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Prefaţă 
 

 „Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: 
Eli, Eli, lama sabahtani? Adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27,46). 

Strigătul de disperare al Omului Iisus  se aude şi astăzi, după 
2000 de ani, transformat în strigătul  de durere al Basarabiei 
răstignite,  rostit aproape zi de zi de către profesorul universitar, 
publicistul, militantul pro european şi al Reîntregirii neamului, 
Valeriu Dulgheru. Zbuciumata viaţă politică a Basarabiei, după 
entuziastele Poduri de flori  din anii 90, este surprinsă de către 
Profesorul Dulgheru, de aproape 20 de ani, în articole publicate, în 
majoritatea lor, în săptămânalul „Literatura şi arta” de la Chişinău, 
dar şi în numeroasele documente manifest adresate  diverselor foruri 
de conducere din Republica Moldova, din România, din UE. 

În 2003 apare primul volum al „Basarabiei răstignite”, în care 
sunt adunate aproape 60 de articole publicate de Profesorul Dulgheru 
în revista „Literatura şi arta”, începând din 1996. Iată-ne, după 14 
ani, la începutul anului 2018, în faţa celui de-al 14-lea volum al 
Basarabiei răstignite, în care, ca şi în celelalte 13 volume, autorul, 
cu o energie inegalabilă, cu discreţie spirituală, cu bărbăţie, dar şi cu 
intransigenţă faţă de incertitudini şi echivoc, cu o pană ascuţită ca o 
sabie observă, comentează, critică dur, strigă  cu disperare: Quo 
vadis Basarabia? Dragostea de neam şi de Tara Mamă generează 
seva din care-si soarbe zi de zi profesorul Dulgheru puterea de a scrie 
şi de a fi un adevărat Om al Cetăţii. Ce doreşte Profesorul Dulgheru? 
Doreşte ca „Aşchia de pământ dintre Prut şi Nistru” să revină la Tara 
Mamă, care-si pregăteşte cu sârg Centenarul. Misiune dificilă, cu 
complicaţii politice, cu trădări dar şi cu speranţă. Iar Profesorul 
Dulgheru ştie că: „Înfrânt nu eşti atunci când sângeri,/ nici ochii 
când în lacrimi ţi-s./Adevăratele înfrângeri/ sunt renunţările la vis”. 

Volumul de faţă, structurat pe patru capitole, reprezintă o 
radiografie a vieţii politice, sociale dar şi a vieţii cultural - ştiinţifice 
din Republica Moldova, în anul 2017. Ca şi în volumele anterioare, 
Profesorul Dulgheru include în acest volum articole publicate în 
revista „Literatura şi arta” dar şi în mediu on-line.  Cele 29 de 
articole din primul capitol cuprind luări de poziţie, comentarii, critici 
focalizate pe actuala activitatea politică din Republica Moldova. 
Urmează capitolul al II-lea cu un set de 5 articole si interviuri, în care 
Profesorul Dulgheru trage un semnal de alarma privind soarta 
Republicii Moldova în anul Centenarului Marii Uniri. În cel de-al III-
lea capitol „Ştiinţa în slujba Neamului” se remarcă, printre alte 
articole, prezentarea amplă a manifestării  noastre de suflet, „Simpo-
zionul Cucuteni 5000 Redivivus”, simbol al existenţei neamului, 
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neseparat de nici o vicisitudine istorică, ori graniţă naturală, peste 
care simţirea românească să poată fi împiedicată a trece, simpozion 
ţinut la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi în 
perioada 19-20 octombrie 2017. Atent mereu la valorile ştiinţifice şi 
culturale din Republica Moldova şi din România, Profesorul 
Dulgheru ne prezintă în cel de-al IV-lea capitol mari personalităţi ale 
Neamului Românesc trecute în lumea celor drepţi: Regele Mihai I, 
omul de cultura Ion Ungureanu,  ministru al culturii și cultelor al 
Republicii Moldova în perioada (1990-1994), Alexandru Moşanu – 
primul preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, şi profesorul 
universitar Valerian Dorogan, prorector al Universităţii Tehnice a 
Moldovei. Cu sensibilitatea ce-l caracterizează, Profesorul Dulgheru 
nu uită să-l omagieze şi pe academicianul Vitalie Postolati la împlini-
rea vârstei de 80 ani, precum şi pe profesorul ieşean Ion Sandu, renu-
mit inventator, la împlinirea vârstei de 65 ani. Volumul se încheie cu 
prezentarea cărţii: „Unirea în destinul românilor basa-rabeni”, 
apărută în 2017 sub coordonarea profesorului Virgil Mândâcanu. 

Profesorului universitar Valeriu Dulgheru este şi un remarcabil 
specialist în domeniul ingineriei mecanice, doctor habilitat şi director 
al Departamentului „Bazele Proiectării Maşinilor” din Universitatea 
Tehnică a Moldovei de la Chişinău, cu o largă recunoaştere 
internaţională. Are un palmares ştiinţific la fel de impresionant ca şi 
cel publicistic, cumulând peste 1000 lucrări ştiinţifice incluzând  36 
de manuale universitare şi monografii, 200 de brevete de invenţii 
pentru care a primit peste 100 de medalii de aur şi argint şi 20 de 
premii speciale şi sute de articole de specialitate publicate în reviste 
de specialitate, în volume ale unor importante congrese şi conferinţe 
internaţionale. A fost răsplătit cu numeroase premii în Republica 
Moldova şi în România, iar Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din 
Iaşi, pe baza valoroasei activităţi ştiinţifice precum şi a spiritului său 
militant  pentru reîntregirea neamului şi pro european i-a acordat în 
anul 2015 înaltul titlu de Doctor Honoris Causa. 

 Pentru că ne cunoaştem de peste 20 de ani, colaborând pe plan 
ştiinţific dar şi la organizarea Simpozionului „Cucuteni 5000 
Redivivus”, îmi permit sa-i mulţumesc fratelui Valeriu pentru că       
m-a ales pe mine, şi nu întâmplător, să prefaţez acest al 14–lea volum 
al „Basarabiei răstignite”, care va apare în anul Centenarului. 

 Închei aceste rânduri, felicitându-l pe fratele Valeriu  pentru tot 
ce a făcut şi face întru nemurirea Neamului Românesc şi urându-i 
multă sănătate şi putere de muncă. Iaşi, 15 ianuarie 2018, de Ziua 
Culturii Naţionale  „Mihai Eminescu”. 

 
Prof. em. dr. ing. Dumitru Olaru 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
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CAPITOLUL I 
BASARABIE ÎNCOTRO? 

 
„Domnule VIERU, dormi în pace,/ Casa părintească încă e,/ 

Dar de-o vreme nu ştiu cum se face/Că se vinde Ţara pe orice” 
(Ionel Iacob-Bencei) 

 

 

  
Natalia Dulgheru 
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QUO VADIS, BASARABIA? 
 

       Perspectivele Ucrainei devin 
mult mai clare, în special, după 
ultima cuvântare a preşedintelui 
ucrainean P. Poroşenko legată de 
obţinerea regimului liberalizat de 
vize ucrainenilor, în care liderul 
ucrainean prin versurile lui M. 
Lermontov „Proşceai nemîtaia 

Rossia (Adio, Rusie nespălată)” a dat un ultim semnal clar 
Rusiei. Basarabia însă, acest colţ de ţară atât de prost guvernat, 
aidoma unei corăbii naufragiate fără cârmaci, mai oscilează 
încă între est şi vest, între ţărmul rusesc şi cel european. 
Basarabia astăzi se află într-o situaţie fără precedent în ultimii 
28 de ani. Până la alegerile din 2018 a mai rămas ceva mai 
mult de un an însă pe segmentul de dreapta rămâne acelaşi 
haos şi incertitudine: o mulţime de partiduţe cu lideri orgolioşi 
şi miopi; o intelectualitate divizată, surdă, mută; o turmă fără 
păstor înconjurată de haite de lupi. Liderii puzderiei de 
partiduţe liberale se comportă de parcă nu s-a întâmplat nimic. 
Se vor activiza puţin în preajma alegerilor şi vor lua tradiţional 
sub un procent. Acesta poate fi succesul major al partiduţelor 
unioniste de pe dreapta. Este un comportament inexplicabil al 
lideraşilor de partiduţe de pe dreapta. Având un potenţial 
electorat de peste 30% (cam atâţia se declară pentru unirea cu 
Ţara!) aceşti lideraşi orgolioşi nu vor fi în stare să-l valorifice. 
Deocamdată acest segment electoral se aseamănă cu o turmă de 
oi fără păstor. Am mai spus-o şi o mai spun: existenţa pe 
dreapta a puzderiei de partiduţe PL, PLR, PNL, Dreapta este 
inexplicabilă, contraproductivă dacă se doreşte într-adevăr 
Reunirea cu Ţara. 

Aşa cum stau lucrurile, mai corect aşa cum au fost 
aşezate lucrurile de către (ştim noi cine!), în viitorul parlament 
vor accede cu putere de decizie două partide: PSRM şi PDM. 
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În lipsa unei a treia forţe aceste două partide, foarte apropiate 
ideologic şi coordonate (ştim noi de cine!) vor readuce 
Basarabia în bârlogul rusesc. Iar pentru Rusia aceasta devine de 
o importanţă majoră în situaţia actuală a relaţiilor ruso-
ucrainene. Expresia din ultima cuvântare a preşedintelui 
ucrainean Poroşenko (legată de obţinerea regimului liberalizat 
de vize) l-a afectat puternic pe Putin. Nu atât versurile din 
poezia lui M. Lermontov l-au afectat ci conştientizarea tot mai 
profundă că Ucraina a divorţat de Rusia pentru totdeauna şi că 
mâinile îi sunt legate tot mai mult de susţinerea Ucrainei de 
către occidentali. 

Chiar dacă pe parcursul ultimilor 25 de ani Ucraina nu 
ne-a fost prietenă, dimpotrivă această enclavă rusească  rmn  
este şi copilul ei conceput împreună cu Rusia, acum ea 
reprezintă pentru Republica Moldova un fel de scut. Şi această 
şansă istorică pentru Republica Moldova cât nu e de straniu, s-
au putea să vină din partea Ucrainei. Şi aceasta nu va fi un act 
de binefacere din partea ei ci promovarea propriilor interese. O 
Transnistrie rusească, capabilă să se răsfrângă asupra întregului 
teritoriu al Republicii Moldova, poate să creeze mari probleme 
în spatele vestic al Ucrainei. De asemenea, angajamentul 
Ucrainei luat faţă de Uniunea Europeană de securizare a 
hotarelor de est ale Uniunii Europene, ar putea cere anumite 
acţiuni din partea Ucrainei. Informaţia apărută în unele surse de 
informare ucrainene despre posibilitatea unui schimb de 
teritorii între Ucraina şi Republica Moldova (iar aceasta ar fi în 
conformitate cu Acordul de la Helsinki): regiunea 
transnistreană în schimbul Basarabiei de sud, pare să fie una 
verosimilă. Acest schimb ar fi benefic ambelor părţi (dar şi 
Uniunii Europene!): Ucraina scapă de această sulă’n coastă a 
Rusiei, obţinând şi un teritoriu cu o infrastructură relativ 
dezvoltată. Republica Moldova cedează un teritoriu pe care nu-
l guvernează şi nu are nicio şansă să-l mai guverneze vreodată 
(doar în cazul transnistrizării întregii Republici cum doreşte 
Putin prin Dodon), recâştigă un vechi teritoriu al Moldovei 
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istorice cu ieşire la mare jinduit de mai toate imperiile: roman, 
bizantin, turc, rus. Iar Uniunea Europeană – o securizare a 
hotarelor de est. 

Acest lucru îl înțelege foarte bine Kremlinul. De aceea 
proiectul „Republica Moldova” realizat de Putin prin Dodon 
ş.a. capătă pentru Kremlin o importanţă strategică majoră. 
Putin a ţinut până acum în suspans această enclavă pe 
nume rmn, aşteptând condiţii mai favorabile pentru Rusia. 
Rusia avea toate pârghiile pentru a impune Transnistria să 
accepte propunerile lui Voronin, mai târziu ale lui Dodon 
privind federalizarea Republicii dar deocamdată nu a făcut 
acest lucru. De ce? Ce planuri ascunse are Kremlinul? Se pare 
că situaţia relaţiilor ruso-ucrainene va forţa luarea acestei 
decizii. Iar aceasta s-ar putea întâmpla în anul viitor când aşa 
cum ia cerut Putin lui Dodon (şi aşa cum stau lucrurile astăzi 
pe dreapta-centru dreapta), forţele proruse vor lua majoritatea 
în parlament. 

Dodon merge ca tancul. Îşi formează tot soiul de structuri 
(cum ar fi, de exemplu, ultima creatură a lui – un fel de sfat al 
înţelepţilor, printre care l-am văzut şi pe Victor Borşevici!; 
crearea funcţiei de consilier pentru Diasporă ş.a.), pe care le 
foloseşte în scopuri pur partinice (se pregăteşte omul de 
alegerile parlamentare din a. 2018. Ordinul lui Putin se execută 
nu se discută!). Acest kremlinez a ajuns până la „trădări de 
ţară” în postura sa de preşedinte! (cum ar fi criticarea 
expulzării celor 5 spioni ruşi (din sutele existenţi pe teritoriul 
Republicii Moldova!) care nici măcar nu-şi mai ascundeau 
activitatea, comportându-se ca la ei acasă (de fapt întreaga 
Republică Moldovă este privită de ruşi ca o Transnistrie a lor)). 
Aflat în fruntea Consiliului de Securitate acest trădător de 
neam mai putem fi siguri în securitatea noastră? Pentru orice 
om normal cu puţină gândire a devenit clar că kremlinezul 
Dodon, în calitatea sa de slugă a lui Putin, va promova aici în 
acest colţ de ţară doar interesele geopolitice ale Rusiei. Să te 
întâlneşti cu ţarul de la Kremlin de cinci ori în doar cinci luni 
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este un succes al Kremlinului. Nici domnitorii fanarioţi nu 
făceau vizite atât de dese la Istambul! Este vina noastră, a 
celora care i-am dat această jucărie jinduită pe nume 
„preşedinţia”. Iar acum culegem roadele prostiei noastre.     

Ei bine, se pare că anumite mişcări pe dreapta au început 
să se petreacă! Şi-au unit eforturile A. Şalaru şi dna A. Guţu, 
constituind un singur partid de dreapta „Partidul Unităţii 
Naţionale” (duminică va avea loc congresul de constituire). 
Este un lucru salutabil însă, luând în consideraţie specificul 
politicii basarabene, până a ajunge la această „Unitate 
Naţională” e o cale atât de lungă. Iar noi avem la dispoziţie atât 
de puţin timp până la alegerile din 2018. Însă prezenţa 
unioniştilor în viitorul parlament este strict necesară, este chiar 
una vitală. S-ar putea ca istoria să ne mai ofere o şansă de a ne 
Reuni cu Ţara dar cine să o accepte într-un parlament dominat 
de antiromâni? 

Părerea mea este că crearea unui nou partid nu reprezintă 
soluţia problemei. Apariţia unui nou partid în situaţia când 
celelalte partiduţe rămân, nu are nicio şansă să redreseze 
situaţia pe dreapta. Este nevoie de o unificare majoră a forţelor 
cu înglobarea tuturor partiduţelor de dreapta. Dar cine să o facă 
în situaţia când sunt atâtea interese meschine, atâta rânză? 

Trebuie să apară o personalitate, de care să asculte şi 
rânzoşii lideraşi de partide. Sau să vină cu un mesaj unionist 
clar, şi în primul rând realizabil, astfel încât să-i lase dezarmaţi 
pe aceşti înfoiaţi în pene lideraşi.  

Speranţa este mare ca aceste mişcări haotice pe dreapta 
să se adune într-un singur şuvoi cu o direcţie de curgere bine 
definită. Nu cred să fi pierdut complet simţul autoconservării. 

Să ne lumineze Domnul măcar în al doisprezecelea ceas. 
 

Literatura și Arta, nr. 25, 22 iunie 2017 
http://www.revistasingur.ro/altele/17007-valeriu-dulgheru-

quo-vadis-basarabia.html?q=altele/17007-valeriu-dulgheru-
quo-vadis-basarabia.html 
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DE ATÂTA LUP ŞI OAIA MUŞCĂ... 
 

„Zadarnic! – Lupta se-nteţeşte, /Şi nu-i alegere de armă./ 
Sub pumnul grosolan al forţei / Dreptatea celui slab se sfarmă”. 

(Alexandru Vlahuţă. Homo homini lupus…) 
 

Într-adevăr, de atâţia lupi câţi s-au plodit în acest colţ de 
ţară şi oile ar trebui să muşte. Această aşchie de pământ 
întotdeauna a fost privită cu jind de tot soiul de lupi, în special 
din Est. În calea lor spre bogăţiile Europei, peste noi au trecut 
şi s-au retras. N-apucau bieţii oameni să-şi întremeze 
gospodăriile distruse, că veneau alţi pustiitori, alt puhoi de 
barbari din podişurile Asiei. „Nu-i o armată, nu-i un popor, e o 
lume nesfârşită de călăreţi, de care şi de gloate pe jos, ce-
ntunecă zarea şi se zguduie pământul – un fluviu de oameni ce 
curge mereu şi creşte mereu, – şi nu mai isprăveşte – e lumea 
cea sălbatică şi îngrozitoare a hunilor. Ei înaintează ca o 
năprasnică viitură de apă, vărsându-se încoace peste întinsele 
şesuri dintre Ural şi Volga”, scria marele poet patriot              
A. Vlahuţă. Prin vadul deschis de huni se lasă mai târziu avarii. 
Pe Volga întâlnesc pe bulgari (volgari) şi-i supun. În valea 
Niprului dau de slavi, îi mătură şi pe aceştia din sălaşele lor şi-i 
duc peste amestecul de neamuri ce se frământă înăuntrul 
împărăţiei romane. De abia încep ţările să-şi mai vindece rănile 
că o nouă năvală de hoarde se aruncă asupra lor – maghiarii de 
pe lângă Ural, hoardele sălbatice ale lui Arpad – groaza 
întregului Apus timp de o jumătate de veac. După ei vin tătaro-
mongolii, turcii, ruşii...  

Ultimii au fost cel mai avari. S-au năpustit ca lăcustele 
asupra părţii de est a vechii Moldove ocupate, şi aşa secătuite 
timp de peste 300 de ani de un alt imperiu estic – cel otoman. 
Însă aceştia s-au dovedit a fi mult mai lacomi, mai mârşavi 
decât cei otomani. Dăjdiile luate de ruşi din Basarabia 
întreceau de 2-3 ori pe cele ale turcilor. De la cel mai înalt 
funcţionar până la ultimul funcţionăraş rus aduşi în Basarabia, 
toţi căutau să jupoaie câte zece piei de pe bietul ţăran 
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basarabean. Îşi blestema bietul basarabean ziua când s-a văzut 
pe capul său cu „eliberatorul ortodox rus”, care a folosit crucea 
drept stâlp de hotar.  

Însă ţăranul basarabean, considerat până şi de ultimul 
funcţionăraş velicorus prost, înapoiat, murdar, numit de ei 
berbec, bou, s-a ridicat în 1918 şi a înfăptuit Unirea cu Ţara, 
revenirea acasă din surghiunul rusesc de peste un secol. Doar 
22 de ani a avut la dispoziţie românul basarabean pentru a-şi 
vindeca rănile provocate de prea strânsa „îmbrăţişare” a 
ursului. În est (iarăşi în est!) nori grei se strângeau, urlete de 
lupi flămânzi se auzeau de peste Nistru. Nu ştia bietul 
basarabean, care răsuflase puţin uşurat, ce-l aşteaptă. Cu 
invadarea sovieticilor iadul se instalase în Basarabia. Ceea ce 
cunoscuseră la ei acasă – robia sovietică, nedreptatea, sărăcia, 
mârşăvenia, ateismul satanic – aduseseră cu ei în Basarabia. 
Este cunoscuta tactică a nomadului. Haite de lupi (de această 
dată lupi sovietizaţi, bolşevizaţi, mult mai flămânzi la direct, o 
armadă de peste 400000 de soldaţi) au invadat din est biata 
Basarabie, urmată pe parcurs a peste 50 de ani de peste un 
milion de colonizatori. După calculele istoricului Larry Wats, 
victime ale acestei invazii sovietice au devenit peste 1 500 000 
de basarabeni, trecuţi prin închisorile enkaved-iste, gulagul 
stalinist, foamete organizată şi cele patru valuri de deportări. 
Marea lor majoritate nu şi-au mai văzut meleagurile dragi, casa 
văruită în siniliu cu brâie negre şi nucul de la poartă, oasele lor 
putrezind în pământul rece al necuprinsei Siberii.  

Acest regim stalinist draconic, această ideologie satanică 
nu putea să nu lase urme. Pe parcursul celor 50 de ani de robie 
sovietică au fost educate generaţii de atei, de pavlicimorozovi. 
Prin comsomol au fost crescuţi, în mare parte, lupi autohtoni – 
şmecheri, fără scrupule, în stare să calce pe cadavre pentru a-şi 
atinge scopul, care, ulterior, după obţinerea aşa-numitei 
independenţe de către acest colţ de ţară, s-au plodit şi s-au 
infiltrat în toate domeniile: politic, economic, spiritual (religios 
– chiar şi unii slujitori ai bisericii ce ţine de Moscova sunt foşti 
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comunişti şi comsomolişti. Nu e de mirare, deoarece este 
cunoscut faptul că după patriarhul Tihon toţi ceilalţi patriarhi 
au colaborat cu organele secrete bolşevice (NKVD, KGB)). 
Ştabii de la Kremlin au pregătit bine terenul şi cadrele pentru 
perioada post-URSS. Şi astăzi simţim pe pielea noastră 
rezultatele „acestei munci”.  

Prevăzând căderea URSS-ului, KGB-ul a stimulat 
mişcările naţionale, infiltrând în ele oamenii săi. Balticii au 
ştiut să-i deconspire pe ai lor, noi însă pe al nostru Iuda, I. 
Roşca, l-am deconspirat mult prea târziu, atunci când din 
această mişcare nu mai rămăsese nimic. Instruiţi prin şcolile de 
partid şi comsomol în spiritul legilor junglei (mai corect ar fi, 
al legilor taigalei – în jungle nu sunt lupi), aceşti lupi autohtoni 
sunt chiar mai periculoşi, fiindcă deseori se camuflează sub o 
piele mioritică, însuşind foarte bine Legea ticălosului descrisă 
de A. Vlahuţă: „Fii viclean, corupt, sperjur, pune-ţi mască, fă-
te blând,/ Pleacă-ţi fruntea ta cucernic, bate-ţi pieptul tău 
strigând:/ Scumpă, draga Românie, idolul vieţii mele!/ Şi când 
vei fi Leu, pisică, scoate-ţi ghearele din piele!/ Iată norma 
după care poţi s-ajungi unde pofteşti!”. Dintre aceştia care au 
însuşit bine această şcoală, haite întregi de lupi de diferite 
culori, hapsâni, corupţi, sunt în toate structurile politice şi 
statale: în fruntea partidelor, în ministere, administraţii locale, 
la preşedinţie.  

Astfel din cauza nepăsării noastre, a leneviei intelectuale 
de care am dat dovadă în toamnă, ne-am pomenit în frunte cu o 
javră de lup hapsân, viclean, infectat până-n măduva oaselor de 
boala servilismului față de stăpânul Putin, cu „Un vechi tolbaş 
de vorbe late, / Om norocos din cale-afară, / S-a pomenit pe 
neaşteptate / Stăpân peste întreaga ţară…/ Poftiţi aici! Oricine 
are /Obrazul fără de ruşine / Ş-o conştiinţă de vânzare.../ 
Poftiţi să faceţi târg cu mine! Prostie, lene, linguşire, / Eu 
cumpăr tot. Veniţi aici! / Şi cei mai nărăviţi din fire / Mi-or fi 
tovarăşi şi amici” cum scria 140 de ani în urmă marele 
Vlahuță. Cât de actuale sunt aceste versuri acum. În jurul lui 
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Dodon se strâng ca muştele tot soiul de scursuri ale societăţii 
care sunt puse în slujba ţarului de la Kremlin: istorici care scriu 
istorii inventate ale acestei palme de pământ; consilieri care-l 
„consiliază” (cât face doar consilierul nr. 1 Ivan Ceban – un 
ivan fără patrie!); tot soiul de „prieteni ai Rusiei” gen V. 
Borşevici, Ţîrdea, Ostalep ş.a. „Priviţi-l – chip cioplit 
neomeneşte, / Cu fălci paleolitice, rigid./ Analfabetul ce ne 
dăscăleşte, / Când sâsâie ca şarpele perfid,/ Şi laba şi-o întinde 
ca un cleşte”, scrie un autor necunoscut despre Dodon, acest 
gânsac înfoiat în pene, care tot mai mult rătăceşte în propriile 
minciuni (a se vedea ultimele minciuni legate de acoperirea 
cheltuielilor de odihnă cu familia în Turcia de către 
preşedintele Turciei! Până şi fostul său boss, V. Voronin, este 
indignat de prea desele concedii pe care şi le face bugetarul 
Dodon: schi în munţii Caucazului şi ai Austriei, odihnă la mare 
în Turcia). Dar şi voiajurile private ale unor grupuri întregi de 
demnitari în SUA, Bruxelles cu costuri de sute de mii de euro 
în situaţia când alţi bugetari – profesorii universitari bunăoară 
şi-au primit salariile mizere cu întârziere de peste 20 de zile. 
Dar şi vestita noastră justiţie, care l-a condamnat pe principalul 
vinovat de furtul secolului, Ilan Şor, la 7,5 ani cu detenţie în 
închisoare cu regim lejer (care, la sigur, va mai fi redus de către 
instanţele ulterioare), el fiind eliberat din arest la domiciliu 
până la sentinţa finală (pentru a putea părăsi republica, aşa cum 
au mai făcut-o şi alţii (de ex., inculpatul ministru de Interne 
Papuc), atunci când doar pentru o gâlceavă care s-a iscat recent 
între un grup de localnici din sectorul Râşcani (printre care şi 
femei însărcinate!) şi poliţişti „vinovaţii” pot primi până la 
cinci ani de închisoare. Când femida de pe Bâc îl ţine în arest la 
domiciliu pe primarul general D. Chirtoacă pentru un presupus 
trafic de influenţă (pentru toată lumea este clar că e vorba de un 
dosar politic!), iar de alde Dodon ş.a., cu palate, hoteluri, 
maşini luxoase (toate procurate pe un salariu de bugetar!), se 
află în libertate şi culmea! ne mai dăscăleşte cu lecţii de 
patriotism! Bună justiţie.  
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Este un fel de carnaval în timpul ciumei! Tot mai mulți 
tineri se întreabă ”Cum să mai vedem în ţară cinste, muncă, 
propăşire,/ Când spoiala azi e totul, când vezi că prin linguşire 
/ Şi făţărnicii, netoţii, au ajuns aşa departe!/ Cum să-ţi mai 
trudeşti viaţa ca să-nveţi puţină carte / Când te uiţi că-n astă 
ţară, dată pradă celor răi,/ Înţelepţii sunt victime, ticăloşii sunt 
călăi!”, părăsind zilnic cu sutele acest colț de rai atât de prost 
guvernat. Cât vom mai răbda oare aceste batjocuri ale haitelor 
de lupi, aparent de diferite culori? 

Cu fiecare ocazie Dodon declară că el e stăpânul în acest 
colţ de ţară, că el e mandatat cu peste 50% din încrederea 
populaţiei (conform datelor sondajelor organizate de ei!). Chiar 
dacă rezultatele sunt trucate, Dodon cu turma lui sunt o forţă, 
în special pe fundalul inexistenţei unei forţe de reacţie pe 
dreapta – centru, dreapta, distrusă metodic şi care se doreşte cu 
tot dinadinsul să rămână inexistentă până la alegerile din 2018. 
Dar tot sondajele mai arată că circa 35% din populaţie (în 
realitate sunt mai mulţi!) doresc reunirea cu Ţara. Şi numărul 
lor ar putea creşte dacă s-ar lucra în această direcţie dintr-un 
singur centru, cum este cel al lui Dodon. Omului de rând 
trebuie să i se aducă metodic pe toate căile adevărul privind 
avantajele reîntregirii noastre. Dar cine să facă acest lucru, 
când nu există un pol unionist unic, un lider incontestabil, 
agreat de toți? Trebuie să conştientizăm faptul (în special, cei 
de la guvernare) că această linişte este amăgitoare, este ca şi 
liniştea apăsătoare dinaintea furtunii. S-ar putea întâmpla ca şi 
oile atât de încolţite de haitele de lupi să muşte!  

Ași finaliza în stilul lui George Coșbuc:  „Să nu dea 
Dumnezeu cel sfânt, / Să vrem noi sânge, nu pământ! Când nu 
vom mai putea răbda,/ Când foamea ne va răscula,/ Hristoşi să 
fiţi, nu veţi scăpa / Nici în mormânt!”  

 
Literatura și Arta, nr. 26, 29 iunie 2017 

http://www.revistasingur.ro/altele/17067-2017-06-25-08-
44-51.html?q=altele/17067-2017-06-25-08-44-51.html 
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LOCOMOTIVA DORIN CHIRTOACĂ MAI ARE OARE 
ABURI? 

 

„Nu dor nici luptele pierdute,/ nici rănile din piept nu dor, / cum dor 
acele braţe slute /care să lupte nu mai vor. /  

Înfrânt nu eşti atunci când sângeri,/ nici ochii când în lacrimi ţi-s./  
Adevăratele înfrângeri/ sunt renunţările la vis”. 

(Radu Gir. Îndemn la luptă) 
 

Nu este o întrebare retorică, este una principială, după 
câte s-au întâmplat în ultimul timp cu Partidul Liberal, în 
general, şi Dorin Chirtoacă, în particular. Pe parcursul 
alegerilor de orice nivel de la 2007 încoace, Dorin Chirtoacă a 
fost locomotiva Partidului Liberal, a fost omul care a 
transformat Partidul Liberal în unul parlamentar, omul care 
după 7 aprilie 2009 a adus încrederea tinerilor într-un viitor 
mai luminos al acestei aşchii de ţară (speranţă atât de terfelită 
de găinăriile politice ale unor găinari, care numai politicieni nu 
pot fi numiţi!), omul care a câştigat de trei ori primăria în lupte 
crâncene cu rechinii comunisto-socialişti.  

Întrat în marea politică basarabeană la sub 30 de ani, 
Dorin Chirtoacă era un tânăr politician foarte promiţător, 
politician de formație nouă, venit dintr-o nouă generaţie. Cu 
regret, a fost lăsat prea mult timp în umbră (pentru cariera lui 
politică poate nu era cazul să candideze la ultimul scrutin 
pentru Primărie, dar ne dăm seama că în acest caz Capitala ar fi 
nimerit în ghearele kremlinezului Dodon). Salvând capitala de 
ciuma comunisto-socialistă, a pierdut din valorile unui 
politician de nivel naţional. Unul dintre cele mai simptomatice 
cazuri a fost refuzul lui Dorin Chirtoacă, de a prelua 
conducerea Partidului Liberal. Aceasta a fost cea mai mare 
greşeală a tânărului politician care a costat la nivel naţional 
degradarea Partidului Liberal. Grupul reformator a prevăzut 
acest lucru, dorind prin această acţiune să stopeze căderea 
Partidului. Dacă Dorin Chirtoacă accepta acea propunere, 
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rezonabilă sub toate aspectele, fiind mult mai cooperant, mai 
conciliant, ar fi evitat plecarea succesivă din partid a grupului 
reformator masiv al lui Ion Hadârcă (ulterior transformat în 
PLR), a ministrului Apărării Vitalie Marinuţă (2009-2014), a 
Anei Guţu (ulterior constituind partidul ”Dreapta”), a 
ministrului Apărării Anatol Şalaru (2015-2016) ş.a. Soarta 
celui mai important partid de dreapta, PL ar fi fost alta.  

Dar ce să mai vorbim despre ce ar fi fost dacă… Să 
vorbim mai bine despre ce nu ar trebui să se mai întâmple. Dl 
președinte Mihai Ghimpu ar trebui să se ridice la înălțimea 
omului de stat, să se pătrundă de gravitatea situației 
(kremlinezul Dodon și țarul Putin se văd foarte aproape de 
împlinirea visului geopolitic în anul viitor!) și să cedeze 
conducerea Partidului Liberal lui Dorin Chirtoacă. Ar fi și un 
colac de salvare pentru nepotul său, aflat acum pe nedrept într-
o situație jenantă, pe care n-o merită. Desigur, e târziu, mult 
prea târziu, dar totuşi e mai bine decât niciodată. Dorin 
Chirtoacă merită să-i fie întinsă o mână prietenească în pofida 
greşelilor pe care le-a comis (sunt sigur, sunt doar greşeli). 
Creştini fiind, i le putem ierta.  

Priveam deunăzi emisiunea Lorenei Bogza „În 
profunzime” de la ProTv Chişinău cu primarul general al 
Capitalei, Dorin Chirtoacă. În locul unui tânăr plin de 
entuziasm altădată am văzut un tânăr obosit, dezamăgit, 
dezgustat de trădările din partea mai multora, inclusiv, din jurul 
său, un tânăr care a pierdut încrederea în oameni. La întrebările 
moderatoarei, dar şi ale interlocutorului Vasile Butnaru, despre 
viitorul său politic Dorin Chirtoacă a dat un răspuns evaziv. Pe 
faţa lui se citea dezamăgirea profundă faţă de dreptate, de 
nedreptatea privind ceea ce i se întâmplă. Lucru de înţeles, e 
omeneşte însă  „Adevăratele înfrângeri,/ sunt renunţările la 
vis”. Dorin Chirtoacă nu trebuie să renunţe la vis, nu trebuie să 
uite de promisiunile pe care le-a dat tinerilor de a rămâne acasă 
şi a zidi împreună viitorul. Chiar şi rezultatul ultimului 
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referendum vorbeşte parţial despre încrederea pe care o mai au 
chişinăuienii în Dorin Chirtoacă. Dacă tinerii pierd orice 
speranţă şi „braţele lor să lupte nu mai vor”, atunci totul e 
pierdut pentru această aşchie de popor român.  

Dorin Chirtoacă merită totuşi să fie susţinut pentru 
lucrurile bune pe care le-a făcut. Puse pe cântar, ele trag mult 
comparativ cu unele greşeli. Să-i întindem o mână de ajutor, în 
special acum când se află într-o perioadă critică pentru el. Doar 
derbedei de alde Ivan Ceban, Novak, Bolea ş.a. nu văd 
schimbarea la faţă a Chişinăului (o văd şi ei, căci e imposibil să 
nu vezi, dar au ordinul Şefului de a lătra la tot ce nu este de 
culoare roşie). Artera principală, bulevardul Ştefan cel Mare, 
este reconstruită, replanificată; Piaţa Marii Adunări Naţionale 
renovată; splendida ghirlandă de havuzuri şi lacul din Valea 
Morilor (vă mai amintiţi în ce mizerie îi fusese lăsat prin 
moştenire de comunişti!); strada pietonală, făcută într-un stil 
retro; sutele de troleibuze noi puse pe linii graţie deciziei 
primarului de a le asambla la Chişinău (le puteţi compara cu 
căruţele electrice vechi, încă din perioada sovietică, de la Bălţi 
care întotdeauna a fost condus de comunişti?); legarea 
aeroportului cu oraşul printr-o linie de troleibuz fără fir (fiind 
rezolvată o veche problemă a transportului de la şi spre 
aeroport); străzile Alecu Russo, Vasile Alecsandri, Grigore 
Vieru, Alba-Iulia, Munceşti; sutele de tobogane, parcuri pentru 
copii, sunt doar unele din realizările Primarului General Dorin 
Chirtoacă. Şi astea toate în pofida unei subfinanţări cronice, a 
unui blocaj permanent din partea unei părţi a Consiliului 
Municipal. Desigur, au fost şi greşeli, poate prea multe, care 
însă nu pot reduce la zero frumoasele realizări. Cu regret, nu 
doar duşmanii înrăiţi, precum Ivan Ceban, desantat de Dodon 
din fotoliul cald de parlamentar în unul mai puţin cald de 
consilier special pentru a zădărnici activităţile benefice pentru 
Chişinău ale Primarului (înaintea referendumului recent se 
vedea deja în fotoliul mult jinduit de Dodon de primar al 
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Chişinăului!), dar şi unii de-ai noştri insistă doar asupra 
greşelilor, uitând ce se putea întâmpla cu Capitala dacă în 2011 
sau 2015 la cârma Capitalei veneau comunisto-socialiştii. Într-
un fel este de înţeles de ce unii au pierdut încrederea în Dorin. 

Dar, să stăm niţel strâmb şi să gândim drept. Este 
cunoscut faptul că până acum procurorii nu i-au găsit lui D. 
Chirtoacă practic nimic compromiţător (cu excepţia unei 
presupuse implicări (care mai trebuie dovedită!) în afacerea cu 
parcările care i-ar fi adus un presupus beneficiu!): nici acasă, 
nici la serviciu; nici palate luxoase cum are Dodon; nici maşini 
luxoase cum are Dodon; nici tot soiul de firme cum au mai toţi 
demnitarii (deseori obţinute peste noapte). Dar în zece ani de 
primar, fiind acolo unde se învârt foarte mulţi bani, putea să se 
căpătuiască şi el cu diverse proprietăţi, cum au făcut alţi 
primari, hoţi în toată legea, aflaţi şi ei sub învinuire (Şor, 
Usatîi), se primblă bine mersi pe la Bruxelles (este cazul lui 
Şor!), la Moscova (cum este fugarul Usatîi!). Asta e o dovadă a 
cinstei tânărului Dorin Chirtoacă, chiar dacă a făcut şi greşeli. 
Este doar în favoarea kremlinezului Dodon această 
autobiciuială, această mâncărime fratricidă. Pericolul major 
Dodon trebuie să ne unească.  

Şi atunci, să venim cu o mână întinsă lui Dorin Chirtoacă 
biciuit pe nedrept. Am rămas atât de puţini! Chiar dacă 
„înfrângerile dor”, îl chemăm pe Dorin Chirtoacă să nu renunţe 
la luptă. Acum el trebuie să vină la mesele rotunde de creare a 
Alianţei „Centenarul”. Desigur, Partidul Liberal nu mai este 
cel de altădată, dar totuşi rămâne cel mai important între 
partidele liberale existente, având structuri în teritoriu şi un 
segment de unionişti încă fideli Partidului. Dorin Chirtoacă 
trebuie să vină alături de minunaţii tineri de la ODIP, „Tinerii 
Moldovei”, BUN, de toate componentele Asociaţiei „Acţiunea 
2012” şi să contribuie la crearea Alianţei „Centenarul”, unica 
şansă de stăvilire a ciumei comunisto-socialiste. De la prima 
masă rotundă cu genericul „Constituirea Alianţei Centenarul” 
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din 20 august curent de la Bucureşti, de la cererea insistentă a 
tinerilor susţinuţi de peste 100 de organizaţii prounioniste de 
tineret, au trecut peste trei luni. Iar carul unionist stă pe loc cu 
toate acţiunile unioniste extrem de necesare ale tinerilor.  

Pe mine personal nu mă interesează cum se va numi acest 
partid sau bloc de partide (eu l-aş numi Centenarul!). Ca 
susţinător fervent al Unionismului, mă interesează să fie 
constituită această Alianţă. Sub aspect doctrinar nu există 
niciun impediment. Atât Anatol Şalaru, Ana Guţu sunt liberali 
(chiar foşti colegi de partid). Din aceleaşi considerente şi PLR, 
în frunte cu dl Ion Hadârcă (de asemenea, foşti colegi de 
partid), dar şi PNL cu aceeaşi doctrină liberală şi prounionistă 
trebuie să se regăsească la aceste mese rotunde şi să creeze 
Alianţa „Centenarul”. Este unica şansă de a ne opune valului 
dodonist-putinist în ale gherile din 2018. Faptul că haita 
dodonistă este atât de pusă împotriva lui Băsescu vorbeşte 
despre recunoaşterea pericolului Băsescu pentru realizarea 
planului geopolitic al Kremlinului. De ce curentul unionist nu 
s-ar coaliza în jurul preşedintelui Traian Băsescu? Pentru 
realizarea acestui important proiect unionist este strict necesară 
o maximă colaborare, loialitate din partea tuturor actorilor 
unionişti (Chirtoacă, Şalaru, Hadârcă, Guţu, Pavlicenco), mai 
puţină rânză şi mai multă luciditate. Şi atunci vor fi şanse reale 
de creare a polului unionist în viitorul parlament.  

Mai este o problemă în realizarea proiectului Reunirii. De 
menţionat că curentul prounionist în Basarabia a fost 
întotdeauna comensurabil ca pondere cu curentul prorus, dar, 
din păcate, mai întotdeauna nevalorificat în măsură. Pe 
parcursul celor 27 de ani după independenţă, acest curent a fost 
prezentat în parlament în proporţie de doar 9...16%. 
Actualmente, conform sondajelor, curentul prounionist ar 
reprezenta peste 30%, însă în situaţia în care se află partiduţele 
prounioniste (dezbinate, numeric neînsemnate, dar cu ambiţiile 
nemăsurate ale liderilor), nu există nicio şansă de a le 
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valorifica. Dar chiar dacă l-ar putea valorifica, sunt în stare să 
facă Unirea? Categoric nu! Pentru a acumula în parlament 
50%+1 voturi pro-Unire, trebuie să coalizeze cu alte forţe 
potenţial unionist în acest moment. Aşa au procedat şi la 1918: 
Blocul Moldovenesc a făcut coaliţie cu socialiştii (drept că acei 
socialişti erau pronaţionali, cei de astăzi, care doar socialişti nu 
pot fi numiţi, sunt scule ale Kremlinului) şi ţărăniştii care, 
iniţial, erau împotriva Unirii. Atunci basarabenii l-au avut pe 
un Constantin Stere, care a ştiut cum să aducă adevărul celor 
mai puţin informaţi, a ştiut cum să încline balanţa unirii chiar 
cu ajutorul celor şovăitori.  

Un lucru este cert: în cazul constituirii Alianţei 
Centenarul este strict necesară colaborarea cu toate forţele 
proeuropene (blocul de pe centru-dreapta (PAS+DA), PLDM, 
PPEM ş.a.), chiar şi cu unele forţe sănătoase din PDM, lucru 
menţionat şi de dl Traian Băsescu la ultima întâlnire cu forţele 
prounioniste. Duşmanii înrăiţi ai unionismului sunt kremlinezul 
Dodon cu haita lui de lupi flămânzi. Tov. bolşevic în fustă            
Z. Greceanîi a declarat deja că în luna februarie va avea loc 
congresul psrm la care va fi votată lista candidaturilor 
socialiste pe circumscripţii. Când va face acelaşi lucru Alianţa 
„Centenarul”? Este foarte important ca în circumscripţii să se 
dea lupta între grangurii socialişti şi restul, să fie reduse la 
minim luptele fratricide. Să i se acorde tot ajutorul candidatului 
cu cele mai reale şanse de victorie. 

Dacă vom fi uniţi avem toate şansele de a-i avansa pe 
candidaţii lui Dodon şi Plahotniuc în pofida susţinerii 
financiare, logistice, informaţionale majore. 

 
Literatura ți Arta nr. 49, 7 decembrie 2017 

http://www.revistasingur.ro/altele/17839-valeriu-dulgheru-
locomotiva-dorin-chirtoac-mai-are-oare-

aburi.html?q=altele/17839-valeriu-dulgheru-locomotiva-
dorin-chirtoac-mai-are-oare-aburi.html 
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BRAVO, DIASPORA!!! 
 

„Dodon, nu uita, Diaspora nu e a ta! 
Dodon, ţine minte. Diaspora nu se vinde!” 

(Lozinci scandate la întâlnirea lui Dodon la Padova) 
 

Este vorba despre vizita 
„privată” a aşa-numitului 
preşedinte I. Dodon. Scriam 
odinioară că acest kremlinez, pe 
care l-am adus pe capul nostru, 
ne va face de ruşine în faţa 
întregii lumi. În doar puţin peste 
două luni de preşedinţie câte a 
reşit să strice mancurtul. Acest 
cuc călător a reuşit să 
călătorească la Moscova, 
Bruxel, Teheran şi acum la 
Padova. La Moscova a declarat 

în repetate rânduri, spre satisfacţia stăpânilor săi, că va denunţa 
Acordul de Asociere la Uniunea Europeană. La Bruxel a 
declarat acelaş lucru însă cu jumătate de glas. La Teheran s-a 
filmat pe fundalul drapelului profanat al Republicii Moldova 
(stema era fără crucea din ciocul acvilei şi fără sceptru), garant 
al căruia este în calitate de preşedinte. Zilele trecute a ajuns la 
Padova unde nu a vorbit nimic despre denunţarea Acordului de 
Asociere. 

Ce a fost în capul lui şi al valeţilor săi să se întâlnească la 
Padova cu Diaspora? Orice, numai nu bunul-simţ. A gândit că 
va fi ca la Moscova, unde o gloată organizată de aşa-numiţii 
moldoveni (cu care Dodon vorbea doar în limba rusă), îi cânta 
osanale. În goană de a face cât mai adânc sluj în faţa stăpânilor 
săi de la Kremlin, acest intrus ajunge la ridicol. I-a fost puţin 
„întâlnirea călduroasă” de la Bruxelles, unde o stimată doamnă 
i-a pus o simplă întrebare, dându-i şi patru variante de răspuns 
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(ca unui elev mai puţin priceput!): „Ale cui interese apăraţi       
d-voastră în această vizită la Bruxelles: ale Republicii 
Moldova? Interesul d-voastră de partid? Interesul lui 
Plahotniuc sau interesul lui Putin?”. La această simplă 
întrebare intrusul s-a hlizit în stilul său, răspunzând în limba 
stăpânilor săi din Kremlin că nu este la „Chto? Gde? Kogda?” 
(Ce? Unde? Când? – o emisiune rusească de tipul TVC), mai 
învinuind-o de complicitate cu Maia Sandu.  
 La Padova valeţii i-au „organizat bine” întâlnirea. Au 
strâns, probabil, toată popimea fidelă Patriarhiei Ruse din 
Italia, aducând-o în sală (a se vedea fotografia în grup a 
„creştinului socialist-comunist Dodon!” în mijlocul popilor), 
care a „sfinţit” adunarea, Dodon făcându-şi des cruce! (doar 
mătănii nu bătea păcătosul comunist!). Observaţi cum şi-a 
încolonat Dodon armata. Ultimul patriarh nekaghebist al Rusiei 
Tihon, cel care a anatemizat hoarda bolşevică-comunistă pentru 
crimele monstruoase comise împotriva bisericii (peste 200000 
de clerici executaţi, dar şi milioane de alţi creştini, mii de 
mănăstiri şi biserici distruse sau transformate în localuri de 
orgii comuniste!), s-ar întoarce în mormântul său la vederea 
acestui tablou satanic („Iuda între creştini”). Şi când te 
gândeşti că doar câţiva ani în urmă comunistul Dodon jura 
credinţă lui Ilici primind carnetul de membru al PCRM! Cât de 
mult s-a maturizat băiatul sărind (din interes!!!) dintr-o extremă 
în alta. Dodon bate toate recordurile la capitolul de duplicitate. 
„Popa Alexii venit tocmai de la Como, de la sute de kilometri, 
mă numeşte pe mine trădătoare…Iată ce fac pochii de la 
biserica rusă în Italia, în Postul Mare. Acest popă, dar şi 
ceilalţi pochi prezenţi, nu ar mai avea dreptul să săvârşească 
Sfânta Liturghie!” declară cu amărăciune fosta parlamentară V. 
Cuşnir. Câtă dreptate are această stimată Doamnă. „KGB-istul 
Kiril de la Moscova v-a cumpărat!” declara unul din sală când 
acelaşi popă Alexii încerca să-i  probozească pe cei din sală. 
De ce însă noi, cei de acasă, nu boicotăm această aşa numită 
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biserică ortodoxă rusă care lucrează împotriva neamului, având 
o bună alternativă – Biserica Neamului prin Mitropolia 
Basarabiei?  

L-aţi văzut pe valetul Ceban (bosul i se adresa familiar 
Ion, de ce nu Ivan?) cum i-a organizat întâlnirile lui Dodon la 
Moscova, la Teheran, dar şi la Padova, cum şi-a îndeplinit el 
rolul de lacheu la comandă. Când te gândeşti că această nulitate 
este pregătită pentru funcţia de primar al Chişinăului (în culise 
se vorbeşte că aceasta se va întâmpla când va dori Plahotniuc!). 
Au adunat în sală întreaga popime prorusă din Italia. I-au mai 
adus şi pe unii rătăciţi (se observa în sală această divizare a 
Diasporei) care, culmea!, se hrănesc pe bani europeni, 
beneficiază de civilizaţia lor, sunt trataţi relativ omeneşte în 
ţara de origine, nu au plecat în fundul Rusiei sărace pentru a 
câştiga lunar de câteva ori mai puţin şi a fi trataţi ca nişte robi, 
dar care îl proslăvesc pe Putin! Dar iată ghinion pentru Dodon. 
În sală au venit şi nepoftiţii care s-au dovedit a fi mult mai 
activi decât invitaţii pe liste. Bravo lor!!  
 La ce se aştepta acest Pavlik Morozov de la această 
întâlnire? Milionul plecat peste hotare în Europa înţelege foarte 
bine consecinţele acestei aventuri a lui Dodon cu denunţarea 
Acordului de Asociere. Asta înseamnă în primul rând anularea 
acordului liberalizat de vize şi întoarcerea concetăţenilor noştri 
la situaţia de până la liberalizarea vizelor când erau sancţionaţi 
de încălcarea regimului de şedere în ţara-gazdă cu consecinţele 
de rigoare; erau privaţi de dreptul de aşi vizita mai des familiile 
rămase acasă (părinţi, copii, soţi şi soţii). De asemenea îşi dau 
seama că în consecinţă va avea loc stoparea oricăror programe 
sociale din partea donatorilor UE pentru care fapt vor trebui să 
trimită mai mulţi bani acasă pentru susţinerea familiilor lor. 
Vor fi stopate toate reformele, inclusiv în justiţie, care sub 
presiunea europenilor ar putea fi duse până la capăt. Rusia este 
tocmai modelul cum nu trebuie să fie justiţia.     
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De aceea reacţia sălii nu s-a lăsat mult aşteptată. În mica 
sală erau mulţi compatrioţi de-ai noştri veniţi pentru a demitiza 
mitul de „preşedinte al întregului popor” al lui Dodon. Zeci de 
lozinci scandate şi afişate: „Dodon nu este preşedintele meu”; 
„Dodon, trădător de ţară!”; „Dodon, ţine minte. Diaspora nu 
se vinde”; „Dodon, persona non grata în Diasporă”; „Dodon 
– în Rusia! Ce cauţi aici?”; „V-aţi vândut lui Putin” ş.m.a. 
„Dodon a scuipat pe noi” se auzeau declaraţii de obidă din sală 
ale celora care nu au putut să voteze în alegerile prezidenţiale 
trecute. Împreună cu complicele său Plahotniuc Dodon le-a 
încălcat dreptul la vot, neacordându-le numărul suficient de 
buletine, iar susţinătorilor săi din Transnistria, aduşi cu zecile 
de mii în mod organizat, le-a creat toate condiţiile de vot (doar 
la Varniţa au votat peste 17000 de transnistreni!).  

Ce ruşine naţională cu această vizită dodonistă! Priveam 
cum carabinierii italieni, invitaţi de Dodon să facă ordine în 
sală, surâdeau, văzând cum un ditamai „preşedinte de ţară” era 
huiduit de concetăţenii săi. Iar nesimţitul de Dodon spune că a 
fost primit „foarte cald” în Italia. „Am fost întâmpinat foarte 
cald, de mai mulți preoți (de ei DA, dar de majoritatea celor 
din sală?)... Oamenii sunt disperaţi, ei aşteaptă eradicarea 
corupţiei, tragerea la răspundere a persoanelor ce s-au făcut 
vinovate de „jaful secolului” (printre ei se numără şi colega sa 
Z. Greceanâi, al cărei soţ a „împrumutat” de la bănci zeci de 
mln de dolari, uitând să-i mai întoarcă. Dar şi socialistul 
capitalist Dodon cu palatul cu trei nivele, cu un hotel 
ultramodern, cu maşini de lux, toate acestea agonisite „în 
sudoarea frunţii”, nefiind în viaţa lui om de afaceri!), astfel 
încât să poată reveni într-un stat civilizat şi prosper”, scrie 
Dodon pe Facebookul său. Curat murdar în stilul mentorilor 
săi. La noi la ţară se spune că are „obrazul de tureatcă”.  

Un foarte curajos concetăţean de-al nostru pe nume 
Alexandru Marcinschi, obligat la tăcere de Dodon, de valeţii 
săi, de popii din sală, chiar şi de unii concetăţeni „mai cuminţi” 
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(lasă-mă să te las!), totuşi a obţinut dreptul de ai spune ce 
gândeşte despre el. „D-stra vă declaraţi opozant al actualei 
guvernări, al lui Plahotniuc. Este adevărat? Eu vă contrazic. 
D-stra sunteţi complice (bravo!!!) cu el. Parteneriatul acesta 
se trage din a. 2008 pe când eraţi în funcţia de prim vice prim 
ministru la guvernare cu comuniştii (asta v-o scris cine? – 
replica lui Dodon). Toată afacerea între voi a avut loc în 2008 
când Plahotniuc a pus mâna pe hotelul „Codru” prejudiciind 
statul de 160 mln Euro…Şi altceva. Când aţi plecat din pcrm 
vă băteaţi cu pumnul în piept că n-o să votaţi niciodată un 
preşedinte proeuropean. Pe urmă „v-aţi răzgândit”. Şi 
Voronin a declarat că aţi fost cumpărat cu 3 mln euro… Nu am 
încredere în ceea ce aţi vorbit până acum. Nu sunteţi 
preşedintele meu şi niciodată nu veți fi. Toţi cetăţenii din 
diaspora au votat contra d-stră. Îmi este ruşine că Republica 
Moldova are un astfel de preşedinte”. „Vă „promit” (ar trebui 
– „vă asigur” tov. Dodon, fecior de profesoară de limbă 
română!) că dumnealui a făcut chestia asta pentru a fi filmat şi 
transmis pe toate televiziunile prounioniste…(poate ne spune şi 
nouă, proştilor de rând, care sunt aceste televiziuni. După 
împărţirea frăţească a televiziunilor între el şi Plahotniuc nu au 
mai rămas niciuna liberă!)” a răspuns Dodonul.   

Parcă nu demult îl aveam preşedinte pe Voronin, care 
folosea expresii exotice gen „nahren s pleaja...”.  Îl avem acum 
pe mai tânărul grangur comunist agramat, plagiator de teze de 
doctorat (al dracului deştept!), de teapa lui Voronin la acest 
capitol. Intrai în pământ de ruşine, ascultându-i discursul 
presărat cu rusisme şi neghiobii. Voi încerca să aduc doar 
câteva exemple. „...Problema e că nu avem acum un svarşcik 
(sudor – n.a.), un tractorist bun, care are un salariu de 3-4 ori 
mai mare decât cel care a absolvit ASEM-ul (culmea, dar şi el 
a făcut una din şcoli la ASEM). Decât să absolve o universitate 
(adresare către mamele din sală care au copii studenţi) mai bine 
învăţaţi-i o profesie tehnică. Erau instituţiile astea, cum se 
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cheamă... SPTU (şcoli profesionale – n.a.), care au fost 
distruse de guvernare (în realitate majoritatea au fost distruse 
pe vremea guvernării comuniste, şi a lui!). Toţi se duc la 
instituţii superioare de învăţământ unde nu este loc de muncă. 
D-stra ca părinţi lucraţi. În fiecare lună îi trimiteţi bani. El 
învaţă 5 ani (marele preşedinte nu ştie că deja de peste 15 ani 
învăţământul superior în Republica Moldova este de 4 ani, iar 
la ASEM e de 3 ani!). Aţi cheltuit 5-6 mii de Euro pentru 
contract şi încă vreo 4-5 mii de Euro să şadă la gazdă. A 
absolvit 5 ani (iarăşi gogomănia!) ASEM-ul şi lucrează în 
barul de peste drum de ASEM…”. Câtă agramaţie, câte prostii 
ieşite din gura acestui ditamai preşedinte! 

Bravo, diasporă, jos pălăria! Mă închin în faţa voastră. 
Iar noi aici, acasă, ne merităm destinul. Merităm ce avem. 
Închei cu o epigramă sugestivă: „N-a decretat-o din orgoliu, 
/Iar noi din nou luăm aminte / Că toate zilele-s de doliu,/ De 
când Dodon e preşedinte!”. 

 
http://www.revistasingur.ro/altele/16485-valeriu-

dulgheru-bravo-diaspora.html 
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CALVARUL CARE NE AŞTEAPTĂ ÎN 2018 
 

„În alegerile 
din 2018 există 
marele pericol să se 
repete rezultatul din 
alegerile din 2001” 
consideră majoritatea 
analiștilor politici. 
Această îngrijorare 
este îndreptăţită dacă 
analizăm cum merg 

lucrurile pe eșichierul de dreapta-centru dreapta. Pentru a 
înțelege mai bine această comparație facem un scurt istoric. 
Alegerile parlamentare anticipate din 2001 au fost un mare eşec 
al forţelor de dreapta şi, în special, al „elitelor” partidelor 
politice. Conduse de lideri politici extrem de vanitoşi, miopi, 
partidele de dreapta centru dreapta de atunci au cunoscut un 
fiasco total. PCRM-ul lui Voronin, câştigând doar o jumătate 
de voturi ale electoratului (50.07%) până la urmă s-a mai 
căpătuit cu încă 21 mandate de deputaţi, primite generos pe 
tipsie de la partidele perdante de pe dreapta-centru dreapta din 
cauza prostiei liderilor lor. Eforturile unor lideri ai partidelor de 
dreapta precum dnii V. Muravschi (PNŢCDM), M. Rusu 
(PNL), liderii grupurilor Nedelciuc, desprins de la PFD, şi a lui 
Dolganiuc, desprins de la PPCD, care militau activ pentru 
coalizarea dreptei, s-au lovit de surzenia şi miopia altor lideri ai 
dreptei-centru dreptei: M. Snegur (PCRM, 5.79%); D. Diacov 
(PDM, 5.02%); V. Matei (PFD, 1.27%); O. Nantoi (PSDM, 
2.47%), Serebrian (PSL); BeCD (unde era şi PR al lui M. 
Ghimpu), 0,67%  ş.a. 

Aşa cum merg lucrurile pe segmentul de dreapta-centru 
dreapta există pericolul major de repetare a acestui scenariu de 
groază. De regulă se vorbeşte că trebuie să te înveţi pe greşelile 
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altora dar în cazul dreptei nu se învaţă nici pe propriile greşeli, 
călcând de fiecare dată pe aceeaşi greblă. Această stare 
mărginește cu prostia. Numai prostul insistă pe propriile 
greşeli. Să încercăm să vedem ce avem la momentul actul pe 
segmentul de dreapta. Nu a mai rămas niciun partid cu şanse de 
câştig în electorale. Cel mai puternic partid de dreapta de altă 
dată, Partidul Liberal, nu mai există ca partid. Din cauza 
miopiei, rânzei liderului M. Ghimpu, partidul atât de 
promiţător în anii 2009-2010, s-a dus la fund. Primul semnal 
serios că nu e bine în partid a fost ieşirea celor 7 deputati din 
fracţiune şi formarea unui nou partidul – PLR. De menţionat că 
cerinţa de bază a acestui grup a fost aducerea tânărului D. 
Chirtoacă în fruntea Partidului, refuzată de M. Ghimpu. Apoi 
au urmat ieşirea dnei A. Guţu cu un grup din PLR şi formarea 
unui nou partid politic „Dreapta”, ieşirea lui A. Şalaru, care a 
încercat şi el să constituie un nou partid. Astfel, acest segment 
de dreapta cu un potenţial ce depăşeşte rezultatele modeste 
acumulate de partid pe parcursul acestor zece ani de existenţă 
(opţiunile de dreapta ale electoratului fiind de peste 30%, în 
aceşti zece ani cu patru scrutine electorale liberalii au luat între 
12-15 mandate!) în mare parte din cauza monitorizării proaste a 
acestui potenţial. Aici se poate vorbi de un eşec al conducerii 
Partidului. 

În ce stare a ajuns astăzi Partidul Liberal? Într-o stare 
foarte jalnică. Având un bun ministru la Ministerul Apărării–pe 
dl A.Şalaru, este sacrificat cu consimţământul preşedintelui      
M. Ghimpu (mai drept spus prin concursul lui). Actualmente        
I. Dodon este comandant suprem care însă a preluat şi funcţiile 
ministrului! Şi locomotiva principală a Partidului – D. 
Chirtoacă nu mai are aburi, fiind dat pe mâna lui Plahotniuc şi 
Dodon. Dacă la timpul respectiv lui D. Chirtoacă i s-ar fi 
permis să preia conducerea Partidului sunt sigur că Partidul nu 
ar fi ajuns la situaţia de astăzi. Zguduit de mai multe cataclisme 
politico-economice precum seria de aresturi la primărie în 
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echipa lui D. Chirtoacă, inclusiv a Primarului, arestarea 
ministrului Construcţiilor şi Drumurilor dl Chirinciuc, chiar 
dacă s-ar admite existenţa unor anumite motive, este clar că 
face parte din scenariul Plahotniuc – Dodon de anihilare a PL-
ului. Prin aceasta Plahotniuc practic elimină de pe segmentul 
politic încă un concurent (anterior a scos pe linie moartă 
PLDM prin arestarea liderului lui!), iar Dodon câştigă capitala 
pentru valetul său Ivan Ceban. Ieşirea liberalilor de la 
guvernare (de fapt nici nu se mai putea rămâne după ce 
păpuşarul ia „răsplătit” astfel pentru loialitate!) ar putea 
însemna venirea în fruntea ministerului reformat cu 
componenta Educaţie a unei persoane docile lui Dodon, care ar 
putea încerca punerea în aplicare a planurilor aberante ale lui 
Dodon de introducere a limbii moldoveneşti (în locul Limbii 
Române) şi a istoriei Moldovei (în locul Istoriei Românilor (nu 
României!)) în sistemul de educaţie.  

Şi ultima „ispravă” a lui M. Ghimpu legată de circul cu 
colectarea semnăturilor pentru demiterea lui I. Dodon. În loc să 
declare, cum ar fi fost normal, că se alătură tinerilor de la 
ODIP, care colectează de vreo două luni prin posibilităţile 
modeste de care dispun (mult mai modeste decât ale partidelor 
care de bine de rău mai au structuri teritoriale) semnături 
pentru demiterea lui I. Dodon, el iese cu o declaraţie stupidă că 
este primul care a semnat această listă! În loc ca toţi liderii de 
partide să iasă cu iniţiativa de susţinere a tinerilor în colectarea 
semnăturilor ei se bat pentru faptul cine este primul. Un 
Dodon, care continuă să rămână „liderul incontestabil al 
socialiştilor” (declaraţia tov. Z. Greceanîi!) şi nu preşedintele 
tuturor (cum ar fi logic să fie), detronat, ar fi pentru binele nu 
numai a segmentului de dreapta – centru dreapta ci şi a întregii 
aşchii de popor din acest colţ de ţară atât de prost guvernat. Nu 
mi-a plăcut nici declaraţia Doamnei Maia Sandu făcută în acest 
sens, care a spus că colectarea semnăturilor nu va aduce la 
nimic. Chiar dacă până la urmă votarea pentru referendum se 



 

33 
 

face de parlament nu va fi de neglijat dacă să admitem dl       
M. Ghimpu (ca lider de fracţiune parlamentară!) va ieşi în 
parlament cu propunerea de demitere a preşedintelui Dodon 
susţinută de 1 mln de semnături! Dar şi factorul de consolidare 
a forţelor, de mobilizare a maselor în perspectiva alegerilor 
parlamentare, nu este de neglijat. Să ne întrebăm de ce liderii 
partiduţelor de dreapta nu fac nimic pentru a ridica această 
dreaptă pusă în genunchi de cuplul Dodon-Plahotniuc? De ce 
doar Pl, care s-a trezit mult prea târziu - doar atunci când a fost 
îngenuncheat complet, a ieşit cu această iniţiativă de colectare 
a semnăturilor? De ce tac PNL, PLR, Dreapta? De ce tac 
PLDM, PPEM, PAS, căreia ia fost furată victoria de cuplul 
Dodon-Plahotniuc?  

Într-un sens ar trebui salutate ultimele declaraţii ale lui     
A. Şalaru şi A. Guţu de unificare a partiduţelor lor. Rămâne 
însă un gust amar de la această unificare: prea mici vor fi 
forţele acestei structuri unificate, dar şi încrederea în liderul 
unei componente – cea a partidului „Dreapta”, este scăzută. 
Cunosc puţin din comportamentul dnei A. Guţu în nişte situaţii 
care mă face să mă îndoiesc în unionismul, românismul pe care 
le declară. Trei săptămâni în urmă dna A. Guţu, în calitate de 
prorector al ULIM şi membru al Consiliului de administraţie, a 
lucrat foarte activ la Adunarea Generală a AUF împotriva 
candidatului României la postul de preşedinte al Agenţiei, 
fostul rector al Universităţii de Ştiinţe Agronomice din 
Bucureşti dl Sorin Câmpeanu. Dar şi la Adunarea Generală a 
AUF din 2013 a făcut tot posibilul ca să fie ales marocanul 
Abdellatif Miraoui în locul dnei prof. E. Andronescu. Aceasta 
este oare adevăratul românism promovat de doamna A. Guţu, 
posesoară a Ordinului Naţional „Steaua României”? 

În final consider lupta cu acest kremlinez I. Dodon (prin 
toate metodele posibile, inclusiv cea a referendumului!) un 
prim pas spre consolidarea forţelor de dreapta. Lui Dodon, 
lipsit de preşedinţie pe care o foloseşte doar în scopuri 
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electorale, îi va fi mai greu să-şi realizeze planurile de 
acaparare a întregii puteri în 2018, iar pentru dreapta va apărea 
o posibilitate de coalizare în perspectiva sumbră a alegerilor 
parlamentare din 2018. Dacă nu vom face nici un pas în 
vederea coalizării forţelor de dreapta riscăm să rămânem 
nepregătiţi în faţa unor eventuale situaţii benefice pentru 
Reunire create din exterior. Să nu uităm că practic de fiecare 
dată conjunctura externă ne-a ajutat la unificarea Neamului. 
Unirea principatelor de la 1859 ar fi fost problematică dacă nu 
imposibilă, dacă Rusia nu pierdea Războiul din Crimeea. La 
1917 nimeni dintre români nici nu visa la o Românie Mare, dar 
căderea bruscă, neaşteptată, a ambelor imperii – Imperiul 
Austro-ungar şi Imperiul Rus, a făcut posibilă revenirea acasă 
în 1918 a Basarabiei rusificate şi Transilvaniei maghiarizate. 
Evenimentele actuale din Ucraina legate de relaţiile ei cu 
Rusia, dar şi angajamentele Ucrainei faţă de UE, în special 
după liberalizarea regimului de vize, privind asigurarea unei 
frontiere estice sigure a UE, pot crea o astfel de situaţie 
favorabilă pentru Republica Moldova. Nu ar fi de neglijat nici 
unele informaţii care apar în presa ucraineană despre un posibil 
schimb de teritorii (în istorie sunt cunoscute astfel de situaţii!) 
între Ucraina şi Republica Moldova: cedarea sudului 
Basarabiei în locul Transnistriei, un schimb extrem de 
avantajos pentru ambele părţi: Ucraina scapă de o sulă în 
coaste din partea Rusiei, obţine un teritoriu dezvoltat industrial 
cu o infrastructură relativ bună, iar Republica Moldova aduce 
acasă vechiul teritoriu românesc – Basarabia de sud, chiar dacă 
este mult mai puţin dezvoltată, este însă cu ieşire la mare – 
visul de veacuri al românilor basarabeni.  

Să admitem ipotetic că propunerea de schimb de teritorii 
vine din partea oficialităților ucrainene. Cine din oficialităţile 
actuale ale Republicii Moldova ar accepta acest schimb de 
teritorii? Dodon sau Plahotniuc??? De aceea, în eventualitatea 
unei astfel de situaţii este strict necesară prezenţa în parlament 
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a unei forţe de dreapta-centru dreapta cu putere decizională. Să 
ne întrebăm precum se întreba marele patriot Vasile Boierescu 
în adunarea electivă din Bucureşti la 24 ianuarie 1859: „Pentru 
ce suntem împărţiţi? Oare nu suntem toţi fiii aceluiaşi mume? 
Care este cauza diviziunii noastre? Care este mărul discordiei 
dintre noi?”. Într-adevăr, care este mărul discordiei între noi în 
afară de rânza unor lideraşi? De ce ne lăsăm călcaţi în picioare 
de indivizi ca Dodon şi Plahotniuc? Să ne unim cu toţii şi să ne 
pregătim de alegerile din 2018, în care să fim reprezentaţi de 
cel mult două partide – blocuri de partide: unul pe dreapta şi 
altul pe centru dreapta. 

Să ne lumineze minţile cel de Sus! 
 

http://www.revistasingur.ro/altele/16937-2017-05-29-18-00-
30.html?q=altele/16937-2017-05-29-18-00-30.html 
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ŢARA ARDE, IAR BABA SE PIAPTĂNĂ! 
 

Tocmai aşa procedează acum dreapta basarabeană. 
Deşucheatul Dodon ocupă poziţie după poziţie, a intrat deja în 
odaie, iar dreapta basarabeană se piaptănă. Există pericolul real 
ca în 2018 Dodon să repete „isprava” lui Voronin din 2001 
când alegătorii i-au acordat 50 de mandate, alte 21 de mandate 
fiindu-i aduse pe taler de „generoasa” opoziţie malefică şi 
infantilă. Iar cei de pe dreapta stau liniştiţi, se ciorovăiesc între 
ei cine e primul şi mai vechi unionist, cine e mai mare unionist.  

La manifestarea unionistă din 20 august, care a avut loc 
la Bucureşti în Palatul Parlamentului, a fost o încercare de 
organizare a unei mese rotunde cu participarea tuturor forţelor 
de dreapta în scopul constituirii alianţei „Centenarul” pentru 
alegerile parlamentare din 2018. Chiar dacă nu s-a reuşit prea 
mult la acea masă rotundă, sub presiunea tinerilor s-a hotărât 
de a organiza următoarea masă rotundă la Chişinău în luna 
septembrie. Au trecut aproape trei luni, a venit septembrie, iar 
bravii noştri lideraşi de dreapta stau liniştiţi şi aşteaptă nu ştiu 
ce. Aşteaptă până Dodon îi va lichida (aşa a promis în 
campania electorală pentru preşedinţie, confirmată ulterior 
fiind în ipostază de preşedinte) sau îi va băga tălâmbul Novac 
în Cartea roşie.  

Spre deosebire de aceşti plini de sine, dar fără armate 
lideraşi, Dodon, în stilul mentorilor săi, îşi ţine armata mereu 
pe baricade. Nu a terminat bine cu referendumul privind 
demiterea primarului Capitalei D. Chirtoacă, că deja s-a 
aventurat într-o nouă campanie – organizarea referendumului 
naţional privind înlocuirea regimului parlamentar cu unul 
prezidenţial în Republică. Dodon, bumbăreaza naţiunii, se 
visează un Putin moldovean.  

Acest caz îmi aminteşte de un film sovietic în care 
drujinele ruseşti nu reuşeau să se întoarcă dintr-o campanie 
militară că erau trimise în altă campanie. Astfel timp de peste 
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300 de ani armata rusă s-a aflat în permanente războaie, 
lăţindu-se nepermis de mult peste vecinii săi în toate punctele 
cardinale. În aşa mod ei menţineau capacitatea de luptă a 
armatei. Tot aşa îi chema bolşevicul V. Lenin pe ortacii săi să 
nu coboare de pe baricade până la victoria definitivă a 
revoluţiei mondiale. Acum Dodon, fidel mentorilor săi, îşi 
cheamă mercenarii roşii să nu coboare de pe baricade până la 
victoria totală (preluarea întregii puteri parlamentare, că pe cea 
prezidenţială, graţie şefului său, a ocupat-o deja). Dodon 
declară belicos că va colecta 2 mln de semnături (nu cred că în 
acest stat falit, atât de prost guvernat şi părăsit în masă, în 
special, de tineri, au mai rămas atâţia alegători!).  

Mercenarii lui Dodon sunt disciplinaţi, bine plătiţi, 
motivaţi pentru a prelua întreaga putere. Chiar dacă aceste 
referendumuri se vor termina cu eşec (dar cred că anume aşa se 
va întâmpla: la referendumul din Capitală nu va reuşi să-i 
scoată pe orăşeni la vot, iar celui de-al doilea referendum nu-i 
va permite să aibă loc Şeful), Dodon totuşi va rămâne în câştig 
(dar poate tocmai acesta e scopul lui, restul este fanfaronadă). 
Mercenarii lui se vor afla în treabă, făcând într-un mod ilegal 
campanie electorală pentru alegerile parlamentare din anul 
viitor. Să nu înţeleagă acest lucru bravii noştri lideri de 
dreapta?  

Ce a făcut Dodonul până acum? În doar un an de la 
victoria sa şi 10 luni de la învestirea în funcţie mangositul a 
reuşit să se întâlnească cu Putin de şapte ori, să plece în 
vacanţă de 5 ori (când mai lucrează? Moş Ioane, îţi poţi 
permite un astfel de lux? Iată că faraonul socialist îşi permite) 
şi nu la baştina lui Sadova, ci în cele mai costisitoare locuri, în 
Grecia, Turcia. A reuşit să împartă o găleată de ordine şi 
medalii unor oameni absolut întâmplători. Ce a făcut acest rus 
A. Fursenko, pentru ce merite deosebite în favoarea                   
R. Moldova Dodon i-a acordat „Ordinul de Onoare”? Şi artista 
Svetlana Toma, distinsă cu „Ordinul Civic” ca artistă cred că 
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face faţă, dar ca poziţie civică, pentru ce a fost apreciată!, e sub 
orice nivel, ţinând acel cuvânt de mulţumire doar în limba 
dragă lui Dodon – se vedea pe mutra lui! – limba rusă. Să-şi fi 
uitat cu desăvârşire limba maternă, nu a putut spune un cuvânt 
în limba română de parcă era la Moscova, nu la Chişinău. Un 
astfel de soi de statalitate îşi doreşte Dodon? Halal de aşa 
moldovean care neglijează graiul matern.  

