat în fața naționalei Rusiei Dodon ar fi fost în doliu. Diferența e că în 
venele președintelui Croației curge mai mult sânge traco-dac, pe când în ale lui 
Dodon – unul mult diluat cu sânge slav. Diferența între președintele Croației 
Kolinda-Grabar Kitarovich și pseudopreședintele I. Dodon e ca între cer și 
pământ. Președintele Croației a vândut avionul prezidențial, a vândut cele 35 de 
automobile Mercedes Benz care erau atribuite miniștrilor și altor oficiali, a 
returnat banii în trezoreria statului. Și-a redus propriul salariu și ale miniștrilor 
la jumătate, costurile și salariile ambasadorilor și consulilor au fost coborâte la 
60%, a mărit salariul minim în sectorul privat, a eliminat pensiile speciale 
pentru senatori și deputați. Al nostru pseudo-președinte I. Dodon: și-a reparat 
palatul prezidențial, pe care l-a împlut cu peste 90 de tot soiul de consilieri și 
funcționărași; și-a mărit numărul mașinilor de lux; la orice ieșire în teritoriu este 
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urmat de un întreg cortegiu de automobile de lux (chiar și accidentul care a avut 
loc într-un moment privat (își ducea mama acasă, nu putea să se așeze la 
volanul propriului automobil?) era escortat de boduguarzi); a păstrat pensiile 
cele mai mici în Europa, cu mult sub nivelul existenței. Iată moș Ioane care este 
diferența între capii unui stat civilizat, european, și un stat capturat de hoți. 

În multe privințe cele două state au multe în comun. Ambele au apărut pe 
harta lumii după dezintegrarea URSS și, respectiv, a Iugoslaviei. Ambele aceste 
două state au fost unele artificiale. URSS – un imperiu care timp de 300 de ani 
prin cuceriri s-a lățit peste a 6-a parte a Globului, iar după primul război 
mondial în urma puciului bolșevic din 1917 transformată formal în Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste (cu 11 republici) lărgită în urma achizițiilor 
teritoriale după cel de-al doilea război mondial cu încă „4 republici socialiste – 
Lituania, Letonia, Estonia și Moldova”. Iugoslavia, un stat federativ apărut ca 
Regatul Unit al Sârbilor, Croaților și Slovenilor după primul război mondial în 
1918, redenumit în Regatul Iugoslavia în 1929, a apărut în 1946 ca o federație a 
6 state slave din Balcani - Iugoslavia sub mâna forte a eroului celui de-al doilea 
război mondial croatul Josip Broz Tito, transformată ulterior în Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia. Ambelor state foștii stăpâni le-au provocat 
câte un război: Croația a fost atacată de Armata Populară Yugoslavă, susținută 
de sârbii locali (1991-1995), iar Republica Moldova -Armata Rusă susținută de 
rușii locali (1992) și cozile de topor.  

Similitudinile nu se opresc aici. Adâncindu-ne în antichitate se observă o 
istorie parțial comună (cel puțin în mileniul I î.Hr.). Marele popor trac, „cel mai 
mare popor după inzi” după spusele marelui istoric grec Herodot, cuprindea 22 
de triburi, printre care ramura daco-tracă, strămoșii direcți ai noștri, și iliro – 
tracă, strămoșii direcți ai croaților de astăzi. Chiar dacă ulterior în Balcani au 
migrat mai multe triburi slave oricum ele au venit nu pe loc gol, ci pe un fond 
genetic al unei populații existente, oricât nu ar demonstra contrariul unii 
pseudoistorici ai popoarelor neoeuropene migratoare. Comparând 
comportamentul acestor slavi cu al fraților lor de sânge din est, mult mai 
flămânzi, mai hulpavi, mai cruzi, bolnavi de acea specifică cruzime asiatică, se 
observă o mare diferență, fapt ce vorbește că în sângele croaților predomină 
totuși genele populației autohtone tracice.  

Deci, în venele actualilor croați mai curge sânge trac, poate chiar mai 
mult decât în venele românilor din unele regiuni românești. Unul dintre marii 
inventatori și savanți ai lumii în domeniul tehnicii, numit cel mai mare geniu al 
perioadei timpurii a electricității, a fost aromânul Nicola Tesla, născut la 10 
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iulie 1856 în localitatea Smiljan, Croația ca fiu al preotului ortodox Milutin 
Teslea şi al Gicăi Mandici (ce nume românești!).  

Observați, Croația are aceeași minoritate de sârbi precum noi de ruși. La 
ei majoritatea absolută e stăpână la ea acasă, iar noi încă mai continuăm să fim 
conduși de o minoritate agresivă rusă prin cozi de topor gen Dodon. Mă întreb, 
unde și când am pierdut noi, românii basarabeni, acele frumoase calităși ale 
bravilor noștri strămoși comuni – traci? Unde ne-am pierdut demnitatea? De 
zeci de ani nici una din echipele de fotbal din dreapta Nistrului nu mai câștigă la 
echipa tiraspoleana „Șerif”. Unde le este mândria fotbaliștilor noștri? Și 
Eurovizionul deja al doilea an este al Tiraspolului. Ce se ăntâmplă cu noi? N-ar 
fi rău să fim puțin croați. 

Se pare că la noi, în Basarabia, mama lichelelor e veșnic însărcinată. Nu a 
rămas fără urmări trecerea peste noi a puhoaielor de barbari din est atrase de 
bunăstarea Europei (cel mai scurt drum spre Europa trecea între Carpați și 
Marea Neagră). Nu se potolea colbul unui val care trecea val-vârtej peste noi, că 
alt nor de colb se întrezărea la răsărit. Toate aceste valuri, în trecere peste noi, 
au lăsat în urma lor multe din moravurile lor proaste. Dar se știe că cel mai mult 
prind moravurile proaste. Însă cea mai mare năpastă pentru așchia de popor 
român din Basarabia a fost invazia rusească. De 12 ori invadată de hoardele 
rusești în doar o sută de ani până la urmă Moldova pierde cea mai frumoasă 
parte a ei, Basarabia, peste ea fiind adus iadul pe pământ. Turcii, și ei răi, ne 
luau aurul, pâinea, vitele, uneori fetele pentru garemele lor și băieții pentru 
armata lor de eniceri. Însă nu ne-au luat sufletul, credința. Pretinși de aceeași 
credință „eliberatorii dreptcredincioșilor”, bietul țăran basarabean nu mai avea 
dreptul de a se ruga lui Dumnezeu în limba sa. Ulterior peste Basarabia a venit 
urgia comunistă cu toate efectele proprii acestei ideologii sataniste: ateismul 
sălbatic, teroarea animalică prin mașinăriile morții (închisori staliniste, gulag, 
foamete, colectivizare). Toate acestea nu au trecut fără urmări, deformând 
serios psihicul și modul de a fi al românilor basarabeni. Aceasta este realitatea 
obiectivă crudă. Mai e nevoie de timp pentru a scoate s(c)lavul din noi.  

 

Literatura și Arta, nr., 29, 19.07.2018. 
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BASARABIA ŞI UNIREA PRINCIPATELOR LA 1859 

 

„Dorinţa cea mare, cea mai generală, aceea hotărâtă de toate 
generaţiile trecute, aceea care este sufletul generaţiei actuale, aceea 

care, împlinită, va face fericirea generaţiilor viitoare, este Unirea 
Principatelor într-un  singur stat”. 

(Din propunerea de unire, citită de Mihail Kogălniceanu,  
la 7 octombrie 1857, în divanul ad-hoc al Moldovei) 

 
A doua jumătate a sec. al XIX-lea este marcantă 

pentru neamul românesc: la 24 ianuarie 1859, prin 
alegerea dlui A. I. Cuza domnitor al Munteniei, fiind 
deja ales, la 5 ianuarie 1859, domnitor al Moldovei, 
s-a împlinit visul de secole al românilor – Unirea 
Principatelor, numită şi Mica Unire, fără Basarabia, 
înghiţită de Imperiul Rus, dar cu judeţele din sudul 
Basarabiei – Ismail, Bolgrad şi Cahul, revenite pentru 
o scurtă perioadă acasă în urma Războiului Crimeii 
(1853-1856). Această mişcare unionistă a fost parte 
componentă a mişcării unioniste europene, care s-a 
soldat cu apariţia noilor state unificate pe harta 

Europei: Italia unificată de eroul naţional Giuseppe Garibaldi – 1861 şi 
desăvârşită la 1918 (ca şi România!); Germania, unificată de Bismarck – 1871 
şi România (1859). În Principatele Române acest proces a început în condiţii 
mult mai grele, de ostilitate din partea celor trei imperii – Otoman, Rus şi 
Austriac.  

Ideea Unirii Principatelor Române plutea în aer, devenea tot mai 
puternică şi se impunea ca o necesitate stringentă. Marii cronicari Gr. Ureche şi 
M. Costin încă din sec. al XVII-lea menţionaseră în lucrările lor necesitatea 
unităţii de neam, arătaseră că moldovenii cu muntenii şi transilvănenii sunt 
aceiaşi: „de la Rîm ne tragem”. Nu exista însă unitate politică, românii fiind 
împărţiţi în trei părţi. Flacăra unirii, aprinsă de Mihai Viteazul (chiar dacă a fost 
de scurtă durată!), a rămas să ardă vie în inimile românilor. Încă la 1772, într-un 
memoriu al său semnat de mai mulţi dregători şi adresat Austriei, marele ban 
muntean M. Cantacuzino arăta avantajele atât pentru Principate, cât şi pentru 
pacea europeană, dacă Moldova şi Muntenia s-ar uni sub protecţia comună a 
Austriei şi Rusiei.  
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Situaţia internaţională devenea tot mai favorabilă unirii principatelor 
Moldovei şi Munteniei. Marele înaintaş muntean N. Bălcescu menţiona: „La 
sud şi la est de Carpaţi, în contextul războaielor ruso-austro-turce şi a 
primejdiei dispariţiei statalităţii româneşti, s-a produs o puternică reacţie faţă 
de proiectele străine de organizare a Principatelor Române şi de definire a 
statutului lor politico juridic de autonome în virtutea tradiţiei istorice a Ţării 
Româneşti şi Moldovei”. Rusia reuşise în a. 1772 să acapareze o bucată din 
Polonia, reuşise să se apropie de Austria în baza unui controversat proiect de 
realizare a unui Regat Dac format din principatele Moldova şi Muntenia. Cu 
ocazia acestui proiect, ţarina Ecaterina a II-a găsea în Iosif al II-lea, împăratul 
Austriei, un interlocutor comod şi interesat de „marea politică” şi anexiuni.  

La Congresul de Pace de la Focşani (24 iulie – 24 martie 1772), delegaţii 
celor două ţări româneşti cer unirea Moldovei cu Ţara Românească şi 
garantarea independenţei lor de către Austria, Rusia şi Prusia. Numirea, în 
1829, a lui P.D. Kiseleff guvernator al ambelor principate (a guvernat până în 
1834) şi elaborarea Regulamentului Organic (o primă constituţie identică pentru 
ambele principate) au fost, de asemenea, un pas spre unirea principatelor. Atât 
de puternică era conştiinţa unirii, încât în Regulamentul Organic, art. 425 se 
specifica: „Originea, religia, obiceiurile şi asemănarea limbii locuitorilor 
ambelor principate conţin elementele unirii intime, care a fost întârziată şi 
împiedicată prin împrejurări întâmplătoare şi de a doua mână, foloasele şi 
urmările bine-făcătoare ce ar izvorî din întrunirea acestor două popoare nu ar 
putea fi pusă la îndoială”, iar în art. 426 se menţiona „nevoia de comisiuni 
mixte din partea guvernului ambelor principate cu menirea de prefacere într-un 
singur trup a legilor moldo-valache”. Astfel, Regulamentul Organic a oferit 
celor două principate primul lor sistem comun de guvernare.  

Un pas spre unire a fost elaborarea la 1842 a unui proiect de unificare „al 
măsurilor și greutăților”. La 1 ianuarie 1848, domnitorul muntean Gheorghe 
Bibescu face primul pas spre Unirea Principatelor, desfiinţând Vama din 
Focşani, care era cel mai important punct vamal între cele două ţări, realizându-
se astfel uniunea vamală între Moldova şi Ţara Românească. De altfel, pe 
aceeaşi cale au mers şi landurile germane, care au format mai întâi o Uniune 
Vamală, până la unirea lor de facto. Un rol decisiv în promovarea unirii celor 
două principate l-a avut mişcarea revoluţionară de la 1848 din Principate. În 
vara lui 1848 în Bucovina se aflau peste 50 de fruntaşi revoluţionari moldoveni, 
printre care Al. I. Cuza, C. Negri, D. Canta, Vasile Alecsandri, Al. Russo, 
Mihail Kogălniceanu. În august 1848 este redactat un program din 36 de 
puncte, publicat de Kogălniceanu sub titlul „Dorințele partidei naționale din 
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Moldova”, care era împotriva Regulamentului organic și a protectoratului 
rusesc. Programul includea, printre altele deziderate precum egalitatea politică 
și civilă, instrucțiune gratuită, împroprietărirea țăranilor, încheindu-se cu o 
dorință arzătoare: unirea Moldovei cu Muntenia. 

Războiul Crimeii şi Tratatul de la Paris. La mijlocul secolului 19 
apăruse o mică speranţă pentru această mult pătimită aşchie de popor român – 
Basarabia – de a scăpa de jugul rusesc, mai draconic decât cel turcesc. Marile 
Puteri ale Europei erau deranjate de expansionismul crescând al Imperiului 
Ţarist în Balcani. Originea crizei prin care s-a ajuns la cel de-al doilea război 
ruso-turc din 1853-1856, supranumit Războiul Crimeii, stă în chestiunea 
Locurilor Sfinte. Era vorba de reglementarea drepturilor pelerinajelor, pe de-o 
parte, ale catolicilor latini, pe de-alta, şi ale ortodocşilor în Locurile Sfinte din 
Palestina, la Ierusalim, Betleem etc. Folosindu-se de acest pretext, Rusia, în 
spiritul ei de „eliberator şi protector al creştinilor”, a invadat Moldova şi 
Valahia. În această situaţie, sultanul a declarat război, armatele sale atacând 
forţele ruseşti în apropierea Dunării, lângă Tulcea. În 1853, după ce Rusia a 
ignorat un ultimatum anglo-francez, care cerea retragerea din Principatele 
Dunărene, Marea Britanie, Franţa şi Regatul Sardiniei au întrat în război de 
partea otomanilor. 

În momentul izbucnirii războiului Crimeii, alături de alţi mari prieteni ai 
românilor din presa occidentală, a fost cunoscutul jurnalist francez Saint Marc 
Girardin. În articolul său scris în favoarea românilor, „Poziţia viitoare a 
Principatelor de la Dunăre”, din mai 1854, reia discuţia despre drepturile 
principatelor cuprinse în capitulaţii: „ele au o existenţă aparte şi un 
guvernământ deosebit; ele au legiuirile şi aşezămintele lor…Hospodarii 
Moldovei şi ai Valahiei ascultă de sultan ca de suzeranul lor…Ei sunt o 
naţionalitate distinctă şi recunoscută de către puterile europene”.  

În perioada Congresului de la Viena, Saint Marc Girardin reia discuţia 
despre drepturile românilor bazate pe istorie în „Articol privind Principatele 
Române, prilejuit de deschiderea Conferinţei de la Viena”: „Sperăm că 
Congresul de la Viena, când o fi să ieie o hotărâre asupra soartei Prinţipatelor 
nu va trece cu vederea dreapta cerere a moldo-valahilor în ceea ce priveşte 
naţionalitatea consfinţită prin vechi tractaturi... când ele s-au văzut silite a se 
închina armelor sultanilor, chiar atunci au făcut pe învingători ca să 
recunoască naţionalitatea lor, primind suzeranitatea, iar nu giugul 
acestora....Neatârnarea şi autonomia neamului moldo-valah este deci un drept 
vechiu şi legiuit...şi negreşit că va fi luat în seamă de Congresul Vienei. 
Patrioţii din Moldo - Valahia aveau toată dreptatea de a se rezema pe acele 
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tractaturi când, anul trecut, cerea arme Turciei şi Europei ca să mute teatrul 
războiului chiar în sânul Basarabiei”. Astfel, Girardin se arată binevoitor 
revendicărilor româneşti: participarea armatei la campania antirusă, desfiinţarea 
protectoratului rus, recunoaşterea autonomiei româneşti, chiar dreptul asupra 
Basarabiei şi transformarea lor în „Ţările de Jos” ale Europei.  

Deznodământul Războiului Crimeii (care a durat din 28 martie 1853 până 
în 1856) a creat un context european prielnic realizării unirii. Situaţia externă se 
arăta favorabilă; înfrângerea Rusiei şi hegemonia politică a Franţei ofereau un 
context benefic pentru punerea în practică a proiectului, cu atât mai mult cu cât 
Napoleon al III-lea, împăratul francezilor, dorea un bastion răsăritean convenabil 
politicii sale, care să contrabalanseze expansiunea rusească şi să contribuie, 
alături de Italia, la subminarea sau chiar la destrămarea monarhiei austro-
ungare. 

Pacea s-a încheiat prin Tratatul de la Paris (30 martie 1856), care 
cuprindea următoarele clauze pentru Principate: Se retrocedează Moldovei trei 
judeţe din Basarabia; Protectoratul ţarist este înlăturat, Principatele rămânând 
sub suzeranitatea Porţii, dar cu garanţia marilor puteri europene; 
Regulamentele organice vor fi revizuite potrivit dorinţelor românilor. În acest 
scop, se va convoca în fiecare principat câte un divan ad-hoc, reprezentând 
toate clasele societăţii. Dorinţele acestor divanuri vor fi examinate de puterile 
europene şi rezultatul final - exprimat printr-o convenţie, care se va încheia tot 
la Paris; Libertatea navigaţiei pe Dunăre şi neutralitatea Mării Negre.  

Înfrântă în Crimeea, de către Marile Puteri aliate Turciei, Rusia este 
nevoită, în 1856, să întoarcă Principatului Moldovei o bună parte din Bugeac: 
vestul şi toată linia Dunării, inclusiv o îngustă ieşire la mare în dreptul satului 
Jibrieni, cu o suprafaţă totală de 10.977 km2. Restituirea acestor teritorii s-a 
făcut în urma unor complicate negocieri între Franţa, Austria, Anglia şi Rusia 
(Imperiul Otoman, şi cu atât mai mult Principatele Române, erau simpli 
spectatori). Deşi cunoştea prea bine, fie şi numai din rapoartele consulului de la 
Iaşi, Victor Place, românitatea întregii Basarabii, Napoleon al III-lea al Franţei a 
dorit să menajeze Rusia, un posibil aliat, şi nu a impus, ca, de altfel, nici 
Austria, părăsirea întregii Basarabii (ce vis frumos, nerealizat însă!), teritoriu 
ocupat cu puţine decenii înainte, ci doar a malurilor Dunării.  

Unirea principatelor Moldova şi Muntenia. Votul popular, favorabil 
unirii în ambele ţări, rezultat în urma unor Adunări ad-hoc în 1857, a dus la 
Convenţia de la Paris din 1858, o înţelegere între Marile Puteri (Franţa, Rusia, 
Anglia, Prusia şi Sardinia, Imperiul Otoman şi Austria), prin care se accepta o 
uniune mai mult formală între cele două ţări, cu guverne diferite şi cu unele 
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instituţii comune. Întrunite în capitala Franţei pentru a lua în discuţie cererile 
celor două Divanuri ad-hoc (10/22 mai–7/19 august 1858), puterile europene au 
adoptat Convenţia de la Paris: Principatele își păstrau autonomia sub 
suzeranitatea Porții și sub protecția celor șapte puteri;  Se adopta denumirea 
de Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, fiecare având instituții proprii; 
Se înființau instituții comune precum Comisia Centrală de la Focșani, Înalta 
Curte de Justiție și Casație, armata; Se prevedeau principii de organizare și 
modernizare a viitorului stat (separația puterilor în stat, desființarea 
privilegiilor de clasă, egalitatea în fața legii, drepturi politice pentru creștini); 
Dreptul de vot rămânea cenzitar. Convenția de la Paris avea să joace rolul unei 
veritabile Constituții a Principatelor. Alegerile pentru Adunările Elective urmau 
să îi desemneze pe cei doi domni. 

Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza. În Moldova, în urma alegerilor din 
5/17 ianuarie 1859, a fost ales în unanimitate liderul unionist, moldoveanul 
(atenţie, Dodon şi gaşca!) Alexandru Ioan Cuza, reprezentantul „Partidei 
Naţionale”, născut la Bârlad, judeţul Fălciu, unde se născuse şi domnitorul 
Dimitrie Cantemir. De menţionat faptul că, până la răpirea Basarabiei, judeţul 
Fălciu cuprindea şi părţile Tigheciului din partea stângă a Prutului. Alegerea nu 
a fost simplă. Întrucât în textul 
Convenţiei nu se stipula ca 
domnii aleşi în cele două 
Principate să fie persoane 
separate, liderii unionişti au 
decis ca alesul Moldovei să fie 
desemnat şi în Ţara 
Românească. Deosebit de 
înflăcărat a fost discursul 
rostit de deputatul Vasile 
Boierescu în adunarea electivă 
din Bucureşti, la 24 ianuarie 
1859: „Pentru ce suntem împărţiţi în două câmpuri?” Oare nu suntem toţi fiii 
aceleiaşi mume? Care este cauza diviziunii noastre? Care este mărul discordiei 
dintre noi?”. Alexandru I. Cuza a fost votat în unanimitate. Astfel s-a făcut 
primul pas către definitivarea Unirii Principatelor Române. Ţările au intrat de 
atunci într-o uniune personală. Conceptul era cunoscut la acea vreme, dar nu 
însemna nimic în ce priveşte o unire politică. Orientarea unionistă a 
domnitorului a făcut însă ca acesta să acţioneze pe parcursul următorilor doi ani 
în sensul unirii pe toate planurile.  
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Impactul Unirii Principatelor în cele trei judeţe din Basarabia. În 
proclamaţia sa din 1859 către locuitorii Basarabiei, Alexandru Ioan Cuza zicea: 
„Venim printre voi ca Domn şi ca Părinte ca să vă aducem bucurie şi 
vindecarea rănilor de care aţi pătimit până acuma. Noi dorim ca să primiţi 
sosirea noastră în mijlocul vostru ca un semn de pace şi de mângâiere”. 
Locuitorii acestui ţinut s-au bucurat nespus de mult de împroprietărirea 
clăcaşilor, fiind izgoniţi călugării greci care-i exploatau. Legea rurală a fost mai 
benefică pentru ţăranii din partea dreaptă a Prutului (judeţele Cahul, Bolgrad şi 
Ismail, unde suprafeţele distribuite ţăranilor au fost mai mari decât în restul 
ţării: 86.734 m2 comparativ cu 72.680 m2 în Moldova şi 55.130 m2 în Muntenia 
„pentru săteanul cu doi boi şi o vacă”; 58.631 m2 comparativ cu 57 288 m2 în 
Moldova şi 35.755 m2 în Muntenia „pentru săteanul cu patru boi şi o vacă”; 
30.517 m2 comparativ cu 30.434 m2 în Moldova şi 20.578 m2 în Muntenia 
„pentru săteanul care n-avea decât o vacă”. De asemenea se desfiinţau claca, 
dijma, podvezile şi alte corvezi. După atâtea nedreptăţi câte i s-au adus în 
ultimii 100 de ani, în sfârşit, ţăranul era apreciat la justa-i valoare. 

