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De la Căderea premierilor la Căderea comuniştilor: 
O radiografie a prăbuşirii “de catifea” a  

kominterniştilor în Basarabia

Ferice de omul care vede mai departe de geamurile casei ori ale 
locului de lucru, mai mult decât se vede prin parbrizele automobilului 
sau prin ferestrele trenului. Ferice de cel ce “filtrează”, analizează 
informaţiile puse la dispoziţie de ziare, posturi de radio şi TV, de gura 
lumii, şi nu înghite orice noutate ca pe un adevăr în ultimă instanţă. 

S-ar părea că e o treabă simplă la mijloc, însă, vai! nu e nici pe de-
parte aşa. Una din faţetele tragediei naţionale a românilor basarabeni 
e că, de regulă, nu vedem mai departe de curtea propriei case, iar ce 
ni se spune “de sus” (din capitală, de la oameni “mari”) percepem, 
de obicei, ca pe un adevăr în ultimă instanţă. Deceniile – foarte mul-
te, de ocupaţie străină – , şi-au pus adânc pecetea peste mentalitatea 
noastră, ne-au făcut nişte prizonieri disperaţi ai minciunii şi falsului, 
ai ipocriziei şi fărădelegii. Dar este oare numai condamnabilă această 
situaţie, de victimizare a noastră prin reducere la oarbă ascultare şi 
supuşenie? Este, mai curând, prioritar, extrem de regretabilă... Şi ex-
trem de primejdioasă. Căci, până la urmă, ducem toţi aceeaşi cruce, 
atâta doar că unii o poartă cu demnitate, alţii se lasă doborâţi de greu-
tatea ce ni s-a pus în spate, încă alţii se feresc a pune umărul la această 
povară sau, de vreţi, la această nemeritată osândă. Nu ne referim aici 
şi acum la cei mai necăjiţi reprezentanţi ai neamului românesc din 
Basarabia – ţăranii, copleşiţi de truda zilnică “la deal”, nici la orăşenii 
antrenaţi în diverse munci pentru a-şi asigura supravieţuirea. Ne gân-
dim la intelectuali, la cei care pretutindeni sunt “fruntea ţării”. Ciu-
dat, or, tocmai intelectualii basarabeni cad adeseori pradă minciunii 
“de sus”, iar dacă au puteri de a înfrunta falsul, nu de puţine ori cad 
în alte “ispite”: fie că e vorba de trecătoare slăbiciuni, ce duc omul la 
pierzanie, fie că se lasă duşi de valul deznădejdii, al pesimismului, al 
debusolării, al orbirii, al muţeniei...

Nu ştiu câţi au fost cu 20, 50, 100 de ani în urmă, astăzi, însă, la 
noi, cu certitudine nu sunt prea mulţi cei care văd, cei care doresc să 
vadă realitatea cu ochii larg deschişi. Iar cine vede, simte, trăieşte 
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cotidian această realitate – nu mai poate sta indiferent, fără să vrea 
devine un combatant al oştirii ce se numeşte metaforic Demnitatea 
Naţională, întru totul identică cu Demnitatea Umană. Nu e simplu 
să fii un asemenea oştean. Cei care se înregimentează însă trăiesc 
inefabila bucurie a împlinirii, apoi, la sigur – şi a izbânzii. Tocmai în 
acest context spuneam că sunt fericiţi cei care văd cu ochii minţii şi ai 
inimii, larg deschişi, ce se întâmplă în jurul lor şi nu acceptă ca totul 
să decurgă aşa cum le place unora “de sus”, ci încearcă să îndrepte 
mersul lucrurilor.

Cunosc bine un asemenea om al atitudinii treze, demne şi militan-
te, un caracter greu de influenţat sau de remodelat după reţetele celor 
care vor să ne ştie o turmă într-o stână fără câini, ei asumându-şi rolul 
de lupi pe lângă miei. În pofida acestei tării a firii sale, este, conco-
mitent, un suflet sensibil şi receptiv la bucuriile şi durerile celorlalţi, 
de un sânge şi de un grai cu el. De fapt, nu îl cunosc numai eu, ci, 
îndrăznesc să spun, îl ştie o lume... – nu în sensul de omenire, de 
glob pământesc, ci mai ales în accepţia de număr mare de oameni de 
treabă. Este de meserie economist, un timp s-a implicat şi în politică, 
după care a abandonat-o în beneficiul catedrei, dar şi al artei fotogra-
fice şi al gazetăriei. 

În publicistică, a debutat editorial cu unsprezece ani în urmă, când 
a scos de sub tipar volumul intitulat Căderea premierilor. E o carte 
de analize economice, axate însă pe un fenomen ce marca pe atunci  
R. Moldova: prim-miniştrii, dar şi alţi şefi mai mari sau mai mici, 
cădeau spectaculos, odată cu ei căzând şi economia, şi cultura, şi 
demnitatea noastră. Peste numai doi ani de la acea apariţie editorială, 
ca un efect direct al căderilor de la noi, aveau să revină la putere, în 
forţă, neocomuniştii. Au coborât peste noi aidoma unui cârd de ciori, 
surprins de Vasile Şoimaru – căci, cum aţi intuit, la dânsul ne referim 
– în ajunul revanşei neobolşevicilor de la Chişinău...

De atunci, se pare, a prins a-şi ascuţi armele, arme paşnice, dar 
greu de înfruntat de către ipoteticii adversari: aparatul foto şi stiloul, 
ambele secundate de calculator, cu multiplele şi miraculoasele sale 
posibilităţi. De-a lungul acestui deceniu atât de chinuit al basarabe-
nilor, a făcut zeci de mii de poze... De scris, a scris ceva mai puţin, 
însă a făcut-o la o tensiune maximă, atunci când nu mai putea să tacă. 
Altfel zis, a scris atunci când a simţit necesitatea stringentă de a-şi 
expune frământările public, în presă. Aşa s-a înfiripat această nouă 
carte, situată pe o axă similară celei pe care a clădit primul volum 
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publicistic: în recenta culegere de articole tratează din nou despre 
cădere... Încă incertă, “de catifea”, această cădere a neocomuniştilor 
basarabeni este iminentă, dar şi absolut necesară: de nu se va produce, 
vom cădea noi, toţi ca unul, în infernul ale cărui porţi ni le deschid, 
cu o sadică încrâncenare, strănepoţii demonilor lui Dostoievski sau 
învăţăcei ai tartorului numit Komintern. 

Ca om ce vede mai departe şi mai clar decât numeroşi alţi compa-
trioţi ai săi, Vasile Şoimaru ne deschide şi nouă ochii la multe realităţi 
cumplite din preajmă. Un prim avantaj al său e că o face cu instru-
mentele specifice ştiinţei economice, operând cu cifre, calcule, date 
statistice, recurgând la comparaţii între societăţile libere şi cele în-
grădite de absurdul şi tupeul ideologiei comuniste de factură ruseas-
că. Iar raţiunile unui economist lucid devin, adeseori, mai elocvente 
şi mai convingătoare decât volume întregi de publicistică “pură”. Şi 
cine are curiozitatea şi răbdarea de a zăbovi asupra acestor socoteli, 
înţelege că viaţa noastră atârnă de un fir de păr: dacă mai rămân să 
ne conducă “tovarăşii”, firul se rupe şi ne prăbuşim în hăul mizeriei 
şi întunericului de la Est; dacă scăpăm de “tovarăşi” – avem şanse 
de a reveni acolo unde merităm a fi, în casa naţiunilor cu economii, 
respectiv, cu standarde de viaţă apropiate de Vest. Însă, oricât s-ar 
ocupa de economie, nu poate autorul să facă abstracţie de sora ei gea-
mănă – politica. La acest capitol aş menţiona, cu neascunsă încântare, 
virtuozitatea cu care V. Şoimaru dezgoleşte esenţa kominternistă a 
actorilor şi regizorilor regimului de la Chişinău: pare incredibil, dar 
cei care au dărâmat România Mare, smulgându-i Basarabia, Nordul 
Bucovinei şi Ţinutul Herţei şi aruncându-le în ghearele haitei de fiare 
de la Răsărit, ca să vedeţi, acei demolatori au la noi nişte aprigi urmaşi 
sau discipoli. Ei vor să facă, pe această palmă de pământ românesc, 
din necăjitul nostru popor, un poligon pentru experimente diabolice. 
Demagogia lor, de un ridicol optimism, ascunde cu greu adevăratele 
lor intenţii, care numai spre prosperarea conaţionalilor noştri nu sunt 
orientate, având obiective infinit mai grandioase, de la Orientul Apro-
piat până hăt în Extremul Orient. Din păcate, nu prea mulţi înţeleg 
la noi marea primejdie ce o comportă neokominternismul şi părtaşii 
lui, or, aflarea lor este fatală de s-ar situa ei în fruntea noastră o zi, o 
săptămână, o lună, nu că opt ani de zile! Dar dacă, Doamne fereşte, se 
dublează acest opt?!... Scrierile cu subiecte economico-politice ale lui 
Vasile Şoimaru nu fac decât să confirme, o dată în plus, o afirmaţie 
zguduitor de adevărată a lui Albert Camus, pe care o puteţi citi pe 
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foaia de gardă, aleasă fiind ca motto pentru această carte – o veritabi-
lă radiografie a „înălţării” şi, mai ales, a căderii kominterniştilor din 
Basarabia. Precizăm în context că marele prozator şi filozof francez 
a fost un timp simpatizant al stângii, ba chiar şi al ideilor socialiste şi 
comuniste. Ce-i drept, un timp numai: până a pătruns în esenţa male-
fică a ideologiei şi practicii comuniste... 

Să nu se creadă, însă, că dr. Vasile Şoimaru ne oferă o culegere 
de texte îmbibate doar de statistici, dezvăluiri şi polemici cu tentă 
politică – astea, cu voie sau fără voie, ţinând mai mult de partea urâtă 
a lucrurilor, a vieţii în genere, la noi, în ultimii ani. A găsit autorul 
destul loc şi pentru sufletele de frumos doritoare, ca să-l parafrazăm 
pe Tudor Arghezi. Sunt scrise la o impresionantă cotă a sensibilităţii 
şi sublimului eseurile despre conaţionalii noştri din alte părţi: Ţările 
Baltice, statele balcanice, Kazahstan, Italia. Pe aceeaşi linie aş situa şi 
scrierile omagiale – fie că se referă la Marea Unire din 1918, la Podul 
de flori din 1990; fie la personalitatea de excepţie a prof. dr. Paul Bran, 
ctitorul ASEM-ului, fie la aniversarea a 55-a a săptămânalului Litera-
tura şi arta, la merituoasa iniţiativă a ziarului TIMPUL şi a editurii 
Litera de a difuza mai energic literatura naţională, universală şi de 
referinţă. Pe cât de caustică şi neiertătoare e maniera în care-şi re-
dactează articolele despre samavolnicia liderilor neokominternişti, pe 
atât de înduioşătoare sunt scrierile cu subiecte “neutre”, adică, situate 
pe altă undă decât cea a catastrofei politico-economice basarabene. 

Indiferent de subiect, articolele din prezenta carte au ca numitor 
comun accesibilitatea şi caracterul cu adevărat captivant al relatării. 
Un merit deosebit al autorului e că a luat în calcul şi următorul aspect: 
textele sunt însoţite de o frumoasă suită fotografică, aceasta comple-
tând conţinutul, dându-i un spor de elocvenţă, de precizie, dar şi de 
emotivitate. Astfel încât, chiar dacă sunt scrise de un intelectual sa-
dea, scrierile adunate în volumul de faţă au ca destinatar potenţial un 
şir lung şi extrem de variat de cititori. Mai exact – de beneficiari, căci, 
nu avem nicio îndoială că noua culegere publicistică a lui Vasile Şoi-
maru va fi de bun augur şi de un real folos pentru mulţi conaţionali: 
cine va dori să o citească, fără doar şi poate, va avea ceva de reţinut, 
va învăţa câte ceva. Iar anumite lucruri i se vor limpezi, încât, după 
lectură, va vedea mai altfel viaţa noastră, starea în care ne-au adus cei 
care trebuie pe toate căile damnaţi şi respinşi încât neapărat să cadă, 
cât mai repede, acum şi în vecii vecilor.

Vlad POHILĂ
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1. Să însemne oare stabilitate pentru  
R. Moldova ploile torenţiale cu  

premieri şi guverne?

După apariţia, în vara acestui an, a cărţii dlui deputat  
dr. Vasile Şoimaru, „Căderea premierilor”, mai mulţi cititori 
au dorit să afle: de unde acest titlu sugestiv şi în ce măsură 
coincide acest titlu cu densitatea şi viteza căderii premierilor şi 
a Guvernelor în R. Moldova. Un cititor ne-a şi rugat să-i trans-
mitem dlui V. Şoimaru următoarea rugăminte: să scrie măcar 
o broşură, dacă nu o carte la fel de solidă, intitu lată „Căderea 
preşedinţilor”. I-am soli citat unele lămuriri chiar autorului 
cărţii cu pricina, Domnia Sa arătându-ne multă promptitudi-
ne, amabilitate şi, după cum vă veţi putea convinge – precizie 
şi com petenţă.

Vasile ŞOIMARU: Ca să nu lun gesc vorba, iată această 
cronică a căderii premierilor de la 1990 în coace, care vorbeş-
te de la sine:

La 24 mai 1990 cade ultimul premier sovietic moldovean 
Petru Pascari, din funcţia de prim-ministru, în urma cererii 
depuse;

Pe 25 mai 1990, în funcţia de premier este numit demo-
cratul Mircea Druc, dar exact peste 362 de zile a fost demis, 
acordându-i-se de către agrocomunişti vot de neîn credere la 
22 mai 1991;

Peste nici o săptămână, la 28 mai 1991, în această func-
ţie a fost numit Valeriu Muravschi, ca peste 399 de zile, la  
30 iunie 1992, să-i fie acceptată demisia (forţată);

La 1 iulie 1992, în funcţia de premier a fost numit agra-
rianul Andrei Sangheli, ca la 31 martie 1994 să-şi depună 
mandatul;

În aceeaşi zi, pe 31 martie 1994, A. Sangheli a fost „for-
ţat” pentru a doua oară să accepte func ţia de premier, accep-
tându-i-se altă demisie la 15 ianuarie 1997, după ce s-a aflat 
în această funcţie de tot 1661 de nopţi;
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La 16 ianuarie 1997, în func ţia de premier a fost numit alt 
agra rian, Ion Ciubuc, acesta depunându-şi mandatul pe 30 
aprilie 1998;

Pe 6 mai 1998, I. Ciubuc a fost desemnat din nou în ca-
litate de pre mier, dar deja din partea demo craţilor, dându-şi 
„de bunăvoie” demisia la 1 februarie 1999, astfel aflându-se 
în funcţia de premier 750 de zile şi nopţi;

Doar 14 zile s-a aflat în func ţia de prim-ministru desem-
nat Serafim Urecheanu (5.02.1999–19.02.1999), reuşind să-şi 
prezinte programul şi echipa doar în faţa Alianţei pentru De-
mocraţie şi Re forme, fără a mai ajunge în faţa Parlamentu-
lui;

Primul Guvern format de Ion Sturza (19.02.99–6.03.99) 
nici nu a reuşit să-şi înceapă activitatea, căci Hotărârea Par-
lamentului din 3.03.99, adoptată prin votul a 51 deputaţi, a 
fost anulată de către Curtea Constituţională;

Cel de-al doilea Guvern con dus de Ion Sturza (9.03.99– 
9.11.99) a fost demis după 8 luni de acti vitate;

Doar 10 zile s-a aflat în funcţia de premier-desemnat  
V. Bobuţac (12.11.99–22.11.99), ne reuşind să acumuleze nu-
mărul ne cesar de voturi pentru programul şi echipa sa;

Următorul premier desem nat, comunistul Vladimir Vo-
ronin, s-a aflat în funcţie doar 6 zile (1 Decembrie – 7 decem-
brie 1999), la fel nereuşind să-şi promoveze în Parlament nici 
„programul”, nici echipa...

La 16 decembrie 1999, în funcţia de prim-ministru a fost 
desemnat dl Dumitru Braghiş. Oare cât timp se va afla dl D.B. 
în această funcţie „numită”? Pe când cea de-a 13-a cădere a 
unui premier moldo vean, aceasta urmând a fi cea de-a 8-a de 
la instalarea lui Petru Lucinschi în postul de Preşedinte?

Prin urmare, în ultimii zece ani la Chişinău au căzut 9 
premieri (in clusiv Sangheli, Ciubuc şi Sturza – de câte două 
ori) şi 12 Guverne. La rând este cel de-al 13-lea Gu vern. Cu-
rios lucru: în cei 7 ani de până la începutul domniei lui Petru 
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Lucinschi au avut loc 5 căderi de premieri, iar în cei 3 ani de 
când P.Lucinschi conduce statul – au avut loc 7 căderi, inclu-
siv 3 dra matice căderi în ultimele 3 luni ale acestui an.

Adevărate ploi torenţiale cu premieri şi Guverne. Cad pre-
mierii la noi ca frunzele toamna, ca bobiţele de fragă, după 
prima brumă. În R. Moldova se schimbă premierii mai des 
decât îşi schimbă cucoanele furourile.

Nu-i prea des şi prea costisitor pentru o republică sfâşiată 
de hoţie şi de corupţie, cu o economie fa lită, cu o totală in-
stabilitate po litică?... Şi cât se vor mai prelungi aceste ploi to-
renţiale? Oare chiar şi după următoarele alegeri prezi denţiale 
intensitatea acestor ploi nu va scădea?... Se pare că pentru 
oprirea acestor averse de prim-miniştri, devastatoare pentru 
un stat ca al nostru, există o singură soluţie: transformarea 
R. Moldova într-o republică parlamentară, cu un Preşedinte 
ales de Parlament, funcţie care până azi nu rezolvă nici o 
problemă economică sau so cială.

Consemnare: Vlad POHILĂ 
Mesagerul, 18 decembrie 1999

2. ,,Acest tratat este un adevărat business”

...Parafarea şi mult prea posibila ratificare a acestui tratat 
anticonstituţional (Tratatul între R. Moldova şi Ucraina cu 
privire la frontiera de stat, iunie 2000) reprezintă cea mai gra-
vă trădare şi vânzare de neam din ultimii 10 ani, mai gravă 
chiar decât CSI-izarea R. Moldova, anularea anticonstituţio-
nală a Imnului Naţional, votarea articolului 13 din Constitu-
ţie, acceptarea autonomiei găgăuze şi a unui judeţ bulgăresc, 
tranzitarea deşeurilor nucleare pe teritoriul RM etc. 

Acestea mai pot fi corectate în viitor, în timp ce înstrăina-
rea pe vecie a unei porţiuni de drum strategic şi a accesului 
la limanul bogat al Nistrului, precum şi la Cetatea Albă – 
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niciodată nu vor mai putea fi restituite. Pe marginea Acestui 
tratat nu au avut loc negocieri diplomatice, ci un adevărat 
business în defavoarea RM, participanţi la care din partea 
RM au fost un viceministru de Externe moldovean de origi-
ne ucraineană, Şova, şi altul de origine găgăuză, Croitor...

Flux, 30 mai 2000

3. Ţap ispăşitor pentru eventualele eşecuri

Chiar şi o comparaţie fugitivă a programului de guver-
nare al echipei Tarlev cu programul electoral al PCRM ne 
permite să constatăm: comuniştii vorbesc una (în campania 
electorală) şi fac alta, venind la guvernare. De aceea, nu ne 
miră faptul că din programul electoral al PCRM au dispă-
rut cele mai populiste teze cu care comuniştii au câştigat cu 
brio alegerile. De exemplu, teza cu privire la ,,restabilirea 
accelerată şi de mari proporţii a volumelor de producţie” 
s-a transformat peste noapte în ,,creşterea produsului intern 
brut cu un ritm anual de 5%”, indice fixat în programul Tar-
lev. Aceste ritmuri „accelerate” şi „de mari proporţii” pot 
asigura „restabilirea accelerată” a volumului PIB din 1990 
doar prin anul... 2022 (să rămână oare comuniştii atâţia ani 
la putere?). ,,Mărirea de două ori a numărului de lo curi de 
muncă”, din programul electoral al PCRM, s-a transformat 
în doar ,,susţine rea fiscală a agenţilor economici care cre ează 
noi locuri de muncă şi susţinerea fi nanciară a şomerilor în 
organizarea acti vităţii de întreprinzător”. ,,Indexarea şi pla-
ta pe etape a depunerilor furate” de regimul ,,democraţilor” 
s-a transformat doar în stabilirea mecanismului de indexare 
a de punerilor populaţiei, nu însă şi plata lor. Iar ,,reducerea 
aparatu lui administrativ de stat şi a chel tuielilor pentru în-
treţinerea lui” din platforma comunistă va fi ,,re zolvată” de 
către guvernul comu nist prin... mărirea numărului de minis-
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tere şi departamente şi restabilirea sistemului de raioa ne din 
perioada sovietică. 

Cea mai radicală schimbare la faţă a co muniştilor ţine de 
colaborarea cu organis mele financiar-bancare internaţionale: 
co laborarea cu acestea s-a transformat br usc din sperietoare 
într-o necesitate vitală pentru salvarea economiei şi a mo-
nedei naţionale a R. Moldova. ,,Declaraţiile de dragoste” se 
fac pentru a supravieţui, dar şi pentru a nu admite, în viito-
rul apropiat, marele default ce ne ameninţă din cauza trans-
formărilor economice minore. Comuniştii, în final, nu au de 
pierdut ni mic: în cel mai rău caz, ei vor avea ca ţap ispăşitor 
acest guvern cu doar trei co munişti, iar dacă va merge bine, 
ei speră să mai fie votaţi şi data viitoare. 

Flux, 27 aprilie 2001

4. Comuniştii vor pica... 

Comuniştii vor cădea chiar şi în cazul în care vor reali-
za propriul program electoral, dar vor închide definitiv calea 
pentru investitorii şi creditorii strategici, aducând R. Moldo-
va în stare de default. Ei vor cădea şi în cazul când vor realiza 
un program străin – al partidelor de orientare liberală –, care 
prevede accelerarea reformelor pierzând astfel, şi propriul 
electorat. De fapt, este greu să-ţi imaginezi că, după ce au 
guvernat RM (şi cum au guvernat-o?!), comuniştii mai pot 
acumula cele 50 la sută din sufragii.