De fapt, Dodon e mereu pe baricade din 2011 pe când era 
încă în matca comunistă a lui Voronin, iar baistrucul socialist 
încă nu era conceput, an în care a participat în calitate de 
candidat al comuniştilor la alegerile Primarului Chişinăului şi a 
pierdut în faţa lui D. Chirtoacă. După acapararea într-un mod 
fraudulos a Partidului Socialiştilor al Veronicăi Abramciuc, 
Dodon devine noul favorit al ţarului Putin, fiind susţinut 
multilateral de Kremlin (financiar, logistic, informaţional). 
Îndată după alegerile parlamentare din 2014, când neaşteptat 
pentru el şi datorită darului generos al şefului, care l-a scos din 
cursa electorală pe ultima sută de metri, pe R. Usatîi, s-a 
căpătuit cu tocmai 25 de mandate (ale lui reale fiind doar                 
10-15, restul ar fi fost ale lui Usatîi!), au venit alegerile locale. 
Dodon a dorit mult să-şi ia revanşa şi a împins-o în alegeri pe 
Z. Greceanîi, care a pierdut şi mai ruşinos în faţa lui                
D. Chirtoacă. Frustrat de această pierdere Dodon l-a trimis pe 
emisarul său Ivan Ceban în Consiliul Municipal pentru a face 
tot posibil ca lucrurile să nu-i meargă bine lui Chirtoacă (iarăşi 
cu ajutorul şefului acest lucru i-a reuşit,scoţându-l (să sperăm 
temporar!) pe D. Chirtoacă pe linie moartă.  

După această pierdere Dodon cu ortacii lui nu s-au 
coborât de pe baricade. S-au pus pe lucru în lupta pentru 
preşedinţie. Iarăşi cu ajutorul Şefului său îi reuşeşte să schimbe 
forma de alegere a preşedintelui – cea directă. Cu toate că 
oficial campania electorală pentru alegerea preşedintelui 
Republicii Moldova a demarat doar în luna septembrie a anului 
2016, Dodon şi-a început campania îndată după confirmarea de 
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Curtea Constituţională a modalităţii de alegere a preşedintelui 
(astfel încălcând Legea electorală). Cele două posturi TV ale 
sale (cel puţin unul din ele oferit cu dărnicie de şef!), duzina de 
posturi ruseşti seară de seară îl prezentau pe Dodon ca 
preşedinte al „întregii naţiuni”. 

Cu sprijinul masiv al lui Putin (financiar, logistic şi 
moral) şi ajutorul generos al şefului Dodon devine accidental 
preşedinte al acestui stat falimentar. Pentru a tăia pofta 
unioniştilor de a se uni cu Ţara, Kremlinul îl instruieşte cum 
trebuie pe Dodon. „Având în vedere aceste detalii (problema 
Reunirii Basarabiei cu Ţara-mamă, n.a.), aş sugera să urmaţi 
calea referendumului (ei bine, tov. Kuzmin, dar la 1812, 1940 
au fost organizate referendumuri?). Având în vedere că o 
situaţie similară a avut loc în Crimeea, revizuirea graniţelor în 
acest caz ar trebui, de asemenea, făcută în baza rezultatelor 
referendumului”, declarase recent ambasadorul Rusiei în 
România V. Kuzmin (nimeni altul decât arhicunoscutul prin 
şovinismul şi bădărănismul său faţă de români. Cu ce drept 
vine acest şovin obraznic cu sfaturi în casa noastră!) în faţa 
universitarilor din Suceava. În replică, rectorul Universităţii 
„Ştefan cel Mare“ din Suceava, Valentin Popa, i-a atras atenţia 
diplomatului rus că la acest seminar a fost prea puţină 
economie şi că a fost mai mult politică, iar acum se fac chiar şi 
cursuri pentru a identifica manipularea. Bravo rectorului 
Valentin Popa care i-a pus sârmă în bot godacului.  

Procedând în strictă conformitate cu strategia idolului său 
V. Lenin despre revoluţia permanentă până la victoria totală, 
Dodon se avântă îndată în pregătirile de alegerile parlamentare 
din 2018. Văzând că prin împuternicirile limitate pe care le are 
Dodon nu poate realiza plenar scenariul Kremlinului privind 
soarta de mai departe a acestui colţ de ţară atât de prost 
guvernat, Moscova susţine pe toate căile această campanie 
electorală a lui Dodon. „Dacă socialiştii vor câştiga 
majoritatea la alegerile parlamentare se va reveni la normal 
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(adică rătăcita gubernie Basarabia va reveni benevol la matuşka 
Rusie!)”, declară mai multe televiziuni ruseşti. În acest scop 
Dodon a format un grup de şoc din comsomolişti gen Ivan 
Ceban, Novac, Batrâncea ş.a. care la diferite emisiuni 
televizate se comportă după principiul rusesc „Eu sunt şeful, tu 
eşti prostul”. Nişte agramaţi, dar care se dau mari academicieni 
în problemele limbii, istoriei neamului. Cu regret, în 
majoritatea cazurilor interlocutorii lor de pe dreapta nu fac faţă 
situaţiei, în special, în problema corupţiei. La declaraţiile 
baistrucilor că D. Chirtoacă e cel mai mare hoţ, ei de multe ori 
tac, dând de fapt apă la moara socialiştilor. Astfel moş Ion îşi 
face o impresie greşită despre cine sunt adevăraţii hoţi. De ce 
nu operează ei cu informaţii veridice despre averea de milioane 
a lui Dodon, despre furtul de 140 de milioane de lei al soţului 
Zinaidei Greceanîi de la BEM, despre coţcăria cu semnăturile 
Zinaidei Greceanâi (pe atunci premier) şi a lui I. Dodon (prim-
viceprim-ministru şi ministru al Economiei (legată de semnarea 
unui contract cu o firmă-căpuşă din offshor privind procurarea 
energiei electrice, fapt (demonstrat) care a scos ilegal din 
buzunarele noastre zeci de milioane de dolari (în ale cui 
buzunare s-au dus aceşti bani, nu e greu de presupus!).  

Iar dreapta impotentă vorbeşte mult despre Anul 
Centenar 2018, dar nu face realmente nimic. Pregătim pentru 
serbarea centenarului simpozioane, marşuri, poduri de flori, 
concursuri de poezii (şi acestea trebuie, dar e puţin, e foarte 
puţin comparativ cu ce face Dodon!). Ce rost vor mai avea 
toate aceste manifestări de suflet, dacă în anul Centenarului 
Marii Uniri, pe 1 decembrie 2018, în Basarabia îi vom 
transmite întreaga putere kremlinezului Dodon. Aceasta va fi 
cea mai mare ruşine şi întreaga vină le va reveni lideraşilor de 
dreapta că nu au făcut nimic pentru evitarea catastrofei politice.  

Deci, e strict necesar de a reveni de urgenţă la masa 
rotundă de tratative. Membrii partidelor de dreapta ar trebui să 
exercite presiuni asupra liderilor lor. Cel mai bun lucru pe care 
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l-ar putea face M.Ghimpu pentru PL, dar şi pentru cauza 
naţională ar fi să-l delege pe D. Chirtoacă la aceste tratative 
care, cu siguranţă, va fi mult mai conciliant. Este strict 
necesară crearea de urgenţă a unui centru de cristalizare a 
acestei alianţe „Centenarul”, iar noua structură coalizată să se 
bucure de tot sprijinul din partea tuturor partidelor de dreapta, a 
societăţii civile, a mijloacelor de informare în masă disponibile. 
Cei rămaşi în afara Alianţei să fie stigmatizaţi, marginalizaţi 
pentru a nu lua voturi de pe dreapta. Astfel va putea fi 
valorificat la maximum potenţialul electoratului unionist de 
peste 30%. Pentru aceasta Alianţa „Centenarul” trebuie să 
unească toate aşchiile de dreapta, să-şi aleagă un lider 
incontestabil. Să uităm toate micile disensiuni dintre noi. Să ne 
ridicăm la înţelepciunea primatelor, a celor doi câni de la stână 
care, luptându-se între ei pe viaţă şi pe moarte pentru 
supremaţie, se aruncă ambii asupra lupilor care dau târcoale 
stânei. La noi lupii de mult au intrat în stână, păpând rând pe 
rând oiţe multe.  

Dacă nu ne vom un, nu avem nicio şansă să punem cu 
botul pe labe această hidră, aşa-numită, socialistă. Doar astfel 
mai avem şanse de a opri tăvălugul ruso-dodonist şi a evita 
ruşinea de a-i transmite Rusiei prin emisarul ei în Basarabia 
întreaga putere chiar în Anul Centenarului Marii Uniri. 

 
Literatura și Arta nr. 46 (3767), 16 noiembrie 

2017http://www.revistasingur.ro/altele/17738-valeriu-
dulgheru-ara-arde-iar-baba-se-piaptn.html?q=altele/17738-
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ŞI NOI CE FACEM? 
 

„O, biet popor român sărac / Cu-o ţară prea bogată!  
                         Tu vino-i răului de hac /Să nu ţi-o vândă toată!     

     Şi dă-i afară pe străini / Cu toţi îmburgheziţii,  
Să nu-ţi mai fie-n alte mâini / Guverne şi poliţii!” 

(Eminescu răsucindu-se în mormânt...A utor Necunoscut) 
 

Am ajuns într-o 
situaţie tristă, tristă de tot. 
Avem un preşedinte care nu 
ne reprezintă, un impostor 
ajuns în vârf prin fraudă şi 
bani ruseşti. Avem un 
păpuşar dornic de a trage 
sub el tot ce există în acest 
colţ de ţară, prin a 
reconstitui un unic partid 
precum cel de odinioară sub 

efemera platformă social democratică. Avem o dreaptă extrem 
de fărâmiţată (divizată în vreo 5 ţarcuri!). Avem un centru-
dreapta, de asemenea, extrem de fărâmiţat (în vreo 6 partiduţe). 
Ne aflăm în ajunul declanşării unor alegeri parlamentare 
anticipate absolut nepregătiţi (de fapt, ca şi în alegerile 
prezidenţiale!). Cine „...să-i vină răului de hac...să-i dea afară 
pe străini?”. Este o întrebare a lui moş Ion către bravii noştri 
intelectuali, care au ajuns unde au ajuns pe spinarea lui. Încă 
înaintaşii noştri spuneau că poporul nu poate fără 
intelectualitate tot aşa cum intelectualitatea nu poate fără 
popor. Numai împreună sunt o forţă greu de manipulat. Numai 
împreună ar putea contracara acţiunile lui Dodon concertate cu 
cele ale lui Plahotniuc de provocare a alegerilor anticipate, de 
muşamalizare a cazului Megafurtului, de aducere pe umerii 
noştri încă vreo cinci miliarde de dolari – datorii către Rusia 
ale transnistrenilor creată în mod special.  
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Acesta a fost subiectul discuţiilor (pe alocuri foarte 
aprinse!) la ultima şedinţă a Biroului Sfatului Ţării-2. În urma 
acestor discuţii s-a propus că, luând în consideraţie: situaţia 
social-politică din acest colt de ţară legată de venirea în fotoliul 
de preşedinte a kremlinezului I. Dodon; situaţia extrem de 
gravă pe segmentul de dreapta, unde nu există o forţă unionistă 
unică; pericolul iminent al declanşării alegerilor anticipate, idee 
promovată de kremlinezul I. Dodon şi stăpânii săi de la 
Kremlin, dar şi de Plahotniuc, care se pregăteşte de zor de 
aceste alegeri prin consolidarea (aşa cum înţelege el acest 
termen!) structurilor locale (deunăzi a fost destituit din postul 
de vicepreşedinte al raionului Ialoveni Tudor Grigoriţă, o 
personalitate integră, pronaţională, cunoscută pe ambele maluri 
ale Prutului) şi promovarea insistentă a sistemului electoral 
mixt (pe liste de partid şi uninominal)), este strict necesar 
acum, în situaţia unei drepte extrem de fărâmiţate, crearea unui 
pol unificator pe dreapta prin transformarea Mişcării Sociale 
„Sfatul Ţării-2” în Mişcarea Social-Politică „Sfatul Ţării-2”.  

Iar Congresul Unificator să aibă loc în sfânta pentru 
românii basarabeni zi de 27 martie. Acum este o strictă 
necesitate pentru a umple acest vid lăsat de partiduţele liberale 
fără putere decizională. Discuţiile au fost aprinse. Au existat 
diferite opinii. Unii (mai fierbinţi) declarau că acest lucru 
trebuia făcut mai demult, că Sfatul Ţării-2 trebuia să participe 
cu propriul candidat la recentele alegeri prezidenţiale. După 
mine a fost o opinie absolut greşită. Cu cât greu şi cât de târziu 
a fost identificat candidatul unic pe segmentul de dreapta-
centru-dreapta Maia Sandu, care practic a câştigat simpatia 
alegătorilor prin voturile a celor, cred eu, peste 50 la sută din 
alegători (dacă nu erau fraudate alegerile!). În ce situaţie 
penibilă ar fi fost pus candidatul „Sfatului Ţării 2” (într-o 
situaţie similară celei a lui M. Ghimpu căruia acum derbedei de 
alde Batrâncea îi reproşează nimicnicia (numerică!) a 
unioniştilor) dacă ar fi fost lansat în alegeri. O poziţie mai 
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realistă a luat dna V. Pavlicenco care a găsit un pretext 
plauzibil de a ieşi din cursă. La sigur motivul nu a fost că nu a 
reuşit să strângă cele 15000 de semnături (partidul ei cu atâtea 
structuri teritoriale nu a reuşit! pe când controversata Maia 
Laguta (o făcătură împinsă şi susţinută de Plahotniuc) fără nici 
un sprijin din partea propriilor structuri (pe care nu le are!) a 
reuşit!). A prevalat simţul realităţii asupra dorinţelor. 

Această structură existentă ca mişcare socială suficient de 
reprezentativă (la constituirea ei au luat parte delegaţi 
reprezentativi practic din toate localităţile Republicii) poate 
constitui un pol unificator pe dreapta. Cu regret, dreapta a 
născut mai multe proiecte nereuşite, care nu s-au finalizat cu 
realizarea visului celor mulţi şi năpăstuiţi – Reunirea cu Ţara-
mamă. Marea mişcare naţională a celor mulţi, Frontul Popular, 
s-a terminat cu ruşinosul eşec roşchist (cel care declara ani în 
şir pe stradă şi din copaci că unica soluţie este unirea cu Ţara 
acum, pe micul ecran (s-a civilizat băiatul!), pus la dispoziţie 
de noul său stăpân Dodon (dar stăpânul comun este Putin!), 
declară că Uniunea Europeană este pe cale de dezintegrare şi 
unica soluţie ar fi unirea cu Rusia.  

Mai apoi, în plin îngheţ comunist, a apărut Partidul 
Liberal cu un program şi lideri destul de promiţători (de ex. 
tânărul politician Dorin Chirtoacă care a fost în repetate rânduri 
locomotiva lui, însă, nefiindu-i valorificat la timp potenţialul 
(din cauza unchiului său!) s-a pierdut ca politician de prim 
rang). Astăzi însă suntem martorii eşecul liberal, în special, 
după recentele alegeri prezidenţiale. Având simţăminte 
naţionale certe liderul liberalismului basarabean în ultimii zece 
ani M. Ghimpu nu a ştiut, nu a dorit să facă unificarea dreptei. 
În rezultat (din cauza lui!) de la liberali s-au tot desprins aşchii 
liberale şi astăzi avem pe acest segment prea multe structuri ca 
să împartă acest segment nu atât de numeros. Poate în scopul 
de ai face mai concilianţi, mai dispuşi spre unificare pe liderii 
partiduţelor de pe dreapta merită atenţie ideea de a-l atrage pe 
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ex presedintele Traian Băsescu în calitate de preşedinte de 
onoare al acestui pol unificator. Poate graba cu care Dodon l-a 
deposedat pe Băsescu de cetăţenia moldovenească explică, într-
un fel, teama de acest centru unificator. Știrea bună e că Curtea 
Constituţională a anulat ordinul lui Dodon. 

Sfatul Ţării-2 ar putea deveni acest pol unificator pe 
dreapta, însă cu condiţia deschiderii cât mai largi (să nu se 
repete exemplul prost al Platformei DA, care, din teamă de a 
rămâne nu unicii luptători pe baricade, nu i-a acceptat pe 
intelectuali, pe tinerii unionişti, dar şi al PFD-ului, care prin          
a. 2000 nu acceptase propunerea PNŢCDM al lui V. Muravschi 
de unificare („Să vină ele, căpuşele, la noi” declarase unul din 
lideraşii de atunci ai PFD-ului la Congresul VIII al PFD-ului 
din a. 1999, ca peste doar 1,5 ani să dispară toate acele 
partiduţe de pe dreapta) cooptării tuturor persoanelor capabile 
să pună umărul la consolidarea acestei structuri politice 
capabile să se opună dezmăţului dodonist-oligarhist şi, de ce 
nu, să reuşească realizarea visului, devenită aproape imposibilă 
după ultimele evenimente, de Reunire cu Ţara în 2018. 

Privind treaz la lucruri, în special în situaţia în care ne 
aflăm astăzi, îmi dau seama că deocamdată Reunirea rămâne 
un vis, un frumos vis, dar realizabil în anumite condiţii. Care ar 
fi aceste condiţii? În primul rând, crearea unui pol unificator 
consolidat pe dreapta. Dar, luând în considerare că segmentul 
de 30-40% de unionişti este insuficient pentru realizarea 
reunirii, trebuie să găsim aliaţi. Aliatul cel mai bun nu de 
moment (cum se pretinde a fi SRL-ul lui Plahotniuc!), dar de 
cursă lungă, poate fi doar un pol unificator pe centru-dreapta. 
Sunt absolut contraproductive orice critici aduse acestui 
segment. Avem pe cine critica! Este strict necesar ca 
intelectualitatea să se implice major şi la constituirea unui pol 
unificator pe centru – dreapta din aşchiile existente: PAS, 
PLDM, PPDA, PPPEM, PDA ş.a. Numai împreună aceste două 
structuri politice pot stăvili tăvălugul socialist-democrat 
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dodonist-plahotniucist. Doar unirea acestor forţe ar fi chezăşia 
succesului şi şansa realizării Reunirii în 2018. Dar aceasta nu 
va fi uşor de realizat. Din cauza că Plahotniuc-Dodon nu 
doresc acest lucru şi vor lupta împotrivă prin toate mijloacele 
disponibile, utilizând la maxim imperiul mediatic dodonist-
plahotniucist, dosariada, coruperea prin exploatarea 
slăbiciunilor omeneşti atât de frecvente la liderii politici de pe 
malul Bâcului. Din cauza blestematei rânze moldoveneşti care 
de atâtea ori ne-a jucat festa. Din cauza specificului nostru 
basarabean devenit naţional „Unde-i unu puteau fi doi!”. 

Trebuie să ne aşteptăm la noi provocări din partea 
alianţei dodon-plahotniuciste. Cum era de aşteptat prima vizită 
în calitate de preşedinte Dodon a făcut-o lui Putin. Normal! 
Este comportamentul slugii care-şi vizitează stăpânul. 
Kremlinezul Dodon a plecat la Kremlin pentru a fi miruit aşa 
cum procedau domnitorii fanarioţi care plecau în acelaşi scop 
la Istanbul. Ce vor discuta Putin cu Dodon nu e greu de 
imaginat. Probabil unul din subiecte va fi accelerarea 
eforturilor de apropiere (mai exact, de revenire) a acestui colţ 
de ţară, care de 25 de ani pendulează între cei doi poli – 
european şi asiatic – fără a acosta la vreunul din maluri. Dar 
aceasta nu poate dura la nesfârşit.  

După semnarea Acordului de asociere şi a celorlalte două 
acorduri, Republica Moldova era orientată clar spre Uniunea 
Europeană. Moscova însă nu putea admite aşa ceva. În scurt 
timp în urma unor găinării economice şi politice comise de 
găinarii Alianţei şi a unor scenarii politice bine regizate 
vectorul european a fost stopat iar mai apoi reorientat spre est. 
Se pare că au apărut şanse reale (pentru Putin şi kremlinezii săi 
Dodon) că această corabie grav avariată (fără o forţă 
pronaţională bine închegată, cu o aşa numită guvernare 
proeuropeană, în realitate aflată în mâinile oligarhului 
Plahotniuc) să ia direcţia spre malul rusesc. Vizita fanariotului 
kremlinez Dodon la Moscova este un argument în plus. Presa 
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rusă pregăteşte terenul. Ea deja comentează că Dodon chiar din 
primele zile de preşedinţie „doreşte să facă multe pentru 
poporul moldovenesc dar guvernarea proeuropeană îi 
încurcă”. De aici concluzia: trebuie organizate alegeri 
anticipate şi aleasă o altă guvernare. Probabil acesta va fi unul 
din punctele cheie ale discuţiei între Putin şi Dodon. Putin are 
nevoie de acapararea întregii puteri în stat pentru a readuce 
mioara rătăcită în ţarcul rusesc. Rusia se grăbeşte. Putin îşi dă 
bine seama că acum Dodon e pe cal alb. Timpul va lucra 
împotriva lui, îi va eroda fundamentul deoarece nu va rezolva 
nimic din ceea ce a promis în planul bunăstării sociale. Pentru 
realizarea acestui scop vor folosi diverse metode: crearea unei 
opinii prin imperiul mediatic Putinisto-dodonisto-plahotniucist 
că doar alegerile anticipate pot rezolva gravele probleme 
economice; reluarea protestelor de stradă motivul de bază fiind 
iarăşi problema miliardului furat, care nu va fi niciodată 
rezolvată de Dodon fiindcă Dodon, Greceanîi, Voronin alături 
de Filat, Plahotniuc, Şor ş.a sunt participanţi la acest megafurt. 

Nu este exclus nici faptul că şi provocările actuale ale lui 
Plahotniuc împotriva postului Jurnal TV face parte din acelaşi 
plan de a scoate mulţimea la proteste şi a grăbi alegerile 
anticipate. Aici opoziţia extraparlamentară în frunte cu                 
A. Nastase va trebui să dea dovadă de mai multă logică, să nu 
mai facă greşala când a mărşăluit alături de Dodon şi Usatîi. De 
asemenea, prin marginalizarea intelectualităţii făcută 
bădărăneşte acum au rămas practic singuri în faţa lui 
Plahotniuc. 

SRL-ul lui Plahotniuc (că nu mai există partidul 
democrat!) se pregăteşte de aceste alegeri, întreprinzând tot 
soiul de acţiuni de formare a megapartidului social democrat 
plahotniucist. Continuă activităţile în direcţia acaparării 
ultimelor componente ale puterii în stat. Sub pretextul de 
reformare a guvernului şi eficientizarea „luptei cu corupţia” 
(încă o dată se confirmă zicala românească că hoţul este cel 
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care strigă cel mai tare „Prindeţi hoţul!”) va veni în fruntea 
guvernului. Plahotniuc continuă acţiunile de acaparare a 
puterilor locale şi de intimidare a lor. Şi noi ce facem (vorba lui 
Constantin Tănase!)? Răspund cu blestemul lui Eminescu 
(dacă ar fi fost contemporanul nostru): „Albastrul cerului senin 
se-ntunecă mai tare / De-atâţia nouri de venin, de-atâta 
delăsare /. Nu voi a vă-nvăţa de rău ci-ncerc a vă-nţelege /. De 
ani şi ani cădeţi în hău, nimic nu vă mai merge /. Ruşine să vă 
fie-n veac că v-aţi trădat străbunii /. De parcă n-aţi fi pui de 
dac ci rude-aţi fi cu hunii! / Lăsaţi pe-ai voştri guvernanţi să 
vă înece-n smoală /. Să fiţi doar simpli figuranţi în ţara voastră 
goală..” (idem). 

În final vin în stilul bolşevicilor cu o lozincă devenită 
banală: „Unionişti din toate partiduţele, uniţi-vă”. 

 
Literatura şi Arta, nr. 3, 19.01.2017 

http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-
AGERO/COMENTARII/Miscarea%20social-politica%20 

Sfatul%20Tarii%20de%20Valeriu%20Dulgheru%202.htm 
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DIN CIOBURI SĂ RECLĂDIM O NOUĂ DREAPTĂ 
 

„...Mai întâi de toate, să ştiţi că fără unire nu vom 
dobândi nimic. Deci să avem un gând, o inimă, un ideal... 
Să staţi cu mare putere de strajă intereselor naţionale. Să 

nu ne alipim la partide străine, care nu luptă pentru 
neamul nostru. Să nu uităm norodul, ţărănimea care a 

suferit atâtea până acum! Să-l luminăm, să mergem mână 
în mână cu el, căci fără noi el nu poate face nimic, după 

cum noi nu putem face nimic fără el...” 
(A. Mateevici) 

 

Într-adevăr, fără unire nu 
putem dobândi nimic. Am 
demonstrat acest lucru şi în 
ultimele alegeri prezidenţiale. 
Dacă am fi fost uniţi, dacă nu ne-
am fi avântat de unii singuri ca 
Ion Soltâs cu pieptul gol asupra 
ambrazurii, dacă nu am fi lăsat 
„ţărănimea, care a suferit atâtea 

până acum” neluminată şi mulţi alţi „dacă”, am fi evitat 
această ruşine naţională (aţi observat cum acest baistruc 
socialist Batrâncea l-a apostrofat pe M. Ghimpu (dar prin el pe 
noi toţi unioniştii!) în parlament: „Mai tăceţi acolo voi, care 
sunteţi mai puţin de 2%”), am fi câştigat alegerile prezidenţiale 
ca un prim pas spre realizarea acestui minunat vis de Reunire. 
Unii unionişti de vârstă mai înaintată au pierdut speranţa că vor 
vedea şi ei acest strălucit moment. Ei, care se află pe baricade 
de aproape 30 de ani, nu merită acest lucru? Pe fundalul 
prostiei noastre kremlinezii jubilează. „Preşedintele nou Igor’ 
Nicolaevici Dodon într-o săptămână a făcut cât n-a făcut 
vechiul preşedinte”, trâmbiţează televiziunile lui Dodon (în 
porcăriile făcute cu atâta grabă (de parcă nu ar avea înainte 
tocmai 4 ani. Dar poate simte că nu-i va avea!) de Dodon este 
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şi partea bună. Poate acest duş rece îi va trezi pe cei mulţi care 
încă dormitează).  

Au dreptate. Noul preşedinte, această ruşine naţională, 
chiar în prima zi a făcut atâtea prostii câte n-a făcut fostul 
preşedinte pe durata întregului mandat: a înlocuit limba română 
cu limba moldovenească (m-a impresionat reacţia unui 
internaut: „Bă, Toromacule! Îţi închipui în ce situaţie proastă o 
pui pe mamă-ta?! Profesoara de limba română, care n-a putut 
să-ţi bage în capul tău prost ce limbă vorbeşti?!”. S-au pe 
copiii săi, elevi ai celui mai românesc liceu!); a scos steagul 
Uniunii Europene de pe edificiul preşedinţiei (de ce tace 
Plahotniuc, fără de care nimic nu se face în SRL-ul lor? Doar 
doreşte în continuare să mulgă vaca europeană, fiindcă cea 
rusească este stearpă de mai multă vreme. Nici măcar această 
aşchie de aşa numit popor transnistrean nu o mai poate 
întreţine!); l-a demis pe A. Șalaru (în sfârşit. Cu acţiunile sale 
îndrăzneţe proNATO şi pro-Naţionale le stătea ca un os în gât 
ruşilor); a semnat ordinul de retragere a cetăţeniei ex-
preşedintelui României T. Băsescu (Dodon consideră că prin 
acest act a dat o lovitură unionismului! Să nu uităm şi reacţia 
bolnăvicioasă a lui Ghimpu la o declaraţie a lui Băsescu!); a 
înaintat o iniţiativă legislativă de anulare a Legii privind 
punerea întoarcerii miliardului furat pe umerii cetăţenilor. 
Referitor la ultima acţiune, este una populistă. E uşor a sta în 
palatul tău şi a scrie iniţiative legislative, mult mai greu e să le 
realizezi atunci când există o rezistenţă majoră din partea celor 
care nu doresc să întoarcă ceea ce au furat, atunci când singur 
nu doreşti acest lucru fiindcă nu doresc apropiaţii tăi). Dar, 
oricum, această acţiune populistă prinde. Nerealizarea acestei 
măsuri o va pune pe seama guvernării, cu care este o apă şi un 
pământ.  

Cel mai dureros este faptul că demiterea ministrului 
apărării, A. Şalaru, prezentată ca un mare succes al lui Dodon, 
este, de fapt, „succesul” lui M. Ghimpu. Aţi observat cu câtă 
satisfacţie comenta Dodon faptul că l-a demis pe Şalaru în baza 
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cererii lui Ghimpu? Să nu înţelegi că oricare ar fi motivele este 
absolut inadmisibil să lucrezi pentru tabăra adversă?  

Încă nu era învestit în postura de preşedinte, dar Dodon 
declara că va fi preşedintele tuturor. Într-un fel, nu ar fi fost 
nimic rău în asta. Cineva mi-a scris că nu contează de ce 
culoare e pisica numai şoareci să prindă. De acord, dar să 
prindă şoareci, nu doar să mimeze. Însă primele acţiuni ale lui 
Dodon în funcţia de preşedinte au spulberat orice speranţă la o 
oarecare conciliere. De parcă n-ar fi avut înainte 5 ani (dar 
poate simte că nu-i va avea!), chiar din prima zi de preşedinţie 
a făcut nişte acţiuni reprobabile, care nu-i fac faţă unui ditamai 
preşedinte: a scos steagul Uniunii Europene, pus alături de 
tricolor pe edificiul Preşedinţiei (drept „recunoştinţă”) şi a 
schimbat pe site-ul Preşedinţiei limba română cu „limba 
moldovenească”. Oare aceste acţiuni erau cele mai urgent de 
rezolvat în acest colţ de ţară atât de prost guvernat? Oare acesta 
să fie un exemplu şi pentru miile de beneficiari a diverselor 
ajutoare din UE, care, în semn de respect pentru aceasta, să 
scoată de pe edificiile renovate, reconstruite (şcoli, grădiniţe, 
centre de cultură ş.a.) steagul UE? Este cel puţin porceşte, 
calitate ce nu ne caracterizează ca naţiune.  

Am ajuns să-l comparăm pe Dodon cu Voronin şi să 
găsim că Voronin era mai bun ca preşedinte. Oricum, pe 
Voronin l-a ajuns mintea să nu semneze planul Kozak de 
federalizare a Republicii. Acest kremlinez Dodon îl va semna. 
Este foarte clar şi după ultima întrevedere a lui Dodon cu 
Rogozin (chiar şi vremea a fost împotriva lui Dodon în ziua 
investirii lui, Rogozin neputând să fie prezent din cauza ceţii. 
Totuşi pe la miezul nopţii a reuşit să aterizeze şi să se întrevadă 
cu Dodon, prezentându-i ultimele indicaţii ale stăpânului!). Din 
această dorinţă exagerată a lacheilor lui Dodon de a prezenta 
„succesele majore” obţinute doar într-o săptămână, mai aflăm 
unele informaţii, pe care Kremlinul, probabil, nu ar fi dorit să 
le cunoaştem: „Acum noul preşedinte al rmn formează 
guvernul, iar apoi se va întâlni cu Igor’ Nikolaevici să discute 
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problemele economice cu care se confruntă...”. Observaţi cum 
Kremlinul doreşte să rezolve problemele Transnistriei (dar 
acum ele sunt mari: injecţiile financiare ale Rusiei s-au redus 
substanţial (din cauza crizei economice acute şi a necesităţii 
susţinerii financiare a altei enclave incorporate – Crimeea 
Rusia intră tot mai mult în incapacitate de plată. Chiar şi mica 
Transnistrie a devenit o povară pentru bugetul ei extrem de 
găurit); blocada economică din partea Ucrainei prin noi, să 
pună pe umerii noştri cele vreo 5 miliarde de dolari datoria 
Tiraspolului faţă de Rusia: atunci când noi, cei din dreapta 
Nistrului, strângeam cureaua pentru a face faţă greutăţilor 
economice, cei din partea stângă primeau pensii de vreo trei ori 
mai mari, consumau gaz, electricitate, plătind de vreo trei ori 
mai puţin ş.a.), pe lângă miliardul furat. Astfel Rusia, într-un 
mod ingenios, a inventat această formulă ca noi, pe banii 
noştri, să scoatem din impas acest Kaliningrad al ei. Aceasta 
este misiunea calului troian Dodon – să „reglementeze” 
diferendul transnistrean. „Cu mâna altuia şarpele din bortă să 
scoţi ai vrut şi pre mine cleşte împotriva jăraticului m-ai 
făcut”, avea să constate cu mâhnire (cam întârziată!) marele 
nostru cărturar D. Cantemir despre aventura ţarului Petru I din 
1711. Va fi în stare cândva acest kremlinez Dodon să 
recunoască că a fost folosit de ţarul Putin în lupta lui împotriva 
naţiunii sale?  

Pe fostul preşedinte Voronin l-a dus capul să numească în 
una din funcţiile de consilieri o persoană din opoziţie (cel puţin 
aşa era privit S. Mocanu la acel moment). Dodon, vorbind de 
conciliere, de dorinţa lui de a deveni preşedinte al tuturor, s-a 
înconjurat cu persoane foarte controversate. Cât face 
„haiducul” I. Ceban, o persoană fidelă cu exces de zel a lui 
Dodon (după acest criteriu este foarte asemănător cu Borsetka 
lui Plahotniuc!). Ce o să-l sfătuiască acest Che Guevara 
basarabean, care nu se coboară de pe baricade şi nu ştim dacă 
se va coborî cândva? Cu ce îl va putea ajuta istoricul Popovici 
în rezolvarea diferendului pe probleme identitare care a 
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împărţit societatea în două? Să se înţeleagă clar: nu-l văd pe              
V. Voronin aliat împotriva lui Dodon, care se exprimase 
alegoric: „Sukin syn, no nash (pui de căţea, dar e de-al nostru)”. 
Corb la corb nu scoate ochii.  

Este o realitate crudă şi nedreaptă, dar care ne-am făcut-o 
noi, cu mâinile noastre. Ce trebuie să facem ca să nu cădem în 
hăul din care nu vom mai putea ieşi? Să încetăm să tot călcăm 
pe greblă. Numai proştii insistă să tot calce pe greblă. Să fim 
atât de proşti încât propriile greşeli să nu ne înveţe nimic?  

Suntem apr. 40% de unionişti, dar poate mai mulţi, dacă 
ar fi date publicităţii datele ultimului recensământ din 2014. 
Tărăgănarea se face, probabil, din cauza că rezultatele 
deranjează guvernarea plahotniucistă, acum şi dodonistă (poate 
sunt declaraţi prea mulţi români, prea mulţi vorbitori de limbă 
română!). De ce ne lăsăm călcaţi în picioare de nişte lichele, de 
nişte agramaţi cu colecţii de diplome universitare şi doctorate 
falsificate, dar cu elementara lipsă a celor şapte ani de acasă, a 
elementarului simţ al apartenenţei naţionale?  

Primesc multe mesaje pătrunse de durere, de durerea 
neputinţei în faţa porcăriilor dodoniste, în faţa celora care ne 
batjocoresc istoria, ne calcă în picioare demnitatea. „Isteria 
antiunionistă nu se va termina până când nu-i vom pune la 
respect pe acești ţâncani nesimţiţi”, vorba unui bun patriot. Dar 
cum să-i pui la respect dacă „unioniștii noștri, visători de 
idealuri, pașnici și smeriţi, răzleţiţi, împărţiţi pe partide 
politice și mai multe mișcări obștești, nu prezintă o forţă 
serioasă ca să stârpească viperele?”. De ce liderii partidelor 
(partiduţelor) de dreapta rămân surzi la aceste strigăte 
dureroase? Să fie atât de împietrită inima lor să nu simtă, să fie 
atât de înceţoşaţi ochii lor să nu vadă aceste lucruri, să fie atât 
de blocată raţiunea lor să nu înţeleagă un simplu lucru: că 
suntem mulţi, dar aşa cum suntem dezuniţi, lichelele dodoniste 
îşi vor şterge picioarele de noi, ne vor pângări în continuare 
idealul nostru sfânt – idealul Reunirii. Cum să facem ca „din 
mai multe forţe slabe, dezbinate, să se poată forma un flux 
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puternic şi bine orientat” spre realizarea Reîntregirii din 2018, 
atunci când doar pe extrema dreaptă avem vreo patru partiduţe 
slabe şi dezbinate? De ce nu facem nimic pentru a reconstitui 
din cioburi dreapta noastră răzleţită? Soluţia cea mai bună 
pentru dreapta liberală ar fi negocierea unui nou format şi 
crearea unui pol liberal din cioburile liberale existente. Dacă 
liderii partiduţelor liberale ar fi pătrunşi de pericolul major ce 
ne aşteaptă în 2018 (după ce preşedinţia a fost acaparată de 
partida filorusă – din prostia celor de pe centru-dreapta!) 
atunci, ar purcede la coalizarea dreptei. Ţinând cont de trista 
realitate că actualii lideri ai partiduţelor liberale nu vor fi în 
stare să realizeze coalizarea forţelor (fiecare din ei se vede în 
fruntea noii formaţiuni!), varianta optimă ar fi ca dialogul să fie 
dus de persoane din eşalonul doi.  

Îi port o deosebită stimă preşedintelui Mihai Ghimpu 
pentru ce a reuşit să facă pentru Mişcarea de Eliberare 
Naţională, pentru a ne simţi mai domni (mă refer la ordinele 
sale de preşedinte interimar de decretare a zilei de 28 iunie 
drept zi a ocupaţiei sovietice, de neparticipare la paradele 
militare sovietice pe 9 mai, de constituire a unei comisii de 
apreciere a crimelor comuniste). Dar astăzi situaţia a ajuns la 
starea că mai departe nu se poate aşa. Cu regret, în planul 
conducerii Partidului Liberal dl M. Ghimpu a cunoscut un 
insucces total. Un partid atât de promiţător prin 2007, cu care 
în plin dezmăţ comunist a fost câştigată importanta funcţie de 
primar general al Capitalei, la ce stare a ajuns astăzi. De câteva 
ori divizat (părăsirea aşchiei reformatorilor, apoi cea a Dreptei, 
acum şi A. Şalaru!), practic nu mai există. A urmat, din păcate, 
aceeaşi soartă ca a ppcd-ului. Graţie „conducerii judicioase a 
iudei Roşca”, a tot căzut până a dispărut complet. Ultimul 
scandal intern probabil a pus capacul pe sicriul PL-ului, dacă 
nu vor fi luate nişte măsuri radicale de resuscitare.  

Ascultam deunăzi cu stupoare reacţia bolnăvicioasă a lui 
M. Ghimpu la o declaraţie absolut nevinovată a ex-
preşedintelui Băsescu. Cu cât greu s-a format o generaţie activă 
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de tineri patrioţi din mulţimea de tineri indiferenţi de soarta lor, 
apolitici, şi să ieşi cu ordinul de a nu participa la manifestările 
prounioniste, dacă nu sunt organizate de Partidul Liberal, este 
chiar ieşit din comun. Ce facem acum, îi împărţim pe aceşti 
frumoşi, bravi tineri, îi închidem în ţarcuri partinice, şi nu le 
permitem să se manifeste cu toţii împreună? Este absolut 
contraproductiv nu doar în plan naţional ci chiar şi partinic, 
este în detrimentul cauzei naţionale, cauzei noastre comune. 
Trebuie să se recunoască ca şi participarea dlui M. Ghimpu 
(dar şi a altora de pe centru-dreapta) în primul tur de alegeri 
prezidenţiale a condus la aducerea lui Dodon în vârful puterii, 
este şi vina lor, pe care trebuie să şi-o asume.  

Este absolut contraproductiv nu doar în plan naţional, ci 
chiar şi partinic, este în detrimentul cauzei naţionale, cauzei 
noastre comune. Trebuie să se recunoască că şi participarea 
dlui M. Ghimpu (dar şi a altora de pe centru-dreapta) în primul 
tur de alegeri prezidenţiale a condus la aducerea lui Dodon în 
vârful puterii, este şi vina lor, pe care trebuie să şi-o asume. 
Este absolut necesar în acest moment organizarea unei Mari 
Adunări Naţionale (la acest lucru ne va provoca neapărat mai 
târziu Dodon, când găinăriile lui vor atinge apogeul!, dar noi 
trebuie să anticipăm) de către toate partidele de pe centru-
dreapta, la care să se adopte formarea unei singure formaţiuni 
de dreapta şi poate a unei alte singure formaţiuni de centru-
dreapta). Este un îndemn către toţi liderii partidelor de dreapta: 
stimatul preşedinte PL M. Ghimpu (dar şi către D. Chirtoacă), 
stimată preşedintă PNL dna V. Pavlicenco, stimatul proaspăt 
senator (pentru care fapt îl felicităm!), preşedinte PLR,             
I. Hadârcă, stimata preşedinte al partidului „Dreapta”, A. Guţu, 
dar şi mult stimatul preşedinte al Partidului Ecologist, Alecu 
Reniţă, să se pătrundă de gravitatea momentului şi să purceadă 
de urgenţă la constituirea din aceste cioburi a unei formaţiuni 
de dreapta puternice, capabile să-i pună sârmă în bot godacului 
care tot râmă şi râmă la temelia existenţei noastre.  
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Este strict necesară formarea unor grupuri de negocieri 
din reprezentanţi din eşalonul doi al acestor partide (primul 
eşalon a demonstrat de nenumărate ori că nu poate realiza 
coalizarea forţelor de dreapta!), care împreună cu un grup din 
personalităţi marcante ale societăţii civile, ale formaţiunilor 
social-politice (Sfatul Țării, FDRM, Alianţa 2012, BUN), ale 
organizaţiilor de tineret „Tinerii Moldovei”, „Onoare, 
Demnitate şi Patrie” să elaboreze strategia de reunificare a 
forţelor, să elaboreze modalitatea de constituire a unei singure 
formaţiuni politice de dreapta. La baza acestor negocieri 
trebuie să fie pus adevărul că niciunul din partidele existente nu 
este mai puternic, mai important decât celelalte (au demonstrat 
acest lucru şi în recentele alegeri). Această acţiune va fi ca o 
hârtie de turnesol: cei care vor refuza să participe la acest 
proces de consolidare vor trebui declaraţi deschis duşmani ai 
Reunificării dreptei. Soarta acestora va fi pecetluită. Alegătorii 
au demonstrat în repetate rânduri (chiar şi în alegerile 
prezidenţiale recente!) că nu-i vor urma pe cei care-i duc spre 
nicăieri, în hău. Numai împreună putem deveni o forţă de temut 
pentru Dodon, care ne ameninţă cu lichidarea fizică, cu cei 
peste 100000 de adepţi care doar aşteaptă ordinul lui. Dl                 
A. Şalaru, care a fost la începuturile Mişcării de Eliberare 
Naţională, poate pune umărul la cimentarea unei structuri 
liberale unificate. Dar şi dl Dorin Chirtoacă ar putea să se 
includă în acest proces. Dacă făcea acest lucru patru ani în 
urmă (atunci când grupul reformator în frunte cu dl Ion 
Hadârcă l-a propus la postul de preşedinte al partidului) ar fi 
fost varianta cea mai bună. Acum e o altă situaţie. Din cauza 
unchiului său şi situaţia lui Dorin Chirtoacă nu este foarte 
bună. Imaginea lui de politician s-a cam erodat, însă totuşi 
rămâne o soluţie.  

Am mai avut astfel de situaţii. În a. 2000 în ajunul 
alegerilor parlamentare au fost făcute multe încercări de 
unificare a forţelor democratice. Din cauza rânzei moldoveneşti 
nu s-a reuşit, dăruindu-i astfel lui Voronin 28 de mandate (în 
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mod direct Voronin câştigase doar jumătate din voturi (50.2%, 
ca şi în alegerile din 2005 – 49.6%). Unificarea forţelor 
democrate totuşi a avut loc în 2002 prin formarea Partidului 
Liberal (altul decât al lui Ghimpu, de altfel fusese o construcţie 
slabă, fără fundament), dar trenul democraţilor trecuse. 
Voronin fusese deja împănat în fotoliul prezidenţial pe o 
perioadă de tocmai opt ani.  

În final, aş veni cu crezul politic al academicianului 
Gheorghe Ghidirim, ex-ministru în primul guvern democrat, un 
mare patriot: „Virusul insucceselor noastre din prezent e 
dezbinarea. Apoi trădarea; am avut în istorie aproape 
permanent parte de conducători turcofili, habsburgofili, 
rusofili, simţindu-ne mereu încolţiţi şi în parte pervertiţi de 
imperiile „limitrofe”... Atâta timp cât cei ce constituie fruntea 
ţării vor fi aiurea risipiţi şi neuniţi în ideea progresului 
sociouman şi de neam, cât vor trage jăratic doar la turta lor, 
vom continua să fim restanţieri în istorie, ne vom bălăci la o 
margine a civilizaţiei, devenind un fel de boschetari ai 
Europei... Încă mai pâlpâie un dram de demnitate în feciorii şi 
fiicele acestui pământ. E trează speranţa revenirii la 
normalitate... Trebuie să ne unim în simţire şi gândire, căci 
numai prin unire vom fi o forţă, vor izbândi năzuinţele noastre 
de bine”. Este o constatare dureroasă dar realistă, nu fatalistă. 
Este observaţia unui om 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.  

Să Vă lumineze minţile Domnul în aceste sfinte zile, 
stimaţi lideri ai partiduţelor de dreapta! 
 

Literatura si Arta, nr. 1, 5 ianuarie 2017 
http://www.revistasingur.ro/altele/16044-valeriu-dulgheru-din-

cioburi-s-recldim-o-nou-dreapt.html?q=altele/16044-valeriu-
dulgheru-din-cioburi-s-recldim-o-nou-dreapt.html 
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PLĂMĂDIT ÎN URSS 
 

„Domnule VIERU, dormi în pace,/ Casa părintească încă e,/ 
Dar de-o vreme nu ştiu cum se face/Că se vinde Ţara pe orice” 

(Ionel Iacob-Bencei) 
 

Este vorba de Dodon, acest 
kremlinez şi pudel al lui Putin se 
erijează în mare statalist, în 
„preşedinte al întregului popor”, 
care e cu „durere şi grijă faţă de 
nevoile lui”. Sub acest tipaj este 
lustruit de televiziunile lui şi de 

duzina de posturi ruseşti, de armata de valeţi şi imagemakeri. 
Chiar şi în seara de revelion Dodon a ieşit să se adreseze 
„naţiunii” împreună cu soţia sa, devenită mare amfitrioană, cu 
un capital de peste 20 de milioane de lei (de unde oare au venit 
aceşti bani? Oare nu din aceeaşi sursă destinată campaniei 
electorale a lui Dodon?), pe fundalul imaginilor cu familia sa. 
Nu a mai făcut nimeni până la el aşa ceva. Probabil, a încurcat 
bucătăria personală cu instituţia prezidenţială. De fapt, este un 
pas bine gândit, probabil nu de el, ci de cei care-l consiliază. 
Trebuie să recunoaştem: le reuşeşte. Au creat din acest nimeni 
imaginea unui „salvator al naţiunii moldoveneşti”. Drept 
dovadă sunt sondajele care îl plasează în topul lor. Este un caz 
cras de promovare a nemeritului. În realitate, „regele e gol!”. 
Dodon este un mincinos, un mancurt, un manipulator de opinii, 
un vânzător de neam, un adevărat Pavlik Morozov.  

Pentru a câştiga alegerile parlamentare din acest an 
(dorinţa este mare, dar şi ordinul şefului trebuie îndeplinit, 
până la urmă el plăteşte), este în stare de orice. În anul care a 
trecut de aşa-numită „preşedinţie” Dodon a comis mai multe 
blasfemii. Pentru el scopul scuză mijloacele. Depune flori la 
Tighina la monumentul cazacilor şi al scursurilor din întreaga 
fostă urss, care au violat tinere, au ucis tineri, au lăsat în urmă 
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văduve şi copii orfani. Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la 
sângerosul război de pe Nistru întreaga aşchie de popor român 
din Basarabia îi comemorează pe poliţiştii moldoveni ucişi de 
cazaci, iar autointitulatul „preşedinte al întregului popor”, deci 
şi al celor peste 80% de români moldoveni, îi comemorează pe 
cazacii mercenari, îl susţine moral pe „colegul” său                 
V. Krasnoselski în lupta lui pentru „apărarea poporului 
transnistrean” (pentru clica de la Tiraspol ziua tristă de 2 
martie este marcată ca „ziua începutului respingerii agresiunii 
ample a Republicii Moldova”).  

Pleacă la Comrat, le promite găgăuzilor cerul şi 
pământul, încălcând, de fapt, constituţia, doar să-i aibă de 
partea sa în alegerile din 2018. Iar dumitale, moş Ioane, ce-ţi 
mai rămâne din acest colţ de ţar, moştenit din moşi-strămoşi, 
împărţit generos veneticilor de acest iuda al Neamului? 
Ipocrizie totală: Dodon e peste tot unde poate specula electoral.  

Dodon îi propune lui Krasnoselski să formeze o federaţie 
între „state egale” (astfel, de fapt legiferând ocupaţia raioanelor 
de est!), iar acest baistruc îi lasă fără atenţie propunerea gene-
roasă. Stăpânul (a se vedea Putin) vrea mai mult, vrea totul.  

Se pare însă că kremlinezul Dodon împreună cu stăpânul 
său Putin ne pregătesc în acest an un scenariu de groază. 
Credeam că am scăpat pentru totdeauna de îmbrăţişarea urss-
ului, de „turismul siberian”, mimând (doar mimând!) 
orientarea proeuropeană; dar şi Reunirea cu România. Însă ceea 
ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Moscova poate fi 
începutul sfârşitului paradei suveranităţilor, declarată de Elţin-
Kravciuk-Şuşkevici în 1991, şi începutul reconstituirii urss.  

Pe 26 decembrie 2017 Dodon a participat (a şaptea oară 
într-un singur an, de cât sluj a dat dovadă acest kremlinez!) la o 
întrunire neformală la Novo-Ogariovo a preşedinţilor statelor 
CSI, organizată de V. Putin, la care Putin, în calitatea sa de 
preşedinte al CSI în anul 2017, a făcut un bilanţ al activităţilor 
întreprinse în cadrul CSI (o uniune anacronică a unor state cu 
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atâtea conflicte interstatale: Azerbaidjanul cu Armenia, 
Kazahstanul cu Kârgâzstanul, Rusia cu Republica Moldova, 
Rusia cu Georgia, Rusia cu Ucraina!). Aceasta a fost însă 
partea oficială. În realitate a fost o întrunire de susţinere a lui 
V. Putin în alegerile prezidenţiale. Toţi cei 9 preşedinţi prezenţi 
la întrunire (cu excepţia preşedinţilor Ucrainei, Georgiei şi 
Turkmenistanului) i-au dorit succes lui Putin în alegerile 
prezidenţiale din 2018. „Rusia, sub conducerea d-stră, a 
recăpătat demnitatea, a revenit la rolul pe care URSS îl juca 
cu succes pe arena internaţională. Şi astăzi Rusia contribuie 
esenţial la întărirea păcii la scară globală...”, a declarat 
preşedintele Azerbaidjanului I. Aliyev. Şi breazul nostru 
preşedinte, care a avut cea mai scurtă alocuţiune, printre altele 
a menţionat: „Anul 2018 nu este simplu. Şi noi avem alegeri (i-
a mai amintit o dată că are o obligaţie – n.a.)...Sunt convins (de 
unde această convingere – n.a.), că în 2018 noi vom trece la alt 
nivel în relaţiile noastre (poate știe el ce știe)”. Pe acelaşi ton 
au fost ţinute discursurile tuturor celorlalţi preşedinţi.  

Însă pe lângă ordinea de zi oficială, ca la orice întrunire 
de acest gen, a existat şi una neoficială. Putin nu ar fi fost Putin 
dacă nu venea şi în aceste alegeri cu ceva nou. La întâlnire      
V. Putin i-a informat pe invitaţi despre demararea procedurilor 
juridice de refacere a URSS. „Procesul de restabilire a URSS a 
demarat...Aparent, în cadrul reuniunii, Putin a anunţat decizia 
de a lansa proceduri judiciare privind ilegalitatea lichidării în 
1991 a URSS şi demararea pașilor pentru restaurarea URSS. 
Privind chipurile vorbitorilor, aveai senzaţia că tocmai au fost 
anunţaţi că şederea mai mult de 25 de ani a republicilor URSS 
în statutul de pseudo-state este finalizată... Putin a fost extrem 
de concret – propunerea a fost făcută tuturor, cu garanţii 
privind statutul liderilor republicilor şi compensarea 
pierderilor materiale pentru facilitarea reconstrucţiei fără 
sânge a ţării în interiorul graniţelor sale”, scrie jurnalistul rus 
Ilia Bronski pe site-ul „pravosudiya.net”.  
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Desigur, Putin se află într-o fierbinţeală electorală. Dar 
cred că nu ar fi cazul să dăm dovadă de miopie. Cunoaştem 
mai multe cazuri când diverse invenţii putiniste s-au soldat cu 
zombarea maselor: a se vedea acea nevinovată, la prima 
vedere, panglică bicoloră negru-oranj (numită de ucraineni 
Colorado) ce efect de manipulare a maselor a generat. Unele 
state, precum Belarus, Kazahstan, Kyrgyzstan şi Uzbekistan, 
nemaivorbind de Ucraina, au fost nevoite să o interzică pe 
teritoriul lor. Numai kremlinezul nostru o agaţă cu mândrie.  

Şi ideea refacerii urss, iniţiată la cel mai înalt nivel, nu 
este nouă. Crearea de către Putin în preajma alegerilor 
prezidenţiale precedente (în 2011) a Frontului Popular din 
Rusia, pe lângă scopul electoral clar definit, a mai avut un 
scop: manipularea maselor din fostul spaţiu sovietic în jurul 
ideii de refacere a urss. Să amintim aici cazul tinerei de origine 
găgăuză Nina Dimoglo, lidera mişcării tineretului din UTAG, 
care a aderat la organizaţia „Rusia internaţională” (un fel de 
nou interfront) din „Frontul Popular din Rusia” (FPR), condus 
de V. Putin, menţionând „...Găgăuzia rămâne pe parcursul mai 
multor ani o insuliţă rusească (chiar aşa este – n.a.) pe 
teritoriul Republicii Moldova (de ce nu şi pe cel al Ucrainei, 
unde tot sunt găgăuzi – n.a?)... Autonomia este legată de Rusia 
prin credinţă comună (de parcă românii basarabeni ar fi de 
credinţă musulmană – n.a.), istorie (de la 1812 încoace!), 
colaborare economică şi culturală. Pentru noi este important 
să întărim poziţia limbii ruse în autonomie (numai cât fac 
acţiunile tuturor başcanilor în acest scop). Cred că programul 
FPR va deveni o locomotivă unificatoare pentru ţările ex-
sovietice care pe parcursul ultimilor 20 de ani au putut să 
tragă învăţăminte din acea catastrofă geopolitică ce a 
destrămat o ţară şi popoarele ei unite cândva”. Un alt mucos 
interfrontist cu caş la gură, S. Şolari, dădea sfaturi despre cum 
ar fi realizată mai bine ideea refacerii urss: „...Înlăturarea 
motivelor care au condus la destrămarea URSS poate fi făcută 
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doar cu forţe militare, adică Armata Roşie să treacă prin fostele 
republici unionale (cum au mai făcut-o anterior – n.a.)... Dacă 
Putin şi iniţiatorii Rusiei internaţionale nu sunt gata să treacă în 
marş militar prin fostele republici sovietice ca să le forţeze să 
intre în noul Proiect, împuşcând sau arestând oponenţii 
unificării, ei îşi pot lua adio de la visurile lor de a reface fostul 
imperiu”. Cum vă plac, domnilor, sfaturile acestui ţâncan? 
Ulterior au avut loc mai multe acţiuni de constituire a Frontului 
Popular Eurasiatic (FPE) (în Ucraina, în Republica Moldova, 
Armenia).  

De menţionat că pe 23 decembrie 2017 în or. 
Novosibirsk a avut loc al doilea Consiliu deschis al mişcării 
populare „Acasă în URSS”. Cred că nu e cazul să fie neglijate 
aceste mişcări.  

Priveam în seara de 
revelion diverse programe, 
deschizând la diferite posturi. 
Mi-a atras atenţia un concert de 
revelion transmis pe un post de 
televiziune rusesc din Palatul 
Sporturilor din Moscova (cred 
că erau vreo 15-20 de mii de 
participanţi). M-a şocat însă un 
lucru îngrijorător: mulţi 
participanţi la concert 
(majoritatea în vârstă) purtau 
cravate şi bonete roşii 
pioniereşti. Operatorul prindea 
foarte des aceste secvenţe şi le prezenta. Masele erau pregătite 
pentru momentul culminant: pe scenă a apărut controversatul 
artist Oleg Gazmanov cu un grup de duduiţe dansatoare 
îmbrăcate sumar şi cu cravate roşii legate la gât. La intonarea 
primului cuplet din cântecul „Sdelan v SSSR” (Fabricat în 
URSS) „Ukraina i Krâm, Belarus i Moldavia, Eto moia 
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strana...” (Ucraina şi Crimeea, Belarus şi Moldova. Asta e ţara 
mea) masele zombate au explodat pe fundalul jocului de lumini 
cu diferite simboluri ale urss. Îngrijorător este faptul că 
majoritatea celor din sală erau tineri născuţi după ’91, care nu 
puteau fi „fabricaţi în urss”. De menţionat că aceste secvenţe 
au fost privite de milioane de oameni. Este o tehnologie de 
manipulare a maselor, de implementare la nivelul 
inconştientului a ideii privind necesitatea refacerii urss, 
promovată abil de Kremlin, de altfel ca şi alte tehnologii ale lui 
Putin, cum ar fi: mişcarea „Regimentul nemuritor”, pentru care 
a fost creat un site, în care s-au înscris peste 400 000 de istorii 
(Desigur, multe sunt inventate. Este o tehnologie de a ţine 
armata mereu pe baricade!), cu organizarea unor marşuri cu 
fotografiile „rudelor căzute”; aceeaşi panglică bicoloră; 
tinerele îmbrăcate în uniforme soldăţeşti din perioada celui de 
ai Doilea Război Mondial la sărbătorirea zilei victoriei 
(întreaga Europă sărbătoreşte Ziua Comemorării!) ş.a.  

Cineva şi-ar pune întrebarea: şi ce au toate acestea cu 
noi? Noi nu avem hotar comun cu Rusia, deci nici nu poate fi 
vorba de refacerea urss. Greşit! De parcă nu i-am şti pe ruşi. Ei 
şi ce dacă nu avem hotar comun! Pe parcursul ultimilor 300 de 
ani Rusia s-a învecinat cu cine a dorit. De astă dată această 
legătură pe uscat o poate face pe contul „surorii sale mai mici”, 
Ucraina, cu care se războieşte. A înhăţat practic fără rezistenţă 
Crimeea (cine se aştepta!) şi i-a mers. A declanşat un război de 
lungă durată în estul Ucrainei, cu scopul de a o slăbi economic, 
ca mai apoi să dea lovitura de moarte – să-i rupă ieşirea la 
Marea Neagră, sudul, creând mult jinduita Novorosia, care, la 
sigur, va înghiţi Transnistria şi întreg spaţiul dintre Nistru şi 
Prut. Acesta e visul de secole al Rusiei – ieşirea la gurile 
Dunării spre Balcani.  

Şi kremlinezul nostru Dodon, „fabricat în urss”, vine să-i 
ajute. E ars pe frunte cu semnul calităţii urss, utilizat de el la 
începutul carierei sale socialiste (prin 2012) pe un panou 
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publicitar privind vânzarea fructelor. Ditamai economistul, fost 
vice-premier şi ministru al Economiei nu ştia că există un 
standard moldovenesc al calităţii. E „întotdeauna gata” (mai 
ales că stăpânul plăteşte generos. A demonstrat acest lucru 
foarte bine pe parcursul acestui prim an de preşedinţie (când te 
gândeşti că mai are încă trei ani, ţi se face părul măciucă!). A 
demonstrat şi cât e de mincinos.  

Şi-a minţit alegătorii: zero persoane trase la răspundere 
pentru furtul miliardului (promisese că îi va pune la dubă pe 
toţi; hoţi, judecători care-i acoperă, el singur căpătuindu-se cu 
un palat de 5 milioane de lei de provenienţă dubioasă); 
„Exporturile în Rusia au crescut de 3-4 ori”, în realitate au 
crescut doar cu 7,3%, ponderea lor în total scăzând cu 9,6% în 
primele 9 luni; „Voi declanşa alegeri anticipate în primele 100 
de zile”. Au trecut circa 400, nu le-a mai declanşat; „Nu voi 
face coaliţie cu Plahotniuc”. A făcut, şi nu numai una. Şi-au 
votat sistemul lor mixt de alegeri parlamentare; „Va munci zi 
de zi, aflându-se în contact permanent cu cetăţenii”. A muncit 
din greu în cele 7 vacanţe pe care şi le-a făcut (doar vacanţa din 
Turcia cu întreaga familie l-a costat mai mult decât salariul 
anual de preşedinte!). Şi-a minţit susţinătorii statalişti: prin 
acţiunile pe care le-a făcut şi promite să le mai facă doreşte 
distrugerea acestui stat.  

L-a minţit pe moş Ion că va fi şi preşedintele lui, al celor 
peste 80% de români moldoveni. În realitate a fost doar 
preşedintele susţinătorilor săi rusofoni, al găgăuzilor, al 
transnistrenilor. Mă întreb şi vă întreb şi pe dumneavoastră: 
mai avem nevoie noi încă trei ani de un preşedinte kremlinez, 
mincinos, mancurt? 

Categoric Nu! Paşol I(van)gor na turbinca! 
 

Literatura li Arta, nr. 1 (3774), 1 ianuarie 2018 
http://www.revistasingur.ro/altele/17973-2018-01-02-09-44-

42.html?q=altele/17973-2018-01-02-09-44-42.html 
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SUNTEM ÎN STARE DE RĂZBOI HIBRID CU RUSIA 
 

 
         Situaţia în care se află acest colţ de ţară pe nume 
Basarabia este una deosebit de incertă. Pe plan extern, 
Republica Moldova are un teritoriu, pe care de un sfert de veac 
nu-l guvernează. Raioanele de est ale Republicii Moldova sunt, 
de fapt, o bază militară rusă care ţine în suspans atât Republica 
Moldova şi Ucraina, cât şi întreaga zonă balcanică cu gurile 
Dunării. În imediata apropiere de peste doi ani mocneşte un 
război hibrid declanşat de Rusia surorilor sale mai mici. Prin 
forţă militară Rusia a reuşit să rupă din teritoriul Ucrainei 
Crimeea şi sunt foarte aproape de a rupe şi estul Ucrainei 
(regiunile Doneţk şi Luhansk). Observaţi ce vâlvă face 
imperiul mediatic rusesc cu aşa-numita blocadă a Doneţkului şi 
Luhanskului din partea Ucrainei. S-au obişnuit ruşii cu situaţia 
să controleze politic un teritoriu, dar cheltuielile de întreţinere 
să cadă pe alţii (cum se încearcă acum ca problemele 
economice ale Transnistriei să fie puse pe umerii noştri!).  

De peste doi ani întreg imperiul mediatic rusesc atacă 
sistematic Ucraina. Dacă înainte cele mai multe bancuri, glume 
de prost gust, erau spuse la adresa ciukcilor, acum subiectul 
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preferat al ruşilor sunt ucrainenii (moldovenii au trecut pe plan 
secund). Se simte că Putin nu a abandonat planul de „refacere 
a Novorossiei”, care ar cuprinde sudul Ucrainei, întreg sudul 
Basarabiei cu Transnistria şi, în condiţii favorabile pentru 
Rusia (dar acum există astfel de condiţii: SUA e încă în 
căutarea noii sale politici; Europa e în febra alegerilor (Olanda, 
Franţa, Germania); Marea Britanie e în durerile Brexitului), 
întregul teritoriu al Republicii Moldova. Deunăzi ascultam cu 
stupoare amenințarea aşa-zisului preşedinte al RPD, 
Zaharcenko (un bandit de care avem şi noi la Tiraspol!), cu 
referire la blocada ucraineană: „Hotarul republicii populare 
Doneţk poate fi pus pe r. Nistru!”. Credeţi că el declară astfel 
de gogomănii de capul său? Toate acţiunile „rebelilor” de la
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Doneţk, Tiraspol, din Osetia sau Abhazia sunt strict coordonate 
de Kremlin.  

Pe plan intern situaţia este chiar dezastruoasă. Putin deja 
a reuşit să acapareze un pilon al puterii – preşedinţia, 
instalându-l în fotoliul de preşedinte pe lacheul său Dodon 
(observaţi că doar pe parcursul a două luni de zile Dodon se 
află a doua oară la Moscova. Mai des decât domnitorii fanarioţi 
erau la Istanbul!). Celelalte ramuri ale puterii sunt acaparate de 
alte persoane dubioase, care au o poziţie şubredă sub diferite 
aspecte. Acesta a făcut tot posibilul (prin şantaj, corupere, 
dosariade etc.) ca pe un pol al politicii moldoveneşti (centru-
centru-dreapta) să rămână unic stăpân. În acest sens a eliminat 
de pe arena politică (ca element decizional) PLDM-ul, 
scoţându-l pe liderul acestuia V. Filat pe linie moartă. Chiar şi 
pe monstrul de altă dată PCRM-ul lui Voronin l-a luat sub 
controlul său (a se vedea intrarea de jure a celor 14 aşa numiţi 
transfugi comunişti în PDM). PL, zguduit de o serie de 
cataclisme interne, unele provocate din exterior (chiar de 
Plahotniuc!), este şi el anihilat.  

Unicul lider de pe dreapta, Dorin Chirtoacă, care mai 
rămâne credibil în pofida multiplelor greșeli comise (inclusiv 
cea de a refuza la momentul oportun preluarea conducerii              
PL-ului, acum fiind prea târziu!), supus unor atacuri 
permanente din partea lui Dodon (interesul căruia este 
preluarea controlului asupra Capitalei!), pierde tot mai mult din 
popularitate. Pe dreapta există mai multe partiduţe, apariţia 
unora provocată de Plahotniuc, fără nicio şansă (după cum 
decurg lucrurile la moment!) de a crea un pol puternic. În linii 
mari actualmente pe arena politică moldovenească sunt două 
poluri: Plahotniuc şi Dodon, care de fapt în multe privințe 
conlucrează. Se creează impresia că Dodon, pe lângă alte 
scopuri cum ar fi cele ale Rusiei, are scopul să-l înlocuiască pe 
Filat în tagma oligarhilor (are un exemplu bun: idolul său 
Putin, care este unul dintre cei mai bogaţi oameni ai Rusiei, 



 

68 
 

acum apărut şi în scandalul moldovenesc cu spălarea celor 22 
mlrd dolari). Se vorbeşte că scopul adevărat al vizitei recente a 
lui Dodon la Padova a fost întâlnirea cu oligarhul rus Igor 
Makarov, proprietarul companiei căpuşe Itera (beneficiari ai 
comisioanelor căreia au fost în diferite perioade Lucinschi, 
Voronin, Plahotniuc, acum se vrea şi Dodon!), care livrează de 
ani buni energie electrică în Republica Moldova, aflată 
actualmente sub controlul lui Plahotniuc. Cu alte cuvinte 
Dodon îi cere lui Plahotniuc să se împartă. Până unde va ajunge  
„prietenia” dintre aceşti doi.  

Am mai cunoscut acum câţiva ani în urmă o competiţie 
dintre „doi vlazi” care nu au putut să împartă între ei sferele 
financiare. Cu ce s-a terminat acea competiţie cunoaştem. 
Norocul (sau poate altceva) ia surâs lui Plahotniuc. De astă 
dată competiţia dintre cei doi (Plahotniuc şi Dodon: pe plan 
politic există o anumită conlucrare, însă pe plan financiar va 
exista o concurenţă dură) ne poate costa mai mult. Chiar dacă 
actualmente Dodon nu este de nasul oligarhului Plahotniuc în 
scurt timp poate accede cu ajutorul lui Putin (să ne aducem de 
schema Bahamas de anul trecut, dar şi de alte scheme 
frauduloase!) în această tagmă. Luând în consideraţie interesul 
lui Putin (Dodon devenind unicul om de încredere al lui în 
Basarabia), dar şi șubrezenia situaţiei lui Plahotniuc implicat în 
tot soiul de găinării politice, economice, morale, putem 
prevedea finalul acestei competiţii. 

 Acest adevărat melanj din geopolitică, interes economic 
al oligarhilor, război diplomatic şi vamal, în situaţia extrem de 
șubredă a segmentului politic din Basarabia, poate exploda 
oricând. Situaţia lui Plahotniuc, care deocamdată controlează 
totul în acest colţ de ţară, este una ambiguă. Fiind implicat în 
foarte multe găinării economice se vorbeşte că „prietenii lui” 
ruşi     l-au dat în urmărire generală. De jumătate de an el nu a 
mai ieşit în afara Republicii, de teamă să nu fie arestat. De ce 
Kremlinul a procedat astfel cu Plahotniuc? Poate în acest mod 
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încearcă să-i curețe drumul spre putere absolută lui Dodon şi 
atunci toate „problemele” Rusiei la gurile Dunării se vor 
rezolva de la sine. 

Există însă o altă ipoteză mult mai plauzibilă: implicarea 
vârfurilor puterii de la Kremlin în cunoscutul caz de spălare a 
banilor ruseşti prin băncile moldoveneşti. Anchetatorii 
moldoveni au descoperit unul din portmoneele lui Putin de 22 
de miliarde de dolari (circa 20 de bugete anuale ale Republicii 
Moldova). Cu cât mai adânc intră ancheta în tainele acestei 
spălătorii de bani, cu atât mai nervos reacţionează Moscova, iar 
insistenţa procurorilor moldovenia fost catalogată de Kremlin 
ca pe o revoltă, pe care a încercat să o înăbușe. Se menţionează 
că prin aceeaşi operaţiune rusească au fost scoase mijloacele 
financiare din Republica Moldova în cazul furtului miliardului. 
Actorii operaţiunii sunt aceieaşi.  

În pofida faptului că Rusia refuză să informeze 
procurorii de la Chişinău despre probele ce le-ar avea în acest 
dosar, partea moldovenească este destul de informată, datorită 
sprijinului structurilor din Occident, care ştie despre pericolul 
capitalului lui Putin în finanţarea criminalităţii internaţionale. 
Peste 50 de persoane sunt date în urmărire, iar 200 - 300 de 
oameni dorm foarte neliniştit şi au geanta pregătită cu toate 
cele necesare pentru închisoare. Kremlinul, deranjat de această 
anchetă, a declanşat împotriva Republicii Moldova un adevărat 
război hibrid prin care s-ar încerca stoparea anchetei în 
R.Moldova, presarea psihologică a unora din vârful puterii (            
V. Plahotniuc!)  şi, în final, schimbarea guvernării (aducerea 
lui Dodon la putere în alegerile parlamentare din 2018). „Fără 
un suport extern major, Plahotniuc devine o ţintă uşoară, 
inclusiv pentru serviciile speciale ruseşti, care pare-se că îl 
aşteaptă după colţ, dornice de a se răzbuna, după ce s-a 
întâmplat cu „afacerile” lor în Moldova. Şi pretextul va fi 
suportul acordat agentului Dodon” menţionează ex-premierul 
I. Sturza. 
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Nota de protest de săptămâna trecută înaintată de 
premierul Filip şi preşedintele Candu Ministerului de Externe 
al Rusiei este o replică clară la acţiunile Kremlinului. 
Vorbindu-se în notă despre acţiunile neprieteneşti ale 
serviciilor speciale ruseşti în raport cu oficialii de la Chişinău, 
inclusiv presiunea organizaţiilor internaţionale, precum 
Interpol şi Europol, în linii mari este vorba despre unele 
persoane pe numele cărora serviciile speciale ruse au solicitat 
de 15 ori ca acestea să fie monitorizate de Interpol. 
(http://m.adevarul.ro/moldova/ politica/revolta-spalatorie-fost-
spalati-moldova-banii-putin-1_58ca52fd5ab6550cb86146 aa/ 
index.html). Activismul părţii ruse a sporit odată cu avansarea 
anchetei în dosarul spălării celor 22 de miliarde de dolari 
proveniţi din Rusia. „...În Notă se vorbește despre faptul că 
anchetatorii moldoveni, care anchetează cazul „Landromatul 
rusesc”, adică al spălării celor 22 de miliarde de dolari aici, 
în Republica Moldova, au avansat și au obținut anumite 
informații. După toate probabilitățile, aceste informații sunt 
foarte neplăcute pentru anumite figuri sus-puse din conducerea 
Federației Ruse. Altminteri eu nu pot să explic de ce rușii 
reacționează atât de prudent, fără niște manifestări energice”, 
comentează A. Ţăranu.  

Cu certitudine vizita fulger la Chişinău (dar şi la 
Tiraspol!) a vice-ministrului de externe rus G. Karasin şi a 
preşedintelui I. Dodon la Moscova sunt legate de acest subiect, 
oricare ar fi declaraţiile oficiale (de menţionat că marele 
preşedinte I. Dodon l-a aşteptat 4 ore pe preşedintele V. Putin 
la întâlnirea solicitată de acesta. Este comportamentul 
stăpânului faţă de sclavul său! La ce s-a aşteptat acest 
kremlinez? Şi domnitorii fanarioţi au aşteptat ore întregi ca 
sultanul să-i primească). Trebuie să recunoaştem că insistenţa 
procurorilor moldoveni, supuşi unei presiuni ruseşti enorme, 
trezeşte respect, ceea ce nu este caracteristic celor din 
Republica Moldova.  
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Aşadar, lucrurile se complică tot mai mult. Îmi exprimam 
cu ceva timp în urmă temerea că s-ar putea să fim iarăşi siliţi 
de situaţie să alegem răul mai mic. Indiscutabil, răul cel mare 
astăzi este Dodon. Kremlinezul are o sarcină foarte clară: de a 
promova interesele (geopolitice, acum şi economice!) ale lui 
Putin în zonă! În această situaţie de dizgrație în faţa 
Kremlinului Plahotniuc caută aliaţi. Pe interior raitingul lui 
Plahotniuc este foarte jos (acest lucru s-a văzut şi în recentele 
alegeri prezidenţiale), de aceea drept colac de salvare pentru 
Partidul Democrat din Moldova în alegerile parlamentare din 
anul viitor Plahotniuc vede trecerea la sistemul uninominal de 
alegere a deputaţilor. Luând în consideraţie amploarea 
campaniei de promovare a acestui proiect al democraţilor, de 
asemenea, resursa administrativă colosală de care dispune, dar 
şi inexistenţa practică a polului de dreapta, este puţin probabil 
ca proiectul lui Plahotniuc să nu treacă, cel puţin în varianta 
sistemului mixt. Poate ar fi cazul să ne aplecăm urechea la 
sfaturile celui mai mare constituţionalist din Republica 
Moldova, N. Osmochescu: „Rămân pe poziţiile mele ferme, cel 
mai bun sistem pentru R. Moldova ar fi un sistem mixt”. Poate 
în această direcţie ar fi oportun să ne canalizăm eforturile şi 
energia. Trebuie să luăm în considerare faptul că sistemul 
actual de alegeri pe liste de partid acum avantajează doar 
Partidul Socialiştilor al lui Dodon, în special, pe fundalul 
inexistenţei polului de dreapta. Dreapta deocamdată aşteaptă 
(nu se ştie ce!). Să nu ne pomenim iarăşi (ca în toamnă!) în 
situaţia moldoveanului cu mintea cea de pe urmă. Deocamdată 
doar diaspora (iarăşi diaspora. Bravo ei!) este cea mai trează, 
înţelege cel mai bine pericolul pe care-l prezintă Dodon cu 
Putin în spate. Acest lucru a fost discutat la recenta reuniune a 
Comunităţii „Adoptă un vot!” (vă mai amintiţi formidabilele 
acţiuni ale acestei comunităţi în alegerile prezidenţiale din 
toamnă!) a Diasporei, care a avut loc la Veneţia (pe 17-18 
martie 2017) cu participarea a circa 200 de moldoveni din 19 



 

72 
 

țări. Un moment important al reuniunii a fost informarea cât 
mai largă a moldovenilor din diasporă despre evenimentele din 
Republica Moldova, informarea cât mai largă de către 
moldovenii din diasporă a rudelor, cunoscuţilor rămaşi acasă 
aflaţi sub presiunea de dezinformare a imperiilor mediatice ale 
lui Dodon şi Plahotniuc.  