Câtă dragoste faţă de domnul lor conţine Telegrama trimisă de locuitorii 
satelor din judeţul Fălciu (baştina domnitorului) lui Cuza după publicarea legii 
rurale: „Fapta pe care Măria-Voastră aţi isprăvit slobozind neamul românesc 
din boieresc, munca silită… este atît de mare cît nu o poate scrie niminea. 
Dumnezeul părinţilor noştri păstreze zilele Măriei Tale ferice, nebîntuite; îl 
rugăm să ia din zilele noastre şi a copiilor noştri şi să adaoge pe ale Măriei 
Voastre, să ne pui la cale pînă la sfîrşit. Rugămi-te dă-ne voie ca de acum 
înainte să te numim Părintele cel bine voitor şi slobozitorul neamului 
românesc”. Să ne amintim de un alt caz, similar - al gratitudinii locuitorilor 
ţinutului Tigheci faţă de domnitorul Constantin Cantemir, considerat 
domnitorul lor. Drept confirmare a dragostei faţă de domnitorul unificator, 
numele lui Cuza îl poartă localităţi din Basarabia, instituţii de învăţământ, străzi 
etc. 

De menţionat că odată cu reinstaurarea administraţiei moldoveneşti în 
judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail a fost reintrodus sistemul legislativ 
moldovenesc. Sub administraţia românească, au fost înfiinţate un gimnaziu în 
Ismail şi 125 de şcoli primare, aici fiind înscrişi 7000 de băieţi şi 944 de fete. În 
satul meu de baştină, Carpeşti (denumire provenită de la vechiul nume al 
dacilor care au populat Basarabia – carpii) – baştina ilustrului om de cultură şi 
preot, supravieţuitor al gulagului stalinist, Vasile Ţepordei, în 1861 a fost 
fondată o şcoală primară. Ceea ce regimul ţarist nu reuşise să realizeze în cei 
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aproape cincizeci de ani de guvernare în aceste judeţe (1812-1856) tânărul stat 
românesc a reuşit chiar în primii zece ani de existenţă. 

Reformele legendarului Cuza-Vodă şi ale primului său ministru, Mihail 
Kogălniceanu (ale cărui origini sunt, într-adevăr, legate de Cogâlnicul din 
Basarabia), au determinat organizarea învăţământului primar gratuit şi 
obligatoriu, de asemenea, a fost secularizată averea mănăstirilor (care ocupau 
un sfert din pământuri şi erau controlate de clerul grec), s-a impus sistemul 
metric („ocaua lui Cuza”) şi, mai ales, s-a realizat actul de împroprietărire cu 
pământ a ţăranilor (1864). Mareşalul şi omul politic Alexandru Averescu (1859 
- 1938) provenea din această regiune. El s-a născut în satul Babele (azi 
Oziornoe) de pe malul lacului Ialpug, clasele primare urmându-le la Ismail. 
Dacă cele trei judeţe din sudul Basarabiei nu ar fi participat împreună cu 
Moldova de peste Prut la Mica Unire din 1859, România nu l-ar fi avut pe 
mareşalul A. Averescu. Adevărate clipe de mândrie naţională. 

Cum poți să le asculți liniștit astăzi pe niște cozi de topor gen I. Dodon, 
M. Lupu care „se bucură” de ocuparea de către Rusia a Basarabiei, chiar își 
exprimă regretul că Rusia nu a ocupat întreaga Moldova (de ce nu întreaga 
Românie?), astăzi ar fi ruinat o Moldovă întreagă. 

 

Literatura și Arta, nr. 4, 25 ianuarie 2018 
http://www.revistasingur.ro/altele/18101-valeriu-dulgheru-basarabia-i-

unirea-principatelor-la-1859.html?q=altele/18101-valeriu-dulgheru-
basarabia-i-unirea-principatelor-la-1859.html 
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SOVEJA – O GURĂ DE RAI 
 

„Mă voi întoarce-n satul meu pe-un deal,/ De sub pământ veghind la veșnicie/ 
Și-o să cobor din cer pe-un cal,/ Soldat la nesfârșita noastră Românie”. 

(Vasile Puiu. Soveja, 8 august 2018). 
 

Soveja este un colț de rai pe harta României, așa cum l-a cântat 
basarabeanul Aleco Ruso în cea mai reușită variantă a Baladei Mioriței. 
Amplasată în văile dintre munți și pe versantele lor împădurite cu falnici brazi 
Soveja este cel mai ozonat loc din România. „Soveja e chiar în mijlocul 
pământului, după cum a fost Delphi pentru greci și muntele Meru pentru vechii 
indieni” (mai frumos nici că se putea!), scria părintele geografiei moderne 
românești academicianul Simion Mehedinți, fiu al acestor locuri.  

În acest minunat loc pe 5-6 august curent la invitația profesorului 
Constantin Macarie, cel mai versat specialist în studiul și răstălmăcirea Baladei 
„Miorița”, am participat pentru prima oară la Zilele Mioriței. Mergând spre 
Soveja cu profesorul Vasile Puiu pe măsura urcării în munți observam cum 
falnicii fagi erau tot mai mult înlocuiți de falnici brazi. Consideram că, deși sunt 
din Basarabia, îmi cunosc destul de bine Țara. Soveja a fost o nouă descoperire 
pentru mine.  

Pe lângă această splendoare naturală Soveja este un loc cu foarte multă 
încărcătură istorică și spirituală. Aici pe muntele Zboina, care se înalță falnic în 
zare, conform Baladei Mioriței se întâlnesc căile celor trei baci: moldovean, 
vrâncean și ungurean. În a. 2015 am participat la un alt frumos eveniment 
„Obârșia Mioriței” organizat în c. Cașin de Constantin Tudose, un bun 
cunoscător autodidact al Mioriței și tradițiilor populare, și primarul Daniel 
Soroiu, promotor fervent al culturii și tradițiilor românești, cum ar fi parada 
carelor cu coviltir organizată la Cașin. Momentul cheie al evenimentului a fost 
deschiderea și sfințirea unui frumos monument al Mioriței instalat pe muntele 
Zboina la întretăierea celor trei drumuri, o frumoasă sculptură din lemn cu trei 
fețe, fiecare dintre care orientată spre una din cele trei direcții din Baladă: 
localitățile Cașin (Moldova), Soveja (Muntenia) și Brețcu (Ardeal). La acest 
eveniment C. Tudose a reușit să-i adune pe reprezentanții celor trei „ciobănei” 
din Baladă.  

Alexandru Averescu este numele altui basarabean care este legat de                   
c. Soveja. În timpul Primului Război Mondial Soveja a făcut parte din arcul de 
rezitență „Mărășești-Mărăști-Oituz”, unde de fapt s-a hotărât destinul 
României Mari. „Pe aici nu se trece” au declarat ostașii eroi ai Neamului, 
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printre care și sovejeni, în noiembrie 1917. Și nu au trecut. Ostașul român, prost 
înarmat, flămând, desculț și dezbrăcat, a oprit valul germano-austroungar. Doar 
peste patru luni Basarabia, prima din provinciile românești înstrăinate, a revenit 
acasă din lungul (de peste 100 de ani) surghiun siberian. Ulterior s-au unit cu 
Patria-Mamă Transilvania și Bucovina. Eroul luptelor de la Mărășești a fost 
indiscutabil mareșalul Alexandru Averescu, basarabean, născut în s. Babele, 
județul Izmail din sudul Basarabiei. Drept recunoștință pentru eroismul 
sovejenilor Mareșalul Averescu a spriginit activ construcția faimosului 
Mauzoleu de la Soveja – un monument istorico-memorial important. „Vreau să 
vă spun doar atât: diferenţa dintre noi şi eroi este aceea că ei au venit şi au 
rămas, iar noi venim şi plecăm... Priviţi, dealurile de jur împrejur sunt brăzdate 
de tranşee, iar în acele tranşee nu s-au ascuns ostaşii ci s-au  ferit mai întâi de 
moarte pentru ca mai apoi, credinţa în Cristos şi cu acea nădejde că pentru 
ţară merită să mori, au ridicat pieptul în faţa gloanţelor. Suntem urmaşii, cei 
care ne bucurăm de viaţa” scrie un copil din Soveja. Vizitând Mauzoleul și 
muzeul adițional am rămas plăcut surprins. În pereții din interiorul mauzoleului 
erau plasate casete cu nume atât românești cât și germane. Este creștinesc acest 
lucru. Ostașul de rând, indiferent de ce parte luptă, nu poartă nicio vină și după 
moarte trebuiesc tratați la fel. În întregul spațiu sovietic era de neconceput să 
găsești un astfel de memorial. Alături de numele „eroilor lor” (care deseori 
erau adevărați criminali de război!) nu puteau să se afle și numele „dușmanilor  
lor”.  

 În comuna Soveja se află fosta mănăstire Soveja, monument istoric de 
arhitectură de interes național, ridicată în a. 1645 de Matei Basarab, domnitorul 
Munteniei, în semn de împăcare cu Vasile Lupu, domnitorul Moldovei. Din 
păcate, din ea se păstrează doar biserica „Nașterea Domnului”, turnul clopotniță 
și fragmente din zidul inițial. La 
Manastirea Soveja a fost 
surghiunit în a. 1846 poetul 
basarabean Alecu Ruso, care a 
cules cea mai frumoasă variantă 
(din cele peste o mie!) a baladei 
„Miorița” de la niște localnici 
și a trimis-o prietenului său 
Vasile Alecsandri la Iași pentru 
publicare (ambii patrioți români 
au pus umărul la Unirea 
Principatelor din 1859). Este o 

 
Casa în care a locuit poietul Aleco Russo. 
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confirmare în plus că evenimentul din Baladă s-ar fi petrecut pe acest „picior de 
plai”. 

Tot din aceste locuri, din s. Câmpuri, este și cunoscutul țăran moș Ion 
Roată, care a pledat atât de sincer pentru Unire, fiind inclus în Divanul ad-hoc 
de Unire a Principatelor. 

Despre vechimea multimilenară a acestor locuri vorbește situl arheologic, 
care cuprinde urmele unor așezări din eneolitic (cultura Cucuteni faza A). 
Conform opiniilor unor savanți străini împreună cu alte civilizații de la gurile 
Dunării (Hamangia, Gumelnița, Vinca) ar putea fi leagănul civilizației europene 
așa cum gurile Nilului au fost leagănul civilizației egiptene, gurile Indului – a 
civilizației indiene ș.a.m.d. Au fost găsite, de asemenea, vestigii din epoca 
Bronzului și perioadei Latène (cultura geto-dacă) fapt ce vorbește despre 
prezența dacilor în mileniul I al erei noastre fapt ce contrazice teoriile unor falși 
istorici unguri despre pământ gol la venirea lor spre sfârșitul secolului X. 

Grație profesorului Constantin Macarie în ziua de sâmbătă, 4 august, a 
fost deschis și sfințit un frumos muzeu. „Muzeul  Mioriţei este un muzeu 
închinat Centenarului Marii Uniri. Ne dorim ca acest mic Muzeu să devină 
Centru Documentar „Mioriţa””, a spus profesorul Constantin Macarie la 
deschidere. Manechine de tineri îmbrăcați în superbe costume populare de 
epocă, vestite covoare nationale, diverse obiecte vechi folosite în gospodărie, 
ceramică şi obiecte din lemn reprezintă pentru început importante vestigii ale 
Muzeului din comună. Este o frumoasă inițiativă de conservare a tradițiilor 
naționale în această epocă a globalizării.  

Un alt moment important a fost sfinţirea Crucii monumentale înălţate în 
memoria celor care şi-au jertfit viaţa pentru Țară. Locul a fost ales în frumosul 
Parc din comuna Soveja, pe o culme la hotar cu alt sat al comunei, de unde 
întreaga localitate se vede de jur împrejur, până departe, pe un câmpuşor cu 
flori sălbatice, aşa cum le-ar fi plăcut, desigur, celor plecaţi pe drumul fără de 
întoarcere. Pe mica estradă din Parc a prezentat un scurt concert cunoscutul 
colectiv artistic „Haiducii” din Basarabia, invitat de organizatori. 

Această acțiune a continuat cu prezentarea de către prof. C. Macarie a 
unui minunat film despre Miorița cu participarea cunoscutului sovejan Ioan cel 
Mare și discuții interesante pe marginea filmului. Această frumoasă zi a 
finalizat cu o cină la terasa unei minunate pensiuni împreună cu profesorul         
C. Macarie, profesorul universitar Gh. Geană, scriitorul băcăuan N. Ușurelu, 
poetul inginer V. Puiu, care a continuat până la miezul nopții. 

În ziua de duminică, 5 august, am participat la slujba de duminică, ținută 
de doi părinți, adevărați intelectuali, la frumoasa biserică „Nașterea Domnului”. 
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Am vizitat mormântul marelui geograf și geopolitician român Simion 
Mehedinți (1868-1962), născut în c. Soveja și format la școala lui Titu 
Maiorescu, prezentat atât de bine de profesorul Gh. Geană. Academicianul              
S. Mehedinți a desfășurat o vastă activitate culturală ca educator al maselor și, 
în special, al tineretului, prin scrierile și numeroasele sale conferințe ținute în 
fața studențimii române din centrele universitare ale țării. „Mai multe fapte 
dovedesc maturitatea sufletească a poporului romăn, nu numai prin lipsa 
sentimentului vulgar al răzbunării și alte însușiri, dar și prin acceptarea de 
bună voie a suferinței ca mijloc de purificare și perfecționare morală” scria 
marele savant. Gânduri atât de apropiate de cele din Miorița. Marginalizat de 
regimul comunist s-a stins din viață în a. 1962. 

Apoi în Căminul Cultural a avut loc un frumos concert cu minunatul 
colectiv artistic „Haiducii” din Basarabia, invitat de organizatori. În finalul 
Programului prof. C. Macarie a prezentat și comentat un film despre marele 
academician Simion Mehedinți, despre viața și activitatea pământeanului 
Sovejei. După aceasta împreună cu profesorul V. Puiu ne-am luat rămas bun de 
la oaspeții cășuneni sosiți la Zilele Mioriței, de la inimosul Constantin Macarie, 
principalul organizator al Zilelor Mioriței la Soveja, de la frumoasa localitate 
Soveja. 

A mai fost întoarsă o filă în calendarul sovejan al Mioriței! 
 

Revista „La Noi”, nr. 27-28. Foaie de cultură, istorie locală și educație.   
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DIN ISTORIA TEHNICII ÎN BASARABIA 

 

„Ingineria este o mare profesiune. Este fascinaţia de a vedea 
cum o plăsmuire a imaginaţiei se transformă cu ajutorul ştiinţei într-un 
plan pe hârtie. Ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau energie. 
Ca apoi să ducă la creşterea standardului de viaţă…Spre deosebire de 

alte profesiuni inginerului îi revine menirea să îmbrace scheletul ştiinţei 
cu viaţă, confort şi speranţe”. 

(Herbert Hoover – preşedinte al SUA, 1929-1933) 
 

Istoria civilizației umane este strâns legată de istoria tehnicii. Chiar și 
epocile de dezvoltare a Civilizației poartă denumiri inginerești: Epoca Pietrei -  
a tehnologiei pietrei; Epoca Bronzului - a tehnologiei bronzului; Epoca Fierului 
- a tehnologiei fierului. Însuși existența speciei umane este strâns legată de 
inginerie. Pentru a supraviețui Omul a trebuit să creeze permanent: să inventeze 
procedeul de dobândire a focului (o metodă pur inginerească); să inventeze 
arme de vânat (arcul, sulița, toporiștea ș.a.); să inventeze scule agricole 
(săpăliga, plugul, secera, râșnița, cuptorul ș.m.a.); să-și amenajeze locul de trai 
în peșteră cu mobilă rudimentară și blănuri, cu vase de ceramică, care deveneau 
nu doar utile dar și adevărate opere de artă (de ex. minunata ceramică 
cucuteniană!); apoi să-și construiască o casă de locuit, să confecționeze haine și 
încălțăminte; apoi să inventeze mijloace de transport pentru ași ușura viața: 
primele bărci dăltuite în lemn; roata și primele care ș.m.a.  

Deci, ingineria a fost (și rămâne!) motorul dezvoltării civilizației umane. 
În spațiul românesc există urme certe foarte vechi de răspândire a diverselor 
tehnologii inginerești. În domeniul metalurgiei rămân un mister secretele 
Metalurgiei Dacice: tehnologia de obținere a fierului aproape pur care nu 
ruginește (cunoscutele cuie dacice cu conținut de 99,97% de fier de peste 2000 
de ani „nu vor să ruginească”); obținerea lingourilor de oțel de peste 40 kg 
(romanii puteau obține doar bucăți de până la 25 kg). În domeniu construcțiilor: 
formidabila tehnică Murus Dacicus  de construire a zidurilor; betoanele dacice. 
În domeniul bijuteriilor din aur: minunatul tezaur tracic și geto-dac descoperit 
pe întreg teritoriul României este o dovadă a tehnologiilor de vârf utilizate de 
strămoși. Potrivit arheologului Barbara Deppert Lippitz, spiralele din aur masiv 
(au vârsta de peste 2000 de ani!) sunt „cele mai senzaţionale descoperiri ale 
ultimului secol”. Potrivit specialistei care a confirmat autenticitatea tezaurelor 
dacice, brăţările au fost realizate de meşterii din vremea dacilor într-o manieră 
rar întâlnită, de ştanţare şi batere la rece. „Spira de aur era obţinută dintr-un  
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lingou, martelat centimetru cu centimetru, până era transformat într-un fir lung 
de peste doi metri, cu o grosime relativ egală. Spiralele erau apoi rulate pe un  
tambur de lemn şi erau decorate cu ajutorul unor dăltiţe”, afirma Barbara 
Deppert Lippitz. Fiind o țară cu mari bogății naturale în spațiul românesc de 
timpuriu s-a dezvoltat mineritul, care necesita diverse mecanizări. Astfel în 
minele din România pentru prima oară  s-au folosit căile de lemn cu vagonete 
pentru transportarea minereurilor. Drept dovadă este vagonetul de lemn de la 
Brad, testat la 1550, care se află în Muzeul tehnicii de la Berlin. 

România deține întâietatea într-un domeniu atât de dezvoltat astăzi – 
industria petrolieră. Ploieştiul a stabilit, la 1857, o premieră mondială, devenind 
primul oraş din lume cu rafinărie. „Fabrica de gaz“ a fraţilor Mehedinţeanu a 
fost pornită cu echipamente din Germania şi, în acelaşi an, calităţile petrolului 
lampant obţinut la Ploieşti au făcut ca proprietarii să câştige prin licitaţie 
concesiunea pe mai mulţi ani a iluminării cu gaz a Bucureştilor. Resursele de 
petrol ale României sunt cunoscute şi exploatate încă din perioada Daciei 
Romane, urme ale „aurului negru“, numit atunci picula, fiind găsite pe 
ceramica din secolul al II-lea. Din secolul al XIII-lea, petrolul a început să fie 
cunoscut în Evul Mediu românesc sub numele de păcură, iar ulterior, în epoca 
modernă şi contemporană a jucat un rol cheie în dezvoltarea economică a ţării. 
România a fost prima ţară din lume cu o producţie de petrol înregistrată oficial 
în statisticile internaţionale. „The science of petroleum“ certifică în a. 1938, 
faptul că România a fost prima ţară din lume cu o producţie de petrol de 275 de 
tone înregistrată în statisticile internaţionale. A fost urmată de SUA în a. 1859, 
de Italia în 1860, de Canada în a. 1862 şi de Rusia în a. 1863. România, o țară 
recunoscută pe harta Europei doar la 1878, prin H. Coandă, T. Vuia, A. Vlaicu 
ș.a. a fost una din cele șase țări pionieri în dezvoltarea aviației: Franța, SUA, 
Germania, Anglia, Rusia și România. Compania aeriană româno-franceză 
CFRNA a fost fondată în a. 1919, realizând în a. 1922 primul zbor Paris-

  
 

Tehnologie dacică „Murus Dacicus” de 
construcție a zidurilor. 

 
 

Vagonetul de lemn de la Brad, 1550. 
Muzeul tehnicii, Berlin. 
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București, continuată ulterior până la Constantinopol. În a. 1926 are loc prima 
cursă internă oficială pe ruta București – Galați –Iași – Chișinău.  

Ruptă din trupul vechii Moldove la 1812 Basarabia a fost transformată 
într-o ordinară gubernie la periferia Imperiului Rus, preponderent agrară, 
înapoiată. Lipsa educației școlare, lipsa unei educații spirituale în biserică din 
cauza ținerii slujbelor într-o limbă neînțeleasă (rusă) i-au făcut pe basarabeni să 
fie „…cei mai inculți într-o țară de inculți, cei mai ignoranți într-o țară de 
ignoranți” după cum scria martorul acelor timpuri marele patriot basarabean 
Ion Costin. Astfel știutorii de carte (cei care puteau să citească și să scrie) în 
Rusia reprezentau 6%. Cu toate acestea acest colțișor de pământ a dat 
imperiului rus personalități marcante precum: Vasile Carazin (Caragea) (1773-
1842), numele căruia îl poartă Universitatea din Har’cov; Mihail Heraskov 
(Herescu) (1733-1807), director al Universității din Moscova; Ilia Mecinicov, 
descendent al lui N. M. Spătaru, mare biolog, Laureat al Premiului Nobel; Leon 
Caso (1865-1914), ministru al învățământului în Rusia, mare reformator, 
candidat la postul de prim ministru al Rusiei; Alexandru Sturza (1791-1854), 
unul din organizatorii învățământului public în Rusia, diplomat, mare om de 
știință basarabean. Astfel, la începutul sec. al XIX-lea, din 9 universități care 
activau în Rusia patru erau ctitorite de descendenți moldoveni, scrie Gh. 
Bezviconi în studiul său „Contribuția românilor la fondarea a patru 
universități din Rusia”. Care a fost (și mai este!) recunoștința rușilor? 
„Recunoștința este floare rară, nu crește pe sub toate gardurile”. În această 
perioadă o întreagă pleiadă de oameni ai științei basarabeni activau în România: 
Alexandru Hajdeu (1811-1872, membru fondator al Academiei Române, 1866); 
Constantin Stamati (1786-1869, membru fondator al Academiei Române, 
1866); Bogdan Petriceicu Hașdeu (1838-1907), academician, enciclopedist, 
unul dintre cele mai mari personalități ale culturii române din toate timpurile; 
Aleco Ruso (1819-1859), basarabeanul care a cules cea mai frumoasă variantă a 
Mioriței; Vasile Stroiescu (1845-1926, membru de onoare al Academiei 
Române).  