Un nou Congres al Intelectualităţii 
Comuniştii vor pica, dar nu vor pleca (!), deoarece nu exis-

tă o forţă politică, capabilă să preia puterea. Şansele de a o 
avea în toamnă, în urma eventualei dizolvări-fuzionări a par-
tidelor de centru-dreapta, sunt minime. Aceasta, nu neapărat 
pentru că liderii doresc să rămână în continuare „şefi”, ci din 
simplul motiv că, după prăbuşirea din 25 februarie, partidele 
participante şi perdante în scrutin nu-şi mai pot strânge rân-
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durile şi convoca congresele ordinare, conform statutului, iar 
convocarea unor congrese extraordinare, de dizolvare, este 
de 10 ori mai dificilă. Ca să nu mai zic de colapsul financiar 
în care se află parti dele de orientare naţională şi democratică. 
În cel mai bun caz, la acest ultim congres va fi adus cu auto-
carul întreg partidul şi, dacă Ministerul Justiţiei şi comisiile 
de validare şi de cenzori ale partidelor vor fi obiective, lucră-
rile şi deciziile congreselor vor fi considerate nule.

În opinia mea, puzderia de partide şi partiduţe ,,istorice” 
şi chiar ,,preistorice” trebuie să fie lăsată în pace, ca o relic-
vă a tranziţiei moldoveneşti, iar oameni din aceste partide 
să se adune la Palatul Naţional la un NOU CONGRES AL 
INTELECTUALITĂŢII de la oraşe şi sate, pentru a pune în 
discuţie catastrofala situaţie socială, economică, politică, de-
mografică, lingvistică şi de alt ordin în care ne aflăm, cauzele 
ei obiective şi subiective, precum şi pe oamenii care ne-au 
adus în pragul pierderii cuceririlor democratice şi naţionale, 
a independenţei noastre politice.

Trebuie formată echipa de 101 personalităţi
Congresul va fi capabil (prin vot secret) să aleagă o echipă 

de 101 personalităţi necompromise în ultimii zece ani, spe-
cialişti competenţi în diferite domenii ale ştiinţei şi practicii, 
oameni ca pabili să se întrunească într-un nou partid naţional 
fără doctrină clasică (pentru 5–10 ani) sau în unul existent, 
al cărui lider nu are ambiţii napoleoniene sau narcisiace şi e 
capabil să cedeze altuia, dacă va fi nevoie, ştampila şi cheia 
de la safeul partidului...

În context, intervine problema criteriilor de selectare a 
celor 101 personalităţi, cu atât mai mult –– cea a liderului. 
Aceste criterii trebuie stabilite cu maximă rigiditate, de na-
tură să ex cludă comiterea unor noi gafe ce ar primejdui din 
start nu nu mai şansa de refacere a clasei politice, dar însuşi 
viitorul moldovenilor ca parte a etniei române.

Jurnal de Chişinău, 31 august 2001
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5. „Noua generaţie – SALVATOAREA NAŢIEI”

Convorbire cu dl Vasile ŞOIMARU, doctor în economie, de 
două ori deputat în Parlamentul de la Chişinău

– Aţi fost prezent, încă de la 9 ianuarie, la manifestaţia 
anticomu nistă de la Chişinău. Ba chiar aţi reuşit să reţi-
neţi pe pelicula fotogra fică aspecte ale acestei acţiuni, din 
care prezentăm şi în ziarul nostru câteva momente semni-
ficative. Cum s-a ajuns la aceste proteste?

– Totul a fost provocat de deciziile guvernanţilor cu privi-
re la obligativitatea studierii limbii ruse în şcolile româneşti, 
începând cu clasa a II-a, înlocuirea Istoriei Românilor cu 
Istoria Moldovei, precum şi iniţiativa legislativă a comuniş-
tilor pentru declararea limbii ruse ca a doua limbă oficială, 
după cea „moldovenească” (n.n. – română), oficializată încă 
din 1989.

– Dar aceste măsuri erau pre conizate încă în programul 
electoral al comuniştilor. Dacă oamenii nu le-au dorit, de 
ce i-au votat pe comunişti?

– Sigur, aceste măsuri puteau fi prevăzute din timp, de-
oarece pro gramul comuniştilor a fost dat publicităţii. Numai 
că, la noi, nivelul de viaţă este atât de scăzut încât oamenii 
nici n-au mai reţinut decât capitolul social. Acolo, comuniştii 
promiteau – într-un populism deşănţat – pâinea de 16 bănuţi 
şi salamul de 2 lei! Aceasta, probabil, i-a orbit pe alegători. 
Peste toate, în timpul campaniei electorale, prin unele sate, 
au apărut maşini cu franzele la preţuri de pe vremea ocupa-
ţiei sovietice.

Ca să nu mai vorbim că oamenii sunt total neinformaţi: 
la ziare nu se pot abona din lipsă de bani, televi zoarele, ra-
diourile le-au ieşit de mult din funcţiune, iar unica sursă de  
(dez)informare sunt doar repre zentanţii PCRM din sate.
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– Dar după primul an de guver nare comunistă, oamenii 
nu au reuşit să se convingă ce pot comuniştii?

 – Şi da, şi nu. Deoarece comuniştii s-au folosit de un truc 
mai vechi. Ei au luat nişte măsuri, precum a fost cea de mări-
re a pensiilor, de pildă. Prima după 10 ani de la independen-
ţă. Numai că asemenea măsuri nu au avut şi nu au nicio aco-
perireeconomică. De ce au luat asemenea măsuri? Ei sperau 
ca, la 7 aprilie, să organizeze alegeri locale anticipate, având 
toate şansele să le câştige, cu ajutorul celor aproape 800 de 
mii de pensionari. Dar n-a fost să fie! Căci alegerile au fost 
declarate necons tituţionale de către Curtea Constitu ţională. 
Şi se apropie momentul sca denţei plăţii datoriei externe – 
200 de milioane de dolari numai în acest an! De unde se va 
putea face un asemenea efort financiar, „Cuba Europei” fiind 
izolată de toată lumea, cu „ajutorul” comuniştilor? Pe de altă 
parte, victoria în alegerile din februarie 2001 a fost facilita-
tă şi de dezbinarea forţelor naţionale şi democratice, acestea 
„donându-le” actualilor guvernanţi 21 de mandate în plus, la 
cele 50 obţinute la scrutin.

– Cine sunt manifestanţii din Piaţa Marii Adunări Na-
ţionale?

Cei mai mulţi, poate chiar două treimi dintre participanţi, 
sunt stu denţii şi liceenii. Sâmbăta şi dumi nica vin şi repre-
zentanţi de prin judeţe. Dar ponderea o deţine tot tineretul. 
De aceea şi lozinca prin cipală este „Noua generaţie – salva-
toarea naţiei!”

– Dar cine sunt comuniştii de astăzi?
– Din fostul PCM, cei mai şcoliţi nu sunt la comuniştii 

actuali. Iată, din 71 de deputaţi pe care-i are PCRM, nu ştiu 
dacă vreo cinci pot lua cuvântul pentru a propune ceva în 
Parlament. Restul nu este decât o masă de manevră, care ri-
dică mâna la comandă. Despre profesiona lismul lor vorbesc 
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şi legile privind transformarea judeţelor în raioane de tip 
sovietic, anunţarea datei ale gerilor, introducerea intempes-
tivă a studierii obligatorii a limbii ruse, a Istoriei Moldovei. 
Asupra tuturor au trebuit să revină. Şi mai sunt multe alte 
gafe pe care le-au comis. Ei credeau că aceste măsuri vor fi 
mai simplu de realizat decât reforma economică. Ceea ce se 
întâmplă în piaţa centrală a Chişinăului arată că şi în acest 
caz s-au înşelat.

– Au apărut şi nişte tensiuni în relaţiile Chişinău-Bu-
cureşti. Puteau fi ele evitate?

Nu puteau. Cel puţin aparent, Bucureştiul se grăbeşte 
spre NATO şi UE. Iar forţe interesate caută, cu orice preţ, să 
oprească România de pe acest drum. Păcat că Bucureştiul re-
acţionează atât de pripit la provo cările lui Morei, Stepaniuc, 
Voronin şi alţii asemenea. După părerea mea, Bucureştiul 
trebuie să aibă ca principal obiectiv integrarea euroatlan tică 
şi europeană. Iar aceasta este şi unica posibilitate de salvare 
a noas tră, a celor de pe malul stâng al Prutului.

Dacă din cauza conducerii Româ niei va fi ratată – şi de 
data aceasta – şansa integrării în Occident, atunci ea va fi 
blestemată de toate gene raţiile viitoare, de românii de pre-
tutindeni...

Dacă politicienii de pe malul Dâmboviţei se vor pierde 
în polemici inutile, impuse de cei de pe malul Bâcului, dacă 
îşi vor irosi timpul cu discuţii despre „sexul îngerilor” (căci 
ce altceva poate fi disputa – dovedită a fi un eşec şi la Chişi-
nău, acum doi ani – în jurul republicii parlamentare?), atunci 
România va rămâne, cu certitudine, în aceeaşi zonă de in-
fluenţă!

A consemnat Constantin LUPU
România liberă, 26 martie 2002
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6. Revin în FPM
(publicat: PPCD)

Marea Adunare Naţională din 27 august 1991 a determi-
nat Par lamentul nostru, în care demo craţii nu depăşeau o 
treime, să voteze Declaraţia de Independen ţă şi Imnul de stat 
„Deşteaptă-te, române!”.

Ne dorim, din tot sufletul, ca Adunarea de astăzi să ducă 
la căderea comunismului şi a comuniştilor pe această palmă 
de pământ, ceea ce ar determina şi dispariţia de pe glob a 
„triunghiului roşu”, părţi componente ale căruia sunt Cuba, 
Coreea de Nord şi Republica Moldova. Aceasta ar permite 
civilizaţiei de pe pământ să evite noi „revoluţii socialiste din 
octom brie”, noi tensiuni, noi vărsări de sânge...

După aceasta poate şi lumea civilizată ne va stima şi ne 
va sprijini mai mult în calea noastră spre demo craţie şi re-
forme.

Vlad Cubreacov de nenumărate ori mi-a spus, cu insis-
tenţă, să revin la Front, în Mişcarea de Eliberare Naţională, 
de unde am plecat cu 9 ani în urmă. Eu, de fiecare dată, re-
fuzam, argumentând că nu este posi bil să intri de două ori în 
acelaşi râu, dar, după dispariţia lui Vlad, am ajuns la conclu-
zia că trebuie să revin şi dacă el mă aude acuma, îi răspund: 
„Vlade, accept propunerea ta şi vin alături de tine şi cole-
gii tăi să ducem lupta noastră dreaptă până la capăt. Do-
resc măcar parţial să compensez lipsa ta în aceste zile”.

Ţara, 4 aprilie 2002 
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7. „Republica Moldova se rostogoleşte în  
prăpastie, iar conducerea noastră se  

ciorovăieşte cu toată lumea. De ce oare?” 

Dialog cu conf. univ. dr. Vasile ŞOIMARU, vicepreşedin-
te al Asociaţiei Economiştilor din R. Moldova, ex-deputat, de 
două ori, în Parlamentul de la Chişinău

– Stimate coleg şi prieten, duminică, 31 martie a.c., aţi 
fost la Chişinău şi aţi participat la manifestaţiile din Piaţa 
Marii Adunări Naţionale. De fapt, ce a avut loc acolo?

– În acea zi, la Chişinău a avut loc apogeul manifesta-
ţiilor tineretului (dar nu numai), înce pute acum trei luni, la  
9 ianua rie – Marea Adunare Naţională, cea de-a patra după 
27 august 1989 şi cea de-a cincea după 1 decembrie 1918, 
de la Alba Iulia. În prezent, eu mă aflu aici la Bucureşti la o 
documentare la Academia de Studii Economice, dar nu pu-
team să nu fiu printre manifestanţi, că sunt şi eu întru totul de 
acord cu revendicările lor şi, tocmai de aceea, am plecat pen-
tru trei zile la Chişinău. Mai mult, am şi luat cuvântul în faţa 
celor circa 100.000 de partici panţi şi am fost ales membru al 
Consiliului Naţional pentru Apărarea Democraţiei, din care 
fac parte reprezentanţi ai tuturor partidelor democratice şi 
naţionale şi ai societăţii civile.

– De ce şi cum s-a ajuns la aceste proteste, la această 
Mare Adunare Naţională?

– De fapt, tot ei, comuniştii, le-au provocat prin decizii-
le guvernanţilor cu privire la obli gativitatea studierii limbii 
ruse în şcolile româneşti, începând cu clasa a doua, înlocu-
irea ISTO RIEI ROMÂNILOR cu ISTO RIA MOLDOVEI, 
compusă încă de Iosif Visarionovici Stalin, precum şi iniţia-
tiva le gislativă a comuniştilor pentru declararea limbii ruse 
ca a doua limbă oficială după cea română, oficializată încă la 
31 august 1989.
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– Mă miră, doar aceste măsuri erau fixate în programul 
preelectoral al comuniştilor şi puteau fi prevăzute din timp 
şi, deci, dacă populaţia nu era de acord cu ele, de ce a votat 
pentru comunişti?

– Bănuiesc că moldovenii nici n-au conştientizat peri-
colul pierderii cuceririlor democratice şi naţionale de după 
1989. Ei, fiind cei mai săraci de pe conti nent, au fost orbiţi de 
capitolul social al programului electoral, în care comuniştii 
promiteau – în cel mai ridicol populism – pâine şi salam la 
preţuri din perioada ocupaţiei sovietice. Mai mult decât atât, 
în campania electorală comuniştii veneau prin sate cu trans-
porturi de pâine şi salam, la preţuri derizorii.

Oamenii, în primul rând cei de la sate, sunt total neinfor-
maţi, dacă nu cumva chiar dezinfor maţi, căci unica sursă de 
infor maţie în această penurie de bani sunt reprezentanţii co-
muniştilor din teritoriu, nişte bătrâni nostal gici şi bine plătiţi 
de către comitetul lor central.

– A trecut deja un an de guvernare şi în acest – răstimp 
nu s-au convins oamenii că promisiunile lor sunt false şi 
că fără reforme economice serioa se nu se va schimba viaţa 
în Republica Moldova?

– Multă lume s-a convins că au fost manipulaţi, că i-au 
dus de nas cu un „program-minciună”, un program populist 
de redresare economică şi de îmbunătăţire a nivelului de via-
ţă. Primul an de guvernare comunistă a demonstrat că ei nu 
sunt în stare nici măcar să conştientizeze situaţia catastro fală 
în care ne-au adus şi ne aflăm, pericolul ce paşte întreaga 
societate, nu ca să mai propună măsuri eficiente de redresa-
re economică. În loc să radicalizeze reformele reîncepute în 
1998–1999, ei le-au stopat cu desăvârşire. În loc să ducă la 
bun sfârşit reforma teritorial-admi nistrativă, au anulat legea 
respectivă de la 1998, lichidând judeţele şi revenind la raioa-
nele de tip sovietic – multe, mărunte şi costisitoare. Acum, 
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după ce Curtea Constituţională a consi derat neconstituţiona-
lă decizia cu privire la alegerile locale anticipate, Republica 
Moldova a devenit un stat unde puterea locală nu mai func-
ţionează, judeţele sunt moarte, iar raioanele nu pot fi create 
fără alegeri locale, care pot avea loc nu mai devreme de luna 
mai 2003.

– Amândoi suntem economişti, deci ştim regula afirma-
ţiilor pentru a fi cre dibile: sprijinul necon diţionat pe cifre. 
Vă rog să faceţi apel la ele.

– De acord cu această cerinţă. Guvernanţii au anunţat o 
creştere a PIB de 6,1 la sută, faţă de 2000, această cifră fiind 
deja contestată de către experţii locali şi cei străini, inclusiv 
cei de la Banca Mondială şi FMI, ca fiind cel puţin de două 
ori majorată. Dar şi această cifră de 2–3 la sută nu este meri-
tul guvernării comuniste, deoarece nu s-a luat nicio măsură 
economică ce ar duce la creşterea economică. Această uşoară 
creştere economică a avut loc în pofida deciziilor comunişti-
lor şi este rezultatul măsurilor de liberalizare economică din 
perioada guvernării Alianţei pentru Democraţie şi Reformă. 
Vom vedea la sfârşitul anului curent ce rezultate va obţine 
economia noastră după activitatea şi deciziile adoptate de 
guvernul Tarlev în anul 2001, după antireformele promo vate 
de acest guvern: numai prin aşa-zisa reformă teritorial-ad-
ministrativă va creşte, de câteva ori, deficitul bugetar.

În primul an de guvernare comunistă, partea de venituri la 
bugetul consolidat s-a diminuat cu 430 milioane de lei sau cu 
10 la sută faţă de prevederi, încasările veni turilor fiscale – cu 
350 de milioane sau cu 11 la sută. Din suma totală a venitu-
rilor fiscale, mai mult de 70 la sută revin impozitelor indirec-
te. Adică, doar vama mai lucrează pen tru ocrotirea sănătăţii, 
pentru finanţarea învăţământului, a ştiinţei etc. Şi aceasta la 
noi se numeşte economie de piaţă. Într-un singur an, ritmul 
privatizării s-a redus de 13 ori. Datoriile interne se apropie de 
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cifra astronomică de 200 mi lioane de dolari, iar cele externe 
de mult au depăşit 1,2 miliarde de dolari (pentru comparaţie: 
în anul 2001, PIB-ul a fost de circa 1,5 mi liarde de dolari). 
Raportul datoriei externe la PIB este de 85 la sută sau 350 de 
dolari pe cap de locuitor. În aceste condiţii, Republica Mol-
dova, sub conducerea „înţeleaptă” a comuniştilor, nu are nici 
o şansă să evite în acest an colapsul economic, şi chiar fali-
mentul Republicii Moldova ca stat pe harta Europei.

– Care este evoluţia bunăstării mult promise?
– Despre bunăstarea promisă de ei ne vorbesc următoa-

rele date sta tistice. Au promis creşterea salari ilor şi au şi de-
clarat-o, dar în acelaşi timp au crescut restanţele salariale de 
la 381,6 milioane lei în luna ia nuarie 2001 (132,4 milioane lei 
cele ale bugetarilor) până la 427,7 milioane lei în decembrie 
2001 şi 411,2 milioane lei în ianuarie 2002 (inclusiv 150,5 
milioane lei datorii salariale bugetarilor). Nici chiar guver-
nul Sangheli – despre care la vremea aceea se spunea că nu 
s-a mai văzut aşa sărăcie ca în timpul guvernării sale – nu a 
atins aşa „culmi”: aceste datorii în 1996 constituiau 360, re-
spectiv 103 mi lioane lei. Într-un an de guvernare comunistă, 
restanţele la salarii au crescut cu 30 milioane lei pe întrea ga 
economie naţională şi cu 18 mi lioane lei în sfera bugetară.

A fost promisă majorarea pensi ilor, a şi fost declarată 
această majorare, dar în acelaşi timp cheltu ielile la plata pen-
siilor de vârstă au fost cu 69 milioane lei mai mici ca în anul 
2000; şi atunci despre ce fel de majorare a pensiilor poate fi 
vorba? De ce au fost majorate salariile şi pensiile? Pentru a 
spori restanţele la plata lor şi cu intenţia de a câştiga alegerile 
locale pre conizate pentru ziua de 7 aprilie a.c. (slavă Domnu-
lui că au fost anu late)!

– Dacă situaţia eco nomică este atât de precară, de ce 
conducerea Republicii Moldova nu caută sprijinul veci-
nilor?
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– Ce ne deranjează cel mai mult este tocmai faptul că 
actuala con ducere s-a certat cu toţi vecinii, cu toate forţele 
politice, cu găgăuzii şi transnistrenii, chiar şi cu Biserica, 
cu organismele financiar-bancare internaţionale, cu Consi-
liul Europei. Cu România, căreia i-a pus în seamă fel de fel 
de acuzaţii. Cum vom rezolva noi această puzderie de pro-
bleme? Cine ne va ajuta să le rezolvăm, căci noi în interior 
nu avem puteri şi nici resurse financiare; ce doreşte să facă 
Voronin, acest general sovietic, şi partidul său de ocupaţie 
în aşa condiţii? Nu pot să nu subliniez faptul că în vreme ce 
Republica Moldova se rostogoleşte în pră pastie, conducerea 
noastră se ciorovăieşte cu toată lumea. De ce oare?

Nu găsesc alt răspuns decât că ei, la comanda unor forţe 
ostile nea mului nostru, vor să transforme această regiune a 
Europei într-un Kosovo-2, să atragă în acest con flict Româ-
nia şi alte state din zonă, ca să le oprească din calea lor spre 
Uniunea Europeană şi Alianţa NATO.

– Ce se aşteaptă de la ultima Mare Adunare Naţională? 
Cu ce se vor finaliza manifestaţiile de la Chişinău?

– Marea Adunare Naţională, cea din 27 august 1991, a 
determi nat Parlamentul de la Chişinău, în care democraţii nu 
depăşeau o treime, să voteze cu o majoritate constituţională 
(două treimi) de voturi Declaraţia de Independenţă şi Imnul 
de Stat „Deşteaptă-te, române!”. Sperăm, din tot sufletul, ca 
Adunarea din 31 martie să deter mine pentru vecie căderea 
comu nismului şi a comuniştilor pe acea palmă de pământ 
care se numeşte Basarabia, ceea ce ar determina şi dispari-
ţia de pe glob a „TRI UNGHIULUI ROŞU AL BERMUDE-
LOR”, părţi compo nente ale căruia sunt: Cuba, Coreea de 
Nord şi Republica Moldova, si tuate în cele trei părţi ale lumii 
– America, Asia şi Europa. Aceasta ar permite civilizaţiei de 
pe Pământ să evite noi „revoluţii socialiste din octombrie”, 
noi tensiuni, noi vărsări de sânge. După aceasta, poate şi lu-
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mea civilizată ne va stima mai mult şi ne va sprijini mai mult 
în calea noastră spre democraţie şi reforme.