Şi atunci la ce am ajuns? Iarăşi (a câta oară!) la covata 
spartă! De fapt, cineva spunea că nu contează de ce culoare e 
pisica, şoareci să prindă. Dacă e să admitem o minune că 
Plahotniuc va realiza Reunirea Basarabiei cu România în 2018, 
eu unul i-aş ierta toate păcatele şi l-aş declara erou naţional. 
Problema constă în faptul până unde va ajunge acest joc al 
pisicii (Kremlinul!) cu şoarecele (Chişinăul)? Aceeaşi întrebare 
îşi pune şi analistul politic A. Ţăranu. „Eu cred că asistăm la 
un moment nevralgic al relațiilor moldo-ruse și nu prea 
înțelegem la acest moment cât de departe ar putea să ducă 
această tensionare și care ar putea să fie consecințele reale ale 
acestei tensionări”. Există pericolul unui târg, până la urmă, 
între cei doi, în care să fim iarăşi vânduţi (a câta oară!) pentru 
mulţi ani înainte. Cât de mult se simte lipsa unei forţe 
pronaţionale puternice, din care cauză suntem în starea boilor 
duşi spre sacrificare la abator: ne așteptăm soarta pe care o 
decid alţii.  

„Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte!!!”. 
 

Literatura şi Arta, nr. 12, 23 martie 2017. 
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FOCUL HARIC SPURCAT DE ATEUL DODON 
 

„Nu mai cred în valori economice care să rezolve problema 
fericirii omului şi a echilibrului său interior. Valorile morale 

sunt singurele în măsură să dea soluţii”. 
(Petre Pandrea) 

 

Dar care sunt aceste 
valori morale astăzi, când şi 
credinţa creştină a devenit 
(pentru unii şi, în special, 
pentru biserica creştină rusă 
angajată politic!) un soi de 
business. După destrămarea 
Imperiului Sovietic, fosta 
colonie Basarabia şi-a 
declarat atât independenţa 
faţă de imperiu, cât şi 

libertatea credinţei atât de strangulată în perioada sovietică. 
Conform lui Valeriu Pasat „în a.1917 în Rusia activau peste 
80. 000 de locaşuri sfinte şi peste 1000 de mănăstiri de maici şi 
de călugări, iar în a. 1940 mai existau doar 4225 de biserici şi 
nicio mănăstire”. Aceeaşi politică de exterminare a clerului şi 
de distrugere a locaşelor sfinte a fost dusă de partidul comunist 
şi în noile teritorii ocupate la 1940, inclusiv în Basarabia. În 
RSSM, în a.1946 funcţionau „601 biserici (din 950 
înregistrate), 24 de mănăstiri ortodoxe şi de alte rituri”. Pe 
parcursul câtorva ani, la cererea mirenilor au mai fost deschise 
câteva biserici, însă în anul1963 erau închise peste 600 de 
biserici (în Chişinău funcţiona o singură biserică!). Şi 
mănăstirile au cunoscut aceeaşi soartă. Doar în anii 1948-1950 
au fost închise 8 mănăstiri, alte 8 mănăstiri fiind închise în 
1959. Spre sfârşitul anilor ’70 rămăsese o singură mănăstire – 
cea de la Japca. Acesta a fost rodul activităţii antireligioase 
promovate de PCM în RSSM. În 1991 PCM este scos în afara 
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legii, repus însă în legalitate în 1994. În acelaşi an, V. Voronin 
reînvie hoitul comunist sub numele de „partidul comuniştilor 
din Republica Moldova”, declarându-se succesor al fostului 
pcus.  

Culmea, însă tocmai pe timpul guvernării comuniste a lui 
Voronin, într-un mod fariseic, a început o campanie de 
„refacere a mănăstirilor şi bisericilor” distruse de idolii săi. În 
2002, cu concursul direct al preşedintelui Voronin a fost adus 

pentru prima oară focul 
sfânt de la Ierusalim. 
Duplicitatea devenise o 
normă. Pe unii granguri 
comunişti îi vedeai 
dimineaţa la biserică, 
făcându-şi cruce, iar 
după-amiază – la 
monumentul lui Lenin 
din Valea Morilor, 
jurându-i credinţă pe 

veci. Unul dintre aceşti granguri comunişti este şi I. Dodon. În 
2010, primindu-şi carnetul de membru de partid din mâna lui 
Voronin, făcea jurământ de credinţă pe veci lui Lenin, 
învăţăturii lui „Propaganda noastră (a comuniştilor – n.a.) 
include în mod necesar şi propagarea ateismului (V.I. Lenin, 
Socialismul şi religia), însuşind conştiincios sfaturile din 
Călăuza ateistului: „Ştiinţa şi religia sunt legate de două 
concepţii despre lume diametral opuse...””.  

Să ne oprim niţel asupra evenimentului sacru privind 
aducerea focului haric de la Ierusalim în ajunul Paştelui din 
acest an. Câtă vânzoleală s-a făcut în jurul acestui sacru 
eveniment. „Împreună cu noi zboară câţiva ctitori ai bisericii. 
A dorit şi domnul Dodon şi domnul Simion Pleşca, care a fost 
dorinţa lui. Domnul Dodon cunosc că pleacă fiindcă pregătesc 
un program special pentru el, că noi suntem oameni de rând şi 
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mergem fără pază, dar el 
va fi întâmpinat la nivel 
statal…”, a declarat 
Mitropolitul Vladimir 
(să-mi fie iertat stilul 
mitropolitului!). „Mi-aş 
dori foarte mult să merg, 
chiar am planificat, 
împreună cu soţia să 
mergem la Ierusalim, dar 
vedem, pentru că agenda 
s-ar putea schimba”, a 
declarat Dodon pentru presă. Până la urmă, cu mare regret 
pentru Dodon, nu a ajuns la Ierusalim, de vină fiind 
participarea sa pe 14 noiembrie la reuniunea Uniunii 
Economice Euroasiatice de la Bişkek (un următor plan de 
refacere a Imperiului Rus după CSI, mort însă încă din faşă – 
din argumentele aduse de preşedintele belarus A. Lukaşenko).  

Până la urmă, Dodon a fost văzut la împărţirea focului 
sfânt la Catedrală în ajunul Paştelui, ulterior scriind şi un 
îndemn către creştini (îndemn de la satana!!!), postat pe pagina 
sa de Facebook. „Stimaţi creştini, Să ne bucurăm împreună 
(satana cu creştinii!!!) de Învierea Domnului în aceste 
frumoase şi binecuvântate sărbători pascale. Să fim mai 
înţelegători şi mai binevoitori unii cu alţii, să ne comportăm 
creştineşte (aşa cum se comportă el, cerând lichidarea fizică a 
unioniştilor!!!). Fie ca Lumina acestor sărbători să ne facă mai 
senini la chip şi la suflet (da, în special pe el, care cu mintea lui 
comunistă întunecată doar peste două săptămâni va participa la 
manifestaţii comuniste organizate sub draga sufletului lui stea 
roşie cu 5 colţuri şi, probabil, la serbarea centenarului 
revoluţiei bolşevice din toamnă)”. Să-l înţelegem. Se află omul 
în campanie electorală.  
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Este foarte clar că ceea ce fac acum înaltele feţe 
bisericeşti este promovarea politică a celora pe care ultimul 
patriarh (adevărat, nekaghebist!) al Rusiei Tihon a anatemizat 
la 19 ianuarie 1918. Cum poate fi numită această blasfemie faţă 
de creştinism? Nimeni încă nu a ridicat anatema dată 
bolşevicilor (comuniştilor). Şi atunci cum poate un ins cu 
această anatemă pe cap să calce scările sfintelor lăcaşe, cu atât 
mai mult să se implice în acest eveniment sacru pentru 
biserică? Din păcate, astăzi totul s-a transformat în business, 
chiar şi credinţa. „Nu mai e moral, nu mai sunt prinţipuri, nu 
mai e nimic: enteresul şi iar enteresul”, ar spune marele 
Caragiale despre Dodon. Într-adevăr, cum poţi avea încredere 
într-un comunist, care şi-a primit legitimaţia satanică cu şapte 
ani în urmă. Aceşti satanişti de ieri, astăzi mari creştini, fac 
afaceri şi din această minune creştină – focul haric.  

Acest „mare creștin” de la o vreme în timpul vizitei sale 
în Iran a acceptat să-și țină discursul de la tribună pe fundalul 
tricolorului pângărit (Observați acvilei de pe tricolor i-a fost 
scoasă crucea din plisc!). Strămoșii noștri mureau pentru 
salvarea crucii în războaiele cu necredincioșii, iar satanistul 
Dodon a acceptat mutilarea simboluilui național.  

Un barometru clar sunt reţelele de socializare. „Din 
Dodon creştin, ca din cioară hulub. Ce simbol are Dodon pe 
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steagul partidului său? Steaua sovietică, sub care s-au distrus  
biserici, au fost împuşcaţi preoţi şi exterminată lume ataşată 
bisericii”, mărturiseşte cineva. „Bătaie de joc de cele Sfinte. 
Dodon trebuie să aleagă, ori este comunist (socialist) şi umblă 
cu steaua în frunte, ori este creştin. Nu poţi fi şi una, şi alta”, 
scrie un altul. „Dodon nu a ieşit din alegeri. El visează zi şi 
noapte anticipate, iar chestia cu focul haric e pură agitaţie 
electorală, aşa ca şi bacalaureatul, federalizarea, referendu-
mul... Sunt jocuri. Dodon vrea, probabil, ca de Paşte lumea să 
fie cu atenţia pe el, şi nu cu gândul la Domnul”, scrie reputatul 
scriitor A. Strâmbeanu.  

Este purul adevăr. Această creatură putinist comunistă de 
câţiva ani se află într-o interminabilă campanie electorală. 
Scopul lui (de fapt al lui Putin) este preluarea puterii absolute 
(inclusiv parlamentul şi guvernul) în alegerile din 2018. În 
acest scop foloseşte orice pretext, inclusiv ceea ce a făcut 
sâmbătă seara prin împărţirea focului haric. „E ipocrit să 
foloseşti anumite momente cu adevărat sacre, sfinte în scopuri 
pur personale, în interese politice, meschine. Marea întrebare 
este de ce Biserica a permis intrarea politicului în lăcaşul 
sfânt? De ce unii preoţi nu apără lucrurile sfinte? De ce lasă 
ca aceste lucruri sfinte să fie pătate cu simpla prezenţă a unor 
demnitari compromişi definitiv?”, scrie jurnalista E. Robu.  

Într-adevăr, aşa e într-o adevărată biserică. Dar biserica 
actuală rusă din Republica Moldova nu face parte din această 
categorie. Este o aşa numită biserică creştin-ortodoxă pusă în 
slujba serviciilor secrete ruseşti (chiar de la începutul erei 
bolşevice după otrăvirea ultimului patriarh nekaghebist Tihon). 
Acest lucru s-a văzut bine în alegerile prezidenţiale din toamna 
trecută, când această aşa-numită biserică s-a angajat politic în 
susţinerea comunistului socialist-creştin! I. Dodon. Iar aşa-
numiţii bani ai Mitropoliei cheltuiţi pentru aducerea focului 
sfânt, probabil, sunt primiţi din acelaşi fond de susţinere a lui 
Dodon, format prin scheme gen Bahamas, aceleaşi scheme 
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utilizate la furtul miliardului şi spălarea celor 22 de miliarde de 
dolari ruseşti prin băncile moldoveneşti. Toate aceste jocuri 
politice de-a ortodoxismul fac parte din planul lui Putin de 
readucere a mioarei basarabene în ţarcul ursului. Acest lucru 
trebuie să-l înţeleagă oamenii de rând că această falsă biserică 
creştin-ortodoxă nu are nimic în comun cu adevărata credinţă 
creştină a Neamului de peste 2000 de ani. E datoria 
intelectualilor să-l ajute pe moş Ion să înţeleagă acest lucru. 

 
Literatura şi Arta,nr. 16, 20 aprilie, 2017. 

http://www.revistasingur.ro/altele/16703-valeriu-dulgheru-
focul-haric-spurcat-de-ateul-dodon.html?q=altele/16703-
valeriu-dulgheru-focul-haric-spurcat-de-ateul-dodon.html 
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TINERII CER DEMITEREA LUI DODON 
 

„Semnează pentru 
demiterea lui Dodon” ne 
îndeamnă tinerii liceeni şi 
studenţi din organizaţia de 
tineret „Onoare, Demnitate şi 
Patrie”. Este explicabil acest 
strigăt al tinerilor, care sunt cei 
mai afectaţi de aberaţiile 
talimbului Dodon, care a 
atentat la limba română, la 
Istoria Românilor, la cele mai 
importante instituţii ale statului 

care promovează şi apără aceste sfinte valori naţionale. Se vede 
că cupa răbdării s-a umplut doar după 100 de zile de aşa-zisă 
preşedinţie a lui Dodon, în realitate el şi-a mutat biroul de 
preşedinte al PSRM la preşedinţie. Ce s-ar putea întâmpla pe 
parcursul a patru ani ne putem imagina. Cum să-l rabzi 4 ani de 
zile pe acest kremlinez, această coadă de topor, această sculă 
moscovită, care poate face atâtea stricăciuni? Şi când te 
gândeşti că singuri l-am adus pe capul nostru pe acest mankurt 
vândut moscalilor, prin indiferenţa şi lenevia intelectuală de 
care am dat dovadă în alegerile din toamna trecută.  

Dodon se declară „preşedinte al tuturor”, dar se 
comportă ca un adevărat anarhist, fidel învăţăturilor 
ideologului rus Bakunin. Sute de mii de basarabeni, care nu l-
au votat, au declarat în repetate rânduri că Dodon nu este 
preşedintele lor. Prin faptul cum Putin l-a ţinut pe acest lacheu 
la poarta sa cinci ore în aşteptare s-a demonstrat că nu este nici 
chiar preşedintele stimat de Putin, de ruşi. Ce diferenţă, ce 
mare diferenţă, este între fostul preşedinte N. Timofti, care a 
ştiut, când a fost cazul, să-l înfrunte în direct pe rechinul Putin 
(vă mai amintiţi disputa aprinsă transmisă în direct dintre cei 
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doi la un summit CSI de la Minsk!), făcându-l să turbeze, şi 
Dodon – o slugă, ce-i drept fidelă lui Putin, dar totuşi pentru 
Putin rămâne slugă.  

Se vede că asta e misiunea lui Dodon în ziua de astăzi: să 
dividă societatea, să tulbure cât mai mult apele, să compromită 
cât mai mult parcursul proeuropean al Republicii Moldova, 
relaţiile cu vecinii săi, Ucraina, şi îndeosebi, cu România, iar în 
aceste condiţii Rusia să poată prinde mai lesne peştele 
geopolitic. De atâta ură faţă de un frate poate da dovadă doar 
un degenerat, un ins care a pierdut orice legături cu rădăcinile 
multimilenare ale Neamului din care se trage. Prin declaraţiile 
sale iresponsabile doar în 100 de zile a divizat societatea în 
două, instalând între cele două tabere un zid de netrecut.  

Ce ar trebui de făcut? În primul rând a susţine iniţiativa 
bravilor tineri prin colectarea semnăturilor, a declanşa un 
referendum (doreşte referendum, să i-l organizăm). În loc să se 
lupte cu corupţia, cum a declarat în campania electorală, să-i 
pună la dubă pe hoţi, în primul rând pe I. Şor, care s-a 
demonstrat deja că este complice la Furtul Secolului, el iniţiază 
un tâmpit referendum, în care-l întreabă pe moş Ion dacă este 
de acord sau nu să întoarcă miliardul furat (de ei, inclusiv, de 
tabăra lui, nespunându-i că are de gând să-i mai aducă pe 
umerii lui încă 6,5 miliarde de datorii ale transnistrenilor 
Rusiei!). La ce răspuns se poate aştepta. Este clar că moş Ion 
nu doreşte să scoată din pensia lui mizeră leuţii cu care să 
acopere acest megafurt al oligarhilor. Şi atunci care e rostul 
acestui referendum. Răspunsul este unul foarte clar. Scopul 
principal al lui Dodon este de a-şi lărgi împuternicirile (vedeţi, 
împuternicirile pe care le are nu-i permit să strice cât ar dori el 
sau Putin!), ascunzând această dorinţă sub alte trei întrebări 
absolut inutile. Dodon doreşte să facă campanie electorală 
pentru alegerile parlamentare din 2018 pe banii noştri (costul 
referendumului se estimează la circa 90 mln lei, şi aceasta în 
con diţiile în care moş Ion abia leagă tei de curmei, profesorii 



 

81 
 

se află sub limita sărăciei (drept dovadă sunt recentele 
proteste), tinerii fug pe un cap din acest colţ de ţară). Dodon 
doreşte să ne antreneze în dispute şi acţiuni sterile pentru a nu 
mai avea timp să ne pregătim de alegerile din 2018.  

De altă parte Partidul Democrat prin proiectul său de 
modificare a Legii privind modul de alegere a parlamentarilor 
urmăreşte acelaşi scop: dreapta atrasă în această dispută sterilă. 
În acest scop în textul Proiectului de lege câteva clauze cu efect 
negativ major, nesesizabil la prima vedere, pe liste de partid 
neavând nicio şansă (drept dovadă este antiratingul lui 
Plahotniuc şi al partidului pe care-l conduce (PDM) de peste 
90%!); de a nu permite coalizarea dreptei care poate să rupă din 
electoratul său. Chiar şi deconspirarea în comun de către 
organele de forţă ale Ucrainei şi ale Republicii Moldova a 
grupului internaţional „care punea la cale asasinarea 
oligarhului V. Plahotniuc” ar putea avea acelaşi scop, cu toate 
că dacă acest lucru este într-adevăr aşa cum îl prezintă presa 
plahotniucistă (luând în considerare că prin investigarea aşa-
numitului proces de spălare a celor peste 22 de miliarde de 
dolari SUA – bani ruseşti, prin băncile moldoveneşti de către 
procuratura lui Dodon a deranjat serios vârful puterii 
kremlineze, implicată în această spălare, ar putea să fie 
adevărat, şi atunci apele devin şi mai tulburi cu mari pericole 
pentru societate).  

De aceea, consider extrem de importante, explicaţiile dlui 
academician M. Pătraş, care au fost expuse în cadrul şedinţei 
Adunării Generale a Mişcării Unioniste Sfatului Ţării-2, care a 
avut loc în incinta localului Ginta Latină în data de 8 aprilie 
curent. Domnia Sa, care a studiat atent Proiectul de lege, pus în 
discuţie până în luna iunie, a observat câteva clauze bine 
camuflate de autorii Proiectului (PLDM):  

1. Alegerile să se desfăşoare într-un singur tur. În primul 
tur PD şi PSRM doreşte să plaseze cât mai mulţi candidaţi în 
fiecare circumscripţie, asigurându-i astfel candidatului său 
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şanse reale de a ieşi primul în cursă prin susţinerea financiară şi 
administrativă majoră pe care o va acorda. În turul doi şansele 
candidatului său sunt mult mai iluzorii.  

2. O altă clauză bine ascunsă însă observată de M. Pătraş 
este faptul că în alegerile în circumscripţii au dreptul să fie 
propuse doar persoane cu viză de reşedinţă în circumscripţie. 
Astfel, cele peste 70% din întreg potenţialul intelectual al 
acestui colţ de ţară, concentrat în Chişinău, chiar fiind originari 
din anumite localităţi, nu vor putea să fie propuse. Autorii 
Proiectului au luat în considerare greşeala comisă de 
nomenclaturişti în anii ’90 când au permis propunerea în 
circumscripţii a unor personalităţi de la Chişinău care au 
câştigat detaşat în faţa nomenclaturiştilor.  

Aceste clauze trebuie combătute şi societatea civilă, 
segmentul de dreapta, trebuie să se implice în acest lucru. Chiar 
dacă proiectul nu este bun pentru societate la momentul actual 
(de altfel şi cel pe liste de partid nu este bun, în special pentru 
segmentul de dreapta-centru dreapta), în situaţia când este clar 
că va trece în parlament, dar şi la preşedinţie, neimplicarea în 
modificarea acestui Proiect de lege este păguboasă. În situaţia 
când segmentul de dreapta-centru-dreapta la momentul actual 
nu are partide puternice, alegerile uninominale pot fi 
avantajoase. În acest scop trebuie identificate personalităţi pe 
circumscripţii şi să lucreze pentru ele.  

Lupta cu Dodon, pregătirea pentru alegerile parlamentare 
din anul viitor, activitatea Sfatului Ţării-2 pe parcursul unui an 
de la înfiinţare, planurile Sfatului Ţării-2, forma de înregistrare 
a Mişcării Sfatul Ţării-2, au fost teme de discuţii pe parcursul a 
peste trei ore ale şedinţei, discuţii aprinse, deseori 
contradictorii. Fiecare din cei prezenţi urmărea un singur scop 
– apropierea Zilei Reunirii cu Ţara, dar fiecare o vedea în felul 
său. Până la urmă a predominat propunerea de a fi înregistrată 
drept o asociaţie obştească Mişcarea Unionistă Sfatul Ţării-2. 
A fost cea mai judicioasă decizie fiindcă, înregistrat ca mişcare 
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social politică (partid), Sfatul 
Ţării-2 ar fi devenit unul din 
cele circa 50 de partiduţe. În 
formă de asociaţie obştească 
Sfatul Ţării-2 mai are şanse 
reale de a coaliza dreapta, 
formând în ultimă instanţă un 
singur bloc (cineva propusese 
chiar denumirea de Bloc 
Moldovenesc, aşa cum fusese 
la 1917-18). Avem un an 
până la alegerile parlamentare 
care nu este atât de mult. 
Sfatul Ţării-2 trebuie să 
folosească toate mijloacele 
disponibile pentru a deveni 

liantul viitorului bloc electoral de dreapta. Ar fi un mare păcat 
dacă nu ar fi folosite la maximum şi oportunităţile create de 
alegerea membrului Sfatului Ţării-2, dl Constantin Codreanu în 
Parlamentul Ţării şi numirea lui în fruntea Comisiei pentru 
problemele românilor din afara României, şi a dlui Ion Hadârcă 
în Senat.  

Este foarte clar că trebuie să trecem de la declaraţii şi 
emoţii la paşi concreţi, pragmatici: să facem tot posibilul să 
scăpăm de această creatură kremlineză cocoţată în fotoliul 
prezidenţial, susţinând plenar iniţiativa tinerilor; să fim atenţi, 
să fim treji la minte, să nu fim dominaţi de emoţii şi să dejucăm 
(pe unde este posibil la momentul actual) planurile oligarhilor 
de la putere (este şi cazul implicării în eliminarea clauzelor 
enumerate mai sus din textul Proiectului de lege). 

 

Literatura si Arta nr.15, 12.04.2017 
http://www.revistasingur.ro/altele/16645-valeriu-dulgheru-

tinerii-cer-demiterea-lui-dodon.html?q=altele/16645-valeriu-
dulgheru-tinerii-cer-demiterea-lui-dodon.html 
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AGONIA OLIGARHILOR ŞI GEOPOLITICA 
 

„Aţi sărăcit o ţară-ntreagă,/Nici dracul să n-o mai dreagă / 
Şi din privatizări cu fumuri / Aţi tot lăsat lumea pe drumuri!/ 

Dar cum să faceţi voi vreun drum /Când urma voastră e doar scrum? 
La tâlhării vă strângeţi roi! /Blestem, blestem, blestem pe voi!” 

(Dan Puric. Blestem de om sărac) 
 

Suntem martori ai unui 
adevărat război oligarhic (şi 
geopolitic!) în sud-estul 
Europei. Se pare că aceşti trei 
oligarhi aflaţi în fruntea 
puterii în Ucraina, Republica 
Moldova şi România au căzut 
în dizgraţia europenilor. 

Evenimentele din ultimul timp din Ucraina, Republica 
Moldova şi România (de ce tocmai în aceste state? Pentru că 
Rusia are un interes aparte în această zonă!) confirmă acest 
lucru. Oligarhul P. Poroşenko din Ucraina se războieşte cu 
fostul său aliat contra oligarhului Ianukovâci Miheil Saakaşvili. 
Şi face acest lucru într-un mod nu prea inspirat. A-l învinui pe 
rival (momentan) că foloseşte în această luptă bani ruseşti 
(mizează acum pe ura pe care o are o bună parte a ucrainenilor 
faţă de ruşi pentru războiul dus de Rusia în estul Ucrainei) este 
un nonsens. Miheil Saakaşvili a demonstrat în repetate rânduri 
ura faţă de cei care au invadat cu tancuri şi au îngenuncheat 
Georgia. A te lupta cu un exponent al luptei contra corupţiei 
înseamnă, de fapt, să recunoşti propria corupere.  

Care este legătura între Plahotniuc şi Poroşenko? Cea 
mai directă. Este una mai veche pe când ambii făceau doar 
”business”. Drept confirmare este şi extrădarea de către 
Poroşenko a oligarhului Platon la rugămintea lui Plahotniuc, 
dar şi mai multe operaţii coordonate.  
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Oligarhul Liviu Dragnea încearcă prin metode mai 
civilizate să se menţină la putere şi să scape de justiţie prin 
adoptarea la pachet, în parlamentul pe care-l controlează, a 
unor legi care subminează statutul de stat de drept pe care l-a 
câştigat România în ultimul timp. Statul devine unul cu 
adevărat de drept doar atunci când toţi „de la vlădică la 
opincă” sunt egali în faţa Legii. Ei bine, România, membră a 
Uniunii Europene, care are o justiţie independentă (a 
demonstrat acest lucru în ultimii ani!), este puţin probabil să 
cadă în mrejele oligarhilor sau cele geopolitice ale Rusiei. O cu 
totul altă situaţie este mai la est de vest (vorba maestrului 
Dabija), adică mai la est de România.  

Care este legătura lui Plahotniuc cu guvernanţii de la 
Bucureşti? Plahotniuc şi Ponta au relaţii de amiciţie. În timpul 
câtorva vizite făcute la Chişinău pe când era premier V. Ponta, 
asistat de L. Dragnea, aceştia au avut mai multe întâlniri 
separate cu oligarhul Plahotniuc, au participat la semnarea 
acordului dintre cele două partide „frăţeşti” în prezenţa lui 
Plahotniuc. Totodată, presa română, dar şi cea europeană şi 
americană tot mai mult îşi pun întrebarea privind susţinerea în 
continuare a cursului proeuropean al Republicii Moldova cu 
această guvernare. Parlamentarul român Iulian Fota declara 
relativ recent: „Europa a ieşit din povestea de succes a 
europenizării Republicii Moldova,stat pe care l-au falimentat 
ei... Europa este într-un moment de cumpănă. Ce să facă? Ar 
mai ajuta Republica Moldova că înţelege importanţa ei, dar 
are aceeaşi întrebare: cu cine lucrăm în acest stat, când toţi au 
devenit nişte golani...”. 

 Într-adevăr, în acest spaţiu mioritic, în care există un stat 
falit apărut nelegitim, care mai este şi capturat, nu există niciun 
fel de legi. Cer iertare, una totuşi există: legea junglei! Acest 
colţ de ţară pre nume Basarabia este, într-adevăr, capturat de 
oligarhul Plahotniuc. Parlamentul, guvernul, justiţia, mass-
media în mare parte, chiar şi păpuşa lui prezidenţială sunt 



 

86 
 

controlate de el. Într-un mod logic (pentru ei) oligarhii, când 
ajung la putere, încearcă să transpună în procesul de guvernare 
regulile cunoscute de ei din lumea interlopă. Dacă pe „piaţă” 
există mai mulţi oligarhi, lupta se dă prin metode criminale, 
până la eliminarea fizică sau ca decident politic a adversarului.  

Este şi cazul recent al luptei pe viaţă şi pe moarte a celor 
doi Vlazi (Filat şi Plahotniuc). Ambii au folosit unul împotriva 
altuia pentru eliminarea de pe „piaţă” cu metode criminale 
(racketul, dosariada, „compromatul” etc.). Fiind mai abil, a 
câştigat Plahotniuc. De asemenea, este şi cazul oligarhului 
Platon, de la care Plahotniuc cerea o jumătate din business. 
Pentru că a refuzat „oferta”, a nimerit la răcoare. Dar deoarece 
locul golit nu rămâne mult timp gol, pe „piaţa oligarhică 
moldovenească” a reapărut un alt oligarh basarabean – 
controversatul Renato Usatîi, care cine ştie prin ce metode (dar, 
cu siguranţă, nu curate!) la vârsta lui a ajuns multimilionar. 
Plahotniuc însă l-a pus repede cu botul pe labe pe acest ţâncan 
moscovit. În alegerile parlamentare din 2014, pe ultima sută de 
metri îl scoate din cursa electorală, deposedându-l de vreo              
10-15% de mandate în parlament (aşa e electoratul nostru: a 
fost gata să dea atâtea voturi acestui „Mesia” ieşit din lumea 
criminală), care, de altfel, au fost dăruite unui alt kremlinez – 
Dodon. Acesta îşi face loc dând din coate insistent pe această 
piaţă criminală. Diversele întâlniri ale lui Dodon cu 
„businessmani” din Italia sau Rusia confirmă faptul că el 
încearcă să rupă pentru sine un segment din piaţa oligarhică ce 
aparţinea lui Filat.  

Cu controversatul Usatîi Plahotniuc se joacă precum 
pisica cu şoarecele. L-a scos din cursa electorală pe ultima sută 
de metri pentru parlamentarele din 2014, pentru ca în 2015 să-i 
permită să candideze la primăria or. Bălţi, pe care acest nimeni 
o câştigă chiar din primul tur cu o majoritate zdrobitoare 
(bieţii, credulii bălţeni gândeau că, după un lung iad comunist, 
în oraş a venit Mesia Usatîi să le aducă raiul. De doi ani le tot 
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construieşte raiul acest primar fugar, care nu cred să fi fost la 
locul de lucru mai mult de o lună-două). Apoi urmează 
deschiderea unui dosar pe numele învinuitului Usatîi, 
permiţându-i însă să şteargă putina la Putinul său, adică la 
Moscova. De doi ani Usatîi este un primar în exil, care rezolvă 
ingenios! (de la distanţă) toate problemele urbei Bălţi. Şi în 
acest caz, Plahotniuc nu a pus problema unui referendum de 
rechemare a lui Usatîi, cum a făcut-o în cazul lui Dorin 
Chirtoacă. Ciudată luptă pentru dreptate.  

De altfel, în acelaşi mod Plahotniuc procedează şi cu 
păpuşa sa prezidenţială (nimeni nu se mai îndoieşte că pe 
Dodon l-a făcut preşedinte Plahotniuc). Îi permite lui Dodon să 
se erijeze prosteşte în mare luptător pentru „reunificarea 
statului” (ştiind că nu are suficientă putere pentru a o face!), ca 
mai apoi, prin câteva mişcări (mă refer la cele 4 documente 
semnate între Republica Moldova şi Transnistria, ocolind 
formatul de negocieri 5+2), să-i arate cine le poate rezolva şi 
cum. Se ştie că succesul nu aparţine aşa-numiţilor preşedinţi 
Krasnoselski şi Dodon ci oligarhilor Plahotniuc (Republica 
Moldova) şi Guşan („Sheriff”, Tiraspol). Doar că în cazul lui 
Dodon, intuiţia ar putea să-l înşele. Şoarecele Dodon tot mai 
mult se vrea în rolul pisicii, declarând în acest sens: „Se va 
vedea până la urmă cine va fi pisica!” (ştie el ce ştie). Acest 
lucru l-a menţionat recent şi ex-preşedintele Traian Băsescu, 
declarând că „Plahotniuc ar putea cădea în propriile mreje”.  

Ei bine, este clar că guvernarea actuală, care nu face 
nimic pentru elucidarea furtului miliardului, este complice în 
acest megafurt. Plahotniuc este legat şi cu controversatul Ilan 
Şor în jaful secolului, pe care l-a folosit ca pe o sculă în 
doborârea oligarhului V. Filat. Există, probabil, şi o urmă 
rusească în acest megafurt. După ocuparea Crimeei, Rusia nu 
mai are atâţia bani pentru a-şi sprijini toate sculele, de aceea, 
le-a trecut la „autofinanţare”. Să ne amintim şi de enorma 
spălare de bani de 22 de miliarde de dolari ruseşti prin băncile 
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moldoveneşti. S-a făcut fără ştirea KGB-ului, fără ştirea celui 
care deţine toată puterea la Chişinău? Puţin probabil.  

„De fapt, Moldova are doi titani nu-i Dodon (de fapt, 
despre Dodon este prea tare spus – n.a.), care vrea să dea ţara 
Federaţiei Ruse, şi altul este Plahotniuc, care vrea să ţină ţara 
pentru el şi să o trateze ca pe o afacere personală... Rusia 
reacţionează pentru a păstra acest coridor sanitar (această 
zonă gri - n.a.) în jurul frontierelor sale. Acelaşi lucru îl face şi 
Uniunea Europeană. Unii sunt cu tancurile, alţii cu banii”, a 
mai menţionat T. Băsescu. O perspectivă deloc de invidiat 
pentru noi. Vom fi în rolul gardului peste care doi vecini se bat, 
rupând din când în când câte o scândură din acest gard.... 

Dau naştere la mai multe semne de întrebare şi ultimele 
acţiuni gălăgioase ale Moscovei în raport cu Plahotniuc. De ce 
tocmai acum? Să fie oare o victorie a lui Dodon, care îşi ia 
rolul de pisică în acest joc? Oare Rusia cu serviciile ei speciale 
nu au ştiut până acum de crimele lui Plahotniuc în Rusia? Să 
fim serioşi. Prin sistemul lor represiv ruşii simt fenomenele pe 
care le generează în Rusia zborul unui fluture în America de 
Sud. La acest capitol ei nu au economisit niciodată bani. 
Trebuie să ne dăm bine seama că Rusia nu este o matroană de 
caritate (cum doreşte s-o prezinte kremlinezul preşedinte 
Dodon!), cu atât mai mult nu este un simbol al democraţiei. Îşi 
are şi ea oligarhii săi, primul fiind chiar Putin, cel mai bogat 
om în Rusia. Şi Putin s-a luptat activ cu rivalii săi de pe piaţa 
oligarhilor (să nu se înţeleagă greşit: lupta lui Putin a fost şi 
este nu împotriva oligarhiei, a corupţiei, ci împotriva rivalilor 
oligarhi pe piaţă!), eliminându-i metodic pe oligarhii 
Abramovici, Berezovski, Hodorkovski ş.a.). Este foarte clar că 
şi în acest caz îşi urmăreşte un scop geopolitic pe o perioadă 
lungă. Printre altele, Putin a declarat recent că va candida la 
alegerile prezidenţiale (procedează ca o domnişoară care-şi 
etalează pudoarea falsa!) din anul viitor. Nu m-ar mira ca pe 
parcursul următorului termen prezidenţial Putin să schimbe 
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legea electorală şi să rămână preşedinte pe viaţă un fel de nou 
ţar al Rusiei contemporane (de fapt, este în sângele ruşilor să 
fie conduşi de un tiran!). Cu siguranţă, îl urmăreşte acest gând 
privind cu jind la vasalii săi Lukaşenko şi Nazarbaev care sunt 
preşedinţi pe viaţă.  

Şi atunci ce facem? De fapt, marea problemă nu e în 
Rusia, Plahotniuc sau Dodon. Marea problemă e în noi, cei de 
pe segmentul de dreapta. În cazul unei eventuale prăbuşiri a 
imperiului lui Plahotniuc, suntem noi gata să asimilăm aşchiile 
care vor zbura la această prăbuşire? Categoric nu. Unde este 
acest pol pe dreapta care să fie atractiv pentru potenţialele 
aşchii din imperiul Plahotniuc? Nu există. Majoritatea aşchiilor 
se vor îndrepta spre polul mai puternic în ziua de astăzi, adică 
spre Dodon. Aşa au procedat şi mulţi din PLDM când imperiul 
Filat s-a prăbuşit: majoritatea au trecut la polul puternic atunci 
– PDM. Iar Dodon, umflându-se în pene, se dă drept cel 
puternic, cu toate că a avut un an de preşedinţie lamentabil.  

Ce poate include raportul de activitate al acestui ditamai 
„preşedintele de ţară” la un an de mandat? Poate doar: „...am 
salvat ţara de 30 000 de sirieni imaginari; am creat 50 000 de 
locuri de muncă inexistente; m-am strofolit la Băsescu, 
Chirtoacă şi Ghimpu; am fost de cinci ori la mare şi o dată pe 
muntele Athos; mi-am luat 10 halate, 20 de perechi de şlapi, 15 
perechi de chiloţi şi 50 de perechi de ciorapi – toate cu stema 
Moldovei; am scos drapelul UE de la preşedinţie; am cheltuit 
câteva milioane de lei aiurea pentru un referendum eşuat; am 
dat mâna de 7 ori cu Putin şi l-am pupat pe Rogozin; m-am 
prefăcut că-s creştin în faţa Patriarhului Kirill; am scăpat 
iarăşi de puşcărie”, cum scrie într-un mod inedit jurnalistul cu 
pseudonimul Matei Basarab în articolul său ”11 luni de 
dodoneală”. Iată care ar fi rezultatele unui an de preşedinţie 
dodonistă. Iar credulii noştri basarabeni mai cred încă în regele 
cu fundul gol Dodon. Drept dovadă sunt rezultatele ultimului 
sondaj în care acestui bufon kremlinez i se acordă o încredere 
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de peste 52,2%, lui Plahotniuc – doar 3,9%, Usatîi–3%, 
Greceanîi– 2,5% (să înţelegem că aceasta este susţinerea reală 
a psrm-ului!). De fapt, acesta nu este un indiciu al puterii lui 
Dodon, ci mai degrabă unul al impotenţei celorlalţi lideri 
politici basarabeni. Să facem, deci, tot posibilul să găsim acest 
lider pe dreapta, care să se bucure de încrederea majorităţii. 
Dacă nu-l vom găsi, atunci ne paşte blestemul marelui 
Mateevici: „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”. 
 

Literatura și Arta, nr. 52, 28 decembrie 2017 
http://www.logossiagape.ro/2017/12/08/valeriu-dulgheru-

agonia-oligarhilor-si-geopolitica/ 
http://www.revistasingur.ro/altele/17867-valeriu-dulgheru-

agonia-oligarhilor-i-geopolitica.html?q=altele/17867-valeriu-
dulgheru-agonia-oligarhilor-i-geopolitica.html 
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BULDOGUL SOCIALIST TURBĂ 
 

„În vremea putredă şi goală/ Pe mine, frate, cum să-ţi spun, / 
Pe mine m-au minţit la şcoală/ Că-mi eşti duşman, nu frate bun.” 

(Grigore Vieru) 
 

După eşecul lamentabil din 19 
noiembrie 2017 Dodon este ca o 
fiară rănită, capabilă de orice. Aţi 
observat marea dezamăgire a lui că 
PAS nu s-a lăsat amăgit de falsa lui 
luptă anti Plahotniuc şi a decis 
boicotarea referendumului. Întreaga 
haită sălbatică socialistă s-a năpustit 
asupra Maiei Sandu, declarând-o 
complice a lui Plahotniuc (pe Maia 
Sandu care, probabil, unica a 
demonstrat prin fapte că este cea 

mai ferventă luptătoare cu Plahotniuc, fapt ce până la urmă a 
costat-o preşedinţia!, iar el, Dodon, de atâtea ori a beneficiat de 
susţinerea lui Plahotniuc, inclusiv la preşedinţie!). După duşul 
rece de duminică kremlinezul Dodon îşi îneacă amărăciunea 
prin reluarea vizitelor în „popor”, pentru a-l îndobitoci în 
continuare cu falsuri privind duşmanul România care „vrea să 
lichideze statalitatea Republicii Moldova”, cu minciuni despre 
istoria Moldovei şi limba vorbită în Basarabia, „argumentate 
ştiinţific” de falşi istorici gen Şornikov, Anisimova şi 
Pahomova (realizatorii făcăturii ruseşti numite filmul 
documentar „Istoria Moldovei”).  

Amarul vine nu de la eşecul referendumului (se aştepta 
Dodon la acest eşec!), ci mai mult de la faptul că şi-a etalat 
goliciunea. Corcolit şi umflat de presă (posturile lui de 
televiziune şi duzina de posturi ruseşti!) ca lider naţional, drept 
„preşedinte al tuturor”, lider absolut în diverse sondaje, iată că 
după acest referendum lumea a constatat: „Dar regele e gol!”. 
Fără susţinerea lui Plahotniuc el a acumulat aproximativ atât 
cât merită acest partid: 80% din cele 17% prezenţi la 
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referendum constituie apr. 15% din votul de susţinere (analogia 
este valabilă fiindcă în Chişinău sunt circa 50% de alogeni, 
potenţiali susţinători ai stângii). Cam atâta au luat şi în 
alegerile parlamentare din 2014, celelalte 10% fiind dăruite 
generos de Şef prin scoaterea lui R. Usatîi din cursa electorală 
pe ultima sută de metri. „Moldova are viitor” (da, ca godacul 
din fotografie!) scrie cu litere de o şchioapă pe sutele de 
bannere împrăştiate pe întreg teritoriul Basarabiei. Da, un viitor 

sumbru între sârme 
ghimpate, un viitor de 
bantustan. „Preşedinte 
puternic – stat puternic”. 
Având împuterniciri 
limitate, câte măgării face 
el acum, dar ce se va 
întâmpla cu acest colţ de 

ţară atât de prost guvernat când, nu dea Domnul, Dodon va 
deveni „preşedinte puternic”, cu împuternicirile pecare le are 
şeful său, Putin?  

Dacă doriţi să vedeţi cu ce se ocupă acest ditamai 
„preşedinte de ţară”, cu ce este plină agenda „preşedintelui 
întregului popor”, a kremlinezului Dodon, intraţi pe site-urile 
lui. El, boierul socialist Dodon, lăfăindu-se într-un lux la care 
nici nu visează copiii şi bătrânii cu pensii mizere. A se vedea şi 
„guleaiul” lui Dodon cu prietenul său, deputatul rus Oleg 
Paholkov (cel care declarase anterior că „...Moldova a fost 
eliberată de fasciştii români”), de sâmbătă-duminică           
(18-19.11.2017) la reşedinţa prezidenţială de la Condriţa (cu 
tăiere de porci chiar pe teritoriul vilei prezidenţiale, cu 
hârjoneli cu un cvadriciclu prin moşia sa (pădurea 
preşedinţiei!). Ca o blasfemie la adresa acestui stat a sunat şi 
intonarea imnului Rusiei (statul care ţine ocupat o parte din 
teritoriu!) de către acest Paholkov şi un grup de preoţi (să 
înţelegem că este grupul de sprijin în campania electorală a lui 
Dodon!) chiar în incinta reşedinţei prezidenţiale.  

Să încercăm să privim o clipă pesta agenda acestui 
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preşedinte – trădător de neam. Ce vedem în agenda lui plină cu 
tot soiul de călătorii, vizite, efectuate în ultimul timp. „Am avut 
o întrevedere cu Ana Popova, şeful serviciului federal al Rusiei 
pentru protecţia consumatorului”; „Am avut o întrevedere cu 
deputatul Dumei de Stat a FR Kazbek Taisaev”; ”Am avut o 
întrevedere cu preşedintele FR V. Putin...”; „Am avut o 
întrevedere cu ambasadorul FR în Republica Moldova Farit 
Muhametşin” (sunt de înţeles aceste prea dese întâlniri cu 
oficialii ruşi. Dodon are nevoie de instrucţiuni, sfaturi, 
consiliere). „Am avut o întrevedere cu Oleg Horjan” 
(preşedintele partidului comunist din Transnistria - n.a. Sunt 
sigur că nu au discutat gravele probleme cu care se confruntă 
copiii de la unicul liceu cu predare în limba română ”Lucian 
Blaga”, aflaţi în cuibul de viespi din Tiraspol. Ca doi şerbi ai 
aceluiaşi stăpân Putin probabil şi-au coordonat acţiunile pentru 
viitoarele alegeri parlamentare din 2018!). Nu spune nimic cum 
a fost huiduit de Diasporă la Padova, pe care l-a vizitat recent. 
„Am desfăşurat o şedinţă de lucru cu privire la acţiunea 
socială naţională de susţinere a grădiniţelor din ţară... Am 
vizitat grădiniţa de copii din s. Maximovca...”. În interviul dat 
la această grădiniţă Dodon a mai spus o minciună gogonată: 
„În Republica Moldova sunt 1400 de grădiniţe... Până acum          
s-au adresat după ajutor 250 de grădiniţe pe care le vom ajuta. 
Până la sfârşitul mandatului meu mă angajez să ajut toate 
grădiniţele...”. Gogoşi! În primul rând, din cele 1189 de 
obiective renovate de guvernul României, aproximativ 900 sunt 
grădiniţe. Deci, aceste grădiniţe nu mai au nevoie de ajutorul 
lui Dodon. Observaţi cu ochiul liber minciuna. Este o pură 
campanie electorală.  

Chiar şi la renovarea recentă a grădiniţei vizitate din s. 
Maximovca din informarea afişată la intrare rezultă că din 
suma totală cheltuită pentru renovare 208749 de lei a fost 
contribuţia Guvernului României şi doar 37000 de lei a 
Guvernului Republicii Moldova! ”Ne vom descurca fără mita 
românească”, declara Dodonul în 2015. Iată cum se descurcă, 
aruncându-le copiilor nişte fărâmituri, grosul nimerind în labele 
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lor păroase. Nu ia fost ruşine (dar de unde această calitate pur 
omenească la bolşevicul Dodon!) să viziteze această grădiniţă, 
pentru renovarea căreia statul atât de detestat de Dodon a 
contribuit cu o sumă de şase ori mai mare decât Guvernul 
Republicii Moldova care nu-i al lui. Se vede clar cine are mai 
multă grijă de copiii basarabeni (de diferite etnii!). Moş Ion 
trebuie să ştie cine face o adevărată binefacere şi cine culege 
laurii? Să ştie că Dodon, vânzătorul de neam, nu-i vrea binele. 
Este şi îndemnul fiilor plecaţi prin străinătăţi pentru taţii lor 
rămaşi acasă, votându-l pe Dodon. „Dragul meu şi scump 
părinte, / Eu îţi scriu, al tău Ion, / Mă întreb,...de ce, tătaie, / 
Mă tot vinzi pe-acest Dodon!... De doreşti să-ţi creşti nepoţii / 
Lângă tine, sub şopron / Să fiu lângă tine, tată, / Uită! Uită de 
Dodon!”. Să aducă acest kremlinez trădător de neam Dodon 
măcar un singur exemplu de construcţie sau renovare a unui 
obiectiv social în Republica Moldova de către Rusia!  

Pe de altă parte, fără mare fanfaronadă, cu un suport 
esenţial de 2,5 milioane de lei, oferiţi generos de Guvernul 
României, la Institutul Mamei şi Copilului a fost renovată şi 
utilată Secţia de Endocrinologie pediatrică. Trecând pe bd. 
Ştefan cel Mare, se poate observa o adevărată bijuterie 
arhitecturală – Sala cu Orgă, renovată, de asemenea, pe bani 
româneşti, care în scurt timp va fi dată în exploatare. Anterior, 
pentru renovarea Muzeului Naţional de Artă, care a devenit o 
altă bijuterie a Chişinăului prin luxul ei, Guvernul României a 
alocat un milion de euro. De asemenea, pe bani româneşti va fi 
reconstruit din temelie teatrul „B.P. Haşdeu” din Cahul, care va 
costa 1,8 milioane de euro. Nu mai amintim de cele peste o mie 
de obiective (în special, grădiniţe şi şcoli săteşti) renovate din 
cele 100 de milioane de euro ajutor nerambursabil românesc, 
podul de la Ungheni, cele vreo 200 de microbuze donate 
şcolilor, mii de burse acordate tinerilor basarabeni pentru studii 
în România, proiectul SMURD, gazoductul Iaşi-Chişinău 
ş.m.a. acte de binefacere. Într-adevăr, sângele apă nu se face. Şi 
atunci „De ce le este frică de România, de ce urăsc poporul 
român? Nu este o întrebare retorică. Le este frică pentru că au 
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complexul inferiorităţii, sunt frustraţi, pentru că nivelul lor de 
cultură este mic, pentru că se fură liber, n-avem DNA. Acum vă 
întreb: Quo vadis? (încotro?), domnilor cetăţeni? Pe mine m-
au minţit la şcoală... Punem speranţa în generaţia tânără. Ea 
trebuie să facă istoria”, se întreabă şi ne întreabă pe noi 
reputata Ana Bejan, ex-deputat în parlament (1998-2001), 
profesoară, fondatoare a Liceului „Constantin Stere” din 
Soroca, prima femeie-prefect din Basarabia.  

Şi preşedintele de jure (nu şi de facto!) al psrm, tov. 
(numai doamnă nu poate fi această bolşevică în fustă cu bunici 
deportaţi de Stalin în Siberia!) Z. Greceanîi, s-a activizat. Ea a 
repetat declaraţia că socialiştii vor colecta un milion de 
semnături (la un moment dat vorbeau de 2 milioane) pentru 
trecerea la republică prezidenţială, campanie care se va încheia 
la 2 februarie, „ziua statalităţii Moldova” (de ce 2 februarie? 
De ce nu 29 februarie? Ce semnificaţie are această dată? 
Niciuna. E o invenţie bolşevică. Pur şi simplu, în stilul idolilor 
lor, ei trebuie să inventeze ceva pentru a-şi ţine mercenarii pe 
baricade. Îşi dă perfect seama acest Dodon că „referendumul 
naţional” iniţiat nu are nicio şansă de a ajunge să fie realizat, 
dar insistă pe acesta pentru a se folosi într-un mod ilegal de 
posibilitatea de a începe déjà campania electorală pentru 
alegerile parlamentare din 2018. Şi tov. Greceanîi a anunţat că 
vor convoca congresul psrm, la care vor fi votate candidaturile 
psrm pentru circumscripţii (ce face însă dreapta? Se scarpină la 
ceafă!). Observaţi, ei au început deja campania electorală cu un 
an înainte. Iar Dodon foloseşte din plin resursa administrativă a 
preşedinţiei, oferită generos de Şef în scopuri strict de partid. 
Nu este exclus nici faptul că activizarea lui Dodon este cerută 
de patronul său, Putin, care-i cere, probabil, mai multă eficienţă 
în utilizarea banilor pe care i-i dă cu nemiluita. 

Şi maşinăria propagandistică rusească, care a inundat 
Basarabia, funcţionează în continuare pentru propagarea 
minciunii. Vin cu un caz recent. Ziarul rusesc „Argumenty i 
faktî” publică recent o informaţie cu un titlu cu litere de o 
şchioapă precum că la întâlnirea cu studenţii de la ULIM ex-
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preşedintele României, Traian Băsescu, ar fi declarat: „... că 
mai mult de jumătate dintre moldoveni trebuie bătuţi”. Având 
inoculată în memorie minciuna sovietică că jandarmii români îi 
băteau pe basarabeni, dezinformatul moş Ion înclină să creadă 
acestor minciuni. În realitate (filmarea poate fi găsită pe 
internet) la întrebarea unei studente cum gândeşte să-i convingă 
pe adepţii lui Dodon să voteze Unirea, preşedintele T. Băsescu 
a răspuns: „Adepţii dlui Dodon trebuie bătuţi la vot”. Observaţi 
manipularea. Şi aşa Dodon cu polittehnologii lui ruşi 
procedează cu mai toate informaţiile.  

Ce ar trebui să facă dreapta? Să se unească! Şi să facă 
acest lucru cât mai curând. Acest îndemn a sunat şi la întâlnirea 
de ieri (25.11.2017) a preşedintelui Traian Băsescu cu diverse 
ONG-uri organizată de Asociaţia „Acţiunea 2012”. T. Băsescu 
a fost la înălţime, menţionând că Republica Moldova riscă să 
rămână o zonă gri, o zonă de tampon: să nu fie nici în Uniunea 
Europeană (perspectiva de intrare în Uniunea Europeană a 
Republicii Moldova este foarte sumbră, prioritatea UE, în 
special, după eşecul Parteneriatului Estic, fiind Balcanii), nici 
cu Rusia. Unica şansă este Unirea cu România. Pentru aceasta 
este strict necesară unirea tuturor forţelor prounioniste şi 
colaborarea cu toate forţele proeuropene. „În 2003 România 
avea trei obiective majore: intrarea în NATO; intrarea în UE; 
Reîntregirea Ţării. Două din ele au fost realizate. Acum 
urmează realizarea reîntregirii Ţării. În România 80% din 
populaţie este pentru Unire. Problema e aici, în Basarabia. În 
momentul când pentru unire în Basarabia vor fi 50%+1 nimeni 
nu va mai putea opri acest proces. Nici chiar Moscova, iar 
aliaţii României în UE vor sprijini acest proces. S-ar putea să 
fie un val care va mătura totul în calea sa după alegerile din 
2018” a declarat T. Băsescu. Dea Domnul să fie aşa.  

Ce ar trebui să facă forţele prounioniste din Basarabia ca 
să nu rămână la coada istoriei? Să demareze de urgenţă orga-
nizarea unor mese rotunde de creare a Alianţei „Centenarul”. 
Partiduţe politice de dreapta, luaţi exemplu de la tinerii 
unionişti (Tinerii Moldovei, ODIP, BUN ş.a.) şi, de ce nu, de la 
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socialişti şi începeţi în comun campania de nominalizare a 
candidaturilor unice de dreapta pe circumscripţii. Trebuie să 
începem cu toţii (partide politice, organizaţii nonpolitice, 
ONG-uri, societatea civilă prounionistă) activitatea de 
promovare a acestor candidaturi. Examenul de duminică a 
demonstrat că stânga poate fi învinsă. Acest lucru îl confirmă şi 
Plahotniuc. „Mai întâi de toate, trebuie să constatăm că acest 
referendum nu a fost câştigat în mod real de nimeni... Fără să 
fi fost planificat asta în mod special, dreapta a arătat că poate 
învinge stânga, dacă are un interes comun. Eu apreciez 
rezultatul referendumului de ieri ca pe o înfrângere 
usturătoare a stângii, reprezentată în aceasta situaţie de 
PSRM, PCRM şi PN, partidele care au îndemnat oamenii să 
voteze pentru revocarea primarului”, a declarat V. Plahotniuc 
după referendumul eşuat.  

Ei bine, eu nu aş fi de acord cu coordonatorul. Totuşi este 
un câştigător cert în această luptă: Plahotniuc. Cu concursul 
socialiştilor şi al altor fracţiuni, având un singur consilier 
municipal, (din 51!) Plahotniuc a câştigat primăria. Gestul lui 
de boicotare a referendumului a urmărit cert acest scop. Dacă 
Plahotniuc doreşte să fie crezut că este un adevărat 
proeuropean şi înclină spre dreapta, să-şi organizeze ortacii să 
voteze în parlament introducerea în constituţie a denumirii 
corecte a limbii – limba română, să-l reinstaureze pe                 
D. Chirtoacă în funcţia de Primar al Capitalei (pe care tot el l-a 
scos!), cel puţin să accepte introducerea propunerilor opoziţiei 
de modificare a Legii privind votul mixt (alegerea în 2 tururi; 
excluderea cerinţei obligatorii privind reşedinţa candidatului în 
circumscripţie ş.a.).  

Iar noi, unioniştii, să demonstrăm că avem acest interes 
comun – să nu permitem preluarea puterii de către stânga în 
anul viitor. 

Literatura și Arta, nr. 48, 30 noiembrie 2017 
http://www.revistasingur.ro/altele/17793-valeriu-dulgheru-

buldogul-socialist-turb.html?q=altele/17793-valeriu-dulgheru-
buldogul-socialist-turb.html 
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KREMLINEZUL DODON A FOST PUS CU BOTUL      
PE LABE 

 
Prezenţa la vot a fost mult sub limita visată, cu mult mai 

mică decât în alegerile din 2015 (de aproape trei ori!). Astfel, la 
urne s-au prezentat 110.502 persoane, ceea ce reprezintă doar 
17,53% din alegătorii incluşi în listele electorale, sau aproape 
de două ori mai puţin decât era necesar pentru ca referendumul 
să fie declarat valabil. Această cifră este cu 22% şi, respectiv, 
aproape cu 40% mai mică decât au reuşit să obţină la alegerile 
locale Zinaida Greceanîi în 2015 şi Igor Dodon, în 2011. Este 
un record negativ al stângii. Un alt record negativ ţine mai mult 
de forţele politice de stânga, socialiştii obţinând o prezenţă 
foarte redusă chiar şi în comparaţie cu eşecul forţelor de 
dreapta în cadrul referendumului boicotat în mod similar din 
anul 2010, la care au participat 30,29% din alegători. Şi asta în 
pofida susţinerii totale din partea lui Putin (financiare, 
logistice, informatice). Băşica ruso-socialistă Dodon s-a 
dezumflat. În pofida reticenţei unora faţă de D.Chirtoacă, faţă 
de liberali, în general, omul de rând nu s-a lăsat păcălit de 
grangurii socialişti prin tonele de maculatură socialistă pro 
referendum, prin sutele de bannere împrăştiate prin tot oraşul, 
prin spoturile publicitare pro referendum difuzate la fiecare oră 
atât de cele două posturi de televiziune ale lui Dodon (NTV şi 
Accent TV), cât şi de duzina de posturi ruseşti (RTR, Zvezda, 
Mir24 ş.a.). S-a observat şi încercarea kremlinezului Dodon (de 
fapt, nu a lui. Nu este el capabil de a ţese scenarii atât de 
sofisticate! E meritul gloatei de polittehnologi ruşi trimişi de 
Putin pentru a-l asista pe Dodon) de a prezenta lucrurile astfel 
încât toţi cei care au boicotat referendumul s-ar afla în 
buzunarul lui Plahotniuc. Nu l-a ajutat!  

Câte cheltuieli făcute în zadar! Milioane din banii noştri 
aruncaţi în vânt de iresponsabilii steluţei roşii. Hatârul lor ne-a 
costat scump. Oficial, se vorbeşte de suma de 9 mln lei, dar în 
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realitate este probabil de vreo trei ori mai mare. Şi nici un 
rezultat bun pentru cei care l-au iniţiat. Dodon ar trebui să 
plătească pentru această irosire de bani, în situaţia unui deficit 
bugetar drastic. Aceşti kremlinezi consideră alegătorul drept 
unul prost, înapoiat, gata să înghită orice găluşcă socialistă. 
Însă pe parcursul acestor ani de aşa-zisă independenţă 
alegătorul nostru a înţeles că „nu tot ce zboară se mănâncă”, 
iar cioroiul socialist la sigur dăunează grav sănătăţii. Să sperăm 
că acest eşec al lui Dodon va fi prima fisură în betonul 
socialist, atât de necesară pentru distrugerea imaginii 
manipulatoare create de holdingul informaţional ruso-dodonist 
pentru alegerile parlamentare din 2018. Scriam deunăzi că 
Dodon se pregăteşte intens de alegerile parlamentare din 2018. 
Şi are în acest sens întreaga susţinere a lui Putin. Mai mult 
decât atât: el îndeplineşte ordinul lui Putin. Se pare că în noua 
conjunctură geopolitică acest colţ de ţară pre nume Basarabia a 
nimerit în schema de interese geopolitice ale Kremlinului. 
Acest referendum a mai limpezit cumva apele, a arătat fiecărui 
decident politic de care parte a baricadei trebuie să se afle în 
pofida unor frustrări de moment.  

Spuneam deunăzi că atât acest referendum, cât şi alte 
acţiuni clocite de cloşca prezidenţială fac parte din campania 
electorală pentru alegerile parlamentare din anul viitor. Vă mai 
amintiţi cum, un an în urmă, Dodon a scos de sub tipar în tiraj 
mare o făcătură de istorie a Moldovei tocmai în trei volume, 
care a fost distribuită pe gratis pentru a întuneca minţile omului 
de rând. Primul volum al acestei false istorii începe cu sec. XI, 
fapt ce se încadrează în tipajul de gândire ruso-dodonist. În 
opinia lui Dodon, până în sec. XI moldovenii se aflau încă în 
copaci (ce contează pentru ei argumentele aduse, în special de 
străini, ale unei istorii multimilenare a poporului nostru la 
gurile Dunării!), atunci când „preaiubiţii lui ruşi” aveau deja 
organizată o structură statală, Rusia kieveană (şi aceasta de 
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împrumut de la sora ei mai mică Ucraina, atât de detestată de 
ea acum).  

În acelaşi lanţ de acţiuni se încadrează „lansarea pe 
piaţă” a unei opere dodoniste, un aşa numit film de istoria 
Moldovei. A se atrage atenţia cine ne face istoria: aceiaşi care 
au făcut-o timp de 50 de ani în perioada sovietică. Dacă mai 
înainte o făceau alde Mohov şi Sovetov, acum o fac alde 
Şornikov şi Nazaria (decoraţi cu Ordinul Prieteniei de Putin!), 
cărora le aparţine istoria în 3 volume, la care s-au alăturat şi 
„realizatorii filmului” – Anisimova şi Pahomova (adevărate 
urmaşe ale dacilor!). Întrebat de jurnalişti la lansarea „operei” 
cât a costat acest film, Dodon în stilul său, hlizindu-se (de 
parcă ar întreba: ce, nu ştiţi de unde primesc eu bani?), nu a dat 
niciun răspuns clar. La această lansare au fost admişi doar 
„aleşii” în bază de invitaţii. La ieşire se vedea cine au fost 
aceşti „aleşi”: la întrebările jurnaliştilor răspundeau doar în 
limba rusă. La remarca unui jurnalist că copiii lui studiază la un 
liceu privat Limba română şi Istoria românilor, Dodon a 
răspuns: „Da, deocamdată copiii noştri studiază istoria altui 
stat (cogeamite preşedinte şi nu ştie că copiii lui studiază 
Istoria Românilor (a tuturor românilor!), nu a României). 
După ce câştigăm alegerile parlamentare din anul viitor (nu 
dea Domnul!) vor fi introduse limba moldovenească şi istoria 
Moldovei. Eu asta vă promit”. Ca să vezi ce mare prezicător! 

Sa încercăm să aducem unele „perle” spicuite de la 
grangurii socialişti de prim rang la ieşirea de la secţiile de 
votare. Breazul Dodon la secţia de votare a cerut un buletin în 
„limba moldovenească”. Membrul Comisiei Electorale nu s-a 
pierdut şi i-a răspuns ca are doar în limba română. Un circ de 
prost gust jucat de un actor prost.  

La una din secţiile de votare din sectorul Râşcani, 
amplasate în blocul Universităţii Tehnice a Moldovei, unde a 
votat tov. Z. Greceanîi, la ora 9.50 era linişte totală. Doar 
tovarăşa însoţită de o suită de jurnalişti de la RTR, NTV, 
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AccentTV ş.a., care s-au grăbit să o intervieveze după votare: 
„Ce aţi votat? Am votat să scăpăm de urgia asta ce se întâmplă 
în municipiul Chişinău... Din Chişinău se putea de făcut o 
bombonică”, a răspuns socialista nr. 1 Greceanîi la întrebarea 
jurnaliştilor. S-o întrebăm însă pe tovarăşă: de ce pe timpul 
guvernării comuniste de opt ani, în care tov. Greceanîi şi 
Dodon au ocupat trei ani înalta funcţie de prim-ministru şi, 
respectiv, prim-viceprim-ministru, având pâinea şi cuţitul, nu a 
făcut „o bombonică” din acest stat falit, din această aşchie de 
ţară? Cât de pompos vorbea tovarăşa despre milioanele furate 
la primărie, uitând cu desăvârşire să spună că ea însăși şi şeful 
ei Dodon sunt cu pufuşor pe botişor. De ce nu a vorbit nimic de 
cele 140 mln de lei, pe care le-a împrumutat soţul ei (pe când 
soţioara era prim-ministru!) de la BEM, „uitând” să le mai 
întoarcă, urmând să le întoarcem noi, contribuabilii. Ce 
încredere poţi avea în acest soi de mari luptători cu corupţia? 
Nicio încredere.  

Un alt grangur al socialiştilor, chiar dacă verbal se 
desolidarizează de ei, vice-preşedintele Partidului Nostru,                 
Iu. Caşu, „strălucea” în interviul său dat jurnaliştilor după 
votare: „Ce v-aş dori? Mai multă lume la votare... În parcul 
Catedralei sunt mulţi din Chişinău şi din afară (minciuni! Pe la 
ora 12.00 nu era nimeni!)...Mă voi stărui să vorbesc în 
frumoasa limbă rusă (limba română nu-i mai pare atât de 
frumoasă! De fapt, a vorbit într-o limbă ruso-moldovenească, 
un soi de esperanto basarabean!)... Ţin să menţionez că 
primăria condusă de preşedintele nostru, R. Usatîi, de la Bălţi 
e cea mai transparentă şi necoruptă (condusă de Usatîi, care 
de peste un an este fugar şi nu-şi poate îndeplini obligaţiunile 
de serviciu!)”. Bravo, căţeluş al lui Dodon. Într-adevăr, „dacă 
tăceai, filozof rămâneai”.  

Am trecut un examen, un examen serios la capitolul de 
unire în clipe de restrişte. S-a câştigat o luptă, nu şi întreaga 
bătălie. Lupta continuă şi sperăm mult că, cu eforturi comune, 
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porcului i se va pune, în sfârşit, sârmă în bot, în caz contrar el 
va râma prea adânc. Este un îndemn către M. Ghimpu (cu 
această ocazie, îl felicit de ziua naşterii), care nu trebuie să 
creadă că victoria este a PL-ului. Este o susţinere dată în avans 
lui D. Chirtoacă, pe care el trebuie să demonstreze că o merită. 
În acest sens, dl M. Ghimpu trebuie de urgenţă să-l delege pe 
D. Chirtoacă la mesele rotunde de creare a alianţei 
„Centenarul”. D. Chirtoacă, dar şi întreaga suflare unionistă, 
are nevoie de această alianţă ca de aer. De altfel, şi Plahotniuc 
are nevoie de o dreaptă puternică. Baistrucul născut de el (prin 
susţinerea în 2014 şi, în special, în 2016 la prezidenţiale) are 
toate şansele să-l înghită. Acest lucru l-a declarat şi 
preşedintele de onoare al Partidului Unităţii Naţionale, ex-
preşedintele României, Traian Băsescu: „Plahotniuc va fi unul 
dintre cei care vor fi păcăliţi de propriul lui aranjament cu 
Dodon”.  

Segmentul pe care-l controlează, nu poate să-i aducă 
majoritatea în alegeri. Doar împreună cu o dreaptă – centru 
dreapta puternică poate fi stăvilită înaintarea kremlinezului 
Dodon spre câştigarea puterii absolute, fapt ce va conduce 
inevitabil la transformarea acestei aşchii de ţară într-un 
Kaliningrad rusesc în sud-estul Europei, într-un gard peste care 
se vor bate cei doi vecini cum au mai făcut-o de atâtea ori la 
sfârşitul sec. XVIII, începutul sec. XIX în cele vreo 10 
războaie ruso-turce duse pe teritoriul Ţărilor Româneşti şi 
suportate de ele. Preluarea puterii absolute de către socialişti ar 
putea fi pentru o perioadă mai lungă decât chiar a comuniştilor 
din 2001-2009. De această dată situaţia Rusiei este mai 
vulnerabilă: având un conflict armat cu sora sa mai mică 
Ucraina, care nu are nicio şansă de a fi aplanat în curând, având 
o economie pusă pe burtă dar cu mari ambiţii geopolitice de a 
reveni la gurile Dunării, ţintă spre care a înaintat timp de peste 
300 de ani, Rusia poate fi extrem de periculoasă. 
Comportamentul Rusiei poate fi comparat cu al unei fiare 
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rănite, însă nu mortal. Cunoscându-le foarte bine 
comportamentul în ultimii 200 de ani, este puţin probabil, 
practic imposibil, să ne lase în pace să ne „întărim 
statalitatea”, aşa cum declară Dodon şi mai cred unii creduli. 
Acest cap de pod va fi folosit de Rusia pentru crearea 
Novorosiei prin incorporarea sudului Ucrainei şi crearea unui 
coridor până în Rusia.  

Pentru a stăvili acest tăvălug ruso-dodonist, este nevoie 
de Unire. Trebuie să fie reluate de urgenţă, până a intra în 
sărbătorile de Crăciun, tratativele de creare a Alianţei 
Centenarul. Dl M. Ghimpu trebuie, de urgenţă să-l delegheze 
pe Dorin Chirtoacă la aceste mese rotunde, unde să 
demonstreze că a meritat susţinerea acordată în acest 
referendum. Deocamdată cei mai activi şi perseverenţi sunt 
tinerii de la Tinerii Moldovei, ODIP, cei din Asociaţia 
„Acţiunea 2012” (Sfatul Ţării 2, Sfatul Ţării 100 ş.a.). Recent, 
au iniţiat un proiect grandios, care în această lume a reţelelor 
de socializare poate fi deosebit de important pentru mobilizarea 
alegătorilor: crearea unei hărţi interactive a tuturor unioniştilor 
de pe mapamond. Este strict necesar ca fiecare unionist să se 
înregistreze pe platforma www.unirea2018.ro. Bravo tinerilor. 
În situaţia pe care o avem cu votul mixt, dacă ne-am uni, am 
putea dejuca planul lui Dodon şi a partenerului său Plahotniuc. 
Tinerii încearcă (a câta oară) să-i unească pe toţi rânzoşii de pe 
dreapta. 

Literatura şi arta, nr. 47, 23 noiembrie 2017  
http://www.revistasingur.ro/altele/17770-valeriu-dulgheru-

kremlinezul-dodon-a-fost-pus-cu-botul-pe-
labe.html?q=altele/17770-valeriu-dulgheru-kremlinezul-

dodon-a-fost-pus-cu-botul-pe-labe.html 
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CIUMA ROSIE SI-A SARBATORIT CENTENARUL 
 

„O să vină ziua în care întreaga lume civilizată va 
recunoaşte fără şovăială că sugrumarea în faşă a 

bolşevismului ar fi fost o nespusă binecuvântare 
pentru omenire.” 

(Winston Churchill) 
 

Într-adevăr, ar fi fost „o nespusă binecuvântare pentru 
omenire”, dar, din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru. Cea mai 
mare tragedie a sec. XX a fost deschiderea cutiei Pandorei de 
către satanistul V. Lenin. K. Marx şi F. Engels au fundamentat 
teoretic ideologia comunistă, aşteptând condiţii favorabile de 
implementare a ei în cel mai bogat imperiu capitalist – Marea 
Britanie. V. Lenin a făcut cea mai mare greşeală (să fi fost doar 
o greşeală?) de a implementa această ideologie în forma cea 
mai perversă în cel mai înapoiat imperiu din Europa – Imperiul 
Rus. Deci, V. Lenin a fost autorul loviturii de stat din 
octombrie 1917 (lovitură de stat, nu marea revoluţie din 
octombrie, fiindcă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 1917 
practic nu a murit nimeni. Tot Lenin a declanşat Teroarea 
Roşie, care a dus la măceluri fără precedent în istoria omenirii. 
Iată doar câteva din îndemnurile „marelui umanist” V. I. Lenin, 
cel care „ne este tată şi bunel”: „...Nu numai abolirea tuturor 
religiilor, ci şi a oricărei morale, ceea ce va face ca totul să fie 
permis” (K. Marx. Manifestul Partidului Comunist, promovat 
de V. Lenin). „Trebuie să folosim orice şiretlic, truc, perfidie, 
ilegalitate, minciună. Regula de bază este de a specula tot 
timpul conflictele de interese dintre statele capitaliste”. „Ar fi o 
ruşine să nu-i împuşti pe bărbaţii care nu vor să se prezinte la 
recrutare şi care se sustrag de la mobilizare. Ţineţi-mă la 
curent cu rezultatele acestei măsuri”. „Ceea ce ne trebuie este 
energia sălbatică, şi iarăşi energia. Sunt mirat şi chiar îngrozit 
de faptul că a trecut mai bine de o jumătate de an de când se 
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tot vorbeşte despre bombe, fără însă ca măcar una singură să 
fi fost fabricată” (În timpul democraţiei lui Kerenski). După 
luarea puterii de stat, Lenin nu a ezitat imediat să-şi folosească 
întreaga energie şi bombele atât de dragi lui. Acestui aşa-zis 
mare „umanist” îi aparţine îngrozitoarea prin esenţa ei frază 
„...Fie ca 90% din poporul rus să piară, dar măcar 10% să 
ajungă până la revoluţia mondială”, iar organul său de presă, 
„Pravda”, scria: „...În continuare, imnul clasei muncitoare va 
fi imnul urii şi al răzbunării”.  

După Lenin a venit Stalin, care a înzecit numărul de 
victime. Ţin însă să înclin spre faptul că oricine din acea 
„bandă de personalităţi din lumea interlopă” – expresia lui W. 
Churchill, din realizatorii puciului din Octombrie, ai Terorii 
roşii, ar fi fost în fruntea statului sovietic – Lenin (dacă trăia 
mai mult), Troţki, Zinoviev, Buharin ş.a., rezultatul ar fi fost, 
cu mici excepţii, acelaşi. Toţi aceşti scrântiţi la minte erau de-o 
teapă. Potrivit istoricului britanic Tony Judt, în timp ce 
naţional-socialismul (fascismul) a fost cel mai mare rău, 
comunismul (socialismul internaţional) rămâne cel mai mare 
pericol.  