Basarabia era tratată de Imperiul Rus ca o colonie. În a. 1901 în Basarabia 
s-au importat doar 20% din exportul producției agricole atunci când era o lipsă 
acută de tehnică agricolă, mașini cu aburi, batoze etc. Într-o măsură oarecare s-
au dezvoltat unele domenii industriale, în special de procesare a producției 
agricole: mori de apă, de vânt, mori cu abur ș.a. Au apărut diverse ateliere de 
meșteșugărit (croitori, cizmari, lemnari, fierari ș.a.) care produceau 
îmbrăcăminte, încălțăminte, covoare, articole de lemn și ceramică, veselă ș.a. 
Inginerul basarabean Ștefan Sârbu, rusificat Serbov, a fost pionierul metalurgiei 
basarabene. După absolvirea facultății tehnice a Universității din Sankt- 
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Petersburg  a fondat în a. 1886 la Chișinău prima uzină-turnătorie de fontă. 
Actualmente pe locul acestei turnătorii se află uzina „Hidropompa”, de 
asemenea a stat la baza fondării Uzinei de mașini de turnare din Tiraspol. Uzina 
turna diverse construcții metalice, in special, cu aspect decorativ. Pe scările din 
Corpul rectoratului al Universității Tehnice a Moldovei se mai păstrează 
inscripția (evident în limba rusă) „Uzina Ș.I. Serbov / Or. Chișinău”. 

Un domeniu care s-a dezvoltat relativ bine în perioada țaristă a fost 
transportul feroviar. Astfel, prima linie de cale ferată a fost inaugurată în a. 
1871 – „Tighina – Chișinău”. Apoi, în ordine cronologică, au urmat: „Chișinău 
– Ungheni Prut” (1876) „Tighina – Reni – Galați” (1877); „Lipnic – Volcineț – 
Otaci” (1893); „Bălți – Noua Suliță” (1894); „Valul lui Traian – Debarcader” 
(1910); „Ungheni – Bălți (1916); „Foltești – Vulcănești” (1916)  ș.a. Este 
interesantă istoria podului de cale ferată de la Ungheni. La 6/18 mai 1872 a fost 
încheiată la București convenția româno-rusă privind joncțiunea liniilor de căi 
ferate ruse cu cele române, Iași-Chișinău și a apărut astfel necesitatea de a 
construi un pod rezistent peste Prut. Inițial podul a fost construit din lemn însă 
în urma primei testări a cedat unul din pilonii din lemn. Din cauza deteriorării 
rapide a situaţiei geopolitice din Balcani s-a luat decizia de a construi rapid un 

 
 

Pavilionul inginerului S. Serbov la Expoziţia Agricolă şi Industrială din 
Chişinău din anul 1889.  
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pod metalic. Podul feroviar a fost construit în perioada 1876-1877, după 
proiectul arhitectului francez Gustave Eiffel. Podul a fost deschis pe 9/21 aprilie 
1877, cu doar trei zile înainte ca Rusia să declare război contra Turciei. A fost 
evident interesul geopolitic al Rusiei de a dezvolta rețeaua de căi ferate. 

Perioada interbelică. La 27 martie 1918 (în acest an se sărbătoresc o sută 
de ani!) Sfatul Țării votează Unirea Basarabiei cu România. Acest important 
eveniment a pus începutul refacerii legăturilor istorice între cele două maluri pe 
diferite dimensiuni. Startul l-au dat inginerii. La doar două luni, pe data de 27 
mai 1918, la Iași în amfiteatrul de fizica al Universității din Iași, a avut 
loc prima consfătuire de creare a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România 
(AGIR). Adunarea generală de constituire a Asociaţiei a avut loc pe 12 august 
1918, la Iaşi cu participare activă a inginerilor basarabeni.  De menționat că la 
acea dată 2/3 din teritoriul României era ocupat de trupele germane și austro-
ungare, majoritatea inginerilor care au aderat la Asociație fiind din Moldova, 
Basarabia și Bucovina. În primii ani de activitate, președinte al Filialei AGIR 
din Basarabia era ing. I. Granițchi. 

Al 6-lea Congres AGIR s-a ținut între 13 și 20 septembrie la Chișinău. 
Deschiderea Congresului a avut loc pe 13 septembrie, ora 16.00, în Sala 
Eparhială, în care s-a hotărât Unirea Basarabiei cu Patria-Mamă la 27 august 
1918 în prezența miniștrilor Traian Moșoiu, Ion Inculeț, Pantelimon Halipa. 
Președintele congresului a fost Gh. Buciușcan, președintele Filialei AGIR din 
Basarabia. În a. 1925, 10% din numărul membrilor AGIR erau din Basarabia și 
Bucovina. Printre inginerii membri AGIR din Basarabia, în a. 1925, era și         
N. Profiri, care în a. 1949 a devenit președinte al Asociației Științifice a 
Tehnicienilor (AST), înființată prin unirea AGIR cu Societatea Politehnică. 
Inginerul șef I. Demetrescu, subdirector general de poduri și șosele, a prezentat 
Programul construcției șoselelor principale din Basarabia, pentru care s-au pus 
la dispoziție fondurile necesare. În perioada 1918-1937 în Basarabia au fost 
construite 600 km de șosea națională și circa 200 km de șosele regionale. 

Sub regimul ţarist, numărul şcolilor era redus, astfel încât existau 
reşedinţe de ţinut care nu dispuneau de nici o şcoală secundară. „Dacă în 1917 
în Basarabia nu existau decît 1383 de şcoli primare (din care 839 în satele 
româneşti, 544 în satele ruseşti şi cele mixte) cu un număr total de 80 991 de 
elevi, în primii şapte ani care au urmat Unirii acest număr a sporit cu 493 de 
şcoli, printre care se numărau şi 91 de grădiniţe de copii. Numărul total al 
elevilor s-a dublat în anul 1924, constituind 176 856 de elevi”. Aşadar, spre 
sfârşitul anului 1926, în Basarabia funcţionau 2661 de şcoli şi grădiniţe de 
copii, toate întreţinute de stat, în care erau antrenate 6846 de cadre didactice. În 
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intervalul de 20 de ani ce a urmat Unirii, numărul şcolilor s-a dublat, iar cel al 
membrilor corpului didactic s-a triplat. 

În a. 1930, din cei 2864402 de locuitori ai Basarabiei 1386845 erau 
analfabeţi, adică cei care ştiau să citească alcătuiau peste 50 % (faţă de 10,5%  
bărbaţi şi 1,7% femei înainte de Unire). Acest rezultat se datorează nu numai 
legii despre obligativitatea învăţământului primar ci, în primul rând, 
caracterului naţional al învăţământului. 

Un rol important în progresul cultural și științific al Basarabiei a aparținut 
școlii superioare - facultăților de Teologie (1926) și Agronomie (1933, la 
aniversarea a 15 ani de la Unirea Basarabiei cu România) ale Universității din 
Iași deschise la Chișinău, precum și celor trei conservatoare particulare de arte 
frumoase „Unirea”, „Național” și „Municipal”, care au constituit veritabile 
așezăminte de învățământ superior în perioada interbelică.  

Deoarece economia Basarabiei se baza preponderent pe agricultură o 
atenție specială a fost acordată dezvoltării învățământului agricol, aproape 
inexistent până în 1918. În acest sens a fost creată Școala Națională de 
Viticultură din Chișinău cu patru ani de studii.  

Deosebit de importantă pentru soarta ţăranilor basarabeni a fost reforma 
agrară, înfăptuită în Basarabia în perioada 1920-1923, efectuată de Guvernul 
României, în special, pentru ţăranii basarabeni. În rezultatul reformei, fiecare 
basarabean a primit pământ în funcţie de numărul de membri ai familiei, de 
zona în care se afla. În această perioadă, Basarabia devenise un mare exportator 
de produse agricole (cereale, vin, fructe, vite etc.) în Germania, Cehoslovacia, 
Palestina, Egipt, Austria ş.a. Acest fapt cerea căi de comunicație, tehnică 
agricolă. 

Dezvoltarea industrială a Basarabiei era orientată mai mult spre 
satisfacerea necesităţilor locale. Ea se află în raport direct cu 
relaţiile economice, condiţiile materiale, tehnice şi sociale ale Basarabiei (până 
la 1917 industria Basarabiei era orientată spre satisfacerea necesităţilor 
Imperiului Ţarist şi depindea în mare măsura de piaţa rusească). În perioada 
interbelică în Basarabia au fost restabilite şi construite peste 3000 de 
întreprinderi industriale mari şi mici. Din ramurile industriale, în ritmuri mai 
rapide se dezvolta îndeosebi industria alimentară. În Basarabia interbelică 
existau 6208 mori de vânt de puteri mici (parțial construite în perioada țaristă), 
zeci de mici microhidrocentrale.  

De menționat faptul că mulți ingineri și cercetători basarabeni activau în 
diverse întreprinderi și instituții de cercetare în afara Basarabiei (în alte părți ale 
României Mari. De menționat că basarabeanul Teodor Gârnet (1911, Roșu, 
Cahul - 1999, Brașov), inginer, a construit, în 1942, cel mai ușor motor de 
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avion din lume IAR-7M, care mai este folosit până în ziua de azi de mai multe 
avioane ușoare. Basarabenii Ion Coșereanu, Vladimir Timoșenco și Alexandru 
Zota au fost consultanți principali la crearea avionului IAR-93, avion pentru 
atac la sol, aflat acum în dotarea Aviației Militare Românești. Serghei Ciachir 
este unul dintre marii piloți români (originar din județul Orhei,  Basarabia), care 
a pilotat IAR-80 si IAR-81 din prima si până în ultima zi de război.  

Primele reprezentante ale Forțelor Armate Române, care au trecut Prutul 
pentru eliberarea Basarabiei la 22 iunie 1942, au fost escadrilele de IAR-80 ale 
Aviației Românești, care a transformat într-un adevărat cimitir de avioane 
sovietice aerodromul de la Bolgrad. „Măturam totul în cale, ceea ce i-a făcut pe 
ruși să poreclească escadrilele românești de IAR-80 drept Măturoiul 
Romanesc”, își amintea pilotul Serghei Ciachir (1917, Orhei – 2003, București). 
În luptele de eliberare pentru Basarabia, aviatorii români au distrus cu pierderi 
minime 242 de avioane sovietice, 150 la sol și restul prin lupte aeriene și cu 
ajutorul artileriei anti-aeriene. 

Vladimir Stângaciu (1907, Orhei – 2002, București). Pilot, mecanic 
inginer de aviație, pionierul hidroaviației românești, primul director al 
TAROM, cadru universitar la Institutul Politehnic București, General Aviator. 
A zburat pe un avion de tipul IAR-39, model biplan care era utilizat pentru 
bombardament uşor şi serviciu de observaţii. A luptat ca un erou şi la numai 24 
de ani era cavaler al ordinului „Virtutea Aeronautică” cu Panglică de Mihai 
Viteazul. A avut „Steaua României”, „Coroana României”, „Crucea de Fier”. 

Perioada postbelică. Ocuparea Basarabiei de trupele sovietice la 28 iunie 
1940 a avut consecințe grave pentru românii basarabeni dintre Prut și Nistru. 
220501 de basarabeni, în mare parte intelectuali, au reușit să se refugieze în 
România. Ulterior (până în a. 1941) alte câteva mii au trecut clandestin sau cu 
acordul sovieticilor în România. În a. 1944, știind ce îi așteaptă (după 
experiența amară de la 1940), alte câteva sute de mii s-au refugiat în România. 
Cu regret 56450 din ei au fost „repatriați”, o bună parte fiind trimiși în Siberia.  
Pe fronturi au căzut peste 70000 de basarabeni. Foametea din anii 1946 – ’47 
ne-a sărăcit de alte 250 – 300 de mii de suflete.  Iar deportările (13 iunie 1941,  
6 iulie 1949 si 1 aprilie 1951) au trimis în Siberia circa 100 de mii de persoane,  
ultimii intelectuali rămași. A urmat cel de-al patrulea val de deportări (1955-
1989) în formă de recrutări la muncă, campanii de desțelenire, șantiere 
konsomoliste, așa numita instruire prin FZO (instruire pentru fabrici) ș.a., care, 
conform istoricului Larry Wats, a atins cifra de peste 1500000. Această enormă 
cifră este argumentată de statisticele Partidului. Conform datelor organizației de 
partid republicane doar în perioada 1971-1975 în Moldova au venit 528300 
persoane și au plecat 380700, a. 1076-1980 – respectiv 522900 și 423200, în 
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1981 – 1985, 594900 și 451300. Se observă că perioadele coincid cu perioada 
așa numitei „industrializări a Republicii”. Toate fazele așa numitului „ajutor 
frățesc și dezinteresat” a Basarabiei cu cadre, inclusiv industrializarea, au fost 
parte componentă a unui plan diabolic de deznaționalizare, de rusificare a 
Basarabiei. Astfel în Basarabia se formase un vid absolut în rândurile 
intelectualității autohtone. Totuși Basarabia a demonstrat capacități enorme de 
renaștere spirituală și identitară, de refacere în termeni foarte scurți a rândurilor 
elitei intelectuale pe toate dimensiunile unei societăți creative, astfel încât 
diversitatea realizărilor de complexitate majoră să încapă în anii de o viață a 
unui om.    

Industrializarea Republicii Moldova. După finalizarea constituirii tuturor 
structurilor de stat şi completării lor cu „cadre”, deportarea masivă a celei mai 
conştiente pături sociale (intelectuali, cei mai buni gospodari), finalizarea 
procesului de colectivizare forţată, introducerea forţată a limbii ruse în sistemul 
de învăţământ, în toate sferele sociale, procese care au necesitat aducerea 
masivă a „specialiştilor”, procesul de deznaţionalizare încetinise. La moment 
nu era creat suportul, motivul aducerii noilor  elemente străine. Trebuia 
continuat procesul de diluare a elementului naţional care încă mai rămânea unul 
important. Pentru a-i da un nou imbold acestui proces ştabii din Kremlin au 
elaborat „programul de industrializare a RSSM”. Nu se pune nicicum 
întrebarea dacă trebuia sau nu industrializată Republica. Bineînţeles că da. Dar 
nu în aşa mod. Au fost cunoscute cazuri când sub pretextul de a aduce 
„specialişti” la întreprinderile industriale nou create erau aduşi până şi paznici, 
salahori, cărora în calitate de „specialişti invitaţi” li se acorda spaţiu locativ fără 
a aștepta, atunci când băştinaşii stăteau în rând pentru a obţine un apartament 
câte 20 - 25 de ani. După distrugerea complexului industrial, în multe cazuri cu 
participarea directă a conducătorilor alogeni de diferit nivel, astăzi am rămas 
fără industrie dar cu un un substrat alogen șovin, agresiv și antinațional. 

Industrializarea RSSM s-a făcut prin dezvoltarea rapidă a ramurilor: 
electronică, microelectronică și radiotelecomunicații; construcția de mașini; 
energetică; construcția civilă și industrială; procesarea producției agroalimentare 
etc. Deschiderea întreprinderilor noi, în special constructoare de maşini şi 
electronica, era planificată la Moscova. De regulă, acestea erau deschise în baza 
unor întreprinderi existente în URSS. De exemplu, Uzina de Tractoare din 
Chişinău a fost deschisă în baza Uzinei de Tractoare din Altaisk. Specialiştii de 
toate nivelurile (şefi secţii de producere, şefi secţii de proiectare şi tehnologice, 
şefi ai multor servicii) au fost aduşi în calitate de specialişti invitaţi din Altaisk.  

Ivan Bodiul, care a devenit la 29 mai 1961 noul prim-secretar al PCM, 
explică în memoriile sale situaţia analizată anterior cu privire la dislocarea 
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locuitorilor Moldovei în afara hotarelor Republicii datorită excesului enorm al 
rezervelor de muncă în Republică, în special în sate. Pentru lichidarea acestui 
neajuns şi asigurarea locurilor de muncă, în timpul guvernării lui (1961-1980), 
s-au construit întreprinderi industriale mari precum: „Signal”, „Mezon”, 
„Sciotmaş”, „Volna” ş.a. Pentru a demonstra că în Republică nu a fost dusă o 
politică de modificare a componenţei naţionale I. Bodiul releva că procentul 
moldovenilor în totalul populaţiei (în urma construcţiilor noilor uzine şi 
invitarea „specialiştilor”) practic nu s-a schimbat: 64,0% în 1960, 64,1% în 
1980. Cunoscând că în anii ’90 procentul moldovenilor (românilor) constituia 
în RSSM apr. 65% aceste date par să fie reale dacă nu se ia în consideraţie un 
aspect ascuns al politicii migraţionale a PCM. Dacă cota românilor moldoveni 
în structura populaţiei din Republica Moldova a rămas aproximativ aceeaşi asta 
nu înseamnă că nu au fost aduşi alogeni în perioada 1960-1980. Pur şi simplu 
majoritatea celor aşa numiţi „invitaţi” se oploşeau în oraşe şi orăşele, născând 
1-2 copii în familii, atunci când în familiile românilor moldoveni de la ţară se 
năşteau 5 – 6 (în unele cazuri şi 11-12 copii de către mamele eroine). Doar acest 
fapt a salvat RSSM de modificarea esenţială a structurii populaţiei în folosul 
alogenilor. Din acest punct de vedere ar trebui să le fie ridicat un monument 
mamelor românce de la ţară, să fie  nu cum face președintele Dodon de Ziua 
Femeii, care invită doar „frontovici”. 

În realitate la majoritatea întreprinderilor industriale procentul alogenilor 
(ruşilor, ucrainenilor ş.a.), în special în rândul personalului de conducere şi al 
„specialiştilor”, era mare. De menţionat, de asemenea, că marea majoritate a 
întreprinderilor industriale erau cu specific militar şi erau subordonate direct 
Ministerelor de la Moscova. Astfel încât la momentul obţinerii independenţei în 
a. 1991, majoritatea directorilor nu se supuneau ministerelor locale, fapt ce a 
făcut ca întreprinderile să fie metodic distruse, furate, şi rând pe rând să dispară.  

În pofida construcţiei  multor fabrici şi uzine în perioada 1961-1980, cu 
care I. Bodiul se mândrea (şi avea dreptate pentru că acestea au constituit baza 
complexului industrial al RSSM creat în anii respectivi), totuşi problema 
asigurării locuitorilor RSSM cu locuri de muncă nu era soluţionată. Băştinaşii 
încă mai constituiau „fondul uman”, care putea fi orientat oricând în alte 
republici, iar la aceste uzine noi încă se mai aduceau „specialişti” din afară.    
S-au schimbat numai rutele prin care locuitorii Moldovei erau trimişi la muncă. 
În anii ’70 ai sec. XX, aceste direcţii erau: construcţia magistralei Baical-Amur, 
regiunea Tiumen, în care s-a început extragerea petrolului şi a gazului din 
zăcămintele locale, Nordul şi Orientul Îndepărtat, Ucraina şi Kazahstan. 
Această experienţă a continuat până la sfârşitul anilor ’80. 
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Actualmente constatăm că mai toate aceste întreprinderi industriale au 
dispărut, s-au transformat în Mall-uri, depozite. A rămas însă armata de 
„specialişti invitaţi”, care au format, în mare parte, pătura agresivă alogenă 
prorusă, foarte activă în alegeri de diferit nivel. Indiscutabil, în acea perioadă de 
aproximativ 30 de ani, a fost construit un complex industrial avansat pentru 
acele timpuri. Dar modul cum a fost conceput a fost unul imperfect, fiecare 
întreprindere fiind concepută ca un element foarte specializat în întregul 
complex industrial al URSS. 

 
În culegerea „Centenarul Asociației Generale a Inginerilor  

din România”, 15 – 17 noiebrie 2018. ed. AGIR 
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CAPITOLUL V 

Putinism, socialism, dodonism 
si alte isme 

 
„Un socialist este un comunist care s-a mutat de la bloc la vilă”. 