 A consemnat Ioan ERHAN
Economistul, 8 aprilie 2002

8. Bani în vânt
(Evenimentul economic al anului 2004)

Un eveniment deosebit de pozitiv ar fi începutul lucrărilor 
de restabilire a segmentului de cale ferată Sângera–Gangu-
ra–Căinari, construită în perioada interbelică, de către cefe-
riştii români. E un segment de mare importanţă economică, 
socială şi chiar istorică pentru zeci de sate şi zeci de mii de ba-
sarabeni din Valea Botnei... Iar alt eveniment, şi el economic, 
dar deosebit de negativ, ar fi începutul lucrărilor de restabi-
lire a... „Manualului (sovietic!) de istorie (dez)integrată”, de 
proporţii astronomice... financiare – circa 5 (cinci!) milioane 
de lei, dintre care aproape un milion va fi plătit traducătorilor 
textului acestui „manual”, din limba rusă – în cea „moldove-
nească”. Câte 100 mii de lei va fi dat onorariu fiecărui autor. 
Adică de 20 de ori mai mult decât au fost remuneraţi autorii 
de Istora Românilor, acum câţiva ani. Interesant e faptul că 
istoricii „integrişti” au şi semnat borderourile pentru avansul 
în sumă de 60 de mii de lei de căciulă. De semnat au semnat 
ei, dar în buzunar mai nimic nu au băgat. Nu cumva aceste 
sume au fost vărsate în casa partidului (evident, de guvernă-
mânt), eventual, pentru acte de binefacere şi cadouri pentru 
basarabence în ziua de 6 martie, Anul Cocoşului – în ajunul 
Zilei femeilor şi în chiar ziua alegerilor parlamentare?!... Şi 
sursa de finanţare a acestui „manual” este una nemaiîntâlni-
tă altundeva în lume – Fondul de achitare a plăţilor de arendă 
a manualelor şcolare, fond acumulat din banii bieţilor părinţi 
ai liceenilor din Republica Moldova...

Democraţia, 28 decembrie 2004
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9. Falşii luptători pentru Independenţă

Cititorii sunt cei care fac cele mai mari surprize ziarişti-
lor. Acum câteva zile, la Ziarul de Gardă, a venit o cititoare 
la o vârstă onorabilă şi ne-a adus facsimilul Declaraţiei de 
Independenţă a Republicii Moldova, adoptată la 27 august 
1991. Documentul stipulează că ,,Republica Moldova este un 
stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască 
prezentul şi viitorul, fără niciun amestec din afară, în con-
formitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în 
spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”. 

Cititoarea ţinea în mâini Declaraţia de Independenţă, 
analiza numele foştilor deputaţi, 380 la număr, pe atunci, 
şi descoperea stupefiată locuri albe în dreptul mai multor 
nume, aflate acum sau până nu demult la guvernare. Petru 
Lucinschi, Vasile Iovv, Victor Morev, alături de Igor Smir-
nov, Ghimn Pologov, şi alţii, nu au semnat Declaraţia, lăsând, 
peste ani, mai multe întrebări fără răspuns. 

Am încercat să aflăm opinia lui Vasile Iovv, actual prim-
viceprim-ministru în cabinetul Tarlev, cel care, din 1990 
până în 1994, a avut mandat de deputat pe care, ulterior, l-a 
schimbat cu funcţia de ministru al Transporturilor. În 1998 
este iarăşi ales în Parlamentul R. Moldova, pe listele Partidu-
lui Comunist, fiind membru al Biroului permanent. Manda-
tul de deputat al lui Vasile Iovv este ,,reconfirmat” în 2001. 
Tot în perioada respectivă este autorul proiectului reformei 
teritorial-administrative, care a transformat judeţele în raioa-
ne. După ce a efectuat ,,cu succes” anti-reforma teritorial-ad-
ministrativă, este confirmat în funcţie de prim-vicepremier. 
În 2002 a fost decorat cu ,,Ordinul Republicii”, adică este 
distins cu cea mai înaltă decoraţie a unui stat pe care el, la 
momentul constituirii acestuia, a refuzat sa-l recunoască. În 
aceste zile, Iovv este iarăşi în cursa electorală. El nu ezită să 
le vorbească alegătorilor despre statul R. Moldova şi despre 
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importanţa independenţei acestui stat. ,,Dl Iovv este ocupat. 
E în şedinţă”. ,,Dl Iovv e în concediu”... 

Am continuat căutările, solicitând şi alte opinii, ale unor 
deputaţi din legislatura respectivă. 

Vasile Şoimaru, doctor în economie, ex-deputat, ne-a de-
clarat următoarele: 

Vă mărturisesc, momentul votării Independenţei  
R. Moldova faţă de fosta (?) metropolă era înălţător şi 
supraîncărcat de emoţii pozitive. În acele condiţii nici nu 
am observat că cineva nu a votat Declaraţia de Indepen-
denţă şi Imnul Naţional ,,Deşteaptă-te, române”, sau că 
altcineva nici nu s-a prezentat la acea sesiune. În general, 
acest subiect s-a discutat mult în aceşti ani, mai ales că un 
neparticipant la acea sesiune, un nevotant, a condus acest 
stat patru ani de zile... Dar exista un alt subiect major 
pentru basarabeni, despre care nici jurnaliştii de astăzi, 
nici politicienii de ieri nu doresc sa-l dezbată şi nici ma-
car să-şi amintească de el: de ce, după multe luni de zile, 
după ce Congresul deputaţilor poporului din URSS a 
declarat nul şi neavenit Pactul Molotov–Ribbentrop nici 
unul dintre politicienii basarabeni, parlamentari sau ex-
traparlamentari şi niciunul dintre conducătorii de atunci 
ai României nu a pus problema reîntregirii ţării în grani-
ţele de până la acel blestemat pact? 

Deşi toată scurta istorie a independenţei noastre a de-
monstrat imposibilitatea acestei construcţii statale. Este 
adevărat că mai există o şansă – integrarea europeană, 
dar cine crede în intenţiile declarate ale comuniştilor de 
aderare la UE sunt nişte miopi politici şi nu înţeleg că 
cei care mai ieri ne băgau pe gât Uniunea Rusia-Belarus, 
nu pot azi să ne conducă pe calea integrării europene. 
,,Propiska” lor moscovită nu le va permite, în vecii veci-
lor, acest lucru…

A consemnat Reporter de Gardă  
Ziarul de Gardă, 10 februarie 2005
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10. Încă o capcană electorală
(De-a lui Mark Tkaciuk, Oleg Reidman şi Vladimir Socor?)

„Visul albastru” al comuniştilor, în cei patru ani de 
guverna re – de a controla TOA TE FLUXURILE bă neşti din 
R. Moldova – poate deveni pe 10 iu lie o realitate tristă, ama-
ră şi sinistră pen tru MEDIUL DE AFA CERI NAŢIONAL! 
Adică, şi pentru toate evoluţiile economice şi sociale din ur-
mătorii ani în teritoriul dintre Prut şi Nistru. Şi aceas ta se va 
întâmpla dacă alegerile primarului general al capitalei, unde 
circulă mai bine de 3/4 din aceste fluxuri financiare, vor fi 
câştigate de către candidatul lui Voronin, fie el şi tânăr, şi 
şcolit, şi discret, şi înalt, şi frumos, şi... fără de partid!

Nu am vreo îndoială că localele, la Chişinău, în această 
vară, vor fi câştigate de către Voronin. Alta ar putea fi situa-
ţia numai în cazul în care „îi vom ajuta” pe alegători să vină 
la urne, totuşi, la toamnă, sau chiar peste doi ani, lăsându-l 
pe actualul primar interimar să-şi îndeplinească funcţiile în 
continuare.

Bănuiesc, intuiesc că aceste alegeri şi victoria în ele au 
fost programate (de altfel, ca şi cele generale din 6 martie 
a.c.) de către cei trei consilieri pre zidenţiali anume pe 10 iu-
lie, în toiul con cediilor, pentru „a cu răţa” oraşul de electo-
ratul anticomunist, tâ năr şi inteligent, şi aşa dezamăgit şi 
derutat după evenimentul din 4 aprilie. Astfel se va realiza 
dorinţa or ganizatorilor de a aduce la urne acea treime de ale-
gători (nece sară pentru a fi valide alegerile), majoritatea co-
vârşitoare a căro ra o formează nostalgicii procomunişti din 
armata de pensio nari...

Am constatat aceste vicleşu guri electorale de mai multe 
ori în ultimii patru-cinci ani: comuniş tii „moldoveni” (inspi-
raţi de către consilieri) au făcut, pentru prima dată în istoria 
omenirii, o nouă „mare revoluţie socialistă (de această dată 
– din februarie, 2001) de catifea”, schimbând „hegemo nul” şi 
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„forţa motrice” de la DIC TATURA PROLETARIATULUI, 
dispărut cu desăvârşire în ultimii 10-15 ani, la DICTATURA 
PEN SIONARILOR, nostalgici şi cu minţi, adică ascultători, 
docili... Pentru a obţine această victorie, Voronin, de dragul 
Zilei victoriei (fără vreo legătură cu Ziua Euro pei), a revenit, 
la 8 mai, în mare grabă de la Moscova, ca să fie ală turi de vi-
itorii votanţi ai candida turii sale, reprezentanţi ai „dicta turii 
pensionarilor”... Aşadar, vic toria în alegeri a candidatului 
co munist pare a fi iminentă, iar par ticiparea altor candidaţi, 
indepen denţi sau de la alte partide, le va asigura comuniştilor 
„desfăşura rea democratică” şi recunoaşterea de către Occi-
dent a rezultatelor scrutinului electoral.

Pentru a egala şansele partici panţilor, alegerile trebuie să 
aibă loc în luna iunie sau chiar la toam nă, însă, deoarece 
desfăşurarea lor în iunie nu mai e posibilă, rămâne a doua 
opţiune – alegeri în toam nă, la care forţele anticomuniste 
ar avea şanse reale să câştige, cu un singur CANDIDAT – 
NOR MAL, din mai multe puncte de ve dere.

Cu această ocazie, să ne amin tim de alegerile locale din 
16 apri lie 1995, în preajma cărora Fron tul Popular, făcând tri-
mitere la le gislaţia imperfectă şi nedemocra tică a agrocomu-
niştilor de atunci ai lui Snegur-Lucinschi-Sangheli-Moţpan 
şi ai lui Voronin, ne-a în demnat să boicotăm acele alegeri. 
Ca rezultat, la Chişinău nu s-a într unit minimul necesar de 
partici panţi la scrutin, primarul general Serafim Urecheanu 
fiind numit, la propunerea consilierului prezi denţial Nicolae 
Andronic, prin decret, de către preşedintele Mircea Snegur.

În concluzie: nu rămâne decât ca la vară toată lumea să-şi 
caute de vile şi „fazende”, de cotele pă rinţilor, de vacanţă, de 
odihnă – „de la munte până la mare” şi „de la Nistru până la 
Tisa” – şi să ne întâlnim la toamnă, la urne: rela xaţi, împre-
ună cu tineretul studios, cu cadrele didactice, cu oamenii de 
afaceri şi alte categorii scoase conştient din jocul electoral 
pro pus de actuala guvernare.

Timpul, 13 mai 2005
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11. „Slavii nu vorbesc în limba sclavilor!...”

De 16 ani, de când a fost adoptată Legea cu privire la 
funcţionarea limbii de stat (oficiale), mă tot întreb: de ce oare 
ruşii (rusofonii) nu vorbesc limba populaţiei majoritare a 
acestei ţări?

Într-un timp, credeam că ei nu sunt capabili să înveţe o 
limbă ca ro mâna. Dar pe urmă am constatat că învaţă, totuşi, 
diferite limbi romanice, ba chiar şi engleza, germana, ceha, 
ebraica etc. Prin urmare, nu le lipsesc capacităţile în acest 
sens.

Pe urmă, m-am mai gândit că poate cei mai mulţi ruşi/
rusofoni nu intenţionează să-şi lege soarta de acest stat şi de 
limba lui oficială, aspi rând să se întoarcă în patriile lor isto-
rice (Rusia, Ucraina, Bulgaria, Isra el...). Dar, după zelul cu 
care învaţă limbile din Occident, mai ales engle za, deducem 
că nu la baştină au de gând să se întoarcă, ci tind să nime-
rească cumva în societăţi civilizate, mai avansate din punct 
de vedere economic, cultural etc.

Dar iată că un caz recent, povestit de către o colegă de 
serviciu, se pare că mi-a făcut lumină în această problemă, 
care îi frământă pe mulţi conaţionali de-ai noştri.

Întâmplarea – de altfel, extrem de banală pentru Chişinău 
şi alte oraşe basarabene – a avut loc în Scuarul Catedralei. O 
ţărancă în vârstă s-a apro piat de trei bărbaţi, posibil pensio-
nari, care jucau şah dis-de-dimineaţă, şi i-a întrebat: „Unde 
se află strada Bucureşti?”. Deoarece nu a urmat nici o reac-
ţie, femeia a mai întrebat o dată, la care unul dintre „şahişti” 
i-a răspuns scârbit: „Mî ne ponimaem vaş iazâk, jenşcina!” 
(„Nu îţi înţele gem limba, femeie”). Dar cum nici femeia nu 
înţelegea limba lor, a mai întrebat o dată, mai scurt: „Strada 
Bucureşti, domnilor?...”

Atunci, acelaşi jucător a strigat: „Mî ne razgovarivaem 
na iazîke rabov! Katis, blin, dalşe i sprosi u kogo ugodno!...” 
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(„Nu vorbim limba sclavilor! Pleacă (urmează o înjurătură 
intraductibilă...) de aici şi întreabă-i pe alţii!”).

Aşadar, limba noastră într-o nouă ipostază – LIMBĂ A 
SCLAVILOR... (A propos, se zice că numele etnic SLAV 
provine tocmai de la SCLAVUS, adică SCLAV, în latină...).

Auzind despre acest caz, mai mulţi colegi-conaţionali 
s-au dumirit că la Chişinău, Bălţi, Cahul, Soroca... locurile 
de muncă cele mai bine plă tite şi/sau mai „curate”, afaceri-
le mai avantajoase sunt deţinute de vorbi tori de limbă rusă, 
deci, nu de „SCLAVI”! Există magazine de lux, firme pros-
pere, bănci, puncte de schimb valutar, multe alte unităţi din 
sfera serviciilor unde angajaţii nu au nicio reacţie dacă le 
vorbeşti în română.

De ce oare se întâmplă aşa ceva? Pentru că „boierii” ruso-
foni nu co boară la nivelul „robilor”?. Sau poate pentru că nu 
au primit încă indica ţii, „de la Centru”, de a coborî, totuşi, la 
acest nivel – să se apuce de studiat româna, aşa cum începu-
seră în anii ‘90 ai secolului trecut...

Nu încape nicio îndoială că aici stă explicaţia „pasivi-
tăţii (de fapt, a dispreţului) rusofonilor în a vorbi şi limba 
noastră. Ecuaţia are totuşi mai multe necunoscute. Ce-i cu 
acest „Centru”? Unde se află, cine şi câţi îl conduc? Care să 
fie apartenenţa etnică a angajaţilor „Centrului”? Cine sunt 
sponsorii, dar şi beneficiarii, inclusiv din rândul „patrioţilor” 
„Cen trului”?

Până nu aflăm răspunsurile la aceste întrebări (şi multe 
altele), nu mai ieşim din mocirla aşezată peste noi şi printre 
noi. Nu ne mişcăm nici cu jumătate de pas înainte în soluţio-
narea problemelor de ordin economic, social, cultural, ling-
vistic etc. Dar nu ne vom mişca nici spre integrarea europea-
nă, care este un paravan şi pentru activitatea „Centrului”, 
cunos cut azi de fiecare dintre noi. Ne rămâne un „fleac” – să 
distrugem acest „Centru”, dar şi altele, mai mici.

Timpul, 24 iunie 2005
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12. 28 iunie 2000: o nouă Ialtă, o nouă  
Maltă sau o veche Baltă?

Documentele de arhivă şi argumentele istoricilor obiec tivi 
ne demonstrează că la 28 iunie 1940 a avut loc ocupa rea, de 
către URSS, a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi Ţi nutului 
Herţa, ocupaţie rusească acceptată de către nazismul ger-
man. Această zi tragică a schimbat într-un mod catastro fal 
atât destinul Basarabiei înrobite de ruşi, cât şi pe cel al Ro-
mâniei ciopârţite. Dacă în acea zi kominternistul Iosif Stalin 
nu sfâşia România ca, mai apoi, s-o şi comunizeze, astăzi 
Europa avea încă o ţară civilizată, în Balcani, cu aceleaşi 
standarde de viaţă şi cu acelaşi nivel de civilizaţie...

Dar, din punctul meu de vedere, pentru istoria noastră 
recentă contează ce s-a întâmplat la aceeaşi dată mult mai 
târziu, cu exact 60 de ani mai apoi: pe 28 iunie 2000...

„...Trecusem Rubiconul”: ne aflam în a doua jumătate a 
legislaturii a treia a Parlamentului moldovean (din care făcea 
parte şi semnatarul acestor rânduri). Nu încăpusem în nicio 
„comisie de prietenie parlamentară moldo-...” cu vreo ţară 
mai mult sau mai puţin civilizată. În asemenea condiţii, pen-
tru alde mine rămăsese doar prietenia cu statele din CSI. Şi 
iată că, la începutul anului 2000, la Sankt Petersburg (oraşul 
unde am făcut doctoratul la Institutul de Finanţe şi Econo-
mie) trebuia să aibă loc „Forul economic al CSI”, unde îmi 
vedeam şi eu nu numai participarea, dar şi rostul. Aflând că 
nu fac parte din delegaţie, la şedinţele Parlamentului, am pus, 
în repetate rânduri, problema: de ce în delega ţia moldoveană 
au fost incluşi numai deputaţi comunişti, mai ales vorbitori 
doar de limbă rusă? Mi se părea importantă participarea mea 
la acel for şi, totodată, vroiam să revăd oraşul tinereţii mele. 
La un moment dat, preşedintele de atunci al legislativului, 
Dumitru Diacov, nemaiputând rezista insistenţelor mele, 
mi-a declarat public: „Las-o baltă, că nu ai loc la Parisul ru-
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sesc! Pentru că ai putea să pierzi şi şansa de a merge la Pari-
sul adevărat! – vreau să te includ în delegaţia parlamentară 
ce va merge în Franţa, la sfârşitul lunii iunie”...

Şi iată că, la 26 iunie 2000, o delegaţie de la Chişinău, 
formată din cinci deputaţi – reprezentanţi ai tuturor grupuri-
lor parlamentare (Dumitru Diacov, Vla dimir Voronin, Mihai 
Camerzan, Sergiu Mocanu şi umila mea persoană), a por nit 
cu avionul Companiei „Air Moldova” spre Paris, cu esca-
lă la Budapesta, de unde trebuia să luăm un alt avion, „Air 
France”. Nu am prea avut însă noroc: în acea zi, dispecerii 
francezi erau în grevă. După ore de aşteptare, ambasadorul 
nostru de la Budapesta, N. Cernomaz, ne-a mijlocit pleca-
rea la Bruxelles, de unde am mers la Paris, cu un accelerat. 
Voi remarca faptul că, pe lângă cei cinci, amintiţi mai sus, 
din delegaţie mai făceau parte: consilierul, plus bodyguardul 
lui Diacov, doi reprezentanţi ai TVM şi un angajat al secţiei 
relaţii externe a Parlamentului, Igor Klipii, actualmente de-
putat pe listele AMN, din partea Par tidului Social-Liberal (al 
lui O. Serebrian).

Îmi amintesc de sutele de bancuri ale lui S. Mocanu, pe 
care le savura V. Voronin, inclusiv în ascensorul ce urca pe 
Turnul Eiffel. Se mai comenta mustos despre o „serată” la 
care eu nu fusesem invitat... Miercuri, pe 28 iunie 2000, în 
ziua când s-au împlinit exact 60 de ani de la ocuparea Basa-
rabiei, Nordului Bu covinei şi Ţinutului Herţa de către URSS, 
am vizitat faimosul muzeu Luvru, la ora 12 fix ajungând la 
Mona Lisa, pe care doream mult să o văd. Curios a fost că, 
după Luvru, dispăruse dintre noi, o jumătate de zi, actualul 
preşedinte Voronin. Lipsa lui a fost, desigur, comentată, ci-
neva spunând – poate în glumă, poate în serios – că ar fi fost 
văzut intrând într-un edificiu somptuos din cartierul parizian 
unde se află Ambasada Rusiei...

În seara zilei de 28 iunie, delegaţia noastră a luat cina în 
timpul unei excursii cu vaporaşul pe Sena. După cina de pe 
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vaporaş, la hotelul unde eram cazaţi a mai fost un banchet, 
dar la care eu nu am fost invitat. Nu am cum să ştiu ce s-a 
discutat la acea întrunire din 28 iunie 2000, am văzut însă 
ce a urmat...

Peste o săptămână, la 5 iulie 2000, a fost votată, cu o mare 
majoritate, inclu siv cu participarea comuniştilor, care, ante-
rior, nu era clar ce vor face (sau nu aveau acceptul „Cen-
trului”), Constituţia modificată, astfel R. Moldova fiind 
trans formată în republică parlamentară. Conform acestei 
Constituţii, preşedintele urma să fie ales de către parlament. 
În toamna aceluiaşi an, au fost făcute trei încercări de a alege 
un preşedinte al RM, dar fără succes. Ca rezultat, parlamen-
tul a fost dizolvat – cu doi ani înainte de termen, prin decre-
tul preşedintelui P. Lucinschi. Au urmat alegeri parlamentare 
– desigur, anticipate, şi, desigur, câştigate de Par tidul Comu-
niştilor – apoi alegerea, bineînţeles, a lui Voronin în func-
ţia de preşe dinte al RM, a lui Mihai Camerzan – în funcţia 
de vicespeaker (din partea grupu lui de opoziţie condus de  
D. Braghiş, dar la insistenţele lui Voronin), apoi – numirea, 
în calitate de consilier prezidenţial cu misiuni speciale, a lui 
S. Moca nu. (Această neobişnuită ascensiune a lui S. M. a 
fost comentată cel mai mult de un ziar de limbă rusă de la 
noi – MOLDAVSKIE VEDOMOSTI.) După alegerile par-
lamentare din 6 martie 2005, acestor „aleşi” li s-a alăturat  
D. Diacov, cu toţi cei şapte democraţi ai săi, Igor Klipii cu 
cei doi liberali ai săi, plus – mare surpri ză pentru unii! – cei 
11 ex-colegi de partid ai dlui consilier cu misiuni speciale. 
Numai eu am rămas de acel „tren parizian” (şi, se pare, am-
basadorul nostru de atunci în Franţa, Mihai Popov)... Totuşi, 
fiind cumva implicat într-o istorie re centă, acum stau şi mă 
întreb: ce s-a întâmplat, pe 28 iunie 2000, la Paris, în sâ-
nul delegaţiei parlamentare moldovene? O noua Ialtă, o nouă 
Maltă, sau... o veche Baltă?