Să încercăm să aducem doar câteva secvenţe din această 
perioadă de groază a secolului XX. Doar teroarea roşie din anii 
1918-1923 (generate de Lenin, care încă era viu!) s-a soldat cu 
peste 2 milioane de victime, în mare parte martiri, torturaţi prin 
metode cekiste inimaginabile prin cruzimea lor pentru o minte 
sănătoasă (date spicuite din cartea „Teroarea roşie în Rusia în 
anii 1918-1923”, editată la Berlin în 1924, scrisă de 
C.P.Melgunov, emigrant rus în 1923. Unii încearcă să separe 
crimele lui staliniste de numele lui Lenin, ceea ce nu e corect. 
„Lenin a fost acela care a pus fundaţia politică a statului, care 
a făcut tehnic posibile crimele monstruoase ale lui Stalin”, 
declară istoricul britanic Leggert G. (Leggett, G. The Cheka: 
Lenin’s Political Police Oxford: Oxford University Press. 
1981).  
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Conform datelor publicate în „Cartea neagră a 
comunismului”, elaborată de un colectiv sub conducerea lui 
Stephen Courtois în baza a circa 400 de surse, doar estimările 
minimaliste au ajuns la îngrozitoarea cifră de 314.772.300 de 
victime, inclusiv: Rusia – 118.015.000; China – 110.000.000; 
Ucraina – 29.012.500; alte naţionalităţi în Rusia şi în fostul 
imperiu sovietic – 10.000.000; Vietnam – 7.250.000; 
Bielorusia – 4.500.000; Congo – 4.000.000; Evreii – 
3.500.000; Germania – 3.250.000; Cambodgia – 2.000.000 
(max. 4.000.000); Coreea de Nord – 3.000.000; Polonia – 
2.700.000; România – 2.451.400 (inclusiv 1.500.000 în 
Basarabia şi Bucovina); Ţările Baltice – 500.000 (max. 
2.000.000); Cazacii – 2.000.000; Tibet – 2.000.000; Somalia – 
1.050.000; Cuba – minimum 500.000 (max. 2.000.000); 
Mozambic – 1.500.000; Rwanda – 1.500.000; Afganistan – 
1.450.000; Angola – 1.000.000; Irak – 1.000.000; Zimbabwe 
(Rhodesia) – 1.000.000; Spania – minimum 600.000; Etiopia – 
500.000 şi încă alte 26 de naţiuni, care au suferit într-o măsură 
mai mică, dacă ar fi corect din punct de vedere moral să ne 
exprimăm astfel. Acesta este purul adevăr, orice ar îndruga 
avocaţii neocomunişti.  

O caracteristică foarte adevărată a comunismului o găsim 
la gânditorul român Petre Ţuţea: „...Ca să constaţi că e 
incapabil comunismul de guvernare, nu trebuie să ai 
doctoratul în ştiinţe sociale. Orice bou vede că nu e bun. El 
vede că mă-sa rabdă, nevasta rabdă, copiii rabdă... vede tot şi 
totul pute... Comuniştii sunt văcari: consideră oamenii ca 
văcarii cirezile. Cum poţi gândi egalitatea absolută – că aşa 
trebuie s-o gândeşti ca să fii comunist – când nici nu ieşi bine 
în stradă şi te’ntâlneşti cu ea, cu inegalitatea?... Rusia a 
demon-strat–tehnic, practic şi teoretic–nulitatea 
comunismului”. 

Ei bine, să revenim la actualitate. Pe 7 noiembrie 2017            
s-au împlinit 100 de ani de la comiterea acestei grave erori 
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istorice, care a costat atât de scump Omenirea. O nouă „bandă 
de personalităţi din lumea interlopă” (cu toate că ar fi prea 
mult spus despre aceşti neocomunişti-capitalişti agramaţi) 
încearcă să lustruiască imaginea „marelui făuritor al raiului 
comunist”. Pe 28 octombrie curent Palatul Republicii a fost 
transferat în timp cu 50 de ani în urmă: lozinci comuniste, 
drapele roşii, pancarte şi atmosferă pe măsură. A avut loc 
„plenara comitetului central al pcrm” dedicată „aniversării a 
100 de ani de la marea revoluţie socialistă din octombrie”, 
deschisă de secretarul general al pcrm, V. Voronin, la care au 
participat invitaţi din diferite ţări ale lumii (Germania, Grecia, 
Finlanda, chiar şi din România. Din Rusia, moştenitorul legal 
al urss şi pcus, n-a venit nimeni!), toţi cei din sala Palatului 
purtând o medalie în piept cu controversatul însemn bicolor 
(numit pe drept cuvânt de ucraineni „gândac de colorado!”). În 
această zi, când creştinii pomenesc morţii, antihriştii, în Palatul 
Republicii i-au ridicat în slăvi pe călăii milioanelor de victime! 
În stilul mentorilor lor, trei comsomolişti au ridicat pe scenă 
drapelul partidului cu chipul lui Lenin, stând în picioare lângă 
drapel pe tot parcursul plenarei. Doar că, ghinionul lor, pliurile 
drapelului au format altceva în locul chipului „marelui Ilici”. 
Cei trei au străjuit timp de circa trei ore lângă un alt chip (las la 
discreţia Dvs. să stabiliţi cu ce se aseamănă!). A urmat un lung, 
monoton şi plictisitor 
monolog (raport de o 
oră şi 50 de minute, 
însuşi Voronin a 
recunoscut că va fi lung 
însă, lipsit de modestie, 
a menţionat: „E lung, 
însă astfel de rapoarte 
se citesc (tocmai l-a 
citit la direct!) o dată la 
o sută de ani”), cu 
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bâlbâieli şi, deseori, pierderea gândului când îşi dezlipea ochii 
de la hârtie. Să ne oprim la doar câteva din gogomăniile 
spicuite din „raportul făcut o dată la o sută de ani”. „...Cu 
regret nu am putut să fim atunci în 1917 alături de V.I. Lenin, 
acolo unde s-a creat marea istorie... istoria întregii omeniri... 
Bolşevismul este ideea înmulţită la tehnologiile sociale. 
(Gogomănii! Bolşevismul este o recidivă a canibalismului 
sălbatic, a unui mod de viaţă de peşteră, a moravurilor de 
animal, spunea în cunoștință de cauza marele intelectual rus A. 
S. Izgoev)... Ideologii contemporani doboară monumentele 
acestui mare om...Viziunea lui genială, know-how-ul lui, 
exprimându-ne în limbaj modern... Aceasta putea să facă doar 
marele Lenin... Lenin era mintea revoluţiei... El nu a făcut 
nicio greşeală, nici tactică, nici strategică”, a declarat, plin de 
importanţă, comunistul-capitalist Voronin. Prostii. Faptul că pe 
seama lui sunt sute de milioane de victime (inclusiv în 
Basarabia, o populaţie înjumătăţită numeric de discipolii lui!, 
mii de biserici şi mănăstiri distruse şi zeci de mii de clerici 
lichidaţi sau trimişi în primul lagăr de concentrare de la 
Soloveţk (este invenţia lui la 1918) (astăzi Voronin o face pe 
bunul enoriaş!), astea nu sunt grave erori (posibil Voronin să 
aibă dreptate, toate acestea nu au fost erori, ci acţiuni 
premeditate, conştientizate de satanistul Lenin)? Iar una din 
erori, a fost recunoscută de însuşi Lenin: introducerea NEP-
ului (a noii politici economice!) după ce milioane de oameni au 
murit de foame, iar economia fusese pusă la pământ.  

La un moment dat, încercând să facă referinţă la versurile 
lui A. Blok, Voronin a făcut o paralelă între apostolii lui 
Hristos şi ”cei 12 apostoli ai revoluţiei” (banda de interlopi) ai 
lui Lenin. E ca şi cum ai pune semnul egalităţii între Dumnezeu 
şi satana! Iar de faptul că Lenin l-a întruchipat pe satana 
vorbesc exemplele de mai sus. Referindu-se la Basarabia, el a 
trântit o gogomănie fără noimă: „Republica Moldova pentru 
prima oară a devenit stat suveran în componenţa urss!”. Nu a 
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existat o Moldovă a lui Ştefan cel Mare, considerat de Vatican 
„atlet al lui Hristos” şi „apărător al creştinismului”, apărată de 
el timp de 47 de ani de păgânii turci. „În 22 de ani de ocupaţie 
românească au fost lichidaţi 30000 de basarabeni...” 
(gogomănii inventate de politrucii lui. Dar chiar dacă ar fi aşa, 
se compară cu peste un milion de victime comuniste?!)... În 
1931 au fost închise 47% de şcoli, iar în 1932 – alte 40%! În 
1933 în Basarabia au fost închise 40% de spitale”. Gogomănii 
mai mari nici că poţi inventa. Mai sunt în viaţă părinţii şi 
bunicii noştri, care au urmat „cele 4 sau 7 clase româneşti care 
băteau cele 10 clase sovietice”. Şi toate aceste inepţii erau 
aplaudate inclusiv de preşedintele partidului socialist din 
România, Constantin Rotaru, care în cuvântul său de salut a 
declarat că pcrm-ul lui Voronin ( cu feciorușul miliardar !) este 
„unul dintre cele mai bune partide dintre partidele de stânga”. 
Adică acest srl condus de capitalistul nr. 1 din Republica 
Moldova este considerat „cel mai bun partid de stânga”. 
Atunci halal de aşa stângă. Sunt gata să-i respect pe cei cu 
convingeri sincere de stânga (stânga adevărată asigură o mai 
bună protecţie socială), dar unde sunt aceşti neocomunişti 
contemporani? Cine sunt cei cu convingeri sincere de stânga? 
Capitalistul Voronin, capitalistul Reidman, capitaliştii Dodon şi 
Greceanîi ş.m.a. asemeni lor?  

Îi ascultam discursul şi mă cutremuram de duplicitatea 
lui. Dacă V. Lenin ar fi fost un adevărat comunist, cum 
încearcă să ne convingă, atunci însuşi V. Voronin ar fi trebuit 
să atârne alături de sutele de mii de „contrarevoluţionari” 
(zecile de mii de clerici, sutele de mii de intelectuali): pentru că 
îşi face cruce în faţa lui Hristos – duşmanul nr. 1 al satanistului 
Lenin; pentru că a trădat proletariatul, făcându-se împreună cu 
fecioraşul său miliardar care „suge sângele clasei muncitoare”. 
Iată ce perspectivă l-ar fi aşteptat pe comunistul-capitalistul nr. 
1 dacă, printr-o minune, Lenin ar fi înviat.  
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În finalul lungului său discurs Voronin a declarat cu 
emfază: „...Revoluţia continuă... Revoluţia are un început, dar 
nu are un sfârşit... Viitorul ne aparţine”. Adică ne cheamă pe 
toţi să nu ne coborâm de pe baricade. Bastarzi de alde Dodon, 
Ivan Ceban, Batrâncea, Novac, Pânzari (mai era unul Petrenko, 
care însă a dat bir cu fugiţii când a simţit că îl frige!) au înţeles 
la direct această chemare în stilul idolilor lor. Dar când şi cine 
să şi mai construiască ceva, să mai pună ceva pentru a avea ce 
împărţi, fiindcă, cum spunea cineva, „Capitalismul este 
împărţirea inegală a bogăţiei, iar socialismul – împărţirea 
egală a sărăciei”.  

În final, vin cu înţeleptul îndemn al lui Istrate Micescu: 
„Dacă cineva vrea să parcurgă în câţiva ani, în sens invers, 
drumul făcut de omenire în zeci de mii de ani, n-are decât să 
îmbrăţişeze comunismul. Dacă o va face singur, va comite o 
prostie faţă de propria-i soartă, dar dacă va târî după el şi pe 
alţii, se va face vinovat de crimă împotriva civilizaţiei şi a 
istoriei”. Voronin, Dodon, Greceanîi se fac vinovaţi de crimă 
împotriva civilizaţiei. 

Pericolul revenirii ciumei roşii la putere după alegerile 
din 2018 este mare, este foarte mare.  

Treziţi-vă, cei de dreapta şi centru-dreapta! Treziţi-vă, 
intelectuali! Să urmăm sfatul marelui Mateevici: „Să nu uităm 
norodul, ţărănimea. Să-l luminăm, să mergem mână în mână 
cu el, căci fără noi el nu poate face nimic, după cum noi nu 
putem face nimic fără el”. Să nu-l lăsăm pe bunul moş Ion, 
credul, dezinformat şi debusolat de-a binelea, pe mâna lui 
Dodon şi a bandei lui. 
 

Literatura și Arta nr. 45, 9 noiembrie 2017 
http://www.revistasingur.ro/altele/17684-valeriu-dulgheru-

ciuma-roie-i-a-srbtorit-centenarul.html?q=altele/17684-
valeriu-dulgheru-ciuma-roie-i-a-srbtorit-centenarul.html 
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SATANA ROŞIE VREA SĂ „SALVEZE” CAPITALA.           

DE CINE? 
 

Ciuma roșie iarăși a invadat capitala. Sute de corturi de 
culoare roșie (culoarea sângelui, atât de preferată de urmașii lui 
Ilici - socialiști și comuniști care sunt o apă și un pământ!) ale 
socialiștilor au împânzit orașul, fiind instalate în cele mai 
aglomerate sectoare. O lozincă cu litere de o șchioapă scrisă pe 
toate corturile „Salvăm capitala”. Tone de maculatură 
socialistă (care costă bani!) cu titlul „Referendum” în limbile 
rusă și „moldovenească”, cum o numesc ei, vin cu „argumente 
forte” că orașul este „pe calea pierzaniei” cu „conducerea 
liberală coruptă”. Bătrâni, bătrâne și indivizi care mai tineri 
moțăie lângă corturile lui Dodon, frecându-și mâinile de frig, 
scandând „Spasiom stolițu”. Credeți că se jertfesc de dragul 
ideologiei comunist-socialiste în care nu mai cred nici ei, cu 
atât mai mult boșii lor, deveniți peste noapte capitaliști 
prosperi?! Nu! Sunt plătiți, bine plătiți. La alegerile 
prezidențiale din 2016, eram observator la una din secțiile de 
votare. Din partea lui Dodon erau două tovarășe care s-au aflat 
la secție permanent de la orele 6.00 până la orele 21.00 fără să 
părăsească nicio clipă „postul”, lipsind câte una doar în 
momentele când pleca pe la apartamente să-i aducă de la votare 
pe bătrânii în cârje. „Proletarul socialist” Dodon are bani, 
mulți bani. De unde oare? Despre una din rețelele de finanțare 
ale lui Dodon-Bahamas – s-a vorbit mult, s-au adus argumente, 
dar nu s-a făcut nimic. Nu a dorit „Șeful”.  

Două televiziuni ale lui Dodon, alte o duzină de posturi 
rusești seară de seară scandează „Spasiom stolițu”–„Salvăm 
capitala”, îngrozindu-i pe orășeni cu dezastrul din Chișinău, 
arătând gropile din trotuare de pe bd. Ștefan cel Mare (erau 
acum un an. În prezent e o frumusețe de arteră principală a unei 
capitale europene! Socialiștii uită să mai înnoiască cadrele), 
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mizeria din pasaje subterane (desigur sunt și nu fac cinste 
gospodarilor de la primărie, dar am văzut așa ceva și în Paris, 
Londra, Roma, marile capitale ale lumii cu bugete net 
superioare celui al Chișinăului), bătrâni care abia își duc zilele 
în mizerie (ei bine, pensiile mizere sunt plătite nu de                      
D. Chirtoacă. Ce să mai vorbim de moș Ion cu pensia lui de 
sub o mie de lei și care nu se bucură de niciun fel de facilități). 

„Spasiom stolițu”, „Osvobodim gorod”! De cine? Bunicii 
și părinții noștri au simțit pe pielea lor acest soi de „eliberări”. 
În 1940 „ne-au eliberat salvându-ne de moșierii români”. În 
1944 ne-au „eliberat” a doua oară, apoi ne-au tot „eliberat și 
salvat” timp de peste 50 de ani. Au „eliberat” toate orașele și 
orășelele acestui colț de țară de băștinași (și acum le mai auzi 
pe progeniturile celor care „ne-au eliberat” „bâki, uezjaite v 
svoiu derevniu” (boilor, plecați în fundătura voastră) – o 
inscripție zgâriată pe pereții coridorului unui bloc de studii 
dintr-o universitate cu referință la profesorii veniți 
preponderent de la țară), lichidându-i prin închisorile staliniste 
ca elemente burgheze, exterminându-i în masă prin foametea 
organizată din 1946-’47, în care au murit peste 15% din 
populația de atunci, deportându-i în patru valuri (1941, 1949, 
1951 și al patrulea val „benevol” prin recrutarea la muncă prin 
necuprinsul u.r.s.s.). În locul lor, în câteva valuri, au fost aduși 
colonizatori ruși, cazați în locuințele „eliberate” de băștinași.  

Primul val din 1944 a ocupat toate posturile, funcțiile (o 
domnișoară/doamnă băștinașă cu universitate absolvită nu 
putea ocupa nici funcția de secretară, aceasta fiind acordată 
„combatantei/veteranei” Maria Ivanovna, care nu avea nici 
şcoală elementară”).  

Când acest spațiu s-a umplut, toate posturile fiind 
ocupate (chiar și în cel mai mic orășel și centru raional) de 
venetici, care se bucurau de toate privilegiile nomenclaturii 
comuniste (apartament, deseori mașină la poartă, diverse 
înlesniri (tratamente în policlinica și spitalul nomenclaturii, 
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odihnă în sanatoriile nomenclaturii ș.a.), a venit al doilea val – 
cel care a „construit” așa-numita „educație și cultură sovietică 
moldovenească”. În orașe și orășele toate grădinițele de copii și 
școlile erau doar în limbă rusă. În Chișinău prima clasă cu 
predare în limba română a apărut doar în 1961, în alte orașe 
doar prin anii’80, în Tiraspol și astăzi există o singură școală cu 
predare în limba română. Astfel ne-am trezit cu toate orașele 
rusificate.  

Al treilea val și cel mai mare a fost mascat cu așa-numita 
„industrializare a Republicii Moldova”. Din anii ’60 a început 
construirea a zeci de uzine (Uzina de Tractoare, Signal, 
Sciotmaș, Moldavghidromaș, Mezon ș.a. doar în Chișinău), la 
care erau aduși „specialiști” din toate colțurile necuprinsei 
u.r.s.s., cărora li se acordau gratis și peste rând apartamente, 
băștinașii așteptând peste 20 de ani. Printre acești „specialiști 
invitați” din toate colțurile imperiului deseori figurau paznici, 
măturători de stradă ș.a. Desigur, fiind o zonă agrară, 
Republica Moldova avea nevoie de industrializare, însă 
adevăratul scop al ștabilor de la Kremlin a fost rusificarea 
orașelor, „salvarea” lor de băștinași. Astfel toate orașele și 
orășelele au fost urbe rusificate care în alegerile de toate 
nivelurile își spun cuvântul. Acest colț de țară a fost salvat de 
rusificare completă și de predominare numerică a rușilor de 
către biata și oropsita noastră țărancă, care năștea în mediu câte 
5-6 copii, iar mamele eroine – până la 10-12 copii atunci când 
rusoaicele orășence – câte 1-2 copii. Acest spor demografic a 
anihilat întrucâtva influența rusificatoare a masei de ruși aduși 
în Republică, nu însă și efectul mankurtismului, care a generat 
(din rândul etnicilor români/moldoveni!) o masă de „pavlici 
morozovi” fără neam. Unul dintre ei – I. Dodon – dorește acum 
să „elibereze” Chișinăul de băștinașii care au mai rămas. Este 
cunoscut faptul că mare parte a celor care părăsesc Republica 
Moldova (fie în Est, fie în Vest) sunt etnici români. Rușii își 
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găsesc servicii relativ bine plătite la diverse companii, 
întreprinderi, organizații care aparțin rușilor.  

Îmi pun întrebarea: de cine vrea Dodon să salveze 
capitala? Poate de „lepădăturile unioniste”, pe care Dodon 
dorește să le lichideze sau să le ducă în Siberia! Că sunt multe 
probleme în Capitală, nimeni nu neagă. Dar oare în alte orașe, 
cum ar fi Bălțiul, condus tot timpul de primari „gospodari 
comuniști”, acum de un apropiat al socialiștilor, R. Usatîi, nu 
există probleme? Cu o infrastructură învechită, rămasă încă din 
perioada sovietică, un primar fugar care de peste un an nu-și 
mai îndeplinește funcțiile de primar, Bălțiul nu organizează un 
referendum pentru demiterea primarului.  

Este clar că este la mijloc o făcătură politică. Pe acești 
falși socialiști îi doare în cot de problemele Chișinăului. Ei 
doresc să obțină „jucăria” mult jinduită, indiferent cu ce preț, 
pe care-l vor plăti tot chișinăuienii. Socialiștii merg pe muchie 
de cuțit în destabilizarea situaţiei. Deunăzi la postul lui Dodon 
de televiziune Accent TV un ins consilier socialist în Consiliul 
Municipal declarase nonșalant cu referire la un grup de 
chișinăuieni: „Câți bani să dăm ca să-l împuște cineva pe 
Chirtoacă?”. Vă imaginați ce se naște în mințile lor bolnave! 
De fapt, explicația este în genetica acestor lepădături, acestor 
„nepoți” ai teroristului nr. 1 Lenin, care prin astfel de metode îi 
elimina pe concurenții la putere, pe clericii care se opuneau 
satanizării populației. Ei sunt gata să arunce acest colț de țară 
în focul unui război.  

Pentru atingerea scopului socialiștii recurg la tot soiul de 
minciuni. „În acești 10 ani de guvernare liberală în Chișinău 
au dispărut complexele sportive ”Moldova”, ”Tinerețe”, 
”Rezervele Muncii ”...” scrie în fițuica socialistă un pretins 
adept al referendumului. Ei bine, o fi având parțial dreptate. 
Dar să ne amintim cine a distrus stadionul republican. Oare nu 
V. Voronin cu valetul său Tarlev (și Dodon era tot pe acolo)! 
Cine a distrus Circul? Oare nu guvernarea comunistă! Lista ar 
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putea fi continuată. Imediat după evenimentele din 7 aprilie 
2009 Voronin găsea cele vreo 700 de milioane de lei pentru 
reparația palatului său prezidențial, însă nu a găsit o sumă mult 
mai mică pentru construirea stadionului republican distrus de 
el. Haiducii socialiști, gen Ivan Ceban, Novak, Bolea, 
Batrîncea, strigă în gura mare despre furturile de la primărie 
(participarea lui D. Chirtoacă la aceste furturi nu e demonstrat. 
Chirtoacă a făcut greșeli, dar nu a băgat mâna în buzunarul 
nostru, așa cum au făcut boșii lor comunisto-socialiști            
V. Voronin (cum poți deveni miliardar în mod cinstit în doar 
câțiva ani), I. Dodon (milionar prosper, proprietar al unui hotel 
de lux „Prezident”, a vreo 7 mașini de lux, al unui palat cu trei 
nivele, toată viața sa fiind bugetar!), Z. Greceanîi, al cărei 
nume a apărut în lista furturilor de la BEM ș.m.a. Cum poți să-i 
crezi pe acești mari luptători cu hoții când singuri și-au băgat 
mâinile păroase până peste coate în haznaua statului. 
Cunoscută duplicitate.  

Despre duplicitatea comunist-socialistă vorbește și 
următorul fapt. Peste doar mai puțin de două săptămâni îi veți 
vedea înrolați la sărbătorirea „centenarului” puciului din 
octombrie săvârșit de idolul lor Lenin. Pe Dodon cu valeții lui, 
pe care i-am văzut de atâtea ori evlavioși, făcându-și cruce în 
biserici (în timpul campaniei electorale la președinție popii 
bisericilor rusești din Moldova mai că nu-l ridicau pe Dodon la 
rangul de sfânt!), care vizitează Muntele Sfânt Athos, îi veți 
vedea pe 7 noiembrie cu panglică roșie prinsă la piept, steaguri 
și pancarte cu stele roșii satanice, mărșăluind și proslăvindu-l 
pe teroristul nr. 1, care a deschis cutia Pandorei, V. Lenin, cel 
mai mare antihrist, pe seama căruia se află milioane de victime 
și alte sute de milioane din întreaga lume pe sama urmașilor 
lui. 

I-aș întreba pe acești revoluționari de profesie aflați în 
stilul idolilor lor tot timpul pe baricade (a distruge este ușor, 
dar a construi este mult mai greu) ce au realizat ei în viața lor? 
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Ce a realizat acest Ivan Ceban cu aere de atotștiutor? D. 
Chirtoacă, în acești 10 ani în pofida unui blocaj aproape 
permanent din partea consilierilor comuniști-socialiști și de alte 
culori, chiar dacă a comis și greșeli a reușit să realizeze multe 
lucruri bune pentru chișinăuieni: bulevardul Ștefan cel Mare și 
Negruzi, str. Alecu Russo, bd. Alba Iulia, Str. Pietonală, lacul 
și parcul de la Valea Morilor cu frumoasele scări și havuzuri 
care au devenit adevărate bijuterii ale orașului; înnoirea 
parcului de troleibuze și asamblarea lor în Chișinău ș.m.a. 

Te crucești când îi auzi cum ciripesc acești granguri 
socialiști că, dacă ar pune mâna pe capitală, în ea ar curge râuri 
de lapte, ar face un adevărat rai (de fapt rai socialist nu există!) 
din municipiul Chișinău. Gogoși electorale! Ei bine, în acești 
peste 25 de ani de tot soiul de promisiuni oricine a înțeles că 
„nu tot ce zboară se mănâncă”. Cioroii comunisto-socialiști cu 
siguranţă nu se mănâncă. Ei dăunează grav sănătății, vorba 
maestrului Dabija. 

Să boicotăm referendumul ca unică posibilitate de a ne 
proteja sănătatea de ciuma comunist-socialistă și de a ne ușura 
situația în alegerile din anul viitor. 

Să lăsăm ranchiuna, supărările pe primar. Capitala e în 
pericol. Ea într-adevăr trebuie salvată. De satana roșie. 
 

Literatura și Arta, nr. 44 (3765), 2 noiembrie 2017 
http://www.revistasingur.ro/altele/17641-valeriu-dulgheru-

socialitii-vor-s-salveze-capitala-de-cine.html?q=altele/17641-
valeriu-dulgheru-socialitii-vor-s-salveze-capitala-de-cine.html 
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CINE E MARELE RĂU ÎN BASARABIA? 
 

 
Lucruri anapoda se întâmplă în acest colț de țară în 

ultimul timp. Primarii a trei primării importante sunt puşi sub 
urmărire penală pentru diverse învinuiri: primarul capitalei,   
D. Chirtoacă, învinuit de depăşirea atribuțiilor de serviciu (în 
problema parcărilor, nedemonstrată până acum!); primarul de 
Orhei, I. Şor, martor în dosarul Filat pentru dare de mită în 
sumă de 250 de milioane de lei şi bănuit de furtul miliardului 
(numele lui apare în ambele raporturi Kroll 1 şi 2!); primarul 
de Bălți, R. Usatîi, care este fugar – pentru mai multe învinuiri. 

Se observă cu ochiul liber diferența majoră în greutatea 
învinuirilor. Cu toate acestea, cel mai tare este pedepsit 
primarul Capitalei, D. Chirtoacă, care are un dosar cusut cu ață 
albă. Pentru o presupusă implicare în afacerea parcărilor, care 
până la urmă se va dovedi necorespunzătoare adevărului. D. 
Chirtoacă este suspendat din funcție deja de o jumătate de an, 
este supus arestului la domiciliu, prelungit la nesfârşit (probabil 
până în alegerile parlamentare din 2018!), i s-a mai înscenat un 
referendum de demitere din funcție.  

Primarul de Orhei, I. Șor, învinuit de dare de mită în 
sumă de 250 mln lei (două sute cincizeci milioane!!! de lei. Își 
poate imagina moș Ion cu pensia sa de 800 lei ce sumă enormă 
este?), numele căruia figurează în rapoartele Kroll 1 și 2 
privind furtul Miliardului, stă bine mersi în funcție și la 
libertate, se primblă prin străinătăți, participă la manifestări 
cum a fost de Ziua Independenței la Orhei apărut ca un mare 
apărător! al tradițiilor naționale românești în mijlocul copiilor 
îmbrăcați în straie naționale. 

Cât despre primarul de Bălți, R. Usatîi, care, fugar fiind, 
de peste un an de zile nu-şi îndeplineşte funcția de primar, nici 
nu mai comentăm. Învinuit de participare la tentativa de 
asasinare a lui G. Gorbunțov, preşedintele UniversalBank, şi de 
falimentare a acesteia şi alte coțcării, rămâne în post. Nimeni 
nu-i cere demisia, nu-i organizează referendum, nu-i cere 
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extrădarea... Cu toate că problemele Bălțiului sunt 
incomparabile cu cele ale Chişinăului la toate capitolele 
(infrastructură – drumuri, troleibuze... încă din perioada 
sovietică – învechită fizic şi moral).  

Să ne întrebăm atunci: de ce D. Chirtoacă, cu cele mai 
neînsemnate acuzații (deocamdată nedovedite!), este cel mai 
tare pedepsit? De ce este supus de câteva luni unei campanii de 
denigrare fără precedent în Republica Moldova?  

Se vede cu ochiul liber că e o făcătură organizată (ştim 
noi de cine!), pentru a-l scoate pe linie moartă ca politician şi a 
îngropa definitiv PL-ul. Există la guvernanți temeri că la o 
eventuală venire a lui D. Chirtoacă în fruntea PL-ului, ultimul 
ar putea să renască. În pofida întârzierii lamentabile privind 
venirea lui D. Chirtoacă în fruntea PL-ului, mai există şanse nu 
să devină ce a fost în perioada de glorie, ci să devină un 
partener credibil la mesele rotunde privind crearea Alianței 
„Centenar”. Dar tocmai aceasta nu place cuiva. Oare nu din 
această cauză e şi întârzierea mesei rotunde la Chişinău?  

În pofida greşelilor comise, Dorin Chirtoacă nu merită 
ceea ce i se întâmplă, nu merită această uitare chiar din partea 
susținătorilor săi de altădată. Totuşi, a făcut lucruri bune pentru 
oraş, transformându-l într-o capitală aproape europeană. Valea 
Morilor, cu splendidele sale havuzuri şi estacade, şi un lac 
curat şi amenajat, care a devenit un loc de odihnă iubit de 
orăşeni şi oaspeți (să ne amintim în ce stare se afla acesta pe 
timpul lui Voronin – un heleşteu înnămolit rău mirositor, cu 
infrastructura distrusă). Centrul Chişinăului, cu bulevardul 
Ştefan cel Mare şi Sfânt renovat, cu frumoasa stradelă 
pietonală, a devenit mai european. De ce totuşi se procedează 
atât de nedrept cu Dorin Chirtoacă?  

Este de înţeles ce-şi doresc duşmanii politici (în primul 
rând socialiştii lui Dodon) ai lui Dorin Chirtoacă – înlăturarea 
definitivă nu numai din funcţie, dar şi din viaţa politică. Este la 
mijloc şi această frustrare care durează de peste 6 ani 
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(pierderea primăriei de către Dodon, în 2011, apoi şi de Z. 
Greceanîi, 2015, în fața lui Dorin Chirtoacă). Răzbunători din 
fire precum au fost idolii lor şi cum sunt actualii neocomunişti, 
ei îl vor doborât (cu orice preț, pe care de altfel îl vor plăti 
locuitorii Capitalei!), urmărind nu doar controlul asupra 
întregului municipiu, dar şi o satisfacție morală. Pentru aceasta 
se luptă deja de doi ani emisarul lui Dodon în primărie, Ivan 
Ceban, şi acoliții lui. Socialiştii, aflându-se aproape de 
atingerea țelului mult jinduit, deja jubilează.  

Pe aceşti baistruci kremlinezi îi poți înțelege într-un fel. 
Cele mai dureroase lovituri însă sunt de la ai săi, de la 
susținătorii de ieri, de la potențialii aliați în viitor. Îl priveam 
deunăzi într-o emisiune televizată pe liderul actual al PLDM, 
V. Cibotaru (despre care aveam o părere bună), la întrebarea 
dacă formațiunea sa va boicota referendumul din Chişinău, a 
răspuns literalmente următoarele „Noi boicotăm referendumul, 
însă dorim alegerea unui nou primar”. Culmea!!! Dar tocmai 
aceasta îşi doresc şi socialiştii – alegerea unui nou primar în 
persoana lui Ivan Ceban, de acum au şi pornit acest 
referendum. Cum va face dl Cibotaru un front comun al tuturor 
forțelor de dreapta, aşa cum a declarat în repetate rânduri, dacă 
acum este împotriva uneia din aceste forțe, practic făcând front 
comun cu socialiştii? Acelaşi lucru a declarat şi liderul 
Platformei DA, A. Năstase. Sunt exemple crase de adevărată 
miopie politică basarabeană. Fiind atât de slabi şi răzlețiți atât 
cei de pe dreapta, cât şi cei de pe centru-dreapta, unii lideri îşi 
permit astfel de declarații, spre marea bucurie a kremlinezilor 
socialişti, dând, de fapt, apă la moara duşmanilor. Nu vedeți cu 
câtă bătaie de joc comentează ei diferite evenimente (sosirea lui 
T. Băsescu în Basarabia, despre „ratatul” D. Chirtoacă). 
Suntem slabi, neuniți, rânzoşi, mult inferiori primatelor – câinii 
duşmăniți care la apropierea lupilor fac front comun împotriva 
lor. La noi lupii de mult au intrat în stână şi devorează rând pe 
rând oiță cu oiță, iar bravii lideraşi continuă luptele fratrici.  
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Dacă vedem marele rău în D. Chirtoacă, în A. Şalaru, 
chiar şi în M. Ghimpu cu toate metehnele lui, atunci riscăm 
mult să-i dăm pe tipsie puterea absolută kremlinezului Dodon. 
Riscăm să repetăm alegerile când în acelaşi mod l-am adus la 
putere, pe durata a tocmai 8 ani, pe V. Voronin. Dar acest 
Dodon nu este nici pe departe ca V. Voronin, care mai avea o 
brumă de demnitate. Dodon e doar o slugă la stăpân şi va 
îndeplini toate ordinele lui.  

De altfel, Dodon poate să aibă dreptate când a spus că în 
jocul dintre el şi Plahotniuc nu se ştie cine va fi pisica. Să ne 
amintim că, în 2001, PD de asemenea deținea întreaga putere în 
stat: preşedinția Republicii (P. Lucinschi), preşedinția 
Parlamentului (D. Diacov) şi un prim-ministru (D. Braghiş), iar 
după alegeri, luând doar 5,02%, a rămas în afară. Plahotniuc a 
pornit un joc de-a pisica şi şoarecele deosebit de periculos. 
Creatura acestuia, Dodon, poate deveni groparul lui în 2018. 
Dacă Dodon acumulează mai mult de 50% din voturi (dar aşa 
cum merg lucrurile are şanse!), atunci nu va mai avea nevoie 
de el. Voronin în 2001, acumulând 72 de mandate, nu a avut 
nevoie să coalizeze cu nimeni (nici chiar cu amicul său Roşca).  

Cu un segment de dreapta atât de fărâmițat, un segment 
de centru-dreapta fărâmițat şi debusolat, un segment de centru-
stânga amorf şi fără susținere populară, există acest mare 
pericol. Observați cum devin tot mai obraznici aceşti baistruci 
socialişti. Cum v-a plăcut fenomenul Hrenova, care cere (de la 
tribuna parlamentului!) să i se vorbească în limba rusă! Şi asta 
după peste 25 de ani de independență!. Vă puteți imagina o 
astfel de situație în întrun parlament baltic, georgian, chiar şi 
ucrainean? Dar fenomenul Batrâncea, care în plină şedință a 
parlamentului a rupt harta României mari şi nu i s-a întâmplat 
nimic? Cât timp vom mai răbda fenomene gen Hrenova, 
Batrâncea, Ivan Ceban ş.a.? 

La noi ca la nimeni! 
 

 

Literatura și Arta, nr. 42, 19 octombrie 2017 
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MASOCHISMUL CA TRĂSĂTURĂ NAŢIONALĂ 
 

Există la neamul nostru o înclinare spre masochism, spre 
autobiciuire, subapreciere. Întâlneşti deseori pe unii care au 
plăcere din a-i beşteli pe ai săi. Se întâmplă întocmai ca în 
bancul: „Avram îi spune lui Iţik: Ştii, Izea a devenit director. 
Iţik: Cine, Izea? Foarte deştept băiat. Merită pe deplin! Se 
întâlneşte Nicolae cu Vasile. Nicolae îi spune lui Vasile: ştii, 
Ion a devenit director. Vasile: cine, Ion? E un tâmpit, un 
nimeni”. Cu regret, acest lucru ne caracterizează. Este şi cazul 
recent al Maiei Sandu, care a creat aşa cum a putut pe centru-
dreapta (ceea ce nu există, deocamdată pe dreapta) o alternativă 
blocului Dodon Plahotniuc, dar ea continuă să fie beştelită. 
Câtă zarvă a stârnit printre unionişti declaraţia dnei Maia 
Sandu (cred şi eu că nu a fost cea mai inspirată!) la cel de-al 
doilea congres al partidului PAS. Eu întotdeauna am plasat 
partidul PAS pe segmentul de centru-dreapta (acolo unde a fost 
PLDM) şi că are toate şansele să fortifice acest segment. Pe 
segmentul de dreapta, dacă se va ajunge la o unificare a forţelor 
şi va accede în parlament, să dea Domnul să ia 20-30% de 
mandate. Dar pentru a promova idealul naţional de reunire, 
oare nu va avea nevoie de un aliat? De unde această prostie de 
a-ţi arde toate punţile.  

Deunăzi un trubadur al lui Plahotniuc, C. Ciurea, 
declarase la una din scandaloasele emisiuni de la „Fabrica” că 
„...Maia Sandu ar fi fost mai rău preşedinte decât Dodon”. 
Întrebarea e: pentru cine? Pentru stăpânul său Plahotniuc – 
categoric da! Dar pentru marea majoritate Dodon este o 
adevărată belea, o ruşine a neamului. Cu un aşa-zis preşedinte 
ne-am făcut de râsul lumii. Iar unii dintre unionişti continuă să 
arunce cu pietre în Maia Sandu, un potenţial aliat.  

Continuăm să călcăm pe greblă ca proştii. Ce am câştigat 
noi, cei de dreapta, din lupta fratricidă dintre Ghimpu şi Filat, 
aflaţi din punct de vedere ideologic foarte aproape? A câştigat 
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doar Plahotniuc, care metodic la început l-a scos pe linie 
moartă pe concurentul politic principal V. Filat (care în 2010 a 
luat 32 de mandate), iar acum l-a scos şi pe M. Ghimpu cu ce a 
mai rămas din PL. În ambele cazuri Plahotniuc a folosit aceeaşi 
schemă. Favorizarea expulzării din PLDM (evident folosind 
miopia politică a lui V. Filat), rând pe rând, a celora care 
formau scheletul (A. Tănase, V. Nagacevschi, M. Godea,               
I. Leancă) şi, în final, arestarea îngâmfatului şi înfumuratului 
V. Filat, punând punct duelului pentru supremaţie dintre cei doi 
Vlazi. În cazul PL a favorizat la început plecarea reformatorilor 
în frunte cu I. Hadârcă, după care l-au urmat A. Guţu,             
V. Marinuţă, A. Şalaru (culmea, ultimul a fost demis din 
funcţia de ministru al Apărării de către Dodon la cererea lui M. 
Ghimpu!), iar de jumătate de an l-a pus în arest interminabil la 
domiciliu pe D. Chirtoacă, locomotiva PL-ului, fără de care PL 
nu mai poate fi o forţă decizională. 

Ca un bun psiholog (să-i dăm cezarului ce-i al cezarului!) 
Plahotniuc cu forţe relativ mici (partidul său nu a depăşit 
niciodată numărul de 20 de mandate) conduce astăzi acest stat 
capturat cu o majoritate confortabilă sclipuită aşa cum l-a dus 
capul. Îl ascultam cu stupoare pe un fost coleg, fost profesor 
universitar (vechi frontist, care s-a aflat lângă Roşca până în 
ultimul moment), care la unul din recentele proteste lansa cu 
spume la gură tot soiul de zvonuri (preluate probabil din ziarul 
Socialistul) despre 7 vile ale lui Ghimpu, furturile de milioane 
ale lui Chirtoacă de la Primărie şi alte gogomănii. Nu am putut 
să mă abţin, punându-i întrebarea „Cum vedeţi anihilarea 
grupului Dodon-Plahotniuc dacă noi vom continua să ne 
mâncăm înde noi?”.  

Până şi primatele se comportă mult mai înţelept decât 
oamenii. Doi câini se vor lupta pe viaţă şi pe moarte pentru 
supremaţie la stână, însă vor înceta lupta fratricidă şi se vor 
avânta împreună asupra haitei de lupi care va da târcoale stânei. 
Noi, segmentul unionist, suntem înconjuraţi de haite de lupi 
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hapsâni, însă continuăm să ne luptăm aprig între noi până la 
victoria finală a lupilor. De ce se întâmplă aşa în special pe 
segmentul de dreapta-centru dreapta?  

Este şi cazul primarului D. Chirtoacă. Chiar dacă a avut 
unele greşeli (dar cine nu le face când lucrează. După cum 
menţiona ex-prim-ministrul Ion Sturza, atunci când semnezi 
mii de documente, nu este greu să şi greşeşti), nu a meritat ceea 
ce i se întâmplă. El totuşi e cel care a salvat Chişinăul de o 
guvernare comunistă. Prin victoria sa la primărie în 2007 el a 
reînviat speranţa tinerilor într-un viitor mai bun, care a răbufnit 
la 7 aprilie 2009, distrugând mitul despre betonul comunist, 
făcând în el prima fisură. Intrat în marea politică basarabeană 
în 2007, D. Chirtoacă a devenit de la bun început locomotiva 
Partidului Liberal în următoarele alegeri parlamentare din 
2009, 2010, 2014. Cu regret, în timpul primei crize interne a 
PL-ului din 2013, când grupul reformator în frunte cu               
I. Hadârcă i-a cerut lui M. Ghimpu să cedeze conducerea 
partidului lui D. Chirtoacă, ultimul nu a depăşit bariera de a se 
transforma din nepot în adevărat lider al Partidului (privit sub 
alt unghi, aceasta demonstrează, de altfel, lipsa dorinţei de 
putere cu orice preţ), fapt ce a costat partidul prin continuarea 
procesului de dezintegrare şi distrugere a lui de facto.  

O şansă pentru partid, dar şi pentru D. Chirtoacă în 
situaţia în care se află, ar fi aducerea lui în fruntea PL-ului. 
Mulţi ar spune că e târziu, mult prea târziu. De acord, însă în 
perspectiva unor iminente tratative de creare a Alianţei 
„Centenarul”, prezenţa PL-ului în frunte cu D. Chirtoacă ar fi 
extrem de benefică şi absolut necesară. D. Chirtoacă ar fi un 
bun partener de discuţii la mesele rotunde cu foştii săi colegi, 
care cu ceva timp în urmă îl doreau în fruntea Partidului.  

Totuşi, în funcţia de primar al Capitalei Dorin Chirtoacă 
a făcut multe lucruri bune pentru orăşeni care îi vor imortaliza 
numele. Să luăm lacul din Valea Morilor. Din ceea ce făcuse 
Voronin din el (dorea să-l desece, iar terenurile obţinute să le 
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împartă lupilor să-i comunişti veşnic flămânzi, ca de altfel şi 
stadionul republican distrus de el) D. Chirtoacă a creat un 
adevărat colţişor de rai pentru orăşeni cu cascada de havuzuri, 
scări ornamentate şi malul bine amenajat, un loc vizitat de 
turişti. Merită să fie apreciat acest efort chiar şi de orăşenii cu 
alte viziuni politice (dar tocmai dintre aceştia sunt cei mai 
mulţi care se odihnesc în acest loc). A urmat o adevărată 
activitate de bun gospodar a primarului prin organizarea 
asamblării troleibuzelor la Chisinau, o soluţie mai ieftină (decât 
a socialiştilor!), cu crearea de locuri de muncă, fapt ce a permis 
reînnoirea parcului de troleibuze. Acest proiect a culminat cu 
crearea unei linii de troleibuz fără fir care leagă aeroportul cu 
Chişinăul, o problemă permanentă a călătorilor. Cine doreşte să 
vadă deosebirea dintre ceea ce a fost şi ce este poate compara 
transportul public din Chişinău cu cel din Bălţi, care prin 
conducerea „înţeleaptă comunistă” (aproape tot timpul la 
cârma Bălţiului s-au aflat primari comunişti), iar acum condus 
de un primar-fugar (dar nu arestat ca Chirtoacă), a rămas la 
nivelul celui sovietic.  

Chişinăul cu străzi renovate precum Alba Iulia, Alecu 
Russo, Vasile Alecsandri, Grigore Vieru, Munceşti, strada 
pietonală ş.a. se transformă încetul cu încetul într-o capitală 
europeană, chiar dacă sunt încă multe probleme. Ca inginer, 
pot declara cu certitudi-ne că la reconstrucţia arterei principale 
a Capitalei – bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Negruzzi, 
primarul D. Chirtoacă a procedat ca un adevărat gospodar, 
inginereşte, cu toate că a avut de suportat atâtea bădărănii din 
partea a tot soiul de derbedei socialişti. Din lipsa banilor, dar 
pe alocuri şi din proasta organizare a lucrărilor, proiectul a 
durat câţiva ani. La început a schimbat ţevile reţelelor de 
canalizare şi alimentare cu apă şi alte comunicaţii (care nu au 
fost schimbate de vreo 50 de ani) cu ramificaţii spre străzile 
adiacente (pentru a nu distruge asfaltul ulterior). Cu riscul de a 
provoca anumite incomodităţi şi a suporta criticile orăşenilor, 



 

125 
 

speculate intens de ţipălăii socialişti, mai multe porţiuni săpate 
nu le-a pavat pentru a nu arunca bani în vânt, fiindcă la 
reconstrucţia bulevardului ele ar fi fost demontate. Acum, spre 
sfârşitul lucrărilor, putem spune că Chişinăul are o arteră 
centrală demnă de o capitală europeană. Şi acesta este şi 
meritul lui Dorin Chirtoacă.  

Cu ce însă este răsplătită munca acestui împătimit al 
Chişinăului? Cu această uitare nemeritată chiar şi din partea la 
ai săi! Cu organizarea unui referendum de demitere a lui, 
declarat de trubadurii socialişti spre binele chişinăuienilor. 
Braşoave! Demni de idolii lor ca adevăraţi nepoţi ai lui Ilici, 
socialiştii vor să se revanşeze pentru pierderea lui Dodon din 
2011, a Zinaidei Greceanîi în 2015. 

Pe ei nu-i interesează nevoile orăşenilor. Scopul scuză 
mijloacele: a-l da jos pe D. Chirtoacă, care a făcut atâtea pentru 
Capitală, şi a-l instala pe Ivan Ceban. În acest scop Dodon l-a 
paraşutat pe Ivan Ceban din fotoliul cald de parlamentar în 
scaunul de consilier municipal numai cu scopul de a zădărnici 
activitatea normală a lui Chirtoacă, transformând şedinţele 
Consiliului Municipal în adevărate arene de circ cu clovni 
socialişti. Acest nimeni cu aere de atotştiutor (în special după 
ce a devenit mare consilier la Dodon (stăpânul ştie cum să-şi 
răsplătească sluga), această nulitate ar fi o adevărată catastrofă 
pentru Capitală. Un tip care în viaţa lui nu a făcut nimic bun, 
absolut nimic. Mereu aflat pe baricade (la început comuniste, 
apoi socialiste!), mereu cu bidoane făcând gălăgie (când era cu 
comuniştii) şi cu garduri în spinare la show-urile socialiste de 
pichetare a „construcţiilor neautorizate”, când să mai aibă timp 
să facă ceva bun pentru orăşeni.  

Este de-a mirării că în aceste condiţii de blocare 
aproape totală din partea Consiliului Municipal D. Chirtoacă a 
reuşit totuşi să facă mai multe lucruri bune. Vi-l puteţi imagina 
pe acest Ivan Ceban primar al Chişinăului? Cu D. Chirtoacă 
Chişinăul s-a îmbogăţit, pe lângă lucrurile bune şi frumoase, cu 
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străzi care poartă numele marilor fii ai Neamului Gr. Vieru,               
E. Doga, I. Vatamanu, L.Istrati ş.a. Cu un Ivan Ceban se va 
reveni la denumirile străzilor de Sibirskaja, Leningradskaja ş.a.  

Este absolut clar că acest referendum organizat de 
Dodon, ajutat de Plahotniuc, trebuie să fie boicotat de toţi 
alegătorii lui D. Chirtoacă, chiar dacă unii au fost în anumite 
momente dezamăgiţi de Chirtoacă. Pierderea Capitalei este un 
prim pas spre preluarea totală a puterii centrale de către forţele 
proruse în frunte cu Dodon. Pentru a nu se întâmpla această 
catastrofă în alegerile parlamentare din 2018, pentru a nu se 
repeta anul 2001, când dezbinarea dintre noi i-a adus pe 
comunişti la o guvernare de opt ani, trebuie să ne unim, să 
trecem la treabă aşa cum ne-au îndemnat tinerii la manifestarea 
din 20 august de la Bucureşti. A venit timpul să ne strângem 
rândurile fiindcă am rămas puţini. În calitate de ostaşi de rând 
trebuie acceptaţi toţi cei cu inima română, chiar dacă în 
anumite perioade au făcut greşeli. Nu pot fi iertaţi doar iude 
alde Roşca. Cei de peste 30% din electoratul unionist, care se 
extinde, aşteaptă coalizarea forţelor naţionale, maturizarea lor 
şi ieşirea lor din perioada copilăriei. Dacă liderii partidelor 
unioniste vor lăsa frustrările din trecut, vor trece peste 
animozităţile personale şi se vor axa pe realizarea idealului 
naţional, vor fi în stare să creeze această Alianţă funcţionabilă 
cu un lider incontestabil din afara lor, capabilă să fructifice cele 
peste 30% din electoratul unionist. Aşa să ne ajute Dumnezeu!  

 
Literatura și Arta nr. 40, 5 octombrie 2017 

http://www.revistasingur.ro/altele/17513-valeriu-dulgheru-
masochismul-ca-trstur-naional.html?q=altele/17513-valeriu-

dulgheru-masochismul-ca-trstur-naional.html 
 

 
 
 



 

127 
 

OSPĂŢ ÎN TIMPUL CIUMEI 
 

Priveam deunăzi consternat cum preşedintele Dodon 
prezenta jurnaliştilor invitaţi la reşedinţa sa (e a sa după modul 
cum o foloseşte!) de la Condriţa. Cu câtă satisfacţie de sine 
făcea el acest lucru (se observa după chipul său), prezentând 
curtea îngrijită (evident, nu de el!) cu flori, lacul artificial, 
topogamele pentru copii (pentru cine sunt destinate la reşedinţa 
preşedinţiei? Probabil pentru preşedinte când se dă în mintea 
copiilor! Se vorbeşte că au apărut după ultima renovare a 
reşedinţei de către Dodon care a costat milioane de lei (fostul 
preşedinte N. Timofti nu a irosit bani publici pentru hatârul 
propriu!)). Trebuie de fapt să-l înţelegem pe Dodon: este tânăr 
tătic, are copii mici. Ca şi fostul său bos V. Voronin (cel care a 
transformat reşedinţa prezidenţială într-un adevărat conac 
boieresc, dar pe banii noştri!) Dodon nu a ezitat să prezinte şi 
beciurile pline cu conservări (făcute de cine şi pentru cine?), 
vinuri, coniacuri. Conform investigaţiei Rise Moldova Dodon a 
cheltuit milioane de lei pentru repararea şi reamenajarea 
reşedinţei. Se pune întrebarea: pentru ce a trebuit să-şi etaleze 
fudulia? Chiar că prostul nu este destul de prost dacă nu e şi 
fudul. 

Fostul preşedinte N. Timofti cu convingeri liberale pe 
parcursul celor patru ani nu a cheltuit nici un ban pentru 
reparaţia reşedinţei, nu a refăcut reşedinţa după bunul său plac, 
nu a făcut nicio prezentare a reşedinţei jurnaliştilor, nu a făcut 
nici un soi de serbări familiare, pe când fostul preşedinte 
comunistul nr. 1 V. Voronin şi actualul preşedinte socialistul 
nr. 1 I. Dodon, „slugi ale poporului”, apărători ai „omului 
truditor” îşi permit un astfel de lux în cel mai sărac stat din 
Europa. La întrebarea unui jurnalist despre petrecerea privată 
dată recent la reşedinţa prezidenţială de la Condriţa I. Dodon a 
răspuns nonşalant: „Da confirm! Unul din feciorii mei a 
împlinit o vârstă frumoasă. Reşedinţa este o casă de servicii, 
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este locul de trai al preşedintelui!”. Cum vă place Domnilor? 
Îi este puțin salariul de vreo 15 mii de lei lunar pentru ași 
acoperi singur cheltuielile private! Câtă lipsă de elementar bun 
simţ. Sunt bolnave, grav bolnave aceste „slugi comuniste ale 
poporului”. De fapt, de ce nu ar proceda astfel dacă noi le 
permitem. Ceva e putred în Danemarca noastră! 

Priveam cu dezgust acest circ, acest ospăţ înaintea 
ciumei, şi mi-au venit din memorie câteva cazuri despre 
adevăraţi conducători de stat cu grijă de popor. Ceva timp în 
urmă citisem despre preşedintele Uruguayului care refuzase la 
reşedinţa prezidenţială, la maşina prezidenţială, la salariul de 
preşedinte, care era donat unei asociaţii de binefacere. Al 
nostru însă, socialistul Dodon, consideră reşedinţa prezidenţială 
drept un loc de petreceri private şi de trai! 

Ceva mai înainte citisem despre Urho Kaleva Kekkonen, 
preşedintele Finlandei (o ţară cu unul dintre cele mai înalte 
nivele de viaţă din Europa!), care în weekend pleca la ferma sa, 
se urca pe tractor, şi se ocupa de ale gospodăriei. Ai noştri 
boieri comunişti şi socialişti, odată urcaţi sus nu-i mai vezi să 
coboare la nivelul omului simplu. Poate doar pentru diferite 
showuri ieftine cum a fost deunăzi vizita preşedintelui Dodon 
în colhozul „Put’ Il’icea” (cer scuze, într-o gospodărie model 
care doar în Găgăuzia există!), unde s-a urcat pe o combină de 
secerat grâu şi a făcut o roată (în stilul stăpânului său              
V. Putin!), timp în care întreg alaiul în frunte cu başcanul                 
I. Vlah î-l aşteptau smeriţi la soare pe o căldură de peste 35oC. 

Citeam dăunezi cu profund respect despre modul de trai 
al preşedintelui Austriei (o ţară cu unul din cele mai înalte 
nivele de trai din Europa) Alexander Van der Bellen, cu origini 
nobiliare, care locuieşte într-un apartament ordinar (al nostru 
socialistul – într-un palat în trei nivele şi un conac boieresc 
prezidenţial), pleacă la serviciu cu transportul public (v. foto). 
Adevărată slugă a poporului! 
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Al nostru 
breaz preşedinte 
socialist crescut şi 
educat în spiritul 
„idealurilor 
comuniste” unde 
„totul era pentru 
omul muncitor!” 
are o reşedinţă - 
adevărat conac boieresc la Condriţa unde se lăfăieşte în lux ca 
un mare boier, o reședință la Holercani pe malul Nistrului, mai 
are un palat în trei nivele la Chişinău şi alte proprietăţi 
(întreaga sa viaţă fiind bugetar!), este escortat la lucru de un 
adevărat alai din mai multe maşini de lux, creând probleme 
pasagerilor din transportul public, zboară în călătorii cu 
avioane private. 

Pentru a evidenţia şi mai bine contrastul izbitor mai aduc 
un exemplu cras - cel al cancelarului Germaniei – celei mai 
dezvoltate şi mai bogate ţări europene, stâlpul economic al 
Uniunii Europene, Angela Merkel. Locuieşte într-un 
apartament ordinar unde îşi plăteşte singură toate serviciile, are 
o vilă modestă (a se vedea contrastul între vila cancelarului 
Merkel şi cea a preşedintelui Dodon!). Dacă călătoreşte undeva 
împreună cu soţul în acelaşi avion soţul îşi plăteşte drumul 
singur. Adevărată slugă a poporului german! 

Mă întreb şi vă întreb şi pe Dstră: de ce îi permitem 
acestui baistruc să se comporte în aşa mod? De parcă ne-ar face 
plăcere masochismul acestui socialist cu apucături boiereşti. 
Colac peste pupăză Dodon ne mai anunţă că la sfârşitul lunii 
august va începe reparaţia Palatului Prezidenţial (pe bani 
turceşti, spune el. Braşoave! Dar cine o să-i întoarcă? Tot noi, 
contribuabilii). Îi sunt puţine actualele reședințe luxoase din 
Chișinău, Condrița și Holercani? Iar noi tăcem! Actualmente se 
află la odihnă în Grecia (de ce nu în iubita sa Rusie!), unde  
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               Vila cancelarului Angela Merkel                    

 
 

 

Reședința președintelui Igor Dodon transformată în vilă 
personală 

 

după cum  spune va vizita . Vre-o lună în urmă jurnaliștii l-au 
găsit odihnind-se cu familia în Turcia. Câte concedii pe an are 
acest trântor care nu mai știe ce să facă de plictiseală?   
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Au pornit un lucru bun tinerii de la ODIP (Onoare, 
Demnitate şi Patrie) - colectarea semnăturilor pentru demiterea 
lui Dodon – o şansă de a scăpa de acest impostor, iar noi stăm 
deoparte şi ne întrebăm: vor reuşi sau nu! Dl M. Ghimpu, în loc 
să se alăture frumoasei iniţiative a tinerilor (moment deosebit 
de important, până la urmă moţiunea de demitere va trebui 
înaintată în parlament de un partid parlamentar) iese cu o 
declaraţie pompoasă în presă de colectare a semnăturilor pentru 
demiterea lui Dodon, declarând că el e primul semnatar (asta 
după ce tinerii de la ODIP au colectat deja zeci de mii de 
semnături). După ce l-a îngropat la direct şi la figurat pe tânărul 
D. Chirtoacă, odinioară un politician cu mari perspective iar 
acum învinuit de trafic de influenţă de camarila lui Plahotniuc, 
M. Ghimpu dă vina pe altcineva de arestarea lui D. Chirtoacă. 
Dar să ne aducem aminte cum î-l presau pe preşedintele           
N. Timofti (el şi dna C. Fusu) să accepte candidatura lui                 
V. Plahotniuc pentru funcţia de prim ministru. 

Am ajuns ca astăzi să fim conduşi de cuplul Dodon – 
Plahotniuc. Aparenta discordie dintre ei este pentru cei proşti. 
Sunt o apa şi un pământ. Există deja suficiente momente care 
demonstrează conlucrarea adâncă a lor. Primul ajutor frăţesc 
Plahotniuc i l-a dat lui Dodon, scoţându-l pe R. Usatîi pe linie 
moarta la doar o săptămână până la alegerile din a. 2014, fapt 
ce ia adus suplimentar lui Dodon 10-15 mandate de 
parlamentar. A doua oară i-a întins o mână de ajutor frăţesc la 
prezidenţialele din toamna lui 2016. Mai ţineţi minte panourile 
publicitare instalate pe toate drumurile, pe o parte a cărora era 
plasat banerul PDM „Împreună suntem mai puternici!”, iar pe 
cealaltă parte – banerul socialiştilor „Dodon preşedinte!”. Până 
la urmă Plahotniuc l-a făcut preşedinte pe Dodon. A treia oară 
în pofida tuturor avizelor negative Plahotniuc împreună cu 
Dodon au votat şi promulgat Legea privind votul mixt. La doar 
o zi de la votarea Legii preşedintele Dodon a promulgat-o 
declarând cu satisfacţie că au fost luate în considerare toate 
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propunerile socialiştilor, inclusiv votarea într-un singur tur. Dar 
tocmai votarea într-un singur tur când prin fraude, cumpărări, 
dosariade Plahotniuc şi Dodon au şanse mari de a câştiga, este 
cel mai antidemocratic element al Legii. Un candidat cu sub 
10% de voturi va fi câştigător. În turul doi, la o bună 
mobilizare a dreptei – centru dreapta, stânga întotdeauna a 
pierdut. Această Lege are atâtea mine cu efect întârziat, dar 
pentru autorii ei contează să ajungă cu orice preţ în parlamentul 
din 2018 cu fracţiuni majoritare. 

Şi atunci ce-i de făcut? Este o singură cale de a opri 
acest dezmăţ dodonist-plahotniucist – unirea forţelor unioniste, 
a celor liberal - democrate. A apărut o șansă: poate lui             
T. Băsescu îi reușește să unifice aceste forțe „prounioniste” 
atât de răzlețite. Nicolae Bălcescu spunea la mijlocul secolului 
al XIX-lea „Menirea intelectualului este de a lumina masele”. 
„Dar unde sunt intelectualii?” se întreabă mult stimata ex-
deputat în primul parlament rămasă și astăzi cu colană 
vertebrală verticală Nadejda Brânzan. „Eu încă o dată fac apel 
către toată lumea bună, către toți intelectualii! Nu contează ce 
eşti: medic, profesor, doctor în ştiințe, scriitor, compozitor. 
Gândiți-vă că aveți baştină, aici vă sunt rădăcinile și că nu 
vreți înapoi în ceea ce a fost 27 de ani în urmă, dar vrem 
înainte, că noi vrem să ne reîntregim Țara! Ceea ce face 
Dodon e mancurtism. Ei vor să dezvolte mancurtismul, să ne 
ucidem patria. Nu vedeți, au rupt harta României. Rădăcinile 
noastre strămoşeşti sunt acolo!” ne îndeamnă N. Brânzan. 

Să ne ajute Dumnezeu să ne vină mintea cea de pe urmă 
măcar în al doisprezecelea ceas. 

 

http://www.revistasingur.ro/altele/17291-2017-08-05-09-06-
52.html?q=altele/17291-2017-08-05-09-06-52.html 
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MOMIȚA LA BAL MASCHE 
 

Pudel fidel al lui Putin (lucru observat de întreaga 
comunitate internațională!) Dodon mai este, pare-se, și un 
adevărat macac dresat – repetă maimuțărește tot ce latră 
stăpânul. Putin obișnuiește să facă conferințe de presă anuale la 
Valdai cu invitarea unor jurnaliști străini. Maimuța noastră a 
organizat deunăzi o „întâlnire cu poporul de pe ambele maluri 
ale Nistrului” în aer liber pe malul de la Holercani, fiind 
„invitați jurnaliști de pe ambele maluri ale Nistrului și din 
străinătate”. Nu mai contează faptul că dintre jurnaliștii străini 
l-a onorat cu prezența doar unul, un oarecare Rar, și acela un 
rus naturalizat în Germania. Nu contează nici faptul că în total 
să fi fost vreo treizeci de jurnaliști, în special, aserviții lui. 
Contează că a făcut ceva maimuțărește ca la un bal masche.  

Un amalgam de întrebări, în mare parte organizate de 
cardinalul din umbră Ivan Ceban, la care Dodon dădea 
răspunsuri arhicunoscute deja (și ce dacă sunt cunoscute, 
stăpânului îi face plăcere să le audă iarăși și iarăși). 
Monologuri lungi, plictisitoare, ținute într-o rusă infectă. 
Dodonul, statalist moldovean, a vorbit doar în rusă, româna o 
uitase (suferă de amnezie). În stilul stăpânului său de la 
Kremlin din lungile monologuri a desprins câteva „principii de 
bază ale strategiei sale pe următorii 5 ani”: - integrarea 
Transnistriei în Republica Moldova; - economie și asigurare 
socială; - educație patriotică; - echilibrarea politicii externe. 
Bineînţeles, că așa-numitele „principii de bază ale strategiei 
sale” sunt un nonsens, niște aiureli pentru alienați ale unui 
umflat în pene ditamai „președintele de țară”.  

Așadar, cum va face Dodonul integrarea Transnistriei în 
Republica Moldova? O va „face” în stilul său de șerb al lui 
Putin. Îi promite așa numitului „președinte al pretinsei rmn.” 
Krasnoselski că le va achita transnistrenilor cele șapte miliarde 
de dolari SUA (datorii pentru gazul rusesc) făcute cu 
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binecuvântarea și îndemnul Kremlinului, punându-i pe umerii 
noștri. Numai că obraznicul Krasnoselski îi răspunde tot 
obraznic: „Republica moldovenească nistreană își continuă 
calea spre independență”. Să nu credeți că acest „baistruk” 
face ce face de capul său. Şi predecesorul său „baistrukul” 
Şevciuk, care s-a „refugiat!” la Chișinău (de câtă lipsă de 
elementar respect de sine dăm dovadă. Un criminal de stat, care 
trebuie tras la răspundere pentru „înaltă trădare de ţară” 
(secesionism, se plimbă bine mersi prin capitala atât de urâtă în 
perioada „guvernării” lui), era (și mai este!) de aceeași părere. 
Putin, probabil consideră încă prematură această „integrare a 
rmn în Republica Moldova”. Pudelul său Dodon încă nu l-a 
convins că în 2018 va câștiga alegerile. Dar dacă nu le câștigă 
– să piardă și Transnistria? Nu e în stilul lui Putin. Asta-i 
autoritatea „marelui președinte de țară” Dodon. De dragul 
câtorva voturi ale transnistrenilor și găgăuzilor Dodon e în 
stare de orice trădare. Te vinde cu tot cu măruntaie. Iată cum 
vede Dodon „rezolvarea problemei transnistrene”. 

Cât privește „economia și asigurarea socială”, memoria 
nu ne este într-atât de scurtă ca să uităm ce economie și 
asigurare socială ne-a făcut pe când era prim-viceprim-minstru 
și ministru al Economiei în guvernele Greceanîi. După plecarea 
lor în 2009 au lăsat după ei o gaură neagră în buget de peste un 
miliard de lei.  

Referitor la asigurarea socială, a făcut-o foarte bine, însă 
doar pentru el, căpătuindu-se cu vreo șapte mașini de lux (una 
i-ar fi puţin acestei biete „slugi a poporului”), cu un palat în 
trei nivele, cu un hotel de lux „Prezident” de milioane și alte 
averi. Iar moș Ion, după o muncă de o viaţă, s-a căpătuit cu o 
pensie de 500-800 de lei, care valorează cât trei kilograme de 
salam!  

Referitor la „educația patriotică”, aici kremlinezul chiar 
a dat-o în bară. Să luăm doar maimuțăreala lui de la Holercani, 
unde a vorbit doar în limba rusă. Așa înțelege tălâmbul Dodon 
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educația patriotică moldovenească? Să ne mai amintim de 
maimuțăreala lui Dodon de 9 mai cu făcătura lui Putin 
„regimentul nemuritor”, când copii îndoctrinați în cel mai 
direct stil sovietic purtau portretele unor necunoscuți (o 
făcătură de tipul celei bolșevice sau naziste de îndoctrinare a 
generației tinere). Dar cine să iasă pe 13 iunie sau 6 iulie (zilele 
marilor deportări) cu portretele sutelor de mii de părinți, frați, 
bunici dispăruți în gulagurile și închisorile staliniste, în crunta 
foamete organizată? Aceasta ar fi o adevărată educație 
patriotică.  

„Mulțumesc și acum rușilor că strămoșii lor ne-au 
eliberat de sub jugul românesc acum 77 de ani. URSS ne-a 
eliberat atunci și ne-a oferit șansa să ne făurim statul nostru 
moldovenesc” a declarat Dodon la acea întrunire de la 
Holercani (avusese loc chiar în ziua de 28 iunie, declarată 
cândva de președintele Ghimpu drept zi de doliu național). 
Totuși unii jurnaliști au atras atenția lui Dodon că au urmat mai 
multe deportări în masă. „Au fost deportați burjuii români”, a 
fost răspunsul acestui Pavlik Morozov.  

Cât privește întrebarea unui jurnalist (evident pregătită 
din timp) despre unioniști, Dodon a repetat maimuțărește ce a 
spus pe când încă nu era președinte „Anul viitor, când câștigăm 
alegerile, îi vom scoate pe unioniști în afara legii”. Ei bine, 
tov. Dodon, cum vei face aceasta? Cum îi vei scoate în afara 
legii pe cei peste 30% de unioniști (conform sondajelor în 
realitate sunt mai mulți)? Dacă ai de gând să-i duci în Siberia, 
cum au mai făcut altă dată mentorii tăi (dar poate bunicii și 
părinții tăi au participat și ei având un astfel de nepot!), atunci 
ar trebui să te pregătești. Varianta cu „bou-vagoane” s-ar putea 
să nu mai meargă, având în cale spre Siberia o Ucraină, alta 
decât la 1940-1951.  

Despre așa-numita „echilibrare a politicii externe”, 
maimuța Dodon a dat-o în bară lamentabil. În perioada 2013-
2014, Republica Moldova a înregistrat succese enorme în acest 
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plan. Pe lângă relațiile tradiționale cu Rusia și alte țări din CSI, 
au fost realizate legături de colaborare (economică, politică) cu 
cele mai dezvoltate țări din Europa și cu SUA. Republica 
Moldova a fost vizitată de granzi ai Europei (Merkel, Baroso, 
Bild, Tusk ș.a.). Republica Moldova a devenit țară asociată la 
UE, a obținut regimul liberalizat de vize (atât de așteptat de 
sutele de mii de migranți), regimul de liber schimb. Totul a fost 
făcut pentru omul simplu, pentru popor. Acest fapt îl 
deranjează pe stăpânul de la Kremlin, deranj exprimat prin gura 
pudelului său Dodon. Deteriorarea relațiilor cu statele UE și 
SUA, încropite cu atâta greu, cu România și Ucraina, asta este 
așa-numita „echilibrare a politicii externe”, scopul 
kremlinezului Dodon? Deocamdată își realizează cu succes 
planul dictat de stăpânul de la Kremlin. A stricat relațiile (la 
nivel prezidențial) cu România și Ucraina. La Buxelles a 
enunțat tot soiul de gogomănii, în multe cazuri find mai mult 
avocatul Rusiei decât președinte al Republicii Moldova, în care 
a ajuns accidental. În doar o jumătate de an a avut vreo șapte 
întrevederi cu Putin. Nici domnitorii fanarioți nu erau atât de 
servil stăpânului. Readucerea în „țarcul rusesc” din care abia 
am scăpat este această echilibrare dodonistă.  

Ceea ce e foarte grav, toate aceste gogomănii Dodon le 
face pe fundalul unei totale impotențe: o intelectualitate extrem 
de divizată, un segment de drepta fragmentat fără premise de 
unificare. Dar se știe din popor că pentru a ogoi porcul, trebuie 
să-i pui sârmă în bot. Dar cine să-i pună?  

Dă-ne, Doamne, mintea de pe urmă! 
 

Literatura si Arta nr. 29,30,31, 17.08.2017 
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DODON NU E PREŞEDINTELE MEU 
 

Privesc cu câtă râvnă 
comsomolistă s-a apucat Dodon de 
colectarea semnăturilor pentru 
demiterea primarului Chirtoacă. De 
fapt această luptă nu a încetat din 
momentul când a pierdut alegerile 
la primărie în 2011. Însă după 
pierderea repetată a alegerilor de 
către candidata sa Greceanîi 
această luptă a luat avânt. Dodon 
se luptă nu pentru binele omului de 
rând ci pentru a obţine cu orice preţ 

şi această jucărie (cum a obţinut preşedinţia). În acest scop îl 
„desantează” pe valetul său Ivan Ceban, un tip incompetent, 
fără scrupule, fără cei şapte ani de acasă, din fotoliul călduţ şi 
prestigios de parlamentar în cel de consilier municipal. 
Misiunea lui este: „Cu cât mai rău în Chişinău cu atât mai bine 
pentru ei!”. Şi acest Pavlik Morozov îşi îndeplineşte misiunea, 
transformând consiliul municipal într-un circ. Iar acum când 
Plahotniuc ia permis Dodon a pornit o campanie furibundă de 
colectare de semnături pentru demiterea Primarului. Întreg 
oraşul este împânzit cu corturi roşii cu steaua satanică ale 
socialiştilor, în care se află 1-2 persoane ziua întreagă. Doar la 
colţul străzilor Ştefan cel Mare şi Puşchin se află două corturi. 
Am observat corturi în sectorul Râşcani. Pe lângă aceasta seară 
de seară adepţi ai socialiştilor bat la uşile oamenilor colectând 
semnături. Cineva îşi pune întrebarea de unde aceşti socialişti 
săraci au atâţia bani pentru aceste activităţi costisitoare, pentru 
megabanerele care au împânzit pe nouă mai întreaga 
Republică? Se vede că schemele gen Bahamas lucrează bine.  

Pericolul căderii ultimei citadele – Chişinău, este 
periculos. Capitala nu a fost niciodată în mâinile necuraţilor. 
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Iar acum e foarte aproape de a cădea. Să ne ridicăm în apărarea 
Capitalei. Mă cutremur când mă gândesc că în locul lui D. 
Chirtoacă, cu toate greşelile pe care le-a comis, va fi pus acest 
Ivan Ceban, un ivan fără rădăcini care, nu mar mira de loc ca în 
stilul bosului său chiar în prima zi de primărie să schimbe 
denumirea de Piaţa marii Adunări Naţionale în Piaţa victoriei. 
Să privim puţin în urmă şi să vedem câte stricăciuni a făcut 
acest lacheu al Kremlinului în doar mai puţin de jumătate de 
an. Dar câte va reuşi să facă în patru ani? Atunci mă întreb: de 
ce să-l răbdăm atâta timp? De ce nu susţinem iniţiativa tinerilor 
de la asociaţia „Onoare, Demnitate şi Patrie” (ce frumos 
sună!!!) de colectare a semnăturilor privind demiterea lui 
Dodon de la preşedinţie?  

În acest sens vin cu un îndemn către toţi oamenii de bună 
credinţă, către toate partidele şi partiduţele de orientare 
naţională, să uităm de frustrările dintre noi, să ne suflecăm 
mânicele şi să ne apucăm de lucru. Mă închin în faţa unora 
cum ar fi dna Irina Covaci, fostă deportată de mic copil în 
Siberia, aflată la o vârstă înaintată şi cu probleme de sănătate, 
care s-a încadrat cu trup suflet în colectarea de semnături. Chiar 
şi cânii care se bat avan între ei încetează în momentul când 
lupul se apropie de stâna de oi, năvălind solidar asupra lui. Să 
fim oare mai proşti decât aceste patrupede? Un lup deja a întrat 
la preşedinţie, altul se află deja la porţile oraşului. 