(Dorel Schor) 
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BOLȘEVICUL DODON DOREȘTE SÂNGE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 
 

„Cine vrea să-și spele mâinile în sângele 
unioniștilor?” se întreabă jurnalistul Petru Bogatu cu 
referire la făcătura dodonistă „Spânzurătoare pentru 
unioniști”. Indiscutabil, este kremlinezul Igor Dodon. 
Chiar dacă făcătura antiunionistă nu este în direct 
opera lui Dodon vinovatul moral rămâne Dodon.  
Explic de ce! Pe parcursul a șase ani de când prin furt 
a pus laba pe partidul dnei Veronica Abramciuc și V. 
Crâlov (acest raider se află în proces de judecată!) 
pentru a se arăta ce mare e (în realitate este un pigmeu 
– slugă a stăpânului Putin), practică un limbaj tipic 

bolșevic (în stilul mentorilor săi): agresiv, xenofob, cu chemări la vărsări de 
sânge, bădărănesc, agramat. „Noi î-i vom lichida pe toți (eserii, menșevicii – 
n.n.) fără milă, la noapte… Ei trebuie să fie zdrobiți, fără milă, pretutindeni” 
scria la 1918 „marele umanist” V. Lenin. 
„Noi îi vom lichida pe unioniști” declară 
Dodon. „Trebuie să promovați o teroare 
necruțătoare masivă împotriva culacilor, 
popilor și albgardiștilor… Elementele 
dubioase să fie închise în lagăre de 
concentrare în afara orașului (iată cine 
este autorul lagărelor de concentrare, nu 
Hitler!) scria la 9 mai 1918 V. Lenin. 
„Iată de ce eu insist asupra interzicerii 
prin lege a unionismului şi pentru 
tragerea la răspundere a celor care 
organizează campanii şi acţiuni de lichidare a statului Republica Moldova 
(trimiterea în gulag a 55% din populație – atâți unioniști a arătat ultimul sondaj 
în Chișinău!) a declarat recent Dodon. „…Cei o sută de mii de susţinători (din 
Transnistria și Găgăuzia-n.n.) aşteaptă ordinul…”, declara câțiva ani în urmă 
Dodon când timp de jumătate de an a organizat „pohodul asupra Chișinăului” 
care pe 23 noiembrie 2013 s-a realizat într-o jalnică mărșăluială a câtorva mii 
de tipi aghesmuiți. „Nu vă jucaţi cu focul” a ameninţat în repetate rânduri 
kremlinezul. „Trebuie să condamnăm propagarea acestei molime politice 
(unionismul – n.n.) în Republica Moldova… Majoritatea absolută a cetăţenilor 
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Republicii Moldova condamnă ferm acţiuni unioniste (de unde a luat această 
minciună! Rezultatele sondajelor arată contrariul!), distrugătoare de ţară, şi 
unirea niciodată nu se va produce”. „O să-i punem la punct pe toți 
(unioniștii!)”. „Moldova fără oligarhi (dar tocmai el, cu atâtea proprietăți, este 
unul din oligarhi!), Moldova fără unionişti”. „Unionizmul Trece. Patria 
Ramîne”. „Cei care luptă la Chișinău pentru Unirea cu România „sunt niște 
lepădături”, care trebuie pedepsite prin lege. Aceștia sunt paraziți care 
pledează pentru lichidarea statalității Republicii Moldova”. „Ca șef de stat, voi 
forma un Front Național (ca un Makaka î-l copie pe bosul său Putin!), pentru a 
oferi o platformă de rezistență tuturor cetățenilor Republicii Moldova care sunt 
împotriva unirii și care vor sa păstreze statalitatea și identitatea 
moldovenească”. „V-ați luat catrafusele și ași plecat peste Prut (unioniștii-
n.n.)” cheamă și valetul lui Dodon Ivan Ceban, actualmente mare candidat la 
primăria Capitalei. Este un curs periculos, pe care-l promovează acest Pavlic 
Morozov pre nume Dodon. Și aceste chemări la vărsări de sânge nu puteau să  
nu fie auzite. 

La chemarea șefului a apărut deja această „platformă de rezistență”. 
Drept argument este ultima făcătură dodonistă. „Iată ce vom face cu fasciştii-
unioniştii după alegerile parlamentare. Însă pentru asta noi trebuie astăzi să 
votăm împotriva unirii. Moldova este şi va fi ţara noastră. Să spunem „Nu” 
unirii. Preşedintele Dodon este alături de noi”, se arată în mesajul care însoţea 
fotografia postată pe pagina „Unionizmul Trece. Patria Ramîne” (mi-a plăcut 
reacția unui internaut „Dodon și bolșevicii lui se trec, Unirea va rămâne!”), 
care se asociază cu președintele Dodon (dreptul de autor îi aparține, apare pe 
panourile postate pe toate drumurile!). Postarea a generat peste 700 de reacții și 
peste 190 de distribuiri, fapt care denotă o răspândire largă a mesajelor care 
instigă la ură, menționează PromoLEX. 

Să ne amintim și de amenințarea unui alt derbedeu socialist la postul de 
televiziune Accent TV de acum un an: „Dați-mi un automat și eu personal î-l 
voi împușca pe Dorin Chirtoacă”. Dar și mai recentă a găgăuzului Dudoglo: 
„Eu voi apăra cu automatul în mână Găgăuzia dacă unioniștii vor face unirea 
cu România”. Iar „președintele întregului popor” Dodon prin declarațiile sale 
bădărănești stimulează aceste instincte animalice. 

„Voi, aici în Găgăuzia, nu v-aţi temut de Chişinăul oficial şi aţi ieşit la 
referendum (se referă la referendumul din 02.02.2014), şi aţi spus toţi 
împreună, că voi pledaţi pentru a fi alături de Rusia, pentru a fi în Uniunea 
Vamală… Nu avem altă opțiune decât să fim împreună și împreună vom riposta 
dur împotriva celor care vor sa distrugă statalitatea Moldovei” a declarat 



216                                                                                              Valeriu Dulgheru                 
 
Dodon la un miting de susținere a Irinei Vlah la alegerile bașcanului Găgăuziei. 
Nu este aceasta o stimulare nesimulată a separatismului. „Să dăm dreptul 
Transnistriei la autodeterminare. Dacă, cumva, la o anumită etapă, cineva din 
Chişinău va decide să se unească cu România, Transnistria trebuie să aibă 
dreptul la autodeterminare şi la înfiinţarea propriului stat recunoscut de toţi. 
Apropo, acest lucru este prevăzut în Legea privind statutul Găgăuziei… În 
soluţionarea acestei probleme trebuie să-şi vadă victoria politică, geopolitică, 
diplomatică toate părţile. Pe lângă Chişinău şi Tiraspol, pe această problemă 
trebuie să-şi vadă partea sa de succes şi Rusia, şi UE, şi SUA. Sunt convins că 
ei au nevoie de această victorie (de acord. Atunci, Armata a 14-a să fie retrasă 
din Transnistria, iar in locul ei să fie aduse forțe cu adevărat pacificatoare 
constituite din unități ale SUA, UE și Rusia)”, a declarat Dodon recent. Și asta 
se numește statalitate!!! Halal de așa statalitate și de așa președinte suveran! 

„Domnul Dodon se comportă în general ca un președinte de colhoz și pe 
cetățenii statului Republica Moldova îi tratează ca pe niște iobagi, cărora 
poate să le dea cu piciorul în fund și să le dea indicații ce să facă”, a declarat 
recent fostul președinte al Curții Constituționale A. Tănase într-un interviu 
pentru Europa Liberă. În legătură cu utilizarea de către Dodon fără acceptul 
autorului a cântecului „Codrii mei frumoși…” în scopuri propagandistice (de 
fapt este un furt!) maestrul Eugeniu Doga a declarat indignat: „„Codrii…” îi 
scris nu pentru politicieni ci pentru oameni care iubesc muzica da nu săbiile și 
topoarele. El cheamă la dezbinare, la separatism…Dodon a privatizat 
dragostea față de Moldova. El o iubește iar noi o urâm!”. 

„Dar decorarea separatiștilor de la Comrat și Tiraspol cu distincții 
de stat nu este un atentat la independența Republicii Moldova?” se întreabă 
N.Tudoreanu, primarul localității Feștelița, raionul Ștefan-Vodă (semnatarul 
nr. 2 al Declarațiilor de Unire cu România). „Dodon nu s-a speriat de 
referendumurile organizate în Găgăuzia, nu se teme de pregătirile militare 
pe care le face GOTR în Transnistria, ci doar de Unire. Nu a cerut nicioda-
tă pedepsirea celor care ne-au împușcat în 1992 la Nistru, dar este gata să 
bage la închisoare unioniștii. Din păcate pentru el și din fericire pentru 
românii de pe ambele maluri ale Prutului, nu prea mai poate face mare 
lucru odată pornit tăvălugul Unirii” a scris pe o rețea de socializare 
președintele PUN A. Șalaru. De fapt în timpul mandatului lui Dodon procentul 
unioniștilor a crescut vertiginos. Dar și semnarea Declarațiilor de Unire cu 
România de către cele peste 150 de primării din Republica Moldova este 
„meritul” lui Dodon. În calitate de acțiune de contracarare a unionismului 
Dodon va împărți primăriilor „stataliste” din Republica Moldova câte un  
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„drapel istoric” cu cap de Dodon. 

Prin tot ce face acest kremlinez seamănă ură și discordie în societate, 
promovează separatismul la nivel de stat (ceea ce e absurd!) care de fapt este 
adevărata primejdie la existența statului Republica Moldova, lucrează împotriva 
statului. Chiar și în timpul ultimei întâlniri cu „omologul său” (așa î-l consideră 
pe separatistul transnistrean V. Krasnoselskij. Chiar și obtuzul Voronin nu s-a 
coborât atât de jos!) la 
Tighina să vedem cum a 
apărat acest trădător interesele 
statului. De bine de rău, în 
sfârșit s-a ajuns la o soluție 
favorabilă Republicii 
Moldova la granița de est cu 
Ucraina – crearea punctelor 
comune de control moldo-
ucrainene. Iar „președintele 
întregului popor” Dodon este împotrivă. La 23 mai 2017 a susținut ideea de 
creare a acestor puncte, iar acum, după critica în adresa lui venită din partea 
deputatului Dumei de Stat a Rusiei K. Zatulin, este împotrivă. Cere ca punctele 
de control moldo-ucrainene să fie transferate Transnistriei! Și asta pe lângă alte 
„acțiuni frățești” acordate „prietenului său” Krasnoselskij (desigur la ordinul 
Kremlinului!): gătința de a prelua datoria enormă a Tiraspolului Rusiei pentru 
gazul consumat și neplătit de peste 7 mlrd dolari; procurarea energiei electrice 
de la Cuciurgan, care-i aduce bugetului regimului de la Tiraspol peste 70 mln 
de dolari (este declarația lui Dodon!). Ale cui interese apără acest ditamai 
„președinte de țară”? Chiar și Voronin la timpul său declarase că „prin gaura 
neagră de la acest hotar se scurg anual peste 2 mlrd de dolari”.  

Pentru astfel de acțiuni el ar trebui deferit justiției pentru înaltă trădare de 
stat. Prin statalismul declarat își maschează abil (are buni consultanți la 
Kremlin!) antistatalismul. Toate acțiunile sale sunt antistatale, antinaționale. O 
să-l vedem și pe 1 și 9 mai cu colorado-ul putinist prins în piept. 

Putin poate să se mândrească cu această slugă credincioasă Dodon! 
 

Literatura și Arta, nr.18, 03.05.2018. 
http://www.logossiagape.ro/2018/04/29/valeriu-dulgheru-bolsevicul-

dodon-doreste-sange-in-republica-moldova/ 
http://revistasingur.ro/altele/18575-2018-04-29-09-20-

53.html?q=altele/18575-2018-04-29-09-20-53.html 
https://www.totpal.ro/valeriu-dulgheru-valetul-dodon-sluga-la-doi-stapani/ 
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VALETUL DODON SLUGĂ LA DOI STĂPÂNI  

 
Kremlinezul Dodon avea un singur stăpân – pe 

țarul Putin, pe care-l vizita în fiecare lună, uneori și de 
două ori pe lună. Acum mai are un stăpân – pe 
sultanul Recep Erdogan. Și așa nu-l prea vedeam 
acasă veșnic plecat la Moscova sau aflat în concedii (a 
avut omul anul trecut vreo șapte!). Acum va trebui să 
se împartă între Moscova și Ancara. Doar peste două 
săptămâni va pleca la Istanbul (așa cum plecau 
altădată domnii fanarioți) să „deschidă cel mai mare 
aeroport din lume”. Fără el rămâne aeroportul 
nedeschis! Cu acceptul lui Putin Dodon a deschis în 

calendarul său o nouă destinație preferențială – Ancara (Istambul).  
După modul cum a fost primit la Chișinău și Comrat se pare că Erdogan 

este satisfăcut de slugă. De menționat că în perioada când Republica Moldova 
era o poveste de succes Chișinăul a fost vizitat de granzii Europei: cancelarul 
Germaniei Angela Merkel, preşedintele Consiliului European Donald Tusk, 
președintele Comisiei Europene, José Manuel  Barozo, de alte mari personalități 
ale lumii. Vizita președintelui turc R. Erdogan le-a întrecut pe toate la capitolul 
de protocol. A fost primit ca un rege, primblat prin or. Chișinău aproape pustiu. 
Polițiștii au fost puși să stea cu spatele la stradă pe tot traseul. În cortegiul 
prezidențial erau două mașini prezidențiale absolut identice aduse din Turcia, în 
una dintre care aflându-se președintele Erdogan. Pentru a se deplasa la Comrat a 
adus din Turcia două elicoptere. Am observat momente când mașina 
președintelui era escortată de un grup de bodyguarzi care alergau alături de 
mașină ca și în cazul dictatorului Coreii de Nord. „Am văzut că în Chișinău 
străzile erau pustii. În Comrat a vorbit chiar și cu găgăuzii. Erdogan a plecat 
mulțumit că Comratul este mai populat decât Chișinăul…” scrie cineva pe 
rețelele de socializare. La Comrat Dodon și-a ținut discursul în limba rusă. 
Chiar și al bășcăniței I. Vlah a fost ținut nu în limba lui Erdogan ci tot în limba 
rusă. Autoritățile de la Chișinău le-au creat toate condițiile găgăuzilor să-și 
învețe limba, să poată vorbi cu sultanul lor în limba găgăuză-turcă: le-a deschis 
o universitate ca să învețe în limba găgăuză, iar ei insistă să rămână rusofili, 
preferând limbii materne limba rusă. În școli predarea se face, de asemenea, 
doar în limba rusă.   
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Primirea la palatul prezidențial a fost una fastuoasă, regească. Discursul 
lui Dodon a fost unul pe potrivă. I-a mulțumit pentru „ajutorul” acordat la 
restaurarea palatului prezidențial distrus în urma „tentativei de lovitură de stat”, 
menționând că „…și dumneavoastră ați 
trecut printr-o tentativă de lovitură de 
stat”. L-a încredințat pe „prietenul său” 
Erdogan că va face totul pentru 
„poporul găgăuz” (corigent la capitolul 
de istorie de unde să știe Dodon că 
găgăuzii aduși în sudul Basarabiei de 
Rusia țaristă la începutul sec. al      
XIX-lea nu poate fi numit popor ci doar 
etnie, ca și etniile rusă, bulgară, 
ucraineană-n.n.) care este „o garanție 
suplimentară a statalității”. La rândul 
său R. Erdogan a declarat că a ajutat și 
va ajuta în continuare Republica Moldova (de menționat că atunci când SUA, 
diverse țări din UE, inclusiv  România ș.a. state occidentale, ajută dezinteresat 
Republica Moldova cu mașini antiincendiare performante, ambulanțe, 
microbuze pentru școli ș.a., Turcia ne ajută și ea cu mașini performante (cu 
greutatea de 40 tone!) de luptă contra manifestanților – adevărate tancuri!). 
Președintele R. Erdogan susține, de asemenea, modificările propuse în legislația 
moldovenească „privitor la Găgăizia”. Aceste modificări conțin probabil 
condiția că „în cazul unirii Republicii Moldova cu România Găgăuzia va avea 
dreptul să se unească cu Turcia”. Probabil, declarațiile lui Dodon precum că 
găgăuzii sunt „cei mai mari patrioți ai Moldovei” i-au făcut plăcere lui 
Erdogan. Câțiva ani în urmă se vorbea despre decizia autorităților românești de 
a construi în București cea mai înaltă moschee din Europa. Nu m-aș mira deloc 
dacă Dodon ar face o declarație similară. Acum el este dator la doi stăpâni: 
țarului Putin și  sultanului Erdogan. Și Rusia din ceea ce investește în Republica 
Moldova practic totul este orientat în autonomia găgăuză. Astfel, răsfățații 
găgăuzi sug de la mai multe vaci: Rusia, Turcia, Uniunea Europeană, SUA și, 
chiar, România. 

Plahotniuc s-a căpătuit și el cu ceva din această afacere. A primit 43 mln 
Eur pentru realizarea proiectului său grandios „Chișinău-Arena”. Construcția 
Complexului a fost lansată pe 14 octombrie. Antreprenorul Selim Bora! a 
declarat că complexul va fi dat în exploatare peste 12 luni. Aceasta este plata 
pentru „profesorii teroriști turci” extrădați și pentru libertate de acțiuni în 
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Găgăuzia. Faptul că nici Dodon dar nici Plahotniuc pe parcursul celor două zile 
de vizită a președintelui turc R. Erdogan nu au amintit despre profesorii turci 
expulzați vorbește clar că aceasta a fost o acțiune concertată. În alt limbaj se 
poate vorbi despre un trafic de ființe umane la nivel de stat: eu ții extrădez pe 
adversarii tăi politici, iar tu îmi repari palatul și îmi construiești complexul 
sportiv.  

Se pare că acțiunile turcilor și rușilor în această regiune de interes major 
sunt oarecum concertate. Se repetă o situație aproape similară cu cea de la 
începutul sec. XIX. În Basarabia revin cele două imperii: turc și rusesc (care 
nici nu a plecat de aici). De astă dată ca aliați. Atunci Turcia, neavând niciun 
drept legal, a „vândut” Basarabia rușilor. Acum se pare că are loc un proces 
invers: Rusia vinde turcilor „Găgăuzia”, care nu-i aparține. Mai mulți analiști 
politici probabil au dreptate atunci când spun că Rusia a pierdut interesul pentru 
Basarabia. „Pentru Rusia Moldova nu mai este interesantă. Rusia nu vede în 
Republica Moldova nici partener strategic, nici unul economic” declara 
deunăzi la o emisiune televizată fostul ambasador al Republicii Bielarusi în 
Moldova Valerii Poia, cetățean al Rusiei, Bielarusului și Republicii Moldova. 
Într-adevăr, după acapararea Crimeii, acest portavion și rachete nescufundabil, 
și pe cale de a acapara și estul Ucrainei, prioritățile pentru Rusia s-au schimbat. 
Ucraina este problema de bază a Rusiei, în special, după declanșarea acestui 
război al bisericilor ruse și ucrainene. Prin Crimeea Rusia ține sub control o 
bună parte din bazinul Mării Negre.  

Dar în situația ei de izolare internațională practic totală Rusia încearcă să 
adune aliați serioși în acest bazin de interes major pentru ea. Turcia este unul 
dintre ei pe fundalul răcirii relațiilor ei cu Uniunea Europeană și NATO. Prin 
această alianță ruso-turcă Marea Neagră ar deveni din nou un lac intern ruso-
turc. 

Conform opiniilor mai multor analiști politici și politicieni prin acest act 
antidemocratic binomul „Plahotniuc+Dodon” a aruncat acest colț de țară cu 
vreo 30 de ani înapoi. Nu cred că cineva mai pune la îndoială existența alianței 
între cei doi. „PSRM este filiala PDM… Dodon este un  politician foarte slab, 
nu hotărăște nimic de unul singur” spunea Valerii Poia. „Dacă prostul tace 
deja nu e prost” a spus V. Poia în aceeași emisiune cu referință la Dodon care 
nu tace și îndrugă verzi și uscate, referindu-se la ultima lui declarație deochiată 
de a organiza soborul reprezentanților bisericilor ortodoxe în Moldova. „Dodon 
nu cunoaște constituția unde scrie negru pe alb că biserica este separată de 
stat” declară Valerii Poia. Se pare că vladâca întregii Moldove se pretinde a fi 
socialistul Dodon nu Vladimir. El stabilește unde să-și țină reprezentanții 
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bisericilor din regiune soborul, cine să aducă focul haric de paste. Ca un pionier 
adevărat Dodon a sărit în ajutorul bisericii ruse aflate acum în conflict cu 
biserica ucraineană și pe cale de a o pierde pentru totdeauna. De fapt Rusia 
pierde biserica mamă, luând în considerare că creștinarea slavilor de răsărit a 
început la Kiev în sec. al X-lea. 

Și ultima declarație a lui Dodon de a participa la următoarele alegeri 
parlamentare pe lista PSRM face parte din același nihilism (să fie la mijloc doar 
nihilism!) politic. Pentru acest intrus legile nu contează. Există ordinul țarului 
(iar ordinul nu se discută!) de a prelua întreaga putere în stat și el face totul 
pentru aceasta. Scopul scuză mijloacele. 

Ce mai contează că conform declarației lui V. Poia „Moldova a devenit o 
minge geopolitică, în care lovesc Rusia, Turcia, UE și SUA”.  

Răbdăm matrapazlâcurile acestei cozi de topor fiindcă suntem slabi!  
 

Literatura și Arta, nr. 43, 25.10.2018 
http://www.logossiagape.ro/2018/10/22/valeriu-dulgheru-valetul-dodon-

sluga-la-doi-stapani/ 
https://www.totpal.ro/valeriu-dulgheru-valetul-dodon-sluga-la-doi-stapani/ 
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SOCIALIȘTII DIN NOU PE BARICADE 

 

„Ei gâtuiră prădalnic biserici frumoase,/  
Ei ne răstigniră pe cruci în patruzeci și șase./ 

Ei ne-au mânat în Siberii cu pistolul în mână,/  
Ei ne-au mințit la școală că nu avurăm nimică…”. 

(Grigore Vieru. 13 strofe despre mancurți). 
 

De fapt acești mancurți, aceste cozi de topor, nici nu au coborât. Ca 
adevărați urmași ai idolilor lor Marx, Lenin, Stalin, socialiștii se află permanent 
pe baricade (până la victoria revoluției mondiale!). Ei sunt pentru a distruge 
orice, neavând timp (și capacități!) pentru a mai construi ceva. Ivan Ceban a 
revenit în consiliu pentru a zădărnici funcționarea normală a primarului nou ales 
(așa cum a făcut cu primarul D. Chirtoacă). Și de această dată, pierzând 
alegerile în cele două capitale, s-au avântat într-o nouă aventură socialistă – 
„apărarea limbii ruse” (de cine și pentru ce?). Chiar și obtuzul Voronin, fostul 
lui șef, l-a criticat, punând la îndoială oportunitatea acestei acțiuni acum.  

„Jos mâinile de pe limba rusă. Limba rusă nu va părăsi niciodată 
Moldova” scanda recent un grup de socialiști în frunte cu socialistul Alexandr 
Nesterovski în fața Curții Constituționale. „Aproximativ 70% din populația 
Republicii vorbește în limba rusă, atât în scris, cât și în comunicare, însă 
autoritățile se opun în mod deschis acestei majorități… Îi pot sfătui doar să 
meargă în altă țară și acolo să dicteze propriile reguli, dar nu pe teritoriul 
Republicii Moldova”, a scris același Nesterovski pe pagina sa de Facebook. Vă 
imaginați ce îndrugă acest intrus ruso-socialist, acest venetic venit pe capul 
nostru! Cei peste 82% de români-moldoveni să se ducă în altă parte să-și ceară 
drepturile. În adevărat stil al lui Ivan. În unison cu ei și bravul nostru președinte 
ruso-socialist declara deunăzi la una din televiziunile sale: „Limba rusă o 
folosesc peste o treime din populație!”. Halal de așa președinte care nu știe (știe 
dar minte!) ce are în „supușenia sa”. Deschid rezultatele recensământului din a. 
2014 și găsesc: 76,3% vorbesc limba română (moldovenească) și doar 14,1% - 
limba rusă. De asemenea, numărul români+moldoveni este de 82,06%, iar a 
rușilor – 4,05% (mai mic decât al ucrainenilor – 6,57% și al găgăuzilor – 
4,57%!). Este clar că kremlinezul Dodon minte în stilul mentorilor săi 
comunisto-socialiști. Nimic nou sub soare!  