Timpul, 1 iulie 2005
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13. Paul Bran şi Basarabia recunoscătoare

După Unirea Basarabiei cu România, la 27 martie 1918, 
până la ocupaţia sovietică din 28 iunie 1940, acest spaţiu 
înstrăinat, rusificat de-a lungul unui veac (1812–1918) a cu-
noscut mai multe transformări favorabile, poate cele mai 
spectaculoase fiind în domeniul culturii, învăţământului, 
recăpătării limbii române şi a spiritului naţional. Dacă nu 
erau aceşti 22 de ani de aflare a Basarabiei în componenţa 
Patriei, nu se ştie de mai supravieţuiau basarabenii ca parte 
a românimii. Pentru că ce s-a putut păstra, menţine, salva în 
următoarele patru-cinci decenii, după ce în Basarabia a fost 
instaurat comunismul, adus pe tancurile sovietice, s-a dato-
rat, în primul rând, cadrelor didactice cu şcoală românească. 
Şi aceasta în condiţiile în care aici au rămas doar unii: mulţi 
s-au refugiat, de urgia bolşevică, în dreapta Prutului, iar şi 
mai mulţi au fost deportaţi în lagărele din Siberia.

Tocmai când se părea că românismul Barasabiei este defi-
nitiv îngenuncheat de şovinismul imperial al Moscovei, isto-
ria ne-a mai oferit o şansă: la începutul anilor ’90 ai secolului 
XX, după căderea lui Ceauşecu şi prăbuşirea imperiului so-
vietic, în stânga Prutului au început din nou să sosească „din 
Ţară”, cum se zicea la noi frecvent, atunci, şi cărţi, şi artişti, 
şi scriitori, dar, ce ni se pare deosebit de important – şi cadre 
didactice. 

Starea învăţământului în Basarabia sovietizată era deplo-
rabilă: rusificat, în genere, pe toată linia, el mai înregistra 
şi mari goluri în domenii-cheie pentru economia naţională. 
De exemplu, învăţământul economic, orientat exclusiv spre 
economia centralizată, se şi făcea centralizat: studii superi-
oare pentru domeniul finanţe-bănci se făceau la Moscova, 
Leningrad (Petersburg), în alte câteva mari centre ale URSS. 
La o modestă facultate de economie din cadrul Universităţii 
de la Chişinău nimereau doar ruşi, ucraineni şi alţi absolvenţi 
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ai şcolilor ruseşti, căci aceştia aveau prioritate, în plus toa-
te cursurile de specialitate, în toate colegiile şi şcolile supe- 
rioare, se ţineau în ,,limba prieteniei şi păcii între popoare” 
– rusa. 

Zeci de ani la rând, sub regimul sovietic, s-a încercat la 
Chişinău să se deschidă o instituţie de învăţământ economic 
superior, dar în zadar. Abia la 25 septembrie 1991, în prima 
lună de independenţă a Republicii Moldova, a fost posibil 
aşa ceva şi aceasta se datorează curajului deosebit al prim-
ministrului de atunci, dl Valeriu Muravschi, în condiţiile în 
care ceilalţi funcţionari sus-puşi se împotriveau creării unei 
instituţii naţionale de profil economic.

Odată adoptată respectiva hotărâre de Guvern, au apărut 
o serie de nebănuite probleme: lipsa blocurilor de studiu, a 
manualelor şi în genere a literaturii de specialitate (care erau 
numai în rusă), a cadrelor didactice şi… culmea! – lipsa unui 
rector pe potriva importanţei ce o dobândea noua instituţie 
de învăţământ. (Doritori erau la Chişinău mulţi… puţină însă 
era calitatea lor!). 

Într-o clipă de fericită luciditate, a fost amintit numele 
profesorului Paul Bran de la ASE Bucureşti, care fusese cu 
un an mai înainte la Chişinău, cu un ciclu de prelegeri în 
domeniul economiei de piaţă, pentru specialiştii în domeniul 
financiar-bancar. Prea mult impresionase Paul Bran, de la 
prima vedere, publicul basarabean: prin competenţă profesi-
onală, prestaţia de profesor, harul oratoric, pe alocuri presă-
rat cu perle umoristice, surprinzătoarea-i modestie, şi, poate 
în primul rând pentru noi – prin frumoasa limba românească 
pe care o vorbea, mai ales uşurinţa cu care vehicula termino-
logia economică, – nouă, aproape necunoscută. 

Când a apărut numele lui Paul Bran în lista candidaţilor 
la funcţia de rector al noii instituţii de învăţământ economic 
de la Chişinău, ceilalţi candidaţi, oricât de dornici erau de 
a conduce (fără a şti ce şi cum...), s-au retras necondiţionat, 
fără discuţii. 
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Cu o zi înainte de semnarea acelei hotărâri de Guvern, 
devenită cu adevărat istorică, Paul Bran, invitat în aceas-
tă funcţie de către prim-ministrul Valeriu Muravschi, cu 
acceptul premierului Petre Roman, şi-a dat acordul, cu o 
singură condiţie: noua instituţie de la Chişinău să nu se nu-
mească „universitate economică”, ci Academia de Studii 
Economice. 

Sosit la Chişinău pe 13 septembrie 1991, chiar în ziua sa 
de naştere, Paul Bran începe a scrie o filă nouă în biografia 
sa, dar şi în biografia Basarabiei ce renăştea, parcă, scăpând 
de sub tirania comunistă de factură rusească. Cu regret, acest 
capitol de excepţie, cu un început formidabil, s-a încheiat pe-
nibil, la 12 iulie 1994, la ora 10 dimineaţa, când cel invitat 
de la Bucureşti cu drag de către guvernul democratic al lui 
V. Muravschi, iată, a fost forţat să părăsească Basarabia – de 
către următorul guvern, de croială agro-comunistă, româno-
fobă şi în genere culturofobă.

Oricum, ce a făcut acest Om, acest Profesor, acest Savant, 
acest Român pentru Basarabia românească – într-un scurt 
răstimp, de doi ani, nouă luni şi 18 zile – nu s-a făcut în toată 
„perioada sovietică” (postbelică) pentru învăţământul eco-
nomic, ştiinţa economică, pentru binele populaţiei de aici. 

Vom enumera, succint, principalele contribuţii ale rec-
torului-fondator al Academiei de Studii Economice din  
R. Moldova (ASEM), prof. dr. Paul Bran, în anii de aflare a 
sa la Chişinău, care se identifică cu anii de formare, conso-
lidare, şi devenire a ASEM ca o instituţie de mare prestigiu, 
poate cea mai prestigioasă în Basarabia.
 A creat, cum spunea chiar el, baza unei instituţii de în-

văţământ: Biblioteca Ştiinţifică, cu peste 50 de mii de cărţi 
în limba română şi în alte limbi moderne, literatură adusă 
la Chişinău graţie contribuţiei discipolilor şi prietenilor săi 
bancheri, în primul rând – guvernatorul Băncii Naţionale a 
României, Mugur Isărescu, preşedintele BCR, Ion Ghica, 
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rectorul de atunci al ASE Bucureşti, acad. Constantin Băr-
bulescu şi mulţi alţii. 
 A elaborat structura ASEM, conform standardelor eu-

ropene, cuprinzând facultăţi inexistente anterior şi nume-
roase catedre şi specializări, axate pe necesităţile economiei 
moderne de piaţă, promovând – iarăşi în premieră pentru 
Basarabia – cadrele naţionale, cele mai bune pentru acea pe-
rioadă. La aceste inovaţii, fireşte, a introdus şi noi planuri 
de studii şi noi programe analitice, punând bazele cercetării, 
elaborării de lucrări didactice şi metodice, manuale, studii, 
monografii – toate în limba română. Aici e locul să amintim 
şi meritul de a fi obţinut şi adaptat trei blocuri de studii, în 
chiar centrul Chişinăului, pe care le-a dotat cu laboratoare, 
tehnică de calcul, alt echipament. În beneficiul studenţilor 
şi tinerelor cadre didactice a amenajat mai multe cămine şi 
locuri de agrement.
 A iniţiat şi organizat, cu concursul aceloraşi generoşi 

sponsori din Ţară, stagii de documentare, didactico-ştiinţifi-
ce, la ASE Bucureşti, pentru cadrele didactice de la Chişinău 
– în majoritate absolută, absolvenţi de facultăţi cu predarea 
în limba rusă – pentru a se familiariza cu terminologia eco-
nomică românească şi pentru elaborarea de cursuri de prele-
geri şi lucrări practice, desigur, tot în română. 
 A extins simţitor trimiterea tinerilor basarabeni la stu-

dii de doctorat, la ASE Bucureşti. 
 În calitatea sa de membru al Consiliului Economic Su-

prem pe lângă conducerea R. Moldova, a participat, alături 
de viceprim-ministrul Gheorghe Efros, la elaborarea şi re-
dactarea multor proiecte de legi privind reforma economică, 
dezvoltarea sistemului financiar-bancar, privatizarea propri-
etăţii de stat din industrie, agricultură, comerţ etc. Aş menţi-
ona, în mod deosebit, elaborarea, de către Paul Bran, a unui 
Program de privatizare, bazat pe experienţa ţărilor dezvolta-
te din Vest, program care ar fi putut fi salvator pentru eco-
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nomia basarabeană, dar care, din păcate, n-a fost înţeles, iar 
în consecinţă – şi respins de nişte conducători cu mentalitate 
depăşită. Nu poate fi dată uitării nici contribuţia sa, directă, 
la introducerea în R. Moldova, în 1993, a valutei naţionale, 
cu denumirea românească – leul, organizând baterea mone-
dei la Monetăria de la Bucureşti. 
 Ca excelent manager, Paul Bran a adus la Chişinău un 

stil nou de conducere, un nou sistem de relaţii pe linia con-
ducător – profesor – student, a contribuit la formarea unei 
atmosfere de lucru cu adevărat creatoare, unde se punea pe 
prim plan omul, calităţile sale sufleteşti, intelectuale, profe-
sionale. Cei care l-au cunoscut, care au lucrat alături de el 
– la ASEM, în Guvern, în comisiile parlamentare, studenţi 
şi doctoranzii săi au simţit neapărat căldura, dragostea apar-
te a lui Paul Bran pentru Basarabia şi basarabeni. Nu e de 
mirare că, atunci când a fost forţat să părăsească Basarabia 
îndrăgită, pentru care a muncit dezinteresat, punând în fiece 
iniţiativă o parte din suflet, plecarea lui Paul Bran a fost sin-
cer deplânsă de numeroşi basarabeni, care au conştientizat 
enorma pierdere, golul ce se crea aici în lipsa acestei perso-
nalităţi marcante.

De altfel, în pofida atitudinii ostile, prin nimic justificată, 
a unor ,,lideri” de la Chişinău, Paul Bran a continuat să rămâ-
nă un fidel prieten al Basarabiei, fapt ce poate fi confirmat şi 
de sutele de studenţi şi doctoranzi ce au avut ocazia să facă 
studiile la ASE Bucureşti – sub conducerea sa, dar şi de inte-
resul pentru procesele economice, financiare şi monetare din 
R. Moldova, despre care a scris în mai multe rânduri. 

Cu atât mai mare a fost bucuria noastră că, respins de for-
ţe ale întunericului la Chişinău, Paul Bran, poate şi datorită 
experienţei basarabene, a onorat cu brio două mandate de 
rector al celei mai prestigioase instituţii de învăţământ supe-
rior din România – ASE Bucureşti. 
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Contribuţiile, dăruirea şi jertfa lui Paul Bran, în calitatea-i 
de ctitor al templului numit ASEM, constituie o pagină me-
morabilă în istoria noastră recentă, pagină al cărei conţinut 
rămâne încă a fi apreciat, la justa-i valoare, de anii ce vin. 

Din volumul Rectorul Paul BRAN. 1996–2004.  
Coordonator Ion Gh. Roşca. Bucureşti,  

Editura ASE, 2006, p.123–130.

14. „Am fi putut vota Unirea,  
nu Independenţa...”

– Ce nu a reuşit să realizeze primul parlament al R. Mol-
dova?

– Nu a făcut foarte multe din câte putea să facă. Dar prin-
cipala nerealizare, în opinia mea, e că nu a votat un act ce ar 
fi dus la reîntregirea Basarabiei cu România. Între 19 şi 27 
august 1991 s-a putut de salvat, o dată şi pentru totdeauna, 
populaţia românească majoritară din RM, votând nu Decla-
raţia de Independenţă, ci un act de înlăturare a consecinţe-
lor Pactului criminal Molotov–Ribbentrop. După puciul de 
la Moscova comuniştii agrarieni şi deputaţii din aşa-numitul 
club al independenţilor, care îi dirijau din umbră pe primii, 
erau cam speriaţi şi derutaţi, cei din actuala aşa-numită re-
publică nistreană nu mai veneau la şedinţele parlamentului, 
aşa că ar fi fost uşor să adoptăm o declaraţie istorică de re-
întregire a teritoriilor româneşti. Şi Occidentul, care dorea şi 
doreşte să-şi extindă influenţa până la Nistru, mai devreme 
sau mai târziu avea să recunoască şi să salute acea declaraţie. 
Ar fi fost cea de-a cincea unire după cele din 1600, 1859, 1918 
şi 1941... Dar nu a fost să fie. Nici până astăzi nu pot înţelege 
de ce niciunul din marii unionişti declaraţi de atunci nu a 
propus sa votam unirea. Doar Imnul „Deşteaptă-te, româ-
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ne!” s-a votat cu 2/3 din voturi, de ce nu s-ar fi votat şi pentru 
reîntregirea Basarabiei cu România? Rămâne un mare semn 
de întrebare. Nu cred că a fost vorba de o simplă scăpare din 
partea unioniştilor.

– De ce s-a ajuns la dizolvarea, în 1993, înainte de ter-
men, a parlamentului de prima legislatură?

– E foarte simplu: în 1993–1994, rămăseserăm doar vreo 
70 de deputaţi de orientare naţională şi le stăteam în gât celor 
din clubul agrariano-comunist, celui al independenţilor, dar şi 
preşedinţiei de atunci. Începutul sfârşitului a fost acea demi-
sionare „enigmatică” a celor patru din fruntea legislativului, 
care pentru mine şi astăzi rămâne un gest greşit, de neînţeles. 
Nu vreau să învinuiesc pe nimeni, dar cred că unul dintre cei 
patru a pus la cale această demisie şi că a fost vorba de mâna 
(bucureşteană) a Moscovei. După înlăturarea conducerii par-
lamentului, Kremlinul a transmis pârghiile puterii oameni-
lor săi de încredere – Lucinschi şi Sangheli, care s-au alăturat 
lui Snegur. Activitatea parlamentului era practic blocată, cu 
greu am dus la capăt Legea privatizării, dar într-o varian-
tă foarte proastă. A mai fost o declaraţie, urâtă de tot, a lui  
M. Snegur, despre Mitropolia Basarabiei, Imnul „Deşteaptă-
te, române!”... S-a votat repunerea în legalitate a Partidului 
Comunist... Totul se făcea pentru a pregăti terenul pentru 
alegerile din 1994, alegeri care au adus în parlament o ma-
joritate agrariano-comunistă, ce a pus economia pe brânci şi 
a sărăcit de tot populaţia. Eşecul primului parlament a pus 
bazele pentru revenirea, în 2001, a comuniştilor la putere, 
deja fără mască. 

– Care sunt greşelile comise de elita politică de acum 
15 ani?

– Elita politică de atunci? Dacă nici azi nu avem o elită 
politică, despre ce fel de elită putea fi vorba în anii ‘90–’93 
ai secolului trecut, când abia învăţam ce e politica şi par-
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lamentarismul? Dar greşeli s-au comis cu duiumul de către 
conduce rea politică de atunci. Despre prima şi principala am 
vorbit – că nu s-a votat un act ce ar fi făcut dreptate românilor 
şi ar fi readus Basarabia în situaţia de până la odiosul pact în-
cheiat de Hitler şi Stalin. Dintre celelalte greşeli aş evidenţia 
votarea unui Cod Funciar, care a şters de pe faţa pământu-
lui agricultura basarabeană, aşa mediocră cum era pe timpul 
URSS. Apoi a fost votată o lege a privatizării care a distrus 
industria. S-a votat o lege a cetăţeniei care a permis ca ruşii 
să stea în continuare în capul mesei în Basara bia, iar mii de 
moldoveni să fie nevoiţi să pribegeas că pe întinderile „ma-
tuşkăi Rusia”. Au devenit cetăţeni toţi, automat, fără condiţii 
şi obligaţii, chiar dacă mulţi nu cunoşteau barem o propoziţie 
în limba statului de care doreau să aparţină...

Consemnare de Alina ŢURCANU
Timpul, 16 august 2006

15. Ce vom sărbători pe 31 august 2007?...
(Pentru ,,Literatura şi arta” din 30 august 2007)

Despre care sărbătoare a Limbii Române vorbim când ko-
muniştii-milionari străini şi stranii au anulat nu numai Săr-
bătoarea Limbii Române ci şi Limba Română a populaţiei 
băştinaşe majoritare din acest stat european. Komuniştii au 
umplut toţi porii societăţii cu limba rusă maternă a guver-
nanţilor, şi numai Primăria ne invită în Piaţa Marii Adunări 
Naţionale să sărbătorim, ca ruşii să mai râdă de noi şi să-şi 
caute de afaceri neadmiţând limba oficială a statului în ofici-
ile lor antinaţionale...

Situaţia lingvistică de azi nu se deosebeşte prea mult de 
cea din perioada sovietică şi nu avem ce sărbători... Limba 
oficială a rămas în continuare cenuşăreasă pe lângă cea rusă.

O adevărată sărbătoare am avea dacă democraţii de azi ar 
organiza o Mare Adunare Naţională (asemănătoare cu cele 
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din 27 august 1989 şi 1991, că se merită acest lucru...) cu 
„plimbări” prin centrul Chişinăului, în faţa Palatului prezi-
denţial, ca să putem să ne apărăm de străinii din palat Limba 
si Demnitatea naţionala...

 16. Economia Moldovei în stagnare
– Domnule Şoimaru, de numele Dvs. şi al profesorului 

Paul Bran este legată fondarea Academiei de Studii Eco-
nomice, în 1991…

– Şi de numele premierului V. Muravschi, ale altor colegi 
care credeau pe atunci că R. Moldova independentă, care de-
clarase promovarea reformelor radicale economice spre eco-
nomia de piaţă, are nevoie, în primul rând, de o şcoală înaltă 
de studii economice, de specialişti formaţi în condiţii mo-
derne, în aşa fel ca transformările economice să nu rămână 
pe mâna „arhitecţilor viitorului luminos al comunismului”. 
ASEM este una din foarte puţinele punţi trainice, construite 
împreună cu România după Podul de flori din 6 mai 1990.

– Economia moldovenească merge prost. E vorba de o 
discordanţă între politic şi economic sau de altceva?

– De la preşedinţie plouă torenţial cu ordine şi medalii 
pentru „realizări deosebite în economie”, dar economia a in-
trat adânc într-o perioadă de stagnare de tip brejnevist. 
Dacă conaţionalii noştri din străinătate ar întrerupe pentru 
300–400 de zile transferurile băneşti acasă, inclusiv cele 
destinate construcţiilor ipotecare, urmările pentru economia 
noastră şi pentru leul nostru ar fi dezastruoase. Guvernanţii 
roşii sunt preocupaţi de „acumularea primitivă a capitalului” 
şi nu de reformarea economiei noastre.

– Aţi fost deputat în primul parlament. Puteţi face o 
comparaţie între primul şi actualul legislativ?

– Pe atunci, puţini deputaţi învăţaseră alfabetul bussine-
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sului politic, foarte rentabil, de altfel. Azi, viceversa, avem 
puţini care nu cunosc acest alfabet. Interesele populaţiei, în 
primul rând ale moldovenilor băştinaşi, nu mai contează pen-
tru majoritatea dintre ei.

Timpul, 3 octombrie 2007

17. Un plus de libertate pentru un  
milion de moldoveni 

 
Posibilitatea de a trece frontiera fără vize le-ar aduce un 

plus de libertate la peste un milion de moldoveni din cele 11 
raioane vecine cu UE. E şi o oportunitate frumoasă pentru 
locuitorii din această zonă de a-şi spori veniturile, practicând 
micul comerţ de frontieră, care ar fi mai ales în avantajul 
cetăţenilor RM, dat fiind preţurile ceva mai mari de partea 
cealaltă a Prutului. 

Comuniştii sunt gata să meargă împotriva propriilor ce-
tăţeni, dacă astfel, cred ei, merg şi împotriva României. Tot-
odată, ei nu vor ca cetăţenii noştri să vadă multele lucruri 
pozitive care se întâmplă dincolo de Prut, unde nu e doar Ro-
mânia, ci Uniunea Europeană. Dar comuniştii ar putea cădea 
chiar în groapa pe care o sapă, pentru că oamenii vor înţelege 
că, dintr-o ambiţie prostească a guvernării, sunt lipsiţi de niş-
te facilităţi. Pe oameni nu-i interesează dacă este semnat sau 
nu tratatul de bază sau cel de frontieră între România şi RM, 
pentru că de la asta nu au nici de câştigat, nici de pierdut per-
sonal. Însă dacă autorităţile comuniste se vor încăpăţâna şi nu 
vor semna acordul privind micul trafic de frontieră, atunci lu-
mea, chiar şi simpatizanţii PCRM, s-ar putea revolta, pentru 
că e vorba de un acord care îi vizează nemijlocit, pe fiecare 
dintre cei peste un milion de oameni în parte. Cred că toate 
partidele democrate de opoziţie au un bun prilej de a se con-
solida pentru a cere autorităţilor să semneze acest acord.

Timpul, 22 aprilie 2008
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18. Chestionar „LA”: Cu ce sentimente  
vă despărţiţi de anul 2008?

Anul ce s-a scurs m-a facut „cel mai norocos dintre pă-
mânteni” ...După cinci ani şi 100 mii de kilometri de dru-
muri prin românimea sedentară a Europei, cu ajutorul a 20 
de sponsori-români basarabeni am reuşit să tipăresc albumul 
„Românii din jurul României în imagini”, care mi-a prileju-
it 33 de prezentări (în cadrul unor simpozioane, conferinţe, 
colocvii, emisiuni radio şi TV etc.) şi 33 de recenzii, una mai 
favorabilă decât alta, şi... doar o clipă de jenă şi ruşine la pre-
zentarea de la Alba Iulia, pe 2 decembrie, când mi-a închis 
ermetic gura cel mai guraliv dintre scriitorii basarabeni...