 
Literatura şi Arta, nr.20, 18.05.2017. 

http://www.revistasingur.ro/altele/16885-valeriu-
dulgheru-dodon-nu-e-preedintele-meu.html?q=altele/16885-

valeriu-dulgheru-dodon-nu-e-preedintele-meu.html 
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LOGODNA LUI DODON CU PLAHOTNIUC A FOST 
OFICIALIZATĂ 

 
Prin votul solidar de vineri, 5 mai 2016, al democraţilor 

şi socialiştilor când pentru proiectul de lege uninominal al lui 
Plahotniuc au votat 52 de deputaţi, iar pentru proiectul lui 
Dodon – 74. Încă nu este clar cine este „ea” şi cine este „el” în 
acest cuplu bizar (la prima vedere!). Cine se mai îndoieşte de 
faptul că dacă Plahotniuc (cu puterea pe care o deţine!) nu 
dorea ca proiectul lui Dodon să treacă, el nu trecea. „În ajunul 
Zilei Victoriei am obținut o victorie importantă” a declarat 
belicos Dodon. A fost un ordinar truc de circ al parlamentului 
care s-a transformat într-o arena de circ. „A avut loc logodna 
oficială dintre PDM şi PSRM. După logodnă de obicei 
urmează nunta...”, comentează situaţia controversatul Usatîi 
care este din aceeaşi gaşcă a aceluiaşi stăpân, însă lăsat 
temporar în afara ei. Într-adevăr, trebuie să ne aşteptăm de la 
aceşti doi la orice, la o nuntă pompoasă pe măsură. Totul e 
posibil în acest colţ de ţară atât de prost guvernat chiar şi 
imposibilul. 

Într-un stil pur asiatic logodna dintre cei doi a avut loc 
acum la majorat, însă înţelegerea a fost cu mult înainte. Să ne 
amintim de perioada preelectorală la prezidenţiale când până la 
declanşarea oficială a campaniei electorale drumurile 
Basarabiei erau împânzite cu megabannerele celor doi: 
„Împreună suntem mai puternici”, chema bannerul PD de o 
parte şi „Dodon preşedinte!” – al lui Dodon de cealaltă parte. 
Într-adevăr, împreună au devenit foarte puternici. Ambii au 
structuri de partid foarte puternice (comparativ cu cele de 
dreapta-centru-dreapta), resurse administrative şi financiare 
enorme pentru ai cumpăra „pe cei independenţi”, de aceea 
votul mixt este tocmai ceea ce îi favorizează cel mai mult. 
Circul cu votul uninominal a fost o făcătură a lui Plahotniuc. 
„Cedând” în favoarea votului mixt Plahotniuc doreşte să fie 
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privit, în special de occidentali, ca un conciliator, capabil să 
facă un pas înapoi. Este un circ jucat prost, de altfel ca şi 
multe altele ţesute de „păpuşar”. 

Şi plasarea lui Lupu în cursa electorală a fost un truc de 
al lui Plahotniuc pentru a zădărnici ieşirea în turul doi a 
candidatului dreptei. Atunci când a devenit clar că în turul 
doi va ieşi şi candidatul dreptei Maia Sandu (în mare parte 
după unirea eforturilor celor doi!) Plahotniuc şi-a retras 
marioneta (pe Lupu) cerând pentru prostime de la posturile 
sale de televiziune susţinerea Maiei Sandu, iar prin structurile 
puterii dând ordin lacheilor săi (în special din structurile 
puterilor locale) să-l susţină masiv pe Dodon. Rezultatul nu 
s-a lăsat mult aşteptat. Având la dispoziţie o scurtă campanie 
electorală de doar vreo trei săptămâni (în calitate de candidat 
unic), fiind supusă unui tir încontinuu de tot soiul de 
minciuni inventate de pe ecranele televiziunilor lui 
Plahotniuc şi Dodon, fără bani, fără structuri teritoriale, fără 
susţinerea necondiţionată a dreptei, dna Maia Sandu a 
câştigat într-un mod miraculos, dar victoria ia fost furată prin 
fraude electorale masive, comise de Plahotniuc. 

Ne aflăm într-o situaţie fără precedent în această scurtă 
istorie de 25 de ani de aşa-zisă independenţă. Aici îmi vine din 
memorie un banc sovietic trist pentru noi despre doi cerşetori. 
„La ieşirea din staţia de metrou Octeabrskaia stau doi 
cerşetori. Unul şi-a agăţat de gât o pancartă pe care scria „Eu 
sunt rus”, iar al doilea – o pancartă cu inscripţia „Eu sunt 
evreu”. Trecătorii mai miloşi se uitau cu scârbă la „cerşetorul 
evreu” şi aruncau rubla în pălăria „cerşetorului rus”. În 
sfârşit, unuia din trecători, fiindu-i jale de „cerşetorul evreu” 
cu pălăria goală, s-a apropiat de el spunându-i: „De ce ţi-ai 
agăţat această pancartă! Nu ştii oare care este atitudinea 
ruşilor faţă de evrei? (era perioada sovietică mai târzie!)”. 
După ce trecătorul plecase, „cerşetorul evreu” îi spune „celui 
rus”: Auzi, Avram! Prostul ăsta ne învaţă cum să facem 
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business”. Cât de bine se potriveşte acesta cu situaţia jalnică de 
astăzi din Basarabia, unde Dodon şi Plahotniuc fac business 
politic în stilul celor doi. „Rusul” Dodon îşi etalează cu exces 
de zel opţiunea estică, iar „evreul” Plahotniuc – opţiune 
vestică, proeuropeană. Stăpânul din Kremlin se mândreşte cu 
kremlinezii săi care fac un bussines politic de succes. 

În această piesă de teatru politic pur basarabenesc 
Plahotniuc a avut un rol de „cistilşcik” (un termen folosit în 
lumea interlopă, un fel de „sanitar”). Vă mai amintiţi cum a 
apărut acest „personaj sinistru” în vârful politicii? Prin iunie 
2009, când pregătirile către alegerile parlamentare repetate 
erau în toi, M. Lupu, proaspăt preşedinte al PDM, declara că 
Plahotniuc face parte din „familia Voronin” (ştia el ce ştia, 
fiind ieşit din aceeaşi familie!) ca doar la o săptămână până la 
alegerile parlamentare din 29.07.2009 numele lui Plahotniuc 
să apară pe locul doi (după M. Lupu) în listele electorale 
PDM. Care a fost cauza acestei „metamorfoze”? 

Explicaţia ar fi: atunci a fost în aplicare un plan (de 
lungă durată!) de distrugere a dreptei-centru-dreptei. Era 
foarte clar că Kremlinul nu mai putea miza pe mârţoaga 
voronistă. Şi acest „cistilşcik” şi-a îndeplinit cu brio 
misiunea. A scos pe linie moartă partidul care devenise cu 
ponderea cea mai mare în parlament (în 2010 luase 32 de 
mandate). Îngâmfatul de Filat a căzut prosteşte în mrejele 
„păpuşarului”. În loc să devină erou naţional, asigurând  
integrarea reală proeuropeană a Basarabiei, până la urmă a 
ajuns în locul pregătit de Plahotniuc – la dubă. Chiar şi după 
alegerile din 2014 PLDM mai rămânea o putere cu 23 de 
mandate, aflându-se pe locul doi după partidul lui Dodon, 
căruia Plahotniuc ia asigurat 25 de mandate prin retragerea 
din cursa electorală (pe ultima sută de metri) a partidului lui 
Usatîi, puterea reală a PSRM de atunci fiind de maximum 10-
15 mandate.  

Rămas fără lider, PLDM s-a transformat într-o corabie  
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avariată fără cârmă. În scurt timp „păpuşarul”, folosind 
ingenios şantajul cu dosariade, corupere, slăbiciunile unor 
parlamentari „...acceptaţi în partid şi promovaţi din greşeala 
liderului (adică a lui Filat!) care îşi doreau funcţii, influenţă 
pentru a-şi realiza propriile interese”, cum menţionează cu 
regret unul din fruntaşii PLDM rămas pe poziţii, Iurie Ţap, din 
fracţiunea PLDM de 23 de deputaţi după alegerile din 2014 
(partidul lui Plahotniuc acumulase doar 17!) au rămas doar 5 
(dacă mai pleacă un deputat, fracţiunea PLDM dispare). 
Plahotniuc a alimentat abil adversităţile dintre Filat şi Ghimpu, 
făcându-i să se bată între ei ca doi berbeci. Astăzi PLDM 
practic nu mai există. Dar şi PL ca forţă politică decidentă nu 
mai există. Părăsirea de liberali a ultimei şedinţe de parlament 
nu a mai putut influenţa rezultatul scontat de Plahotniuc. Acum 
prin dosariada declanşată de Plahotniuc contra Partidului 
Liberal (a se vedea dosarul ministrului liberal Chirinciuc, a 
membrilor echipei lui Chirtoacă la primărie ş.a.) ultimul este 
scos şi el pe linie moartă. În această situaţie extrem de incertă 
(pentru segmentul de dreapta!) Dodon şi Plahotniuc 
controlează totul, iar „nunta” lor care va urma după logodnă, 
va fi una mortală pentru segmentul de dreapta.  

Ce s-ar mai putea salva în această situaţie? Pe fundalul 
mizeriei de la Chişinău un licăr de nădejde a apărut la orizontul 
vestic: planul lui Putin a eşuat. Franţa, citadela democraţiei, 
rămâne în Uniunea Europeană, formând împreună cu Germania 
(după plecarea britanicilor!) temelia Uniunii Europene. După 
alegerile prezidenţiale de duminică, prin care Macron devine 
preşedinte, Franţa a fost salvată. Mâna Moscovei nu a 
funcţionat în Franţa. 

Poza candidatei Marine Le Pen alături de preşedintele 
Rusiei, V. Putin, a contat foarte puţin pentru alegătorii francezi, 
care înţeleg ce înseamnă pericolul rus. Din păcate, alegătorul 
nostru nu este (deocamdată!) ca cel francez, dar să sperăm că 
se va trezi. 
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De fapt marea problemă a noastră nu este în moş Ion, în 

simplul alegător, ci în liderii pe care nu-i avem. Este clar 
pentru oricine cu puţină brumă de înţelegere a situaţiei că doar 
o largă, o foarte largă coalizare a dreptei ar putea stopa 
revanşismul celor doi, care se pregătesc intens de alegerile din 
2018.  

Pentru a-l stopa pe acest kremlinez Dodon, mă întreb de 
ce extrem de importanta iniţiativă a tinerilor de la ODIP 
privind colectarea semnăturilor pentru demiterea lui Dodon nu 
este susţinută? Folosind structurile din teren, pe care de bine, 
de rău le au partidele de dreapta, colectarea numărului necesar 
de semnături nu ar fi o problemă. Lui Dodon, lipsit de această 
resursă administrativă cum este preşedinţia folosită doar în 
scopuri partinice, îi va veni mai greu să-şi realizeze misiunea 
diabolică. Chiar şi ultima caravană a lui Dodon la Taraclia, 
Comrat şi Căuşeni (în aceeaşi zi!) a avut un pronunţat caracter 
electoral. „Am participat la Liturghia divină cu prilejul zilei 
Sfîntului Gheorghe Biruitorul, precum şi la acţiunile festive 
consacrate aniversării a 200 de ani a Bisericii Sfîntului 
Gheorghe din Taraclia... Sunt bucuros că în această zi 
semnificativă am fost alături de fraţii noştri bulgari (se 
pregăteşte kremlinezul de alegerile parlamentare din 2018 când 
are toate şansele (pe fundalul impotenţei absolute a dreptei!) să 
preia puterea absolută în acest colţ de ţară atât de prost 
guvernat)”, declară kremlinezul. Campionul la capitolul 
„duplicitate” continuă în stilul său. După ce cu 5 zile în urmă a 
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mărşăluit învăluit de steaguri şi pancarte cu o puzderie de stele 
satanice, duplicitarul Dodon revine la masca de mirean pios.  

Vorbind de nunta celor doi va trebui să ne aşteptăm la un 
atac deschis a tot ce a mai rămas cât de cât naţional. 
Următoarea victimă liberală va fi la sigur Ministrul Educaţiei 
dna C. Fusu, pe care Plahotniuc o va ceda. Dodon are nişte 
datorii faţă de alegătorii săi. Promiţându-le, în primul rând, că-i 
va pune la dubă pe hoţii miliardului furat, au trecut mai mult de 
cinci luni dar hoţii rămân bine mersi la libertate. Chiar şi 
principalul inculpat în Furtul Secolului I. Şor se odihneşte în 
„arest la domiciliu”. Este clar că la acest capitol nu poate să 
facă nimic fiindcă ar trebui să înceapă de la el, de la madam 
Greceanîi, implicaţi în acest megafurt. Pentru a ascunde acest 
lucru să ne aşteptăm la o activizare a lui Dodon în soluţionarea 
promisiunilor electorale pe alte domenii: înlocuirea limbii 
române cu „limba moldovenească”; înlocuirea Istoriei 
Românilor cu anacronica „Istorie a Moldovei”; înlocuirea 
tricolorului, care este prea apropiat de cel românesc, cu o 
făcătură dodonistă cu chipul său în centru ş.a. 

Acum ne aşteptăm la un final trist în lunga epopee a 
Primăriei. Prin desantarea acum doi ani a lui Ivan Ceban din 
fotoliul călduţ de parlamentar în cel de consilier municipal 
Dodon a început distrugerea metodică a conducerii locale 
proeuropene pronaţionale. Cu toate greşelile lui Chirtoacă (şi 
refuzul de a deveni lider al PL fapt care, la sigur, l-ar fi salvat, 
şi unele greşeli în formarea echipei), Capitala nu poate fi dată 
pe mâna lui Ivan Ceban, care se vede deja înscăunat în fotoliul 
de primar (cu ajutorul grupului de consilieri al lui Leancă!).  

„De la o vreme încoace o linişte suspectă s-a aşternut în 
tabăra unioniştilor din R. Moldova: nimeni nu face nimic 
pentru reanimarea acestui curent (pe linie politică), nimeni nu 
încearcă să preia nişa electorală lăsată liberă de liberali, 
nimeni nu face nicio mişcare de ordin practic pentru 
pregătirea referendumului din 2018 de reunificare a Republicii 
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Moldova cu România (despre care la un moment dat se vorbea 
destul de mult) etc. Cert este că ceva se întâmplă cu curentul 
unionist din Moldova (din punct de vedere politic) şi acest ceva 
e prevestitor de mari schimbări. Dacă vor fi pozitive sau 
negative, vom vedea deja în timpul apropiat”, scrie jurnalistul 
Dumitru Spătaru formulând 5 scenarii posibile pe dreapta.  

Ce ar trebui făcut ca schimbările să fie cât de cât 
pozitive? Pentru a evita greşeala din alegerile prezidenţiale din 
toamna trecută, ar trebui demarată de urgenţă procedura de 
coalizare a tuturor forţelor naţionale. Pe centru-dreapta ar 
trebui să apară o singură forţă din PAS, PPDA, PPEM, din ce a 
mai rămas din PLDM, PDA ş.a. Pe segmentul de dreapta este 
strict necesară apariţia unei singure forţe liberale din aşchiile 
liberale PL, PLR, PNL, Dreapta ş.a. Avem nevoie de o nouă 
forţă unificatoare nu de lideraşi orgolioşi şi miopi. Lideraşii  
să-şi mai taie din ţâfnă, din elanul patriotard, să permită 
apariţia unui grup care să-i poată uni. Aici este foarte 
importantă poziţia membrilor de rând, a conducerilor de 
nivelurile inferioare. Eu nu cred că printre membrii acestor 
partiduţe nu au rămas oameni treji. Fără o coalizare majoră a 
celora care constituie cel puţin 50% din electorat nu avem nicio 
şansă de a stăvili tăvălugul dodonist-plahotniucist. Pe 
Plahotniuc nu-l mai sperii nici cu sute de mii de manifestanţi 
dar mite cu câteva sute câţi au fost la recentul protest. Este 
foarte clar că doar apariţia acestor două poluri de coalizare pe 
dreapta-centru-dreapta ne mai poate salva. 

În final vin cu tristul îndemn: „Deşteaptă-te, române!”. 
Duşmanul se caţără deja pe pereţii cetăţii Neamului. 
 

Literatura şi Arta, nr.19, 11.05.2017. 
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SOCIALISTUL CAPITALIST LA „SĂRBĂTOAREA 
OAMENILOR MUNCII”! 

 
       Dacă ar fi să se 
acorde titlul de 
campion la capitolul 
„duplicitate”, acesta ar 
fi Dodon. Doar cu 
două săptămâni în 
urmă se afla la 
Catedrală, în mijlocul 

icoanelor, cu întreaga sa familie, printre „ALEŞII” care 
împărţeau Focul Haric adus în ajunul Paştelui de la Locul 
Sfânt, iar pe 1 mai mărşăluia într-o mare de steaguri şi pancarte 
cu steaua satanică alături de întreaga familie şi prietenii săi ruşi 
invitaţi, parlamentarii Burkov şi Valuev, scandând lozinci gen 
„Victorie!” (asupra cui? Poate asupra sărăciei şi capitaliştilor 
prosperi? Dar tocmai Dodon este unul dintre ei!). „Socialiştii – 
pentru dreptate”.Despre care dreptate dodonistă vorbesc 
„socialiştii”? Poate despre cea de reîmpărţire a pieţei 
economice cu Plahotniuc? „Rusia, Rusia”, declaraţie scandată 
după discursul boxerului parlamentar Valuev (nu este pentru 
prima oară când acesta ne „fericeşte” cu prezenţa sa). Este clar 
ce viitor le pregăteşte Dodon celor mulţi şi creduli, pe care-i 
poţi cumpăra cu astfel de braşoave sau cu găleata de medalii. 
Chiar şi mult criticata procedură de înmânare a distincţiilor de 
stat de către fostul preşedinte Timofti Dodon a fost 
transformată într-un instrument electoral de cumpărare a 
viitorilor susţinători în alegerile parlamentare din 2018. Din 
cele 13 distincţii acordate în preajma sărbătorii de 1 mai, 8 
distincţii au revenit unor persoane de etnie rusă, găgăuză, 
bulgară, toate aceste etnii constituind, conform recentului, 
puţin peste 6%. Deci peste 60% dintre medalii date unor 
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reprezentanţi doar a 6% din populaţie. Nici pe timpurile urss nu 
avea loc o atare disproporţie la acordarea distincţiilor.  

Să analizăm niţel declaraţiile personale ale acestui 
grangur socialist-capitalist. „Ziua Internaţională a Solidarităţii 
Muncitorilor este o sărbătoare a noastră, a oamenilor 
muncii...”, a declarat belicos duplicitarul Dodon. Da, în special 
a „omului muncii” Dodon, care „în sudoarea frunţii”, încălcând 
toate canoanele solidarităţii proletare, „a agonisit” o avere de 
milioane, devenind capitalist milionar prosper, iar pe adevăraţii 
„oameni ai muncii” hrănindu-i cu braşoave socialiste despre 
„sfinţenia” acestei sărbători. Până mai ieri, acelaşi lucru îl 
declara un alt „om al muncii”, comunistul nr. 1 Voronin, cu 
fecioraş miliardar!  

Să încercăm să aducem unele explicaţii legate de această 
sărbătoare care nu ar fi una rea dacă nu ar fi fost ideologizată 
de toţi cei care o folosesc pentru prostirea adevăraţilor „oameni 
ai muncii”. Data de 1 mai apare pentru prima dată în legătură 
cu întrunirea din anul 1886 a Federaţiei Sindicatelor din Statele 
Unite şi Canada (precursoarea Federaţiei Americane a Muncii). 
George Edmonston, fondatorul Uniunii Dulgherilor şi 
Tâmplarilor, a iniţiat introducerea unei rezoluţii care stipula ca: 
„8 ore să constituie ziua legală de muncă de la, şi după 1 mai 
1886”. În 1888, la întrunirea Federaţiei Americane a Muncii, s-
a stabilit ca ziua de 1 mai 1890 să fie data pentru susţinerea, 
prin manifestaţii şi greve, a zilei de muncă de 8 ore. Dar, în 
1889, social-democraţii afiliaţi la aşa-numita Internaţională a 
II-a au stabilit, la Paris, ca ziua de 1 mai să fie o zi 
internaţională a muncitorilor. La scurt timp, Federaţia 
Americană a Muncii s-a dezis cu totul de 1 mai, celebrând în 
schimb Labor Day („Ziua Muncii”) anual, în prima zi de luni a 
lui septembrie. Deci, tocmai cei care au iniţiat această 
sărbătoare s-au dezis de ea din momentul când ea a fost 
ideologizată.  
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Ulterior această sărbătoare a fost preluată de mai multe 
regimuri totalitare. Rusia bolşevică a fost cea care a imprimat 
acestei sărbători cea mai mare încărcătură ideologică, însoţită 
de tot soiul de defilări propagandistice (cum a fost şi cea de 1 
mai recent la Chişinău). Şi regimul totalitar naţional-socialist al 
lui Hitler a folosit această sărbătoare pentru a-şi realiza 
scopurile, transformând-o într-o „sărbătoare a comunităţii 
naţionale germane”, promiţându-se construirea unui socialism 
naţional, în centrul căruia nu se mai aflau muncitorii, ci arianul 
considerat un prototip al celor ce muncesc. Un discurs rostit de 
Hitler la 1 mai 1933 este edificator în acest sens: „Certurile şi 
neînţelegerile simbolizate de lupta de clasă se transformă 
acum într-un simbol al unităţii şi înălţării naţiunii” 
https://ro.wikipedia.org/wiki/ Ziua_Muncii - cite_note-3. Ziua 
de 1 mai a fost transformată şi de către nazişti într-o sărbătoare 
propagandistică.  

Neobolşevicii Voronin, Tkaciuk, Dodon ş.a. au 
transformat această sărbătoare într-o adevărată parodie la ceea 
ce a fost în 1886. La 1886 muncitorii din Chicago, New York 
se aflau de o parte a baricadei, de cealaltă parte aflându-se 
„ticăloşii de capitalişti”. Pe 1 mai curent, la Chişinău şi unii şi 
alţii se aflau de aceeaşi parte a baricadei (Dodon, Greceanîi, 
Ceban ş.a. alături de mulţi amărâţi de bugetari!). Cu cine atunci 
luptă aceşti granguri socialişti? Poate cu spiritul nostru 
naţional, pentru a ne încorpora din nou cât mai rapid în 
imperiul rusesc, pentru a aduce cât mai rapid Siberia la noi 
acasă (ca o avertizare natura ne-a demonstrat posibilitatea 
realizării acestui lucru!). Ca o picătură de dohot pentru 
sărbătoarea lui Dodon a fost inspirata acţiune a tinerilor din 
Asociaţia „Onoare, Demnitate şi Patrie” (ODIP), care au 
organizat în PMAN (legal!) comemorarea a 80 de ani a celui 
care a fost regretatul Ion Vatamanu. Astfel acest Pavlik 
Morozov cu adepţii săi au mărşăluit prin PMAN sub frumosul 
imn românesc „Deşteaptă-te, române!”. Bravo tinerilor! 

https://ro.wikipedia.org/wiki/
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Să mai încercăm o dată să dezvăluim adevărata esenţă a 
acestui kremlinez Dodon. Mare belea ne-am adus pe capul 
nostru şi nu ştim cum vom scăpa de ea (poate doar prin 
susţinerea masivă a tinerilor de la ODIP în vederea colectării 
semnăturilor pentru demiterea lui Dodon). Vor fi folosite 
informaţii oficiale precum cele din declaraţiile pe venituri ş.a. 
Conform declaraţiilor depuse, Igor Dodon este posesor a 
următoarelor bunuri imobile şi mobile: o casă de locuit cu un 
teren aferent în mun. Chişinău, un credit de 1.47 mln lei, 
contractat în 2013 (de la banca lui Plahotniuc!) cu rata dobânzii 
de 8% (cineva dintre dvs. oameni ai muncii muritori de rând aţi 
putea primi un astfel de credit avantajos?).  

Obişnuit cu coţcării de tot soiul, nu e de mirare că a fost 
şi de această dată prins cu mâţa-n sac (cum a mai fost cu vreo 
opt ani în urmă, când a fost nevoit să întoarcă statului peste 
72.000 de lei însuşiţi necinstit). Astfel Declaraţia de venituri 
din 2010 nu conţine informaţii despre proprietăţile acumulate 
până la data depunerii declaraţiei, în timp ce în declaraţia din 
2009 aceste informaţii sunt incomplete. Se observă 
neconcordanţa dintre mărimile declarate ale casei de locuit, 
suprafaţa acesteia crescând de la 162.1 m2 la 422.8 m2. 
Oligarhul în devenire Dodon a intrat şi pe piaţa hotelieră. Se 
pune întrebarea: cine sunt stăpânii celor mai de lux, hoteluri 
din Republica Moldova? Hotelul Nobil aparţine oligarhului 
Plahotniuc, iar hotelul President – oligarhului în formare          
I. Dodon, cu toate că este ascuns sub numele unui originar din 
satul său de baştină, Sadova. De rezonanţă este afacerea GRAD 
sau legătura ascunsă dintre fraţii Dodonşi deputatul socialist 
Radu Mudreac, care şi-ar fi ridicat un centru comercial chiar în 
inima Capitalei (din ce bani?). De asemenea, în 2015 baza 
turistică „Sadovo” îşi schimbă stăpânul, ajungând, prin 
intermediul unei firme off-shore, în posesia unor persoane 
apropiate lui Igor Dodon.  
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Trezeşte semne de întrebare preţul derizoriu de vânzare al 
automobilului Toyota RAV 4 în anul 2014 (10 000 de lei) după 
ce a fost procurat, în 2013, cu circa 122 700 de lei. Începând cu 
anul 2009, în declaraţiile sale de avere nu se mai regăsesc 
automobilele Mazda 6 şi Nissan Micra, declarate de Igor 
Dodon în 2008. În 2009 demnitarul nu a raportat venituri 
obţinute în urma unei eventuale înstrăinări a acestor 
automobile. În baza acestor declaraţii oficiale cineva a construit 
o diagramă de venituri ale lui Dodon pentru perioada 2008-

2015. Din diagramă se observă că, pe vremea lui Voronin, el 
era omul cu venituri relativ obişnuite. Din 2009 încep să apară 
venituri relativ constante până în 2012, în 2013 veniturile cresc 
de peste patru ori, iar imobilele – de circa 10 ori. De unde a 
acumulat acest amărât de bugetar toate aceste bogăţii (toată 
viaţa a fost în diverse posturi cu salarii limitate!), deşi nici el, 
nici soţia sa nu deţin firme? Cu toate acestea, numele lui 
Dodon este implicat, discret, prin diverşi intermediari, inclusiv 
rude apropiate, în afaceri de milioane. Cumnata sa, de 
exemplu, administrează un SRL care a câştigat în ultimii ani nu 
mai puţin de 50 de licitaţii publice în sumă de peste 1,5 
milioane de lei, în timp ce cumetri, prieteni şi colegi de partid,  
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aparent săraci, deţin firme care dezvoltă afaceri prospere. Este  
confuză argumentarea lui Dodon precum că părinţii (nişte 
pensionari amărâţi ca mulţi alţii!) l-ar fi ajutat să-şi procure 
palatul de la Chişinău. Unii consăteni de-ai săi spun că, 
dimpotrivă, el şi-ar fi ajutat părinţii la repararea şi renovarea 
casei părinteşti (unde l-a dus duminica trecută pe prietenul său 
Valuev).  

Şi atunci totuşi cine este acest coţcar socialist-capitalist, 
care tulbură apele în Basarabia, pentru ca Rusia să prindă mai 
lesne peştişorul basarabean? O coadă de topor, un ivan fără 
patrie, fără neam. 

Literatura şi Arta, nr.18, 03.05.2017. 
http://confluente.ro/valeriu_dulgheru_1493775884.html 
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MARELE EŞEC AL INTELECTUALILOR 
 

„Aţi văzut vreodată un „intelectual” în timpul unei crize 
politice, sau unei prefaceri internaționale? Nu numai că e uluit 
si neinformat, asta încă n-ar fi o rușine prea mare. Dar e dea 
dreptul înspăimântat, e copleșit de frică, e paralizat de 
panică. Umblă aiurit, pune întrebări oricui, ascultă pe oricine 
îi vorbește, are o încredere oarbă în orice dobitoc politic – şi 
tremură pentru viaţa şi libertatea lui ca cel din urmă dintre 
sclavi… Si caută pretutindeni sprijin, adăpost, încurajare. 
Renunță la orice demnitate personală, uită cu desăvârșire 
misiunea lui istorică; frica face din el o lichea şi un sclav 
(firește, vorbesc numai de intelectualul pur, de cel fără 
aderenţe cu partidele sau grupările politice)… Nu am nimic de 
zis contra intelectualilor care trec de o parte sau alta a 
baricadei îndemnați de o anumită conștiința socială sau 
națională. Dar îmi repugnă lașitatea intelectualilor 
apolitici…O naţiune nu înfrunta eternitatea nici prin 
politicienii ei, nici prin armata ei, nici prin țăranii sau 
proletarii ei – ci numai prin ce se gândește, se descoperă şi se 
creează între hotarele ei. Forțele care musca din eternitate, 
forțele care susţin istoria unei tari si-i alimentează misiunea ei 
– n-au nimic cu politicul, nici cu economicul, nici cu socialul. 
Ele sunt purtate si exaltate numai de către "intelectualii" unei 
tari, de avangarda care singura, pe frontierele timpului, lupta 
contra neantului…” scria acum peste 80 de ani în urmă marele 
filozof român Mircea Eliade în articolul său „De ce sunt 
intelectualii laşi?...”.  

Câtă dreptate a avut marele filozof Mircea Eliade şi cât 
de actuale sunt şi astăzi observaţiile sale. Din păcate această 
stare de lucruri s-a văzut foarte bine la recentele alegeri 
prezidenţiale. Toată lumea vedea, simţea pericolul dodonist, 
însă în loc să se unească într-un front comun împotriva 
pericolului iminent s-au lăsat duşi de apă. Parcă nimeni nu voia 
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ca Dodon să devină preşedinte, dar el a devenit (din cauza 
pasivităţii multora dintre noi, intelectualii). Un mic efort, un 
foarte mic efort să fi fost depus din partea intelectualilor în 
alegerile prezidenţiale trecute kremlinezul Dodon nu mai ieşea 
ca păduchele în frunte să ne creeze de râs acum în faţa întregii 
lumi, să ne facă atâtea probleme. Este cazul când intelectualii a

u măsurat de zece ori şi nu au tăiat niciodată. Marea vină în 
ceea ce s-a întâmplat o poartă intelectualul. Ajuns pe spinarea 
lui moş Ion la înălțimea la care se află, având capacitatea de a 
înțelege mai bine multe situaţii complexe, intelectualul are 
datoria morală să-l ajute pe moş Ion în aceste probleme.  

Doar împreună, intelectualul şi omul simplu, pot rezolva 
problemele cu care se confruntă acest colţ de ţară atât de prost 
guvernat. Cât de bune sunt sfaturile preotului-poet Alexe 
Mateevici, dar uitate de intelectualii de astăzi. „...Să nu ne 
alipim la partide străine, care nu luptă pentru neamul nostru, 
şi să nu luptăm pentru interesele de clasă, ci pentru cele de 
obşte, naţionale... Să nu uităm norodul, ţărănimea care a 
suferit atâtea până acum! Să-1 luminăm (dar noi ce facem? 
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Doar îl criticăm!), să mergem mână în mână cu el, căci fără 
noi el nu poate face nimic, după cum noi nu putem face nimic 
fără el...”. „Să mergem în norod, să-l luminăm”, ne îndeamnă 
preotul-poet Mateevici. De ce nu am făcut acest lucru în 
alegerile prezidenţiale trecute? De ce l-am lăsat pe bunul dar 
credulul nostru ţăran „să se alipească de partide străine”, l-am 
lăsat pradă minciunilor care au curs gârlă de la puzderia de 
televiziuni dodoniste pe capul bietului om simplu debusolat de-
a binelea. Să se fi dus fiecare intelectual în satul său de baştină 
(majoritatea intelectualilor de astăzi sunt veniţi de la ţară!) şi să 
le fi deschis ochii consătenilor săi cel puţin asupra unor 
minciuni evidente (de exemplu cea cu cei 30000 de sirieni care 
vor fi aduşi de M. Sandu, sau despre satanismul Maiei Sandu şi 
creştinismul lui Dodon), sunt sigur că rezultatul ar fi fost altul 
şi nu l-am fi avut pe acest s(c)lav putinist pe capul nostru.  

Oricât nu l-am critica pe alegătorul simplu totuşi în 
alegerile trecute el a fost cel mai responsabil. Fără o campanie 
electorală normală (susţinută declarativ de către mai mulţi până 
la urmă d-na Maia Sandu a rămas cam singură faţă în faţă cu 
maşinăria ghoebelsovistă de minciuni dodonistă), fără structuri 
de partid bine structurate în teritoriu (partidul PAS era tocmai 
în proces de formare), bombardat de o avalanşă de 
dezinformaţii şi minciuni, electoratul totuşi a votat-o pe Maia 
Sandu cu un vot câştigător, furat, de altfel, de Dodon prin 
găinăriile electorale pe care le-au comis, justiţia noastră fiind 
oarbă şi mută.  

Acum îi auzi pe foarte mulţi intelectuali care dezaprobă 
găinăriile kremlinezului Dodon dar trenul a trecut. Deunăzi 
ascultam confesiunile unui coleg că în satul lui de baştină 70% 
din locuitori sunt de vârsta a treia, care l-au votat majoritar pe 
I. Dodon. I-am pus întrebarea: dar ce a făcut el personal pentru 
a schimba cumva lucrurile? A fost măcar o data în sat să se 
întâlnească cu consătenii săi să le mai explice nişte lucruri 
cunoscute la Chişinău şi absolut necunoscute la ţară? 
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Din cauza pasivităţii noastre în fruntea frunţii avem ce 
avem. Un mancurt fără neam I. Dodon căruia îi pare rău că 
ruşii au ocupat atât de puţin la 1812. „E rău că Rusia nu a 
ocupat întreaga Moldovă. Am fi avut astăzi o Moldovă Mare” 
declara kremlinezul Dodon în inima imperiului. Sunt sigur că şi 
el va ajunge la gunoiştea istoriei cum s-a întâmplat cu M. Lupu 
care a declarat cam acelaşi lucru. „...Mă bucur de faptul că la 
1812 Rusia a ocupat o parte din teritoriul Moldovei şi astăzi 
avem statul Republica Moldova”. Unde este acum acest Lupu 
cu accent dâmboviţean? La groapa de gunoi. Acolo va ajunge 
şi coada de topor Dodon, dar când? Cât rău va mai reuşi să 
producă acest baistruc, lăsat să-şi facă de cap.  

El şi cu adunătura sa de alde Ceban, Batrîncea, Ţurcan 
ş.a. îşi va face de cap atât timp cât le vom permite. Dar cine să 
le tempereze elanul dacă dreapta după duşul rece din toamnă se 
comportă de parcă nu s-a întâmplat nimic. Nicio încercare de 
unificare a forţelor atât de răzleţite. Doar A. Şalaru, cel care a 
fost chiar la începuturile Mişcării de Eliberare Naţională cu 
minunatul său cenaclu „Alexe Mateevici”, încearcă să 
construiască ceva pe ruinele dreptei. Este sincer în ceea ce face 
dar fără susţinere nu va face multă treabă. Şi PLR la început 
declara idei frumoase şi unde e acum? Dar şi proaspătul 
partiduţ „Dreapta” al dnei A. Guţu a demonstrat ce poate face 
în recentele alegeri prezidenţiale. Şi pomposul (ca denumire!) 
PNL al dnei V. Pavlicenco a demonstrat în ultimii zece ani de 
când doamna îl conduce, ce poate face. În a. 2014 vine cu o 
declaraţie frumoasă „PNL rămâne cu obiectivul unionist — 
singurul ce ne poate schimba viaţa în bine” şi ia tocmai 0.43%; 
în 2010 – 0.64%, iar în 2009 s-a retras din cursă. După atâtea 
„succese” un lider al unui veritabil partid îşi dădea demult 
demisia. Avem însă, noi basarabenii, un specific naţional la 
acest capitol. 

Priveam deunăzi o emisiune a dnei Barbăroşie de la 
Moldova 1, avându-i ca invitati pe dna V. Pavlicenco, ziaristul 
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N. Negru şi dna M. Sandu, liderul PAS. M-am împlut de năduf 
privind comportamentul dnei V. Pavlicenco.  Se discutau 
probleme stringente despre situaţia din acest colţ de ţară cu 
Dodon în frunte, iar dna Pavlicenco se juca cu smartfonul, 
căutând materiale compromiţătoare pe M. Sandu. Avem marea 
belea pe capul nostru Dodon, care în modul cum  s-a comportat 
dna Pavlicenco în emisiunea respectivă, are toate şansele să 
câştige alegerile parlamentare, pe care le forţează acum de zor 
(îşi dă seama kremlinezul că acum e momentul, peste un se mai 
pot schimba lucrurile) iar vorba populară „baba se piaptănă”. 
Chiar să nu-ţi dai seama cât de ridicol devii. Dna M. Sandu a 
demonstrat că poate fi un lider, poate câştiga, câştigând practic 
alegerile prezidenţiale din toamnă. Ce a demonstrat dna 
Pavlicenco în cei 10 ani de preşedinţşie a PNL – a luat sub 1% 
în toate alegerile. Să nu-şi dea seama ca toarnă apă la moara lui 
Dodon. De partiduţul lui M. Ghimpu nici nu mai vorbim. Atât 
de promiţător odinioară şi ajuns atât de jalnic. 

Situaţia este, într-adevăr, extrem de alarmantă. Cu o 
astfel de dreaptă dezbinată nu avem nicio şansă să stăvilim 
avalanşa dodonistă. Iar Dodon va reuşi să facă nestingherit de 
nimeni tot ce-i tună prin cap. Ultima lui ispravă – schimbarea 
ambasadorului de la Moscova, Braghiş, cu sluga lui –Neguţă, a 
fost făcută atât de rapid şi fără prea multă gălăgie. S-a făcut 
aceasta fără susţinerea lui Plahotniuc? Mă îndoiesc. Dar câte 
altele le va face tot cu susţinerea lui Plahotniuc. 

Deosebit de periculoasă este activitatea lui Dodon legată 
de Transnistria. Ideea putinistă de federalizare sub o formă sau 
alta planează în aer. La comanda lui Putin şi clica de la 
Tiraspol a mai muiat-o cu independenţa lor. Aceasta trebuie să 
ne deranjeze. Acum, cu concursul kremlinezului Dodon, Rusia 
vrea să pună pe umerii contribuabililor din dreapta Nistrului 
această enormă datorie (miliardul furat, pe care tot cetăţenii 
trebuie să-l întoarcă, ne va părea o floare la ureche pe lângă 
cele 6,5 mlrd dolari ale transnistrenilor puse pe umerii noştri), 
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dar şi gravele probleme economice actuale ale Transnistriei să 
le pună tot pe spatele nostru. Pe noi, cei din dreapta Nistrului, 
ne mai ţin în continuare de boi alde Ivan Ivanovici, plecaţi la 
Tiraspol, aşa cum ne-au considerat 50 de ani. Deunăzi m-au 
stupefiat destăinuirile unei jurnaliste rusoaice de la una din 
televiziunile lui Dodon că „...cei din Transnistria vin să se 
lecuiască la Chişinău, vin după cumpărături la Chişinău, îşi 
fac studiile la Chişinău”. Şi aceasta iarăşi pe umerii 
contribuabililor din dreapta Nistrului, cei din partea stângă 
necontribuind cu nimic la buget.  

Şi atunci ce-i de făcut?  
Din cauza aceleiaşi laşităţi a intelectualilor riscăm să 

pierdem alegerile parlamentare din 2018 (s-ar putea să fie 
anticipate). Există o singură cale: unificarea tuturor forţelor 
naţionale şi crearea de urgenţă a unui partid, bloc de partide, 
care să se pregătească de campania electorală, pe care Dodon şi 
Plahotniuc deja au început-o. Intelectualii să demonstreze că 
marele filozof M. Eliade nu a avut dreptate, să fie mai hotărâţi 
şi să-i impună pe lideraşii partiduţelor de dreapta să se aşeze la 
masa de tratative, să se creeze ceva unificator, să fie aleasă o 
conducere credibilă care să facă ceva nu numai declaraţii 
frumoase.  

Aş veni cu un îndemn în stilul comuniştilor de ieri (astăzi 
sunt doar comunişti (socialişti) capitalişti): Liberali din toate 
partiduţele moarte, muribunde şi nou născute, Uniţi-vă!!! 
 

Literatura şi Arta nr. 10, 9 martie 2017 
http://www.revistasingur.ro/altele/16450-valeriu-dulgheru-

dodon-este-marele-eec-al-intelectualilor.html?q=altele/16450-
valeriu-dulgheru-dodon-este-marele-eec-al-intelectualilor.html 
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VOCAŢIA SATRAPULUI 
 

La o lună de 
preşedinţie a pretinsului 
„preşedinte al întregului 
popor”, rezultatul este 
unul catastrofal. Dodon 
continuă să fie preşedinte 
psrm, să se afle pe 
baricade, postându-se 
împotriva a cel puţin unei 

jumătăţi din populaţie. Aceasta dacă luăm în considerare că la 
recentele alegeri prezidenţiale a participat doar puţin peste 51 
la sută din populaţia cu drept de vot. Votanţii lui Dodon, foarte 
bine organizaţi, s-au prezentat în masă la urne. Cu toate astea, 
participanţii la vot în mare parte nu sunt adepţi ai lui Dodon. 
De aici deducem că Dodon se postează împotriva a cel puţin 
2/3 din populaţie. Halal de aşa preşedinte! 

Acest anarhist socialist Dodon acţionează într-un mod 
distrugător în toate domeniile în stilul mentorilor săi socialişti 
anarhişti, fiind axat pe distrugerea a tot ce în opinia sa 
deformată, compromite cursul său proRusia şi falsa statalitate. 
Încercând să înţeleg comportamentul, acţiunile acestui 
kremlinez, gândul mă duce la unul dintre fondatorii căruia i se 
închină Dodon. Igori (vareagul Ingvar) (Dodonul nostru poartă 
acelaşi nume!), fiul lui Rurik, atacă Kievul şi îi ucide pe unchii 
săi Ascold şi Dir. Nu reuşeşte să consolideze bine noul stat că 
îşi îndreaptă privirile şi oastea spre bogatul Konstantinopol, 
Ţarigrad, dar este înfrânt. Nu reuşise să se formeze bine noul 
stat rus la Kiev că fiul lui Igor, Sveatoslav, porneşte iarăşi 
împotriva Konstantinopolului, intenţionând să-şi mute capitala 
în Dobrogea. Este ucis la retragerea sa spre Kiev şi doar fiului 
său, nepotul lui Igori, îi reuşeşte consolidarea Rusiei kievene, 
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mama pe care, ca pe o fiică rea, atât de mult o detestă actualul 
stat rus.  

Am făcut o paralelă, dar să ne întoarcem la Dodonul 
înfumurat (printre altele, un prieten din Germania mi-a explicat 
că în germană are sens haios!). Doar într-o lună de zile a 
„reuşit” să se implice „dodoneşte” într-un mod distrugător în 
mai toate domeniile. Să încercăm să le luăm metodic, pe rând. 
Pe plan extern a făcut un mare tam-tam în faţa stăpânilor săi de 
la Moscova cu denunţarea Acordului de Asociere la Uniunea 
Europeană, ştiind foarte bine (şi stăpânii lui ştiu acest lucru) că 
nu e de competenţa sa. Supus unor permanente încercări, acest 
colţ de Ţară nu mai reuşeşte să ducă la capăt nicio reformă care 
i-ar face viaţa lui moş Ion mai uşoară. În 25 de ani de aşa-
numită independenţă am încercat mai totul: decomunizarea 
economiei, folosind un soi de capitalism sălbatic, pur 
moldovenesc (unde s-a furat ca în codru!), recomunizarea (pe 
timpul guvernării comuniste), ca, în sfârşit, după aproape un 
sfert de secol de orbecăială în junglă, să facem un pas clar spre 
modelul european, semnând Acordul de Asociere, atât de 
detestat de Kremlin, şi stabilindu-se un plan concret de acţiuni 
de integrare treptată. Desigur, modul ]n care este realizat acest 
plan de acţiuni de guvernarea actuală nici pe departe nu este cel 
care ar trebui să fie, dar totuşi este un început, o mişcare înainte 
(drept dovadă sunt cele câteva miliarde de euro investiţi în 
infrastructura republicii). Chiar şi ortodoxul Lukaşenko îşi 
reorientează ţara spre acest model, distanţându-se de fratele său 
de sânge Putin, spre care cu atâta insistenţă diabolică ne 
îndeamnă „holopul” Dodon.  

Ce face în acest caz Dodonul? Procedează ca 
„...grădinarul care are obiceiul de a apuca planta de rădăcini 
ca să vadă dacă creşte aşa cum trebuie”. El încearcă să smulgă 
această plantă, care abia a prins rădăcini, nepropunând nimic în 
loc. Deschiderea pieţei ruseşti pentru produsele moldoveneşti 
este un bluf. În timp ce Putin ne-a bătut cu sancţiunile 
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economice, ea a fost ocupată de alţii. E un proces firesc. Faptul 
că numărul întreprinderilor moldoveneşti cărora li se va 
permite exportul în Rusia, se va mări cu câteva, iar cele 
preponderent din Transnistria şi Autonomia Găgăuză nu vor 
putea rezolva problema exporturilor moldoveneşti. Dimpotrivă, 
producătorii moldoveni vor pierde şi sectoarele ocupate pe 
piața europeană şi românească. Cred totuşi că Dodon se va 
întoarce de la Bruxelles, unde intenţionează să discute şi aceste 
probleme, cu coada între vine. Din Rusia nu am primit niciun 
ajutor în perioada noastră de veşnică tranziţie, pe când din 
Uniunea Europeană, inclusiv România, ne-au venit investiţii de 
miliarde.  

Tot în planul politicii externe Dodon a înrăutăţit la 
maximum relaţiile cu vecinii – cu Ucraina şi, îndeosebi, cu 
România. Ca un adevărat masochist, Dodon savurează plăcerea 
de a-i ataca pe fraţii săi de sânge. Ce mamă l-a educat pe acest 
mankurt? Însă cele mai distrugătoare acţiuni ale lui Dodon se 
propagă pe plan intern. Ce a distrus chiar din prima zi de 
preşedinte: a smuls steagul UE (cea care acum îl hrăneşte!) de 
pe clădirea preşedinţiei; a înlocuit în bârlogul său limba 

română cu aşa-
numita „limbă 
moldovenească”; s-
a apucat pripit (de 
parcă simte că nu-i 
vor ajunge patru ani 
înainte!) de 
refacerea istoriei; a 
propus o aberantă 
„soluţie dodonistă” 
de înlocuire a 

tricolorului cu un steag improvizat de luptă, chipurile, al vechii 
Moldove; a făcut un prim pas (de când este preşedinte) spre 



 

161 
 

federalizarea Republicii; s-a apucat de capul Academiei de 
Ştiinţe ş.a.m.d. paşi trăsniţi. Anarhist sadea!  

Să ne oprim la unele din ele. Acest „tătuc al naţiunii” în 
calitatea sa de preşedinte şi garant al Constituţiei şi integrităţii 
statului face tocmai contrariul. Chiar în primele zile se 
întâlneşte (de la egal la egal, ca doi ditamai preşedinţi aleşi de 
popor!) cu aşa-numitul preşedinte al Transnistriei, Kranoselski, 
depune flori la monumentul cazacilor morţi în acel război dus 
de Rusia contra tânărului stat recunoscut de ONU), îşi cere 
scuze pentru „sutele de mii de morţi” (de unde a luat aceste 
cifre!) în războiul Republicii Moldova contra Transnistriei 
(chiar aşa scrie şi în manualele de istorie studiată în şcolile şi 
universităţile din Transnistria)”. Este o blasfemie la adresa 
miilor de morţi şi răniţi în acest război al Rusiei contra 
Republicii Moldova.  

Pentru revizuirea Istoriei a creat o aşa-numită comisie 
care va încerca înlocuirea disciplinei de Istoria Românilor cu o 
Istorie a Moldovei, pentru care a şi elaborat pe banii furaţi de el 
în ipostaza de prim-vicepremier un surogat de manual tocmai 
în trei volume Ruşii au dreptul să studieze istoria vechii Rusii, 
care o include şi pe cea kieveană, iar nouă acest păcătos ne 
propune să studiem nu istoria întregului neam, ci doar a celora 
de pe malul Bâcului. Oare să nu ştie holopul că de acest subiect 
şi-au rupt colţii rechini mai mari ca el?  

Referitor la atacurile bădărăneşti asupra Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Nimeni nu neagă faptul că în Academie 
există anumite probleme, însă modul în care procedează Dodon 
nu este pentru redresarea situaţiei, ci doar o răzbunare pentru 
atitudinea forului principal al savanţilor în probleme de limbă 
şi istorie.  

Dodonul s-a apucat cu zel de moştenirea lăsată de 
preşedinţii anteriori – palatul prezidenţial, aflat în păragină 
după evenimentele din 7 aprilie (atunci când el era prim-vice-
premier!). Ca să vezi, localul preşedinţiei încăpător pentru 
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ceilalţi preşedinţi a devenit neîncăpător pentru chelia 
codreanului. Şi explicaţia de unde va lua bani este chiar pentru 
proştii drept care ne ţine: „Banii nu vor fi de la buget, ci de la 
investitori”. Minciuni gogonate. Cine oare în acest colţ de ţară 
face ceva fără să aibă chilipir? Vă mai amintiţi de gogoaşa 
lansată acum vreo doi ani, precum că palatul său în trei nivele 
de multe milioane a fost construit cu ajutorul părinţilor, nişte 
pensionari amărâţi în realitate, cu pensii de învăţători?!  

Referitor la înlocuirea tricolorului naţional cu unul din 
steagurile de luptă ale lui Ştefan cel Mare. Cu acelaşi succes i-
ar propune lui Putin să înlocuiască tricolorul rusesc ce 
simbolizează uniunea slavă (roşu – Rusia, alb – Bilarusişi 
albastru – Ucraina) cu steagul roşu al bolşevicilor conceput de 
Vova Ulianov. Totodată, steagul propus de marele istoric 
statalist Dodon este o improvizaţie a unuia din steagurile 
Statului Moldovenesc, zdrumicat astăzi totalmente. Este 
absolut clar că această nouă făcătură dodonistă este un moft al 
unui mankurt fără neam şi ţară. Alexandru Ioan Cuza (Dodonul 
îl consideră trădător pe cel care a realizat mica Unire!) a fost la 
înălţimea marilor oameni de stat în comparaţie cu pigmeul 
Dodon, când el, în numele naţiunii (unificarea), a renunţat la 
capitală şi la steag.  

Exemplele pot fi continuate. Ai impresia că marele 
Dodon zile întregi se gândeşte doar la ce ar mai putea dărâma 
în acest colţ de ţară atât de prost guvernat. Te miri de faptul cât 
de mare se dă şi cât de mic este în realitate. Sunt sigur că nu 
oricine cunoaşte numele preşedintelui Germaniei – o republică 
parlamentară ca şi noi! Este Joachim Gauck, de care nici eu nu 
ştiam până nu m-am informat special. Pe când lui Dodon i-a 
mers vestea în lumea întreagă de câte găinării a reuşit.  

Devine deja iritant (la nici o sută de zile de preşedinţie!) 
acest Dodon, care apare seară de seară la televiziunile lui sau în 
materialele prezentate de lacheii săi despre iubitul „nacealnik 
de treucă”. Internetul explodează de informaţii aberante despre 
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Dodon. „M-am săturat de Dodon”, spune tânăra jurnalistă G. 
Carasiucenco. „Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, 
nu e al tuturor oamenilor, a spus atâtea prostii într-o lună de 
la învestirea sa, că toată opinia publică îşi îndreaptă vizorul 
spre Nicolae Timofti”, e de părere Dan Nicu. „L-am criticat pe 
fostul şef al statului, Nicolae Timofti, de mai multe ori în 
articolele mele... Tot Nicolae Timofti, însă, l-a înfruntat pe 
Putin atunci când ţarul ruşilor acuza Republica Moldova că nu 
s-a consultat cu Rusia pe tema semnării tratatului de asociere 
cu UE... A ştiut să se facă respectat în instituţiile statului, dar 
şi în cele internaţionale”. 

M-am săturat şi eu de Dodon. Dar voi? 
Oare îl vom răbda patru ani de zile? Mie personal mi se 

face rău... 
Literatura şi Arta nr. 9, 02.02.2017. 

http://www.revistasingur.ro/altele/16328-valeriu-dulgheru-
dodon-distrugtorul.html?q=altele/16328-valeriu-dulgheru-

dodon-distrugtorul.html 
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CREATURĂ ODIOASĂ 
 
După atâtea porcării făcute de iuda la pătrat (vorba 

maestrului N. Dabija) în mai puţin de o lună, presa de pe malul 
Bâcului a explodat prin diverse analize ale conferinţelor de 
presă, ale declaraţiilor deşucheate, ale ameninţărilor la adresa 
unioniştilor (şi nu numai). Poate acesta a fost scopul lui Dodon: 
de-a se scrie şi a se vorbi cât mai mult despre el, chiar dacă mai 
mult de rău. E un fel de masochism politic dodonist. E rău, rău 
de tot cu acest Pavlik Morozov. Au trecut peste trei luni de la 
alegerea lui Dodon în funcţia de preşedinte al acestui colţ de 
ţară atât de prost guvernat. Dar că ne întrebăm: cine este 
vinovat că kremlinezul Dodon a ajuns în cea mai înaltă funcţie 
în stat? În primul rând V. Plahotniuc. 

Să facem o scurtă analiză a creşterii acestui kremlinez, a 
acestei mari cozi de topor, a acestui şerb al lui Putin. La doar 
30 de ani (în 2005), acumulând deja trei diplome de studii 
superioare şi un doctorat plagiat, I. Dodon este promovat de 
naşul său, V. Voronin, în funcţia de viceministru al Economiei, 
peste un an (în 2006), este numit ministru al Economiei, iar 
peste alţi doi ani (2008) – prim-viceprim-ministru. În total s-a 
aflat 5 ani la guvernare în funcţii destul de înalte tocmai în 
perioada demarării procesului de furturi din Banca de 
Economii (conform declaraţiei colegului său de partid 
comunist, O. Reidman, delapidările de la BEM au început în 
proporţii mari din 2004). După căderea comuniştilor, Dodon în 
semn de mulţumire pentru ceea ce a făcut Voronin pentru el, îl 
trădează (totuşi probabil „trădarea” a fost plănuită de 
Voronin!) şi împreună cu doamnele Z. Greceanîi şi                         
V. Abramciuc părăsesc fracţiunea comuniştilor, alăturându-se 
Partidului Socialiştilor al dnei V. Abramciuc. În scurt timp, în 
stilul puiului de cuc, Dodon ocupă locul dnei V. Abramciuc la 
timona partidului, iar pe fondatorii partidului, V. Krîlov şi                   
V. Abramciuc, îi aruncă afară (din cuib).  
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Pe fundalul căderii PCRM în alegerile parlamentare din 
2014, partidul socialiştilor avea şanse să treacă pragul electoral, 
însă cu un scor mai modest. În ajutor îi vine V. Plahotniuc, 
care, într-un mod pur moldovenesc, scoate din cursă pe ultima 
sută de metri partidul lui R. Usatâi, astfel asigurându-i lui 
Dodon cel mai mare scor electoral, 25 de mandate (dintre 
partidele participante), punându-i pe tipsie suplimentar 10-15 
mandate de deputat. După acest „succes”, Dodon şi-a intrat în 
rol şi a început să dea din coate pentru preluarea puterii, astfel 
că atunci când Curtea Constituţională a decis declanşarea 
alegerilor prezidenţiale directe (în luna martie 2016), el era 
deja pregătit sub toate aspectele: avea o susţinere confortabilă 
în parlament, folosind tribuna parlamentului în promovarea sa; 
avea două televiziuni (dar şi puzderia de posturi ruseşti puse la 
dispoziţia lui), prin intermediul cărora valeţii îi lustruiau 
imaginea pentru postul de preşedinte; avea surse financiare 
enorme puse la dispoziţie de stăpânul său Putin. La momentul 
declanşării legale a alegerilor prezidenţiale (în septembrie 
2016), el era deja absolut pregătit, nici nu mai avea nevoie de o 
campanie electorală. Pentru ai asigura victoria şi a nu admite 
accederea în turul doi a unei candidaturi de pe centru-dreapta 
Plahotniuc îl împinge în primul tur pe cârpa M. Lupu (de care 
mai apoi şi-a şters picioarele!), el apărând pe multe standuri 
publicitare alături de Dodon cu lozincile: „Împreună suntem 
mai puternici” (Lupu) şi Dodon preşedinte (evident a lui 
Dodon). Într-adevăr împreună Lupu (Plahotniuc)+Dodon erau 
mai puternici.  

După pasul reuşit al dreptei de a ieşi cu un candidat unic 
M. Sandu, Plahotniuc, văzând că trecerea candidatului de pe 
segmentul de dreapta-centru-dreapta nu mai poate fi evitată, îl 
retrage într-un mod ruşinos (pentru Lupu) din cursa electorală 
la puţin timp până la alegeri. Într-un mod fariseic de ochii lumii 
ia chemat prin televiziunile sale pe adepţii PD-ului s-o susţină 
pe dna Maia Sandu (evident cu scopul de a o prezenta în faţa 
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electoratului drept 
complice al guvernării la 
furtul Miliardului), în 
realitate însă dând ordine 
structurilor locale ale 
PD-ului (sunt o 
sumedenie de dovezi!) să 
asigure victoria lui 
Dodon în teritoriu. Unii 
dintre votanţi ar fi votat-o 
pe dna M. Sandu dar 

crezând declaraţiei lui Plahotniuc din seara zilei retragerii din 
cursa a lui M. Lupu, a votat poate împotriva candidatului 
plahotniucist (adică M. Sandu!). Astfel trucul lui Plahotniuc a 
funcţionat  dublu împotriva Maei Sandu (deunăzi Plahotniuc a 
venit cu injurii în adresa dnei M. Sandu, numind-o in derâdere 
„Alba ca zăpada”. De ce ar veni cu critici în adresa 
candidatului pe care l-ai susţinut în turul doi?). Astfel, cu 
ajutorul lui Plahotniuc (în timpul campaniei electorale justiţia 
aservită s-a făcut a nu vedea coţcăriile financiare, gen 
Bahamas, ale lui Dodon, iar în ziua alegerilor şi după, aceeaşi 
justiţie s-a făcut a nu vedea marile fraude electorale evidente: 
aducerea celor peste 17000 de votanti din Transnistria, votul cu 
peste 99% în Găgăuzia, epuizarea buletinelor în unele secţii din 
străinătate, inversarea rezultatelor votului din unele procese-
verbale în folosul lui Dodon, aşa, întâmplător, din greşeală!!!, 
astăzi îl avem pe Dodon aburcat în fotoliul prezidenţial. „Cel 
mai prost lucru pentru o ţară este ridicarea nemeritului”, 
spunea în bună cunoştinţă de cauză marele Eminescu.  

În general, aşa e. Plahotniuc e naşul preşedintelui Dodon. 
Aparenta discordanţă actuală între ei este de ochii lumii, pentru 
cei proşti, pentru a crea imaginea răului cel mai mare şi a răului 
mai mic în cazul în care vom ajunge (de câte ori am fost în 
această situaţie!) să alegem răul mai mic (chiar la următoarele 
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alegeri anticipate (sau ordinare). Aici îmi amintesc un banc. 
„La ieşirea dintr-o staţie de metrou din Moscova stau doi 
cerşetori bătrâni: unul având aninată pe piept o pancartă cu 
textul „Sunt rus”, iar pe pancarta celuilalt era scris: „Sunt 
evreu”. Evident, majoritatea trecătorilor aruncau rubla în 
pălăria „rusului”. Până la urmă, unuia din trecători, fiindu-i 
jale de cerşetorul „evreu”, îl întreabă: „De ce ţi-ai aninat 
această pancartă, doar cunoşti atitudinea ruşilor faţă de 
evrei?”. Cerşetorul „evreu” a tăcut. După ce trecătorul se 
îndepărtase, cerşetorul „evreu” îi spune celuilalt: „Auzi, Iţik, 
ăştia ne învaţă cum să facem business”.  

Dacă să fim corecţi, nu doar Plahotniuc l-a ajutat pe 
Dodon să devină preşedinte. În alegerile prezidenţiale recente, 
Dodon a mai beneficiat de un ajutor important: al nostru. Am 
făcut noi tot posibilul ca această ruşine naţională Dodon să nu 
ajungă în fotoliul prezidenţial? Nici pe departe. Ne văicărim de 
mizeria pe care o face aşa-numitul preşedinte al tuturor,            
I. Dodon. Dar să ne întrebăm: cum a ajuns el, acest iuda şerb 
rus, în cea mai înaltă funcţie din stat? L-am adus noi înşine prin 
indiferenţa multora din noi, prin lenevia noastră intelectuală, 
prin credulitatea unora ajunsă până la prostie. Acum unii îşi 
dau seama cât de departe poate ajunge acest kremlinez şi se 
revoltă, într-un fel. Dar de ce nu am făcut un elementar efort 
intelectual să modelăm la ce ne va duce pasivitatea noastră. Un 
elementar efort făcut în alegerile prezidenţiale, cu mult mai mic 
decât efortul depus de brava noastră diasporă, ne-ar fi scutit de 
această ruşine naţională pe nume Dodon. Dimpotrivă, prin 
pasivitatea noastră, prin duplicitatea bravilor lideraşi de pe 
segmentul de dreapta-centru-dreapta (una au declarat şi alta au 
făcut, lucrând împotriva candidatului unic Maia Sandu!) am 
contribuit (cu toţii) la urcarea pe tron a lui Dodon. Spuneţi că 
sunt nişte aiureli. Ei bine, vin cu câteva exemple (din păcate, 
foarte multe) de acest gen. În satul Alexandru Ioan Cuza (95% 
români-moldoveni), cu primar din partea lui Leancă (aliatul 
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declarat al Maiei Sandu!), au fost votaţi aproape la egal             
I. Dodon şi M. Sandu (după un astfel de vot, sătenii ar trebui să 
schimbe denumirea satului lor deoarece Dodon l-a declarat pe 
Alexandru Ioan Cuza drept mare trădător pentru faptul că a 
realizat Mica Unire). În satul Baurci-Moldoveni (cu 96% 
locuitori români-moldoveni!), cu primar de la PLDM (tot aliat 
declarat al Maei Sandu!), l-au votat pe Dodon cu 56.2%; în 
Găvănoasa (cu primar PDM – Plahotniuc s-a declarat aliat al 
Maei Sandu!) – 80% pentru Dodon; în Larga Nouă (73% 
români-moldoveni!), cu primar de la PLDM – 57.3% pentru 
Dodon; în satul Roşu (96% români-moldoveni!), cu primar de 
la PLDM – 50.5% pentru Dodon; în satul Tartaul de Salcie 
(96% români moldoveni), cu primar PLDM – 51.5% pentru 
Dodon. Mă opresc aici.  

Culmea e însă, după cum merg acum lucrurile, că riscăm 
să ajungem în alegerile parlamentare anticipate nepregătiţi (ca 
şi în alegerile prezidenţiale) şi să le pierdem. Să nu credem în 
declaraţiile lui Plahotniuc că nu vor fi alegeri anticipate. El o 
face pentru a ne linişti iar, împreună cu Dodon vor declanşa 
alegerile anticipate, luându-ne iarăşi nepregătiţi. Astfel 
continuăm să-i fortificăm poziţiile, asigurându-i succesul în 
alegerile parlamentare (anticipate sau ordinare) prin pasivitatea 
noastră, prin lenevia intelectuală de care dăm dovadă 
permanent. După atâtea porcării, pe care le face acest 
kremlinez, unde e reacţia noastră, unde sunt sutele de mii ieşite 
în stradă? Unde sunt bravii noştri lideri de partide de dreapta şi 
de centru-dreapta? De ce nu fac nimic pentru a crea acest pol 
unificator pe dreapta, atât de fărâmiţată, capabil să-l oprească 
pe acest şerb al lui Putin? De ce şi la nivel local, în Chişinău, 
fracţiunile PPEM şi cea liberală (Dorin Chirtoacă) se comportă 
ca cei doi ţapi bătăuşi de pe puntea din poveste, spre satisfacţia 
lui Dodon? Să nu înţeleagă ei că scopul lui Dodon este de a 
pune laba şi pe Capitală (acest atât de jinduit fruct!)?  
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Deoarece unificarea PLR-ului, Dreptei, PNL-ului, noii 
construcţii a lui Şalaru cu PL-ul lui Ghimpu sau invers este 
practic imposibilă cu actorii actuali din primă linie atunci 
colacul de salvare pentru dreapta ar fi noua construcţie care 
apare pe segmentul de dreapta – Mişcarea social-politică 
„Sfatul Ţării 2” cu reprezentarea în el a tuturor aşchiilor 
unioniste. Este strict necesar un centru unificator pentru toţi 
prounioniştii, care rămân frustraţi de porcăriile lui Dodon pe 
fundalul lipsei oricărei rezistenţe. Dar un gospodar bun ştie că 
dacă nu-i pui porcului sârmă în bot la timp, ai păţit-o. 

Ce vom scrie după alegerile parlamentare (anticipate)? 
Ne vom plânge, probabil, iarăşi de pierderea alegerilor şi vom 
analiza cauzele eşecului. De pe acum se poate spune: dacă vom 
pierde alegerile parlamentare, cauza va fi numai în neunirea 
noastră, în rânza căpoşilor noştri, care nu ştiu a nu călca şi a 
doua oară pe aceeaşi greblă. Au făcut porcăria în alegerile 
prezidenţiale trecute, aducându-l în fotoliu pe Dodon, de ce 
insistă pe aceeaşi greşeală? Lăsaţi la o parte frustrările şi faceţi 
primul pas spre unificarea dreptei. Şi alegătorul, bunul, 
credulul nostru alegător, va aprecia la sigur acest gest, vă va 
ierta multe din păcatele pe care le-aţi comis anterior împotriva 
lui. Neunirea noastră este bucuria lui Dodon.  

Din păcate, rândurile patrioţilor se răresc. Zilele trecute a 
încetat din viaţă marele actor, regizor şi patriot Ion Ungureanu. 
Se duc în lumea celor drepţi fără să-şi fi văzut visul împlinit – 
Reunirea cu Ţara. 

 

Literatura şi Arta ne. 5, 02.02.2017. 
http://www.revistasingur.ro/altele/16250-valeriu-dulgheru-

dodon-este-creatura-noastr.html?q=altele/16250-valeriu-
dulgheru-dodon-este-creatura-noastr.html 
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MAREA RUŞINE NAŢIONALĂ 
 

Am ajuns într-o 
situaţie extrem de 
proastă, dacă nu chiar 
la fundul gropii 
decăderii noastre. Cel 
mai dureros este faptul 
că chiar noi ne-am 
săpat groapa în care 
am nimerit. Să fi fost 
mai treji la minte, mai 
puţin rânzoşi, mai 

puţin leneşi, bolnavi de lene intelectuală, nu i-am fi permis 
acestei nulităţi să ajungă în fotoliul prezidenţial. Şi mai dureros 
este faptul că nici acest duş rece s-ar putea să nu ne trezească la 
realitate. Dodon ocupă noi teritorii. Iar segmentul de dreapta – 
centru-dreapta aşteaptă. „Ţara arde, iar baba se piaptănă”. 
Voronin a guvernat 8 ani de zile (nu dea Domnul ca şi Dodon 
să domnească atât!) şi a educat cadre de schimb pe potrivă. 
Dintre multele gogomănii spuse pe timpuri de Voronin, să ne 
amintim acum de una. Despre România acesta zicea că este 
ultimul imperiu din Europa. România, cu o populaţie omogenă 
românească, aflată de mii de ani pe actualul teritoriul, este un 
imperiu, iar Rusia, cu peste 200 de naţiuni cotropite, peste 100 
din ele fiind deja asimilate complet, nu mai este imperiu. 
Ucenicul său fidel I. Dodon, pentru a câştiga bunăvoinţa 
stăpânului (adică a lui Putin!), în timpul recentei sale vizite, a 
declarat în stilul şefului său că „...o parte a României este 
Ungaria, iar o altă parte este Moldova”. Este foarte clar că 
Dodon şi Voronin sunt „o apă şi un pământ”. 

Să ne oprim niţel asupra vizitei de plocon a lui Dodon la 
Moscova. După primele porcării făcute chiar în prima sa zi de 
preşedinţie, iată că Dodon a mai făcut o altă serie de porcării, şi 
mai grave. Blogerii şi analiştii politici care-l slujesc declară la 
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unison că a fost o vizită epocală, care a avut un succes 
fenomenal, că de ani în şir Moscova nu a fost vizitată de 
oficiali de rang înalt (dar cele două vizite ale premierului Filip 
din 2016, în care s-a întâlnit cu Medvedev şi, respectiv, Putin, 
nu contează?). Cu câte elogii comentează ei marea onoare 
făcută lui Dodon de Putin: „Vl.Vl. Putin a jertfit din timpul său 
tocmai 30 de minite” (ca să vezi câtă milostenie din partea 
ţarului!). Priveşti ştirile de la postul de televiziune al lui Dodon 
NTV şi parcă te transferi în anii ‘70 „L. I. Brejnev a...I. N. 
Dodon a...” şi aşa 30 de minute în şir, în special acum, după 
mult lăudata vizită la Moscova. Cum comentează politologii 
ruşi, care sunt mult mai treji la minte şi realişti, vizita de 
plocon a lui Dodon la Moscova: „Putin şi Dodon s-au înţeles 
asupra afacerii „Renunţarea Moldovei la integrarea 
europeană în schimbul Transnistriei””. Iată în câteva cuvinte 
esenţa întregii vizite înzorzonate cu tot soiul de zurgălăi. 
Dovadă a acestui târg este şi declaraţia lui Dodon făcută la 
Moscova că datoriile pentru gazul rusesc ale Transnistriei sunt 
datoriile Moldovei, adică 7 miliarde de dolari urmează să le 
plătim Rusiei noi. „Se ştie că bandiţii care au luptat împotriva 
Moldovei, adică au ucis, distrus, violat moldoveni, au călcat cu 
tancurile soldaţii noştri şi au tras cu tunurile şi rachetele 
asupra localităţilor noastre, sunt scutiţi de plata pentru gaze. 
Deci, vor plăti moldovenii pentru huzurul ocupanţilor ruşi. Aşa 
doreşte Dodon şi moldovenii tac şi acceptă. Urlă de răsună 
întreg continentul că a fost furat un miliard şi ei trebuie să-l 
întoarcă, însă acceptă tăcuţi să plătească 7 miliarde pentru 
gazul pe care nu l-au folosit nicicând...”, menţionează cu 
durere în suflet emigranta Z. Gane, silită să părăsească acest 
colţ de ţară atât de prost guvernat.  

Rusia a avut o şansă cu B. Elţin să revină la normalitate, 
omul de rând să revină la normele general umane acceptate, pe 
care însă nu a valorificat-o. Una din cele mai mari crime ale lui 
Putin este crima împotriva poporului rus, prin zombarea lui, 
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prin inocularea velicorusismului. Priveam deunăzi un filmuleţ 
realizat de poliţia rutieră din Bielarusi, care a oprit o maşină cu 
o tânără rusoaică la volan (probabil din cele cu care s-a lăudat 
Putinîn conferinţa de presă recentă, ulterior s-a dovedit a fi 
biată-criţă şi la volan!). Te cruceşti ascultând tiradele acestei 
ţaţe şovine presurat până la refuz cu perle de înjurături ruseşti 
„Eu sunt rusoaică, de ce m-aţi oprit?” striga tipa. Vă imaginaţi 
la ce nivel de bădărănism, prin acest velicorusism inoculat se 
poate ajunge. Ce să mai vorbim de noi care suntem de alt sânge 
când consângenii lor deja se satură de şovinismul „fratelui mai 
mare”.  

Ucrainenii au divorţat pentru totdeauna de „fratele mai 
mare”, iar bieloruşii sunt pe cale de a le întoarce şi ei spatele. 
În ce naţiune blestemată a transformat Putin acest popor că 
toată lumea se întoarce de la ei? Despre acest lucru s-a vorbit 
mult la una din emisiunile moderate de un şovin pe nume 
Babaian, avându-i drept interlocutori de o parte - analişti, 
istorici ruşi, iar de cealaltă parte a barierei – analişti din 
Ucraina şi Bielarusi. Subiectul parcă era relaţiile între Rusia şi 
fraţii de sânge ucraineni şi bieloruşi, dar de vreo 10 ori a fost 
amintită şi Republica Moldova (era îndată după vizita lui 
Dodon!). „Bielarusi şi Republica Moldova doresc ca Rusia să 
plătească pentru prietenia lor, iar europenilor le spun: plătiţi 
altfel ne orientăm spre Rusia…” vocifera un ins velicorus. 
„Moldova a văzut că nu e bine cu Uniunea Europeană şi e gata 
să anuleze toate angajamentele încheiate cu ea…Moldova are 
mai multe şanse (decât Bielarusi – n.a.) de a se apropia de 
Rusia…” declara un alt analist velicorus. Însuşi moderatorul 
Babaian venea şi el cu comentariile lui „În Rusia lucrează un 
milion şi ceva de moldoveni (de unde a luat el această cifră. 
Dacă şi în Occident au plecat apr. 1 milion atunci cine au mai 
rămas acasă?)”. O cifră reală ar fi până la 500000 de 
moldoveni. Doar reprezentanţii Ucrainei şi ai Bielarusului erau 
mai treji la minte „Moldova este republică parlamentară… 
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Vizita lui Dodon a fost fără nici un ministru (numai cei cu ochii 
legaţi nu văd sterilitatea acestei vizite dodoniste. A fost o 
simplă vizită de plocon a fanariotului kremlinez Dodon făcută 
stăpânului. 