Și stăpânul său Putin minte de crapă pietrele. În timpul showului recent 
(un joc de-a democrația rusească!) la întrebarea unui jurnalist „Ce a-ți transmite 
nepoților?” Putin a răspuns franc: „Să nu mintă”. Să urmărim doar în cazul 
anexării Crimeii de câte ori a încălcat acest sfat dat nepoților. În primele zile 
după anexarea Crimeii: „Au participat soldați ruși la ocuparea Crimeii?”. 
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„Acestea era forțe locale de autoapărare”. După 44 de zile: „În spatele 
forțelor de autoapărare a Crimeii, desigur, s-au postat soldații noștri”. După 4 
luni: „…Toate instrucțiunile mele erau pentru a acționa atenți și sprijinindu-ne 
pe acei oameni care astăzi îi putem numi patrioți ai Rusiei (și la noi se bazează 
pe așa numiții patrioți ai Rusiei (de fapt cozi de topor!) gen Dodon, Ceban 
ș.a.!), ajutându-le și aflându-ne în spatele lor cu forțe și mijloace mult mai 
mari”. După apr. 7 luni: „Da, nu ascund, desigur, acesta e un fapt. Noi, 
niciodată nu am ascuns. Forțele noastre armate, o spunem la direct, blocau 
forțele armate ale Ucrainei, amplasate în Crimeea”. După peste 4 ani (4 mai 
2018): „Acolo  (în Crimeea-n.n.) întotdeauna s-a aflat armata rusă. Însă când 
spirala acțiunilor anticonstituționale (care constituție: ucraineană sau 
rusească?) a început să se răsucească, când oamenii în Crimeea s-au simțit în 
pericol, forțele armate ale noastre, care nu au depășit nici măcar numărul 
contingentului la care aveam dreptul conform Contractului bazei noastre, au 
asigurat petrecerea alegerilor libere – doleanțele oamenilor, care locuiau în 
Crimeea”. De aceea, să fim vigilenți, să nu credem declarațiilor lui Putin și 
slugilor sale din Basarabia. Ei întotdeauna una spun și alta fac.   

Să revenim la declarațiile individului socialist. Chiar dacă 70% din 
basarabeni cunosc limba rusă (bravo lor!) de ce acești 70% ar trebui să 
comunice în limba maternă doar a 4% din 
populație (conform ultimului recensământ). 
Pentru ce mai există această limbă de stat dacă 
nu e folosită drept limbă de comunicare între 
grupurile etnice. Este nonsens dacă nu luăm în 
considerație interesul lui Dodon și a stăpânului 
său de a apăra interesele doar a minorității ruse 
(a celor 4%). Dar pe ale lui moș Ion, ale 
majorității absolute românești, cine să le apere 
când chiar funcționari de rang înalt (gen 
Hrenova, Șor, Vlah ș.a.) refuză să vorbească cu 
el în limba română? 

Nu cred că rușii, alte grupuri etnice 
conlocuitoare, au nevoie de aceasta. Unii mai 
treji la minte își dau seama de capcana putinist-dodonistă. „Дорогие социки - 
тщетные попытки, усилия - ваш электорат устал от вашей болтологии 
и тупости (Dragi soțiki – încercări, eforturi în zadar – electoratul vostru s-a 
săturat de pălăvrăgeala și prostia voastră” se scrie pe rețelele de socializare. 
Însă socialiștii sunt gata să jertfească cu viitorul acestor grupuri etnice, cu 
bunăstarea lor, doar să-și joace mendrele socialiste și interesele putiniste. Este și 
cazul rătăcitei tinere din fotografie. La întrebarea ei răspunsul este foarte 
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simplu: învață limba poporului, în mijlocul căruia te-ai oploșit, și toate 
problemele dispar. Acești „nesimțiți” de băștinași nu vă cer s-o ștergeți în Rusia 
voastră dragă, cu toate că pentru comportamentul bădărănesc de care dați 
dovadă meritați acest lucru!, ci vă cere respectuos doar să-i învățați limba 
pentru a conviețui armonios. Dar cum poți învăța limba română dacă nu-ți sunt 
create toate precondițiile că ai nevoie de această limbă. Dintre rușii, veniți aici, 
care s-au gândit la viitorul copiilor lor, copiii lor s-au integrat perfect în 
societatea, extrem de benefică pentru integrarea alogenilor (doar să cunoști 
limba). De ce cei doar vreo 4%, din câți ruși mai sunt în spațiul dintre Prut și 
Nistru, își cer respectarea dreptului la limbă, impunând-o și celorlalte etnii 
(ucraineni – 6.57%, bulgari, găgăuzi ș.a.), iar celelalte grupuri etnice, mai 
numeroase numeric, nu cer același lucru. 

De ce la o adică în iubita lor Rusie toți migranții (nemaivorbind de cei 
născuți în Rusia), inclusiv măturătorul de stradă, trebuie să cunoască limba rusă 
(pentru a nu-i crea disconfort psihologic cetățeanului rus), Putin insistând de a 
se organiza adevărat examen de cunoaștere a limbii ruse. La noi însă, un 
ditamai ministru, un ditamai bașcan al Găgăuziei, breji parlamentari gen 
Hrenova, își permit de la înalte tribune să sfideze bunul simț. 

Balticii au procedat cu ei foarte corect. Nu s-au războit cu măciuca 
împotriva lor, nu iau băgat în închisori și nu i-au dus prin Siberii (de fapt nici 
nu le au!) pentru a nu-i da ursului vecin motive de răzbunare. Într-un mod calm, 
metodic au creat întreg mecanismul legislativ ca să-i motiveze (nu să-i impună 
cum au făcut bunicii lor în Țările Baltice în 1940!) să învețe limba de stat dacă 
doresc să se integreze în societate. 

Aș menționa aici lipsa patriotismului, dragostei de neam la majoritatea 
grupurilor etnice. Grație politicii de rusificare promovată de PCUS toate etniile 
conlocuitoare au fost rusificate cu un scop bine stabilit și atins de altfel: de a 
forma din grupurile etnice un amalgam prorus, prosovietic, procomunist, o 
coloană a cincea a Rusiei. Tocmai aceasta le-a reușit. Uitați-vă cine sunt cei mai 
aprigi apărători ai limbii ruse: găgăuzii Dudoglo și Cîssa, armeanul Vartanean 
ș.a. De menționat că găgăuzii nu cer lărgirea spațiului utilizării limbii găgăuze. 
Ce s-a întâmplat cu această etnie care în majoritatea ei vorbea limba română în 
perioada interbelică? Răspunsul î-l găsim în politica sovietică de rusificare, în 
special, a minorităților etnice. Până în 1959 găgăuzii și bulgarii își învățau 
copiii în limbile lor naționale. Din 1959, conform directivei PCUS toate școlile 
găgăuze și bulgărești au fost trecute la limba rusă de predare, invocând motivul 
că fiind întrebați copiii nu știau nimic despre Mayakovskij, Pușkin. Scopul 
adevărat era formarea coloanei a 5-a folosită acum de Kremlin la maxim. 

M-aș adresa găgăuzilor și bulgarilor, cu care trebuie să conviețuim. Vi            
s-au creat toate condițiile pentru a vă dezvolta cultura, limba. Vi s-a acordat o 
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autonomie culturala, vi s-a creat o universitate în acest scop. Dar voi ce faceți? 
În Universitatea voastră se preda doar in limba rusa. Din cele trei limbi 
decretate de voi limbi de stat (rusa, găgăuza și româna) în Adunarea Populară, 
în alte segmente ale puterii, se vorbește doar în limba rusă! Și atunci ce doriți? 
Și de această dată problema limbii este doar paravanul după care se ascund 
(deja nici nu se prea ascund!) interesele Kremlinului. Astăzi Kremlinul culege 
roadele semănate prin hotărârea lui din 1959. 

Dragi găgăuzi! De ce sunt auziți doar extremiști proruși gen Dudoglo, 
care este gata să ia automatul și să-i împuște pe unioniști? De ce vă lăsați 
manipulați de agenți ai Rusiei, care-și urmărește scopurile geopolitice în 
regiune? De ce nu vă aplecați urechile la îndemnurile altor găgăuzi precum 
profesorul și scriitorul Vlad(demir) Caraganciu, care în romanul său „Bugeac-
Pelin amar” descrie grozăviile foametei organizate de Kremlin în satele 
găgăuzești? Sau ale marelui bulgar român Ion Iovcev, care de apr. 30 de ani se 
luptă pentru existența Liceului „Lucian Blaga” unicului liceu cu predare în 
limba română la Tiraspol (unde „activează armonios cele 3 limbi de stat: 
moldovenească, rusă, ucraineană”!).    

Să nu înțeleagă găgăuzii că sunt antrenați într-un joc periculos al lui 
Putin, care nu are nici un interes pentru a ridica bunăstarea lor (n-o ridică, nu 
poate s-o ridice în Rusia lui, rușii trăind într-o mizerie totală). Însă are tot 
interesul să reconstituie așa numita Novorosie, prin care să-i rupă Ucrainei 
întreg teritoriul mai la nord de marea neagră, folosind la maxim războiul 
informațional. „Kievul face totul pentru a pierde Odesa” scrie Comersant. 
Tocmai așa se scria și în perioada preocupație a Crimeii. Căderea Odesei ar 
însemna de fapt începutul creării acestei enclave Novorosia care ar include 
regiunea Odesa cu tot sudul Basarabiei, Transnistria, iar după alegerile 
parlamentare din toamnă din Basarabia - și spațiul dintre Nistru și Prut. Unită 
cu enclavele din est – Donețk și Luhansk ar forma mult jinduita Novorosie și 
revenirea la gurile Dunării la graniță cu Uniunea Europeană. 

Acesta este planul lui Putin, iar cozile de topor gen Dodon încearcă să-l 
realizeze, folosind în calitate de carne de tun etniile găgăuză și bulgară, parțial 
ucraineană și o parte din rătăciții moldoveni (români). Pentru zădărnicirea 
acestui plan diabolic putinist este strict necesară coagularea tuturor forțelor 
proeuropene prounuioniste. Alegerile parlamentare vor fi cruciale.   

Să ne ajute Dumnezeu! 
Literatura și arta, nr. 24. 14 iunie 2018.  

http://revistasingur.ro/altele/18782-valeriu-dulgheru-socialitii-din-nou-pe-
baricade. html?q=altele/18782-valeriu-dulgheru-socialitii-din-nou-pe-

baricade.html 
 



226                                                                                              Valeriu Dulgheru                 
 

 

IN BASARABIA MAMA LICHELELOR ESTE VEȘNIC ÎNSĂRCINATĂ 
 

Este un trist adevăr. Probabil după numărul lichelelor raportat la mia de 
locuitori ar trebui să intrăm în Cartea Recordurilor. Aceste „vietăți” au 
proprietatea de a-și schimba stăpânul, fiind întotdeauna cu puterea. Am avut 
destule pe timpul guvernării lui Voronin care, în urma declinului PCRM, au 
trecut la Dodon. Nu neapărat intrând în partidul lui. Fac acest lucru prin 
intermediul unor clone gen „Urmașii lui Ștefan” care vrea „să protejeze 
Moldova de unionism”, „Voevod”  ș.a. 

Una din explicațiile acestui fenomen periculos ar fi că acest colț de țară 
pre nume Basarabia s-a aflat de peste 2000 de ani în calea tuturor relelor, vorba 
cronicarului. Valuri de barbari sălbatici au trecut peste noi: avari, pecenegi, 
huni, slavi, unguri, tătari, turci. Fiecare din aceste popoare barbare lăsau după ei 
în sângele strămoșilor noștri câte o picătură de sânge otrăvit cu gene sălbatice. 
Însă, probabil, cea mai adâncă 
urmă, cea mai nocivă influență, 
au avut sălbaticii contemporani 
din est – rușii. Pe parcursul a 
peste 200 de ani, la început 
imperiul țarist cu falsa cruce 
ortodoxă eliberatoare folosită 
în calitate de par de hotar, apoi 
imperiul roșu comunist cu 
steaua satanică în frunte ne-au 
tot „eliberat” de toate: de bunăstare, de liniște sufletească, de credință, ei fiind 
creștin ortodocși doar cu numele. Strămoșii noștri s-au creștinat în mod natural 
chiar de la începutul creștinismului. Strămoșii rușilor au fost creștinați forțat 
prin ukazul kneazului Vladimir în secolul al X-lea.  

Ei (rușii) ne tot spun (și astăzi!) că ne-au eliberat, ne-au civilizat (ei, 
veniți din fundul Asiei cu o istorie de o mie de ani pe noi care, geografic, ne 
aflăm chiar în centrul Europei și avem o istorie multimilenară (cel puțin 5000 
de ani!), ne-au încălțat, ne-au îmbrăcat, iar noi, nerecunoscătorii nu apreciem 
această „binefacere”). Ca să vorbești de civilizarea cuiva, de culturalizare, 
trebuie singur să ai această cultură, această civilizație. Să vedem ce valori 
naționale are acest popor estic cu veleități civilizaționale și eliberatoare? 
Această națiune (astăzi de fapt însuși rușii recunosc că nu mai este o națiune ci 
un conglomerat de națiuni numit „rossiane” care și-a pierdut identitatea, rușii 
reprezentând în acest conglomerat doar apr. 8%!) are un trecut (dar și viitor!) 
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plin de incertitudini. Deoarece nu puteau să-și formeze de unii singuri un stat al 
lor au apelat la serviciile unor scandinavi, care au fondat în a. 862 prima 
dinastie la tronul cnezatelor rusești – dinastia Rurik  (de menționat faptul că 
dacii, strămoșii noștri, au avut regii lor (de același sânge!) cu o mie de ani 
înainte – Burebista, Decebal ș.a.!) și care s-a stins în a. 1598 odată cu moartea 
țarului Fiodor. În a. 1613 prin urcarea lui Mihail Alexeevici pe tronul Rusiei a 
fost fondată prima dinastie rusă - dinastia Romanovilor. Ultrapatrioții ruși 
declară că Romanovii au domnit apr. 300 de ani. În realitate, spun istoricii ruși, 
a durat doar puțin peste 150 de ani (1762) și s-a întrerupt cu domnia lui Petru al 
III-lea (Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf), nepotul lui Petru I 
cu Ecaterina I, asasinat de soția sa Sofia de Anhalt-Zerbst devenită ulterior 
Ecaterina II). Astfel, din 1762 până la Revoluția din februarie din 1917, 
Imperiul Rus a fost condus de cinci generații din linia Casei de Oldenburg, toate 
soțiile țarilor fiind de origine germană.  

Și neoimperiul rus sovietic, rebotezat URSS, nu a fost condus de ruși: la 
început de rusul evreu V. Lenin, urmat de georgianul evreu I. Stalin, ucrainenii 
N. Hrușciov și L. Brejnev. Și cultura rusească, în mare parte e de împrumut, 
făcută, în special, de evrei. Știința – de asemenea. Doar cele două metropole – 
Moscova și Sanct Petersburgul sunt relativ europenizate și asigurate cu de toate. 
La doar vreo sută de kilometri de la Moscova întâlnești adevărata realitate 
rusească: sate părăsite (se vorbește despre 70000!); căsuțe de lemn înnegrite de 
timp gata să se năruie, iar în jurul lor nici pomină de gard, grădini. Ne vorbesc 
despre cel mai ortodox ortodoxism rus, despre a treia Romă. Dar ce s-a 
întâmplat în Rusia ortodoxă la 1917. Unii ruși vorbesc că de vină au fost 
conducătorii bolșevici – sataniștii Lenin, Stalin, Troțki ș.a. Trebuie însă de 
menționat că peste 80% din Armata Roșie erau țărani, țărani ortodocși, care însă 
nu i-a împiedicat să distrugă zeci de mii de mănăstiri și biserici, să ucidă zeci de 
mii de clerici, nemaivorbind de milioanele de mireni lichidați. Atunci despre 
care civilizație rusească putem vorbi. 

Iar tocmai acești ultimi nomazi estici au contribuit major la deformarea 
sufletului basarabeanului. Anume aceștia au plodit cele mai multe lichele, 
promovând pe toate căile nemeritul. Cele mai josnice apucături rusești și-au 
găsit sol fertil la lichele: beția, lenevia, curvia, antihrismul ș.a. Râsurile satelor 
basarabene din perioada interbelică au fost aduse de regimul de ocupație 
sovietic în fruntea lor. Cele mai urâte metehne au devenit „virtuți” apreciate de 
ocupanți. Ei au întocmit listele deportaților, incluzând în ele pe cei mai buni 
gospodari pentru a le lua bogățiile. Ei au măturat podurile bieților țărani 
basarabeni, luând ultimul grăunte, sortind la pieire bătrâni, femei, copii. Ei i-au 
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băgat pe bunicii și părinții noștri în sclavia kolhoznică (sora mea Elena nu a 
putut să continue studiile după opt clase fiindcă nu i-au dat „spravca de la 
selsovet” pentru a pleca la școala medie din satul vecin!). Astăzi în fruntea 
acestui pseudostat se află odraslele acelor lichele. Și aceștia ne învață pe noi ce 
istorie avem, ce limbă vorbim. Ei, acești mari stataliști care au luptat cu arma în 
mână împotriva acestui stat în a. 1991, își permit obrăznicia fiindcă noi, cei 
mulți, dar proști, le permitem, fiindcă nu suntem uniți. Liderii de dreapta sunt 
surdo-muți și lipsiți de elementara mândrie națională, lăsându-se călcați de tot 
soiul de râsuri. Când oare vom scăpa de s(c)lavul din noi. 

Î-l priveam deunăzi pe „pătimitul” Dodon (posturile rusești vorbesc 
despre un „atentat la viața iubitului președinte”) participant la așa numitul 
„congres mondial al familiei” care ne vorbea frumos despre familia tradițională 
(cine din oamenii normali ar fi împotriva familiei tradiționale!). Să ne amintim 
însă despre acțiunile mentorilor săi bolșevici, la care se mai închină acest 
Dodon (este etalonul duplicității,în aceeași persoană întruchipând satanistul și 
creștinul), care declarau la începutul erei bolșevismului despre necesitatea 
lichidării familiei privită ca o recidivă burgheză, chiar și despre necesitatea 
comunizării femeii. Și astăzi acest Dodon se dă mare apărător al familiei 
tradiționale! Dacă ai devenit atât de cucernic fă un pas, fie și formal: dezice-te 
de trecutul comunist, înfierează-i pe sataniștii Lenin, Marx ș.a.). 

Astăzi lichelele se simt confortabil în acest colț de țară pe fundalul unei 
divizări fără precedent a societății. Fiii și nepoții lichelelor de ieri, care ne-au 
deportat bunicii și părinții în Siberii (1941, 1949, 1951), i-au lichidat în 
foametea organizată din 1946-47, își bat joc de noi fiindcă suntem slabi, 
dezuniți. Cât se mai poate de vorbit că doar uniți avem șanse de a le pune pe 
aceste lichele la respect. Se apropie accelerat timpul alegerilor parlamentare, iar 
stimații noștri liderași ai dreptei sunt calmi și liniștiți. Fiecare dintre ei se vede 
buricul pământului, unic „salvator al unionismului”. Însă tot mai mulți analiști 
spun că separat, atât PL cât și PUN, vor lua sub 6%, deci nu vor trece pragul. 
Unite, împreună cu alte partiduțe unioniste, cu o locomotivă puternică au toate 
șansele să ia majoritatea din cele peste 30% de voturi prounioniste. Este necesar 
de exercitat o presiune pe toate căile asupra acestor liderași pentru a se uni. 

Doamne, luminează-le mințile, în caz contrar catastrofa în alegerile 
parlamentare din 24 februarie 2018 este inevitabilă. 

 

Literatura și Arta, nr. 38, 21.09.2018 
https://revistasingur.ro/altele/19329-2018-09-17-10-01-

32.html?q=altele/19329-2018-09-17-10-01-32.html 
https://www.facebook.com/dulgheru.valeriu/posts/10214645659990070 
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CRĂCIUNUL SPURCAT DE DODON 
 

„Lăsați orice speranță, voi cei care intrați”.  
(Dante. Înscris pe poarta infernului) 

 

Când nu mai avem nici o speranță, suntem deja în infern, chiar daca trăim 
încă. Deci, să ne rămână măcar speranța în mai bine, adică în Reunire care, 
oricum, mai devreme sau mai târziu, se va înfăptui. Cu atât mai mult că suntem 
în săptămâna Sfintei Sărbători de Nașterea Domnului. Și creștinii la început au 
trecut prin foarte multe prigoniri, dar credința și speranța  i-au făcut să treacă 
peste toate, să supraviețuiască, să schimbe fața lumii spre bine. 

Nașterea Domnului, la români Crăciunul, este cea mai mare sărbătoare 
creștină – religie care a avut un rol hotărâtor în civilizația umană. Pentru 
poporul român această sărbătoare are o semnificație deosebită. De menționat că 
dintre popoarele creștine doar la români s-a păstrat ziua de naștere a Domnului 
Hristos cu denumirea de Crăciun, o sărbătoare precreștină, care se spune că 
coincide întocmai cu ziua de naștere a lui Zamolxis. Pe data de 25 decembrie 
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anul 560 înainte de Hristos, acum 2578 ani,  se născuse la părinții Crăciun și 
Vetra, posibil și Vatra, fiul Zamolxis. De bucurie tatăl Crăciun a început să 
dăruie cadouri copiilor din sat, obicei și acum păstrat la români. Faptul că 
strămoșii noștri – dacii au fost primul popor creștinat și atât de ușor se explică 
prin aceea că religia precreștină a dacilor a fost una monoteistă (credința în 
Zamolxis) spre deosebire de vecinii săi greci, chiar și romani, care credeau într-
o mulțime de zei, nemaivorbind de slavi care se închinau ciopliturilor din lemn 
a diferitor animale. 