Şi în anul care vine aş putea rămâne la fel de fericit dacă 
în primăvară electoratul nostru drag şi înţelept m-ar elibera 
de „eliberatorii” comunişti – cei mai mari capitalişti, care de 
65 de ani de la „eliberare” nu-şi mai aduc aminte să revină 
la casa mamii lor de unde au ieşit (dacă nu vor să se facă pa-
trioţi ai acestui pământ)... Acest an îmi va putea aduce şi un 
car de amar dacă cei din „opoziţia constructivă democratică 
şi naţională” vor face coadă la Conacul, treuca şi coniacul 
de la Condriţa pentru noi majorităţi hapsâne de guvernare a 
„ţărişoarei noastre de succes”...

Literatura si arta, 1 ianuarie 2009

19. Integrarea europeană –  
o viclenie electorală 

 
S-a observat că şi în actuala campanie electorală asul din 

mânecă al comuniştilor va fi minciuna, în general, şi min-
ciuna statistică, în particular. Prima minciună (ce minciu-
nă!) sfruntată se conţine în însăşi lozinca lor – „Moldova 
europeană”. Asta era în campania electorală din 2005, dar şi 
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atunci comuniştii spuneau doar cu o jumătate de gură despre 
„integrarea europeană”, „transformarea R. Moldova într-o 
ţară a standardelor europene”, „deschiderea pieţelor occi-
dentale pentru mărfurile moldoveneşti”, „deplasarea liberă 
şi fără vize a cetăţenilor noştri în ţările europene”, iar acum 
– „un nivel nou de relaţii cu UE, ce ar permite accesul des-
chis în spaţiul european al cetăţenilor şi al mărfurilor moldo-
veneşti”. Doar atât despre integrarea R. Moldova în Europa. 
Nici în 2005, nici în 2009 nu s-a vorbit şi nu se vorbeşte des-
pre perspectiva R. Moldova în cadrul UE, ca stat-membru. 
În schimb, şi atunci, şi acum se accentuează „intensificarea 
parteneriatului strategic cu Federaţia Rusă”. În acest sens, 
programul lor electoral din 2001 conţinea mai puţine min- 
ciuni şi era mai aproape de idealurile măreţe ale comunişti-
lor, în care, alături de „restabilirea, până în 2004, a integri-
tăţii teritoriale a ţării”, de „atribuire limbii ruse statutul de 
a doua limbă de stat”, mai figura şi sarcina primordială de 
„aderare (alipire) a ţării la Uniunea Rusia-Belarus”.

Nu mă miră deloc această diluare a ideii de integrare eu-
ropeană, care ascunde intenţiile reale ale comuniştilor. Teze-
le cu „deschiderea integraţionistă” şi „Moldova europeană” 
sunt doar viclenii electorale, destinate celor 2/3 de alegători 
moldoveni care visează integrarea reală a tării lor în Uniunea 
Europeană. Dar comuniştii n-au demonstrat această dorinţă. 
Ei nu pot – nici teoretic, nici practic – să integreze R. Moldo-
va în UE. Cum poţi să te integrezi într-o comunitate de state 
prospere şi civilizate, dacă cu unul din ele (România) te afli 
ani de zile în stare de război rece şi fugi de el ca dracul de 
tămâie? Consilierul de taină al lui Voronin nu-i prost şi îşi dă 
bine seama de consecinţele intrării R. Moldova în UE alături 
de România. Este, practic, varianta cea mai sigură şi „paş-
nică” de reîntregire a celor două state româneşti. De aceea, 
comuniştii mai degrabă îşi vor da obştescul sfârşit decât să 
accepte ideea integrării reale a R. Moldova în UE.

Timpul, 18 februarie 2009
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20. Preţurile mari măresc PIB-ul comuniştilor
 
Startul minciunilor statistice pentru actuala campanie 

electorală a fost dat de însuşi preşedintele Voronin. S-a în-
tâmplat la 26 septembrie 2008, de Ziua economistului, în 
faţa a câteva sute de profesionişti. Atunci, după ce a criticat 
vehement fostele „guverne democratice” care „au dus ţara 
noastră... la un adevărat dezastru economic şi haos ... pier-
zând din PIB mai mult decât în anii celui de-al Doilea Război 
Mondial”, Voronin s-a apucat să lustruiască actuala guverna-
re comunistă, cum nici clovnii de la „Gazeta Subterană” nu o 
pot face, lăudându-se cu cele 59% (mai exact, 63) de creştere 
a PIB-ului în ultimii opt ani (despre cât de mare este acest 
spor şi care sunt factorii lui reali, vom reveni). Tot atunci, a 
fost anunţat un alt indice – PIB per locuitor –, care, chipurile, 
a crescut în perioada respectivă de 3,5 ori (!). În acea clipă 
mi-am pierdut graiul, pentru că, dacă PIB-ul a crescut cu 59 
la sută, iar pe cap de locuitor – de 3,5 ori, înseamnă că nu-
mărul populaţiei s-a diminuat catastrofal, nu cu două la sută, 
cât indică anuarele statistice, ci de 2,2 ori! E o adevărată ca-
tastrofă demografică, nu?

Desigur, „succesul” este ascuns nu prea adânc şi iese 
imediat la suprafaţă, dacă deschizi, la întâmplare, un anuar 
statistic, unde se vede – fără lupă – realitatea: comuniştilor 
le convine să utilizeze indicatorul PIB în preţuri comparabi-
le pentru FMI şi BM (acolo nu trec şmecheriile), dar pentru 
uzul electoral putem folosi PIB-ul per locuitor în preţuri cu-
rente care, în perioada de guvernare comunistă, au crescut 
de 2,4 ori. Cu această „metodă de calcul comunistă” şi cele 
patru guverne agro-socialisto-comuniste (Sangheli 1 şi 2, 
Ciubuc 1 şi Braghiş) se pot lăuda cu o creştere a PIB-ului 
pe cap de locuitor de aproape 1260 ori (în 1990–2000), dar 
PIB-ul în preţuri comparabile s-a diminuat de 2,8 ori. Tot-
odată, preţurile au crescut de 3532 de ori (!), acestea consti-
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tuind adevăratele costuri ale tranziţiei de tip moldovenesc, 
în fruntea guvernelor aflându-se fel de fel de bolşevici so-
vietici, agro-comunişti, agro-socialisto-interfrontişti, com-
somolişti-populişti etc., care au învăţat la şcolile de partid 
a construi mai întâi comunismul, apoi „socialismul dezvol-
tat”, ca – după lovitura de stat din august 1991, eşuată cu 
succes – să se apuce să ne construiască un capitalism de 
junglă, nemaivăzut în lume...

Nu i-am dat în obraz preşedintelui nici atunci, nici mai 
târziu, crezând că s-a produs o greşeală mecanică – totuşi, 
Voronin se vrea politician, nu economist. Ei însă, aceşti oa-
meni politici, crezând că poporul a luat în serios ceea ce ei 
anunţă „succes remarcabil”, au înarmat întreaga echipă gu-
vernamentală cu respectivul material „de agitaţie” şi mani-
pulează RM în lung şi-n lat: de la Naslavcea la Giurgiuleşti, 
spaţiu pe care l-au numit (tot fără ruşine) „teritoriul dragos-
tei” lor.

Timpul, 20 februarie 2009

21. „Fenomenul moldovenesc”, văzut  
din beciurile de la Cricova 

Prima realizare mai importantă a lui Voronin, care a avut 
loc după demisia consilierului prezidenţial Mark Tkaciuk, 
la 16 octombrie 2008, şi transferarea lui la statul electoral al 
comuniştilor, a fost apariţia în revista economică „internă” 
a Kremlinului „VVP” („PIB”), la 13 noiembrie 2008, a unui 
articol super-laudativ la adresa conducerii R. Moldova, inti-
tulat „Fenomenul moldovenesc”. Articolul a fost semnat de 
către un tânăr scriitor anonim din Irkutsk, Vitali Naumenko, 
despre care alt conaţional de-al său mai consacrat, Aleksandr 
Makarov-Krotkov, afirma: „În cele scrise de el, are mult mai 
mult material brut şi secundar decât original”.
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Am scris „a fost semnat” şi cred că n-am greşit: articolul 
nu este un simplu eşec, o simplă exagerare... În asemenea 
caz grav, chiar şi minciunile din text se pot supăra pe autor... 
Un scriitor, chiar şi mediocru fiind, nu putea să nu observe 
măcar unele neajunsuri ale guvernării actuale a R. Moldova, 
dacă, în perioada aflării sale „în treabă” la Chişinău, reuşea 
să iasă la lumina zilei din beciurile de la Cricova şi Mileştii 
Mici...

Cât face doar afirmaţia: „Realitatea m-a surprins. Foarte 
aproape de Rusia, la hotarul de est al UE, a apărut o ţară ab-
solut nouă. Ea poate fi numită ţară-paradox, poate fi numită 
ţară-novatoare... În această ţară are loc ceea ce, ca atare, nu 
poate avea loc...” şi tot aşa, braşoave după braşoave, una mai 
gogonată decât alta, inclusiv despre dragostea de nezdrun-
cinat a moldovenilor pentru ruşi, pentru Rusia lui Putin şi, 
desigur, pentru Putin. Acesta, de fapt, era şi scopul principal 
al articolului scris (semnat) la comandă – să-l îmbuneze pe 
Putin, să-l facă să mai vrea o dată, măcar încă o dată, să-i 
sprijine pe Voronin şi pe bolşevicii locali în scrutinul din 
aprilie.

Fireşte, publicaţiile procomuniste de la noi s-au grăbit 
să-l linguşească pe Voronin, republicând articolul dat, fără 
să pună la îndoială conţinutul lui. Asta se întâmplă pentru 
că materialele adunate (compilate) în sălile de lectură antro-
pologică şi prezentate acestor mijloace mass-media nu pot fi 
de nimeni discutate şi corectate, ci doar traduse, semnate şi 
publicate.

Dar cât face constatarea precum că „în opt ani, de când 
V. Voronin se află la conducere, ţara a căpătat o cu totul altă 
imagine. Practic, este restabilit nivelul PIB existent în 1991” 
(de ce nu 1989, anul cu volum maxim al PIB (PNB) în istoria 
RSSM-RM?)... 

Şi cum, după asemenea succese, să nu fii mândru că eşti 
moldovean şi că eşti condus de către un „moldovean patriot” 
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şi comunist, care şi astăzi semnează decretele prezidenţiale 
cu litere ruseşti?!

Adevărata realitate, cea bazată pe ştiinţă şi pe bunul-simţ, 
arată altceva: nivelul PIB din 2008, în preţuri comparabile, 
alcătuieşte doar 55,6 la sută din cel al anului 1989, 68,5 la sută 
din volumul anului 1991 şi este egal cu cel din anul 1973. Cu 
ritmurile de creştere economică „obţinute” în ultimii opt ani 
(6,3 la sută anual), comuniştii trebuie să ne mai conducă încă 
9,5 ani de zile, ca să atingă nivelul anului 1989. Sau, dacă s-a 
dorit atât de mult ca acest „miracol” să se întâmple în preaj-
ma alegerilor parlamentare din 2009, economia trebuia să se 
dezvolte (măcar pe hârtie, că ea le rabdă pe toate) cu cel puţin 
7,75 la sută anual.

Aşa că actualii comunişti, preluând în 2001 de la foştii 
lor fraţi-siamezi agro-comunişti un nivel economic egal cu 
cel din 1965, abia de l-au ridicat la nivelul anului 1973, şi 
nicidecum la cel al anului 1991, cum susţine scriitoraşul din 
Irkutsk...

Timpul, 26 februarie 2009

 
22. Votul emigranţilor şi frica guvernanţilor

Poate că cea mai mare nedreptate pe care o comite actuala 
guvernare împotriva cetăţenilor săi este refuzul autorităţilor 
comuniste de a asigura condiţii de vot pentru sutele de mii 
de moldoveni aflaţi peste hotarele R. Moldova. Nedreptatea 
aceasta devine incredibilă şi atinge cote de genocid electoral, 
când te gândeşti ce rol important au avut ei în menţinerea pe 
linie de plutire a leului moldovenesc, a bugetului naţional, a 
creşterii consumului final din PIB şi a PIB-ului în întregime 
şi, de ce nu, în menţinerea comuniştilor la putere două ter-
mene la rând...

Aceşti oameni, plecaţi de acasă tot din cauza proastei gu-
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vernări, în opt ani de zile au trimis în familiile lor numai 
prin intermediul băncilor comerciale moldoveneşti mai mult 
de 5,77 miliarde de dolari, ceea ce echivalează cu trei bugete 
naţionale din anul 2007. Dacă în această perioadă PIB-ul în 
preţuri comparabile a crescut de 1,6 ori, cel în preţuri curen-
te a crescut de 3,9 ori, consumul final din PIB – de 4,3 ori, 
apoi suma transferurilor băneşti s-a majorat de unsprezece 
ori (de la 152,94 mln. dolari în 2000 la 1660,06 mln. în anul 
2008). Drept rezultat, ponderea remitenţelor în consumul fi-
nal a crescut de mai bine de două ori, de la 11,8 la sută în 
2000 până la 25,7 la sută în 2008. Nu este greu de imaginat 
ce consecinţe ar fi avut pentru starea economică şi socială a 
R. Moldova abţinerea, măcar pentru o jumătate de an, de la 
transferurile acasă a sutelor de milioane de dolari de către 
moldovenii emigranţi.

Ca să nu mai amintesc aici de cauzele şi factorii care au 
silit bieţii moldoveni să-şi părăsească familiile şi casele, să-
şi rişte viaţa trecând nelegitim mai multe frontiere ale ţări-
lor europene, să suporte condiţii deosebit de grele de trai şi 
muncă la negru. Sau de costurile acelor „excursii turistice” 
în Occident, soldate uneori cu moartea, costuri care însu-
mau sute de milioane de dolari în această perioadă de tristă 
guvernare. Şi, desigur, aceste sume nimereau tot în mâinile 
firmelor de turism controlate de guvernanţi, căci n-am prea 
auzit de cazuri de corupţie descoperite în acest domeniu în 
opt ani de guvernare comunistă.

Şi, după tot binele pe care l-au făcut patriei lor şi guver-
nanţilor ei, aceşti cetăţeni nici măcar nu pot să-şi exercite 
dreptul de vot, deoarece comuniştii se tem de votul lor ca 
dracul de tămâie! Dar, o vorbă din bătrâni spune că de ce te 
temi, de aceea nu scapi!

 Timpul, 27 februarie 2009
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23. Datoria externă de pe obrazul comuniştilor 

Săptămâna trecută, Zinaida Greceanâi, candidatul nr.3 de 
pe lista comuniştilor, a adus la Străşeni „vestea cea bună”, 
precum că ţara noastră, sub conducerea lor înţeleaptă, ia-
ca-iaca va scăpa de apăsătoarea povară a datoriilor externe, 
moştenită de la guvernele precedente „democratice”. „Noi 
am venit la conducere într-o situaţie dificilă – se plângea dna 
prim-ministru străşenenilor –, când eram nevoiţi să rambur-
săm datorii externe care constituiau peste 70% din PIB. În 
2002, tot ce exista în ţară era trecut în contul datoriilor ex-
terne… Am muncit şi, astăzi, datoria externă s-a micşorat 
până la 15% din PIB”. Doar atât. Nici măcar o cifră absolută 
despre situaţia reală din acest domeniu. Încercăm noi să lim-
pezim apele.

În primul rând, atunci când comuniştii fac trimitere la 
fostele guverne „democratice”, formate de „partidele de cri-
ză”, care le-au lăsat comuniştilor o moştenire atât de apăsă-
toare, ar trebui să se descifreze taina dată: care sunt aceste 
„partide de criză”, cine a votat/sprijinit guvernele „democra-
tice” şi ce datorii au lăsat ele R. Moldova, ca să le achite bie-
ţii comunişti. Realitatea, în acest caz, este următoarea. Sunt 
nevoit să repet că, din cele opt guverne de până la alegerile 
parlamentare anticipate din 2001, doar patru erau de orien-
tare democratică şi naţională – guvernele Druc, Muravschi, 
Ciubuc-2 şi Sturza. Aceste guverne, în 3,5 ani, cât au gestio-
nat statul, au contractat/adunat datorii de doar 75 mln. USD, 
pe când celelalte patru guverne – Sangheli-1 şi 2, Ciubuc-1 
şi Braghiş, formate din sau votate de agro-socialisto-comu-
nişti, în 7,5 ani de guvernare au adunat datorii de 695 mln. 
USD. După cum vedem, proporţia este de 1 la 9! Cu alte 
cuvinte, suma contractată de guvernele de stânga alcătuieşte 
90 la sută din totalul moştenirii lăsate comuniştilor de fostele 
executive.
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În al doilea rând, comuniştii actuali au preluat în 2001 
datoria externă în sumă de 1677 mln. USD, ceea ce depăşea 
PIB-ul de 1,11 ori. La sfârşitul ultimului, cel de-al 8-lea, an 
de guvernare comunistă, R. Moldova are o datorie externă de 
4077 mln. USD, care alcătuieşte 71 la sută din PIB şi este de 
2,4 ori mai mare faţă de suma preluată în 2001. Partea secto-
rului guvernamental din datoria externă s-a majorat nesem-
nificativ în această perioadă – de la 750 mln. USD în 2001, 
până la 800 mln. USD în 2008, fiind în creştere cu 50 mln. 
USD. Aici trebuie să recunosc: are dreptate dna prim-minis-
tru când zice că „în anul 2002, tot ce exista în ţară era trecut 
la contul datoriilor externe”, suma totală a acestora depăşind 
în acel an PIB-ul cu 42 mln. USD sau cu 2,4 la sută. Numai 
nu ştiu de ce, pentru ultimul an de guvernare comunistă, dna 
prim-ministru compară cu PIB-ul doar sumele de datorii ale 
sectorului guvernamental şi, desigur, obţine 15 la sută. Pe 
când indicatorul ce reiese din citatul de mai sus ar fi raportul 
dintre toată datoria externă şi PIB, acesta alcătuind deja 71 
la sută şi nu 15, cum se laudă prim-ministrul. Sau, dacă se 
doreşte atât de mult o bază de comparaţie pentru cele 15% 
de datorii guvernamentale faţă de PIB-ul anului 2008, apoi 
şi pentru anul 2002 să se facă acelaşi lucru – să se compare 
cu PIB-ul doar suma datoriei din sectorul guvernamental. 
Acest raport alcătuia atunci doar 43 la sută, nu sută la sută 
şi nici măcar 70 la sută, cum le insufla Zinaida Greceanâi 
străşenenilor.

Nu exclud că unii specialişti ar putea pune la îndoială 
constatările de mai sus, că doar guvernele sunt responsabile 
numai de datoriile sectorului public, contractate de ele, şi ar 
fi logic acest lucru. Dar, în asemenea caz şi alegătorii ar tre-
bui să ştie cum şi de ce s-a ajuns la cea mai înaltă cotă a da-
toriei externe în istoria R. Moldova – de 4 (patru!) miliarde 
USD? Ori cine a împins sau a „stimulat” economia naţională 
să intre în aceste datorii astronomice? Şi dacă aceşti dator-
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nici privaţi vor putea vreodată achita datoriile respective şi 
nu vor fi nevoiţi să-şi cedeze proprietăţile creditorilor externi 
în contul acestor datorii, care au atins în 2008 cifra de 1.800 
mln. USD.

Timpul, 6 martie 2009

24. Prietenia enigmatică dintre preşedintele 
Voronin şi Stjepan Mesić

Se pare că ţara cea mai vizitată de către preşedintele Vo-
ronin (după Federaţia Rusă şi Cehia) este Croaţia, încă ne-
membră a UE, procesul de aderare fiind încetinit de necoo-
perarea ei cu Tribunalul internaţional pentru crime de război 
de la Haga. Ce-i cu această prietenie dintre cei doi preşedinţi 
de state balcanice, Vladimir Voronin şi Stjepan Mesić, ambii 
aflaţi în funcţia supremă pe ultima sută de metri? Alaltăieri, 
preşedintele Voronin a fost din nou în Croaţia. Cu această 
ocazie, încerc să recapitulez informaţiile care s-au perindat în 
faţa ochilor în ultimii ani.

Colindând drumurile Balcanilor, în căutarea urmelor 
consângenilor noştri valahi, istro-români, megleno-români 
sau aromâni, am avut ocazia, la o benzinărie de la intrarea în 
oraşul Pula din Peninsula Istria, să fiu contactat de către un 
băştinaş care s-a întâmplat să fie un istro-român din oraşul 
cu o denumire atât de exotică. Mi s-a adresat într-o română 
aproximativă, după ce observase că maşina e din R. Moldo-
va. Primul lucru pe care mi l-a spus e că ştie despre Moldova 
că-i un stat sărac, dar a văzut multe maşini luxoase, ale „no-
ilor moldoveni”, pe coasta croată a Adriaticii, mai ales între 
Dubrovnik şi Split. Unii dintre aceştia s-au şi căpătuit cu im-
portante proprietăţi în această zonă. I-am zis românului că 
aceşti „moldoveni noi” sunt mai curând nişte rusofoni de la 
noi, pentru că ai noştri nu au acumulat asemenea capitaluri: 
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atunci când noi luptam pentru limba română, alfabetul latin 
şi independenţă, străinii luptau pentru... acumularea primi-
tivă a capitalului. Istriotul a căzut de acord cu mine pentru 
că ceilalţi „moldoveni” cu care a avut ocazia să converseze 
preferau rusa în calitate de limbă de comunicare.

Mi-am adus aminte de acest episod anul trecut, când Vo-
ronin îşi petrecea vacanţa în Croaţia, dar, mai ales, pe 24 
decembrie 2008, la cea de-a 74-a zi de naştere a preşedintelui 
croat Mesić, cu care ocazie preşedintele Voronin i-a oferit 
distincţia supremă a R. Moldova, „Ordinul Republicii”, „în 
semn de profundă gratitudine pentru contribuţia deosebită la 
dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Repu-
blica Croaţia şi Republica Moldova”.