Referitor la prestaţia lui Dodon la Moscova – a fost una 
penibilă. În conferinţa de presă ţinută alături de Putin (ce 
onoare pentru el, de când visa la o astfel de ocazie!) s-a 
prezentat ca un „holop” în faţa stăpânului. Într-o altă conferinţă 
de presă „marele istoric” Dodon a făcut mult haz istoricesc 
legat de harta Moldovei medievale făcută cadou de Putin 
(Gogosi! Nu sunt sigur că Putin are idee ce reprezenta Moldova 
medievală. A fost un cadou pregătit de Dodon de la Chişinău!). 
„Deseori mă întreabă jurnaliştii, apropo - cei români: Igori 
Nikolaevici (la ce nivel de s(c)lav a căzut acest Pavlik 
Morozov! Ce jurnalist român i s-ar fi adresat cu „Igori 
Nikolaevici?), spuneți că România e rea. Rusia nu e rea?. Eu le 
răspund – desigur că e rău ce au făcut ruşii cu Moldova. Că în 
iunie 1812 (nota doi la istorie, tov. Dodon: în realitate pacea de 
la Bucureşti a fost încheiată la 16/28 mai!!!), când au semnat 
pacea de la Bucureşti, s-au grăbit (da, s-au grăbit fiindcă venea 
peste ei Napoleon, iar ei, obişnuiţi să se căpătuiască măcar cu 
ceva din orice (japonezilor le-au şterpelit câteva insuliţe 
sterpe!), s-au mulţumit doar cu Basarabia!) şi au pus graniţa 
Moldovei pe Prut. Trebuiau să pună frontiera Moldovei 
istorice, acum ar fi fost întreagă. De aceea, iată aşa un cadou 
am primit”, le-a declarat cu pietate Dodon jurnaliștilor ruşi, 
demonstrându-le harta Moldovei din evul mediu. Prostul nu 
este destul de prost dacă nu este şi fudul. A dorit să 
strălucească cu cunoştinţele sale istorice şi... „Dacă tăceai, 
Dodon, filozof rămâneai”. Aş aduce aici şi câteva momente din 
lecţia de bază de istorie adresată tuturor novicilor în materie 
(restanţierul cu 3 diplome universitare şi un doctorat furat          
I. Dodon este unul din ei!) de reprezentantul permanent al 
Republicii Moldova la ONU, Vlad Lupan, că „... teritoriul 
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actual al Republicii Moldova a fost rupt în 1812 de la Imperiul 
Otoman şi a fost numit greşit „Bessarabskaia Gubernia” şi că 
Principatul Moldovei a continuat să existe până în anul 1859, 
când principatele Moldovei, Munteniei şi Ardealului s-au unit 
sub numele de România”. De menţionat: sub bagheta 
moldoveanului Alexandru Ioan Cuza, act de la care pe 24 
ianuarie s-au împlinit 158 de ani.  

O şi mai mare ruşine am simţit când cel care ne 
reprezintă a ieşit în faţa studenţilor de la prestigioasa instituţie 
în relaţii externe MGIMO. Cu ce termeni jongla acest analfabet 
cu un doctorat furat. Cu câtă pioşenie înmâna studenţilor 
făcătura de Istorie a Moldovei în 3 volume făcută de scribi 
plătiţi de el. De menţionat că volumul I începe cu secolul XI. 
Natural! Conform, logicii lui de „holop” nu pot moldovenii fi 
mai vechi decât ruşii apăruţi prin sec. IX. Pe când ruşii îşi 
formau statul lor kievean (nu moscovit!) moldovenii mai erau 
căţăraţi pe copaci. Doar aşa poate fi comentată această porcărie 
pretins istorică. 

Un singur student din sală i-a pus o întrebare incomodă 
aşa-zisului preşedinte Dodon: „Domnule Dodon în campania 
electorală aţi promis că sunteţi candidatul anti-oligarhic, că 
veţi lupta cu guvernarea coruptă. De ce prioritatea D-stră este 
denunţarea Acordului de Asociere, care poate aduce doar 
beneficii pe termen lung, şi nu lupta cu corupţia, depolitizarea 
instituţiilor statului, concentrarea puterii în mâna unui grup 
restrâns etc.”. Nu a primit un răspuns concret la întrebarea 
foarte concretă a tânărului. Cine este studentul care i-a cerut 
socoteală lui Dodon la Moscova? Tânărul, originar din 
Republica Moldova, este Dorian Frăsâneanu, student în anul I 
la Institutul de Stat pentru Relaţii Internaţionale din Moscova 
(MGIMO). A făcut studii la Liceul „Prometeu” din Chişinău 
(acelaşi pe care-l fac şi odraslele lui Dodon) până în clasa a            
X-a. Liceul l-a terminat în Anglia cu o bursă HMC 
(Headmasters’ and Headmistresses’ Conference). Ulterior a 
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studiat dreptul englez la Universitatea din Leicester şi dreptul 
francez la Universitatea din Strasbourg. Tot la Strasbourg a 
obţinut diploma de master în drept internaţional şi european. 
Din septembrie 2016, Dorian face un master în ştiinţe politice, 
Politica şi economia în Eurasia, la MGIMO. Ce tineri minunaţi 
avem, însă împrăştiaţi prin lume. De ce s-ar reîntoarce în 
Moldova aceşti tineri dacă nu au la ce? Brejii de noi ştim doar 
a ne căsăpi unul pe altul, a ne admira cât de patrioţi suntem, cât 
de frumoase ne sunt declaraţiile şi nu facem nimic pentru 
stăvilirea tăvălugului dodonist. Dacă acest lucru se va întâmpla, 
atunci miile de tineri atât de dotaţi vor fi pierduţi pentru acest 
colţ de ţară, atât de prost guvernat, pentru totdeauna.  

Ultimul show dodonist a fost demonstrat în faţa aşa 
numitei diaspore moldoveneşti (atât de moldoveneşti încât a 
vorbit cu ea doar în limba rusă). Pentru un mai mare efect au 
inventat cazul unei femei (rusoaice!) care de ani de zile nu 
poate obţine cetăţenia moldovenească. La strigătul lui Dodon 
către mulţimea adunată „De astfel de cetăţeni avem nevoie?” 
adunătura i-a răspuns „Da”. Iată încă un pericol care vine din 
partea acestui kremlinez. Prin pârghiile de care dispune acum 
el va favoriza obţinerea cetăţeniei din partea unor doritori 
„motivaţi” în primul rând din Transnistria (cei care nu o au) şi 
din Rusia. Dodon îşi pregăteşte electoratul pentru preluarea 
puterii reale. Una din participante l-a asigurat: „Igori 
Nikolaevichi. Dacă va trebui noi vom trimite sute de mii de 
semnături (se referea la referendumul privind modificarea 
Constituţiei)”. 

Interesul lui Dodon este foarte clar: să ne bage din nou în 
ghearele ursului estic. El nici nu ascunde acest lucru. În acest 
scop va pedala prin toate pârghiile pe care le are spre 
declanşarea alegerilor anticipate. Şi cât mai repede, până nu a 
început rodajul fundamentului său prezidenţial. Acest lucru l-a 
declarat şi în cadrul vizitei la Moscova, pentru a repeta, evident 
cu ajutorul Rusiei, cu ajutorul unor noi Bahamas-uri, succesul 
din prezidenţiale. Dar şi Moscova i-a dat de înţeles că doreşte 
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să aibă sub control şi puterea legislativă şi executivă, nu numai 
pe cea declarativă.  

Referitor şa Plahotniuc interesul lui este să mimeze (pe 
fundalul pericolului dodonist!) în continuare integrarea 
europeană şi încetul cu încetul să preia sub control şi restul 
puterii rămase în afara influenţei sale (nu-i auziţi pe unii 
aserviţi lui Plahotniuc care îl prezintă deja ca pe un unionist). 
Concentraţi major pe acest Dodon (dar poate acesta este scopul 
principal!) Plahotniuc ar putea aproape nestingherit să se 
pregătească de alegerile parlamentare anticipate prin 
fortificarea partidului (mai corect SRL-ului său) şi trecerea pe 
neobservate la sistemul mixt de alegere. Numai noi, cei de 
dreapta-centru-dreapta nu avem nici un interes. Dacă l-am avea 
ne-am uni. Mai corect, cei mulţi de dreapta îl au – Reunirea cu 
Ţara şi integrarea europeană. Nu-l au (deocamdată!) liderii şi 
lideraşii. 

Totuşi în această situaţie foarte dificilă cei de pe dreapta 
ce fac? M. Ghimpu face declaraţii pe care Dodon şi acoliţii săi 
nici nu le iau în consideraţie (de ce le-ar lua când Ghimpu 
reprezintă doar 1.8% din populaţie!), iar polul liberal democrat 
puternic altă dată nu mai există. Doar apariţia a cel mult două 
centre unificatoare pe dreapta-centru-dreapta au putea stăvili 
tăvălugul putinist-dodonist-plahotniucist. 

Pe centru-dreapta problema ar fi mai simplă, dacă nu ne 
va juca festa încă o dată blestemata „rânză moldovenească”. 
Liderul incontestabil al centru-dreptei, confirmat şi prin 
alegerile prezidenţiale recente, este dna Maia Sandu. În jurul ei 
ar trebui să coalizeze cele vreo 5 partiduţe liberal-democrate: 
PLDM, PAS, PPDA, PPPEM, PDA, PAD. Dacă nu o vor 
accepta pe dna M. Sandu drept unic lider şansele centru-dreptei 
în viitoarele alegeri parlamentare anticipate (care ar putea să 
aibă loc chiar în acest an) sunt minime.  

Un alt pol ar fi pe dreapta care ar uni toate forţele 
prounioniste, toate aşchiile liberale (PL al lui M. Ghimpu, PNL  
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al V. Pavlicenco, Partidul „Dreapta” al A. Guţu, PLR, iar acum 
şi aripa liberală a lui Şalaru, de asemenea, o serie de mişcări 
obşteşti – Platforma „Acţiunea – 2012”, organizaţia „Noua 
Dreaptă”, mişcarea „Tinerii Moldovei”, Consiliul Unirii, 
Asociaţia Obştească „Blocul unităţii naţionale”, Asociaţia 
„Onoare, Demnitate şi Patrie”. Cât de multe partiduţe şi 
organizaţii obşteşti avem pe dreapta şi cât de slabi suntem! De 
menţionat că am avut şi exemple bune pe acest sector: 
unificarea forţelor de dreapta în 2002 (de altfel întârziată, după 
ce pierduse alegerile parlamentare anticipate şi îi dăruise pe 
tipsie lui Voronin 21 de mandate), unirea „Mişcării Acţiunea 
Europeană” cu Partidul Liberal în 2011, dl V. Untilă dând 
dovadă de maturitate politică. O variantă ideală ar fi ca 
serbarea a 99 de ani de la Marea Unire din 1918 la 27 martie să 
fie încununată de constituirea unui congres unificator al tuturor 
forţelor unioniste de dreapta. Acest rol îl poate juca Sfatul Ţării 
2, care are câteva avantaje: nu a fost partid politic, activând 
apr. un an ca mişcare socială; este exponentul intelectualităţii şi 
se sprijină pe pături unioniste mai largi. Cu o singură condiţie: 
să fie cât mai deschis, cât mai cooperant, urmărind unicul scop 
de bază – interesul naţional. Este strict necesar de purces de 
urgenţă la consultări prin organizarea unor mese rotunde largi. 
În faţa pericolului iminent care ne paşte toată lumea de bună 
credinţă trebuie să-şi pună săbiile în teacă şi să scoată cea mai 
bună armă în astfel de cazuri – stiloul. „O pace mai strâmbă 
este mai bună decât un război drept”.  

Să le lumineze Domnul minţile celor cu putere de 
decizie, celor, de care depinde succesul acestei strict necesare, 
aşi spune vitale acţiuni de unificare a forţelor unioniste 
antidodoniste, antiplahotniuciste. 

 
Literatura şi Arta, nr. 4, 26.01.2017 

http://www.revistasingur.ro/altele/16202-valeriu-dulgheru-
dodon--marea-rusine-nationala.html?q=altele/16202-valeriu-

dulgheru-dodon--marea-rusine-nationala.html 
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ÎNTR-UN CEAS BUN PARTIDUL UNITĂȚII 
NAȚIONALE 

 
Ieri, duminică, 25.06.17 cu începere 

de la 15.00 în sala de conferințe LeogranD 
din Chișinău a avut loc un important 
eveniment – Congresul de constituire a 
Partidului Unității Naționale (PUN). A 
fost un eveniment de anvergură. Într-o 

sală arhiplină în prezența a peste 1000 de delegați și invitați a 
fost dat startul real al Mișcării Unioniste. 

Pregătirile către acest eveniment au fost făcute într-o 
anumita taină. Se stia de mai multă vreme că în această zi va 
avea loc Congresul de constituire a Partidului Unității 
Naționale prin fuzionarea mișcării unioniste a lui A. Șalaru și a 
partidului „Dreapta” a dnei A. Guțu, privit de mai mulți cu 
neîncredere și ca un ordinar eveniment pe dreapta – a mai 
apărut un partiduț. 

Pe de altă parte Constantin Codreanu, parlamentar român 
ales pe listele PNP din partea Basarabiei, președintele mișcării 
„Blocul Unității Naționale”, vice președinte al Sfatului Țării 2, 
președinte al Comisiei parlamentare pentru românii de 
pretutindeni, a organizat câteva întruniri privind crearea unei 
Mișcări Unioniste. La una din ele a anunțat despre o surpriză 
care va avea loc spre sfârșitul lunii iunie. 

Această surpriză a avut loc ieri. De fapt cele doua 
evenimente anterioare au constituit evenimentul de ieri. 
Surpriza a fost că la Congres a participat ex-președintele 
României Traian Băsescu, însoțit de un grup numeros printre 
care vreo 10 parlamentari. 

Luarea de cuvânt a președintelui Traian Băsescu a fost 
una critică în adresa actualei conduceri din Basarabia și, în 
special, a  președintelui Dodon. „Mă uit la ce se întâmplă în 
Republica Moldova. Aveți un președinte care vrea să ducă 
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această bucată de pământ românesc în CSI. Vrea să vă ducă în 
sărăcia din Federația Rusă, către lipsa de libertate. Sau 
Dodon n-a fost niciodată în Kazahstan sau Siberia? Dacă 
Dodon s-ar întâlni măcar o singură dată cu cetățenii noștri 
deportați în Kazahstan și Siberia, să vadă câtă jale e...  În timp 
ce Dodon vrea să ducă țara în Federația Rusă, România oferă 
tinerilor burse și oamenilor de aici șansa de a fi cetățeni 
europeni. Unde vrea să ducă Dodon țara? Să fie sluga unei 
Federații Ruse care-i ține teritoriul ocupat în regiunea 
transnistreana. În contrapondere, România oferă unire 
Republicii Moldova, în timp ce Federația Rusă i-a oferit 
secesiune…Putin i-a oferit Republicii Moldova gaze cu 20% 
mai scumpe decât Germaniei. Asta este cadoul făcut de Putin 
pentru Moldova și Dodon. Deși Putin are un labrador superb, 
are nevoie și de un pudel, de Dodon, ca să-l poarte pe la 
manifestații”, a spus Băsescu. Cuvântarea președintelui 
Băsescu a fost însoțită de ovatii furtunoase din partea 
participanților la Congres. 

Ulterior a fost semnat acordul de colaborare între cele 
două partide –PNP și PUN. Surpriza Congresului a fost 
alegerea lui Traian Băsescu Președinte de Onoare al PUN. 

O altă surpriză a fost rămânerea vacantă a postului de 
Președinte al PUN până nu vor fi rezolvate problemele cu 
cetățenia Republicii Moldova a Dlui Traian Băsescu și care va 
fi ales la un următor Congres Extraordinar. 

Cred că dl Anatol Șalaru a dat dovadă de maturitate 
politică și realism (atât de rar întâlnit la mulți politicieni de 
astăzi!). Nu s-a cramponat, cum putea să o facă și cum au mai 
făcut-o și alții de pe eșichierul de dreapta, să ocupe cu tot 
dinadinsul postul de președinte al PUN. 

Deci, a fost constituit Partidul Unității Naționale cu 
președintele de onoare Traian Băsescu și trei copreședinți 
(deocamdată): Anatol Șalaru, Constantin Codreanu și Ana 
Guțu. 
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În situația în care se află actualmente Mișcarea Unionistă 
din Basarabia aceasta a fost cea mai bună soluție. În sfârșit a 
apărut o șansă reală de consolidare a Mișcării Unioniste. 
Rămâne ca toate organizațiile unioniste să pună umărul la 
consolidarea acestei noi construcții. 

Cel mai bun lucru pe care-l pot face liderii partidelor liberale 
(PL, PLR, PNL) este ca în toamnă simultan cu Congresul 
Extraordinar PUN să-și convoace congresele partidelor lor și să 
fuzioneze cu PUN, păstrându-și un post de vicepreședinte. În 
situația în care se află cea mai bună soluție a Partidului Liberal 
ar fi alegerea (cam târzie dar…) lui Dorin Chirtoacă în funcția 
de președinte al Partidului. Luând în considerație bunele relații 
ale lui D. Chirtoacă cu președintele Băsescu acesta ar fi mai 
cooperant la etapa de fuzionare a partidelor. Ar avea de câștigat 
și imaginea PL-ului șifonată mult de zguduirile din ultimul 
timp din partid.  Noul partid PUN are strictă nevoie de structuri 
teritoriale pe care le au PL, PNL dar și PLR. 

Speranța în consolidarea Mișcării Unioniste este mare. 
Într-un ceas bun!!! 
Să ne ajute Dumnezeu!!! 
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CAPITOLUL II 
 

Re-unirea – unica sansă 
de supravietuire a 

românilor basarabeni 
 

„În vremea putredă şi goală/ Pe mine, frate, cum să-ţi spun, / 
Pe mine m-au minţit la şcoală/ Că-mi eşti duşman, nu frate bun.” 

(Grigore Vieru) 
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ÎNCOTRO DREAPTĂ UNIONISTĂ? 
 

„Să știți: de nu veți ridica / Din rândul vostru un proroc -/ 
În voi viața va seca, / zadarnic soarta veți ruga, / 

Câți scoși veți fi atunci din joc / Și veți rămâne făr’ de noroc”. 
(A. Mateevici) 

  
Situația de pe dreapta basarabeană 

este una catastrofală. În alegerile 
parlamentare din 2018 există marele 
pericol de a se repeta catastrofa din 
alegerile din 2001, când puzderia de 
partiduțe democrate s-au avântat de unele 
singure în alegeri, aducându-le pe tipsie 
comuniștilor 21 de mandate și o 

guvernare de opt ani. Asta în pofida faptului că stimații                 
V. Muravschi (PNȚCD), M. Rusu (PL), aripile Nedelciuc (din 
PFD) și Dolganiuc (din PPCD) au făcut tot posibilul pentru a 
realiza unificarea forțelor democrate însă liderii PFD, PPCD, 
PCRM, PSL au rămas surzi, căutând argumente 
”serioase” pentru a nu se uni. De ex. după ce practic se 
ajunsese la concluzia ca pe trunchiul PSL-ului să se altoiască 
viitorul partid unificat, urmând ca în toamnă să aibă loc 
congresele celor trei partide (PSL, PL și PNȚCD) și să se 
finalizeze cu fuzionarea lor, liderul PSL O. Serebrian a 
declarat: ”Noi am făcut congresul Partidului în primăvară și 
nu putem organiza congrese în fiecare luna. Noi putem rezerva 
1/3 din locuri în consiliul republican al Partidului”. Argument 
foarte serios de a nu face unificarea forțelor. Să ne punem 
întrebarea: unde este acum acest partid atât de „important”? 
Sunt sigur să se fi procedat corect rezultatul ar fi fost cu totul 
altul. Un pol unificator atrage alegătorii numărul lor fiind mai 
mare decât suma componentelor separate. Problema e ca acum 
se repetă aceeași situație. Câțiva lideri ai partidelor unioniste 
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din ambâț propriu nu doresc unificarea forțelor unioniste. Dar 
mai sunt membrii acestor partide. Oare ei nu doresc realizarea 
dezideratului național – reunirea cu Patria-Mamă? De ce tac? 
De ce nu fac presiuni asupra liderilor lor să-i trezească la 
realitate? 

Majoritatea discuțiilor la diverse talk-showuri, mese 
rotunde se fac în jurul segmentelor de stânga și de centru-
centru dreapta. Despre segmentul de dreapta practic nu se 
vorbește de parcă nici nu ar exista. Iar acest segment, 
reprezentat în special de unioniști care conform sondajelor 
reprezintă aproximativ 30%, este unul foarte important. De ce 
atunci aproape că nu se vorbește despre acest important 
segment? Pentru că la moment pe acest segment nu există nicio 
forță politică importantă capabilă să gestioneze potențialul 
acestui sector. PL, PLR, PNL, PUN separat nu sunt în stare să 
pună în valoare acest potențial. Actualmente dreapta este ca o 
turmă fără baci, înconjurată de lupi flămânzi. 

Problema unificării forțelor de dreapta din Basarabia este 
una dintre cele mai importante la moment (luând în considerare 
alegerile din 2018) dar și dificile (luând în considerare extrema 
dispersare a forțelor de dreapta în partiduțe mici fără putere de 
decizie). Acest mare pericol care ne paște îl înțeleg (poate mai 
bine decât cei din Basarabia) frații noștri din Țară și Diasporă 
care, dispersați pe trei continente, în ultimele alegeri au dat 
dovadă de înțelepciune și maximă organizare. Ei au înțeles un 
lucru simplu de tot (pe care nu-l înțeleg liderii partiduțelor 
liberale) că doar împreună pot stăvili tăvălugul dodonist-
plahotniucist și crea condiții de revenire acasă a sutelor de mii 
plecați (de nevoie!). 

În acest scop Alianța 2012 și alte organizații prounioniste 
au organizat pe 20 august la București în Palatul Parlamentului 
o foarte importantă pentru românii din Basarabia acțiune – 
crearea alianței „Centenarul”. Pentru această zi Bucureștiul a 
devenit Meka reprezentanților tuturor unioniștilor din 
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Basarabia, din Țară și din Diasporă. Conferința a fost deschisă 
de președintele „Acțiunea 2012” tânărul George Simion care a 
menționat: „Reîntregirea Țării este proiectul nostru de Țară. 
Ajunge cu vorbele. Suntem peste 100 de organizații unioniste 
care ne-am dat mâna. Între 60-80% de români din Țară doresc 
unirea Basarabiei cu România”. Într-adevăr, ajunge! Din 
păcate până acum mai mult s-a vorbit de unire, liderașii mai 
mult s-au autointitulat ”unici unioniști”, nefăcând pentru 
aceasta nimic. Dimpotrivă. Domnul G. Simion a prezentat unul 
din planurile Alianței: organizarea la 27 martie 2018 a unui 
marș de la Alba Iulia (capitala reunificării Țării!) la Chișinău, 
unde a fost pus începutul creării României Mari. 

A urmat discursul înflăcărat al liderului tinerilor de la 
„Onoare, Demnitate, adevăr” (ODIP) Vlad Bilețchi care 
printre altele a menționat: „Anul 2018 poate și trebuie să 
devină unul de cotitură. Ne asumăm să ajungem în fiecare casă 
unde să aducem adevărul despre avantajele Unirii”. Bravo!!! 
Acești minunați tineri prin acțiunea „Caravana Unirii!” lansată 
în vara a. 2016 și continuată în 2017 au adus deja acest adevăr 
în multe case. 

Vitalie Cojocaru, liderul organizației de tineret ”Tinerii 
Moldovei” a venit cu ideea creării Marii Hărți Interactive a 
Unioniștilor și cu un îndemn către toți unioniștii să fie ajutați. 
Să-i ajutăm în această nobilă acțiune. 

Un alt tânăr, Cozmin Iosup din Covasna, județ populat 
majoritar de maghiari unde drepturilor românilor sunt încălcate 
frecvent, a menționat în discursul său de la înalta tribună: 
”Românii din Covasna și Harghita luptă pentru refacerea 
României de la 1918. Basarabia a fost și este pământ 
românesc!”. 

Tânărul Ion Dașcenco de la Blocul Unității Naționale 
(BUN) a declarat și el: „Singura soluție pentru Basarabia este 
Unirea. Nu trebuie să ne scăldăm în orgolii, să facem front 
comun și să realizăm Unirea”. 
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Alexe Rotaru, promotor al proiectului ”Cunoașteți 
Țara!” a informat: „Avem o țară cu suflete mari. Peste 100000 
de basarabeni și/au cunoscut Țara. Sute de organizații, 
instituții de învățământ au contribuit la aceasta”. 

 Marian Clenciu, președintele Asociației „ProBasarabia 
și România” ia îndemnat pe cei prezenți: ”Să trecem la treabă. 
Asociația vine cu trei propuneri concrete: 

• A face un demers către ministrul economiei să aloce de 
urgență sursele necesare pentru realizarea activităților legate 
de Centenar; 

• Înserarea în constituție a dreptului fiecărui cetățean de 
a decide modificarea hotarelor, să-și exercite dreptul de 
Reîntregire a României”. 

Pentru o Românie unită, prosperă! Hai să dăm mână cu 
mână”. 

Constantin Codreanu, deputat, președinte al Comisiei 
parlamentare pentru românii de pretutindeni, vicepreședinte al 
partidului „Partidul Unității Naționale”: „Reunirea este 
inevitabilă. Mă bucură faptul că am ajuns să vorbim despre 
Unire în mod pragmatic. În acest sens vin cu trei propuneri: 

• Referitor la problema cetățeniei românești – să înaintă, 
o rezoluție prin care să cerem guvernului să-i ajute pe românii 
basarabeni să-și redobândească cetățenia; 

• Crearea unei circumscripții separate pentru Basarabia 
– circumscripția nr. 44; 

• Liderii partidelor politice unioniste din Republica 
Moldova să formeze de urgență o Alianța în alegerile 
parlamentare din 20018”. 

Titus Corlățeanu, parlamentar, ex-ministru de externe al 
României: „Despre idealul unității naționale țin să mă opresc 
asupra unui răspuns dat odinioară ministrului de externe al 
Rusiei S. Lavrov: „Tot ce se întâmplă în Republica Moldova, 
soarta Republicii Moldova reprezintă un obiectiv legitim 
pentru România…Referitor la proiectul european al RM – o 
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ajutăm să iasă de sub influența Rusiei însă ar fi bine să nu mai 
dăm speranțe deșarte cu privire la aderarea la UE, totodată 
dacă le închidem ușa celor cu vocație europeană fiți siguri că 
vor fi preluați de imperialismul rusesc. Basarabia nu poate 
rezista de una singură. Ea trebuie să revină acasă în România. 
Rădăcinile unui neam nu pot fi șterse. În practica 
internațională au mai fost astfel de cazuri. Ceea ce nu le-a fost 
refuzat germanilor de ce să ni se refuze nouă? Doar că această 
problemă trebuie cât mai mult internaționalizată”. 

Ludmila Pârhaniuc, vicepreședinte al județului Prahova: 
„Universitatea ”N. Iorga” de la Vălenii de Munte a fost o 
importantă acțiune din programul „Cunoașteți Țara!” care a 
avut loc recent. Istoria își bate joc de cei care nu o cunosc. Nu 
mai vreau să vin de acasă acasă. Prahova iubește Basarabia. 
Să dea Domnul să ne vedem într-o Românie Mare”. 

Mariana Gâju, vice președinte al Asociație Comunelor 
din România: „Asociația Comunelor din România include 2683 
de comune cu o populație ce reprezintă 49,8% din întreaga 
populație. Deci cel puțin jumătate din populație vor Unirea. 
500 de primari din cele două state au semnat Unirea în cetatea 
Alba Iulia. La 27 martie 2018 ne vom deplasa la Chișinău unde 
vom face Unirea. Legea României din 2014 a permis alocarea 
surselor financiare localităților din Basarabia pentru 
infrastructură…Astăzi va avea loc înfrățirea a cinci primării 
din România cu cinci primării din Basarabia”. 

Nicolae Dabija, președinte al „Sfatului Țării 2”, în stilul 
său inconfundabil a ținut un discurs vibrant, din care pot fi 
menționate următoarele: „Dacă la Chișinău și București s-ar fi 
dorit Unirea se făcea la 1991. Totuși Unirea este inevitabilă. 
Basarabia este o lacrimă a României indiferent din ai cui ochi 
curge….Republica Moldova este ca o coadă de șopârlă ruptă 
care crede că-i va crește și capul. Dar aceasta nu se va 
întâmpla…Nu decalajul economic și decalajul de suflet ne 
joacă festa. Mișcarea unionistă „Sfatul Țării 2” lucrează 
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pentru scoaterea sârmei ghimpate din inimile românilor 
basarabeni prin formarea grupurilor care au plecat prin sate 
cu tinerii ODIP în cadrul „Caravanei Unirii”…Rușii sunt încă 
prezenți în Republica Moldova prin puzderia de posturi 
televizate rusești, prin coloana a 5-a. Dacă englezul pleacă, 
luându-și rămas bun, rușii își iau rămas bun dar nu pleacă. 
Cine să-i facă să plece? Noi suntem mai buni ca ei, mai mulți 
dar nu suntem uniți. Să facem această unire între noi”. 

Anatol Șalaru, ex-ministru al Apărării, vice președinte 
PUN: „Cred că e timpul să ne oprim să tot medităm. Până în 
2018 a rămas puțin, foarte puțin. Ași face un apel către toate 
partidele politice din România să semneze un Snagov 2, iar 
partidele politice unioniste din Basarabia să meargă cu o 
singură formațiune politică în alegerile din 2018”. 

Mircea Popescu, președintele Consiliului Mondial 
Român: „Mișcarea unionistă până la urmă se finalizează cu un 
act politic. În parlamentul României există deja 100 de 
parlamentari asociați în grupul parlamentar „Prietenii Unirii” 
care trebuie să pregătească cadrul legislativ. În acest sens 
propun: 

• Amendarea Constituției cu un preambul: „Fiecare 
român e în drept să hotărască soarta teritoriilor românești. 
Românii își recunosc rădăcinile de neam, culturale și credință 
și România ca stat național unitar; 

• Amendament consultativ, Art. 1, p.5.: „Transferarea 
către referendum în cazul unor teritorii istorice populate cu 
români”. 

După atâtea luări de cuvânt care au durat vre-o două ore 
lucrările au continuat la câteva mese rotunde separate printre 
care masa rotundă privind crearea de către partidele politice 
unioniste din Basarabia a Alianței „Centenarul” pentru 
alegerile parlamentare din 2018. La ea au participat 
reprezentanți de prim rang ai PLR, PNL, PUN, „Alianța 
Verde”, dar și ai asociațiilor obștești precum „Sfatul 
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Țării”, ODIP, „Tinerii Moldovei”, „Asociația veteranilor de 
război de pe Nistru”. Cu regret au lipsit reprezentanții 
Partidului Liberal. Președintele Consiliului Mondial Român a 
propus judicios ca această masă rotundă să înceapă de la 
„Tabula Rasa”, de la o foaie curată, să pună un început serios 
fără condiționări, remușcări din trecut, dacă se dorește să se 
creeze ceva serios blocului „Dodon-Plahotniuc” în viitoarele 
alegeri. Cu părere de rău unii lideri politici au rămas surzi la 
această chemare, nerealizând pre multe. Cu toate acestea a fost 
pus un început care va continua la Chișinău. Este evident că 
toți unioniștii din Țară, Diasporă și din Basarabia doresc 
apariția unui pol unionist puternic în importantele alegeri 
parlamentare din 2018. 

Există două căi de creare a acestui pol: 
• Fuziunea tuturor partiduțelor liberale într-un singur 

partid unionist; 
• Crearea unui bloc electoral „Centenarul”. 

Crearea unui singur partid unionist , cu atât mai mult că 
toate cele 4 partide împărtășesc doctrina liberală, ar fi varianta 
cea mai bună. Însă este viabilă și crearea unui bloc electoral. În 
ambele cazuri trebuie găsit un lider care să-i unească pe toți în 
jurul idealului național unionist și să valorifice acest important 
segment electoral unionist de 20…30%. De asemenea, să fie 
capabil să creeze parteneri politici în blocul electoral de centru-
dreapta (PAS, PLDM, PPDA, PPEM ș.a.) pentru a atinge acest 
deziderat. 

Se observă clar că nu a fost pomenit în aceste scheme 
PL-ul sau ce a mai rămas din el (dar cred că a rămas foarte 
puțin dacă în alegerile prezidențiale au luat sub 2%). Păcat! S-a 
ajuns la marginea gropii. Ar mai avea o șansă acest important 
altă dată partid unionist – cedarea conducerii PL lui D. 
Chirtoacă. În situația lui aceasta ar fi și un act de bunăvoință 
din partea lui M. Ghimpu. Desigur e târziu acest pas, mult prea 
târziu, dar totuși la masa de tratative privind crearea Alianței 
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„Centenarul” D. Chirtoacă ar putea mai lesne să dialogheze cu 
foștii săi colegi de partid V. Saharneanu, A. Șalaru, A. Guțu, 
dar și cu V. Pavlicenco. M-aș adresa membrilor partidelor 
unioniste, faceți presiune asupra șefilor D-stra ca să unească și 
să constituie această alianță „Centenarul”. Acesta va fi atât în 
interesul național dar și al fiecărui partid în parte. Prea 
importante sunt alegerile din 2018 ca să le ratăm 

 
http://www.revistasingur.ro/altele/17416-2017-09-04-09-

57-04.html?q=altele/17416-2017-09-04-09-57-04.html 
http://armoniiculturale.ro/2017/09/04/valeriu-dulgheru-

incotro-dreapta-unionista/ 
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OMUL UNIRII ÎN LUPTĂ PENTRU REÎNTREGIREA 
ŢĂRII 

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

V.M. Un mare colectiv de la 
AŞM şi USM au decis să colaboreze 
la pregătirea unei monografii 
colective care se numeşte „Omul 
Unirii – deşteptarea României”. Noi 
considerăm că în situaţia actuală 
externă şi internă extrem de 

complicate va creşte rolul Omului Unirii care are un proiect de 
ţară „România+Republica Moldova”. 

V.D. Într-adevăr, actualmente Basarabia se află într-o 
situaţie internă şi externă foarte complicate. După instalarea (cu 
mâinile noastre!) kremlinezului Dodon în fotoliul prezidenţial, 
după o lună de găinării dodoniste, în situaţia unei înţelegeri 
tacite între Dodon şi Plahotniuc devine tot mai stringentă 
necesitatea Unirii. Evenimentele din ultima săptămână din 
România, care au demonstrat hotărârea românilor de a elimina 
viermele corupţiei din toate sferele, sunt un argument în plus în 
favoarea Unirii. La noi s-a furat miliardul (şi nu numai unu!), 
se mai aduc pe spinarea lui moş Ion încă vreo 6-7 miliarde de 
dolari – datoria Transnistriei Rusiei pentru gaz. Iar lumea tace. 
Doar în componenţa României vom putea fi siguri că caracatiţa 
corupţiei, care a pătruns în toate sferele, va putea fi anihilată. În 
această situaţie va creşte rolul Omului Unirii pentru pregătirea 
opiniei publice privind stricta necesitate de realizare a 
proiectului iniţiat. 

V.M. Cum va trebui să acţioneze Omul Unirii acum în 
deşteptarea maselor pentru realizarea proiectului 
„România+Republica Moldova” în condiţiile în care România 
este condusă de o guvernare social-democrată, care a aruncat 
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ţara în situaţia politică din a. 1989, iar Republica Moldova 
este condusă de un preşedinte socialist trădător?  

V.D. Într-adevăr, venirea la cârma Ţării a unei guvernări 
de stânga, care i-a felicitat (de fapt s-au felicitat reciproc!) cu 
victoria pe cei de stânga (proruşi) din Basarabia (Dodon + 
Plahotniuc), nu este tocmai propice pentru realizarea acestui 
ideal al Unirii. Însă ultimele evenimente din România au arătat 
că guvernarea de stânga din România, venită la putere în mod 
democratic însă la un absenteism accentuat al electoratului, nu 
poate totuşi să facă totul ce doreşte. Dovadă este retragerea 
celor două ordonanţe aprobate de guvern absolut nejustificat 
(problema puşcăriaşilor să fie prioritatea României astăzi?). 
Cât priveşte guvernarea de stânga de la Chişinău aici am putea 
vorbi de fapt despre o alianţă nedeclarată Plahotniuc+Dodon. 
Anume în acest context trebuie de deşteptat masele. Există un 
mare pericol de cădere în plasa lui Plahotniuc care pedalează 
pe ideea răului mare Dodon, evident răul mai mic (atât pentru 
partenerii străini cât şi pe intern) fiind el, Plahotniuc. Noi, care 
ani la rând am tot votat răul mai mic vă imaginaţi rezultatul 
alegerilor în 2018. 

Acum Plahotniuc ţine în mâini practic totul. Gradul extrem 
de mare al nepopularităţii (peste 90%!) care poate să-i joace 
festa în viitoarele alegeri parlamentare (nepopularitatea lui s-a 
văzut şi în recentele alegeri prezidenţiale) încearcă s-o 
compenseze prin introducerea sistemului electoral mixt. 
Încrezut în capacităţile sale de putere de cumpărare este sigur 
că va putea să-i cumpere sau să-i şantajeze pe o bună parte din 
cei 50 de deputați parlamentari aleşi uninominal. Mai luând în 
consideraţie că în orice partid există traseişti care pot fi 
cumpăraţi sau şantajaţi cu dosărele majoritatea (chiar 
constituţională!) în viitorul parlament îi este asigurată. Drept 
dovadă avem exemplul Găgăuziei unde îndată după rezultatele 
alegerilor în Adunarea Populară fracţiunea PD nu avea practic 
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pe nimeni, iar acum deţine majoritatea datorită aşa numiţilor 
„independenţi”.  

Pentru aşi atinge scopul de a fi singurul stăpân în acest colţ 
de ţară năpăstuit Plahotniuc a distrus metodic centru-dreapta. 
Vă mai amintiţi lupta celor doi Vlazi care s-a încheiat cu 
victoria lui Plahotniuc (din prostia şi vanitatea lui Filat care a 
fost creatorul dar şi groparul acestui promiţător partid de 
centru-dreapta PLDM). A fost o diversiune bine gândită 
(undeva!). După căderea lui Voronin, care a îngropat definitiv 
Frontul Popular ştabii din Kremlin au înţeles că trebuiau să 
caute o altă mârţoagă care să lupte cu o nouă forţă serioasă 
apărută după evenimentele din 7 aprilie 2009 – liberal-
democraţii. Kremlinul a presimţit în acest nou partid o forţă şi 
n u a greşit. Deja în alegerile din 2010 PLDM a luat 32 de 
mandate din 101. Un nimeni, apărut pentru prima oară în 
politica mare cu două săptămâni înainte de alegerile 
parlamentare anticipate căţărat chiar pe locul doi (după M. 
Lupu) în listele Partidului Democrat (probabil şi pentru M. 
Lupu a fost o noutate fiindcă cu trei săptămâni mai înainte de 
acest eveniment Lupu vorbea despre Plahotniuc că este 
membru al Familiei Voronin. El singur venit din acea familie 
ştia ce spune!). Plahotniuc şi-a îndeplinit cu brio această 
misiune: l-a distrus practic completamente pe concurentul 
principal de categorie grea pe ringul politic - PLDM; după 
principiul „divide et impera” a distrus dreapta, divizând-o într-
o puzderie de partiduţe cu lideraşi orgolioşi, vanitoşi, gata să se 
lupte între ei până la dispariţia partidului (ca forţă) chiar dacă 
va rămânea de unul singur în luptă pentru „idealul naţional”; a 
creat ingenios răul cel mare în acest colţ de ţară – pe Dodon, 
care ştie doar să latre fiind bine priponit, iar pe alegătorii (în 
special de dreapta-centru-dreapta) să-i aducă în situaţia de a 
alege răul mai mic (adică pe el!). 

Mi se pare că este o schema clară, nu trebui multă materie 
cenuşie ca să fie înţeleasă. De ce însă nicidecum nu ne putem 
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uni cei de pe dreapta? De ce, având un  proiect atât de clar şi 
avantajos pentru toţi locuitorii acestui colţ de ţară atât de prost 
guvernat – proiectul uniunii statale „România+Republica 
Moldova”, nu facem nimic pentru realizarea lui? În istoria 
noastră zbuciumată au mai avut loc astfel de uniuni statale între 
fraţi de sânge dar şi cu străini: Principatele Unite ale Moldovei 
şi Ţării Româneşti (1859) care în a. 1862 a fost denumită 
România; Ţaratul Valaho-bulgar (în sec. IX-XI). A existat 
uniunea statala Cehoslovacia care, deşi s-a destrămat, se află în 
aceeaşi uniune!     

V.M. Mi se pare că Omul Unirii devine extrem de 
important în situaţia în care Uniunea Europeană se confruntă 
cu mari probleme (migranţii, Brexitul, separatismul unor ţări 
membre UE care cochetează cu Rusia, dar şi intensificarea 
relaţiilor SUA cu Rusia referitor la sferele de influenţă în 
lume). Cum credeţi ce şanse de realizare are proiectul uniunii 
statale „România+Republica Moldova”? 

V.D. Mult stimate Domnule Profesor. Pentru început să 
încercăm să analizăm ce proiecte posibile există pentru 
Basarabia. Să pornim de la proiectul statalităţii, promovat cu 
atâta insistenţă de kremlinezul Dodon (şi nu numai!). La prima 
vedere este un proiect frumos. Cui nu iar plăcea să trăiască într-
un stat suveran şi prosper. Problema e că acest proiect este 
irealizabil. Există din 1991, din ziua declarării Independenţei 
(de fapt o parte din semnatarii Declaraţiei de Independenţă 
vedeau formarea statului Republica Moldova ca o modalitate 
de rupere de Uniunea Sovietică (Rusia) şi unirea ulterioară cu 
România). Pe parcursul acestor peste 25 de ani de aşa zisă 
Independenţă (cu trupe ruseşti pe teritoriul ei, cu un teritoriu 
ocupat şi necontrolat, cu tot soiul de granguri din Kremlin şi 
kremlinezi autohtoni care visează incorporarea Basarabiei în 
Rusia) am tot încercat să construim acest stat şi ce am obţinut. 
Un bantustan în care guvernează legile junglei, în care 
caracatiţa corupţiei este invincibilă. O structură statală fără o 
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identitate distinctă. Naţiunea moldovenească născocită în 
minţile bolnave ale lui Dodon şi ale altora ca el, nu există. Este 
imposibil ca o minte trează (nu cred că acest Dodon nu o are) 
să nu vadă că moldoveanul, munteanul, ardeleanul sunt de 
aceeaşi seminţie – cea valahă (română) cu aceeaşi strămoşi – 
tracii şi dacii, divizaţi în Evul Mediu în trei stătuleţe, tot aşa 
cum ruşii din Moscova, Reazan, Vladimir, Novgorod, Suzdal 
sunt aceiaşi divizaţi în Evul Mediu în cnezate. Deci, acest 
proiect dodonist al statalităţii este unul fals, bazat pe minciună, 
în interesul (ştim noi al cui, numai nu al lui moş Ion), fără nicio 
şansă de realizare (tot ce-i fals nu rezistă!). În spatele acestui 
proiect se ascunde planul de încorporare a acestui colţ de ţară 
intereselor Rusiei. Paşii pe care îi face această coadă de topor, 
inclusiv în direcţia favorizării separatismului (în Găgăuzia, 
Transnistria) nicidecum nu pot fi numiţi paşi de consolidare a 
statalităţii moldoveneşti. 

Există şi proiectul lui Plahotniuc de „integrare europeană 
a Republicii Moldova”. Fiind unul real în a. 2014 după 
semnarea Acordului de Asociere, depunerea cererii de aderare 
fiind planificată pentru a. 2016 (suntem deja în a. 2017, unde e 
cererea depusă?), acest plan frumos a fost compromis 
iremediabil de Plahotniuc. Mimarea reformelor cerute de 
europeni, mimarea căutării miliardului furat se fac doar pentru 
a prelungi aflarea la putere a guvernării Plahotniuc şi pentru a 
obţine finanţare din Uniunea Europeană, speriindu-i cu venirea 
la putere a kremlinezului Dodon care doreşte anularea 
Acordului de Asociere! În situaţia de astăzi a UE şi a 
Republicii Moldova acest proiect este absolut irealizabil, în 
primul rând, din cauza nedorinţei. 

Ce ne rămâne atunci? Ne rămâne cel mai realist, sub toate 
aspectele, plan de viitor al acestui colţ de ţară – uniunea statală 
„România+Republica Moldova”. Pentru realizarea acestui plan 
există toate premisele. Nu trebuie inventată o nouă identitate 
(cum trebuie s-o facă kremlinezul Dodon!), o avem pe cea 
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română. Nu trebuie inventate istoria, limba, le avem deja. Am 
scos sârma ghimpată de pe Prut care ne-a despărţit timp de 
peste 60 de ani (mai rămâne s-o scoatem din inimile unora 
dintre noi. Aceasta este misiunea Omului Unirii!). Nu trebuie 
să ne îngrădim cu cortine de fier de Ucraina (în est) şi de 
România (în vest) cum trebuie să procedeze Dodon pentru aşi 
realiza planul său „statalist”. Nu mai trebuie create noi organe 
de luptă (adevărată nu mimată!) cu corupţia - avem CNA-ul din 
România. Nu va mai trebui să depunem eforturi (care pot fi de 
lungă durată cum este cazul Turciei) pentru intrare în Uniunea 
Europeană. Prin unirea cu România vom deveni în mod 
automat membri UE (exemplu este RDG!). Nu va mai trebui să 
reformăm sistemul Educaţiei, î-l avem foarte bun pe cel de 
peste Prut. Nu va mai trebui să mimăm majorarea salariilor şi 
pensiilor cu bănuţi, le vom avea de 5-10 ori mai mari în Ţară 
(asta nu înseamnă că dorim să trăim din contul contribuabilului 
din ţară. În momentul când hoţilor li se va tăia pofta de a mai 
fura (CNA va lucra tot atât de bine şi în Basarabia) harnicul 
nostru român basarabean îşi va putea vedea şi beneficia de 
rostul muncii sale. Ş.m.a. 

Ce nu avem deocamdată? Nu avem acea masă critică care 
să voteze Unirea cu toate că potenţiali votanţi suntem apr. 80% 
(cu excepţia mancurţilor şi a cozilor de topor dar şi cu suportul 
unor alolingvi treji la minte). Pentru ca aceşti potenţiali votanţi 
să voteze Unirea trebuie de lucrat, de lucrat mult. 

V.M. Omul Unirii acum trebuie să poarte discuţii cu 
oamenii care sunt îngrijoraţi de situaţia în care nu există unire 
pe dreapta. Nu există un lider puternic al Unionismului. Ce ar 
trebui de făcut? 

V.D. Rolul Omului Unirii în această situaţie critică este 
foarte important. Cei care sunt într-adevăr cu inima română ar 
trebui să se debaraseze de falsa fidelitate partinică, faţă de 
liderii lor şi să se înroleze în armata Oamenilor Unirii pentru 
realizarea idealului naţional. Om al Unirii trebuie să devină 
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fiecare intelectual (este o datorie a noastră, a intelectualilor, 
care ne-am ridicat la înălțimile la care ne aflăm urcându-ne pe 
spinarea lui moş Ion!), care are puterea, capacitatea şi toate 
argumentele de a-l convinge pe bunul dar prea credulul moş 
Ion că este spre binele lui şi al apropiaţilor săi realizarea 
proiectului „România+Republica Moldova”. Neavând 
televiziuni, bani pentru diferite panouri informaţionale, în acest 
scop trebuie folosite toate mijloacele disponibile. Fiecare 
intelectual să se ducă în satul său de baştină, să se întâlnească 
în primul rând cu cadrele didactice din şcoli, cu oamenii de 
rând. Un sfat dat la astfel de întâlniri de ai lor ar face mult mai 
mult decât minciunile televizate turnate cu găleata de pe 
ecranele televiziunilor plahotniucist-dodoniste. Sunt sigur că 
dacă de ex. stimaţii domni V. Cubreacov şi N. Mătcaş s-ar fi 
întâlnit cu consătenii lor din Crihana Veche aceştia nu ar fi 
votat în proporţie de 54.2% pentru Dodon. 

Însă este tot atât de clar că până la urmă această Unire se 
va realiza printr-un act politic. Deci, cineva va trebui să voteze 
această opţiune populară. Cine va fi acest cineva? Din păcate 
nu avem o unitate între unionişti, Dodon privindu-ne ca pe 
nişte impotenţi (dacă am fi trataţi altfel acest kremlinez nu s-ar 
încumeta să facă şi să îndruge atâtea gogomănii!). Separaţi 
Oamenii Unirii sunt doar nişte haiduci, împreună ar fi o armată 
(de temut, nu în zadar Dodon este atât de pus împotriva 
unioniştilor). Din păcate timp de milenii ne urmăresc ca un 
blestem constatările istoricului Herodot „Dacă ar fi uniţi ar fi 
puternici (despre traci!)”. Da, am fi foarte puternici (numeric 
suntem peste 80 la sută 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?  
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Iată aici este foarte important: de făcut tot posibilul de a 
unifica această dreaptă, de a constitui de urgență o platformă a 
Unirii din puzderia de aşchii de pe dreapta care, împreună cu 
aliatul său de pe centru-dreapta, ar vota actul politic de 
constituire a uniunii statale „România+Republica Moldova”. 
Aici este un enorm câmp de muncă pentru Omul Unirii. Să 
urmăm sfatul marelui Mateevici: „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”. 

 
http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-

AGERO/COMENTARII/Omul-unirii-Ion-Mandacanu-articol-
Valeriu-Dulgheru.htm 

http://www.revistasingur.ro/altele/16345-2017-02-14-11-10-
59.html?q=altele/16345-2017-02-14-11-10-59. 

htmlhttps://romaniabreakingnews.ro/omul-unirii-in-lupta-
pentru-reintregirea-tarii-in-dialog-prof-virgil-mandacanu-cu-

prof-valeriu-dulgheru/ 
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CENTENARUL MARII UNIRI: CUM NE PREGĂTIM 
DE EL? 

 
Prof. V. Mândâcanu: în dialog 
cu prof. V. Dulgheru  

 
V.M. Stimate domnule 

prof. V. Dulgheru, cer ajutorul 
Dumneavoastră în înţelegerea 
mai profundă, mai corectă a 
situaţiilor socio-politice din 

Republica Moldova, care devin tot mai complicate, mai 
îngrijorătoare privind: 

- Activizarea la maxim a forţelor de stânga în frunte cu 
Dodon ş.a. care nu ascund ajutorul Kremlinului şi interesul 
readucerii Basarabiei în lagărul rusesc novorus; 

- Pasivitatea la maxim a forţelor de dreapta prounioniste 
(PL, PLR, PNL, Dreapta) care nu dau nici un semn de 
îngrijorare de lipsa unităţii cu toate că suntem ameninţaţi de 
federalizare, reorientare spre Rusia, de pierderea lucrurilor 
pentru care am luptat apr.30 de ani (limbă, istorie); 

- De ce stânga este îngrijorată de creşterea forţelor 
proeuropene prounioniste, iar dreapta aşteaptă. Ce aşteaptă? 

V.D. După pierderea alegerilor prezidenţiale (mai corect 
după victoria care ne-a fost furată, a fost ratată într-un mod 
prostesc!) şi instalarea lui Dodon în fotoliul prezidenţial (atât 
de jinduit de el!) situaţia social politică a devenit deosebit de 
îngrijorătoare. Conform declaraţiilor dodoniştilor doar într-o 
săptămână Dodon a făcut atât cât preşedintele Timofti pe tot 
parcursul mandatului. Într-adevăr, doar într-o săptămână a 
făcut atâtea prostii încât ar trebui să ne pună pe gânduri: câte va 
reuşi să dreagă pe parcursul întregului mandat de cinci ani. 
Până unde va ajunge acest Dodon? Până unde i se va permite să 
se răţoiască? 
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Spre deosebire de cele de dreapta forţele de stânga au 
ştiut să se unească (în mare parte) în recentele alegeri 
prezidenţiale şi acum se bucură de rezultatul obţinut. Ei sunt 
siguri că preşedintele lor (aşa î-l dezmiardă) va rezolva toate 
promisiunile declarate în alegeri. Iar Dodon, ca un adevărat 
pionier (întotdeauna gata!) s-a şi apucat de realizarea lor chiar 
din prima zi, de parcă înainte nu ar mai fi 1727 de zile. 
Desigur, nu s-a apucat de problemele, pe care nu le poate 
rezolva, nu doreşte să le rezolve (este vorba de criza economică 
şi întoarcerea Miliardului. A scrie o fiţuică şi a o transmite 
parlamentului nu înseamnă nimic). A schimbat termenul de 
limbă română cu termenul stalinist de limbă moldovenească (şi 
asta doar pe situl preşedinţiei, dar a dat răsunet). A scos steagul 
Uniunii Europene de pe clădirea Preşedinţiei semn că una din 
puteri în stat nu mai este europeană (ar trebui probabil să pună 
steagul Rusiei că acesta este schimbul). Le-a promis 
alegătorilor săi că va soluţiona problema transnistreană. Iată că 
a avut deja (aşa cum ia ordonat Putin prin Rogozin) o întâlnire 
cu preşedintele (nu cu aşa zisul preşedinte) Krasnoselskij. 

Pe parcursul întregii campanii preelectorale şi electorale 
Dodon a bravat cu apropierea sa de Rusia, de Putin (vă mai 
amintiţi de puzderia de megabanere cu cei trei (Putin Dodon şi 
Greceanîi) la masa trădării). Nu a ascuns faptul de unde îi vin 
banii în campania electorală (dar sumele venite din Rusia au 
fost foarte mari. Acest lucru l-a menţionat şi unul dintre 
fondatorii PSRM, fostul lui coleg de partid V. Krîlov, 
nemaivorbind de diverse investigaţii jurnalistice). Dar justiţia 
moldovenească este oarbă şi surdă când vorba vine de 
Plahotniuc, Dodon ş.a. Nu în zadar Dodon, ca un adevărat 
fanariot, a dorit cu tot dinadinsul ca la investirea lui să fie şi 
Putin prin emisarul său Rogozin. Ia dat planurile peste cap 
ceaţa care a întârziat aterizarea lui Rogozin. Dar atât de mare a 
fost dorinţa că întâlnirea celor doi a avut loc în aceeaşi zi 
(noapte!) pe la miezul nopţii (ultimul timp marea politică pe 
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malul Bâcului se face pe la miezul nopţii!). Ce au discutat ne 
putem doar imagina. Totuşi, unele informaţii au apărut în presă 
şi a făcut acest lucru chiar presa aservită lui. Din marea dorinţa 
de a prezenta marile succese realizate doar într-o săptămână 
(într-adevăr se spune că „Pasărea pre limba ei piere!”) dintr-o 
emisiune de la AccentTV Rogozin ne informează: „Am discutat 
despre refacerea comerţului cu Rusia, despre problema 
transnistreană. Preşedintele nou ales! Al Transnistriei 
formează guvernul, după ce se va întâlni cu preşedintele 
Dodon (ca doi ditamai preşedinţi de ţări de la egal la egal – 
n.a.!) şi vor discuta problemele economice cu care se confruntă 
Transnistria”. Dar ea se confruntă cu mari probleme 
economice legate de reducerea substanţială a injecţiilor ruseşti 
(din cauza crizei economice şi apariţiei unui alt mâncău – 
Crimeea). Observaţi, Rusia doreşte cu mâinile lui Dodon să 
pună pe umerii noştri problemele economice ale Transnistriei 
împreună cu datoriile ei Rusiei de peste 5 mlrd dolari 
(miliardul furat devine un fleac!). Pe lângă rezolvarea 
problemelor economice ale Transnistriei întâlnirea recentă a lui 
Dodon cu Krasnoselskij este un pas spre federalizarea 
Republicii şi un alt pas spre Novorosia lui Putin aflată 
actualmente la fază de construcţie. 

Referitor la pasivitatea forţelor de dreapta, într-adevăr 
este alarmantă. „Casa arde iar baba se pieptănă”, baba fiind 
ramolita noastră dreaptă. Fiecare lideraş de dreapta stă în 
foişorul său de fildeş şi se complace cu imaginea sa (falsă!) de 
mare (unic!) unionist. Ei şi ce dacă electoratul îi apreciază atât 
de prost în alegeri în schimb ei strigă cel mai tare despre Unire. 
A avut dreptate pionerul Batrâncea când ia reproşat lui M. 
Ghimpu „Voi mai tăceţi! Sunteţi mai puţin de 2%”. Iar Dodon 
a făcut şi va mai face nestingherit tot soiul de prostii. Totul e 
înainte. 

Cu toate acestea Dodon e deranjat de creşterea 
procentuală a unioniştilor. Nu în zadar unul din scopurile de 
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bază al lui este „lichidarea unionismului” ca curent (poate şi a 
unioniştilor!). El cunoaşte forţa reală a unioniştilor (a simţit-o 
chiar în recentele alegeri!) în pofida faptului că la moment este 
ca o turmă fără cioban. Îl deranjează faptul că această turmă şi-
ar putea găsi un cioban şi atunci va fi o problemă (pentru el!). 
De aceea va folosi toate mijloacele pentru a nu admite 
coalizarea dreptei. Iar dreapta aşteaptă. Ce aşteaptă? Poate ca 
nişte mioare aşteaptă când vor fi pregătite bou-vagoanele 
pentru a fi duşi în Siberia? Este o aşteptare sinucigaşă. Eu cred 
că  turma, adică noi cei mulţi (nu cei câţiva lideraşi care se 
complac cu situaţia lor), ar trebui să punem umărul la 
reclădirea acestei drepte atât de fărâmiţate. 

V.M.  Din câte ştiu, înţeleg şi e posibil de explicat blocul 
politic de dreapta (PL, PNL, PLR, Dreapta) nu se vor uni. 
Liderii acestor partide nu dau semne de aşa ceva. Ce 
posibilităţi există în consolidarea acestui bloc de centru-
dreapta? Aici sunt germenii raţiunii, unităţii. Pot fi ei treziţi? 

V.D. Spuneam anterior şi mă repet acum într-un stil 
leninist: „Dacă vârfurile nu doresc atunci cei de jos ar trebui 
să facă acest lucru”. Pentru orice om treaz la minte este clar că 
fărâmiţarea este un lucru prost. Această slăbiciune a fost 
folosită de duşmanii Neamului pe parcurs de milenii. Numai 
uniţi am putea pune ursul cu botul pe labe. Chiar să nu-i 
deranjeze pe aceşti lideri înfumuraţi faptul că nişte nulităţi îşi 
şterg ciubotele moscăleşti de ei (dar şi de noi, unioniştii)? 
Contraproductivă pentru Dreapta a fost fărâmiţarea de până 
acum a PL-ului (PLR, Dreapta, acum şi fracţiunea Şalaru. Unii 
analişti politici vorbesc despre un nou partid politic Şalaru. Cea 
mai bună soluţie ar fi implicarea majoră în reclădirea acestui 
partid unificator de dreapta). Toate acestea s-au făcut din cauza 
lipsei unei democraţii veritabile în interiorul partidelor. Cred 
totuşi în raţiunea dacă nu a liderilor cel puţin a celor din 
nivelurile doi din aceste partide. Marea problemă a dreptei este 
identificarea unui lider (unui singur lider) acceptat de toţi, dar 
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el trebui identificat, în caz contrar nu există nicio şansă de a 
stăvili revanşa dodonist-plahotniucist-putinistă. 

V.M. Privind situaţia în ansamblu pericolul care ne 
paşte în condiţiile întârzierii cu mobilizarea tuturor forţelor 
proeuropene, prounioniste ne va aduce la întârziere şi 
înfrângere totală în alegerile din a. 2018 cât şi marele pericol 
care deja, cel puţin teoretic, verbal a răsunat: Plahotniuc se 
declară să unească forţele prounioniste pentru a rezolva 
problema majoră a Re-unirii. Ce ne rămâne să facem de 
urgenţă? Poate trecem la organizarea neîntârziată a Marii 
Adunări Naţionale şi proclamarea unirii tuturor forţelor 
proeuropene unioniste. Cât e de posibil acest lucru? Ce rol 
poate juca Sfatul Ţării, forţele unioniste din Ţară şi 
Basarabia? 

V.D. Întârzierea unificării forţelor proeuropene, unioniste 
va fi fatală pentru noi. Să nu repetăm situaţia din alegerile 
recente prezidenţiale. Dacă unicul lider de dreapta ar fi fost 
identificat cel puţin din vară sunt sigur că rezultatele ar fi fost 
altele. Electoratul a demonstrat că se poate mobiliza şi foarte 
rapid (aceasta îl deranjează pe Dodon, Plahotniuc, pe stăpânul 
lor Putin). Din păcate vârfurile nu au fost pe potriva mulţimii. 
Aici e problema. Susţinerea doar declarată şi făcută în ultimul 
moment când se mai putea drege foarte puţin nu a contribuit cu 
nimic la rezultatul Maiei Sandu.  Până la alegeri, unde stânga 
doreşte să cucerească şi ultima baricadă, a rămas puţin. În cel 
mai bun caz ceva mai puţin de doi ani. În cel mai rău caz 
(pentru a ne prinde nepregătiţi (ca şi în alegerile recente 
prezidenţiale!)) pot fi demarate oricând alegeri anticipate, 
dorite atât de Dodon cât şi de Plahotniuc. Dodon le-ar dori 
chiar acum, fiind pe cal alb prezidenţial. Timpul după cum se 
ştie erodează şi lucrează împotriva lui. Plahotniuc continuă 
reclădirea megapartidului său de orientare social-democrată şi 
este aproape de finalizare, având scopul preluării complete a 
puterii şi eliminării liberalilor de la putere (dar aşa dispersaţi nu 
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au nicio şansă să acceadă în parlament!). Acum să ne aşteptăm 
la un prim pas spre acest scop: aşa numita reorganizare a 
guvernului şi instalarea lui Plahotniuc în funcţia de prim 
ministru. Un alt pas al lui Plahotniuc va fi schimbarea 
sistemului electoral existent în unul mixt sau uninominal. Iar 
aceasta este totul. Plahotniuc a fost în stare să-i cumpere pe cei 
14 transfugi comunişti (să ne amintim de confesiunea 
comunistei de la Soroca E. Bodnarenco), pe alţi şapte liberal-
democraţi şi să fim siguri, folosind banul şi cnutul (mă refer la 
aparatul administrativ şi dosariadă), să fim siguri că îi va 
cumpăra, şantaja şi pe cei care vor fi aleşi uninominal. 

Faptul că unii încearcă să promoveze ideea că Plahotniuc 
ar fi în stare să facă Re-unirea eu le-aş da dreptate. Da, 
Plahotniuc, cu întreaga sa influenţă pe care o are, cu întreaga sa 
putere pe care o deţine în acest stat capturat, ar fi în stare să 
facă Re-unirea. Dacă ar dori, dar el nu va dori acest lucru 
niciodată!. Este un simţ natural al autoconservării. Într-un stat 
cu o justiţie bine pusă la punct nu are nicio şansă să scape de 
închisoare, având atâtea păcate. Mai degrabă ar prefera 
orientarea estică unde sub acest aspect nu-l paşte nici un 
pericol. Exemple avem destule: Ianukovîci, Karamalak, chiar şi 
Usatîi declarat acum în urmărire internaţională ş.a. Ar mai 
putea fi crezut dacă demonstra acest lucru în recentele alegeri 
prezidenţiale. Pentru toată lumea era clar că dacă Plahotniuc ar 
fi dorit Maia Sandu ar fi fost astăzi preşedinte (nu acest 
impostor îngâmfat în pene!). La înspăimântat perspectiva pe 
care i-o descria Maia Sandu prin desemnarea unui procuror 
general din afară.      

Referitor la unirea tuturor forţelor proeuropene unioniste. 
După cum aţi menţionat este greu de făcut unirea doar a tuturor 
forţelor de dreapta dar mite şi a celor de centru-dreapta. Nu 
sunt sigur şi de oportunitatea realizării unei astfel de construcţii 
prea amorfe. Mult mai bine ar fi existenţa a două partide 
proeuropene prounioniste: unul de dreapta şi altul de centru-
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dreapta cu o condiţie obligatori de colaborare nu de concurenţă, 
război cum a fost până acum. Pe centru – dreapta problema 
pare să fie mai lejeră. Există deja un lider unanim recunoscut 
de cel puţin 50% din electorat. Urmează ca ceilalți lideri ai 
partidelor de centru-dreapta (PLDM, PPEM, PPDA, PDA) să 
ia în consideraţie voinţa poporului, să se pătrundă de gravitatea 
situaţiei, de faptul că ascensiunea prea rapidă a lui Dodon 
trebuie stăvilită şi să purceadă la crearea unui partid puternic de 
centru-dreapta, numai fără un Filat. 

Cel mai mult avem de lucru pe segmentul de dreapta. 
Aici trebuie aruncate toate forţele disponibile pentru crearea 
unui pol (partid) de dreapta puternic. În această acţiune este 
necesară atragerea tuturor forţelor unioniste atât de răzleţite. 
Pentru realizarea acestui scop măreţ, care este şi o condiţie 
indispensabilă pentru realizarea visului de Re-unire în a. 2018, 
este strict necesar ca liderii tuturor partidelor (sau mai bine să 
delegheze reprezentanţi din nivelul doi), organizaţiilor social-
politice, organizaţiilor de tineret unioniste, Sfatul Ţării 2, dar şi 
stimaţii noştri ambasador basarabeni în parlamentul şi Senatul 
României dnii C. Codreanu şi I. Hadârcă, să purceadă imediat 
la constituirea unei mese rotunde pentru organizarea unei Mari 
Adunări Naţionale şi ulterior convocarea unui mare congres 
unificator. Acesta ar putea avea loc chiar în ziua de 27 martie 
2017, la un an de la marele eveniment din 2018. Crearea 
partidului unificat de dreapta ar fi o şansă reală pentru 
unionism în alegerile din 2018. 
 

Literatura si Arta, nr. 2, 12 ianuarie 2017 
http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-

AGERO/JURNALISTICA/ Centenarul-Marii-Uniri-Valeriu-
Dulgheru-Dialog-Mandacanu-Agero.htm 

http://www.revistasingur.ro/altele/16101-centenarul-
marii-uniri-cum-ne-pregtim-de-el.html?q=altele/16101-

centenarul-marii-uniri-cum-ne-pregtim-de-el.html 
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RE-UNIREA: DE LA IDEALISM LA PRAGMATISM 
 

„Datoria cea mai sfântă a clasei politice 
este să readucă Basarabia în frontierele româneşti”. 

(Prof. Iulian Constantiniu) 
 

 
 

Pe 27 martie curent la Bucureşti, la Palatul Parlamentului 
a avut loc o frumoasă sărbătoare unionistă – serbarea a 99 de 
ani de la Unirea Basarabiei cu România. În această zi însorită 
la direct și la figurat, Bucureștiul s-a transformat într-o Mecă a 
tuturor unioniştilor. Să considerăm că a fost dat startul Re-
unirii. Această zi a fost precedată de ample manifestări 
prounioniste în întreaga Ţară: la Chişinău, Marşul Tricolorului 
s-a încheiat cu desfăşurarea unui tricolor uriaş în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale, o parte din care a fost adusă la Bucureşti, 
pe fundalul căruia a fost realizată, în incinta Palatului 
Parlamentului, fotografia de mai sus. În numeroase, localităţi 
din Ţară, zilele trecute, de asemenea, au avut loc frumoase 
manifestări frăţeşti. De exemplu la Cluj-Napoca, închiderea 
Salonului Internaţional de Inventică PROINVENT 2017 
(24.03.2017) a fost însoţită de serbarea a 99 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România, organizată de o echipă de cercetători şi 
inventatori de la Universitatea Tehnică a Republicii Moldovei. 
Pe 25 martie, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din 
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Bacău, cu concursul Asociaţiei „Pro Basarabia şi Bucovina“ şi 
al Asociaţiei Refugiaţilor din Basarabia, Bucovina de Nord şi 
Ţinutul Herţa, a organizat conferinţa culturală „99 de ani de la 
Unirea Basarabiei cu România”. La Soveja, locul unde a fost 
culeasă cea mai frumoasă variantă a Baladei Mioriţa de către 
basarabeanul Alecu Russo, filiala Asociaţiei Pro Basarabia şi 
Bucovina a marcat acest eveniment cu genericul „Basarabia – 
pământ românesc”, studenţii basarabeni şi bucovineni au 
organizat serbarea. La Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi s-a organizat o masă rotunda împreună cu Liga 
Studenţilor Basarabeni şi Bucovineni din Galaţi. În acea zi mai 
multe festivităţi de acest gen au avut loc atât în incinta 
Palatului Parlamentului, cât şi în afara lui: De exemplu, în 
sectorul 1 (primar D. Tudorache) a avut loc festivalul „Cântăm 
cu Basarabia”. Doar astfel de manifestaţii de suflet pot topi 
gheața încă existentă între cele două maluri ale Prutului.  

Au mai rămas 363 de zile până va fi lichidată o 
nedreptate istorică. S-au reunit cele două Germanii pe 
continentul european. S-au reunit cele două Vietnamuri pe 
continentul asiatic. Nu pierd speranţa în Reunire coreenii (în 
acest sens, în Coreea de Sud există un Minister al Reîntregirii. 
De ce nu ar exista unul similar şi în guvernul României?). A 
venit momentul Reunirii „celor două state româneşti”.  

Neghiobia Pactului Stalin-Hitler a fost demonstrată pe 
plan internaţional, fiind considerat nul şi neavenit sub aspect 
juridic, politic dar şi moral. Nule şi neavenite sunt şi 
consecinţele lui. Basarabia este una din aceste consecinţe. 
Faptul că Rusia cu veşnicele ei interese geopolitice şi unele 
lichele naţionale n u doreşte acest lucru nu trebuie să ne 
oprească din acest proces natural. Asta e veşnica duplicitate 
rusească. La momentul oportun ea şi-a adunat teritoriile 
naţionale, lățindu-se mult, mult prea mult, peste vecinii săi 
(nici astăzi Rusia nu are vecini, ci potenţiale teritorii de a fi 
ocupate: de la Georgia a rupt două aşchii; de la Ucraina–
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Crimeea, şi e pe cale să rupă şi Donbasul; de la Republica 
Moldova–Transnistria; revendică teritorii de la Kazahstan, 
Estonia, Lituania).  

Ei bine, să revenim la frumoasa zi de 27 martie. A fost o 
primă serbare a acestei importante date pentru Basarabia de 
către întreaga Ţară după decretarea acestei zile drept Zi 
Naţională. Ea a fost organizată de Asociaţia Culturală Pro 
Basarabia și Bucovina, președinte Marian Clenciu, deputatul 
Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru 
comunitățile de români din afara granițelor ţării, ș.a. Au fost 
prezenţi preşedinţi ai celor mai active filiale ale Asociației Pro 
Basarabia şi Bucovina, primari de judeţe şi comune, care pe 
parcursul anilor au realizat largi activităţi de apropiere a celor 
două maluri de Prut, oaspeţi din Basarabia şi Bucovina. Spre 
deosebire de alte evenimente similare, în luările de cuvânt au 
predominat îndemnuri mai mult la realizarea acestei Reuniri şi 
mai puţine declaraţii frumoase, dar sterile. „Din postura de 
parlamentar, dar și de președinte de comisie, alături de colegii 
mei vom insista ca acest proiect să fie reluat. Atunci când 
vorbim despre Reunire, ar fi bine să avem și un Minister al 
Reîntregirii după modelul celui care a existat în Germania. 
Acest minister trebuie să se ocupe de problematica respectivă, 
pentru că R. Moldova nu este un stat oarecare, nu este un stat 
vecin, ci al doilea stat românesc. Este important să spunem că 
Unirea nu se va întâmpla mâine, Unirea nu este un eveniment, 
ci un proces. Inclusiv procesul de redobândire a cetățeniei 
române aduce tot mai aproape Reunirea”, a punctat 
parlamentarul român basarabean Constantin Codreanu, 
președintele al Comisiei pentru comunitățile de români din 
afara granițelor Țării.  

Desigur, sunt realist că Reunirea ar putea fi un proces de 
lungă durată, dar trebuie să fim pregătiţi şi pentru surprize care 
au avut loc în istoria zbuciumată a acestui colţ de Ţară. Mica 
Unire de la 1859, nedorită de marile imperii vecine – rus, turc 
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şi austroungar, totuşi a avut loc după înfrângerea Rusiei în 
Războiul Crimii din 1856. Dar şi Marea Unire de la 1918 părea 
imposibilă cu un an înainte. De aceea trebuie făcuţi paşi 
concreţi în diferite domenii în această direcţie.  

Trebuie să luăm lecţii de la istorie. Unirea celor două 
principate româneşti, Moldova şi Muntenia, la 1859, a fost 
precedată de unificarea vămilor. De menţionat că anul trecut 
procesul de unificare a vămilor a început cu crearea unui punct 
unic de control vamal la Cahul – Oancea, proces care urmează 
să continue şi la alte puncte vamale, existente între cele „două 
state româneşti”. Există multiple 
alte domenii în care Reunirea poate 
fi făcută deja. Deja au început 
consultaţiile dintre cele două 
guverne de conectare a Republicii 
Moldova la reţelele electrice 
româneşti. Actualmente Republica 
Moldova cumpără energie electrică 
(care se va mai scumpi) din 
Transnistria prin compania rusească 
ITERA. Frumosul şi extraordinar 
de necesarul proiect „Gazoductul 
Iaşi-Chişinău”, care ar deveni o 
alternativă gazului rusesc, s-a împotmolit la Ungheni. A rămas 
să fie depus un mic efort pentru a aduce gazul românesc la 
Chişinău. Mult discutata problemă a tronsonului de cale ferată 
Ungheni – Chişinău (circa. 100 km!) rămâne nerezolvată. În 
domeniul culturii, educaţiei şi cercetării de ani buni se 
întreprind paşi concreţi pentru integrarea acestor domenii. 
Actualmente integrarea sistemului educaţiei din Republica 
Moldova cu cel din România a devenit o necesitate acută. Pot fi 
găsite multiple alte domenii în care poate fi făcută această 
Reunire. 

 

Literatura şi Arta, nr. 13, 30 martie 2017. 
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ROMÂNIA, ACTOR ACTIV AL RE-UNIRII  
 

„Şi totuşi ce ar trebui de făcut ca România să nu cadă din 
timp, acum, la întretăierea dintre milenii?” 

(Ion Deaconescu) 
 

Se întreabă pe bună dreptate ilustrul patriot Ion 
Diaconescu. Răspunsul lui Emil Cioran ar fi „Să nu mai fim 
paraziţii unor glorii deşuiete. Să nu mai vorbim de idealuri, ci 
să edificăm istoria propriei noastre identităţi”. Răspunsul 
nostru la momentul actual ar fi ca România să facă tot posibilul 
pentru a se reîntregi, aşi aduce teritoriile înstrăinate în diferite 
perioade ale zbuciumatei sale istorii acasă pentru „a-şi edifica 
propria identitate”. Spunea maestrul Dabija că Ţării nu-i 
merge bine fiindcă nu este întreagă, trupul ei este ciuntit, îi 
lipseşte o mână. Şi dacă Republica Moldova este cu adevărat 
independentă statal de Moscova, iar România este cu adevărat 
Ţară-Mamă, atunci ce ne împiedică să ne Re-unim? Iată o 
întrebare, al cărui răspuns încărcat de incertitudini ne tulbură 
conştiinţele ori de câte ori o punem. „Trăim vremuri mizerabile 
și nu avem pe cine să dăm vina, căci vina e în întregime a 
noastră” scrie pe bună dreptate Mircea Cărtărescu, în 
cotidianul german Frankfurt Allgemeine Zeitung. Este o vorbă 
românească: „Dumnezeu te ajută dar în traistă nu-ţi pune”. În 
traistă trebuie să punem ceva ca mai apoi să ne ajute cineva. 