În ajunul acestei mari sărbători creștine președintele turist Dodon a făcut 
o vizită în Israel, în timpul căreia s-au produs mai multe evenimente. În timpul 
întâlnirii cu diaspora (de fapt a fost cu segmentul evreu rusolingv din fosta 
URSS) se vedea cu câtă satisfacție le vorbea evreilor în preaiubita limbă rusă. 
„Moldova este un stat multinațional în care trăiesc moldoveni, găgăuzi, 
bulgari, ruși, ucraineni, evrei ș.a.…” a declarat Dodon. Pentru dondoni să 
consultăm DEX-ul. Națiunea este o „comunitate umană caracterizată prin 
unitatea de  teritoriu, conștiința identității istorice și culturale” ne spune DEX-
ul. Grup etnic este parte a populației dintr-o societate vorbind aceeași limbă, 
împărtășind aceleași atitudini, comportamente, trăsături mentale etc. 
ca produs al originii și tradiției culturale comune (fără unitate de teritoriu!), care 
au țările lor de origine. 
De exemplu, în Turcia 
kurzii sunt o națiune 
care au teritoriul lor în 
Turcia de mii de ani. În 
Basarabia există o 
singură națiune titulară 
(82.1% conform 
recensământului din  a. 
2014), care este 
caracterizată prin 
„unitate de teritoriu, 
conștiință a identității 
istorice și culturale” – românii (moldovenii). Restul sunt grupuri etnice. 
Grupurile etnice găgăuz (4.6%) și bulgar (1.9%) au fost aduse de țar începând 
cu a. 1806, salvându-i de la genocid în țara lor de origine Bulgaria. Rușii (4.1%) 
au fost aduși după ocuparea Basarabiei la 1812, având țara lor de origine Rusia. 
Ucrainenii (6.6%) s-au constitui ca un grup etnic pe o perioadă mai lungă 
datorită vecinătății și politicilor duse de unii domnitori ai Moldovei. Atunci 
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despre care stat multinațional bâiguiți tov. președinte Dodon? Aveți mari 
restanțe la capitolul de istorie și știința populațiilor. 

Un alt eveniment a fost vizita Lăcașului Sfânt pentru toți creștinii și 
decorarea de către Patriarhul Teofil al III-lea a socialistului Dodon cu Ordinul 
Cavalerilor Sfântului Mormânt pentru „merite deosebite în apărarea religiei 
ortodoxe”. Mă miră faptul cum mari personalități ale creștinătății î-l decorează 
pe acest hermafrodit „creștin-satanist cu steaua roșie satanistă în frunte și 
cruce la gât” cu ordine bisericești. Când patriarhul Kiril l-a decorat cu Ordinul 
„Sf. Cuvios Serghie de Radonej”, gradul II, „pentru atenția acordată sprijinului 
activ a inițiativelor publice bisericești ale Bisericii Ortodoxe din Moldova” 
(atenție la coloana vertebrală a acestei nevertebrate!) este, într-un fel, de înțeles 
acest lucru. Este plata pentru servilism, pentru slujba făcută stăpânului. „Am 
menționat că popoarele noastre au valori spirituale comune (da, poporul nostru 
o istorie multimilenară și creștinătate de apr. 2000 de ani, iar rușii o istorie care 
abia de încape într-un mileniu!) și o Biserică ortodoxă comună (de când, de la 
1812, dar până atunci cu cine erau acești rătăciți creștin moldoveni!). Biserica 
Moldovei este parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse (și biserica 
ucraineană a fost și unde e acum?). Așa a fost, este și, sunt sigur  că așa va fi în 
continuare (niciodată să nu fii sigur pe ceea ce nu depinde de tine. Acum 
Dodon are o mare problemă: nu mai poate pleca în turism creștin la muntele 
Atos după ce biserica rusă s-a despărțit de rădăcinile ortodoxiei!). Мajoritatea 
covârșitoare a credincioșilor creștini ortodocși din Moldova sunt de aceeași 
părere (Minciuni! Nu cred că și creștinii ortodocși ce țin de Mitropolia 
Moldovei au aceeași părere!)”, declară pompos Dodon pe Facebookul său. La 
ce te mai poți aștepta de la un „holop”, un sclav al stăpânului rus, un intrus. 
Special pentru Dodon informație: Mitropolia Moldovei a fost înființată în a. 
1386 și recunoscută de Patriarhia Ecumenică din Constantinopol în a. 1401 
atunci când Biserica 
Ortodoxă Rusă a fost 
recunoscută de 
Constantinopol doar 
peste 200 de ani, în a. 
1589. De câtă 
slugărnicie trebuie să dai 
dovadă atunci când nu-ți 
cunoști valorile. Pentru 
toate trădările pe care le 
face contra propriului 
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popor Dodon ar trebui s-o termine în cel mai bun caz (pentru Dodon!) ca și tizul 
său ucrainean Yanukovych, s-o șteargă în rezervația pregătită de Putin pentru 
slugi - președinți fugari.  

Merită atenție și modul cum l-a numit patriarhul Rusiei pe Dodon 
„smotreashhij  după biserici și mănăstiri”. În perioada feudală „smotreashhij” 
era un fel de vechil care îi veghea pe robi, argați. În jargon hoțesc înseamnă o 
autoritate criminală care „urmărește respectarea legilor hoțești, este 
intermediarul între administrație și deținuți, se ocupă de reglarea conflictelor 
și gestionează obshhakul  (parte din banii furați vărsați în ceaunul comun)”. 
Observați cât de bine i se potrivește această noțiune lui Dodon. Într-adevăr, el 
este „smotreashhij”  după bisericile și mănăstirile” furate și omul de legătură 
între administrația (moscovită) și mireni. 

Însă chiar nu înțeleg deloc cum Patriarhul Teofil al III-lea l-a decorat pe 
Dodon cu Ordinul Cavalerilor Sfântului Mormânt pentru „merite deosebite în 
apărarea religiei ortodoxe”. Să nu vadă Preasfinția sa că pe fruntea lui Dodon 
este arsă steaua roșie satanistă cu cinci colțuri, că socialistul Dodon, fidel 
mentorilor săi sataniști Lenin, Stalin, pe sama cărora este sângele a sute de mii 
de oameni ai clerului, a milioane de creștini, zeci de mii de biserici și mănăstiri 
distruse, închise, vandalizate. Să nu știe Preasfinția sa că ultimul patriarh 
adevărat al Rusiei Tihon i-a dat anatemei pe 19.01.1918 pe bolșevici, anatemă 
care încă nu a fost ridicată, iar Dodon este urmașul direct al bolșevicilor Lenin 
și Stalin. 

În general, într-o democrație autentică este normal să respecți opinia 
oricui. Dodon însă nu are nicio opinie proprie, nicio credință adevărată. Dacă ar 
fi crezut sincer în gogomăniile socialist-comuniste ale mentorilor săi l-aș fi 
înțeles într-un fel. Dar cum să-l respecți pe acest  „satanist creștin!” dacă 
dimineață se închină sfinților din biserică, iar după masă – idolului Lenin din 
Valea Morilor. Dacă o săptămână în urmă declara „Eu vreau ca întreg poporul 
moldovenesc să fie în partidul socialiștilor” (aproximativ acesta a fost 
declarația lui Dodon la una din televiziunile sale) (adică pe toți să ne transforme 
în sataniști!), iar zilele trecute vizitează cele mai sfinte locuri ale creștinătății.    
I-am mai spus-o și i-o mai spun: „Hotărăște-te odată ce vrei să fii: satanist sau 
creștin”. Nu poți la nesfârșit sta pe două scaune. Declară odată acest lucru în 
mod oficial.  

La doar câteva zile după decorarea de către Patriarhul Teofil al III-lea 
pentru „merite deosebite în apărarea religiei ortodoxe”, în stilul mentorilor săi 
bolșevici Dodon cheamă la revoluție. Lumea întreagă în ajunul Nașterii 
Domnului cheamă la împăcare, iertare, numai bolșevicul satanist Dodon 
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cheamă la vărsări de sânge, la revoluție. Într-o conferința de presă recentă a 
promis că va crea o așa numită mișcare populară (copie fidelă a frontului 
popular al lui Putin!), în fiecare localitate va crea puncte de sprijin („soviete”), 
copii fidele ale lui Lenin cu deviza „toată puterea sovietelor” (mai nou în 
varianta dodonistă „Toată puterea președintelui”). Rolul acestora este să preia 
puterea (cum a făcut Lenin la 25 octombrie 1917) dacă după alegerile din 24 
februarie nu vor lua majoritatea. „Eu nu am vrut să scot lumea să facem 
revoluție, dar, dacă asta va continua după alegerile parlamentare, și acest 
lucru este posibil, creăm mișcarea națională și vom vedea ce vom face. 
Cetățenii așteaptă. Eu fac apel la ei (adică îi provoci!)  și ei răspund la apelul 
meu. Noi altă soluție nu avem”, a remarcat Dodon. Este o declarație extrem de 
periculoasă dar care rămâne fără atenția organelor de drept. Acest individ, care 
conform Constituției este garantul stabilității, creează această instabilitate și e 
pe cale de a porni un război civil. Și n-are cine-l opri. Partenerul de binom 
Plahotniuc, ar putea însă nu o face din interes, iar opoziția încă e cam slabă. 
Poate această fortificare a centru-dreptei l-a deranjat pe Dodon sau ordinul 
Șefului de la Kremlin devine mai categoric. Probabil, pe fundalul înfrângerii în 
Ucraina (presa germană a făcut o paralelă între independența bisericii ucrainene 
și destrămarea imperiului rus!) Șeful ia cerut acțiuni (pentru care e plătit!) nu 
doar vorbe și concerte. Și valetul s-a pus pe treabă. Spuneam ceva timp în urmă 
că relațiile dintre Plahotniuc și Dodon sunt ca jocul dintre pisică și șoarece, la 
care Dodon a menționat că  nu se știe până la urmă cine va fi pisica. În acest joc 
Plahotniuc dorește să fie pisica. Se pare însă că și Dodon, simțindu-se acum pe 
cal alb, se vrea și el pisică. Cu ce se va termina această duelare. Pentru ai mai 

tăia din „pohte” Plahotniuc îi creează 
pe segmentul de stânga un trol – Șor 
(care de fapt cu „binefacerile lui” va 
rupe și din centru-dreapta). Chișinăul 
este împânzit de megabanere cu 
inscripții „Cel mai bun doar în 
Orhei”. Pentru acest individ certat cu 
legea, condamnat de prima instanță la 
închisoare pentru șapte ani (pentru 
furtul a 250 mln Euro!), iar în a doua 
instanță judecata este tărăgănată 
deliberat, Plahotniuc ia făcut dar un 
post de televiziune. La postul lui Șor 
(Orhei TV), la posturile subordonate 
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lui Plahotniuc, dar chiar și la postul „Moldova 1” (!!!), seară de seară ni se 
prezintă „raiul” construit de Șor la Orhei, în kolhozul lui din Jora de Jos. În 
acest colț de țară uitat de Dumnezeu, condus de hoți și tâlhari, apare un 
fenomen extrem de periculos. Omului de rând i se inoculează ideea că bine pot 
face doar hoții gen Șor, Tauber ș.a. „A furat dar ne dă și nouă” declară 
orheianul de rând. Ce timpuri am ajuns! 

Este total necreștinește să joci pe slăbiciunile oamenilor la nivel de stat. 
Dar tocmai asta face toată conducerea de vârf (de la președinție, guvern până la 
trolii creați de ei prin fundațiile Edelveis, „Din suflet”, Șor). Marea speranță 
este că după 24 februarie prin votul nostru vom pune capăt acestor tâlhării și 
vom reveni la normalitate. 

Să ne lumineze Domnul acum, în aceste frumoase zile de sărbători dar și 
în cabina de vot pe 24 februarie! 

Literatura și Arta, nr. 52, 27.12.2018 
https://revistasingur.ro/altele/19908-valeriu-dulgheru-crciunul-spurcat-

de-dodon.html?q=altele/19908-valeriu-dulgheru-crciunul-spurcat-de-
dodon.html 
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CAPITOLUL VI 
 

Portrete în timp, opinii, 

reflecţii 

„Sunt mulţi chemaţi - puţini aleşi” 
(A. Vlahuţă) 

 
 
 

 
N. Dulgheru 
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EDUCAȚIA – SINTEZĂ A CREDINȚEI, CULTURII ȘI ȘTIINȚEI 

 
„Sunt numai două probleme globale ale omenirii, energia şi 

educaţia. Energia e baza existenţei materiale, iar educaţia - a celei 
sociale. Ele trebuie rezolvate. Restul sunt speculaţii, afaceri!”   

(Tetsuo Yoshida) 
 

Educația, percepută până în prezent mai mult 
sub aspect cultural, social, moral capătă tot mai mult o 
pronunțată importanță existențială. În contextul 
problemelor globale ale Omenirii Educația devine 
baza existenței sociale. Doar prin educație Civilizația 
umană are șanse de a ieși din impactul generat de 
epuizarea resurselor naturale și energetice, de poluarea 
mediului ambiant, de efectele negative ale globalizării 
în plan cultural și moral. Se mai vorbește că secolul al 
XXI-lea va fi secolul aurului cenușiu sau nu va fi deloc. 

În acest context tot mai pregnant apare întrebarea: cum trebuie făcută educația 
în această eră a informatizării, globalizării, în contextul unor provocări majore 
demografice.  

Cu un răspuns parțial la această întrebare vine reputatul savant, pedagog 
și patriot Virgil Mândâcanu (autor a 24 de monografii, manuale, culegeri de 
articole în domeniul educației, a sute de articole științifice, editate pe parcursul 
a 60 de ani de activitate pedagogică!) în cartea „Educația – sinteză a Credinței, 
Culturii și Științei”, o culegere de articole ale mai multor autori, scrisă și 
aranjată după toate principiile educației creștine, morale, spirituale, dragostei de 
neam. Cartea este structurată pe 11 capitole. Doar prin denumirile capitolelor 
este înțeleasă importanța culegerii în această perioadă de totală incertitudine în 
acest colț de țară pre nume Basarabia. Aflată la hotarul între două lumi: una a 
progresului, culturii și moralității (în pofida unor probleme particulare 
existente), și cealaltă, a estului sălbatic, de unde de apr. 2000 de ani ne-au venit 
și ne mai vin toate nevoile în pofida aparenței unei credințe și moralități 
comune, realitatea fiind cu totul alta, Basarabia, ca o corabie naufragiată, de 
apr. 30 de ani rătăcește fără să ancoreze la unul din maluri. Să prezentăm 
denumirile celor 11 capitole: „De ce nu ne merge bine în Țară?”; „Principiul 
moral exclus din politică, cultură, știință, credință și educație”; „Centenarul 
Unirii în luptă pentru reîntregirea Țării”; „Învățământul nu-i doar problema 
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Basarabiei”; „Cunoașterea – sinteză a credinței, culturii și științei în 
educație”; „Obstacole în educația noastră de ortodoxii români”; „Știința 
credinței și credința științei”; „Sinteza credinței, culturii și științei în 
educație”; „Apostolatul educațional moral, etic și spiritual”; „Unirea e în 
mâinile noastre”; „Moldova în sistemul învățământului modern european”. 

Marea majoritate a articolelor ține de probleme stringente ale educației, 
de complexitatea acesteia în contextul marilor provocări demografice, sociale, 
culturale, inclusiv în această epocă a globalizării. Însă o analiză superficială 
arată că aparent unele capitole nu ar ține de problemele de educație. De ex.: „De 
ce nu ne merge bine în Țară?”, se întreabă autorul prin Nicolae Dabija. 
Răspunsul este că nu e reîntregită. O mașinărie nu lucrează bine doar dacă-i 
lipsește un simplu șurub, dar mite o Țară, căreia îi lipsește o parte a corpului. 
Inclusiv, pe segmentul educației. Țării îi lipsește Basarabia – un bun păstrător și 
cultivator al tradițiilor populare, a simțului unității de neam, iar Basarabiei – 
sistemul românesc de educație. De exemplu, Universitatea Tehnică a Moldovei 
este unica instituție de învățământ tehnic superior din Basarabia și se poate 
dezvolta doar în familia instituțiilor superioare tehnice din România. 

Sau „Centenarul Unirii în luptă pentru Reîntregirea Țării”. Este absolut 
clar, dar și autorii lucrării vin cu argumente forte, că doar împreună cu Țara 
putem asigura o educație completă bazată pe credință, cultură, moralitate. 
Profesorul educator V. Mândâcanu vine cu argumente incontestabile despre 
necesitatea vitală de revenire la învățământul românesc. „Cele 4 clase 
românești întotdeauna le-au bătut pe cele 10 clase rusești-sovietice!” ne 
reamintește profesorul V. Mândâcanu un pur adevăr care circulă prin Basarabia. 
„Talentele nu se caută și nu se găsesc. Ele se formează” declară Aurelian 
Silvestru, un reputat pedagog și formator de caractere, director-fondator al 
Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, scriitor, doctor în 
psihologie care a readus acasă, în Basarabia învățământul românesc.       

Continuăm cu capitolul „Unirea e în mâinile noastre”, în care autorii 
printr-o serie de articole vin cu argumentul de bază că de noi toți depinde 
înfăptuirea Reunirii. Rămâne doar să ne unim între noi în suflet și în gând, 
deocamdată cam greu de realizat acum din cauza blestematei rânze 
moldovenești a puzderiei de lideri unioniști. O necesitate stringentă, în special, 
acum în preajma alegerilor parlamentare. Iar la subiectul de bază al lucrării – 
cel al Educației, argumentul cel mare ar fi că „împreună am fi mai puternici”.   

Deci, toate lucrările cuprinse în prezenta carte vin să confirme rolul 
primordial al educației în societatea contemporană. În final aș veni cu niște 
gânduri filosofice ale unui mare inginer, profesor, fost rector la Universitatea 
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tehnică din Cluj Napoca Radu Munteanu, care se întreabă și răspunde cum ar fi 
o lume fără școală (adică fără educație): „Poate cam aşa: Inteligenţa fără 
şcoală, te face pervers. Justiţia fără şcoală, te face implacabil. Iar, diplomaţia 
fără şcoală, te face ipocrit. Succesul fără şcoală, te face arogant. Iar, bogăţia 
fără şcoală, te face avar. Supunerea fără şcoală, te face servil. Iar, sărăcia fără 
şcoală, te face orgolios. Frumuseţea fără şcoală, te face ridicol. Iar, autoritatea 
fără şcoală, te face tiran. Munca fără şcoală, te face sclav. Iar, vorbele fără 
şcoală, te fac introvertit. Legea fără şcoală, te supune. Iar, politica fără şcoală, 
te face egoist. Credinţa fără şcoală, te face fanatic. Iar, crucea fără şcoală, 
reprezintă tortura…”. Deci, să punem educația la locul pe care-l merită ca forță 
motrice a schimbării, a transformării omului. 

Cunosc greutățile prin care au trecut autorii până au scos această carte de 
sub tipar. „O singură carte nu poate pune capăt unor idei preconcepute, dar 
poate crea o opinie publică, iar aceasta, la rândul ei, poate să ducă la o 
schimbare a lucrurilor” spune Haim Cohn în cartea „Arestarea, procesul şi 
moartea lui Iisus”. Să creăm prin această carte „opinia publică” favorabilă 
educației ca o sinteză a Credinței, Culturii și Științei care „poate (și trebuie!) să 
ducă la o schimbare a lucrurilor”. Această carte ar trebui să-și găsească locul 
pe rafturile tuturor bibliotecilor, să fie o bună sursă de inspirație pentru dascăli 
în activitatea lor nobilă de formare moral-spirituală și profesională a tinerei 
generații. 

Recent profesorul și patriotul Virgil Mândâcanu a lansat un nou proiect 
„Basarabie încotro?”, însă a urmat decesul subit al reputatului profesor și 
patriot. Să sperăm că principala problemă în apariția acest extrem de necesar 
volum, finanțarea editării, va fi soluționată. 

 
Literatura și Arta, nr. 40, 08.10.2018 
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SINGRO 2018 - FOR ȘTIINȚIFIC AL ROMÂNILOR DE 

PRETUTINDENI 
 

„Veți crea, veți avea. Nu veți crea, nu veți fi”. 
  

În perioada 6-8 septembrie curent în inima geografică a României în 
frumoasa Aulă „Sergiu Chiriacescu” a Universității „Transilvania” din Brașov 
a avut loc cel de-al XIII-lea Simpozion Științific al Inginerilor de pretutindeni 
SINGRO 2018 sub genericul „Energia și mediul – schimbări majore ale sec. 
XXI”. A fost un eveniment deosebit de reprezentativ, având prezenți 
personalități de vază precum: gazda, rectorul Universității „Transilvania” din 
Brașov, prof.univ. Ioan Abrudan; Dumitru Prunariu, dr.ing. general locotenent, 
D.H.C. al UTM; Alexandru Herlea, președintele Casei Române de la Paris, 
prof.univ. D.H.C., ex-ministru al integrării europene în perioada președinției 
Constantinescu; Mihai Mihăiță, prof.univ.dr.ing., președinte AGIR, D.H.C. al 
UTM; Florin Tănăsescu, prof.univ.dr.ing., ex-ministru al Cercetării, D.H.C. al 
UTM ș.a.  

Delegația inginerilor basarabeni de la Universitatea Tehnică a Moldovei a 
fost condusă de academicianul Ion Bostan, D.H.C. multiplu și compusă din: 
Alexandru Marin, conf.univ.dr., D.H.C.; Valeriu Dulgheru, prof.univ.dr.hab., 
D.H.C., șef departament; Ilie Nucă, conf.univ. dr., șef departament; Valeriu 
Podborschi, conf.univ., șef departament; Maxim Vaculenco, conf.univ.dr. 

În cadrul Simpozionului au fost prezentate lucrări deosebit de interesante, 
în special, sub aspect aplicativ, prezentate mai multe bune practici în ingineria 
românească.  În plenul Conferinței au fost ținute următoarele comunicări: 
„România și Cosmonautica Mondială” (D. Prunariu); „Istoria Tehnicii – 
componentă a culturii românești” (A. Herlea); „Contribuția inginerilor la 
dezvoltarea economică a Republicii Moldova în perioada postbelică”             
(I. Bostan); „Sergiu Rădăuțanu – personalitatea care a unit cercetătorii de pe 
ambele maluri ale Prutului” (G. Manolea, D.H.C. al UTM).  

În comunicarea sa acad. Ion Bostan a făcut o amplă analiză a dezvoltării 
industriei Republicii Moldova în perioada de după război, prezentând informații 
interesante, necunoscute publicului larg, despre contribuția inginerilor și 
cercetătorilor moldoveni la elaborarea unor produse de vârf din perioada 
sovietică (de la cercetarea spațiului subacvatic până în cosmos). Comunicări și 
discuții interesante au avut loc pe problema „Şcoli şi asociaţii inginereşti”.S-a 
menționat despre necesitatea colaborării mai largi dintre învăţământul tehnic 
superior, cercetarea ştiinţifică şi economia reală. De asemenea, s-a propus 
introducerea în învăţământul universitar a unei discipline consacrate istoriei  
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ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei. 