De la un timp încoace însă, se tot zvoneşte în târgul nostru, 
tot mai insistent, precum că unii lideri politici îşi fac valizele 
înainte de scrutinul electoral din 5 aprilie... Încerc să compar 
aceste informaţii şi zvonuri. Pentru ce merite i s-a acordat 
ordinul suprem al R. Moldova preşedintelui Croaţiei, dacă 
în cei opt ani de guvernare comunistă în relaţiile economice 
dintre cele două state s-au observat doar tendinţe negative? 
Exemplificăm. În 2007, R. Moldova a exportat în această ţară 
balcanică mărfuri şi servicii în valoare de 85,6 mii USD (sic!) 
sau 0,006% din exportul total al RM. Importul din Croaţia 
a constituit 1882,2 mii USD sau 0,05% din importul total. 
Aceste „rezultate remarcabile” să-l fi făcut pe preşedintele 
croat să declare pe 3 iulie 2007 la Chişinău despre „existenţa 
unei cooperări eficiente între Republica Croaţia şi Republi-
ca Moldova”? Alaltăieri, Voronin a fost decorat, la rândul 
său, cu Marele Ordin al Regelui Tomislav cu Panglică şi cu 
Marea Stea a Dimineţii, pentru aceleaşi merite, pentru care 
liderul Croaţiei a fost onorat cu „Ordinul Republicii”. Dacă 
e să raportăm indicii de mai sus la relaţia dintre cele două 
state româneşti, apoi preşedintele Traian Băsescu ar merita 
4000 (!) de „Ordine ale Republicii” (Moldova)! – nu ploi to-
renţiale de insulte şi ofense ce curg continuu de la Chişinău 
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spre Bucureşti... Patru mii (!) pentru că de atâtea ori este mai 
mare volumul exportului moldovenesc în România faţă de 
cel în Croaţia: în 2008 România se afla pe primul loc printre 
statele lumii la exporturile efectuate de R. Moldova (2335,8 
mln. USD sau 21% din totalul de exporturi, faţă de 6,7% în 
2001) şi pe locul trei la importuri (după Rusia şi Ucraina) – 
590,8 mln. USD sau 12,1% din totalul de importuri faţă de 
10,5% în 2001.

Şi atunci, ce ne mai rămâne să credem decât că „Ordi-
nul Republicii” i-a fost acordat preşedintelui croat pentru o 
eventuală mediere a unor achiziţii de proprietăţi „echipei” 
de la conducerea R. Moldova, care nu mai crede în „ţara de 
succes” şi nici în succesul scrutinului din 5 aprilie?

Unii ar putea să nu creadă în asemenea povestiri haluci-
nante, născute în inima înroşită rău (să sperăm că şi provi-
zoriu) a Chişinăului. Dar dacă se adeveresc, ce vor face oare 
acei tineri, dar şi unii intelectuali mai în vârstă, care îl încon-
joară azi cu dragoste şi credinţă neţărmurită pe generalul de 
miliţie sovietică, atât de generos la împărţirea distincţiilor de 
stat? Li se va rezerva şi lor un locuşor pe ţărmul Adriaticii, 
lângă foştii stăpâni sau vor rămâne aici, alături de copii şi 
nepoţi, de care le va fi ruşine până în ultima clipă a vieţii lor, 
trăită în minciuni electorale?...

Timpul, 12 martie 2009

25. Comerţul exterior – groparul interior al 
comunismului moldovenesc

M-a bucurat ieşirea la rampa electorală a celor doi consili-
eri prezidenţiali, responsabili de aplicarea în practica de toate 
zilele a tezei voroniniste despre „economia socială” – Oleg 
Reidman şi Oxana Domenti, ambii candidaţi pe lista electora-
lă a PCRM. S-a întâmplat aceasta la cefemiştii bălţeni.

www.ro
man

iid
inj

uru
lro

man
iei

.ro



56

Au venit la Bălţi pentru că aici se vorbeşte mai mult ru-
seşte, la CFM – pentru că aici se vorbeşte şi se scrie numai 
ruseşte... Am rămas însă dezamăgit: şi ei au cântat din ace-
eaşi drâmbă comunistă învechită despre „succesele remarca-
bile” pe calea economiei sociale, despre „creşterea neconte-
nită a PIB-ului şi a veniturilor populaţiei”, despre „poporul 
multinaţional al Moldovei care merită să fie apreciat la nivel 
înalt şi de comunitatea europeană”. Speram să aud măcar de 
la ei despre cauzele catastrofei din comerţul exterior moldo-
venesc şi căile ieşirii din acest adevărat dezastru economic, 
despre cele mai apropiate perspective ale balanţei comercia-
le, ce are tendinţe negative şi se apropie vertiginos de cota... 
minus infinit.

Teoretic, orice economie modernă poate fi considerată vi-
abilă, dacă are o balanţă comercială excedentară sau, cel pu-
ţin, echilibrată în dinamică, dacă media anuală a exportului 
o depăşeşte pe cea a importului, aceasta fiind şi un important 
factor de creştere a PIB-ului, de stabilitate a valutei naţio-
nale şi a rezervelor valutare ale statului etc. Starea din acest 
domeniu pe care o lasă comuniştii pe spatele bietului „popor 
multinaţional” şi al viitoarelor guvernări este însă diametral 
opusă normalităţii. În anul 2000, RM avea o balanţă comer-
cială deficitară de 305 mln. USD (export – 471,5 mln. USD, 
import – 776,5 mln. USD), dar în cei opt ani de guvernare 
comuniştii au reuşit s-o agraveze şi mai mult: exportul a cres-
cut de 3,4 ori, importul – de 6,3 ori, deficitul balanţei comer-
ciale atingând cote inimaginabile de 3301,6 mln. USD sau 
de aproape 11 (!) ori mai mare decât în anul 2000. Este cazul 
să amintesc aici că şi suma „oficială” a transferurilor băneşti 
efectuate de către emigranţii moldoveni în opt ani a crescut 
tot de unsprezece ori, de la 152,94 mln. USD în 2000, până la 
1660,06 mln. USD în 2008. Dacă mai punem la socoteală şi 
sumele trimise pe alte căi, sume echivalente cu cele „oficia-
le”, apoi devine mai clar gradul de parazitare a guvernanţilor 
în aceşti opt ani de zile, „compensând” pierderile din balanţa 

www.ro
man

iid
inj

uru
lro

man
iei

.ro



57

comercială şi cea de plăţi cu remitenţele „robilor” moldoveni 
din Europa de Vest şi din Rusia (o dovadă în plus că econo-
mia nu poate fi amăgită: ca să rămână pe linia de plutire, ceea 
ce pierde în comerţul exterior compensează din sudoarea 
emigranţilor!). Alte comentarii aici sunt de prisos...

Şi ultimele date statistice: gradul de acoperire a impor-
tului de către exporturi s-a diminuat în opt ani de la 60,7% 
până la 32,6%, iar ponderea importului în PIB a crescut de 
la 76,6%, în 2000, la 91,5% în 2008 (în 2007 era de 97,1%). 
În 2000, balanţa deficitară a comerţului exterior a diminuat 
volumul PIB-ului RM cu 4319 mln. lei sau cu 26,9 la sută, în 
2008 – deja cu 31916 mln. lei sau cu mai bine de 50 la sută. 
Cu alte cuvinte, o balanţă comercială echilibrată ar fi majorat 
PIB-ul cu cel puţin 50,8 la sută şi, deci, aici – în sfera comer-
ţului exterior, a competitivităţii economice, a productivităţii 
muncii etc. – se află cele mai importante rezerve de creştere 
economică şi a nivelului de viaţă al moldovenilor. Actualii 
guvernanţi, în opt ani, s-au ocupat de rezolvarea altor „pro-
bleme stringente” ale Familiei şi ale familiilor lor – acumula-
rea primitivă a capitalului şi reîmpărţirea lui în favoarea lor; 
„reformarea” teritorial-administrativă şi restabilirea raioane-
lor sovietice ineficiente; euroreparaţiile cimitirelor „eroilor 
căzuţi pentru apărarea patriei sovietice”; construcţia de căi 
ferate proaste, la standarde sovietice şi foarte costisitoare; 
adevărate spălări de sute de milioane de lei publici; lacuri şi 
puţuri comsomoliste începute şi neterminate etc., etc.

Sincer vorbind, compătimesc viitoarea guvernare pen-
tru moştenirea pe care o va prelua de la actualii guvernanţi, 
pentru gravele probleme cu care se va confrunta, înlăturând 
această „moştenire” din calea integrării adevărate a RM în 
spaţiul european. Dar să luăm aminte că, dacă viitoarea con-
ducere nu va ameliora situaţia în primul termen de guverna-
re, noi vom risca să fim conduşi încă o dată de aceşti comu-
nişti antinaţionali, lacomi şi incompetenţi…

Timpul, 13 martie 2009
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26. „Fototerapia” m-a salvat de  
boala deputăţiei…”

Numele conf. dr. Vasile Şoimaru este cunoscut cititorilor 
TIMPULUI prin articolele inserate în cotidianul nostru şi prin 
cele zece cărţi lansate pe parcursul ultimului deceniu. Mai pu-
ţini însă îşi amintesc că el este unul dintre fondatorii Acade-
miei de Studii Economice, că, în calitate de deputat în primul 
parlament, a votat Declaraţia de Independenţă a RM şi că a 
făcut (şi face) multe fapte bune pentru cauza naţională. Toc-
mai de aceea, i-am solicitat cu plăcere acest interviu.

– Domnule Şoimaru, susţineţi la TIMPUL rubrica „En-
ciclopedia minciunilor comuniste”. De ce aţi ales ziarul 
nostru? 

– Pentru că-mi place. Îl citesc de la bun început. Deşi am 
făcut multor oameni abonamente la TIMPUL, eu nu m-am 
abonat, pentru că nu pot să aştept până în seară, ca să-l citesc 
acasă. La opt dimineaţa îl cumpăr de la chioşc. Cinci zile pe 
săptămână, TIMPUL şi cafeaua de dimineaţă sunt cei doi 
prieteni ai mei de care nu mă pot despărţi. Joia, beau o cafea 
dublă, pentru că mai citesc şi „Literatura şi arta”. În celelalte 
zile nu beau cafea, deoarece nu apare TIMPUL. Colaborez, 
pentru că n-am mai rezistat toamna trecută, când Vladimir 
Voronin a participat la adunarea festivă consacrată Zilei eco-
nomistului, la care, practic, şi-a bătut joc de economişti. Iar 
aceştia au venit întotdeauna cu idei, pe care puterea comu-
nistă niciodată nu le-a luat în seamă. Pentru că în ţara asta e 
ascultat un singur om, iar interesele nu sunt ale ţării, ci ale 
unui cerc îngust de personaje politice.

– Ce ne puteţi spune despre consecinţele celor opt ani de 
guvernare comunistă, adică a indivizilor care vor să pună 
iarăşi mâna pe putere?

– Comuniştii nu că vor să pună mâna, ei nu vor s-o ia 
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de pe putere. De altfel, puterea comunistă la noi n-a dispă-
rut niciodată. În cei 18 ani de independenţă, doar vreo trei 
ani şi jumătate guvernele au fost conduse de nişte oameni 
mai aproape de idealurile noastre democratice şi naţionale. 
În rest, au fost la putere toţi acei care au ieşit din Comitetul 
central al Partidului comunist al RSSM.

– Dar şi atunci au condus ţara tot ei…
– În primul parlament, doar o treime erau democraţi. 

Iar prim-viceprim-ministru era Andrei Sangheli, căpetenia 
comuniştilor, aliat al lui Voronin. Şi acum, acesta din urmă 
arată cu degetul la democraţi, că ei au distrus ţara… Ei, co-
muniştii, au fost întotdeauna la putere. Poate de acum înainte 
vom avea parte şi noi de o guvernare democrată, o echipă 
formată de oameni care nu sunt corupţi şi care n-au fost în 
partidul comunist.

– La recenta întâlnire de la ASEM cu Marian Lupu i-aţi 
adresat o întrebare pentru care el v-a mulţumit, afirmând că 
i-aţi mai pus una acum patru ani şi i-a fost de ajutor, deve-
nind preşedinte al parlamentului. Ce l-aţi întrebat atunci?

– I-am propus, în glumă, desigur, ca, în cazul în care nu 
va fi ales deputat, să vină în calitate de profesor la ASEM. El 
n-a înţeles gluma, dar spicher a devenit şi crede că eu l-am 
ajutat. Acum, l-am întrebat: cum ne pot duce comuniştii în 
Europa, dacă refuză să semneze o simplă convenţie privind 
micul trafic de frontieră? Şi le-a spus studenţilor că el nu-şi 
va vinde ţara. Dar parcă aceasta nu e vânzare de ţară, când 
peste un milion de cetăţeni, de la nord la sud, aşteaptă să 
poată călători liber dincolo de Prut? Pentru orice eventualita-
te, Lupu a ascuns bileţelul în buzunarul de la piept – crede că 
se vor ţine de cuvânt comuniştii şi-l vor alege preşedinte.

– Şi totuşi, cine vinde ţara?
– Ea de mult e vândută. Poate, de acum înainte să încer-
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căm recuperarea ei, să facem să devină cât mai indepen-
dentă. Sunt un unionist convins, dar sprijin independenţa  
R. Moldova, mai ales că am votat-o în primul parlament. 
Adică, nu-s mai puţin patriot decât Voronin. Eu văd salvarea 
în unire, care, mai devreme sau mai târziu, se va produce şi 
s-ar putea întâmpla ca nepoţii lui Voronin să devină martorii 
ei sau chiar feciorul lui, care şi-ar salva firma, închisă nu 
demult în România.

– Ce s-a întâmplat în cei opt ani de guvernare şi care 
este situaţia economiei la ora actuală?

– În această perioadă, cei mai importanţi indici economici 
au cunoscut, în aparenţă, o dinamică pozitivă. În realitate, 
comuniştii au distorsionat calea reformelor, care au început 
în 1999–2000. Să ne amintim numai de faptul că, din 1992, 
abia în 1999 am reuşit să realizăm reforma teritorial-admi-
nistrativă în R. Moldova. În loc să dezvolte acest proces, co-
muniştii ne-au întors înapoi, la raioanele sovietice, care sunt 
bugetofage şi ineficiente. Ne-au întors numai pentru ca să 
dea acoliţilor lor câte un post de preşedinte de raion, de şef 
de direcţie ş.a.m.d. Ţările care au făcut această reformă s-au 
mişcat înainte, noi însă am mers ca racul înapoi. Mă ia, pur 
şi simplu, groaza când mă gândesc ce îi aşteaptă pe cei care, 
după 5 aprilie, vor prelua puterea. Le va fi nespus de greu să 
readucă într-o albie firească procesul reformelor.

– Şi dacă vin din nou comuniştii?
– Se vor prăbuşi. Ei au luat, numai de ochii lumii, nişte 

tineri, pe care i-au corupt şi cărora în viitor le va fi ruşine 
că au slujit partidul comunist. Şi-au pătat biografia (CV-ul) 
pentru toată viaţa.

– Ce părere aveţi: vom reuşi să scăpăm de comunişti?
– Dacă nu la 5 aprilie, atunci imediat după asta. Pentru 

că e anacronic sistemul în care trăim noi. Chiar şi Cuba, şi 
Coreea de Nord vor merge pe o altă cale.
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– Când a venit la putere, Voronin a declarat că va con-
strui o Cubă a Europei.

– Şi i-a reuşit, pentru că, oriunde ne-am duce, râde lumea 
de noi, mirându-se: cum de nu ne-am debarasat de comu-
nişti? În 2001, unii politicieni dădeau vina pe moldoveni că 
i-au adus la putere pe comunişti. Dar nu e de vină poporul. 
În 1994, cetăţenii noştri i-au votat pe agrarieni şi, peste patru 
ani, i-au dat jos. Aşa vor cădea şi comuniştii! În 2001, pur şi 
simplu, alegătorii s-au răzbunat pe cei care n-au fost în stare 
să asigure o dinamică a reformelor şi o creştere a nivelului 
de trai.

– Credeţi că forţele democratice vor reuşi să creeze o 
coaliţie în viitorul parlament şi să readucă reformele pe 
făgaşul lor?

– Sper că vor reuşi. Însă, dacă nu vor reface ceea ce au 
distrus comuniştii în opt ani de guvernare, la următoarele 
alegeri vor urma soarta acestora. Tocmai de aceea, demo-
craţii trebuie să-şi asume responsabilitatea guvernării şi să 
întoarcă „proţapul” spre Europa.

– Sunt conştienţi, în opinia Dvs., cetăţenii noştri de im-
portanţa scrutinului din 5 aprilie?

– Cel puţin studenţii mă conving de asta. Numai în anii 
’90 am observat un asemenea activism tineresc. Mişcarea 
studenţească se trezeşte. Tinerii vor să aibă un viitor aici, 
acasă, nu ca părinţii lor, care au fost nevoiţi să plece să mun-
cească la negru peste hotare.

– Vor scăpa oare vreodată Voronin de Roşca, Roşca de 
Voronin sau poporul de Voroşca?

– Am să mă simt de trei ori mai fericit, dacă n-am să-ţi 
răspund la aceste trei întrebări…

– Acum câţiva ani, pe când era premier, la o întâlnire 
la ASEM Tarlev căuta un student pentru postul de minis-
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tru al Economiei. Vă întreb: avem economişti profesionişti 
care ar putea salva ţara de dezastrul economic în care ne 
aflăm?

– Sunt destui, numai că nimeni nu-i ascultă. În R. Mol-
dova există un singur „manager” şi un singur „economist” – 
Vladimir Voronin – care face tot ce-i trăsneşte prin cap şi ce-i 
legat de Oleg al său. De Tarlev ce să zic? Ne-a demonstrat ce 
poate face în şapte ani de zile. Acum, vrea să ne demonstre-
ze că s-a trezit. Mai bine s-ar întoarce din nou la fabrica de 
bomboane, dacă, fireşte, va dori cineva să-l primească.

– Cu zece ani în urmă, aţi lansat o carte – „Căderea 
premierilor”. Nu reveniţi la o nouă ediţie? 

– La o nouă ediţie nu voi reveni. Acum zece ani era o 
altă situaţie, o perioadă specifică a tranziţiei moldoveneşti, 
în timpul căreia cădeau premierii ca frunzele toamna. Dar 
în lista mea de priorităţi am alte proiecte. După ce comunis-
mul moldovenesc se va duce pe lumea cealaltă, vreau să scot 
la bun sfârşit o lucrare intitulată Căderea comuniştilor sau 
Adio, comunism!. Iar după aderarea R. Moldova la Uniunea 
Europeană – Căderea zidului ghimpat de la Prut.

– Aveţi o pasiune – arta fotografică. Aţi editat şi un al-
bum de zile mari – „Românii din jurul României în ima-
gini”. Ce v-a făcut să parcurgeţi în cinci ani peste 100 mii 
de kilometri şi să ardeţi opt tone de benzină?

– De fapt, acesta este al doilea album, după cel intitulat 
Poeme în imagini, editat în 2004. Primul aparat de fotogra-
fiat – o „săpunieră” – l-am cumpărat în 1994, când am fost 
împreună cu primul rector al ASEM, regretatul Paul Bran, la 
Universitatea din Omaha-Nebraska, SUA. Peste doi ani, am 
reuşit să fac prima fotografie artistică. În 2001, când am ple-
cat din parlament şi din politică, acest interes s-a transformat 
într-o pasiune adevărată. Niciun deputat nu trece uşor peste 
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perioada în care redevine un simplu cetăţean. Eu am trecut-o 
mai uşor, cu ajutorul fotografiei. Vă spun sincer: m-am tratat 
de deputăţie şi de politică prin intermediul artei fotografice şi 
am numit acest tratament „fototerapie”. E un fenomen nou în 
terapeutică, pe care le-aş recomanda şi actualilor guvernanţi 
în curs de „pensionare” forţată. În copilărie eram pasionat de 
desen. Dar n-am putut deveni pictor. Pe urmă – de poezie. 
Scriam versuri – de altfel, proaste – pe care nu mi le accepta 
nicio redacţie, fiind sfătuit să mă ocup de altceva. Aşa am 
ajuns la Poeme în imagini. Unii specialişti afirmă că fotogra-
fiile din acest album sunt adevărate poeme. M-am răzbunat 
prin fotografie mai ales pe cei de la Scânteia leninistă, revis-
ta mea din copilărie, care îmi rebutau versurile.

– Cum i-aţi cunoscut în acea îndelungată călătorie pe 
românii din afara Ţării?

– Am pornit la drum după expirarea celui de-al doilea 
mandat de deputat. Am început cu Bucovina, ca să ajung în 
Maramureşul istoric, în Transcarpatia, dincolo de Nistru, de 
Bug, în regiunea Odesa, în Caucaz, Bulgaria, Croaţia, Gre-
cia, Macedonia, Serbia, Albania, Ungaria, Cehia, Slovacia 
şi Polonia. Peste tot am dat de români adevăraţi, la chip şi la 
suflet.

– Ce ştiu ei despre noi?
– M-am bucurat că ne cunosc şi ne consideră fraţi. N-am 

avut probleme de comunicare. Firea de român nu se pierde 
nicăieri. Peste tot, m-am simţit ca acasă. Am lansat acest al-
bum în mai multe oraşe de pe ambele maluri ale Prutului şi 
în alte state menţionate mai sus. În total, am avut 33 de pre-
zentări şi 33 de cronici publicate în presa acestor ţări. Prima 
lansare a avut loc la 27 martie 2008, în ziua când am marcat 
90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Evenimentul 
s-a desfăşurat la ASEM, cu participarea regretaţilor Grigore 
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Vieru şi Vasile Vasilache. Ultima, cea de-a 33-a prezenta-
re, s-a produs pe 11 decembrie 2008, la conferinţa anuală a 
Băncii Naţionale a României. Cele mai frumoase amintiri le 
am de la prezentarea de la Alba-Iulia, capitala Unirii tuturor 
românilor, la 1 Decembrie 2008.

– La ce lucraţi în prezent?
– Lucrez la două monografii. Am revenit la domeniul şti-

inţific care mă pasionează.

– În 1991, aţi fondat, împreună cu regretatul profesor 
de la Bucureşti Paul Bran, Academia de Studii Economice. 
Ce-a însemnat aceasta pentru Dvs.?

– Acesta a fost cel mai frumos proiect în viaţa mea la rea-
lizarea căruia am pus şi eu umărul. A fost o adevărată victo-
rie a economiştilor moldoveni. După zeci de ani de visuri, în 
sfârşit, a fost creată şi la Chişinău o instituţie superioară naţi-
onală de înalte studii economice, în care, pentru prima dată, 
au avut acces şi băştinaşii la învăţământul financiar-bancar şi 
în domeniul relaţiilor economice internaţionale. Regretatul 
Paul Bran a ctitorit cea mai trainică punte peste Prut, numi-
tă ASEM. A elaborat şi un proiect de program de privatiza-
re, altul decât cel bazat pe bonurile patrimoniale populiste. 
Dar n-avea cine să-l accepte. L-au înţeles numai premierul 
de atunci Valeriu Muravschi, viceprim-ministrul Gheorghe 
Efros şi încă vreo câţiva. A fost votat, din nefericire, un pro-
gram populist, care se credea că o să-i facă pe toţi bogaţi, în 
realitate, însă, făcându-i pe majoritatea săraci… 

– Vă mulţumesc pentru interviu.
Consemnare de Nicolae ROIBU 

Timpul, 16 martie 2009
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27. Salarii de 500 euro cu opt  
milioane restanţe?!