Nu am fi pionieri în această problemă. Au mai fost ţări 
(şi mai sunt) cu aceeaşi problemă – reîntregirea Neamului. 
Unificarea Germaniei s-a produs în primul rând datorită 
insistenţei Germaniei de Vest, conducerea Germaniei de Est 
(RDG) nedorind acest lucru (tot aşa cum acum în Basarabia 
Dodon şi Plahotniuc nu doresc Reunificarea Basarabiei cu 
Ţara-mamă). Puţin timp înaintea unificării Germaniei liderul 
Germaniei de Est E. Honecker declara că RDG va există sute 
de ani. Iată că istoria a decis altfel. Germaniei şi până la 
unificare lucrurile îi mergeau bine însă după Reunificare 
lucrurile i-au mers mult mai bine, astăzi devenind prima putere 
economică (şi politică!) în Uniunea Europeană. 
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Unificarea celor două Corei este cerută insistent de 
Coreea de Sud (care a format în acest scop un minister al 
Reîntregirii!) mult mai avansată sub aspect economic decât 
Coreea de Nord, care continuă să „construiască comunismul” 
(un soi de tip stalinist!), să se militarizeze în exces atunci când 
poporul moare de foame. Cele două Vietnamuri s-au reunit. 
Cele două Chine (China propriu zisă şi Taiwanul) se vor reuni 
şi ele. China, prin insistenţă, şi-a recuperat unul din teritoriile 
înstrăinate anterior – Hongkong. Este un proces natural şi nu 
poate fi oprit. 

Deci, Re-unirea trebuie să fie o problemă majoră nu doar 
a Basarabiei (cum încearcă să demonstreze unii politicieni şi 
politologi din România!), dar în primul rând a României, căreia 
ia fost furat o parte din teritoriu. România trebuie să fie 
pregătită pentru orice surpriză a istoriei cum au mai fost pe 
parcursul zbuciumatei sale istorii (dar şi a altor neamuri cum ar 
fi în cazul Germaniei, Vietnamului).  

România are nevoie acum de un nou Snagov (Snagov 2). 
Snagov 1 şi-a îndeplinit cu brio misiunea. Unirea tuturor 
forţelor politice într-un singur scop a făcut posibilă intrarea 
României în Uniunea Europeană care, oricât de discutat ar fi, a 
fost un pas corect în special acum, când s-a activizat imperiul 
din est. În scopul Reunificării, România ar trebui să creeze un 
Minister al Reîntregirii, aşa cum a existat în perioada de 
preaderare un Minister al Integrării Europene (aşa cum există 
astăzi în Coreea de Sud!), condus la începuturi de reputatul 
profesor şi mare patriot Alexandru Herlea. Cu regret, în 
problema Reîntregirii Ţării în România nu există o unitate de 
poziţii. Explicaţia ar fi sindromul rusesc implantat în ultimii 
200 de ani de aflare în zona de interes a Rusiei, teama de ursul 
siberian, care se transformă la unii într-o adevărată paralizie 
fizică şi intelectuală.  

Ca să nu fiu învinuit de palavragism voi încerca să vin cu 
unele exemple. Este şi cazul profesorului român Corvin Lupu. 
Cu durere în suflet citeam interviul profesorului „Unioniștii de 
la Chișinău fac politică sentimentală”, care vine sub lozinca 
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„Adevărul mai presus de teamă”. În realitate autorul 
promovează cu o insistență diabolică „marea teamă pe care 
trebuie s-o aibă românii faţă de ruşi, mai presus de adevărul 
despre situaţia din Basarabia”. Ce politică, în opinia lui, ar 
trebui să facă unioniştii de la Chişinău? Dar cei de la 
Bucureşti? Politica struţului?  

Un alt mare „părerolog”, Lucian Boia, îşi dădea cu 
părerea că ambasadorul SUA are dreptate când a făcut 
declaraţia nechibzuită din vara trecută. O să observaţi 
neghiobiile sub toate aspectele (istoric, moral, al dreptului 
internaţional) spuse nu de Dodon sau de alte lepădături de la 
Chişinău, ci de un frate de sânge din Ţară.  

Voi încerca să-i dau o scurtă lecţie de istorie acestui 
profesor. „Moldova nu e România (nu e identică, nu sunt 
acelaşi lucru, comentează autorul)”. Ba este una cu România, 
moldoveanul A. I. Cuza fiind arhitectul unificării Ţării 
Româneşti. Nu poate fi ca peste noapte unul dintre cei doi 
români aflaţi pe ambele maluri ale Prutului să devină un altul! 
„Moldova (are în vedere Basarabia - n.a.) îşi are propria ei 
istorie... Este important ca moldovenii să se recunoască a fi 
moldoveni, o naţiune aparte”, continuă autorul. De acord, cea 
de după 1812, când Basarabia a fost surghiunită în Siberia, 
când populaţia i-a fost înjumătăţită prin lichidarea cremei 
societăţii (a intelectualilor, a celor mai buni gospodari) prin 
închisorile şi gulagurile staliniste, prin groaznica foamete de la 
1946-’47, prin cele patru valuri de deportări în Siberia, prin 
colectivizarea diabolică forţată, prin rusificarea acerbă 
(cunoaşte oare părerologul aceste crunte adevăruri?), este 
istoria Basarabiei. Dar până la 1812 istoria a fost una – a 
întregului neam românesc, cu o vechime de invidiat, de peste 
5000 de ani. „...Este important ca moldovenii să se recunoască 
a fi moldoveni, o naţiune aparte... Moldova trebuie să rămână 
un stat suveran și independent!” sunt extrase din declaraţia 
ambasadorului american la Chişinău. „...Rusia îşi are interesele 
ei în zonă, dar mai ales, şi asta nu se spune, din pricina faptului 
că basarabenii, să le spunem aşa, într-o majoritate evidentă, nu 
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vor să se unească cu România. Problema nu este ce vrea 
România aici, ci dacă vor ei să se unească cu România.  

„Cei mai mulţi preferă să trăiască într-o Republică 
Moldova independentă”, comentează autorul. Cunoaşte oare 
păreologul că la Chişinău, până în 1959, nu a existat nicio clasă 
cu predare în limba română? Încearcă oare măcar să înţeleagă 
prin ce chinuri a trecut această aşchie de popor ruptă de la 
matcă pe parcursul acestei perioade de surghiun de peste 200 
de ani? De unde să ştie autorul acestor neghiobii, aflat bine 
mersi în ţară, ce „vor basarabenii”. Ştie el oare că, acum opt 
ani, doar circa 2.8% doreau Unirea cu România? Acum însă, 
numărul acestora a crescut până la 35%, conform sondajelor, în 
realitate fiind mai mare. De ce în această perioadă oportună 
Reunirii să nu pună umărul întreaga Românie ca numărul celor 
care vor Unirea să fie în majoritate absolută, inclusiv prin 
simplificarea acordării cetăţeniei, cum fac alte state, inclusiv 
Rusia în Transnistria şi Găgăuzia. Să ştie păreologul că 
majoritatea basarabenilor înţeleg deja că proiectul „Statul 
Republica Moldova” a eşuat lamentabil (lucru demonstrat de 
cei peste 25 de ani de aşa-numită independenţă!), că existenţa 
aşa - numitei „Republici Moldova independente” se înţelege 
doar în contextul unei anexe a Rusiei sub orice formă ar fi 
declarată (membră a CSI, membră a aşa-numitei „Uniuni 
Economice Euroasiatice” ş.a.), că perspectivele integrării 
europene a Republicii Moldova (în special după găinăriile 
economice şi politice de la Chişinău) sunt foarte iluzorii.  

M-a şocat onoarea acordată relativ recent la Bucureşti 
unui consilier al lui Putin în probleme geopolitice, A. Dughin 
şi, umbrei lui din ultimul timp, cozii de topor (autodeclarată 
altă dată mare român), Ii. Roşca, punându-i la dispoziţie una 
din tribunele din Palatul Parlamentului (de ce în Palatul 
Parlamentului ?), pentru a-şi prezenta una din „capodoperele” 
sale cu pronunţat accent geopolitic. Cunosc oare cei care i-au 
organizat aşa-numita „prezentare de carte” care este firul roşu 
ce trece prin întreaga „operă” a acestui şovin putinist rus? Căile 
de revenire a Rusiei la gurile Dunării şi în Balcani, şi pentru 
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aceasta a fost aplaudat chiar în Palatul Parlamentului. Cum 
poate fi primit chiar în incinta simbolului politic al oricărei ţări 
un şovin rus şi acest mare trădător al Neamului, Iu. Roşca, care 
a distrus Mişcarea de Eliberare Naţională din Basarabia pe 
banii româneşti acordaţi lui „pentru Unirea Basarabiei cu 
România”, a bătut necontenit în cei mai mari intelectuali 
români ai Basarabiei (pe unii ducându-i în mormânt!), a  
deturnat ajutoarele româneşti pentru susţinerea lumânării 
aprinse a dragostei de neam spre propriul buzunar, devenind 

astăzi businessman prosper (cu tipografii moderne, alte 
imobile), nelucrând în business nicio zi? Culmea, însă cele 
descrise mai sus s-au întâmplat acum, când acest iuda se află în 
slujba celui mai mare antiromân – Dodon, lustruindu-i 
permanent imaginea (să nu mă exprim mai dur!) la unul din 
posturile sale de televiziune, promovând permanent o politică 
antiromânească prorusească. „Republica Moldova are un viitor 
doar cu Rusia, alături de ea” – este laitmotivul mai tuturor 
emisiunilor lui, multe dintre ele realizate în limba rusă! Mai e 
încă plină Basarabia de lichele şi România trebuie să ştie să 
aleagă grâul de neghină. 

Ei bine, ce ar trebui de făcut ca „România să nu cadă din 
nou din timp”? Repetându-mă consider că România are nevoie 
de un nou Snagov în problema Reunirii Basarabiei. Deseori 
istoria se repetă, îţi oferă unele oportunităţi, pe care dacă nu le 
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fructifici la timpi le pierzi pentru multă vreme. Conjunctura 
internaţională de la 1859 (după înfrângerea Rusiei în războiul 
din Crimeea) a permis mica Unire, realizată de domnitorul 
moldovean Alexandru Ioan Cuza şi întărită de neamţul Carol I. 
Conjunctura internaţională de la 1918 (după destrămarea 
imperiilor Rus şi Austro-ungar) a favorizat Marea Unire, înce-
pută de minunata generaţie a Unirii basarabeană. De menţionat 
că în 1916 România întrase în primul război mondial de parte 
ruşilor pentru a recupera Transilvania, de Basarabia, ruptă de 
ruşi la 1812, nefiind nici vorbă. Iată că istoria a hotărât la acel 
moment altfel, Basarabia revenind acasă din surghiunul ţarist. 

Conjunctura internaţională actuală (după destrămarea 
urss şi împutinarea Rusiei în propriile mizerii, mă refer la 
cucerirea Crimii şi războiul din estul Ucrainei) devine 
favorabilă Reunirii. Ucraina, nu din mare dragoste faţă de 
România sau de noi, ci urmărindu-şi propriile scopuri, 
avantaje, ar putea favoriza reîntregirea Basarabiei de până la 
1940 prin schimburi de teritorii şi Reunirea ei cu Ţara. O 
Transnistrie ostilă în coaste, capabilă să se lăţească cu ajutorul 
Rusiei, care nu a abandonat proiectul Malorossia, de o parte şi 
alta a Nistrului până la Prut şi mai departe, este nedorită de 
Ucraina. Această oportunitate trebuie valorificată spre liniştea 
la graniţa de est a Uniunii Europene.  

Trebuie însă să nu fim ca copilul rău care dă vina pe 
părinţi pentru toate problemele cu care se confruntă. În repetate 
rânduri, când ne-am aflat la ananghie, România ne-a venit în 
ajutor. Atunci când în 1999 Rusia, prin regimul de la Tiraspol, 
ne-a lăsat în beznă, România a livrat Republicii Moldova 
energie electrică de aproximativ 30 de milioane de dolari, care 
nu a fost plătită nici până acum. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi 
cu gazul în câteva rânduri. Construcţia cu ajutorul României a 
gazoductului Iaşi-Ungheni, chiar dacă nu rezolvă asigurarea cu 
gaz a întregii republici, este o soluţie de reducere a pericolelor 
de şantaj, care oricând pot veni din partea Rusiei, cum a fost 
sistarea gazelor în 1992 şi 2009, şi majorarea preţurilor la gazul 
furnizat (doar în perioada 2004-2014 preţurile la gazul rusesc 
au crescut de zece ori).  
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Este însă de nepreţuit ajutorul acordat Republicii 
Moldova în ultimii 5-6 ani, perioadă în care au fost declanşate 
procesele de integrare europeană. România a fost în 
permanenţă avocatul Republicii Moldova în raporturile cu 
structurile europene. La semnarea Acordului de asociere a 
Republicii Moldova la Uniunea Europeană este şi aportul 
României. Când Rusia a introdus anul trecut un embargo la 
produsele moldoveneşti pe piaţa rusă (fructe, vin, legume), 
România a fost prima care a venit în ajutorul bieţilor noştri 
fermieri, deschizând piaţa pentru produsele lor, acest lucru 
fiind chiar în detrimentul propriilor producători. Un aport 
important pentru accesul produselor agricole moldoveneşti pe 
piaţa europeană l-a jucat Comisarul Agriculturii de atunci al 
Uniunii Europene, dl Dacian Cioloş.  

Dar oare ajutorul de 100 de milioane de euro acordat de 
România Republicii Moldova este de neglijat? Peste o mie de 
grădiniţe de copii reparate, şcoli construite sau reparate, cele 
peste o sută de microbuze acordate şcolilor moldoveneşti 
pentru asigurarea reformei şcolare. Un ajutor ce nu poate fi 
neglijat a fost acordat în sprijinul presei scrise din Republica 
Moldova. Fără acest ajutor multe ziare nu ar fi supravieţuit. 
Dar oare ajutorul acordat în educarea tinerilor plecaţi în 
România la studii liceale, universitare, de masterat, cu bursă de 
stat, nu este important? Chiar dacă mulţi tineri nu se întorc 
acum, acesta ar putea fi un fond de aur în cazul în care 
condiţiile politice şi economice vor fi prielnice întoarcerii lor 
din România şi din alte ţări. Şi, în final, să nu uităm că 

România nu este Germania, 
ca putere economică. Ea a 
dat permanent din puţinul 
pe care l-a avut, ca o 
adevărată mamă, fiicei 
temporar aflate la ananghie.  

De aceea, este strict 
necesar acum, în special 
acum (când emisarul lui 
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Putin, Dodon, încearcă să reorienteze această navă naufragiată 
grav spre malul rusesc!), ca România să fie prezentă la luarea 
oricăror decizii privind viitorul Republicii Moldova. Tocmai 
părerea României în calitate de membru al Uniunii Europene şi 
în virtutea comunităţii etnice şi lingvistice, care cunoaşte cel 
mai bine situaţia din Republica Moldova, ar trebui să stea la 
baza oricărei strategii europene privind organizarea structurală 
a Republicii Moldova.  

În final argumentele stimatei jurnaliste Elena Robu 
despre avantajele Unirii. „Cred din ce în ce mai mult și cu 
fermitate că dacă nu se întâmplă Unirea, atunci Republica 
Moldova (acest teritoriu românesc) nu va mai avea niciun fel 
de viitor. Va fi rupt în bucăți și depopulat. Însă apare 
întrebarea de ce oamenii încă se mai tem de unire, le este frică 
și sunt destul de rezervați? În primul rând din cauza mesajului 
anti-românesc promovat în continuare cu multă ardoare de 
aproape toți politicienii, de la stânga la dreapta. În al doilea 
rând, din cauza influenței ruse puternice de-a lungul secolelor 
(mai ales prin intermediul bisericii). În al treilea rând, pentru 
că populația nu este informată cu privire la beneficiile Unirii. 
Nu este informată, pentru că nu se vrea. O populație 
dezinformată este mult mai ușor de manipulat. 

În continuare, prezint câteva dintre beneficiile pe care le-
am putea avea imediat ce se produce Unirea. Pentru că 
România este parte a Uniunii Europene din 2007, multe dintre 
aceste beneficii sunt legate anume de ceea ce oferă astăzi 
Comunitatea Europeană României. 
Așadar, dacă s-ar produce Unirea: 

1. Fiecare fermier ar beneficia de subvenții medii pe hectar. În 
2016, fermierul român a putut încasa între 180 de euro/ha și 244 de 
euro/ha. În 2007, după aderarea României la UE, subvenţia medie 
pe hectar era în jur de 100 de euro şi a crescut gradual. 

2. Fermierii ar beneficia de ajutoare dacă vor să își deschidă 
ferme. Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru 
perioada 2015-2020 este de 881 100 000 lei românești, din care 267 
000 000 lei românești pentru speciile taurine, bubaline, porcine si 
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ecvine, respectiv 614 100 000 lei românești pentru speciile ovine si 
caprine. 

3. Oportunități pentru tinerii fermieri. Uniunea Europeana oferă 
între 10000 și 25000 de euro pentru finanțare în 2 tranșe: 60% la 
momentul aprobării cererii de finanțare, iar 40% la finalizarea 
acțiunilor din planul de afaceri, după verificarea acestora. 

4. Acces la diferite programe UE pe domeniul cultural. Se oferă 
granturi pentru educație (inclusiv învățarea limbilor străine), 
cercetare științifică, tehnologii ale informației și comunicațiilor, 
politică socială, dezvoltare regională, cinematografie. Serviciile de 
consiliere sunt în valoare de 200000 €. 

5. Din 15 iunie, dacă ești în una din țările UE, poți să vorbești la 
telefon și să navighezi pe internet, la același preț ca în România. 

6. Acces liber la studii universitare și la Bursele Erasmus. 
7. Dacă ai 18 ani, poți călători gratuit în țările UE. Tinerii vor 

putea primi, în anul în care împlinesc vârstă de 18 ani, câte un bilet 
de tren gratuit, pentru a putea călători în ţările Uniunii Europene. 

8. Aplicare la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
2014-2020, prin care persoanele fizice autorizate, societățile cu 
răspundere limitată și alte mici firme vor putea obține până la 70000 
de euro, respectiv 20000 de euro, fonduri europene nerambursabile, 
pentru afaceri neagricole în mediul rural. 

9. Adăugăm aici valoarea pensiilor (cea minimă fiind în medie 
977 lei românești sau 4800 de lei moldovenești), a salariilor 
(salariul minim brut este în prezent 1450 de lei românești sau 7200 
de lei moldovenești), a burselor (cea minimă fiind de 578 lei 
românești sau aproape 3000 de lei moldovenești, începând cu luna 
martie 2017). 

Menționez aici că România are nevoie de un Macron care să 
pună interesele țării sale în prim planul discuțiilor de la Bruxelles și, 
evident, să realizeze Unirea celor două state românești” 
[https://elenarobu.md/]. 

 

Literatura și Arta nr.17, 26.04.2017. 
http://www.revistasingur.ro/altele/16757-2017-04-27-14-37-

37.html?q=altele/16757-2017-04-27-14-37-37.html 
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CAPITOLUL III 
 

Stiinţa în slujba 
Neamului 

„Ştiinţa este o plantă delicată, căreia nu-i place un grădinar 
care are obiceiul de a o apuca de rădăcini ca să vadă dacă 

creşte aşa cum trebuie.” 
(Norbert Wiener) 

 N. Dulgheru 
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PARADIGMA INGINERIEI 
 

„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) 
„Ţara nu se poate ridica decât prin ingineri”  

(I.C.Brătianu, prim ministru, unul dintre 
fondatorii statului român modern) 

 

Pe parcursul multimilenarei istorii dezvoltarea 
civilizaţiilor a fost condiţionată de revoluţiile tehnologice. 
Drept confirmare sunt denumirile epocilor dezvoltării societăţii 
umane: Epoca Pietrei, Epoca Bronzului, Epoca Fierului. 
Începutul secolului XXI şi al mileniului III este marcat de o 
adevărată neorevoluţie industrială. Se vorbeşte că astăzi la 
fiecare zece ani volumul informaţiilor se dublează. Ne înecăm 
în avalanşa de informaţii, însă, totodată, suntem setoşi de 
informaţii. Se vorbeşte pe bună dreptate despre a patra 
revoluţie industrială. De remarcat că primul val al dezvoltării 
societăţii a fost valul agriculturii (sec. X p.Hr. - sec. XVII       
d. Hr.), al doilea – valul industrializării (1700-1956), al treilea 
val - valul informaţiei (1956-2000). Acum suntem la începutul 
celui de al patrulea val, celei de-a patra revoluţii industriale. 

Apare însă o întrebare firească: este gata civilizaţia 
umană să suporte acest val, fiindcă este bine cunoscut faptul că 
revoluţiile industriale pot genera atât progres, cât şi regres. 
Autorii marilor descoperiri întotdeauna şi-au dat seama că 
rezultatele ştiinţifice obţinute de ei pot fi folosite atât spre 
binele omului, cât şi împotriva lui. Chiar dacă, conform 
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statisticii, în 90% dintre cazuri noile tehnologii sunt puse în 
slujba omului, rămân 10% care sunt folosite împotriva lui. Nu 
în zadar după crearea bombei atomice şi a celei cu hidrogen 
Einstein a devenit unul dintre cei mai aprigi pacifişti, dându-şi 
perfect seama că aceste 10% pot anihila celelalte 90% 
generatoare de progres. Şi aceasta în cazul folosirii doar a 
efectelor directe ale descoperirilor şi elaborărilor inginereşti. 
Există, de regulă, însă o serie de efecte colaterale, deseori 
neaşteptate, care pot compromite rodul progresiv al 
descoperirilor.  

Ei bine, totuşi încotro ar trebui să mergem? Quo vadis? 
Unul dintre marii ingineri niponi, TetsuoYoshida, în baza unei 
analize profunde a situaţiei actuale şi a viitorului civilizaţiei 
umane, a concluzionat că „Sunt două probleme globale ale 
omenirii, energia şi educaţia. Energia este baza existenţei 
materiale, educaţia – a celei sociale”. De aceeaşi părere este şi 
cunoscutul filosof în ale cunoaşterii şi ingineriei prof. R. 
Munteanu „Ne aflăm în societatea bazată pe informaţie, a 
comunicării şi se doreşte accesul la o societate bazată pe 
cunoaştere. Ceea ce contează nu este materia primă ca atare, 
ci ce se poate face cu ea. Dacă avem discernământul necesar 
trierii informaţieişi articulării lor, producem cunoaştere”. Într-
adevăr, educaţia va fi acea cheiță capabilă să descătuşeze 
potenţialul inepuizabil al aurului cenuşiu, să-l pună în valoare. 
Însă, pe bună dreptate, se pune întrebarea cum ar trebui să fie 
acest proces al educaţiei în epoca informatizării totale, când 
deseori tânărul nu mai are nevoie să gândească prea mult, 
soluţiile venindu-i rapid şi lejer. Semnificativ este următorul 
caz. „Un ins de vârsta a treia încerca să se descurce în 
funcţiile unui telefon sofisticat de ultimă generaţie. Un tânăr, 
observând acest lucru, îi spune: „Ce, nu te prea descurci în 
tehnica modernă”. Răspunsul a fost fenomenal: „Generaţia 
noastră a creat această tehnică!”. Ce vor crea următoarele 
generaţii în confruntare cu astfel de probleme globale precum 
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epuizarea resurselor naturale, criza energetică, creşterea 
numărului populaţiei, poluarea alarmantă a mediului, dacă vor 
înceta să gândească? Acesta ar putea fi începutul sfârşitului 
evoluţiei umane. Asupra acestei probleme ar trebui să-şi 
concentreze atenţia cei din domeniul educaţiei, formatorii 
viitorilor ingineri.  

De ce totuşi inginerie? Fiindcă civilizaţia umană se 
confruntă cu probleme globale, iar rezolvarea acestor probleme 
cade pe umerii inginerilor. Ingineria este forţa productivă a 
societăţii. În ultimul timp cerinţa în îngineri creşte constant. 
Doar în Germania există peste 100 000 de locuri de muncă 
neacoperite cu ingineri de la Ciclurile I, II şi III, conform 
Procesului de la Bologna, iar la nivelul UE se vorbeşte de circa 
un million atunci când numărul absolvenţilor instituţiilor 
inginereşti scade.  

Deci, cum ar trebui făcută educaţia inginerească? 
„Siliciul se găseşte pretutuindeni, dar numai competenţa este 
capabilă să-l transforme în componente electronice. Munca 
producătoare de valori devine afectivă şi intelectuală şi are la 
bază competenţe şi creativitate”, spune profesorul inginer, 
filosof R. Munteanu. Cum ar trebui formate aceste competenţe 
la ingineri? Educaţia este un proces extrem de complex, care, a 
fost subiect de discuţii la recenta conferinţă CREDING 
(Coaliţia Română pentru Educaţie în Inginerie) „Educaţia 
inginerească în sec. XXI”, care a avut loc la Universitatea 
Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, la care au participat atât 
cunoscuţi formatori de ingineri, membri ai acestei Asociaţii, cât 
şi factori de decizie de la ARACIS, Ministerul Cercetării, dar şi 
din mediul de afaceri (al beneficiarilor), reprezentanţi ai 
marilor companii internaţionale din Iaşi. Pentru a crea o mai 
bună înţelegere a ce s-a discutat la această întrunire voi 
prezenta câteva dintre cele mai reprezentative titluri ale 
comunicărilor. „Formarea inginerilor în contextul celei de a 4-
a revoluţie industrială” (autor: I. Dumitrache, preşedinte 
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CREDING); „Master sau „Marchetingul” iluziei?” (Prof. R. 
Munteanu, Cluj Napoca, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe 
Tehnice din România, ilustru filosof al ştiinţelor inginereşti); 
„Procesul de la Bologna şi învăţământul tehnic superior” 
(prof. I. Vida Simiti, Cluj Napoca); „Umanitate şi tehnologie” 
(prof. N. Seghedin, prorector UT „Gh.Asachi” Iaşi). De un 
interes deosebit s-a bucurat comunicarea fostului ministru al 
Tineretului din România (basarabean de origine) Al. Mironov, 
redactor şef al revistei „Ştiinţa şi Tehnica” „Dacă aş fi director 
de şcoală”, care a fost un frumos îndemn către cei care 
formează materia primă pentru universităţile inginereşti. 
Înțelegerea acestui rol încă din clasele elementare trebuie 
făcută prin Educație Tehnologică. Este binecunoscut faptul că 
procesul de educaţie este unul integral: de la grădiniţă până la 
„învăţarea pe parcursul vieţii”.        

De un interes aparte s-a bucurat raportul dr. E. Gogu, 
originară din Basarabia (Orhei) „Ştiinţele inginereşti în 
structura sistemului de învăţământ din România şi a pieţii 
muncii”. O lucrare consistentă în statistici despre erorile pe 
care le creează sistemul de învăţământ superior prin 
supraponderarea specialiştilor din domeniile economie şi drept 
şi subponderarea lor în domeniul tehnic. Cu părere de rău cei 
mai mulţi tineri cu un înalt grad de inteligenţă se duc în servicii 
(adică sfera neproductivă!), care însă nu necesită un nivel înalt 
de QI. Cu atât mai mult că multe din aceste servicii sunt 
preluate (sau vor fi preluate în viitorul apropiat) de 
calculatoare. Deci factorii de decizie din domeniul Educaţiei ar 
trebui să ia în considerare aceste fenomene.  

O scurtă analiză a acestor comunicări permite 
evidenţierea unor constatări. „Într-o lume în care omul devine 
„resursă materială”, nu se poate vorbi despre inginer ca 
„resursă materială”, el fiind prin definiţie o fiinţă spirituală, 
creativă”, constată prof. R. Munteanu. Acesta este un îndemn 
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spre regândirea procesului de educaţie, spre umanizarea lui. 
Şcoala este unica fabrică de valori.  

„O chezăşie a succesului în învăţământul ingineresc este 
multidisciplinaritatea, activitatea inginerului în grupuri 
transdisciplinare”, constată prof. I. Dumitrache. Într-adevăr, 
aceste mici zone interdisciplinare încă neexplorate pot deveni 
un adevărat Eldorado pentru ingineri. „Sistemul de educaţie la 
nivel global este într-o reală regândire şi restructurare 
încercând să răspundă provocărilor globalizării, ale societăţii 
bazate pe cunoaştere şi competitivitate... Trecerea de la 
economia bazată pe resurse la economia bazată pe cunoaştere 
impune regândirea întregului sistem de educaţie-cercetare şi 
inovare în contextul globalizării” este îndemnul prof. I. 
Dumitrache către factorii de decizie în educaţie şi formatorii în 
educaţie. „Va veni timpul când spaţiul va deveni un ideal”, 
declara Hanneker. A venit acest timp. Globalizarea este 
omniprezentă în special în domeniul ingineriei, şi acest fapt îşi 
lasă deja amprenta asupra formării inginerilor.  

O condiţie indispensabilă este schimbarea atitudinii faţă 
de inginer, faţă de rolul lui în societate. Precum în Antichitate 
filozofii nu-i luau în serios pe promotorii ştiinţelor naturale, tot 
aşa astăzi inginerii sunt subapreciaţi de castele ştiinţifice. În 
acest context este binevenit următorul caz bizar. „Remus 
Rădulescu îşi dădea doctoratul la Geneva în prezenţa lui 
Einstein. „Cine este tânărul”, întreabă Einstein. „Inginer”, i 
se răspunde. „Ce păcat!”.  

În final termin cu un îndemn al profesorului R. Munteanu 
„Ca să fim în pas cu timpul, în lumea de astăzi trebuie să 
acceptăm şi să înţelegem viitorul ca mică direcţie a entropiei 
mereu crescânde, într-un context în care dacă prezentul se 
luptă cu trecutul, moare viitorul...”. 

 
Literatura şi Arta nr. 21, 25 mai 2017 
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A MAI FOST ÎNTOARSĂ O FILĂ IN CALENDARUL 
CUCUTENIAN 

 
În perioada 19-20 octombrie, curent capitala culturală a 

tuturor românilor a găzduit cea de a 12-a ediţie a Simpo-
zionului Internaţional „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: ştiinţe 
exacte şi mai puţin exacte” sub genericul „100 ROMÂNIA: 
1918-2018. Sărbătorim împreună”. În sala Senatului 
Universităţii Tehnice „Gh.  Asachi” pe 19 octombrie, ora 9.30, 
cu in tonarea Imnului Naţional au început lucrările 
Simpozionului. De această dată, pentru prima oară după cele 
11 ediţii precedente, Simpozionul şi-a ţinut lucrările fără 
Valerian Dorogan, prof. univ., dr.hab., prorector al 
Universităţii Tehnice a Moldovei, unul dintre părinţii acestui 
simpozion important pentru cunoaşterea şi promovarea istoriei 
Neamului, care ne-a părăsit subit acum două săptămâni. El nu a 
fost fizic printre noi, însă i-am simţit prezenţa. Sunt sigur că s-a 
bucurat de acolo, din ceruri, de succesul acestei ediţii, 
organizate la un nivel excelent de grupul organizatoric de la 
Iaşi, în primul rând de prof. Dumitru Olaru, prorectorul Cezar 
Oprişan, decanul Facultăţii de Mecanică Gelu Ianuş.  
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Acest simpozion a fost marcat de personalitatea Valerian 
Dorogan. Drept recunoştinţă pentru rolul său în fondarea 
acestui Simpozion şi promovarea culturii Cucuteni, 
organizatorii au instituit diploma „Valerian Dorogan”, care a 
fost înmânată părintelui acestui Simpozion, prof.univ. doctor 
honoris causa al UTM, Lorin Cantemir, şi lui Mihai Tun, un 
împătimit şi promotor fervent al culturii Cucuteni, fost primar 
timp de 36 de ani al comunei Cucuteni, unde a creat minunatul 
muzeu Cucuteni. Cuvintele de deschidere ale lui N. Dabija 
(Chişinău), prof. C. Oprişan, G. Ianoş, L. Cantemir (Iaşi),                 
V. Puiu (Bacău), I. Muscă (Suceava), M. Tun (comuna 
Cucuteni) şi cel al subsemnatului au fost marcate de profundul 
regret, legat de plecarea dintre noi a profesorului şi prietenului 
V. Dorogan. În continuare, prof. D. Olaru a prezentat un 
emoţionant material, care a inclus o ultimă înregistrare video 
cu V. Dorogan la zilele Obârşiei Mioriţei de la Caşin din vară.  

Grupul de la Universitatea Tehnică a Moldovei, în număr 
de 10 persoane (S. Zaporojan, I. Manole, V. Cobzac,                
Z. Stratan, V. Podborschi, T. Botin cu soţia sa, Elena,                 
A. Marin, M. Vaculenco, V. Nastas şi subsemnatul), a venit cu 
o amplă prezentare despre Valerian Dorogan, incluzând 
perioadele de copilărie în Cotiujenii Mari, pe unde, „....copil 
fiind, păduri cutreiera”, de studenţie şi, în special, perioada de 
organizare a celor 11 ediţii ale Simpozionului Cucuteni, în care 
a pus atâta suflet. Din discursurile, intervenţiile, confesiunile 
filozofice ale prietenului Valerian Dorogan s-a desprins un 
îndemn către cei vii exprimat prin emoţionantele versuri ale lui 
R. Kipling: „În trecerea grăbită prin lume către veci,/ Fă-ţi 
timp măcar o clipă să vezi pe unde treci!/ Fă-ţi timp să guşti 
frumosul din tot ce e curat, / Fă-ţi timp că eşti de multe 
mistere-nconjurat!... Fă-ţi timp, ACUM! / Să ştii: zadarnic ai 
să plângi, / Comoara risipită a vieţii n-o mai strângi!”. 
Emoţionanta prezentare a finalizat cu minunatul cântec „Model 
Natură” al bardului de la Văleni Mircea Zgherea, pentru care 
V. Dorogan avea o deosebită stimă...„Nu sunt un os mai mare 
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decât acei ce-au fost / Pleca-voi în ţărână cu-al meu destin şi 
rost. / Dar cât consum lumină aş vrea ceva să fac. / Să fiu un 
fir de iarbă, cât de puţin de leac!”. Regretatul prieten Valerian 
Dorogan a fost mai mult decât un firicel de iarbă născut din 
lumină. În acelaşi sens prof. Vasile Puiu a recitat deosebit de 
emoţionant versurile scrise de artistul plastic şi poetul                        
V. Cobzac, dedicate lui Valerian Dorogan, „Se duc 
profesorii...”. 

Lucrările Simpozionului au fost prezentate în plen şi pe 
cele trei secţiuni de bază: „Iaşi – capitala renaşterii naţionale”, 
„Cultură şi civilizaţie”, „Istorie şi Continuitate”, „Ştiinţe 
exacte şi tehnice”. Printre ele pot fi evidenţiate: „Manifest de 
Unire” (N. Dabija); „Motivele cucuteniene – similarităţi cu 
ornamentica cămăşii tradiţionale din Moldova” (Lăcrimioara 
Leon ş.a., UT „Gh. Asachi”); „Centenarul Unirii: cum ne 
pregătim de el?) (V. Dulgheru, UTM); ”Columna lui Traian – 
simbol al latinităţii poporului român” (prof. M. Munteanu, 
UT, Cluj Napoca); „Consideraţii privind valurile lui Traian şi 
Brazda lui Novac” (prof. L. Cantemir, drd F.D. Dincă; 
„Prezentare de ceramică în stil Cucuteni–Tripolie” (A. Stoica, 

Chişinău); „Mioriţa – expresie a înaltei spiritualităţi a daco-
românilor, a vechimii şi a continuităţii lor în timp” (prof. M. 
Ciornei, Suceava) ş.a.  

Simpozionul a fost puternic marcat de evenimentul 
„Centenarul Unirii”. Discursurile, luările de cuvânt pe 
marginea lucrărilor erau dedicate acestui mare eveniment. 
Acestui subiect i-au fost consacrate discursul maestrului                 
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N. Dabija la Radio Iaşi, emisiunea de la postul de televiziune 
TLR, Iaşi, la care au participat prorectorul C. Oprişan, prof.               
D. Olaru, V. Puiu şi subsemnatul. 

Ziua a doua a continuat cu vizitarea minunatelor 
monumente istorice şi culturale din Iaşi: expoziţiile din 
complexul muzeal Moldova (Palatul Culturii), Muzeul 
Mitropoliei Moldovei cu splendidele artefacte de o valoare 
istorică şi spirituală inestimabilă. Închiderea lucrărilor 
Simpozionului a fost pe potriva evenimentului. La ora 12.00, 
toţi participanţii la Simpozion au participat, alături de alţi 
invitaţi, la manifestarea 
organizată de Academia 
Română în somptuoasa 
aulă de pe Copou, de la 
tribuna căreia domnitorul 
Unirii, Alexandru Ioan 
Cuza, a proclamat, la 24 
ianuarie 1859, Unirea 
Moldovei cu Muntenia, 
unde în prezenţa membrilor 
Academiei şi a conducerii 
de vârf a Universităţii 
Tehnice „Gh. Asachi”a fost 
prezentat discursul de peste o oră al maestrului N. Dabija 
dedicat Unirii. Extrem de interesantul discurs a fost înregistrat 
audio şi video şi va fi difuzat ulterior prin diferite mijloace de 
comunicare în masă.  

Astfel a mai fost întoarsă o filă în calendarul cucutenian 
– cea de a 12-a. Adio, Iaşi!  

Pe curând la cea de a 13-a ediţie, care va fi organizată la 
Chişinău în anul Centenarului Unirii! 

 

 

Literatura și Arta, nr. 43, 26 octombrie 2017 
http://www.revistasingur.ro/altele/17613-2017-10-24-09-05-

29.html?q=altele/17613-2017-10-24-09-05-29.html 
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CRITICA-I BUNĂ, DAR...  
 

Libertatea presei, 
libertatea gândiri, sunt poate 
cele mai mari cuceriri ale 
democraţiei. Prin aceasta se 
explică farmecul democraţiei. 
Ieşiţi dintr-un sistem totalitar, 
unde totul era cenzurat, 
interzis, trunchiat, falsificat, nu 
am dori să ne reîntoarcem în el. 
Dar dacă această libertate este 

folosită incorect, în scopuri meschine, ea poate ucide. Este şi 
cazul unora din această breaslă, repet, extrem de necesară unei 
societăţi cu funcţie de sanitar al ei. Dar… 

În această junglă a capitalismului sălbatic, în acest 
bantustan în care s-a furat şi se mai fură ca în codru se petrec 
lucruri extrem de periculoase. În ghilotina presei nimeresc 
personalităţi care în domeniile lor de activitate au contribuit 
esenţial. Din păcate personalităţile notorii devin cunoscute 
omului simplu deseori nu prin activitatea lor prodigioasă în 
domeniile de activitate pe care lumea nu le prea cunoaşte, 
fiindcă televiziunile în mare parte sunt subordonate şi vânează 
senzații tari (omucideri, furturi, violuri ş.a.), iar promovarea 
realizărilor ştiinţifice, a operelor de artă este limitată sau chiar 
abandonată, prin materialele denigratoare plasate pe internet.  

Înţeleg perfect şi accept faptul când pe internet este 
prezentat, de exemplu, palatul cu trei nivele al lui Dodon, care 
este foarte clar că din salariul său de funcţionar public nu a 
putut să şi-l ridice. De asemenea, înţeleg prezentarea palatelor 
multor judecători, procurori care din salariul lor, de asemenea, 
nu puteau fi construite. Înţeleg perfect şi sunt absolut de acord 
că hoţul trebuie să stea la închisoare. Dar nu se va întâmpla 
oare ca împreună cu apa din cadă să aruncăm la groapă şi 
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copilul. Trebuie să se procedeze foarte atent, să însuşim 
măiestria de a distinge adevărul de semiadevăr, de minciună. 
Poate într-adevăr, cum spune poetul Nicolae Dabija, să ne 
rugăm Domnului să ne ajute să putem deosebi grâul de 
neghină.  

Oamenii sunt foarte diferiţi sub aspect psihic, intelectual. 
Unii se mulţumesc cu un minim necesar pentru existenţă, 
lăsând pe alţii să gândească pentru ei (crearea locurilor de 
muncă, coordonarea ştiinţifică a unor activităţi de cercetare 
ş.a.). Alţii au capacităţi şi dorinţă de a crea aceste locuri de 
muncă, de a crea acel capital intelectual strict necesar oricărui 
neam. Dar cum atunci să prospere o societate democratică dacă 
prin astfel de aşa-numite „investigaţii jurnalistice” celor care 
pot şi doresc să zboare li se taie aripile. Este o gândire de 
lumpen, nihilistă, deosebit de periculoasă pentru un stat 
democratic. În această funcţie presa poate ucide. Cine atunci să 
împingă acest car greoi, să creeze noi locuri de muncă, să 
stopeze plecarea creierilor în situaţia când guvernarea nu-şi 
bate capul de ei ?  

Ştiu că unii jurnalişti fac acest lucru din încredere că 
procedează corect, că se luptă cu această caracatiţă invincibilă 
(observăm şi în România cât de mult se opun!) corupţia. Însă 
deseori aceşti binevoitori procedează ca grădinarul care pentru 
a vedea cum creşte o plantă o scoate din rădăcină. Alţi 
jurnalişti de investigaţii, care lucrează la comandă, sunt nişte, 
răuvoitori care scot planta din rădăcini ca să nu mai crească. 
Atunci aceste câmpuri investigate de ei devin sterpe. Acest 
lucru este extrem de periculos în situaţia în care ne aflăm. 
Patima lui Plahotniuc de şantaj prin dosărele, acum şi a lui 
Dodon instalat în fotoliul prezidenţial, acestea ar putea deveni 
o armă extrem de periculoasă în mâinile lor. Prin acest mod de 
hărţuială în mulţimea de astfel de aşa numite cazuri de corupţie 
ar putea să se piardă urmele adevăratelor acte de corupţie, unde 
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s-au furat multe miliarde. Dar şi oricui îi poţi închide gura, îl 
poţi face docil, ascultător. 

Nu mă angajez să dau sfaturi în acest domeniu extrem de 
sensibil însă trebuie de schimbat ceva. Până a difuza un 
material trebuie făcute investigaţii elementare. Mă deranjează 
că alături de adevăraţii hoţi pe internet sunt plasate materiale 
denigratoare despre oameni de cultură, rectori, cercetători 
ştiinţifici: I. Bostan, Gr. Belostecinic, I. Ababii, V. Bostan ş.a. 
În toate societăţile ştiinţa şi învăţământul au fost forţele 
motrice care au asigurat mişcarea înainte. Dovadă sunt Japonia, 
Coreia de sud ş.a.  

Pentru a fi mai convingător, mă voi opri la un caz pe 
care-l cunosc foarte bine. Este vorba de acad. Ion Bostan, fost 
rector al Universităţii Tehnice a Moldovei, cu care am lucrat 
cot la cot în cercetare peste 35 de ani şi care de vreo 15 ani se 
află în atenţia unor aşa-numiţi luptători cu corupţia. Sunt de 
acord că astăzi nu-ţi poţi construi o casă din salariul mizer de 
profesor (care este de 5-10 ori mai mic decât a profesorului din 
România, nemaivorbind de salariile profesorilor din Occident), 
cu care statul răsplăteşte munca profesorilor. Însă orice cadru 
didactic din universităţi trebuie să se ocupe şi de cercetare. Pe 
parcursul anilor acad. Ion Bostan a iniţiat în cadrul 
departamentului nostru trei direcţii ştiinţifice de bază: 
transmisii planetare precesionale (un tip nou de transmisie 
protejată cu peste 200 de brevete de invenţie); sisteme de 
conversie a energiilor regenerabile (eoliene, hidraulice, solare, 
protejate cu peste 50 de invenţii); tehnologii satelitare. În 
cadrul acestor domenii au fost realizate peste 50 de proiecte de 
cercetare, inclusiv 12 proiecte internaţionale. Majoritatea 
proiectelor s-au finalizat cu produse industriale: o gamă largă 
de reductoare precesionale de putere mare şi mică pentru 
diverse domenii de utilizare; turbine eoliene (au fost fabricate 
10 turbine eoliene şi urmează să fie produse în serie); 
microhidrocentrale pentru conversia energiei cinetice a apei în 
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energie mecanică, termică sau electrică (au fost fabricate trei 
prototipuri experimentale care se află în stadiu de cercetări în 
condiţii reale pe râul Prut); sisteme de irigare integrate cu 
instalaţii fotovoltaice sau turbine eoliene ş.a.m.d.  

Numai cei din domeniul mecanic ştiu ce înseamnă să 
parcurgi întreg lanţul de activităţi de la idee până la prototip 
industrial (fundamentări teoretice, simulări şi modelări 
dinamice, calcul, proiectare, fabricare, testare). După cum 
spunea cel mai mare inventator al Omenirii Thomas Alva 
Edison într-un produs ideea constituie 1% de inspiraţie, iar 
restul – 99% de transpiraţie. Toate aceste elaborări sunt 
vizibile. În scurt timp va fi lansat microsatelitul moldovenesc, 
realizat de colectivul de cercetare de la UTM sub conducerea 
nemijlocită a acad. I. Bostan. Alături de el ziua de lucru 
durează, de regulă, 10-14 ore, iar săptămâna de lucru – 6-7 zile. 
Toate cele peste 50 de proiecte de cercetare au fost cu 
salarizare. La cele internaţionale salarizarea a fost consistentă. 
De menţionat, de asemenea, şi câteva burse de cercetare 
realizate în Germania prin Asociaţia Inginerilor Germani 
(DFG). Dar pe lângă salarizarea cercetătorilor toate aceste 
proiecte internaţionale au fost un bun suport pentru dotarea 
tehnico-materială a laboratoarelor. Un singur proiect 
internaţional finanţat de Fundaţia Civilă de Cercetare-
dezvoltare din SUA (CRDF), câştigat prin concurs în 2001 sub 
conducerea acad. I. Bostan a adus Universităţii utilaj de 312 
000 de dolari americani. Cei care au participat la proiecte 
internaţionale ştiu că, de regulă, câştigător este un proiect din 
10. Deci, la cele peste 12 proiecte internaţionale câştigate au 
trebuit elaborate în jur de 100 de proiecte. Toate acestea cer 
eforturi (intelectuale şi fizice) mari. Nu mai vorbim de zecile 
de tineri bine pregătiţi cu doctorate susţinute sub tutela sa care 
nu au părăsit Republica Moldova, cum au făcut mulţi semeni 
de-ai lor, dar au rămas aici, punându-şi umărul la edificarea 
societăţii democratice. Nu vorbim nici de faptul că prin 
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salariile lor (mă refer la cele primite din proiecte internaţionale) 
au contribuit la formarea fondului de pensii. De ce atunci se 
găsesc unii care atât de uşor aruncă cu pietre în astfel de 
personalităţi?  

O altă învinuire mai recentă de „cedare” a fotoliului de 
rector fiului său Viorel Bostan este lipsită de orice suport. S-ar 
mai fi putut spune acest lucru dacă rectorul ar fi fost ales de 
senat. Într-adevăr, un senat mai poate fi manipulat de fostul 
rector. Alegerile rectorului UTM din 2015 au fost efectuate 
conform noului cod al educaţiei prin vot direct de toţi 
profesorii. Astfel, 842 de cadre didactice (numai cadre 
didactice titulare, fără prorectori, fără cadre inginereşti) l-au 
votat în mod secret (pe parcursul unei zile s-a votat ca la un 
adevărat scrutin electoral) cu 73.4% (din trei candidaturi) pe 
Viorel Bostan, un tânăr foarte bine pregătit cu doctorat susţinut 
în domeniul matematicii aplicate în SUA. Chiar dacă este fiul 
fostului rector aceasta-i o crimă? Proverbul spune că nu 
contează de ce culoare este pisica, şoareci să prindă. Iar tânărul 
rector şi cercetător îşi face bine treaba. La doar un an de 
activitate noul rector se află în topul popularităţii: într-un 
concurs dur în acest an a fost ales Omul Anului în domeniul 
educaţiei; tot el a devenit Laureat al prestigiosului premiu 
Academician Constantin Sibirschi. Să ne bucurăm că un tânăr 
atât de pregătit a revenit acasă. Câţi alţi tineri foarte bine 
pregătiţi au umplut lumea, iar acasă avem nevoie de ei.  

În inginerie se procedează conform proverbului: de zece 
ori măsoară şi o dată taie. Şi dumneavoastră, stimaţi jurnalişti, 
înainte de a plasa o investigaţie pe internet, verificaţi-o de zece 
ori, fiindcă în spatele ei se află soarta cuiva. Nu loviţi în 
intelectuali! Loviţi în hoţii care s-au plodit lângă noi! 

 
Literatura şi Arta, nr. 7, 16.02.2017. 
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CAPITOLUL IV 

Portrete în timp, opinii, 
reflecţii 

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

  
 
 

 N. Dulgheru 
N. Dulgheru 
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SUVERANUL NE-A PĂRĂSIT, NE-A LĂSAT MAI 
ORFANI… 

 
Întreaga naţiune română l-a 

petrecut pe regele Mihai I pe ultimul 
drum. Regii lumii l-au plâns pe 
suveran. 40 de reprezentanţi ai 
familiilor regale din întreaga lume 
(Marea Britanie, Suedia, Spania, 
Belgia, Iordania, Luxemburg, 
Liechtenstein, Bahrain, Bulgaria, 
Grecia, Serbia, Albania, Franţa, 
Prusia, Italia şi Portugalia ş.a.) au 

venit să-şi i-a rămas bun de la suveran. Această săptămână a 
fost pentru mulţi români un prilej de a fi contemporani cu 
regele Mihai. Zeci de mii de oamenii au venit în aceste zile la 
Palatul Regal din Bucureşti pentru a-şi lua rămas-bun de la 
ultimul rege al României, regele Mihai. „Da, n-am fost un 
milion în stradă, am fost 23 de milioane, în Ţară, în gări şi 
peste tot în lume”, declară cunoscutul jurnalist român Cătălin 
Tolontan.  

A fost o stare de spirit pe care poporul român nu a mai 
cunoscut-o de la decesul regelui Ferdinand I în 1927 şi poate al 
reginei Maria în 1937. Simulările din perioada comunistă nu 
pot fi luate ca adevărate. Întreaga naţiune a fost la înălţime, a 
fost ghidată de morala creştină. În aceste momente grele, 
naţiunea română a fost unită ca niciodată (ce bine ar fi ca 
această stare să perpetueze în timp spre binele naţiunii române, 
care şi-a meritat un alt destin).Televiziunile româneşti (dar nu 
numai, şi una din televiziunile din Spania) au transmis integral 
timp de 12 ore întreaga procesiune de petrecere pe ultimul 
drum a celui care a fost şi va rămâne regele Mihai: cel care a 
fost şi va rămâne în inimile românilor „rege fără ţară, dar cu 
popor”. Oamenii au stat ore în şir la coadă pentru a aduce un 
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ultim omagiu Majestăţii Sale. Sunt sigur că mulţi basarabeni 
aflaţi în România s-au aflat în rândul celor care l-au petrecut pe 
rege pe ultimul drum.  

Este şi cazul basarabencei Rodica Sibova, stabilită de 
curând la Bucureşti, care a stat mai bine de 7 ore pentru a-i 
spune un adio suveranului său: „Am fost onorată să particip la 
acest moment istoric, deşi atât de trist. Cu toţii eram copleşiţi 
de emoţii, cu multe regrete, cu o anumită vină faţă de Regele 
Mihai. În Curtea Palatului Regal am intrat la ora 21.55. Unii 
mai făceau poze şi la intrare în Palat, dar eu am oprit 
telefonul. Am vrut să fiu conectată cu acea atmosferă”, a 
mărturisit Rodica Sibova. Ea a fost printre cei peste 100 000 de 
oameni care l-au condus pe Regele Mihai pe ultimul drum. Au 
fost mulţi care au făcut drum lung pentru a fi alături de 
suveranul lor în aceste clipe. Este vorba de bătrânul de la 
Suceava, care a făcut un drum lung până la Curtea de Argeş, de 
mulţi oameni în vârstă, dar şi mulţi tineri care au venit pentru 
a-şi petrece pe ultimul drum suveranul.  

M-au impresionat până la lacrimi destăinuirile unui 
profesor de istorie care îşi cerea scuze, cu lacrimi în ochi, de la 
regele Mihai, despre care „...a trebuit să mint în perioada 
ceauşistă şi să spun minciuni elevilor în legătură cu viaţa 
Regelui. Despre basarabeni nici nu mai zic, nu s-a ştiut 
aproape nimic despre Casa Regală a României, despre 
activitatea Regelui Mihai. A fost o beznă totală în perioada 
sovietică”. De fapt, întreg poporul român a ieşit atât să-şi ceară 
scuze de la rege pentru ceea ce i s-a întâmplat acum 70 de ani, 
la 30 decembrie 1947, când a fost detronat şi exilat de 
lepădăturile colaboraţioniste ale regimului sovietic. Iată doar 
câteva secvenţe din amintirile triste ale regelui Mihai din acele 
zile: „Am fost urcaţi în vagon. Ostaşii români, înşiruiţi de-a 
lungul trenului, stăteau cu spatele la mine (aşa fusese 
ordinul!). La un moment dat unul din ostaşi a întors faţa spre 
mine. Lacrimile îi curgeau pe obraji...”. Regele prigonit a dus 
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o viaţă grea pentru a-şi întreţine familia. A fost şi fermier, pilot, 
tâmplar (adică dulgher!) şi chiar broker la o bursă... A salutat 
cu speranţă evenimentele din Timişoara de la 16 decembrie 
1989 (ce coincidenţă!), care au marcat începutul căderii 
regimului comunist de tip sovietic.  

A dorit mult să revină în Ţară. A revenit de paşte în 1992 
şi de la balconul Palatului Regal, alături de regina Ana şi de 
prinţul Nicolae, regele Mihai i-a salutat pe români aşa cum n-o 
mai făcuse din 1947. Însă, cu regret, de sfintele Sărbători de 
Paşte ale anului 1992 regele Mihai I a fost exilat pentru a doua 
oară, pregătindu-se de către regimul Iliescu o lege, prin care 
„membrilor Casei Regale să li se interzică pentru totdeauna 
accesul pe teritoriul României”. Acum regale Mihai a revenit 
pentru totdeauna acasă, într-o ţară pe care nu a avut-o, din care 
a fost izgonit. A fost un rege fără ţară, dar cu un popor. Iată 
doar câteva cuvinte spuse de suveran, rămase nouă, urmaşilor, 
drept testament; „Nu putem avea viitor dacă nu ne respectăm 
trecutul”; „Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără 
credinţă şi fără memorie”; „Cele mai importante lucruri de 
dobândit, după libertate şi democraţie, sunt identitatea şi 
demnitatea”; „Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de 
la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu 
împrumut de la copiii noştri”; „Cinismul, interesul îngust şi 
laşitatea nu trebuie să ne ocupe viaţa”; „Se cuvine să rezistăm 
prezentului şi să ne pregătim viitorul. Uniţi între noi şi cu 
vecinii şi fraţii noştri, să continuăm efortul de a redeveni 
demni şi respectaţi”; „Coroana regală nu este un simbol al 
trecutului, ci o reprezentare unică a independenţei, 
suveranităţii şi unităţii noastre”; „Vom avea o şansă în viitor 
doar dacă ne vom asuma propria noastră răspundere. Nu va 
veni nimeni de altundeva să ne ofere binele”. Sfaturi demne de 
urmat, stimaţi lideri politici de pe ambele maluri ale Prutului. 

Despre omagiile aduse regelui Mihai scrie publicaţia 
franceză Paris Match. „Mii de români de toate vârstele s-au 
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perindat cu flori şi lumânări la Palatul Regal din Bucureşti. Au 
stat ore întregi la rând pentru a se putea închina în faţa 
sicriului”. Peste Ocean, ziarul „Times” a publicat un articol în 
care descrie funeraliile de la Bucureşti: „Mii de oameni 
îndoliaţi îşi iau rămas-bun de la regele Mihai al României”, iar 
ziarul „Christian Science Monitor” scrie că „...moartea 
ultimului suveran al românilor s-a întâmplat într-o perioadă în 
care ţara trece prin tulburări politice şi nu puţini fac 
comparaţia între actuala clasă politică şi regele Mihai”.  

Şi românii basarabeni au deplâns (şi mai deplâng încă!) 
moartea regelui Mihai, care a fost deosebit de apropiat de 
durerile românilor basarabeni. Regele Mihai a vizitat 
Basarabia, pentru prima dată, în anul 1941, în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial, iar în 2006 Majestatea Sa a 
participat la sfinţirea cimitirului românesc de la Ţiganca. Pe 
parcursul acestor zile triste românii basarabeni „Au adus flori şi 
au aprins lumânări la sediul Ambasadei României la Chişinău, 
lăsând mesaje de condoleanţe”, scrie „Ziarul Naţional” din 
Republica Moldova, sub titlul „OMAGIU pentru Regele Mihai: 
Basarabenii vin cu flori şi lumânări la Ambasada României şi 
lasă mesaje în Cartea de condoleanţe”. „Astfel, s-a stins din 
viaţă cel mai modest monarh din Estul Europei. Trăia cu nişte 
lipsuri incredibile, a făcut tot felul de slujbe pentru a-şi 
întreţine familia... Închei prin a zice că Regele Mihai rămâne a 
fi un model de demnitate şi care ne îndeamnă şi pe noi, 
românii, să dobândim identitatea şi demnitatea”, spune cu 
durere în suflet, ca şi sute de mii de români basarabeni, distinsa 
jurnalistă Elena Robu.  

În ziua de 16 decembrie, de dimineaţă, zeci de oameni au 
participat la o slujbă de pomenire dedicată monarhului. 
Creştinii care au venit la Sfânta Teodora de la Sihla spun că îşi 
amintesc de rege doar din ceea ce le povesteau bunicii şi 
părinţii. În timpul fostei Uniuni Sovietice, ei nu aveau acces la 
surse de informare. Iată unele destăinuiri făcute din inimă: 
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„Tatăl meu, care era născut în acelaşi an cu regele Mihai şi a 
făcut serviciul în armata română, toată viaţa ne-a spus –
”Regele Mihai, ce personalitate”; „M-a marcat destinul lui. În 
ciuda tuturor greutăţilor, mereu a fost cu inima şi cu sufletul 
faţă de toţi românii de pretutindeni”; „Am început şcoala 
cântând „Trăiască regele”. Azi zic eu „Adio, rege”” ; „Eu îl 
văd ca pe un tată, de la distanţă ne-a iubit. Ar fi fost bine ca şi 
conducerea să se comporte corespunzător”;„Şi nu era greu, 
poate era un onor şi un respect faţă de această personalitate 
notorie a neamului românesc să fie anunţată o zi de doliu”.  

Am avut şi eu două ocazii fericite de a mă afla în preajma 
Majestăţii Sale. În aprilie mă aflam în componenţa unui grup 
de inventatori din Republica Moldova la Salonul Internaţional 
de Invenţii din Geneva. Am fost informaţi că Majestatea Sa 
regele Mihai cu regina Ana vor vizita doar pavilionul 
României, deoarece reprezentantul guvernului prezent la Salon 
(o persoană vigilentă, care aparent era un democrat!) a refuzat 
vizitarea de către rege a Pavilionului Republicii Moldova. 
Desigur, am fost prezent la pavilionul României la un pahar de 
şampanie „ciocnit” cu Majestatea Sa. În drum spre ieşirea din 
Salon (care trecea pe lângă noi!) Majestatea Sa oricum s-a oprit 
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şi la Pavilionul nostru, ascultând explicaţiile unuia dintre 
inventatorii basarabeni, Artur Buzdugan (de altfel rudă cu Ion 
Buzdugan, membru al Sfatului Ţării, unul din fruntaşii mişcării 
naţionale) de la Academia de Știinţe a Republicii Moldova, 
posterul căruia se afla chiar la margine. Apoi membrii ambelor 
delegaţii ne-am fotografiat împreună cu regele Mihai I şi regina 
Ana (mă aflam chiar în spatele Majestăţii Sale) afară, la 
intrarea în Salon. A doua oară am participat şi eu la sfinţirea 
Cimitirului Ostaşilor Români de la Ţiganca (care se află la vreo 
15 km de satul meu natal!).  

Mă întreb şi eu, ca şi mulţi alţii rămaşi consternaţi de 
bădărănismul aşa-numitului „preşedinte al întregului popor” 
Dodon, ajuns printr-un accident politic în fotoliul de 
preşedinte, care a refuzat să declare zi de doliu naţional în acest 
colţ de ţară atât de prost guvernat pre nume Basarabia, 
declarând că „nu consideră că e cazul ca Republica Moldova 
să declare zi de doliu ca urmare a decesului unui conducător 
sau monarh al altui stat”. Și asta o spune unul care se pretinde 
a fi „al întregului popor”, a fi creştin (cu câtă pompă îşi 
etalează creştinismul de faţadă!), nemaivorbind de faptul că 
pentru bunicii lui, Mihai I a fost şi regele lor (cel puţin în 
perioada 1941-1944). De fapt, la ce ne-am aştepta de la un 
kremlinez, de la o adevărată slugă care-şi ascultă orbeşte 
stăpânul. În consonanţă, nici puzderia de televiziuni ruseşti (cu 
excepţia unor scurte informaţii la două din ele) nu au 
comemorat nicicum personalitatea care a „scurtat războiul cu o 
jumătate de an”, care prin jertfa poporului său (românii nu au 
luptat până la urmă de partea hitleriștilor cum au făcut ungurii) 
„a salvat vieţile câtorva sute de mii de soldaţi ruşi”, pentru 
care fapt satrapul sovietic Stalin (care nu era deloc darnic) l-a 
decorat cu cea mai înaltă decoraţie militară a URSS Ordinul 
Pobeda. La ce să te aştepţi de la nişte sălbatici din est, care 
doar mimează credinţa creştină. Doar Alteţa Sa Imperială şi 
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Regală Marea Ducesă Maria a Rusiei (rudă cu regele Mihai) a 
fost prezentă.  

Să ne întrebăm: ce făcea atât de ocupatul mare preşedinte 
de pe Bâc în aceste zile triste pentru întreaga naţiune română? 
Televiziunile lui (Accent TV şi NTV) se întreceau în difuzarea 
diferitelor programe de distracţii. Chiar în momentul când 
suveranul era coborât în casa de veci, NTV-ul lui Dodon dădea 
pe post emisiunea rusească „Super tanţî” (super dansuri). 
Adevărată blasfemie. Iar liderul spiritual al acestor satanişti, 
Dodon, care mai este şi „doctor în economie”, a participat la 
aşa-numitul Forum Economic Internaţional din Sankt 
Petersburg din Federaţia Rusă. „În calitatea mea de preşedinte 
al Republicii Moldova vreau să declar, în mod ferm şi răspicat, 
şi cu această ocazie, că sînt adeptul curentului suveranist de 
gîndire şi de acţiune”. Ca să vezi! Mai rămâne un fleac: să mai 
devină cu adevărat unul ca atare. Deocamdată este doar un 
pudel fidel al lui Putin, un căţeluş care permanent stă în poziţia 
de sluj. „Desigur, Moldova este astăzi o ţară puternic                 
de-suveranizată, fiind afectată de influenţe nu întotdeauna 
benefice din exterior...”. Nu cred că kremlinezul are în vedere 
exteriorul din Est. Într-adevăr, acest colţ de ţară este „puternic 
de-suveranizat” de o armată străină aflată ilegal pe teritoriul 
său, de tot soiul de lepădături care vin aici când vor, fac ce vor, 
de tot soiul de embargouri pe parcursul ultimilor 25 de ani, 
neprimind niciun ajutor, nici măcar cât e negru sub unghie, din 
partea acestei „supraputeri” (doar sub aspect militar, deoarece 
în plan economic este un monstru pe picioare de lut, gata să se 
prăbuşească), care a moştenit tot ce i-a aparţinut urss-ului, pe 
când toate fostele republici unionale (inclusiv Republica 
Moldova!) a trebuit să-şi reclădească de la „zero” toate 
structurile statale (dacă e să vorbim de pe poziţia de suveranist, 
drept care se prezintă kremlinezul Dodon!). „Închei discursul 
aşa cum o spunem noi de generaţii: Doamne ajută!” Braşoave. 
Poate părinţii lor au mai spus cândva aşa ceva (cu toate că, 
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ştiind că „surcica nu sare departe de trunchi”, mă îndoiesc!), 
dar ei, adevăraţi pavlicimorozovi, spun „Ilici (satana) ajută!”.  

Anul 2018 poate fi momentul când putem scăpa de acest 
kremlinez, dacă ne vom uni. Să realizăm în fapte, nu doar în 
cuvinte, testamentul Majestăţii Sale: „Se cuvine să rezistăm 
prezentului şi să ne pregătim viitorul. Uniţi între noi şi cu 
vecinii şi fraţii noştri, să continuăm efortul de a redeveni 
demni şi respectaţi”. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar noi să-i realizăm 
testamentul! 

Literatura și Arta nr. 51, 21 decembrie 2017 
http://www.logossiagape.ro/2017/12/18/valeriu-dulgheru-

suveranul-ne-a-parasit-ne-a-lasat-orfani/ 
http://www.revistasingur.ro/altele/17906-valeriu-dulgheru-

suveranul-ne-a-prsit-ne-a-lsat-mai-
orfani.html?q=altele/17906-valeriu-dulgheru-suveranul-ne-a-

prsit-ne-a-lsat-mai-orfani.html 
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DIN TESTAMENTUL MARELUI ION UNGUREANU...!!! 
 

„Republica Moldova este ca o cetate asediată. Sa fiţi 
atenţi! Duşmanul e la portile ei. Luptele între fraţi în aceste 

clipe sunt foarte periculoase”.  
(Din Testamentul Marelui Ion Ungureanu)   

  

Mult stimaţi prieteni!!! Ieri 
am petrecut pe ultimul drum pe cel 
care a fost şi va rămâne în inimile 
noastre Ion Ungureanu, un mare 
artist, un patriot până în măduva 
oaselor. A plecat dintre noi un titan 
al culturii romaneşti basarabene. 
Holul Palatului Naţional a fost 
neîncăpător. Mii de oameni au 
trecut într-un şir continuu timp de 
circa trei ore, luându-şi rămas-bun.  

În ochii tuturor se citea o 
tristeţe adâncă legată de urcarea în ceruri a marelui Ion 
Ungureanu, dar şi de faptul că pe frontul unionismului rămân 
tot mai puţini patrioţi. „Ion Ungureanu a fost un ostaş al 
adevărului, iar actualul preşedinte este un ostaş al minciunii. 
Deci, era şi firesc că undeva să nu se întâlnească decretul (de 
decretare a zilei de doliu – n.a.) cu nemurirea celuilalt”, a 
mărturisit poetul Nicolae Dabija. „Ruşine pentru neamul acesta 
care nu ştie să-şi cinstească adevăratele valori”, a menţionat o 
doamnă. Iar aşa-zisul preşedinte kremlinez Dodon a refuzat să 
fie decretată zi de doliu naţional. Mă întreb, (şi nu numai eu, ce 
mamă l-a născut dacă nu a mai rămas nimic omenesc în el!  

Priveam secvenţele din viaţa lui Ion Ungureanu şi am 
observat că, chiar şi atunci când râdea (în zecile de roluri jucate 
pe scenele teatrale, dar şi în filme), în ochii lui se citea o 
tristeţe. Este o tristeţe care l-a urmărit toată viaţa. De la 11 ani 
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rămâne fără tată, mort în 1946 în foametea organizată de 
criminalii comunişti. Peste alţi doi ani, doi fraţi ai săi sunt 
deportaţi împreună cu familiile lor în Siberia.  

Pentru dragostea de neam, de valorile naţionale, a fost 
exilat la Moscova. Despre această perioadă maestrul îşi 
amintea cu mare tristeţe: „Comuniștii nu au țară, ei au teritorii. 
În ’71 s-a lovit în „Luceafărul”. Mie mi-a fost interzisă 
„Steaua fără nume” – spectacol pe care-l montasem cu 
studenții, ca lucrare de licență. A avut noroc numai de trei 
reprezentații. Nu vă închipuiți ce se petrecea la Chișinău cu 
ocazia prezentării acestui spectacol... Și faptul că se pomenea 
de trenul București-Sinaia i-a deranjat pe mulți... La un 
moment dat, chiar și cei care simpatizau teatrul îmi ziceau: 
„Ei, Ungurene, dar nici așa nu se poate... La fiecare pas rostiți 

pe scenă 
București...” 

Eu le zic că e 
un orar de 
tren, iar ei: 
„Las’ că știm 
noi.” Vă 
închipuiți în ce 
situație ne 
aflăm noi 
acolo? Astăzi 

parcă nici mie nu-mi vine a crede că am trecut prin această 
grozăvie... Și uite așa a fost interzis acest spectacol, a fost 
interzis și alt spectacol al meu chiar în ziua premierei, cu 30 de 
minute înainte de ridicarea cortinei, spectacolul „Minodora”. 
Mi s-au imputat greșeli ideologice, grave greșeli în formarea 
repertoriului, grave greșeli în educarea tineretului, în 
conducerea teatrului și am fost nevoit să părăsesc teatrul 
„Luceafărul”, să încep băjeniile...”  
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Revenit peste mulţi ani acasă, în 1989, a fost cel care a 
dat citire Declaraţiei Marii Adunări Naţionale de la 31 august 
1989 de revenire la limba romana în straiul ei natural – grafia 
latină. Este numit în funcţia de ministru al Culturii şi Cultelor 
(1990/1994). Este greu de enumerat câte a făcut pentru trezirea 
acestei aşchii de popor roman din Basarabia: a readus 
monumentul lui Ştefan cel Mare la locul unde fusese instalat 
iniţial (ştabii bolşevici ai filialei PCUS de la Chişinău l-au 
împins în parcul Puşkin pe atunci!, pentru a nu-l umbri cu 
crucea pe idolul lor Lenin din piaţă); a adus Lupoaica (simbolul 
latinităţii noastre) la Chişinău; a deschis Teatrul Naţional 
„Mihai Eminescu”, dar şi teatrele „Licurici”, „Eugen Ionescu”; 
a deschis zeci de biserici.  

Este o pierdere, o mare pierdere pentru cultură şi 
Mişcarea de Deşteptare Naţională din Basarabia. Dumnezeu să-
l odihnească în pace, iar noi să-l avem veşnic în amintirile 
noastre.  

Cu deosebită consideraţiune, 
 Chişinău, 30 ianuarie 2017  

 

Literatura şi Arta, nr. 5, 02.02.2017. 
http://confluente.ro/valeriu_dulgheru_1485943011.html 

http://www.revistasingur.ro/altele/16274-valeriu-dulgheru-din-
testamentul-marelui-ion-ungureanu.html?q=altele/16274-valeriu-

dulgheru-din-testamentul-marelui-ion-ungureanu.html 
http://www.marianagurza.ro/blog/2017/02/01/valeriu-dulgheru-se-

duc-artistii/ 
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PLEACĂ TITANII ...  
 

Generaţia de Aur a anilor ‘90 
se tot răreşte. Ne părăsesc titanii: 
Gr. Vieru, I. Ungureanu, Gh. 
Ghimpu, L. Istrati, I. Vatamanu, L. 
Lari ş.a. Acum şi Alexandru 
Moşanu. Joi seara, 7 decembrie 
curent, după o luptă crâncenă cu o 
boală incurabilă, care l-a mistuit, la 
vârsta de 85 de ani, ne-a părăsit 

marele patriot, academician, profesor universitar, un mare 
intelectual, pur şi simplu un mare om şi domn, istoricul 
Alexandru Moşanu, primul preşedinte al Parlamentului 
Republicii Moldova, militant de vază pentru Unire. A plecat 
fără să-şi vadă visul împlinit – visul Reunirii! Este o perioadă 
tristă pentru întreaga românime: Maiestatea Sa Regele Mihai, 
marele om politic Alexandru Moşanu şi ambasadorul culturii 
româneşti în întreaga lume, Vladimir Curbet, ne-au părăsit pe 
parcursul a doar două zile. 

În pofida multor critici (mai multe nefondate!) din partea 
unor mitici aduse primului parlament, comparând cu ce am 
avut şi avem în parlamentele de după 1994, putem spune cu 
siguranţă că primul parlament a fost Generaţia de Aur a 
Basarabiei moderne. Oare îi putem compara pe preşedinţii de 
parlamente, precum analfabeţii Moţpan şi Ostapciuc, cei fără 
principii şi valori, Diacov şi Lupu, cu adevăratul, profundul 
intelectual Alexandru Moşanu? După nivelul intelectual, prin 
contribuţia adusă pentru revenirea acestei aşchii de popor 
român deznaţionalizate, rusificate, marginalizate, la izvoarele 
naţionale, merită să i se acorde această înaltă apreciere. Atunci, 
la 1918, o generaţie ieşită din cruntul regim ţarist velicorus, 
care promova o politică de rusificare acerbă şi oprima orice 
manifestare de dragoste de neam, de libertate, a realizat Marea 
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Unire. Dar şi în anii ’90, după 50 de ani de regim satanic 
sovietic rusesc, care a promovat aceeaşi politică de rusificare, 
deznaţionalizare, de creare a „homo sovieticus”, o generaţie a 
lui Vieru, Ungureanu, Moşanu, Dabija, Hadârcă, Ghidirim, 
Mătcaş, Nedelciuc, Costin, Şoimaru ş.a., renăscută din cenuşă 
ca pasărea Phoenix, a readus conştiinţa naţională, care părea 
pierdută pentru totdeauna (cel puţin aşa credeau ştabii 
comunişti). Multe dintre aceste succese se datorează marelui 
om politic Alexandru Moşanu, care prin modestia sa, prin 
cumpătul său, prin erudiţia de care a dat dovadă a ştiut cum să-i 
atragă de partea sa pe mulţi şovăitori, neinformaţi, care au votat 
mai multe legi epocale. 

De unde a 
venit acest mare 
intelectual? De 
acolo unde, vorba 
poetului, s-a 
născut veşnicia – 
de la ţară, din 
comuna Branişte, 
jud. Bălţi. Fiu de 
ţăran, ceea ce de 
nu s-a sfiit să 
recunoască de fiecare dată (de la tatăl său ţăran a moştenit toate 
aceste calităţi omeneşti, care l-au făcut un mare om!), desculţ, 
flămând, fără bursă şi cămin în plină foamete din 1946-’47, a 
venit la Şcoala Pedagogică din Bălţi pentru a face carte. Şi a 
făcut o foarte bună şcoală, devenind pe parcurs un valoros 
cercetător ştiinţific, profesor universitar, decan, academician, 
cavaler al celor mai înalte ordine ale Republicii Moldova şi 
României.  