Comunicările pe probleme de Inventica românească au reliefat, încă 
odată, spiritul creativ propriu profesiei inginereşti, care s-a manifestat pe o arie 
largă, fiind concretizate numeroase invenţii româneşti de o valoare 
incontestabilă. Au fost formulate o serie de propuneri îndreptate atât spre 
stimularea spiritului creativ, cât şi încurajarea activității de inventică în 
domeniile în care pot fi fructificate, cu mai mare eficienţă, avantajele 
comparative şi competitive ale economiei româneşti. 

Ingineria secolului XXI a găzduit lucrări de un interes deosebit din 
domeniile energiilor regenerabile, noilor tehnologii de valorificare a resurselor 
naturale prin creşterea eficienţei economice, a metodelor de ameliorare a 
condiţiilor sociale prin abordări multidisciplinare. Trăim poate mai mult ca 
oricând în istorie, într-o „civilizaţie a produselor”. Produsele generează un 
standard de viaţă, alimentează un nivel de conduită culturală. Produsele de mare 
complexitate încorporează, de multe ori, o spiritualitate comparabilă cu o carte 
sau cu o operă de artă. Pe de altă parte, produsele sunt percepute mai puternic 
de către oameni, pentru că ele se adresează într-un cod mai simplu, mai 
accesibil, unor activităţi de rangul întâi ale existenţei umane şi, implicit, sunt 
receptate direct de grupuri sociale mai largi. Dar aceste produse nu au apărut 
dintr-o dată și necesită o îmbunătăţire permanentă. 

Un grup important de lucrări a fost dedicat studierii problemei globale 
privind schimbările climatice. Indiscutabil, presiunea activităților umane asupra 
mediului este mare. „Omul modern risipeşte fără grijă resursele neregenerabi-
le, combustibilii naturali, mineralele, ceea ce riscă să provoace ruinarea 
civilizaţiei actuale”, spune Jean Dorst în cartea sa „Înainte ca natura să 
moară”. Inginerii trebuie să găsească soluţii la provocările mileniului „înainte 
ca natura să moară”. Pentru ca omenirea să continue să existe inginerul trebuie 
să creeze. În acest context se impune o nouă paradigmă a pregătirii inginerului 
de mâine, fiind pusă în dezbateri o serie de teme de cea mai mare importanţă 
privind viitorul învăţământului superior tehnic românesc. Formarea noilor 
generaţii de ingineri se cere pusă sub semnul respectului faţă de tradiţii şi, 
totodată, al exigenţelor zilei de mâine, mai cu seamă sub aspectul impactului 
societăţii bazate pe cunoaştere şi al tehnologiilor erei digitale. 

 Axat pe laitmotivul „Unire și Inovare” Simpozionul a creat mai multe 
punți de formare a colectivelor de cercetare. Prin unirea cercetătorilor de pe 
ambele maluri ale Prutului colectivele devin mai puternice, în special, în 
competiția acerbă în cadrul diverselor programe de cercetare europeană. 
Împreună cercetătorii de pe ambele maluri ale Prutului sunt mai puternici. 

 

Mesager Universitar, nr.9, 2018. 
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MAESTRUL NICOLAE DABIJA LA 70 DE ANI 

 

„Nicolae Dabija este poate cea mai complexă personalitate culturală 
din Basarabia. Unul dintre cei mai de seamă poeţi contemporani, 

cercetător profund şi original al literaturii vechi româneşti”  
(Grigore Vieru. Cel mai mare poet național contemporan). 
 

         Maestrul Vieru declarase purul adevăr, 
cunoscându-l în viață foarte bine pe Maestrul 
Nicolae Dabija. Ambii, într-un fel, au avut 
destine comune. Înzestrați de la natură cu un 
talent înăscut de calibru ambii însă au fost (și 
mai sunt!) beșteliți de tot soiul de nulități și 
nerozi. Am avut fericita onoare să-i cunosc pe 
ambii poeți naționali, care erau oaspeți dragi la 

Universitatea Tehnică a Moldovei. Nicolae Dabija a fost onorat cu primul său 
titli onorific de D.H.C. de Universitatea Tehnică a Moldovei. Regretatul 
Valerian Dorogan, un bun prieten al Maestrului, care a contribuit la acordarea 
acestui titlu onorific, a motivat că Maestrul profesează aceeași meserie ca și 
inginerii, este „un mare inginer al sufletului”. Și eu aș adăuga: „Daca arta este 
ingineria sufletului atunci Nicolae Dabija este un mare inginer”. 

Este binecunoscut faptul că a cuprinde necuprinsul e un lucru practic 
imposibil. Iar Maestrul Nicolae Dabija este un necuprins: mare patriot, mare 
poet, mai recent mare romancier, și în sfârșit un mare om. Totușu, voi încerca.  

Academicianul Nicolae Dabija, mic de statură, însă conştient de faptul că 
o prăpastie nu o treci cu paşi mici, întotdeauna a făcut paşi mari. Provenit dintr-
o familie de țărani din sudul Basarabiei, dar cu rude mari arhierești (fratele 
mamei a fost arhimandritul Serafim Dabija, deportat în Siberia în 1947) s-a 
născut la 15 iulie1949 în comuna Codreni, raionul Căinari, în aceeași zonă 
geografică cu Alexei Mateevici. S-a născut între cărți, salvate din mănăstirea 
Zloți, întemeiată în 1941 de Serafim Dabija și închisă de sataniștii sovietici în 
1949. Patriotismul în familia Dabija a fost unul genetic. Și tânărul liber 
cugetător Nicolae Dabija a fost exmatriculat în 1966 de la ziaristică în anul trei 
pentru „activitate proromânească și antisovietică”.  

Ulterior, după absolvirea Facultății de Filologie a USM, a activat în 
diverse funcții, însă cheia de boltă a activităţii lui N. Dabija a fost alegerea de 
către Congresul al VII-lea al Uniunii Scriitorilor din Basarabia din 18-19 mai 
1986 în funcția de redactor şef al săptămânalului „Literatura şi arta”. În 
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continuare voi enumera scriptic în ordine cronologică doar câteva dintre cele 
mai însemnate activități ale Maestrului: 

- Transformarea săptămânalului „Literatura și Artă” în anii 90’ în 
flagmanul deșteptării naționale, în cel mai citit ziar literar din lume cu tirajul de 
peste 260000 de exemplare (conform ziarului „Figaro”) și tipărirea primului 
număr al ziarului „Literatura și Artă” în grafie latină (cu 3 luni înainte de a fi 
adoptată Legea privind grafia latină) de ziua poetului național Mihai Eminescu 
(15 iunie 1989); 

- Parlamentar al primului și ultimului Congres al Poporului al URSS 
(1989-1991) unde alături de alți colegi și baltici a ridicat permanent problemele 
așchiei de popor român din Basarabia; 

- Membru al Grupului de Inițiativă de creare a Frontului Popular (1988); 
- Deputat al primului Parlament al Republicii Moldova (1990-1994) 

(rămas cel mai intelectual din toate parlamentele câte au fost până acum de la 
Independență), cu concursul căruia au fost adoptate Declarațiile de Suveranitate 
și de Independență, ca prim pas de separare de imperiu (nu și de frați!), Legea 
privind limba și alfabetul român, alte legi fundamentale strict necesare la faza 
de separare de imperiu; 

- Autor (1991, în colaborare cu Aurelian Silvestru) al ciclului de manuale 
de istorie pentru clasele primare „Daciada”, al volumului pentru copii „În 
căutarea identităţii” (2002) – o istorie a neamului românesc din Basarabia 
repovestită pentru elevi ş.a.; 

- Copreședinte al Congresului Intelectualității din Republica Molldova 
(1993-1994), ulterior vice-președinte al Partidului Forțelor Democrate; 

- Deputat în parlamentul din 1998-2001 când a fost făcută o primă 
încercare de depunere a cererii de aderare la Uniunea Europeană, pas 
compromis prin trădarea lui Iu. Roșca; 

- Fondatorul Forului Democrat al Românilor din Moldova (2005, în plin 
dezmăț comunist voronist) care a influențat apariția ulterioară a forțelor 
anticomuniste (PL, PLDM), la câștigarea alegerilor la Primăria Capitalei de 
către tânărul D. Chirtoacă și mai apoi a celor parlamentare de forțele 
anticomuniste. A fost prima asociație obștească care a depus Cererea de 
Aderare la Uniunea Europeană din partea Societății Civile însoțită de peste 
200000 de semnături; 

- Fondatorul Sfatului Țării 2 (27 martie 2016) (cu doi ani înainte de 
Centenar!), la Congresul de Constituire participând peste 1700 de delegati 
trimiși din toate localitățile Basarabiei. Acest fapt a influențat în mare măsură 
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semnarea de către cele peste 160 de autorități locale a Declarațiilor de Unire cu 
România;  

Nicolae Dabija este Membru de Onoare al Academiei Române (din 2003) 
și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (2012), Doctor 
Honoris Cauza al mai multor universități din România și Republica Moldova, 
preşedinte al Societăţii „Limba noastră cea română” (1990, 1998). Din 1991 
este preşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă din Republica 
Moldova 

Nicolae Dabija este Laureat al celor mai înalte distincții de stat ale 
Republicii Moldova și României, al nenumăratelor premii naționale și 
internaționale de poezie. Este autor a peste 100 de cărți și volume de poezii, 
autor al celui mai citit roman contemporan „Tema de acasa”, tradus în șapte 
limbi: în limba lui Byron (engleză), Hugo (franceză), Heine (germană), 
Buonarroti (italiană), Dimitrova (bulgară), Koneski (macedonă). Romanul 
,,Tema pentru acasă” este apropiat de profunzimea ideatică a unor autori 
precum Dostoievski, Borges sau Bulgakov, purtând o  marcă originală a unui 
mare prozator de limbă română. Este un bestseller în România și Republica 
Moldova cu peste 50000 de exemplare vândute și peste 500 mii de împrumuturi 
în biblioteci. 

Astăzi Nicolae Dabija este considerat pe bună dreptate una dintre 
comorile literare ale literaturii noastre, iar laurii acestui calificativ au fost 
obţinuţi cu multă muncă, credinţă şi curaj literar. Generaţiile actuale de scriitorii 
datorează multe acestui Mare om de cultură. „Dabija nu scrie. Dabija culege 
esențele tari din experiențele vieții și le așterne splendid pe hârtie” scrie un 
stimat critic literar. Extraordinară observație în esență. O confirmare în plus 
sunt și frumoasele poezii al Maestrului cântate de bardul de la Văleni Marcel 
Zgherea, devenite hituri. Însuși Maestrul recunoaște că „...îmbrăcate în strae 
muzicale poeziile lui devin mai cunoscute”. Nicolae Dabija este numit sugestiv 
„Ochiul al treilea al literaturii noastre”. „Nicolae Dabija este cel mai mare 
poet român în viață” spune și prietenul lui băcăuan Vasile Puiu, profesor 
universitar, doctor inginer, poet „Universitatea „V. Alecsandri” Bacau, 
România. 

  Cine dintre feciorii de ţărani, dar dintre aceştia erau cei mai mulţi 
reprezentanţi ai intelectualităţii naţionale postbelice, nu-şi amintesc cu pioşie de 
părinţii lor. Şi când le auzi astăzi pe unele progenituri ale „eliberatorilor de 
ieri” alungându-i la ţară „Bydlo. Ubirajtes’ v svoju derevnyu” (o inscripţie 
murală găsită pe coridorul unui bloc de studii) te cutremuri la gândul că 
academicianul Nicolae Dabija, fecior de ţăran, mare om de artă și patriot, care 
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prin opera sa și modul de a fi a educat zeci de generații de copii în spiritul 
iubirii de neam, ar fi rămas la țară. Indiscutabil în satul său de baştină ar fi 
devenit un bun gospodar, dar Basarabia ar fi pierdut un mare poet național şi 
patriot al Neamului. 

Iată că, încet, cu paşi mărunţi, dar siguri, fără şovăire, Maestrul Nicolae 
Dabija a intrat în clubul septuagenarilor. Deoarece de la o anumită vârstă 
înclinăm tot mai mult spre filozofie, iar filozofia noastră românească pur 
creștină spune: un om pe parcursul vieții sale trebuie să sădească un pom, să 
sape o fântână și să construiască o punte peste un râuleț. Maestrul Nicolae 
Dabija le are pe toate îndeplinite cu prisosință. La figurat a sădit mii de pomi, ei 
fiind generațiile de copii educate de opera Maestrului. A săpat o fântână foarte 
adâncă din care-și potolesc setea mii tineri literați, zeci de mii de oameni cu 
suflu românesc. A construit foarte multe punți, cel mai importanti fiind podul 
de cărți peste Prut. 

Ajuns la aceste formidabile înălţimi Maestrul, academicianul, patriotul 
Nicolae Dabija este venerat de foarte multă lume, cărora prin iscusinţa sa 
dumnezeiască le-a remodelat viaţa. Este venerat de generațiile de copii de după 
90 pentru care a scris, pe care ia ajutat, îndrumat în viață. Este venerat de 
mulţimea de prieteni, care vin să-l felicite cu ocazia împlinirii onorabilei vârste 
de 70 de ani. Este venerat de întreaga familie și rude. Cei care l-au cunoscut cu 
ani în urmă menţionează că Maestrul Nicolae Dabija a rămas acelaşi: 
întotdeauna binevoitor, amabil, cu un surâs nelipsit pe buze.  

Îi port o deosebită stimă Maestrului Nicolae Dabija pentru talentul cu care 
l-a înzestrat Dumnezeu, pentru cultura sa, pentru patriotismul său, pentru 
omenia, care-l caracterizează. Dacă Maestrul consideră că poate să coboare de 
pe baricadele artelor și ale Mișcării de Eliberare Națională! şi să se ducă la 
odihna binemeritată îi voi spune: e încă devreme Maestre, încă nu este realizat 
visul de aur al românilor basarabeni – Reunirea cu Țara.  

La mulţi ani Maestre!!!  
La mulţi ani, Mare Patriot!!!  
La mai Munți și la mai Mare!!! 

Literatura și Arta, nr.28, 19.07.2018. 
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GHEORGHE GHIDIRIM - ÎNGERUL CU INIMĂ ŞI MÂINI DE AUR 
 

„Daca medicina este ingineria sufletului şi a trupului  
atunci Gheorghe Ghidirim este un mare inginer”. 

 

Academicianul Gheorghe Ghidirim, 
mic de statură, însă conştient de faptul că o 
prăpastie nu o treci cu paşi mici, 
întotdeauna a făcut paşi mari. Provenit 
dintr-o familie de ţărani harnici din sud-
estul Basarabiei s-a născut la 22 aprilie 
1939 în comuna Palanca, plasa Olăneşti, 
judeţul Cetatea Albă în România Mare. 
Familia Ghidirim a avut 10 copii, trei din ei 
fiind luaţi de timpuriu la Domnul, iar restul 

şapte supravieţuind în condiţii foarte grele ale războiului și foametei organizate. 
După tentativa nereuşită de a se înscrie la Institutul de Medicină din Chişinău 
nu a lăsat mâinile în jos. „Înfrânt nu eşti atunci când sângeri/.Şi nici când ochii-
n lacrimi ţi-s /Cele mai crâncene înfrângeri./ Sunt renunţările la vis” (Radu 
Gir). Tânărul Gheorghe nu a renunţat la vis. După un an de experienţă ca felcer 
la ambulatoriul din Tudora, îşi continuă studiile la Institutul de Medicină, pe 
care-l absolveşte, de asemenea, cu menţiune. 

După absolvirea Institutului  urmează cariera profesorală la Alma Mater, 
începând de la funcţia de asistent până la academician. Activitatea profesorală 
şi ştiinţifică a academicianului Gheorghe Ghidirim a fost apreciată cu o serie de 
distincţii: eminent al ocrotirii sănătăţii din URSS; Membru de Onoare al 
Academiei de Ştiinţe a României; Om Emerit al Republicii Moldova; Membru 
de Onoare al Societăţii Române de Chirurgie şi Chirurgie Laparoscopică; 
Membru al Asociaţiei Internaţionale de Chirurgie Hepato-pancreato-biliară; 
Ordinul „Gloria Muncii” al Republicii Moldova; Ordinul Republicii (Republica 
Moldova) ş.a.  

Deosebit de importantă pentru această aşchie de popor român a fost 
antrenarea în anii 90’’ în activitatea politică a mai multor personalităţi de vază, 
printre care şi profesorul Gheorghe Ghidirim. Generaţia politicienilor anilor 90’ 
a fost irepetabilă: prim - ministru Mircea Druc; primul ministru al Culturii 
Naţionale Ion Ungureanu; primul primar general al Chişinăului Nicolae Costin; 
primul preşedinte al Parlamentului Alexandru Moşanu; primul ministru al 
educaţiei naţionale Nicolae Mătcaş şi, evident, primul ministru al Sănătăţii 
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Gheorghe Ghidirim. Această generaţie de aur în politica basarabeană a făcut cel 
mai mult pentru transformarea acestui colţ de ţară. Profesorul Gheorghe 
Ghidirim nu a fost un simplu observator al acelor evenimente ci chiar unul 
dintre arhitectorii „perestroicăi” basarabene, cel puţin în domeniul sănătăţii.  O 
primă funcţie politică a fost alegerea domniei sale ca deputat în Sovietul 
Suprem al URSS. Dar cea mai importantă funcţie politică a profesorului Gh. 
Ghidirim a fost cea de ministru al sănătăţii în perioada modernă a Republicii 
Moldova (1990-1994), o perioadă destul de incertă de tranziţie de la fostul 
sistem sovietic centralizat la unul democratic, când s-au pus bazele reformelor 
în toate domeniile, inclusiv, în cel al Sănătăţii: reforma asistenţei medicale 
primare, a serviciului spitalicesc, a clinicilor universitare, a medicinii 
preventive, a sistemului farmaceutic şi stomatologic ş.m.a. 

Academicianul Gheorghe Ghidirim este pătruns până-n măduva oaselor 
de spiritul şi crezul strămoşilor noştri, de dragostea pentru trecutul glorios al 
Neamului, cum nu-l au multe alte neamuri mici şi mari. Mare prieten al 
artiştilor el singur, pe lângă faptul că e un mare chirurg, este şi un împătimit al 
artelor. În puţinele clipe de răgaz îl poţi vedea savurând un vers de Eminescu, 
Vieru, cărţile cărora le vei găsi printre tratatele de chirurgie ale Maestrului. 
Fiind promotor al ştiinţelor reale Gheorghe Ghidirim a fost întotdeauna printre 
artişti. Prietenii săi artişti Gr. Vieru, N. Dabija l-au cunoscut încă de la seratele 
de poezie, de la adunările scriitoriceşti, la care venea după o zi grea de muncă. 
Mai apoi pe baricadele Mişcării de Eliberare Naţională. În puţinele clipe de 
răgaz chirurgul Ghidirim îşi aduce aminte de mulţimea de pacienţi, care au 
trecut prin mâinile şi inima lui. Multora dintre ei le-a redat ce este mai scump 
pentru un  om – viaţa. Printre miile de pacienţi au fost câţiva care i-au fost 
foarte aproape sufleteşte. S-a aflat la căpătâiul marelui poet naţional Grigore 
Vieru până în ultimele clipe. De asemenea, la căpătâiul maestrului Ion 
Ungureanu. Un alt poet naţional – Nicolae Dabija, aflat într-un moment de grea 
cumpănă între viaţă şi moarte, a fost salvat de maestrul Ghidirim şi pus pe 
picioare.   

Cine dintre feciorii de ţăran, dar dintre aceştia erau cei mai mulţi 
reprezentanţi ai intelectualităţii naţionale postbelice, nu-şi amintesc cu pioşie de 
părinţii lor. Şi când le auzi astăzi pe unele progenituri ale „eliberatorilor de 
ieri” alungându-i la ţară „Bydlo. Ubirajtes’ v svoju derevnyu (Stârpiturilor! 
Ștergeți-o în satele voastre)” o inscripţie murală găsită pe coridorul unui bloc de 
studii) te cutremuri la gândul că academicianul Gheorghe Ghidirim, fecior de 
ţăran, cunoscut medic chirurg, care a readus la viaţă mii de oameni, şi foarte 
bun fiu al Neamului, ex. ministru al Sănătăţii, profesor universitar ar fi rămas la 
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țară. Indiscutabil în satul său de baştină ar fi devenit un bun gospodar, dar 
Basarabia ar fi pierdut un foarte bun chirurg şi patriot al Neamului. 

Ajuns la aceste formidabile înălţimi academicianul, chirurgul, omul 
politic Gheorghe Ghidirim este venerat de foarte multă lume, cărora prin 
iscusinţa sa dumnezeiască le-a prelungit viaţa. Este venerat de cei, pe care ia 
ajutat, îndrumat să-şi pregătească şi să susţină doctoratele. Este venerat de o 
întreagă pleiadă de foşti studenţi, pe care i-a educat pe parcursul celor peste 50 
de ani de activitate profesorală universitară. Este venerat de mulţimea de 
prieteni, care vin să-l felicite cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 79 de ani. 
Cei care l-au cunoscut cu ani în urmă menţionează că academicianul Gheorghe 
Ghidirim a rămas acelaşi: întotdeauna binevoitor, amabil, cu un surâs nelipsit 
pe buze. Şi, în sfârşit, este venerat de soţia sa Veronica (medic şi ea), de fiica 
Victoria (tot medic), de fiul Patric, de nepoţi, dar şi de strănepoţica Delia. 

Îi port o deosebită stimă academicianului Gheorghe Ghidirim  pentru 
profesionalismul de care dă dovadă, pentru cultura sa, pentru omenia, care-l 
caracterizează. Dacă academicianul Gheorghe Ghidirim consideră că poate să 
coboare de pe baricadele ştiinţei (dar și ale Mișcării de Eliberare Națională!) şi 
să se ducă la odihna binemeritată îi voi spune: e încă devreme Maestre.  

La mulţi ani Doctore!!!  
La mulţi ani, profesore!!! 

Literatura și Arta, nr.17, 25.04.2018. 
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ACADEMICIANUL ION BOSTAN – INGINERUL CARE RIDICĂ 
ȚARA 

 

A mai fost întoarsă o filă în calendarul  academicianului  Ion Bostan. 
Zilele trecute a împlinit vârsta de 69 de ani, o vârstă a împlinirilor, cu care 

frumos eveniment îi aducem sincere felicitări. 
 