Comuniştii promit salarii de 500 de euro în timp ce, în fe-
bruarie 2009, restanţele la plata salariilor constituiau peste 
opt milioane euro. În general, promisiunile de majorare a sa-
lariilor şi a pensiilor din actuala campanie electorală au depă-
şit orice limită. Realizarea lor ar impune economia naţională 
să trudească exclusiv pentru acumularea fondurilor de salarii 
şi pensii, astfel riscând să revenim la „strălucita invenţie” a 
agro-comuniştilor de achitare a salariilor şi a pensiilor în bani 
cu mari întârzieri sau în galoşi, halate şi pălării de paie.

Deunăzi, vicepremierul şi ministrul Economiei Igor Do-
don, într-o pauză forţată a procesului de producţie de la fa-
brica „Bucuria”, le declara festiv bravilor „bombonari” mol-
doveni: „Începând cu 1 ianuarie 2009, salariile au crescut cu 
circa 20%. Noi nu facem promisiuni, noi avem fapte concrete 
şi bine argumentate economic… Pe viitor, salariul mediu pe 
economie urmează a fi majorat până la 500 de euro”.

Guvernul a intrat în actuala campanie electorală cu noi 
promisiuni de majorare a salariilor pentru unele categorii de 
bugetari şi a pensiei medii pentru limita de vârstă, cu 20 la 
sută. Efectul scontat al acestor „măsuri” nu-i altul decât men-
ţinerea în „câmpul electoral de gravitaţie” a alegătorilor din 
rândul celor 250 mii de bugetari şi 620 mii de pensionari.

Desigur, moldovenii, fiind cei mai săraci din Europa, au 
nevoie de majorări importante ale salariilor şi pensiilor, dar 
oare starea şi nivelul economiei naţionale permit aceste ma-
jorări? Nu vor afecta ele şi mai mult reformele social-eco-
nomice, nu sunt, oare, ele legate doar de dorinţa arzătoare a 
Familiei de a gestiona în continuare fluxurile financiare în 
această zonă a Eurasiei? Mă îngrijorează faptul că nici măcar 
riscurile politice ale crizei mondiale nu le diminuează comu-
niştilor „apetitul electoral”.
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Dar să revenim la cei 500 de euro promişi de Dodon. 
Deoarece ministrul nu aduce niciun argument economic şi 
nu precizează termenul când se va întâmpla această „minu-
ne”, vom încerca noi să facem un calcul: câte 500 euro lu-
nar, sau 6000 anual, la cele 1244 mii de persoane ocupate 
în economie, înseamnă 7,5 mlrd. de euro (105 mlrd. lei), sau 
echivalentul a patru sume anuale ale remunerării salariaţilor 
din volumul Produsului Intern Brut al anului 2008. Pentru a 
acumula această sumă în următorii patru ani este nevoie de 
o creştere economică anuală de 40 la sută. Un astfel de „pro-
iect” fantastic putea să se nască numai în capul lui Nikita 
Hruşciov, cel care prognoza în 1960 că vom ajunge în comu-
nism peste 20 de ani… Putem face un calcul şi mai simplu: 
un salariu lunar de 500 euro, sau 7000 lei, este de 2,75 de ori 
mai mare faţă de cel mediu în 2008, egal cu 2529 lei (180 
euro sau 233 dolari), pe care ultimul premier comunist l-a 
„prevăzut” în mărime de 300 dolari pentru luna decembrie 
2008. Chiar dacă, printr-o minune, se vor păstra ritmurile de 
creştere a salariului din anii celui de-al doilea mandat elec-
toral al comuniştilor (23% anual), nivelul de 500 de euro ar 
putea fi atins abia la sfârşitul anului 2013, cu condiţia că leul 
nostru va rămâne „tare” şi după 5 aprilie, şi cursul valutar nu 
va urca până la 20 de lei pentru un euro...

Mai important totuşi este altceva. Din cauza nemărginitei 
frici a comuniştilor de victoria Opoziţiei (aceasta se vede de 
la o poştă, pentru că prea mari le sunt păcatele faţă de ea) 
şi, deci, din cauza populismului economic şi social exagerat, 
a fost „anulată” legea economică obiectivă a creşterii mai 
rapide a productivităţii muncii faţă de creşterea salariului 
mediu. În opt ani de neocomunism, salariile din economie 
au crescut în medie cu 25,5% anual. Pe când productivitatea 
pe economie, calculată de noi conform datelor accesibile, a 
crescut anual cu 8,9%. PIB-ul pe cap de locuitor, în preţuri 
comparabile, a crescut în aceeaşi perioadă cu 6,55 la sută 
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anual. Aşadar, la 1% de creştere a productivităţii salariul 
mediu a crescut cu circa 3% şi nu invers, cum i-ar sta bine 
unei economii în creştere. Aceste proporţii antiştiinţifice le 
vor resimţi mulţi ani la rând viitoarele guvernări şi populaţia 
acestei ţări… Iată de ce nu se calculează şi nu se publică 
datele privind productivitatea la nivelul economiei naţionale 
– ca să nu se vadă de la înălţimea FMI şi a Băncii Mondiale 
„competenţa” guvernanţilor noştri în domeniul pronosticuri-
lor economice...

Ar mai fi ceva de spus. Atunci când am menţionat posibi-
litatea revenirii la practica nocivă a achitării cu întârziere a 
salariilor m-am bazat pe statisticile curente, pe care mi le-a 
arătat un actual şi viitor deputat ne-comunist şi ne-econo-
mist, dar cu gândire economică avansată. Conform acestor 
date, din ziua când s-a instalat „noul” guvern condus de Zi-
naida Greceanâi, restanţele la plata salariilor din economia 
naţională au crescut necontenit, depăşind la 31.01.2009 suma 
de 115 milioane lei (egală cu cea din noiembrie 1994 de pe 
vremea agro-comuniştilor) şi cu 65 la sută mai mare faţă de 
cea lăsată de predecesor la 31.03.2008 (de 70 milioane lei). 
Mă tem că acesta este doar începutul... Astăzi, până şi unele 
întreprinderi străine nu mai pot achita la timp salariile anga-
jaţilor.

După cele afirmate mai sus, să-i mai credem pe guver-
nanţii mincinoşi, care repetă ca papagalii, zi şi noapte, că 
pe noi criza mondială ne va ocoli? Pe ei, poate, dar pe noi 
nicidecum!... Iată o dovadă în plus că bolşevicii moldoveni 
activează în continuare conform principiului: „După noi, po-
topul...” .

Timpul, 20 martie 2009
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28. Guvernarea comunistă – marea  
spălătoare de bani publici

În atenţia viitorilor membri necomunişti ai Parlamentului, 
Guvernului, Centrului de combatere a crimei organizate, Pro-
curaturii Generale şi Curţii de Conturi. De această dată, vin cu 
nişte observaţii care, după un audit independent sau un control 
al altei curţi de conturi, pot deveni crestomatice pentru studen-
ţii de la facultăţile de drept şi de contabilitate şi audit.

Se pare că am fost ultimul autor care şi-a expus public ar-
gumentele (revista ,,Natura” din februarie 2004) despre ne-
cesitatea reconstrucţiei căii ferate Revaca–Căinari. Primul a 
fost regretatul jurnalist şi patriot Vasile Severin, Al cărui tată 
a participat la edificarea ei în perioada României Mari. Apoi 
a tras alarma Nicolae Dabija, prin grădina părinţilor căruia 
trecea această cale ferată, împreună cu regretatul fotograf şi 
patriot Petru Tudoreanu, care pătrunsese în tunelul de 700 de 
metri de la Bălţaşi, cu intrarea şi ieşirea aruncate de sovietici 
în aer.

Sunt departe de gândul că argumentele mele i-au făcut pe 
comunişti să adopte într-o jumătate de an o decizie istorică 
de reconstrucţie a segmentului dat, o adevărată operă a cre-
aţiei inginereşti româneşti din perioada interbelică. Această 
decizie a fost luată sub presiunea evenimentelor din august 
2004, când separatiştii au blocat magistrala la Tighina.

Din păcate, bucuria noastră n-a durat mult. Am urmărit 
mersul lucrărilor de reconstrucţie, înarmat cu aparatul foto 
şi camera video, parcurgând cu maşina şi pe jos cei 47 km de 
terasament. În prezent, aş putea ajuta căinărenii să-şi inau-
gureze un muzeu al istoriei acestei căi ferate, prezentând şi 
materialele adunate la Muzeul CFR din Bucureşti în aprilie 
2002. Iată şi motivele întristării noastre.

Comuniştii n-au dorit să refacă tunelul românesc constru-
it cu participarea specialiştilor italieni, motivând că ,,necesi-
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tă mult timp şi cheltuieli exorbitante” şi au luat-o ,,hăisa prin 
ponoare” pe terenurile celor 400 de proprietari, lungind-o cu 
4 kilometri şi ridicând-o spre cer, încât nici două locomotive 
nu pot aburca la deal un eşalon cu cinci vagoane. Pentru a 
micşora acest unghi de urcare, au săpat un canal uriaş de 
mai mulţi kilometri cu o adâncime de 15–20 metri, care a 
necesitat şi timp şi cheltuieli de două-trei ori mai mari de-
cât refacerea tunelului. Amintesc cititorilor: cu cât mai mare 
este devizul de cheltuieli, cu atât mai mari sunt posibilităţile 
de scoatere şi spălare a mijloacelor bugetare. Imediat după 
adoptarea acestui deviz, au avut loc alegerile parlamentare 
din 25 februarie 2005, care nu puteau fi câştigate fără sume 
uriaşe de bani...

În plus, chiar din primele luni, şi malurile acestui canal au 
început a se ponorî peste linia ferată, transformând-o într-un 
mare pericol pentru persoane şi mărfuri. Acum, un detaşa-
ment întreg de oameni cu tehnică trebuie să stea permanent 
de serviciu pentru a reface malurile alunecate... Însăşi cali-
tatea instalării liniei este inimaginabil de proastă, semănând 
cu ,,pişatul boului”, din folclorul românesc. Pe acest segment 
circulă un singur tren de pasageri – spre Basarabeasca – cu 
o viteză pe care o întreci mergând pe jos. Iar ca să ajungi de 
la Chişinău în portul de la Dunăre ai nevoie, în total, de-o zi 
şi-o noapte, şi de trei trenuri.

Nici segmentul de cale ferată Cahul–Giurgiuleşti nu este 
mai breaz: un volum enorm de lucru şi costuri uriaşe, calita-
tea şi securitatea lui lăsând de dorit. E suficient să amintesc 
că o bună parte de drum trece prin apele Prutului, care pot 
spăla terasamentul şi reduce considerabil securitatea trafi-
cului feroviar. Satele de pe malul stâng al Prutului se află 
în mare pericol. Locuitorii vor vedea asta după primele ploi 
torenţiale, asemănătoare celor din anul trecut din Carpaţi. 
Apele scurse de pe dealuri nu vor intra prea repede în râu 
din cauza terasamentului cu puţine şi mici scurgeri, înecând 
satele în apă...
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După darea în exploatare a portului Giurgiuleşti, au deve-
nit mai clare intenţiile „gestionarilor” acestor sume fabuloa-
se de bani publici şi graba exagerată a construcţiilor/recon-
strucţiilor date (sumele „gestionate” şi cele ale comisioanelor 
sunt atât de mari, încât nici nu risc să le prezint – nimeni nu 
mă va crede). În afara factorului electoral şi al spălărilor de 
bani publici, ,,gestionarii” pot deja exporta sutele de mii de 
tone de grâu cumpărate de la ţărani cu preţuri minime, dar 
vândute cu preţuri de zeci de ori mai mari în ţările înfometa-
te ale lumii... Dacă aş fi eu capul Familiei şi aş fi la fel de hap-
sân, imediat aş pune la cale falimentarea CFM – ceea ce deja 
se întâmplă – şi privatizarea ei, ca să pot efectua nestingherit 
exporturi din RM, mai ales că acum acestea pot fi făcute fără 
martori din Tighina şi Ucraina... La ce bun să mai împartă 
profiturile şi cu alţii, dacă le poate acapara doar Familia? Iată 
de ce comuniştii lui Voronin vor să obţină neapărat victorie 
în următoarele alegeri.

La aceste „obiective” mai pot fi adăugate: şoseaua Chi-
şinău-Sărăteni, de pe când comunistul şi consăteanul lui V. 
Voronin, Vasili Iovv, era ministru al Transporturilor; com-
plexele memoriale de la Şerpeni şi Chişinău; havuzul din 
scuarul Operei Naţionale şi monumentul lui Ştefan cel Mare 
şi Sfânt; Gara şi strada Pan Halipa din Chişinău; şoselele 
Chişinău–Condriţa şi Condriţa–Leuşeni; „lumânarea” de 
la Soroca, Stadionul republican şi Lacul comsomoliştilor; 
mănăstirile Căpriana şi Curchi şi multe altele, de care ştiu 
doar ultimii doi prim-miniştri comunişti – Vasile Tarlev şi 
Zinaida Greceanâi – şi care vor vorbi, probabil, numai după 
căderea pe veci a comuniştilor...

Timpul, 27 martie 2009
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29. PCRM vrea să vină la putere  
iarăşi prin minciună

,,Nu mai vrem niciun pic preşedinte bolşevic!”, ,,Un-doi, 
un-doi, comuniştii la gunoi!”, ,,Mai bine mort decât comu-
nist!”, ,,Jos comuniştii!”… Mai sunt oare valabile aceste lo-
zinci din perioada deşteptării noastre naţionale? 

Iată, am ajuns să aud şi asta: Zinaida Greceanâi (probabil, 
Greceanu până la deportarea părinţilor ei în Siberia de către 
comunişti), după un an de şefie la guvern, a adunat în ultima 
şedinţă a executivului mai multe laude de la Voronin decât 
predecesorul ei în timp de şapte ani. Mă furnica în spate când 
auzeam laudele care erau destinate electoratului neinformat, 
dar nu şi dnei prim-ministru. N-am de ce să-l laud pe Tarlev 
(poate doar pentru al său curaj de a descoperi pentru naţiu-
ne Centrul de finanţare electorală şi informaţii ,,Goebbels”), 
dar, în comparaţie cu premergătorul ei, Greceanâi a făcut doi 
paşi spre infern! Amintesc doar câteva din „reuşitele” pri-
mului/ultimului an de guvernare a acestei doamne: datoria 
externă a RM a atins cota astronomică de 4125,47 mln. USD, 
ceea ce alcătuieşte două treimi faţă de PIB; deficitul balanţei 
comerciale cu bunuri şi servicii a atins 3197,54 mln. USD sau 
55 la sută faţă de PIB; restanţele la plata salariilor din eco-
nomia naţională s-au dublat şi continuă să crească; a început 
să se micşoreze salariul mediu pe economie, preţurile majo-
rându-se cu aceleaşi ritmuri; leul a început să cadă şi va mai 
cădea ş. a. După aceste „succese” ale guvernului Greceanâi, 
preşedintele mai bine tăcea şi filozof rămânea…

În ultimele două luni de zile, am publicat zece materiale 
despre minciunile comuniste, lansate în actuala campanie 
electorală cu scopul de a minţi a treia oară populaţia celui 
mai sărac stat din Europa ca să voteze acest partid al min-
ciunii. Cei care au guvernat RM în ultimii opt ani au luat 
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cunoştinţă de respectivele materiale, dar n-au fost de acord 
cu ele, întrebându-se cum de îndrăzneşte un modest salahor 
de presă văcsuit cu frauduloase titulaturi să-i înveţe pe cei 
„aleşi” să guverneze lumea în care şi noi mai trăim… Ei sunt 
acei care nici măcar limba oficială a statului pe care îl conduc 
nu vor s-o înveţe şi s-o vorbească, fiindu-le greaţă de ea! De 
leii moldoveneşti nu le este greaţă, pentru că, imediat cum îi 
„câştigă”, îi şi schimbă pe euro. O fac în zilele când tot ei pro-
voacă „stabilirea” cursului de schimb mult sub 14 lei pentru 
un euro… Am observat şi ,,reacţii” la aceste materiale, fiind 
vizat, fără a fi nominalizat, în două articole scrise de către 
„patrioţii” din tainicul Centru ideologic stil Goebbels, tradu-
se şi semnate, ca de obicei, de mercenari. Şi, deoarece „ale-
şii” nu cunosc limba oficială a statului pe care îl conduc, nici 
n-au putut pătrunde în cele scrise de noi. De exemplu, unul 
dintre consilierii prezidenţiali în problemele economiei (sub-
terane, probabil, căci cea reală nu se prea vede) este deranjat 
de afirmaţiile unor ,,pseudo-experţi autohtoni” privind rolul 
remitenţelor în formarea PIB-ului, subliniind cu cerneală ro-
şie concluzia că „remitenţele de peste hotare nu contribuie la 
formarea PIB-ului”. Dacă emigranţii moldoveni s-ar abţine 
să trimită rudelor – vreo trei luni – bani pentru existenţă, 
poate că şi consilierii ar observa ce se întâmplă cu dinamica 
PIB-ului... Dar, deoarece minciuna este meseria lor – aceasta 
învăţând la şcoala superioară de partid –, cu minciuna au 
,,construit” comunismul şi tot cu ea vor să construiască şi 
economia socială (doar pentru moldoveni, căci pentru sine 
au construit deja o economie profund liberală!). Şi materia-
lul nostru despre comerţul exterior al RM le-a fost de folos 
consilierilor. Iată ce spun ei prin peniţa mercenarilor: „Nu 
mă pricep la astfel de statistici şi chiar le urăsc, dar chiar din 
presa de opoziţie am aflat cu toţii că România este campionul 
schimburilor economice cu RM. Oare succesul acestor relaţii 
nu-i aparţine şi preşedintelui Voronin?”. Această informaţie 
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l-a pus în gardă pe V. Voronin, recunoscând cu greu, la Bălţi, 
doar atât: ,,Încă puţin-puţin şi ei (românii – V.Ş.) se ridică pe 
primul loc (în relaţiile comerciale cu RM – V. Ş.)”. Voronin 
nu ştia, dar consilierii se temeau să-l indispună informându-l 
despre această performanţă dintre cele două state româneşti. 
Dar bine că nu ştia, căci, dacă ştia, nu mai admitea această 
intrare masivă a mărfurilor moldoveneşti pe piaţa româneas-
că, după ce Putin a închis pieţele ruseşti, în defavoarea mol-
dovenilor… Dacă vor mai rămâne la putere comuniştii, s-ar 
putea întâmpla să fim martorii unor relaţii economice mai 
proaste între românii de pe ambele maluri ale Prutului…

În concluzie: nervozitatea, frica şi minciunile cu duiumul 
denotă că şi comuniştii sunt conştienţi de posibila cădere a 
comunismului moldovenesc în ziua de 5 aprilie! Să ştiţi că 
Dumnezeu nu s-a înscris în acest partid ateist şi antihrist, 
aşa cum dorea primul comunist moldovean. Dacă totuşi, cu 
ajutorul falsificărilor masive, comuniştii mai câştigă o dată 
alegerile, am putea avea alegeri anticipate sau va începe o 
nouă etapă a mişcării de eliberare naţională. Adevărul e că 
încă nu suntem liberi, dar nici patrioţii nu s-au terminat pe 
acest petec de pământ românesc. Aceştia pot relua oricând 
lozincile pe care le scandau în Piaţa Marii Adunări Naţiona-
le: ,,Nu mai vrem niciun pic preşedinte bolşevic!”, ,,Un-doi, 
un-doi, comuniştii la gunoi!”, ,,Mai bine mort decât comu-
nist!”, ,,Jos comuniştii!”

Timpul, 3 aprilie 2009

30. Renumărarea voturilor ar putea coborî 
comuniştii sub o treime din sufragii

Era de aşteptat că ei, comuniştii, vor frauda masiv alegeri-
le, pentru că ei niciodată n-au putut câştiga alegerile în mod 
democratic, fără grave minciuni şi fraude electorale. Era de 
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aşteptat că tineretul se va ridica să-şi apere demnitatea, ade-
vărul şi viitorul. Numai că nimeni nu s-a aşteptat ca protestele 
paşnice să degenereze în vandalism, că vor fi incendiate sedii-
le Preşedinţiei şi Parlamentului (chiar dacă în acestea au fost 
compromise în ultimii ani Declaraţia de Independenţă a Repu-
blicii Moldova şi noţiunea de populaţie majoritară a acestui 
stat, transformând-o în cea de popor multietnic, cu rusa în 
calitate de limbă de comunicare). 

Este imposibil să nu priceapă protestatarii că acestea vor 
fi reparate nu din banii lui Oleg Voronin, Oleg Reidman sau 
Mark Tkaciuk, ci de firmele controlate de aceştia, dar cu ba-
nii părinţilor protestatarilor... Şi dacă te gândeşti bine cine ar 
fi fost cel mai mult interesat de această turnură a protestelor, 
răspunsul vine de la sine: comuniştii şi falşii lor amici din 
partiduţele care au făcut jocul comuniştilor.

Se pare că puţini s-au aşteptat la această ultimă variantă 
a luptei pentru putere – variantă gândită şi aplicată, cel mai 
probabil, de către consilierii vizibili şi invizibili ai lui Voro-
nin din „centrul Goebbels” (conform aprecierii ex-premieru-
lui V. Tarlev). Aceştia, se pare, într-adevăr s-au inspirat de la 
cei ce au aprins în anii ’30 Reichstagul la Berlin şi au insta-
urat pe zece ani fascismul în Germania. Aceasta se doreşte 
şi la noi, la paşnicii moldoveni?... Numai să nu fie căutate şi 
numărate cele 5 mlrd. de euro ale Familiei? Posibil, numai 
că de data aceasta comuniştii se tem de altă numărătoare. 
De posibila numărătoare repetată a voturilor care, dacă ar 
avea loc, i-ar putea lăsa cu cel mult o treime de voturi, pe 
care le-a „prezis cu aproximaţie” singurul sondaj al IPP. De 
ar mai fi avut loc unul repetat, în ajunul alegerilor, cine ştie 
dacă ar fi rămas comuniştii cu o cincime din voturi? Poate 
de asta, şi nu din lipsă de bani, nici nu a fost programat acest 
sondaj? Te întrebi şi te cruceşti cum puteau ei să câştige 61 
de mandate, cu opt mai multe – după opt ani de erodare la 
guvernare – faţă de alegerile de acu patru ani, dacă nu prin 
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fraudă electorală? Comuniştii încearcă acum să dea vina pe 
nevinovaţi, adică, pe opoziţia civilizată care vrea doar renu-
mărarea voturilor. Şi când a fost auzită această cerinţă, au 
luat foc Preşedinţia şi Parlamentul... Dar, ar putea să ardă 
întreaga republică, şi ei nu vor ceda! Pentru că prea mari le 
sunt păcatele şi prea mare le este frica de răzbunare a acestui 
,,popor multietnic” al Moldovei!