Alexandru Moşanu nu a venit ca un intrus în fruntea 
Mişcării de Eliberare Naţională a anilor ’90. Urcuşul spre 
Olimp şi l-a construit metodic. În 1971 este admonestat cu o 
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mustrare aspră din partea lui Ivan Bodiul pentru un articol 
publicat care i-a deranjat pe satrapi. Pe parcurs a promovat 
insistent adevărul ştiinţific. În 1989 devine primul preşedinte al 
Asociaţiei Istoricilor, care readuce Istoria Românilor în şcoală, 
pe care nici tunurile comunistului Voronin, nici muschetele de 
lemn ale socialistului Dodon nu au mai pututo scoate. 
„Identitatea românească a moldovenilor a fost constatată de 
cărturari din Evul Mediu, de cronicarii noştri, de Dimitrie 
Cantemir şi de marii oameni de cultură şi politici din secolul 
XIX. Această identitate a început să fie pusă la îndoială de 
exponenţii imperialismului rus, ai Rusiei ţariste, care în 1812 a 
anexat partea de răsărit a Ţării Moldovei. Cele mai mari 
falsuri în problema identitară s-au comis în perioada sovietică 
de ocupaţie. Atunci ne-a fost impusă ideologia 
moldovenismului antiromânesc, transformată într-o măciucă şi 
utilizată în scopul înăbuşirii spiritului naţional al românilor de 
la Est de Prut...” declara savantul Alexandru Moşanu. Tot 
atunci a propus prima revistă istorică profund naţională 
„Destinul Românesc” (în special, despre destinele românilor 
dintre Prut şi Nistru!), fiind redactorul-şef al acestei reviste.  

Pentru cumsecădenia, onestitatea şi erudiţia sa, la 4 
septembrie 1990 este ales preşedinte al primului Parlament. La 
23 august 1991 a propus şi realizat interzicerea partidului 
comunist din RSSM. La 27 august 1991, în faţa Marii Adunări 
Naţionale preşedintele parlamentului Alexandru Moşanu a dat 
citire Declaraţiei de independenţă, menţionând: „În noi a 
rămas nestinsă scânteia spiritului românesc”. Declaraţia de 
Independenţă a fost votată în aceeaşi zi în parlament de toţi cei 
prezenţi – 278 de deputaţi. Despre această declaraţie A. 
Moşanu avea să se destăinuie mai târziu. „Nu a fost cea mai 
bună soluţie, dar în acel moment nu era posibil altceva. Eram 
puţini, foarte puţini pentru Unire. Şi în parlamentul din Ţară o 
singură persoană a votat împotriva independenţei Republicii 
Moldova... Decizia din 21 decembrie 1991 de intrare în CSI a 



 

251 
 

fost o greşeală. Parlamentul a ratificat acest acord doar în 
aprilie 1993, după ce la 2 februarie 1993, prin votul majorităţii 
agrariene, am fost destituit...”. „L-am cunoscut ca un om pe cât 
de modest, că îl vedeam la microfon mergând un pic parcă 
puţin gârbovit, din modestie de fapt, pe atât de o dreaptă şi 
plină de demnitate i-a fost coloana vertebrală”, a declarat 
fostul deputat Nicolae Misail.  

Militant de vază al Mişcării de Eliberare Naţională de la 
sfârşitul anilor ‛80, după ce în Frontul Popular apăruseră 
primele simptome de abatere de la principiile democratice şi 
naţionale (care ulterior au condus la distrugerea acestei prime şi 
celei mai puternice formaţiuni politice de sorginte naţională!), 
a fost unul din fondatorii noului curent al intelectualităţii. „Îmi 
pare bine că am fost împreună în 1993 la constituirea 
Congresului Intelectualităţii, apoi a PFD”, avea să declare mai 
târziu A. Moşanu. Mă simt profund onorat că am fost alături de 
patriotul Moşanu în acele clipe, dar şi mai târziu. A fost primul 
preşedinte (şi cel mai bun!) al noului Partid al Forţelor 
Democrate. După un an de preşedinţie, conform statutului, a 
părăsit postul. Din cumsecădenia de care dădea dovadă nici nu 
a încercat să mai prelungească termenul de preşedinţie (cum, 
de altfel, au procedat după el), dar cum a arătat timpul, aceasta 
ar fi fost foarte benefică pentru noul partid, cel mai promiţător 
la începuturi.  

Patriotul Alexandru Moşanu primea foarte dureros 
eşecurile guvernărilor democrate venite după dictatura 
comunistă, considerându-le drept propriile eşecuri. A fost 
preşedintele Mişcării Civice 1812, care avea scopul major al 
Reunificării cu Ţara. A susţinut activ constituirea Platformei 
Unioniste Acţiunea 2012, privind-o ca pe o mişcare naţională 
aflată deasupra partidelor politice. „Unionişti sunt foarte mulţi, 
dar ei sunt dispersaţi în diferite partide şi trebuie să regândim 
ce fel de structură trebuie creată pentru a mobiliza aceste forţe 
unioniste. Ştim că Republica Moldova nu are nicio perspectivă 
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ca stat independent, dacă ea nu este un stat românesc. Ideea 
aceasta a organizării, a mobilizării forţelor poate să pună în 
mişcare întreaga societate... Avem strictă nevoie de susţinerea 
de peste Prut. Însă sunt forţe acolo (în România – n.a.) care 
într-atât s-au „europenizat”, încât mai că nu ne sfătuiesc: 
„Hai, înţelegeţi-vă cu ruşii!”. Se ştie că Rusia are agenţii săi 
în toată Europa încă din sec. XVIII, inclusiv la Bruxelles, 
Bucureşti...” declara cu durere în suflet la o întrunire cu 
militanţii de vază ai Platformei, Acţiunea 2012.  

În memoria marelui Patriot Alexandru Moşanu toate 
forţele prounioniste (asociaţii, partide politice) trebuie să se 
unească şi să înfăptuiască visul care l-a mistuit permanent – 
Reunirea cu Ţara! Alianţa Centenarul poate fi acea structură 
„pentru a mobiliza aceste forţe unioniste”! Acesta ar fi cel mai 
bun omagiu adus marelui patriot Alexandru Moşanu.  

Sute de oameni l-au însoţit pe ultimul drum pe cel care a 
fost şi va rămâne în inimile noastre nobilul Alexandru Moşanu. 
Şi natura l-a petrecut cu primii fulgi de zăpadă în acest an, care 
sunt starea cea mai pură a naturii. 

Dumnezeu să-l odihnească acolo în ceruri, iar noi să-i 
îndeplinim testamentul politic!  
 

Literatura și Arta nr. 50, 14 decembrie 2017 
http://www.revistasingur.ro/altele/17878-valeriu-dulgheru-se-

duc-titanii.html?q=altele/17878-valeriu-dulgheru-se-duc-
titanii.html 
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SE DUC PROFESORII… 
 

„Se duc profesorii, /Se duc,/ Să se-nfrăţească cu Pământul, 
La fel ca frunzele din pomi,/Când de pe crengi le smulge vântul.  

/Se duc profesorii,/ Se duc,/ Ei urcă-n cer treaptă cu treaptă,/ 
Acolo... unde Dumnezeu,/ La poarta Raiului, I-aşteaptă”. 

(Victor Cobzac, artist plastic, profesor universitar) 
 

E trist la Universitatea 
Tehnică a Moldovei. E trist сă nu 
mai este printre noi Valerian 
Dorogan, prorector pentru cercetare 
şi doctorat (timp de 16 ani), prof. 
univ., dr. hab., membru de onoare 
al Academiei de Ştiinţe Tehnice din 
România, membru al Adunării 
Generale a Secţiei „Ştiinţe 
Inginereşti şi Tehnologice”, savant 
notoriu cu recunoaştere 
internaţională în domeniul 

tehnologiilor semiconductoarelor şi optoelectronicii, un mare 
patriot. La 5 octombrie ne-a părăsit subit, plecând în lumea 
celor drepţi. E trist când se duc profesorii.  

Sala spaţioasă a Universităţii Tehnice a Moldovei era 
neîncăpătoare în ziua de rămas-bun de la cel care a fost şi 
rămâne în inimile noastre Valerian Dorogan. Rudele, prietenii, 
colegii au venit să-l petreacă pe ultimul drum. În cuvântul său 
de doliu poetul şi patriotul Nicolae Dabija, bun prieten cu 
Valerian Dorogan, a menţionat: „... Aveai ce învăţa de la el, 
bunătate, înţelepciune, cumsecădenie, modestie. Pentru multă 
lume el a fost un model... A fost ca un far care despică ceţurile, 
o lumină care ajută să se orienteze corăbiile vieţii lor. Chiar în 
ziua când a plecat la ceruri urma să ne întâlnim în biroul său 
pentru a discuta problema unui monument, pe care dorea să-l 
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instaleze în campusul academic, o cruce mare, de 26 de metri, 
la intrare pe Strada Studenţilor. Dar nu mi-a răspuns la telefon 
şi asta a fost pentru prima dată în viaţă când nu putea să 
răspundă, căci dacă ar fi depins de el, de dincolo de moarte ar 
fi răspuns la chemarea sa sau la chemarea prietenilor lui. A 
fost membru al biroului Forului Democrat al Românilor din 
Republica Moldova, membru al biroului mişcării unioniste 
Sfatul Ţării-2 şi de fiecare dată cuvântul lui era aşteptat... 
Astăzi pleacă dintre noi un cărturar, un om cu calităţi 
deosebite, un om excepţional...”.  

Pentru un ultim omagiu la tristul eveniment a fost şi 
bunul său prieten, profesorul universitar Vasile Puiu, fost 
prorector la Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău, 
vicepreşedinte al Asociaţiei „Pro-Basarabia şi Bucovina”: „În 
această sală, vreme de zece ani s-a reclădit podul de flori de 
peste Prut într-un pod spiritual, care nu mai poate fi distrus de 
vicisitudinile naturii, un pod al cărui fondator a fost chiar 
profesorul Dorogan”, a spus cu durere în suflet Vasile Puiu. 
Domnia Sa a adresat un mesaj de compasiune din partea 
Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, a Institutului Naţional de 
Inventică, Iaşi, a Facultăţii de Mecanică din Iaşi, a 
Complexului Muzeal „Moldova”, Iaşi.  

În cuvântul său de rămas-bun prof. univ. dr. hab. Viorel 
Bostan, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, a menţionat: 
„Avem o zi foarte tristă în Universitate. Îl conducem pe ultimul 
drum pe bunul prieten, pe un coleg, dascăl, un profesor ilustru, 
savant, un pilon al Universităţii noastre, fiindcă prorectorul 
Dorogan este un exemplu pentru mulţi dintre noi. A fost 
studentul nostru, cadru didactic, a rămas să activeze în cadrul 
Universităţii, a fost unul dintre cei care şi-au dat sufletul şi 
inima pentru Universitate, întotdeauna promovând-o, 
susţinând-o, onorând-o... Este o pierdere pentru ţară, pentru 
că profesorul Dorogan a fost un patriot adevărat, iar spiritul 
românesc din Universitate s-a datorat şi activităţii sale”.  
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Valerian Dorogan 
era un împătimit al 
istoriei Neamului, 
fiind unul dintre 
organizatorii de 
bază ai unei 

importante 
manifestări de 
cunoaştere a 
rădăcinilor istorice 
ale Neamului – 

Simpozionul „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: ştiinţe exacte şi mai 
puţin exacte”, alături de părintele acestui Simpozion, 
profesorul ieşean Lorin Cantemir, căruia în semn de 
recunoştinţă şi apreciere i se adresa „Tată”. Prima ediţie a 
Simpozionului a avut loc în 2006, iar la cea de a 12-a ediţie 
urma să plecăm peste două săptămâni la Iaşi, fiind făcute 
ultimele organizări. Fiind acolo, în ceruri, nu va mai ajunge 
fizic la această ediţie, însă sunt sigur că va fi alături de noi, 
precum a fost permanent la toate celelalte 11 ediţii. La 
organizarea fiecărei ediţii a Simpozionului, Valerian Dorogan 
se deda cu trup şi suflet, totul trecea prin inima lui. Una din 
cele mai reuşite ediţii a fost cea din 2012, care s-a încheiat cu 
un excelent program cultural-artistic organizat integral de el la 
„Cetatea Soroca” cu implicarea majoră a directorului 
muzeului, N. Bulat, şi a unor colective artistice din Soroca. 

Valerian Dorogan a fost un mare patriot, un luptător 
pentru Neam şi Ţară. Primea cu mare durere în suflet eşecurile 
şi găinăriile „democraţilor” din ultimii 25 de ani. Adept fervent 
al unificării forţelor de dreapta, în acest sens organiza diverse 
întruniri în biroul său de pe bd. Ştefan cel Mare. A fost meritul 
lui încercarea de unificare a forţelor de dreapta (finalizată cu 
eşec nu din vina lui) în preajma alegerilor parlamentare din 
2001, organizând în localul Universităţii Tehnice a Moldovei o 
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serie de întruniri cu participarea PL (preşedinte M. Rusu), a 
Partidului Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat din 
Republica Moldova (preşedinte V. Muravschi), a Partidului 
Social-Liberal (preşedinte O. Serebrian), a aripii Nedelciuc din 
Partidul Forţelor Democrate, a aripii Dolganiuc din Partidul 
Popular Creştin-Democrat, ocazional şi reprezentanţi ai PRCM 
(preşedinte M. Snegur).  

Plecarea subită dintre noi a lui Valerian Dorogan la la 
vârsta de doar 62 de ani este o mare durere pentru fiica sa, 
Daniela, şi fiul său, Andrei, pentru nepoţica sa, Andreea, şi, în 
special, pentru nepotul său, Robert, pe care bunicul îl 
dezmierda Robi. Este o mare pierdere pentru sutele de prieteni, 
colegi, pentru comunitatea ştiinţifică, pentru Mişcarea de 
Eliberare Naţională. Dar cred că e o pierdere prea mare pentru 
tatăl său, Vasile Dorogan, un intelectual de mare valoare, ajuns 
la venerabila vârstă de 93 de ani. Este dureros când părinţii îşi 
supravieţuiesc copiii. Este chiar nedrept, este împotriva 
dezvoltării speciei umane.  

„Se duc profesorii, / Se duc, / Acei ce n-au asemănare, / Ca un 
copil să plângă cerul, / Cu lacrimi, stele, Căzătoare” (V. Cobzac). 

Dumnezeu să-1 ierte şi să-l odihnească în pace!  
Veşnica lui pomenire din neam în neam! 

 
Literatura și Arta, nr. 41, 12 octmbrie 2017 

http://www.revistasingur.ro/altele/17547-valeriu-dulgheru-se-
duc-profesorii.html?q=altele/17547-valeriu-dulgheru-se-duc-

profesorii.html 
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AMBASADORUL ŞTIINŢEI ŞI CREAŢIEI TEHNICE 
ION SANDU – LA UN    JUBILEU 

 
 „Sunt mulţi chemaţi – puţini aleşi”  

 (A. Vlahuţă) 
 

Profesorul Ion Sandu este unul dintre cei aleşi. A 
demonstrat acest lucru pe parcursul întregii sale vieţi. 
Profesorul Ion Sandu este o personalitate cunoscută nu numai 
în România şi Basarabia, dar şi departe de hotarele ei. Cineva a 
spus că destinul omul şi-l făureşte singur. Într-adevăr, prof. Ion 
Sandu şi l-a făurit singur, pietricică cu pietricică. Ca şi mulţi 
alţi intelectuali e venit de la ţară, unde a avut o copilărie nu 
dintre cele mai uşoare dar care ia fost o foarte bună şcoală în 
viaţă – sârguinţă, capacitate înaltă de muncă, un soi de 
îndărătnicie sănătoasă fără de care nu întotdeauna poţi ajunge 
la realizarea unor lucruri. 

L-am cunoscut pe acest visător şi „realizator de vise” 
în diferite ipostaze. Cea mai importantă dintre ele este cea de 
mare inventator dar şi de realizator al propriilor invenţii. Cu 
peste 140 de invenţii brevetate în România şi în străinătate, 
inclusiv în Basarabia, prof. Ion Sandu se plasează în rândul 
marilor inventatori ai României.  Cele peste 600 de articole 
ştiinţifice, o bună parte din ele cu factor de impact ISI, îl 
plasează categoric în tagma marilor savanţi nu numai din 
România. Prin cele peste 400 medalii de aur, argint şi bronz, 
obţinute la cele mai prestigioase Foruri ale Invenţiilor din lume 
(Bruxel, Geneva, Pittsburg, Moscova, Budapesta, Sevastopol, 
Hanovra, Novi Sad, Zagreb, Taipei, dar şi de la Chişinău, 
pentru care prof. are atâta afecţiune) prof. Ion Sandu devine 
unul din puţinii inventatori şi savanţi români, creaţia cărora a 
fost atât de bine apreciată. Prin cele apr. 50 de cărţi scrise de 
domnia sa prof. Ion Sandu se plasează în rândul marilor 
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dascăli, misiunea cărora este să promoveze cunoştinţele, 
frumosul, cuvântul.  

Inventatorul Ion Sandu este şi un remarcabil inventolog, 
savant în domeniul creatologiei. Două sute de ani în urmă 
marele Leibnitz scria: „E utilă studierea descoperirilor altora 
astfel, în modul care, şi nouă înşine ne-ar deschide sursa 
invenţiilor şi care prin metoda cunoscută ne-ar permite să 
însuşim procedeele invenţiei. Eu aşi dori ca inventatorii să dea 
istoria căilor prin care ei au ajuns până la descoperirile lor”. 
Prof. Ion Sandu a ştiut să dea celor care î-l înconjoară „căile 
prin care a ajuns la descoperirile sale”. Dovadă sunt mulţimea 
de discipoli, sunt fiii şi fiica care merg pe urmele tatălui. Prof. 
Ion Sandu cunoaşte foarte bine faptul că „Oamenii ar fi mult 
mai creativi dacă li s-ar explica în ce constă, de fapt, 
creativitatea” (A. Haven) şi urmează cu sfinţenie calea de a 
explica tinerilor în ce constă, de fapt creativitatea. De regulă la 
umbra marilor copaci nu creşte mai nimic. La umbra acestui 
mare copac au crescut vlăstari viguroşi, care duc înainte ceea 
ce a început. 

Pe parcursul activităţii sale prof. Ion Sandu a demonstrat 
că este un bun organizator. A creat o veritabilă şcoală 
ştiinţifică, în care a atras şi pregătit zeci de doctoranzi. În 
calitate de preşedinte al Forumului Inventatorilor Români, Iaşi 
prof. Ion Sandu demonstrat excelente capacităţi de organizator, 
promotor al creativităţii româneşti. O dovadă în plus a celor 
spuse este şi faptul că prof. Ion Sandu a organizat un veritabil 
Salon Internaţional al Creativităţii şi Inovării EuroInvent, care 
a ajuns la a 9-a ediţie şi care a devenit unul dintre cele mai 
importante şi reprezentative din România. 

Este o încununare a celor peste 40 de ani de carieră de 
profesor, inventator, inventolog şi cercetător ştiinţific. Nu voi 
insista foarte mult pe latura ştiinţifico-creativă. Este deja foarte 
bine cunoscută nu numai în România. Voi încerca să aduc 
puţină lumină asupra unei alte laturi a românului Ion Sandu – 
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cea de prieten al românilor Basarabeni. Chiar în primul an după 
declararea independenţei Republicii Moldova prin portiţa puţin 
întredeschisă de la Prut (acest râu, care din voia cotropitorilor 
cum spune  ilustrul patriot şi poet Nicolae Dabija, a despărţit 
Sculenii de Sculeni, Unghenii de Ungheni, Zberoaia de 
Zberoaia, Grozeştii de Grozeşti, Măcăreştii de Măcăreşti, 
Costulenii de Costuleni, cu alte cuvinte fraţii de fraţi), ferecată 
timp de peste 50 de ani,  prof. Ion Sandu a venit în Basarabia, 
dornic de aşi vedea fraţii, de a înţelege cum au supravieţuit în 
pofida tuturor vicisitudinilor istorice. Cu adevărat „Sângele apă 
nu se face”.  

A colaborat cu mai mulţi români basarabeni, în special, în 
domeniu profesional. Mă voi opri la un aspect al colaborării 
noastre, mai mult axată pe latura spirituală, când l-am cunoscut 
mult mai bine, - participarea Domniei sale la un Simpozion 
ştiinţifico-cultural cu o tematică specifică, multidisciplinară - 
Simpozionul „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: ştiinţe exacte şi mai 
puţin exacte”, pe care o consideră ca o carte de vizită a unei 
naţiuni în actualul context geopolitic. Într-adevăr, Chiar la 
prima sa participare la Simpozion (la a doua ediţie, 2007) 
profesorul Ion Sandu vine cu o importantă comunicare în 
deplină  concordanţă  cu spiritul  Simpozionului  „Conservarea 
ştiinţifică domeniul, în care s-a consacrat profesorul Ion Sandu
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este unul foarte complex, aflat la joanta multor domenii: ştiinţa 
şi ingineria materialelor, investigarea ştiinţifică prin prisma 
sistemului de expertize specifice (autentificarea, paternitatea, 
cota valorică, starea de conservare ş.a.), istoria artei, 
arheometria, antropologia, sociologia, informatica, psihologia 
ş.a. Ca de obicei în orice activitate pocinul este cel mai 
important, chiar dacă numeric şi ca amploare ediţia a doua a 
Simpozionului a fost modestă. La cea de-a a treia Ediţie prof. 
Ion Sandu vine cu o importantă comunicare privind „aspectele 
moderne ale valorificării şi tezaurizării bunurilor de 
patrimoniu cultural” în care, 
ca un veritabil cercetător 
ştiinţific, abordează acest 
complex domeniu pe 
fundamente ştiinţifice. 
Participant activ la 
majoritatea din cele 11 ediţii 
ale Simpozionului prof. Ion 
Sandu a adus o contribuție 
deosebită în promovarea şi, 
în special, în conservarea 
valorilor naţionale, domeniu 
deosebit de important în 
special pentru generaţiile următoare. În continuare se vor 
prezenta câteva file din istoria participării prof. Ion Sandu la 
acest Simpozion. 

Pentru activităţile sale excepţionale, pentru calitatea sa de 
Om cu literă mare, profesorul Ion Sandu este venerat de cei 
care-l înconjoară. Este venerat de colegii de catedră, de 
laborator, reuşind în scurt timp să formeze un valoros colectiv 
de cercetători. Este venerat de profesorii Universităţii                    
„A.I. Cuza” şi ai Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi în 
care a activat şi mai activează în calitate de profesor, 
conducător de doctorat, organizator de prestigioase manifestări 
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cu caracter inovativ şi cultural, dar şi de mulţi prieteni din 
Basarabia, de la Universitatea Tehnică a Moldovei.  

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 30 de ani de activitate profesorală universitară. Este 
venerat de mulţimea de prieteni, care vin să-l felicite cu ocazia 
împlinirii onorabilei vârste de 65 de ani. Cei care l-au cunoscut 
ani în urmă menţionează că profesorul Ion Sandu a rămas 
acelaşi: întotdeauna binevoitor, amabil, cu un surâs nelipsit pe 
buze.  

Şi, în sfârşit, este venerat de cei apropiaţi: de fiica Irina 
Crina Anca, cercetător, doctor în Ştiinţe Chimice, de fiii Ioan 
Gabriel, doctor în Ştiinţe Inginereşti şi Andrei-Victor, inginer, 
doctorand, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. 

Ei bine, cu certitudine profesorul Ion Sandu este un om 
împlinit. Însă deoarece de la o anumită vârstă începem tot mai 
mult să înclinăm spre filozofie - filozofia vieţii, să încercăm să 
nu ocolim şi de această dată acest viciu, frumos viciu uman. Să 
ne întrebăm: ce este totuşi o viaţă de om? Răspunsul încerc să-
l găsesc acolo unde, vorba românului, „s-a născut veşnicia”, 
adică la ţară (de unde vine şi stimatul nostru bard). Nimic nu 
este mai caracteristic unei naţiuni decât ceea ce se păstrează şi 
dăinuieşte în timp – tradiţiile naţionale. Ţin minte spusele 
părinţilor mei, dar ei le-au preluat de la stră-străbunii lor, că pe 
parcursul vieţii Omul trebuie să aibă o familie şi să crească 
copii, să sădească cel puţin un pom şi să sape o fântână. Dacă e 
să pătrundem în esenţa acestei filozofii ţărăneşti atunci sensul 
direct este: să creşti copii ca o condiţie a perpetuării Neamului 
în timp, a continuităţii lui; să sapi o fântână pentru oameni, 
pentru drumeţul însetat. Cu cât fântâna este mai adâncă cu atât 
apa e mai bună; să sădeşti un pom pentru ca trecătorul obosit 
să se bucure de umbra lui. Maestrul Ion Sandu în sensul 
indirect al acestui înţelept sfat a îndeplinit toate aceste condiţii. 
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A săpat o fântână foarte adâncă din care îşi vor potoli setea de 
cunoştinţe încă multe generaţii de tineri setoşi de carte. A sădit 
foarte mulţi pomi. Miile de studenţi educaţi aplică cunoştinţele 
implantate de profesor la diferite companii şi instituţii din Ţară 
şi departe de hotarele ei. Are o familie model. A crescut trei 
copii: doi bravi brazi şi o frumoasă salcie. Din acest punct de 
vedere putem spune cu certitudine că profesorul, inventatorul, 
inventologul, bun specialist în arta conservării patrimoniului 
cultural al Neamului, Ion Sandu este un om împlinit. 

Îi port o deosebită stimă profesorului Ion Sandu pentru 
profesionalismul de care dă dovadă, pentru cultura sa, pentru 
omenia, care-l caracterizează, pentru patriotismul său, pentru 
dragostea pe care o poartă faţă de românii basarabeni temporar 
înstrăinaţi. Dacă profesorul Ion Sandu consideră că poate să 
coboare de pe baricadele ştiinţei, ale creaţiei şi să se ducă la 
odihna binemeritată îi voi spune: e încă devreme Maestre.  

La mulţi ani Maestre!!!  
  La mulţi ani, profesore!!! 
 

In: Ioan Sandu. Biobibliografie. Iași, 2017. 
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ACADEMICIANUL VITALIE POSTOLATI – OMUL 
CARE NE LUMINEAZĂ 

 
„Sunt mulţi chemaţi - puţini aleşi” 

(A. Vlahuţă) 
 

Academicianul Vitalie 
Postolati s-a născut la 19 iulie 
1937 în s. Țechinovca, reg. 
Vinița, Ucraina. După 
absolvirea Colegiului de 
Mecanizare şi Electrificare a 
Agriculturii din vechea cetate 
moldovenească de pe Nistru 
s-a înscris la Facultatea de 
electrificare a Institutului de 

Mecanizare şi Electrificare a Agriculturii din Melitopol 
(Ucraina) la specialitatea „Electrificarea proceselor de 
producere în agricultură”. În anul 1961 i s-a conferit 
calificarea de inginer-electrician fiind angajat în câmpul muncii 
în funcția de maistru la Rețelele electrice de distribuție din 
Strășeni. În perioada 1962-1966 a lucrat la Centrala Electrică 
Raională de Stat Moldovenească (CERSM) în calitate de șef 
interimar al Laboratorului de electricitate, iar mai târziu șef de 
echipă în hala „Electricitate” a Centralei. 

Calea spre cercetare a fost una întortocheată. După 
acumularea unei experiențe profesionale bogate, care ia fost de 
real folos în viitoarea activitate de cercetare, tânărul Vitalie 
Postolati este admis la doctorantură în Secția Ciberneticii 
Energetice a Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), fiind 
delegat la catedra ”Sisteme Electrice” a prestigioasei instituții 
de învățământ și cercetare - Institutul Energetic din Moscova. 
Capacitatea de muncă asiduă, nivelul teoretic de pregătire 
deosebit de înalt i-au permis tânărului cercetător să susţină teza 
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de doctor (candidat)  în ştiinţe tehnice la doar un an (1969) 
după absolvirea doctoranturii, caz nu prea des întâlnit în 
domeniul ingineriei, unde rezultatele cercetărilor trebuie să se 
finalizeze cel puţin cu un prototip experimental care să fie 
testat în condiţii de laborator. 

Încerc să-i fac un scurt portret cercetătorului de valoare 
Vitalie Postolati. Activitatea de cercetare a continuat-o în 
cadrul Secţiei de Cibernetică Energetică a A.Ş.M. în calitate de 
cercetător ştiinţific inferior (1968-1969), secretar-ştiinţific 
(1969-1973), şef de laborator (1973 – şi până în prezent), şef al 
Secţiei de Cibernetică Energetică (1981-1986), apoi director 
(1986-1990), iar din 1991 director al Institutului de Energetică 
al A.Ş.M. În această funcţie a activat până în a.1994, ca apoi 
din a.2004 s-a revină din nou în funcţia de director al 
Institutului de Energetică al AŞM şi a activat până în a.2010. 
Actualmente îndeplineşte funcţia de şef al laboratorului ”Linii 
electrice dirijate”. 

În 1988 a susţinut teza de doctor habilitat la Institutul de 
Electrodinamică a A.Ş. din Ucraina cu tema „Bazele teoretice 
şi principiile creării liniilor electrice dirijate cu 
autocompensare”. La Adunarea Generală a A.Ş.M. din 
30.12.1992 dl V.Postolati a fost ales membru corespondent al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În 1997 prin decizia 
Guvernului Republicii Moldova este numit în funcţia de 
director adjunct al Departamentului Energeticii şi Resurselor 
Combustibilo-energetice al Republicii Moldova cu conferirea 
şi a Titlului de Consilier de Stat rangul I. În perioada 
menţionată a fost reprezentantul Republicii Moldova la Centrul 
Energetic al Regiunii Marii Negre (BSREC). 

Direcţia activităţii cercetărilor ştiinţifice ale dlui 
V.Postolati se axează pe problemele energeticii, inclusiv, ale 
electroenergeticii şi termoenergeticii, sistemelor electrice şi 
centralelor electrice, transportului şi distribuirii energiei 
electrice, economia energeticii, ecologie, securitatea energetică, 
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conservarea energiei şi valorificarea surselor regenerabile de 
energie. În baza cercetărilor efectuate, V. Postolati a propus un 
nou tip de linii electrice de curent alternativ de tensiune înaltă, 
cunoscute astăzi ca Linii Electrice Dirijate cu Autocompensare 
(LEDA), care în comparaţie cu cele obişnuite au o capacitate 
de transmisie sporită (circa. cu 20-40 %) a energiei electrice, 
asigură ameliorarea caracteristicilor de regim ale sistemului 
electroenergetic şi au un impact ecologic redus. Pentru 
realizarea constructivă a acestor linii electrice se micşorează 
aria suprafeţei terenului înstrăinat, reducându-se şi investiţiile 
capitale specifice. 

Dl V. Postolati a efectuat o amplă şi complexă cercetare 
teoretică şi experimentală cu scopul determinării 
caracteristicilor de funcţionare şi argumentare a celor mai 
competitive soluţii de realizare constructivă a LEAA cu 
tensiunea 10 – 1150 kV. Rezultatele cercetărilor au fost 
valorificate în formă de proiecte tehnice de către institutul de 
proiectare ENERGOPROIECT cu participare activă a autorului 
la faza de proiectare soluţiilor de realizare constructivă a 
liniilor electrice de tip nou. Ca urmare a eforturilor depuse de 
către academicianul V. Postolati în sistemul electroenergetic al 
Republicii Moldova au fost construite şi date în exploatare 
peste 600 km de linii de acest tip cu tensiunea de 10 – 110kV, 
inclusiv, linii cu un singur circuit LEA-10 kV cu conductoare 
apropiate, cu două circuite LEAA-35,110 kV, care au o 
capacitate sporită de transmisie a energiei electrice şi o 
fiabilitate de funcţionare mai ridicată în comparaţie cu liniile 
electrice similare de construcţie tradiţională. 

Academicianul V.Postolati şi laboratorul ”Linii electrice 
dirijate” au elaborat scenarii de dezvoltare a sistemului 
electroenergetic unificat al ţărilor CSI în baza utilizării LEAA 
de diferită tensiune. S-a argumentat faptul, că peste 50% din 
Liniile electrice cu tensiunea 330-1150 kV ale sistemului 
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electroenergetic este raţional să fie construite în perspectivă ca 
linii LEAA cu două circuite. 

Cu participarea lui V. Postolati s-a propus un şir de noi 
scheme a transformatoarelor cu reglarea decalajului de fază. 
Aceste soluţii inovative au obţinut protecţie juridică prin 
obţinerea unui set de brevete şi patente ale altor ţări. Direcţia 
cercetărilor şi elaborărilor privind dispozitivele de reglare a 
decalajului de fază a obţinut statutul de o nouă direcţie de 
cercetare, a cărei subiect îl constituie elaborarea şi crearea unor 
mijloace de dirijare a regimurilor nu doar în liniile de tip 
LEDA, dar şi a regimurilor reţelelor electrice în buclă, reglarea 
fluxurilor de putere şi ca instrument de reducere a pierderilor în 
sistemele electroenergetice. 

În baza soluțiilor de linii electrice propuse în perioada 
a.1966-1982 au fost obţinute 26 certificate de autor URSS 
(invenții) și 21 brevete de invenţie brevetate peste hotare, 
inclusiv, în SUA, Anglia, Franţa, Germania, Canada, Suedia şi 
Japonia. Pe tematica LEDA, a soluţiilor tehnice şi elaborărilor 
efectuate au fost susţinute în diferite instituţii din Moldova, 
Rusia şi Belarus 28 de teze cu conferirea gradelor ştiinţifice de 
doctor şi doctor habilitat în tehnică autorilor acestor lucrări 
susţinute public. 

Dragostea faţă de muncă, calităţile sale organizatorice şi 
manageriale l-au făcut un bun şi apreciat conducător şi 
îndrumător. Astfel la 6 din tezele de doctorat nominalizate 
academicianul V. Postolati a fost conducător ştiinţific, iar la 2 
teze de doctor habilitat a fost consultant ştiinţific. Cercetările în 
domeniul liniilor electrice dirijate din ultimii ani se referă la 
direcţia creării liniilor electrice flexibile, pentru care apar mari 
perspective de utilizare, mai ales în contextul dezvoltării 
sistemelor electroenergetice unificate. 

În 1992 cu participarea dlui V. Postolati în calitate de 
executant responsabil, a fost elaborat Programul de dezvoltare 
a energeticii din Republica Moldova până în a. 2010 (materiale 
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justificative), care a fost utilizată ulterior pentru perfectarea 
unei serii de documente directive şi ca bază de argumentare a 
deciziilor privind dezvoltarea energeticii în Republică. În 
a.1995-1998 V. Postolati a efectuat cercetări în domeniul 
eficienţei utilizării în condiţiile Republicii Moldova a 
tehnologiilor performante de producere combinată a energiei 
electrice şi termice. În rezultatul acestor cercetări a fost 
elaborată schema amplasării şi propuneri argumentate privind 
construcţia de noi centrale electrice (mini-CET) pe teritoriul 
Republicii Moldova, utilizând instalaţii moderne de producere 
combinată a energiei electrice şi termice (IAG, ITG) în scopul 
alimentării cu energie electrică şi termică a oraşelor şi 
localităţilor din Republica Moldova. Rezultatele acestor 
cercetări şi-au găsit aplicare la elaborarea Strategiei de 
dezvoltare a energeticii din Republica Moldova pentru 
perioada de până în 2010, Programului Naţional de gazificare a 
Republicii Moldova de până în 2010 (la selectarea parametrilor 
reţelelor de gazificare), Programului Naţional de renovare şi 
descentralizare a sistemelor de termoficare a localităţilor din 
Republica Moldova, Concepţiei de dezvoltare şi Schemei de 
amplasare a centralelor electrice pe teritoriul Republicii 
Moldova de până în 2010, Strategiei Energetice a Republicii 
Moldova până în 2020. La elaborarea Programelor şi 
Strategiilor menţionate dl V. Postolati a participat nemijlocit. A 
participat, de asemenea, la elaborarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului de termoficare a mun. Chişinău. 

În anul 2000 sub conducerea academicianului V. 
Postolati a fost deschisă o nouă direcţie de cercetare-dezvoltare 
în domeniul securităţii energetice a Republicii Moldova. Prin 
aportul dlui V. Postolati şi cu participarea unor specialişti 
notorii a fost pregătit şi prezentat la şedinţa Consiliului Suprem 
de securitate moderat de către Preşedintele Republicii Moldova 
raportul ştiinţific ”Analiza situaţiei complexului energetic al 
Republicii Moldova şi căile de asigurare a securităţii 
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energetice", care în 2001 a fost editat ca o monografie cu 
acelaşi titlu. În perioada a.2004-2012, sub conducerea dlui V. 
Postolati au fost efectuate calcule privind regimurile normale şi 
de avarie ale sistemului energetic al Republicii Moldova la 
diferite nivele de integrare în Sistemul Energetic Unificat. 

În baza cercetărilor şi argumentărilor au fost propuse de 
către V.Postolati variante pentru dezvoltarea interconexiunilor 
din sistemul energetic al Republicii Moldova şi conexiunilor de 
intersistem de înaltă tensiune 110-330 kV, 400 kV, dintre care 
unele sunt incluse în planul de perspectivă al dezvoltării 
sistemelor energetice ale Republicii Moldova şi a ţărilor vecine 
- Ucraina şi România. Rezultatele acestor cercetări au fost 
raportate la şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei în 
2011.  

Printre lucrările importante ale dlui V. Postolati se includ 
lucrările de analiză a eficienţei de utilizare a resurselor 
combustibilo-energetice în Republica Moldova pentru perioada 
a.1990-2011, precum şi recomandări de majorare a eficienţei 
de funcţionare a centralelor de termoficare. Dl academician              
V. Postolati a publicat peste 350 lucrări ştiinţifice în ţară şi în 
străinătate, inclusiv 7 monografii. Încă o monografie deosebit 
de importantă se află în tipar. Academicianul V. Postolati este 
și un inventator cu renume internațional. A obţinut 26 de 
certificate de autor URSS (invenții) și 21 brevete de invenţie 
brevetate peste hotare (SUA, Marea Britanie, Franța, 
Germania, Suedia, Canada ș.a.).  

Academicianul V. Postolati a avut o activitate fructuoasă 
în calitate de ctitor de reviste științifice. A fost redactorul 
culegerii tematice „Linii electrice dirijate” (în total au fost 
editate 20 de culegeri). În perioada 2005-2916 academicianul 
V.Postolati a fost redactorul şef al revistei „Problemele 
energeticii Regionale”, care în prezent are categoria A şi este 
recunoscută de către CNAA ca revistă ştiinţifică. De asemenea, 
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academicianul V. Postolati este membru al Colegiului de 
redacţie al revistei ştiinţifico-informaţionale şi analitice 
„Экономика региона”, care se editează din 2004 de către 
Departamentul „Ştiinţe Sociale” şi Filiala din Ural a Academiei 
de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, a revistei „Energetika ta 
komp’yuterno-integrirovani tehnologii v APK”, Ucraina. 

Academicianul  Vitalie Postolati a fost preşedintele 
Consiliului Specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat, 
membru al comisiei de experţi şi a Prezidiului Comisiei 
Superioare de Atestare a Moldovei (a.1998-2004). Numele 
academicianului V. Postolati Dumnealui este inclus în Cartea 
de Aur a A.Ş.M. A fost decorat cu două Diplome de Onoare ale 
Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Moldova, cu 
Diploma a trei academii – a Ucrainei, Bielorusiei și Moldovei 
în domeniul securității energetice, şi cu o medalie pentru 
distincţie în muncă. De două ori i s-a decernat Premiul 
Academiilor de Ştiinţe din Belarus, Ucraina şi Moldova pentru 
cercetări remarcabile în domeniul energeticii (1999, 2012). 
Savantul şi academicianul Vitalie Postolati are multe distincţii 
merituoase pentru activitatea sa de peste o jumătate de secol.  

Dragostea de muncă, calităţile sale organizatorice şi 
manageriale l-au făcut un bun şi apreciat conducător şi 
îndrumător. În perioada în care dl Vitalie Postolati a fost 
director al Institutului de Energetică au fost consolidate 
laboratoare, precum şi echipe de cercetare care au manifestat 
profesionalism înalt, devenind promotori entuziaşti ai 
cercetărilor şi elaborărilor în domeniile energeticii și securității 
energetice. Pragmatismul şi clarviziunea, cu sprijinul colegilor, 
a reuşit acoperirea unei vaste şi importante tematici, 
dezvoltarea bazei experimentale şi de producţie. Luând în 
consideraţie multitudinea activităţilor de cercetare ale 
savantului, care nu ar încăpea în spaţiul restrâns al unui articol, 
ne oprim aici. 
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Ajuns la aceste formidabile înălţimi academicianul, 
savantul Vitalie Postolati este venerat de multă lume, cu care a 
colaborat şi pe care ia îndrumat. Este venerat de cei, pe care ia 
ajutat, îndrumat să-şi pregătească şi să susţină doctoratele. Este 
venerat de mulţimea de prieteni, care vin să-l felicite cu ocazia 
împlinirii onorabilei vârste de 80 de ani. Cei care l-au cunoscut 
cu ani în urmă menţionează că academicianul Vitalie Postolati 
a rămas acelaşi: binevoitor, amabil, colegial. A fost venerat 
întreaga viață împreună de soția Valentina, pedagog, care însă 
l-a părăsit în a. 2010. Este venerat de fiica Elena (Bîcov) care l-
a urmat pe spinoasa cale de cercetător în domeniu sistemelor 
electrice, devenind doctor în științe tehnice, colaborator 
științific principal la Institutul de Energetică al AȘM, bun 
specialist în securitatea energetică a Republicii. 

Academicianul Vitalie Postolati este de două ori bunic – 
nepoții Vitalii și Oleg, și o dată străbunic. Nepotul Vitalie, 
absolvent al Institutului Politehnic din Har’kov, specialitatea 
”Sisteme Electrice” este căsătorit, aducându-i academicianului 
pe preaiubita strănepoțică Maria (Mașa) de doar trei anișori și 
jumătate, în care îşi regăseşte propria sa viaţă, copilăria. 
Nepotul Oleg, absolvent al Colegiului de Construcții din 
Har’kov, specialitatea Arhitectură, este și el căsătorit. 

Academicianul V. Postolati și la această vârstă onorabilă 
este zvelt, uscățiv. Secretul acestei vitalități se datorează în 
mare parte unui mod sănătos de viață. Pe parcursul vieții Dl 
academician a profesat diferite genuri de sport: gimnastică!, 
halterofil și canoe. Spiritul artistic al academicianului este 
demonstrat de un foarte frumos hobby – cântatul la acordeon și 
baian.   

Ei bine, cu certitudine academicianul Vitalie Postolati 
este un om împlinit. Însă deoarece de la o anumită vârstă 
începem tot mai mult să înclinăm spre filozofie - filozofia 
vieţii, să încercăm să nu ocolim şi noi acest viciu, frumos viciu 
uman. Să ne întrebăm: ce este totuşi o viaţă de om? Răspunsul 
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încerc să-l găsesc acolo unde „s-a născut veşnicia”, adică la 
ţară (de unde vine şi stimatul nostru academician). Nimic nu 
este mai caracteristic unei naţiuni decât ceea ce se păstrează şi 
dăinuieşte în timp – tradiţiile naţionale. Ţin minte spusele 
părinţilor mei, dar ei le-au preluat de la stră- străbunii lor, că pe 
parcursul vieţii Omul trebuie să aibă o familie şi să crească 
copii, să sădească cel puţin un pom şi să sape o fântână. Dacă e 
să pătrundem în esenţa acestei filozofii ţărăneşti atunci sensul 
direct este: să creşti copii ca o condiţie a perpetuării în timp; să 
sapi o fântână pentru oameni, pentru drumeţul însetat. Cu cât 
fântâna este mai adâncă cu atât apa e mai bună; să sădeşti un 
pom pentru ca trecătorul obosit să se bucure de umbra lui. 
Academicianul Vitalie Postolati în sensul indirect al acestui 
înţelept sfat a îndeplinit toate aceste condiţii. A săpat o fântână 
adâncă, din care îşi vor potoli setea de cunoştinţe încă multe 
multe generaţii de tineri setoşi de carte. A sădit mulţi pomi. 
Zecile de doctoranzi educaţi aplică cu succes cunoştinţele 
implantate de profesor în diverse instituţii din Ţară şi departe 
de hotarele ei. Are o familie model. A crescut o fiică, care ia 
adus doi bravi nepoți, unul dintre care, Vitalie, ia adus și o stră-
nepoțică. Din acest punct de vedere putem spune cu certitudine 
că academicianul Vitalie Postolati este un om împlinit. 

Îi port o deosebită stimă academicianului Vitalie 
Postolati pentru profesionalismul de care dă dovadă, pentru 
cultura sa, pentru omenia, care-l caracterizează. Dacă 
academicianul Vitalie Postolati consideră că poate să coboare 
de pe baricadele ştiinţei şi să se ducă la odihna binemeritată îi 
voi spune: e încă devreme Maestre.  

La Mulţi Ani stimate Domnule academician Vitalie 
Postolati!!! 

 
În: Academician Vitalie Postolati. Biobibliografie. 2017. 
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O CARTE BINEVENITĂ DE CENTENARUL UNIRII 
 
Anul 2018 este un an crucial 

pentru destinul întregului popor 
român – se împlinesc o sută de ani de 
când s-a realizat visul de veacuri de 
unire a tuturor românilor. La 1918, 
după circa două milenii, statul 
românesc a revenit în mare în 
hotarele statului naţional al Daciei 
lui Burebista. România devenise 
reîntregită, dodoloaţă, cum ar spune 
poetul. Din păcate, această idilă nu a 
durat mult. Nori grei negri se adunau 
dinspre est (direcţia mai tuturor 
invaziilor nomade sălbatice în 

ultimele două milenii). Hoarde sovietice din estul sălbatic au 
năvălit în partea de est a României. – Basarabia. Peste 50 de 
ani a sângerat această rană pe trupul Țării, această lacrimă a 
României, cum ar spune poetul N. Dabija, românii basarabeni 
fiind supuşi celui mai diabolic regim de rusificare, 
deznaţionalizare, ateizare. Destrămarea URSS la 1991 a 
întredeschis puţin portiţa revenirii acasă a fiicei surghiunite, 
Basarabia, însă atât din vina Bucureştiului, cât şi Chişinăului, 
şansa a fost ratată cu toate că avântul naţional era la apogeu, iar 
condiţiile prielnice.  

Au urmat 26 de ani de orbecăiri în întuneric, de încercări 
eşuate de construire a statului artificial „Republica Moldova”, a 
cărui existenţă este imposibilă sub toate aspectele, în primul 
rând sub aspectul identităţii naţionale. Aceste eşecuri stataliste 
au fortificat segmentul unionist, care a sporit de la câteva 
procente până peste 30%, fiind în continuă creştere.  

Reunirea este laitmotivul unui minunat volum care a ieşit 
recent de sub tipar: „Unirea în destinul românilor basarabeni”, 
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coordonat cu conducerea Mitropoliei Basarabiei şi a Sfatului 
Țării 2. Volumul reprezintă un proiect care include lucrările a 
peste 90 de autori – academicieni, profesori universitari şi 
şcolari, scriitori, poeţi, politicieni, ziarişti, un număr 
impresionant de autori din diasporă (SUA, Canada, Marea 
Britanie, Italia, Spania ş.a.).  

Coordonată de profesorul Virgil Mândâcanu şi de tânăra 
lui discipolă Daniela Vacarciuc, prefaţată de acad. N. Dabija, 
lucrarea este de o importanță deosebită în acest an de pregătire 
către centenar (păcat că a ieşit într-un tiraj atât de mic, 
necorespunzător misiunii pe care o are – aceea de pregătire a 
Reunirii Basarabiei cu Țara).  

Autorii acestui volum oferă cititorului mai puțin versat în 
probleme ce se referă la istoria românismului, unionismului și 
luptei împotriva dezmembrării României – pagini din Istoria 
Românilor, istorie care a fost interzisă românilor basarabeni 
timp de secole. În prezent, odată cu aducerea la putere a 
președintelui prorus I. Dodon, se încearcă din nou interzicerea, 
falsificarea, revenirea la minciuna sovietică – aşa-numita 
„Istorie a Moldovei”. Ar putea să apară însă următoarea 
întrebare: care e rostul acestui zbucium „fără sens”, al acestei 
lupte cu „morile de vânt”? În astfel de clipe, deosebit de 
binevenit este răspunsul autorului cărţii „Arestarea, procesul şi 
moartea lui Iisus Hristos”. Haim Cohn, la întrebarea dacă o 
carte poate pune capăt unor idei preconcepute. „O singură 
carte nu este în stare de aşa ceva, dar poate crea o opinie 
publică, iar aceasta, la rândul ei, poate să ducă la o schimbare 
a lucrurilor” a fost răspunsul lui. Într-adevăr, această lucrare 
poate contribui la crearea opiniei publice unioniste. În aceste 
condiţii, lucrarea vine în ajutorul adevăraţilor Oameni ai Unirii, 
care vor putea promova mai uşor în popor ideea Reîntregirii 
Țării. Să aplecăm urechea la marele adevăr scris de poetul 
nostru național M. Eminescu: „Să schimbăm opinia publică, 
dându-i o altă direcțiune, făcând o uriașă reacțiune morală, o  
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revoluție de idei”.  
„Conjunctura politică internaţională ne este favorabilă. 

S-au creat premise interne pentru unire: corupția, 
incapacitatea politicienilor, furturile de miliarde, toate 
împreună au alcătuit condiţii pentru ca Basarabia să revină 
acolo de unde a fost desprinsă cu forţa”, scrie în cuvântul său 
înainte academicianul Nicolae Dabija.  

„Să nu uităm norodul, ţărănimea care a suferit atâta 
până acum! Să-l luminăm, să mergem mână în mână cu el, 
căci fără noi el nu poate face nimic, după cum nici noi nu 
putem face nimic fără el. Să-l îndreptăm pe calea adevărului, 
cu fapte, iar nu cu vorbe”, ne sfătuieşte marele patriot 
basarabean Alexie Mateevici (v. Testamentul lui Alexie 
Mateevici).  

„Trei culori şi-o singură iubire...”, pe care le cântă Gr. 
Vieru în poezia ”Trei culori”, ne vor uni şi ne vor călăuzi pe 
drumul cel drept, al unirii şi reîntregirii...”, scrie Marcela 
Mardare în articolul „Poetul Gr. Vieru în luptă pentru unitatea 
națională a românilor”.  

„Doi trubaduri ai veacului acest / Au îndrăznit să cheme 
printr-un cânt / Poporul acestui trist picior de țară / Spre-un 
ideal măreţ şi încă sfânt...”, scrie Claudia Partole în articolul 
„Două inimi revărsate într-un dor” despre cei doi Mari 
Oameni ai Unirii – Ion şi Doina Aldea Teodorovici.  

„Basarabia a pierdut în persoana distinsului 
academician Petru Soltan un adevărat titan, un viguros și 
vehement luptător împotriva dictaturii mediocrității, împotriva 
mancurtismului și şovinismului rus, un excelent și strălucit 
strateg al renaşterii naţionale şi reîntregirii neamului româ-
nesc”, spunea Ion Ungureanu despre marele patriot, acad. Petru 
Soltan (v. A. Sârbu. Acad. Petru Soltan. Geometria Unirii).  

„Muzica lui Eugen Doga ne uneşte, ca şi cuvântul, prin 
esența sa, prin vibrația-i divină”, notează jurnalista                  
E. Tămăzlâcaru în articolul „Eugen Doga: „Eu aparţin 
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spaţiului românesc””. „Credeam că cea mai mare nenorocire 
pentru mine este pierderea mamei, dar mi-am dat seama că o 
nenorocire mai mare este să-ţi pierzi mormântul mamei”, 
destăinuiri dureroase ale marelui transnistrean E. Doga.  

„Valentin Mândâcanu este Omul Românismului, Omul 
Unirii, Omul care a luptat pentru alfabet, limbă, tricolor... 
Vorbea deschis despre șansa noastră istorică de reîntregire cu 
Țara, pe care o avusesem în anii 1989-1991, dar care a fost 
ratată din diferite cauze”, scrie profesorul Virgil Mândâcanu în 
articolul „Valentin Mândâcanu – Omul Cuvântului Potrivit”.  

„Ion Ungureanu întruchipează destinul românesc al 
Basarabiei şi credinţa ei nestrămutată în dreptatea lui 
Dumnezeu. El (poporul–n.a.) vine de departe, de foarte 
departe, de la izvoarele fără de moarte ale unui neam care-și 
duce crucea de secole și merge fără odihnă spre ziua unităţii şi 
reîntregirii sale. Avea păstrată lângă inimă Declarația de 
Unire, pe care dorea s-o rostească în fața unui popor 
reîntregit. El, Omul Unirii, ne-a lăsat-o ca testament să trăim 
liberi şi demni într-o Țară unită”, menţionează celebrul 
jurnalist şi patriot Alecu Reniţă în articolul „Omul Unirii Ion 
Ungureanu”.  

Înşiruirea poate continua cu numele tuturor celor peste 90 
de Oameni ai Unirii. Voi termina această mică prezentare cu o 
rugă către Dumnezeu a reputatului patriot Virgil Mândâcanu: 
„Fără tine, Doamne, fără ajutorul tău, este imposibil acum să 
revenim la ceea ce am fost. Trimite harul Tău, Doamne, asupra 
noastră: acum epopeea luptei pentru reîntregirea Țării trebuie 
să devină hotărâtoare – ori Cu Țara. Ori cu Siberia”. 

 

 

Literatura și Arta, nr. 37, 14 septembrie 2017 
http://www.revistasingur.ro/altele/17450-valeriu-dulgheru-o-

carte-binevenit-ctre-centenarul-unirii.html?q=altele/17450-
valeriu-dulgheru-o-carte-binevenit-ctre-centenarul-unirii.html 
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CE-ŢI DORESC EU ŢIE, RĂSTIGNITĂ 
BASARABIE, ÎN 2018 

 
1. Cu ce sentimente vă despărţiţi de anul 2017? 

Cu un sentiment amar legat de pierderi irecuperabile: ne-
a părăsit pe veci Majestatea Sa Regele Mihai I, care a fost un 
mult pătimit rege „fără ţară, dar cu un popor”, care l-a iubit; s-
a dus dintre noi academicianul şi marele patriot Alexandru 
Moşanu, un mare intelectual, un nobil născut dintre ţărani, care 
a fost ca o făclie aprinsă la începuturile Mişcării de Eliberare 
Naţională; a plecat la ceruri marele artist Vladimir Curbet, care 
a fost un adevărat ambasador al culturii româneşti în întreaga 
lume; s-a retras prea devreme dintre noi prietenul Valerian 
Dorogan, care a fost un adevărat savant, un sufletist şi patriot. 
De asemenea, cu un sentiment amar legat de faptul că nu s-a 
reuşit unirea forţelor de dreapta, ceea ce este deosebit de 
periculos sub aspectul pregătirilor de alegerile parlamentare din 
2018. 

2. Ce aşteptaţi de la anul 2018? 
În primul rând aştept în Anul Centenarului Unirii o 

mobilizare majoră a forţelor unioniste, proeuropene de pe 
dreapta, o reformatare a forţelor politice de pe acest segment 
prea fărâmiţat de ambiţii nesănătoase, ca o condiţie expresă de 
realizare a Reunirii în 2018, la împlinirea a o sută de ani de la 
Marea Unire, care ar fi cel mai mare cadou pentru aşchia de 
popor român prea oropsit şi plin de nevoi din Basarabia. Mai 
cred încă în luciditatea, maturitatea politică a factorilor de 
decizie. Nu cred că e cazul de a teoretiza, a complica, a 
condiţiona prea mult procesul, 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. 
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LAUREAŢII SĂPTĂMÂNALULUI LITERARURA ŞI 

ARTA PE ANUL 2017: 
 

La sfârşit de an, colectivul săptămânalului „Literatura şi 
arta” împreună cu cititorii acestuia, desemnează personalităţile 
notorii ale vieţii publice şi culturale ale anului, care s-a scurs. 

Laureaţi ai Premiilor săptămânalului „Literatura şi arta” 
au devenit: 
 
Publicistică: 

Mugur Andronic 
Gheorghe Baciu 
Ion Bajureanu 
Lilli Bobu 
Veronica Boldişor 
Ion Buga 
Gheorghe Calamanciuc 
Ionel Căpiţă 
Ion Ciutac 
Ion Cuzuioc 
Nicolae Cojocaru 
preot Anatol Cristea 
Dumitru Gabura 
Valeriu Dulgheru 
Vasile Fluturel 
Alexandru-Horaţiu Frişcu 
Valerian Grosu 

 

 
 
Grigore Popa 
Mariana Jioară 
Efim Josanu 
Alexei Marulea 
Eugenia Manea-Cernei 
Galina Martea 
Virgil Mândâcanu 
preot Octavian Moşin 
Dumitru Noroc 
Dumitru Olărescu 
Vitalie Pastuh-Cubolteanu 
Claudia Partole 
Ion Pârnău 
Valentin Reabţov 
Alecu Reniţă 
Tatiana Rotaru 
Iov Rusnac 
Ozea Rusu 

 
Literatura și Arta, nr. 52, 28 decembrie 2017 
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Ecouri 
 

Stimate Domnule Profesor, 
 

Nu sunt monarhist, deși fiu de ofițer făcut de Carol II. Dar 
dacă la momentul 1989 România ar fi revenit la monarhie, acum 
eram departe față de alte surori socialiste... Cred ca și în acest caz s-
a hotărât în alta parte, obicei al Meleagului, așa se explică 
atitudinea lui Roman, Brucan, Iliescu, fiecare cu șefii săi.... Nu cred 
că vom mai avea un personaj cu nivelul educației și al bunului simț, 
așa cum le-a avut fostul rege... Să-l ai ca profesor pe Iorga, vă dați 
seama ce educație patriotică a primit Mihai?   

De când mi-ați trimis duelul lui Băsescu cu ziariștii ruși am 
putut vedea ce puternici sunt! Au în spate fonduri serioase alocate de 
Putin și cred că lupta va fi grea... Numai un om abil ca Băsescu 
poate polariza forțele rusofobe. Cu nemernicii de ziariști ruși care 
trăiesc pe banii Kremlinului nu puteți glumi! Trebuie apelat la 
Băsescu și la cei din Țară, care doresc mersul spre progres al 
Basarabiei. La alți politicieni cunoscuți din Țară, nu cred că puteți 
apela, forțele sunt risipite în lupte interne între partide și în 
interiorul acestora....  

Referitor la referendum rușii vor motiva că în 1812 nu exista 
moda cu referendumul. Dar în 1940, Molotov știa ce este un 
referendum. Dacă ei ar părăsi Basarabia, nu ar mai fi un pericol 
pentru Ucraina de la Vest! 

 

Cu respect, 
Doru Palade, ex-ministru al Industriei, România. 
 

 
 
Draga Valer,  
 
Primește prietenia și gândurile mele pline de speranță în  

înfăptuirea de năzuinți! Cum în istorie am fost mai protejați de  
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Domnul decât am fi meritat, rămân în speranța unui viitor mai bun, 
și a unor oameni mai buni!  

 

Cu respect, 
Florin Tudor Tănăsescu,  
ex ministru al Cercetării, România.   

 
 

 

Mult stimate Dle Profesor,  
 

Vă felicit Dle Profesor, cu excelență a-ți analizat situația în 
care se află România, Ucraina și RM, formulat îndrumările Domniei 
Voastre care ar fi de folos pentru salvarea noastră. Îngrijorările D-
voastră au temei. Pe noi ne paște același pericol care a fost posibil 
de realizat în Ucraina: Ianucovyci a cerut intervenția militară a 
Rusiei în evenimentele de pe Maidan. Dodonul nostru e mai 
periculos ca Ianucovyci. El nu-și dă seama de jocul extrem de 
periculos în care a intrat cu Putin și ne putem pomeni „legal” cu 
armatele rusești în Chișinău. E timpul ca populația noastră să fie 
informată obiectiv despre trădările la care este pornit Dodon și a-l 
pune la respect, altfel va fi târziu. 

Într-adevăr, doar unitatea națională ne va permite să avem un 
viitor prosper, să ne debarasăm de târfele lui Putin și paraziții care 
sug măduva poporului nostru. Pentru oricare patriot al neamului 
nostru este o datorie sfântă de a boicota referendumul dodonist, în 
pofida tuturor păcatelor lui Dorin și ale unchiului său. Eșecul 
referendumului, inițiat de trădătorii de neam, va fi pentru noi un test 
de unitate și bărbăție, o speranță în realizarea cu succes a valorile 
naționale. 

 

Cu înaltă considerațiune,  
Victor Catan, general maior, ex ministru MAI, Republica 

Moldova 
 

 
Stimați prieteni! 

 

În ce-a de-a II-a săptămână din Anul 100 evenimentul central l-
a constituit plecarea în veșnicie a Regelui Mihai I, culminand cu  
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emoționanta  desfășurare a funeraliilor. Neobositul nostru unionist 
și prieten de peste Prut, domnul profesor Valeriu Dulgheru  ne-a 
transmis un emoționant mesaj, pe care vi-l retransmit integral și 
care sintetizează cel mai bine starea de spirit a Neamului Românesc 
în acest moment. 

Cred ca data de sâmbătă 16 decembrie 2017 va însemna 
redeșteptarea  noastră! 
 

Cu stima, 
Dumitru Olaru,  
prof.univ.dr.ing., Universitatea „Gh. Asachi” din Iași  

 
 
 

Stimate Domnule Profesor Valeriu Dulgheru, 
 

Sunteți un mare patriot, un extraordinar luptător pentru 
întregirea Neamului Românesc si scriitor. Sunt uimită, mai ales ca 
Dumneavpastră sunteți inginer de profesie! Mulțumesc pentru 
articolele trimise de Dumneavoastră.  

Sunt îngrozită de comportarea lui Dodon. Este de-a dreptul 
degustător. Și din păcate, contextul internațional cu Putin și Trump 
mi se pare îngrijorător. S-a pierdut momentul favorabil pentru 
unirea Basarabiei cu România din cauza trădătorului Iliescu!  

Încă o data vă felicit pentru cartea dvs. și vă urez multe 
succese în lupta pe care o duceți pentru Moldova, deci pentru 
România. 

 

Cu stimă, 
Simina Lazăr, scriitoare, Paris, Franța 
 
 
Stimate Domnule Dulgheru, 
 

Voi posta acest remarcabil articol (Omul Unirii – n.n.), la 
actualități, la cea mai buna pozitie. 

 

Cele bune, cu prețuire, 
Lucian Hetco 
Redactor șef al revistei „Agero”, Stutgart, Germania 
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Drag domn Dulgheru,  
 

Va mulțumesc pentru acest deosebit de frumos text!... Unii din 
actualii lideri unionişti nu au carismă şi bani, alţii sunt agenţi 
infiltraţi să facă ceia ce fac.  Cei mai mari scriitori contemporani 
sunt  doi… politicieni S. Mocanu şi V. Pavlicencu, asistaţi de A. 
Ţurcanu, C. Cheianu, M. V. Ciobanu, N. Negru, V. Dulgheru, S. 
Tănase, O. Ţâcu, P. Bogatu, Ig. Munteanu,  V. Saharneanu, A. Peru, 
A. Solcan etc. Doar ei rostesc public adevărul(ri) impartial(e) 
poporului său. 

 

Cu stima, 
Sanda Golopentia 
Prof. Em. Brown University Providence, USA 
 
 
Stimate Domnule Profesor, 
 

V-a mulțumesc pentru acest frumos mesaj și pentru 
rememorarea unor momente importante din istoria noastră. Istoria 
acestui colțișor de lume a fost extrem de zbuciumată. E o minune 
faptul că românii au rezistat la confluența a trei mari imperii! 

Și autostrada este un obiectiv important, de care a-ți 
amintit,  și care trebuie avut mereu în vedere, chiar dacă unii vor sa-
l îngroape. 

 

Cu stima, 
Paul Barsanescu 
prof.univ.dr.ing., Universitatea „Gh. Asachi” din Iași  
 
 
 

Stimate domnule Profesor, 
 

Felicitări pentru articolele interesante din partea Comitetului 
Româno-American pentru Basarabia. 

 
Nicholas Dima,  
Prof. Dr. Președinte 
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Stimate dle Dulgheru, 
 

Va apreciez pentru tot ce faceți pentru Cauza Națională. Vă 
citez mereu în editorialele mele din Formula AS. 

 

Cu respect, 
Ion Longin Popescu 

 
 

Stimate domnule Profesor, 
 

Am citit cu mare interes toate cărțile Dumenavoastră pe care 
mi le-ați pus la dispoziție. Cele legate de Basarabia le-au citit și 
părinții mei (mama născuta la Huși, iar eu la Iași după cum știți). 

 

Cu respect, 
Muhail Țîțu,  
prof.dr.ing. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

 
 

 
Draga domnule Dulgheru 
 

Aceleași griji și temeri încerc și eu. Sper că ne va veni măcar 
odată la timpul potrivit mintea cea de pe urmă și noua orgolioșilor 
de basarabeni.  

Mulțumesc mult pentru înțelepciunea Dumneavoastră și să 
dea Domnul să ne ținem împreună.  

 

Cu prețuire  
Ostaș Valeriu, profesor, Căușeni 

 
 

Stimate domnule Profesor, 
 
Citesc din când în când cu mare plăcere articolele 

dumneavoastră informative dar nu am avut puterea să reacționez. 
De 1 Decembrie, anul trecut, chiar când a fost demonstrația 

de la Bruxel organizată de Acțiunea 2012 și George Simion, eu, 
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împreună cu soția, am participat și am strigat (sloganul îmi 
aparține): „Roumanie et Moldavie! Meme peuple et meme pays 
(România și Moldova! Același popor, aceeași țară)”.  

 

Ștefan Constantin Petriceanu,  
prof.dr.ing. Universitatea Politehnica din București 

 
 

Stimate domnule Dulgheru! 
 

         Primiți felicitările mele în legătură cu sintetizarea de către 
Dumneavoastră neologismului individualizat KREMLINEZ!  
        Termenul de KREMLINEZ este o găselniță nemaipomenit de 
sugestivă. Mai precisă decât metafora lansată de către dl Traian 
Băsescu „pudelul lui Putin”. 
 

Cu respect,  
Vitalie Pastuh-Cubolteanu 
Prof.dr. în medicină, scriitor, Chișinău  
 

          
Dragă Valer, 
 

Totuși, este o gură de aer pentru cei care speră și luptă ca 
tine... Bătălia-i câștigată (este vorba de eșecul referendumului de 
demitere din funcție a primarului general D. Chirtoacă-n.a.), dar 
lupta continuă! Nu-i nici pe departe vreme de odihnă!  

 

Cu sinceră stimă, 
Ioan DAJ,  
prof.univ.dr.ing., Universitatea Transilvania din Brașov. 

 
 
 

Stimate Domnule Profesor, 
 
Vă mulțumesc pentru materialele informative pe care le 

primesc cu regularitate. Sunt de mare preț și pe mine mă țin pe linia 
de plutire în aceste vremuri tulburi. Sunt astfel bine informat și din 
surse de încredere.  
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Anatol Eremia, 
Prof.univ.dr.hab. în filologie, Academia de Științe a Moldovei 

 
 

 

Stimate domnule Profesor,  
 

Chiar daca nu sunt deloc un fan Traian Băsescu, consider ca 
pe problema Basarabiei acesta a acționat, în general, bine!  

Va mulțumesc tare mult pentru toate mesajele!  
 

Anton Hadar  
Prof. univ.dr.ing. Universitatea „Politehnica„, București. 
Lider al Federației Naționale Sindicale „Alma Mater” 

 
 
 
Stimate domnule Profesor,  
 

Vă mulțumesc mult pentru toate articolele publicate în 
săptămânalul „Literatura și Arta”. Sunt extrem de utile pentru 
promovarea unionismului și defăimarea clasei politice corupte. 

 

Cu deosebit respect, 
 

Virgil Mândâcanu, 
Prof.univ.dr.hab. în filologie, Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă”, Chișinău. 
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POSTFAȚA 

 
Ce reprezintă UNIREA pentru românii basarabeni?               

Re-unirea este mai mult decât revenirea în hotarele firești 
românești, în spațiul cultural și lingvistic românesc, mai mult 
decât o dorință de a reveni acasă după un lung surghiun al fiicei 
răpite. Re-unirea este unica condiție de supraviețuire a 
românilor basarabeni în acest război geopolitic dus de noul 
imperiu rus. Douăzeci și cinci de ani de așa numită 
independență au demonstrat că statul Republica Moldova este 
unul falit cu o perspectivă sumbră de a rămâne pe un termen 
nedefinit într-o zonă gri, într-o zonă de incertitudine, ca un 
gard între două lumi aflate într-un lung conflict geopolitic, în 
care, din când în când, vor mai rupe câte o scândură din gard 
pentru a-și demonstra mușchii.  

Acest lucru îl recunosc deja foarte mulți intelectuali. 
Reputata jurnalistă Elena Robu crede că Re-unirea este unica 
șansă pentru această frântură de popor român. „Cred din ce în 
ce mai mult și cu fermitate că dacă nu se întâmplă Unirea, 
atunci Republica Moldova (acest teritoriu românesc) nu va mai 
avea niciun fel de viitor. Va fi rupt în bucăți și depopulat. Însă 
apare întrebarea de ce oamenii încă se mai tem de unire, le 
este frică și sunt destul de rezervați? În primul rând din cauza 
mesajului anti-românesc promovat în continuare cu multă 
ardoare de aproape toți politicienii, de la stânga la dreapta. În 
al doilea rând, din cauza influenței ruse puternice de-a lungul 
secolelor (mai ales prin intermediul bisericii). În al treilea 
rând, pentru că populația nu este informată cu privire la 
beneficiile Unirii. Nu este informată, pentru că nu se vrea. O 
populație dezinformată este mult mai ușor de manipulat”. 

Ne unește unitatea de neam, aceleași tradiții, aceleași 
obiceiuri, aceeași limbă. Vorba maestrului Dabija: „Noi nu 
suntem frați. Frații pot fi vitregi. Noi suntem aceeași !”. 
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Pe parcursul istoriei vitrege cu poporul român unitatea de 
neam era atât de puternică încât a ieșit în permanență la 
suprafață, fiind deseori recunoscută și de neprieteni. 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” (si asta au scris funcționarii rusi tov. 
Dodon!). Astfel, Regulamentul Organic a oferit celor două 
principate primul lor sistem comun de guvernare. 

Cele trei uniri – cea de la 1691, realizată cu regret pe o 
perioadă scurtă de valahul Mihai Viteazul, mica unire de la 
1859, realizată de moldovanul Alexandru Ioan Cuza, și Marea 
Unire de la 1918, realizată de generația de aur a Basarabiei de 
atunci, și consfințită și finalizată de regele întregitor Ferdinand 
I, nu au fost ușoare. A fost rezultatul unei munci asidue de 
pregătire a acestei Uniri în contextul geopolitic când toate cele 
trei imperii – Otoman, Rus și Austro-ungar nu doreau.  

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 aceluiaşi mume? Care este 
cauza diviziunii noastre? Care este mărul discordiei dintre 
noi?”. Alexandru I. Cuza a fost votat în unanimitate. 
„Permiteți-mi să Vă felicit călduros cu prima și cea mai 
frumoasă mică Unire a Principatelor de la 1859” spunea în 
cuvântul său de salut ținut în fața senatorilor camerelor 
ambelor principate – Muntenia și Moldova, Alexandru Ioan 
Cuza. Personalităţile de vază care au activat pentru realizarea 
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Unirii au fost: în Moldova – V. Alecsandri, M. Kogălniceanu; 
în Ţara Românească – C. A. Rosseti, I. C. Brătianu, Ion 
Heliade Rădulescu şi în Transilvania –A. Iancu, S. Barnaţiu, 
Gh. Bariţiu. Toţi împreună fiind supranumiţi ca „făuritorii 
Principatelor Române” (de ex. programul moldovenesc  
„Dorinţele partidei naţionale din Moldova” tipărit de             
M. Kogălniceanu in 1948). Generația pasoptistă a avut un 
caracter unitar în toate principatele române și a fost prima 
făuritoare a Unirii. 

Astfel s-a făcut primul pas către definitivarea Unirii 
Principatelor Române la 1859. În acest proces un rol deosebit 
de important l-a avut partida moldovenească în frunte cu             
M. Kogâlniceanu, A.I. Cuza ș.a. 

Generaţia de aur, care a realizat Marea Unire la 1918, a 
fost reprezentată de poetul Alexe Mateevici, profesorul           
C. Stere, P. Halippa, I. Inculeţ, I. Erhan ş.m.a. înaintaşi români 
basarabeni renăscuţi din propria lor cenuşă, ca pasărea 
Phoenix. Pe 27 martie 1918, membrii Sfatului Țării s-au 
întrunit în şedinţă pentru a aproba Actul Unirii cu Patria mamă. 
„Un veac fără sfârşit, noi plecaţi, tăcuţi, conştienţi de 
slăbiciunea noastră, noi am dus jugul, un veac întreg limba 
noastră a fost interzisă, un veac întreg limba natală a fost 
persecutată…” spunea în cuvântarea sa înflăcărată din Sfatul 
Ţării ilustrul profesor universitar, savant, mucenic al regimului 
ţarist C. Stere. Simţind şovăială în rândul membrilor Sfatului 
Ţării – reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, C. Stere a 
continuat: „...Nimeni, în afară de noi, n-are dreptul să 
vorbească şi să hotărască ceva în numele poporului 
Basarabiei... Omul (se referea la declaraţia unui rus că, dacă se 
va face unirea Basarabiei cu România, toată intelectualitatea 
rusească va pleca de aici-n.n.) la care sentimentele de legătură 
cu această ţară sunt atât de slabe şi şubrede, poate să aibă 
acelaşi mod de judecată, ca şi populaţia băştinaşă? Poporul 
românesc n-a venit în Basarabia din afară, el aici s-a născut, 
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aici a fost acel cazan, unde au fiert şi s-au topit toate acele 
elemente din care s-a născut poporul român. Noi n-avem unde 
ne duce şi pe noi nimeni nu ne poate alunga din casa noastră. 
Un veac fără sfârşit, noi plecaţi, tăcuţi, conştienţi de 
slăbiciunea noastră, noi am dus jugul, un veac întreg limba 
noastră a fost interzisă, un veac întreg cartea în limba natală a 
fost persecutată, ca o otravă revoluţionară... Şi acuma, când 
noi vroim să intrăm ca stăpâni în casa noastră, reprezentanţii 
minorităţilor n-au dreptul moral de a închide uşa în faţa 
noastră”. 

Cineva a zis: „Principatele Române au fost constituite 
prin silinţe şi jertfe naţionale”. Da, așa e. Jertfa multor patrioți 
a fost adusă la altarul României Mari, României întregite. 
Acest lucru nu are cum să-l înțeleagă kremlinezul Dodon cu 
aere de mare cunoscător a istoriei Moldovei (scribi de-ai lui               
i-au scris la comandă tocmai 3 volume ale unui surogat de 
istorie a Moldovei, cu care s-a lăudat și în vizitele sale de 
plocon la țarul Putin!), cu trei universități trecute (nu absolvite 
fiindcă absolvirea a trei universități înseamnă altceva: iți 
formează un mod de gândire și comportament pe care Dodon 
nu le are!) și un doctorat furat, dar mare restanțier la istoria 
elementară a românilor predată în clasele liceale. 

Cât de mult ne lipsește astăzi Generația pașoptiștilor, 
făuritorii Micii Uniri de la 1859, și generația de aur a Marii 
Uniri de la 1918. 
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