         Despre academicianul Ion Bostan se poate 
scrie multe. Mă voi stărui în spațiul rezervat să-i fac 
un scurt portret caracteristic în măsura în care îmi va 
reuși. Academicianul Ion Bostan vine de la țară, de 
acolo unde vorba poetului s-a născut veșnicia, dintr-
o familie de țărani. Tânărul Ion (Ionică, cum îl 
dezmierda mama), având pronunțate înclinații spre 
inginerie, despre care vorbesc mai multe aventuri 
copilărești, a cucerit toate înălțimile posibile. După 
absolvirea Institutului Politehnic din Chișinău timp 

de trei ani a acumulat experiență inginerească de producere, fapt ce ia fost de 
real ajutor în viitoarea activitate de cercetare și proiectare. Revenind la Alma 
Mater în 1974 urcă toate scările posibile ale unei instituții superioare de 
învățământ și ale unei cariere de succes. 

În plan didactic: asistent, lector universitar, lector superior, conferențiar, 
consacrat profesor universitar, autor de cursuri noi și a numeroase manuale și 
monografii de valoare. 

În plan stiințific: Cercetător științific inferior, cercetător științific, 
cercetător științific superior, cercetător principal, cercetător coordonator, 
academician, activități apreciate cu Premiul de Stat în domeniul Științei și 
Tehnici (de două ori, prima dată fiindui acordat la doar 28 de ani!), inventator 
emerit al URSS, diverse premii naționale și internaționale (peste 250 de premii 
și medalii de aur obținute la Saloanele de Invenții și Transfer Tehnologic 
Pitsburgh (SUA), Eureca (Bruxel), Geneva, Arhimed (Moscova), Novii ceas 
(Sevastopol, Ucraina)). Ultimul Everest științific a fost cucerit acum o lună în 
urmă. Academicianul Ion Bostan a devenit laureat al Premiului „Stelele 
comunității 2018” (de menționat că deținător al acestui premiu din Republica 
Moldova este doar cel mai mare compozitor român în viață Eugeniu Doga, 
acordat pentru inestimabila-i operă!). Este cel mai important premiu umanitar 
al CSI, care se acordă pentru merite deosebite în domeniile știință și educație, 
cultură și artă, activitate umanitară. Acest premiu reprezintă o apreciere a 
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eforturilor depuse de către academicianul Ion Bostan de-a lungul unei ample 
activități pe multiple planuri, care i-au adus faima pe diferite meridiane ale 
Globului. Inginer și cercetător redutabil, autor a zeci de manuale și monografii, 
a peste o mie de lucrări științifice şi a peste 230 de invenţii (unele cu caracter de 
pionierat!), cavaler al Ordinului Republicii și al multiplelor distincții 
internaționale, s-a remarcat îndeosebi pe tărâmul științei. Este fondatorul unei 
noi direcții științifice în construcția de mașini, recunoscute la scară mondială – 
transmisiile planetare precesionale, bazate pe un nou principiu de transformare 
a mișcării, cu avantaje excepționale față de transmisiile clasice, avantaje care au 
favorizat implementarea lor în cele mai diverse domenii: tehnică cu destinație 
generală, tehnică cosmică de zbor, roboți, mecanică fină etc. S-a afirmat și în 
domeniul sistemelor de conversie a energiilor regenerabile – eoliană, hidraulică, 
solară… Este o apreciere internațională de mare valoare, orice ar spune unii 
ultrapatrioți (ingineria este în afara ideologiilor). 

În plan administrativ: șef catedră, rector timp de 23 de ani, actualmente – 
director al Centrului Național de Tehnologii Spațiale din cadrul UTM – o nouă 
direcție științifică de valoare internațională. De menționat, a condus 
Universitatea Tehnică a Moldovei în perioada 1992-2015, o perioadă tulbure 
când vechiul sistem educațional fusese desființat, iar noul sistem încă necreat. 
Este indiscutabil rolul rectorului Ion Bostan în reformarea și consolidarea 
sistemului de învățământ superior în general, și a celui tehnic, în particular. 
După declararea independenței se schimbase misiunea Institutului Politehnic 
din Chișinău. Încadrat în vechiul sistem sovietic el pregătea cadre inginerești 
conform planurilor de la Moscova: în surplus pe unele specialități, absolvenții 
cărora erau distribuiți la întreprinderi în necuprinsul spațiu sovietic, iar pe multe 
specialități necesare economiei naționale a Republici specialiștii erau aduși, 
desigur cu statut de invitați cu toate înlesnirile de care se bucurau. Era o politică 
de rusificare bine pusă la punct de Kremlin. De altfel ca și întreg așa numitul 
plan de industrializare a Republicii (erau aduși cu statut de invitați până și 
portari la unele întreprinderi industriale!). 

La momentul preluării timonei de rector Institutul Politehnic din Chișinău 
avea în jurul a 7000 de studenți, pregătiți pe 27 de specializări. Pe parcursul 
celor 23 de ani de rectorie numărul studenților a ajuns la 24000 de studenți, 
pregătiți pe 56 de specializări, Universitatea Tehnică a Moldovei plasânduse pe 
primele locuri în clasificarea națională cu o vizibilitate bună pe plan 
internațional. Reducerea numărului de studenți în ultimii ani de rectorie se 
explică prin exodul masiv al tinerilor peste hotare și factori demografici. 
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În final să încercăm să evidențiem câteva calități-cheie ale 
academicianului. Sub aspect național este cu dragoste de neam, chiar dacă nu 
deseori se bate cu pumnul în piept, demonstrând acest lucru. În funcția de rector 
a făcut mult pentru românizarea procesului de învățământ, pentru apropierea 
celor două maluri ale Prutului, pentru apropierea sistemelor de educație, pentru 
apropierea între universități. Chiar și în cei mai negri ani de guvernare 
comunistă a respectat dreptul la liberă exprimare, a tolerat suflul românesc în 
Universitate (nu în zadar Universitatea Tehnică a Moldovei este privită drept 
model sub acest aspect pentru alte universități), chiar dacă de la cel mai înalt 
nivel i se cerea „să-i mai liniștească” pe unii. Nu a făcut acest lucru pentru care 
merită să fie apreciat. 

Filozofia noastră țărănească spune că un om se consideră împlinit dacă în 
viața lui a săpat o fântână, cu apa rece a căreia trecătorii își potolesc setea. Dacă 
a sădit un pom, la umbra căruia să se odihnească călătorul obosit. Dacă a 
construit un pod, o punte, pentru ca călătorul să poată trece o apă. Se spune că 
acestea sunt întrebările puse la poarta raiului. Academicianul Ion Bostan le are 
pe toate acestea. A săpat o fântână adâncă, cu apa rece a căreia își potolesc setea 
mii de tineri setoși de cunoștințe în această Societate a Cunoașterii. A sădit 
mulți pomi, discipolii ducându-i faima în Republică și departe peste hotarele ei. 
A construit o mulțime de punți exprimate prin direcțiile și școlile științifice 
create. 

Deci sub toate aspectele academicianul Ion Bostan este un om împlinit. 
La Mulți Ani, Profesore! 
La mai Munți și la mai mare! 

 Mesager Universitar, nr.7, 2018. 
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PROFESORUL VASILE PUIU A MAI ÎNTORS O FILĂ ÎN CALENDAR 
 

„Mulți chemați, puțini aleși”. 
 

Vasile Puiu este unul dintre puținii aleși. Zilele 
trecute profesorul și prietenul Vasile Puiu a mai întors o 
filă în calendarul său. A împlinit vârsta de 68 de ani, o 
vârstă plină de realizări. Voi încerca să-i fac! un scurt 
portret (nu știu cum îmi va reuși) omagiatului care este o 
personalitate complexă și multilaterală.  Este născut la 
25 iulie 1950 în c. Pătrăuți, județul Suceava, în familia 
țăranilor bucovineni George și Ana Puiu. Am cunoscut-o 
pe mama profesorului: o țărancă româncă plină de 

înțelepciune și umor, calități înăscute pur românești. Nu în zadar se spune că 
„Veșnicia s-a născut la țară”.  

Vasile Puiu este bucovinean prin naștere, vine din Pătrăuții Sucevei. Este 
și ieșean, unde la Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iași s-a format,         
avându-i drept dascăli pe cunoscutul „organist” (profesor și cercetător de 
Organe de mașini) Nicolae Popinceanu,  pe Mihai Gafițanu, reputat profesor, 
fost rector timp de 12 ani al Institului Politehnic „Gh. Asachi” din Iași, pe 
marele inventator și inventolog Vitalie Belous (originar din Bălții Basarabiei), 
fost rector și el timp de 6 ani, cu care are un brevet de invenție. L-a cunoscut pe 
marele profesor de Mecanică Dumitru Manjeron, originar și el din Chișinăul 
Basarabiei. 

Vasile Puiu este și băcăuan unde, din a. 1979 până astăzi, aflat în funcțiile 
de  asistent universitar, șef lucrări, conferenţiar, profesor universitar, prorector, 
a pus umărul la înălțarea Universității  „V. Alecsandri” din Bacău la nivelul 
unei universități recunoscute nu numai în România.  

Profesorul Vasile Puiu este cel care l-a făcut pe marele matematician 
basarabean Eugeniu Grebenicov, numele căruia î-l poartă un astru ceresc, 
D.H.C. al Universității „V. Alecsandri” din Bacău. O mare onoare adusă 
marelui român basarabean, dar și Universității. 

Am avut fericita ocazie să-l cunosc acum 16 ani în urmă, nu la Bacău, nu 
la Iași ci în cealaltă parte a României – la Timișoara în cadrul celui de-al 23-lea 
Seminar Național de Organe de Mașini – o asociație profesionistă unică în felul 
ei în România. Era pentru prima dată participarea mea ca reprezentant al 
Universității Tehnice a Moldovei la această importantă reuniune profesională a 
tuturor profesorilor de Organe de Mașini din Țară. Este probabil unica reuniune 
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profesionistă care a durat în timp. În acest an va avea loc cea de a 38-a ediție la 
Brașov, acolo unde 40 de ani în urmă a avut loc prima ediție inițiată de prof. 
Ioan Drăghici, șeful catedrei de Organe de Mașini de la Universitatea 
„Translivania” din Brașov. În finalul Seminarului la faza de votare a locului 
petrecerii următoarei ediții a ieșit prof. Vasile Puiu, pe atunci prorector al 
Universității „V. Alecsandri” din Bacău, cu propunerea de organizare a 
Seminarului la Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău. Am ieșit și eu cu 
propunerea de a-l organiza la Universitatea Tehnică a Moldovei, fiind 
coordonată cu rectorul de atunci acad. Ion Bostan. În rezultatul votului a 
câștigat propunerea prof. Vasile Puiu. Atunci prof. Vasile Puiu a ieșit cu o 
soluție excelentă: de a organiza următoarea, cea de a 24-a ediție a SNOM, la 
Bacău și Chișinău. A fost poate cea mai reușită ediție. Acesta a fost momentul 
infiripării acestei durabile în timp prietenii, fortificată ulterior prin organizarea 
în comun a mai multor ediții ale unui important Simpozion științifico-cultural 
„Cucuteni 5000 REDIVIVUS”, patru ediții fiind organizate la Iași-Bacău de 
către inițiatorul Simpozionului Lorin Cantemir și profesorul Dumitru Olaru (la 
Iași) și profesorul Vasile Puiu (la Bacău).   

Vasile Puiu este un coborâtor. A coborât din Bucovina precum Dragoș 
Vodă. A coborât să cucerească Moldova românească, apoi și Basarabia tot 
românească. S-o cucerească prin talentul său, prin modul de a fi. De a fi o 
coardă vibrantă sensibilă la durerile așchiei de popor român din Basarabia 
„trecută prin foc și prin sabie” vorba marelui poet român Dumitru Matcovschi. 

Vasile Puiu din tinerețe a avut o patimă fierbinte pentru Basarabia, patimă 
care-l mistuie și astăzi, fiind în funcția de vicepreședinte al Acociației Culturale 
„ProBasarabia și Bucovina” din România și președinte al filialei Bacău. Până 
în 1989, când în România era interzis pronunțarea cuvântului „Basarabia”, 
poetul Vasile Puiu (sub pseudonimul Vasile Pătrău) a scris un mănunchi de 
versuri despre „rana sângerândă de pe trupul Moldovei”, Basarabia. Prima 
întâlnire cu Moldova de peste Prut (Basarabia), despre care a scris atât de 
pătimaș, a avut loc în 1990. A fost una nu tocmai fericită pentru el din cauza 
perioadei tulburi din Chișinăul acelei perioade: renașterea națională luase avânt 
dar și rezistența vechiului regim, dominat de KGB-ul sovietic, se opunea din 
răsputeri. O parte din acest mănunchi de versuri a fost publicată în ziarul 
„Literatura și Arta” în a. 1990. Iată unele crâmpeie.  

„Ce mult ași fi vrut să nu existe Prut / Ce mult m-a durut lacrima noastră 
din Prut... „Și tu Basarabie ori sfântă Bucovină / Sunteți ca și cum României îi 
lipsește o mână/ Și-au pus-o să cerșească tâlharii / La poarta biserii să stea 
/Dumunica nemaifiind sărbătoare în Patria mea!...”. „Ca o copertă la mijloc 
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de carte / Cusută sălbatic cu sârmă ghimpată / O rană sângerândă pe trupul 
Moldovei / Cu ce ți-a greșit Doamne această femeie / Atât de frumoasă și dorită 
de toți / Ca să n-o poți ierta...” 

În final mă întreb: totuși cine este Vasile Puiu? Indiscutabil, este un bun 
inginer (profesor) și un foarte bun poet. Nu știu cine predomină în el: inginerul 
sau poietul! Profesorul inginer Vasile Puiu este un artist în fața studenților în 
sala de curs unde predă „Bazele Proiectării Mașinilor” (ferice de acei studenți, 
printre care și basarabeni, pe care-i „corcolește” cum poate!). Poetul Vasile 
Puiu este inginer la aranjarea gândurilor, cuvintelor și strofelor în minunatele 
sale poezii. Este laureat al Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Bacău (2005). A editat volumul de versuri „Bifurcaţia 
neantului”. Este autor al lucrării „Discurs pentru memoria Prutului”. Este 
autorul unor vibrante versuri scrise In Memoriam Valerian Dorogan, cu care l-a 
legat o adevărată prietenie. Știu că și acum când scriu aceste rânduri poetul 
Vasile Puiu muncește în sudoarea frunții la următoarea carte de poezii, pe care 
dorește să o scoată de sub tipar în acest An Centenar. 

La mai mult și la mai mare dragă Profesore!!! 
La Mulți Ani Prietene!!! 

Literatura și Arta, nr. 32-33, 23 august 2018 
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OCTOGENARUL PROFESOR VALERIU ȘAUGA! 
 

Reputatul profesor Valeriu Șauga a împlinit zilele 
acestea onorabila vârstă de 80 de ani, cu care frumos 
eveniment îi aducem sincere felicitări. 

Despre profesorul Valeriu Șauga se poate scrie multe. 
Mă voi stărui însă să-i fac un scurt portret caracteristic în 
măsura în care îmi va reuși. Profesorul Valeriu Șauga vine 
de la țară, de acolo unde vorba poetului s-a născut veșnicia. 
S-a născut la 15 august 1938 în sudul Basarabiei în c. 
Cioburciu, plasa Căușeni, județul Tighina, România Mare. 

La doar mai puțin de doi ani este deposedat în mod abuziv de Patrie. Hoardele 
sovietice au ocupat Basarabia, care timp de 22 de ani reușise să-și vindece 
rănile provocate de ursul țarist rus, aducând cu ele iadul pe pământ: deportări în 
masă în 4 valuri, lichidarea florii națiunii – intelectualității în închisorile și 
lagărele staliniste, groaznica foamete din 1946-47, comunizarea forțată. Nu a 
fost familie care să nu fi fost afectată de acest regim diabolic. 

Tânărul Valeriu făcea parte din acea tânără generație postbelică care a 
cunoscut toate aceste urgii. Cu toate acestea după absolvirea cu succes a școlii 
este admis în a. 1956 la Institutul Agricol din Chișinău, pe care-l absolvește cu 
mențiune în a. 1960. Profesorul Valeriu Șauga a participat activ la fondarea 
Institutului Politehnic din Chișină (astăzi Universitatea Tehnică din Chișinău). 
Îndată cum a aflat despre deschiderea Institutului Politehnic din Chișinău, se 
angajează chiar în primul an în funcția de asistent universitar, apoi lector 
superior (1964-1967). Deci, Valeriu Șauga este unul dintre fondatorii 
Institutului Politehnic din Chișinău. În perioada 1967-1970 își continuă studiile 
la doctorantură la Institutul de Electronică din Moscova. La doar un an de la 
absolvirea doctoranturii (lucru mai rar întâlnit în domeniul ingineriei!) susține 
teza de doctor în științe tehnice. Din a. 1971 până în prezent lucrează la catedra 
„Studiul și Tehnologia Materialelor” (din a. 2014 este parte componentă a 
departamentului „Bazele Proiectării Mașinilor”), urcând toate treptele 
universitare de la asistent, lector superior, conferențiar, până la profesor 
universitar. În plan managerial, de asemenea, a activat în funcții importante: șef 
catedră „Studiul și Tehnologia Materialelor” (1975-1980); prorector (1976-
1995) timp de tocmai 19 ani!, perioadă în care a participat cu adevărat la 
clădirea acestei instituții de învățământ tehnic superior deosebit de important 
pentru economia Republicii. 

Drept confirmare a meritelor indiscutabile pe tărâm profesional profesorul 
Valeriu Șauga a fost ales membru titular al Academiei Naționale de Științe 
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Ecologice (2006), – membru al consiliului metodico-didactic din URSS la 
disciplinele „Studiul materialelor şi tehnologia materialelor” (1975-1980), 
membru al Prezidiului Consiliului ştiinţifico-metodic pentru studii cu frecvenţă 
redusă al Ministerului Învăţămîntului Superior şi Mediu special din URSS 
(1990 –1991). A fost apreciat cu  insigna „Lucrător eminent al Învăţămîntului 
Superior din URSS” (1980), Laureat al Premiului de Stat al RSSM în domeniul 
ştiinţei şi tehnicii (1989). Autor a apr. 90 de lucrări țștiințifice, inclusiv 2 
monografii, 2 manuale, 2 brevbete de invenție. 

Î-l cunosc personal pe dl profesor Valeriu Șauga încă de pe băncile 
universitare, de 40 de ani (actualmente suntem colegi de Departament). Avem o 
filă comună în calendarele noastre. În a. 1978 am avut onoarea să elaborez 
proiectul de licență cu elemente de cercetare sub conducerea Domniei sale. În 
acest scop mi-a organizat un stagiu de trei luni la cunoscutul Institut de 
Cercetări Științifice în domeniul Cablurilor Electrice din or. Podol’sk, 
Moscova, unde împreună cu doctorandul de atunci Petru Dumitraș am făcut o 
serie de experimente privind umplerea spațiului între firele unui cablu cu multe 
fire cu material supraconductor (indiu, foarte scump!) în mediu de ultrasunet. 
Se obținea astfel un cablu supraconductor ieftin cu performanțele 
supraconductorilor, utilizate în aparatele cosmice de zbor, în sisteme cu 
destinație militară. Atunci am obținut primele deprinderi de cercetător, gustul 
către acest domeniu deosebit de interesant dar și spinos. 

Deseori se spune că pentru a-l cunoaște mai bine pe cineva află cine-i sunt 
prietenii. Pot să confirm cu certitudine că este foarte bun prieten cu cunoscutul 
profesor universitar, academician și mare patriot Gheorghe Ghidirim, cu care 
este pământean. L-a cunoscut personal pe marele poet național Grigore Vieru. 

În final să încercăm să evidențiem câteva calități-cheie ale profesorului 
Valeriu Șauga. Sub aspect național este cu mare dragoste de neam. Permanent 
l-au afectat dureros găinăriile unor politicieni de dreapta care au făcut ca și 
astăzi, după treizeci de ani de rătăciri prin aceste jungle ale tranziției, să 
rămânem în afara hotarelor Țării, să nu știm cine suntem, ce limbă vorbim. 
Deseori îmi vorbea cu durere în suflet despre aceasta. 

Sub aspect profesional este un om împlinit, argumentele sunt de prisos. 
Sub aspect familial este, de asemenea, un om împlinit. Are o familie în 

care este stimat și iubit. Profesorul Valeriu Șauga este, în primul rând, stimat  
de discipolii săi pe care ia îndrumat în junglele cercetării, de colegii din 
Universitate, de miile de absolvenți și studenți ai UTM.   

Deci, sub toate aspectele profesorul Valeriu Șauga este un om împlinit.  
La Mulți Ani Profesore!!! 
La mai Munți și la mai Mare!!! 

Mesajer Universitar, nr.7, 2018 
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CE-ŢI DORESC EU ŢIE, RĂSTIGNITĂ BASARABIE, ÎN 2019! 
 

1. Cu ce sentimente vă despărţiţi de anul 2018? 
Cu un sentiment amar legat de faptul că nu s-a reușit realizarea ReUnirii 

Basarabiei cu țara în acest important An Centenar, fărâmițarea extremă a 
segmentului unionist într-o puzderie de partiduțe și venirea în alegerile din 24 
februarie 2019 pentru prima oară în ultimii 28 de ani fără componenta distinctă 
unionistă. Un moment care îndulcește cumva acest gust amar este trecerea 
unionismului de la faza declarativă la una mai pragmatică. În acest sens un rol 
important l-au avut cele 166 de autorități locale, municipii, consilii raionale, de 
asemenea 10 organizații din Basarabia, printre care și Universitatea Tehnică a 
Moldovei, și alte 37 de autorități locale, municipii, județe din România, care au 
semnat Declarații de Unire cu România și, respectiv, cu Basarabia.  

2. Ce aşteptaţi de la anul 2019? 
În primul rând aştept în alegerile din anul viitor o mobilizare majoră a 

forţelor unioniste, proeuropene de pe segmentele de dreapta și centru-dreapta, o 
reformatare a forţelor politice de pe acest segment prea fărâmiţat de ambiţii 
nesănătoase, ca o condiţie expresă de a nu permite binomului Plahotniuc+ 
Dodon să preia puterea totală și să redirecționeze vectorul de orientare a 
Basarabiei spre est, spre țarcul rusesc. Pentru aceasta pur şi simplu trebuie 
refăcută unirea între noi cum a fost la începuturile Mişcării de Eliberare 
Naţională, când eram într-un suflet şi un gând, drept condiţie indispensabilă 
pentru realizarea Reunirii acestei aşchii de ţară cu Patria-Mamă. Cei de jos, 
peste 30% de unioniști, doresc acest lucru. Rămâne ca vârfurile, elitele politice, 
să se pătrundă de gravitatea situației și să dorească și ele, cu atât mai mult că și 
situația geopolitică în regiune cere acest lucru. 
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