Timpul, 10 aprilie 2009

31. Nu în saci se află marea fraudă electorală

Vladimir Voronin s-a grăbit să „accepte” cererea Opo-
ziţiei de renumărare a voturilor, dar s-a făcut a uita că re-
numărarea presupune verificarea totalurilor renumărării cu 
procesele-verbale ale birourilor electorale şi cu listele elec-
torale, evident – după un control riguros al lor. Acest lucru îl 
cunoaşte oricine a activat într-un birou electoral, inclusiv de 
circumscripţie, sau a păşit vreodată pragul acestora. În caz 
contrar, n-are rost să pierzi timpul, scuturând de colb sacii cu 
buletine, pentru că nu în saci se află marea fraudă electorală, 
ci în listele electorale.

Nu este o noutate fraudarea alegerilor în RM, mai cu-
rând e o tradiţie. Este bine cunoscută axioma: comuniştii 
nu au câştigat niciodată, nimic, în mod onest, fără a recurge 
la minciună, fraudă, înşelăciune. Alegerile din 2001 au fost 
câştigate prin promisiunea că pâinea, băutura, combustibi-
lul vor fi ieftine ca pe timpul lui Brejnev, iar învăţământul 
şi asistenţa medicală – gratuite. În cele din 2005 nu le-au 
ajuns opt voturi ca să-l realeagă pe Voronin preşedinte şi le-
au găsit într-o singură noapte. După încă patru ani de ero-
dare la guvernare comuniştii, iată, au nevoie de un singur 
vot pentru a-şi realiza intenţiile, chiar dacă singurul sondaj 
arăta că ei vor câştiga, cel mult, 35% din sufragii. Cel de-al 
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doilea sondaj nici n-a fost efectuat – chipurile, din lipsă de 
bani. De fapt, le-a fost frică să nu arate că au şanse cotate la 
numai vreo 20 de procente. Căci, aţi văzut multe cazuri, în 
istoria democraţiilor contemporane când, după atâţia ani de 
erodare la guvernare, un partid să rămână majoritar fără a 
pune în aplicare cele mai ticăloase metode de manipulare şi 
fraudare? La noi, însă, acestea au depăşit orice imaginaţie. 
Astfel, s-a putut vedea că anturajul lui Voronin s-a înarmat 
foarte bine cu întreg arsenalul de tehnologii aplicate, pentru 
îndobitocirea popoarelor, de către bolşevici, NKVD, SS-ul 
nazist, Komintern, KGB, FSB, Mossad etc., organisme ce au 
victimizat milioane de oameni nevinovaţi numai ca să gu-
verneze o ţară sau, eventual, o parte a lumii.

Cei de la Chişinău, pentru a rămâne la guvernare, au adus 
la urne chiar şi... morţii! Adică – numeroşi răposaţi, unii cu 
ani de zile în urmă. Nu este întâmplător faptul că, în chiar 
ziua alegerilor, la Chişinău a prins a circula un banc sinis-
tru: „Unde-i tov. Voronin?”, îl întreabă Oleg Reidman, con-
silierul economic al lui Voronin, pe Mark Tkaciuk, consilier 
pentru ideologie, tot el şef al staffului electoral al PCRM. 
„E la CC (Cimitirul Central – V.Ş.). Are acolo o întâlnire cu 
alegătorii…”.

În această situaţie, era de aşteptat că lumea se va revolta, 
doar orice răbdare are o limită. Apar tot mai multe dovezi, 
extrem de concludente, că protestele paşnice ale tinerilor din 
Chişinău au degenerat în acte de vandalism, fiind provocate 
de chiar autorii scenariului. O dovadă la îndemâna oricui este 
şi faptul cum „savurează” autorităţile de la Chişinău această 
tragedie a tineretului studios, felul machiavelic de a transfera 
vina pentru aceasta pe România, deşi implicarea Rusiei este 
mai mult decât evidentă şi directă etc. Cât de perversă este 
optica liderilor de la Chişinău se vede şi din faptul că ei nu 
se arată deranjaţi de prezenţa continuă a armatei a 14-a ruse 
în RM, dar, în acelaşi timp, sunt dispuşi să declanşeze un 
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război fierbinte, nu rece, numai pentru că un provocator de-al 
lor a arborat harta României Mari şi Tricolorul românesc – 
care e şi al R. Moldova – deasupra Preşedinţiei!

Timpul, 16 aprilie 2009

 32. La Chişinău, comuniştii L-au  
răstignit pe Hristos a doua oară

 (Gânduri privind evenimentele din 7 aprilie 2009) 

 Consider că declaraţia preşedintelui V. Voronin de a pe-
depsi studenţii şi profesorii pe care îi consideră vinovaţi de 
eve nimentele din 7 aprilie curent are efec tul bumerangului. 
Cert e că în spatele altercaţiilor şi ale dezordinilor stau tot 
ei, V. Voronin şi compania, pentru a compro mite Opoziţia 
şi a distrage atenţia de la fraudarea alegerilor. De ce nu s-a 
dat foc la Guvern, la băncile lui Oleg Voronin sau la alte in-
stituţii?! Şi cum de a rămas intact biroul lui Voronin, lustra 
de circa 4 milioane de lei din holul Preşedinţiei?! Trezeşte 
indignare şi faptul că preşedintele Nero, după ce a provocat 
incendierea Parlamentului şi a Preşedinţiei ameninţă cadre-
le din învăţământ că pa gubele, estimate la 300 milioane lei, 
vor fi compensate din bugetul învăţământului. Dar, de fapt, 
aceste pagube s-ar putea transforma în câştig pentru firma 
fecioraşului, care participă la licitaţia pentru reparaţia edifi-
ciilor devastate.

Consider că avem nişte guvernanţi laşi şi mincinoşi, căro-
ra le-a venit rândul să plece. Dar nu înainte ca Voronin să fie 
adus pe băncile Tribunalului penal internaţional de la Haga, 
pentru crimele comise împotriva poporului său (am în vede-
re şi insultele aduse fraţilor de peste Prut).

Recurgând la torturi şi represiuni, Voronin a înţeles ul-
terior că Uniunea Europeană nu va tolera crima şi teroarea 
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şi a întors placa pe altă parte. Dar e prea târziu. Abia dacă a 
putut citi discursul scris de stiliştii din umbră, într-o elegantă 
limbă română: îi tremura şi vocea, şi fundul...

CAPITALA, 17 aprilie 2009

33. Voi începe cu România…

După cele întâmplate la Chişinău în ultima vreme, lumea 
tot mai des se întreabă cum şi cu ajutorul cui s-a putut ajunge 
la situaţia în care se află acum, după 5 aprilie 2009, R. Moldo-
va? Am şi eu o variantă de răspuns.

Să nu vă mire acest fapt, dar, spre bucuria comuniştilor, 
voi începe cu... România. Nu vreau să cobor tocmai la anul 
1940, când am fost lăsaţi pradă lui Stalin şi Hitler. Eveni-
mentele din ultimele zile au început în 1991, când România 
postdecembristă, mai mult de frică, a semnat un tratat de 
prietenie cu URSS (aflată, la acel moment, în agonie), prin 
care s-a declarat că Bucureştiul nu are vreo pretenţie terito-
rială faţă de Moscova, chiar dacă se vorbea tot mai insistent 
despre condamnarea Pactului Molotov–Ribbentrop şi lichi-
darea consecinţelor lui. Următorul pas ,,lunecos” a fost re-
cunoaşterea independenţei republicii cu denumirea istorică 
de Moldova (de ce nu fac acest lucru şi grecii faţă de Mace-
donia?), Cotroceniul grăbindu-se şi aici să fie primul. Dar pe 
cine a mizat România, în toţi aceşti ani, dintre forţele politice 
basarbene? Abia la 4 aprilie 2005 s-a văzut pentru cine s-au 
cheltuit atâţia bani, atâtea eforturi şi speranţe: pe cei care au 
făcut front comun cu comuniştii împotriva românismului.

Din păcate, nici măcar acum nimeni în România nu în-
cearcă să clarifice de ce s-a întâmplat aşa: de unde a venit ini-
ţiativa – de la Kremlin, de la Tel Aviv şi Washington sau de la 
Cotroceni? Cine sunt realii stăpâni ai situaţiei din România? 
De ce a vizitat Traian Băsescu Chişinăul în 2005, tocmai în 
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ajunul alegerilor, lăsând impresia că îl sprijină pe Voronin? 
Cine a impulsionat acest semnal – fals sau adevărat? Mai e 
un aspect al problemei: cine a reprezentat România la Chişi-
nău în ultimii ani? În ce a constat munca diplomaţilor trimişi 
la Chişinău, dacă ei nici măcar la evenimentele strict cultu-
rale româneşti nu se prezentau – nu mai insistăm din care 
motiv: din frică, laşitate, incompetenţă, comoditate, lipsă de 
patriotism etc.? Ştiu oare românii de bună-credinţă din Ţară 
ce ,,proiecte” finanţează Departamentul pentru românii de 
pretutindeni sau Institutul Cultural Român al neromânului 
Patapievici? S-a luat vreo atitudine faţă de excluderea Basa-
rabiei şi Nordului Bucovinei – primele victime ale comunis-
mului – din Raportul de cvasicondamnare a comunismului 
în România? Ia cineva în calcul fructuoasa colaborare a unor 
aşa-zişi patrioţi din România, care varsă lacrimi de crocodil 
pentru destinul minorităţilor din Ţară, dar trec cu vederea 
sau chiar sfidează tragedia basarabenilor şi nord-bucovineni-
lor? Cât face numai, în acest sens, atitudinea plină de rea-vo-
inţă a lui Nicolae Manolescu faţă de scriitorii basarabeni în 
ultimul său opus... Oare nu cumva pentru că aceştia au votat 
democratic pentru altă candidatură la funcţia de preşedinte 
al USR?

Nouă, basarabenilor, ni se creează impresia că, pe baza 
celor două state româneşti, actualmente se efectuează grave 
experimente ale unor forţe oculte. Aici, pe o insulă latină în 
oceanul slavon. Această impresie se bazează pe nişte eviden-
ţe care nu mai contenesc nici la Bucureşti, nici la Chişinău: 
bătălii politice înverşunate, procese juridice întemeiate şi ne-
întemeiate, condamnarea parţială, preferenţială a comunis-
mului, lupta cu securismul, care nu a mai fost dusă la bun 
sfârşit, stimularea transfugilor etc., etc. Suntem departe de 
gândul că la mijloc ar fi numai nişte orgolii politice sau nişte 
calcule exclusiv financiare.

Cât priveşte cel de-al doilea stat românesc, R. Moldova – 
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sau Basarabia, în genere  –, aceasta este, am spune, o zonă 
blestemată a Europei. Ţările Baltice, care au avut în ultimele 
secole un destin similar cu al nostru, de mult au revenit în 
familia popoarelor europene, pe când noi ne bălăcim pe loc, 
nici măcar identitatea naţională nu ne-am clarificat-o. Mai 
exact – nu ni se permite să ne-o declarăm liber. Ocupanţii 
ruşi, după ce ne-au furat trecutul, vor să ne confişte şi pre-
zentul, ba chiar şi viitorul copiilor noştri. Cum să nu crezi 
că aici ar fi o zonă de rezervă pentru experimente dintre cele 
mai alarmante: dacă nu se reuşeşte cu România, măcar aici 
să se facă o nouă naţiune, o nouă limbă, o nouă mentalitate, 
cu noi stăpâni? Or, pentru orice om bine intenţionat şi cu 
judecată sănătoasă este clar că R. Moldova poate dăinui 
un timp, ca stat independent, doar în baza adevărului is-
toric, a Declaraţiei de Independenţă din 1991. Deci, ca un 
al doilea stat românesc, cu limba şi istoria românească, 
cu o populaţie preponderent românească (80 la sută) şi 
în niciun caz ca o republică a unui „popor polietnic mol-
dovenesc”, vorbitor de limba rusă şi condus de străini.  
R. Moldova poate fi numai românească, în caz contrar 
rămâne o colonie, un poligon al armatei a 14-a a Federa-
ţiei Ruse, la fronrtiera cu UE.

Nu încape nicio îndoială că ruşii au aici un mare interes, 
dar, probabil, nu numai ei. Abia pe locul doi ar fi ruşii care, 
după experimentul kominternist din 1924 – crearea Republi-
cii Autonome Moldoveneşti dincolo de Nistru  –, în 1990 –’91 
au încercat să intre din nou în aceeaşi apă. Sfârşitul acestui 
experiment ar fi transnistrizarea actualei R. Moldova până 
la Prut, deşi se aud tot mai insistent voci ale „moldoveniş-
tilor statalişti”, ale şovinilor ruşi şi ale neo-kominterniştilor 
despre o „Moldovă Mare”, până la Siret şi Milcov. Intenţiile 
expansioniste ale ruşilor sunt cunoscute încă din sec. XVII, 
ei dorind să-şi croiască peste noi un coridor spre Balcani, 
spre Constantinopol – idee aberantă la care nu renunţă nici 
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astăzi, în acest scop menţinând capul de pod numit Transnis-
tria. Deloc nu ne este clar rolul Occidentului în această zonă. 
Numai cât face prezenţa la Chişinău a OSCE care, în ultimul 
timp, a luat o serie de decizii aberante privind diferendul 
transnistrean, perpetuarea prezenţei masive a Moscovei aici, 
iar şi mai recent, pe 6 aprilie 2009, acest organism – menit să 
promoveze democraţia – s-a grăbit să anunţe în R. Moldova 
„alegeri corecte”, chiar dacă erau evidente mai multe fraude 
electorale.

Graba aceasta a fost un semnal că alte organisme nu tre-
buie să se mai implice. E ceva ce aminteşte de pripeala Ko-
minternului din perioada interbelică, când se ,,coceau” aşa-
zisele revoluţii socialiste în sud-estul Europei. Pare suspectă 
starea de lucruri în care majoritatea organismelor europene 
sunt reprezentate la Chişinău, preponderent, de funcţionari 
de naţionalitate rusă, maghiară sau evreiască, vorbitori de 
limbă rusă care, în anumite situaţii, nici nu-şi ascund atitu-
dinea neprietenoasă faţă de România, ca să nu mai vorbim 
că au o atitudine pronunţat duşmănoasă faţă de românism. 
Aceşti funcţionari conlucrează foarte bine cu sfetnici şi alţi 
demnitari de-ai lui Voronin care, lucru ştiut bine la noi, sunt 
nepoţii celor care, la 28 iunie 1940, i-au întâmpinat cu flori 
pe ocupanţii sovietici, insultând şi agresând ostaşii români în 
tragica lor retragere.

Timpul, 23 aprilie 2009

34. Problema problemelor  
basarabene şi România

...Dar ce ar trebui să facă România mai departe pentru ar-
monizarea relaţiilor oficiale şi neoficiale dintre cele două ma-
luri româneşti ale Prutului? Nu încape îndoială că este dificil 
să menţii nişte relaţii normale cu o conducere de stat dominată 
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de un partid de ocupaţie, de factură kominternistă, adversar 
deschis al democraţiei şi al poporului în fruntea căruia a ajuns 
în mod fraudulos. 

Este suficient de bine cunoscut faptul că liderii kominter-
nişti de la Chişinău sunt nişte laşi, vulnerabili, pentru că „au 
pufuşor pe botişor” şi tare se mai tem de o revoltă, de o răz-
bunare populară, când va ieşi la suprafaţă tot adevărul despre 
numărul infinit de fărădelegi comise de ei. Totuşi, cred că 
diplomaţia românească, cea care l-a dat lumii pe N. Titules-
cu, iar acum avându-l în frunte pe Cristian Diaconescu, are 
un cuvânt greu de spus şi stăpânilor profitori ai pământului 
românesc dintre Prut şi Nistru. 

La rândul său, răspunzând atacurilor antiromâneşti per-
manente şi furibunde, întreprinse de slugile Kremlinului din 
Chişinău, preşedintele Traian Băsescu le-a amintit comuniş-
tilor, în recentul său discurs din Parlamentul României, că 
anularea consecinţelor Pactului Molotov–Ribbentrop rămâ-
ne actuală. Soluţii ar putea fi mai multe, probabil, însă una 
care ne inspiră optimism este procedura prin care România a 
redobândit Insula Şerpilor. O soluţie interesantă propusă de 
preşedinte este aceea a aducerii celor vinovaţi de la Chişinău 
în boxele acuzaţilor de la Curtea Internaţională de Justiţie de 
la Haga. Dacă România va face asta, ar fi extraordinar… 

În replică la penibila provocare a clanului comunist de la 
Chişinău, privind introducerea regimului de vize pentru ce-
tăţenii Uniunii Europene din România, preşedintele Româ-
niei a cerut guvernului modificarea Legii cetăţeniei printr-o 
ordonanţă de urgenţă, astfel ca birocraţia de până acum să 
fie mult redusă. Practic, dl Băsescu ne-a promis că acorda-
rea cetăţeniei române va fi urgentată la maximum pentru toţi 
basarabenii îndreptăţiţi la aceasta, indiferent de apartenenţa 
lor etnică. (Mare jale şi dezamăgire va mai fi în rândurile 
basarabenilor, dacă ultimii vor mai fi o dată traşi pe sfoară de 
către şefii de la Bucureşti…). 
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Ar fi bine de mers şi mai departe şi de inclus în acest pro-
ces de europenizare a locuitorilor din R. Moldova şi pe cei 
de pe malul stâng al bătrânului şi chinuitului Nistru, chiar 
dacă Transnistria n-a făcut parte din România interbelică, 
luând exemplu de la Bulgaria, care acordă cetăţenie bulgară 
şi semibulgarilor de la noi, chiar dacă Basarabia nu a făcut 
parte niciodată din Bulgaria… 

Aşadar, nu semnarea unui Tratat de bază între Chişinău şi 
Bucureşti, pe care-l doreşte foarte mult partidul comunist de 
ocupaţie, instigat de Moscova, ci accelerarea acordării cetă-
ţeniei pentru majoritatea populaţiei R. Moldova, şi revenirea 
la problema problemelor: condamnarea, până la capăt, a Pac-
tului Molotov–Ribbentrop (Stalin-Hitler), dacă se doreşte ca 
locuitorii băştinaşi majoritari ai R. Moldova să mai rămână 
ceea ce sunt – români. Şi punctum!

Timpul, 1 mai 2009

35. Doctrina economică a tkaciukism- 
leninismului moldovenesc

Nici Voronin, nici anturajul lui nu s-au aşteptat că vor re-
uşi un scenariu atât de genial în ultima campanie electorală. 
Ei ştiau că nici cele 35% prognozate de IPP nu le vor câş-
tiga (de aceea n-au insistat la un al doilea sondaj în ajunul 
scrutinului electoral). Or, modificarea componenţei birourilor 
electorale, includerea în liste a morţilor, activizarea radicală 
a Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi folosirea masivă 
a banilor cash în teritoriu le-au adus rezultate ce le-au depăşit 
aşteptările.

Ei însă nu s-au oprit, au mers mai departe: văzând, pe 6 
aprilie, că tineretul nu iartă falsificarea masivă a voturilor, 
au trimis provocatori să dea foc Parlamentului şi Preşedin-
ţiei, ca să dea vina pe Opoziţie şi pe România, pe care nu le 
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pot înghiţi consilierii stranii şi străini din cele două edificii. 
Astfel, ei cred că şi-au rezolvat o dificilă problemă politică… 
Apoi s-au grăbit să măture etajele, ştergând cât mai repede 
propriile urme, să înceapă reparaţiile, invitând firmele lor sau 
pe cele controlate de ei, şi să anunţe (ministrul Construcţiilor 
Baldovici) că toate lucrările vor costa 300 mln. lei (27 mln. 
USD). După care, însuşi capul Familiei, Vladimir Voronin, a 
anunţat cifra finală – UN MILIARD DE LEI! (90 mln. USD) 
sau 5,5% din Bugetul de Stat al RM pentru 2009. Dar veţi 
vedea că nici asta nu va fi ultima cifră, pentru că la comunişti 
pofta creşte mai repede decât la oamenii normali.

Cam asta ar fi doctrina economică a tkaciukism-leninis-
mului moldovenesc pe timp de criză mondială: să vinzi o 
„perlă privatizaţională”, cum e Hotelul „Codru”, cu 50 de 
milioane de lei şi să scoţi din bugetul Învăţământului un mi-
liard pentru reparaţia a două sedii aprinse tot de ei – repara-
ţie care, în definitiv, nu-i o prioritate naţională în contextul 
crizei. Mai ales că s-a şi găsit soluţia – Palatul Republicii, 
care ar putea găzdui Parlamentul până la depăşirea crizei 
economice… În schimb, scoaterea unui miliard de lei din 
bugetul Educaţiei va falimenta, înainte de toate, învăţămân-
tul naţional, căci cel rusesc – de la universităţile Slavonă sau 
Antropologică, bunăoară – nu va fi afectat, chiar se va întări. 
Va suferi cel naţional, care creşte şi educă „patrioţi români 
anti-statalişti şi anti-moldoveni”, vorba capului Familiei… Şi 
chiar dacă nu întotdeauna Voronin e autorul tuturor acestor 
mizerii, faptul că le acceptă cu plăcere de la anturajul său 
tkaciukisto-leninst îl face părtaş la crimă.

Pe lângă rezolvarea problemelor politice, anturajul lui Vo-
ronin a găsit o soluţie şi pentru criza economică – cea care, 
conform promisiunilor electorale comuniste, ar fi trebuit să 
ocolească Moldova. Ce-i drept, se pare că soluţia a fost găsi-
tă, ca de atâtea alte ori, nu pentru Moldova, ci… pentru Fa-
milie. Doar un exemplu: în timp ce în clădirea Parlamentului 
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mai pâlpâia încă focul, vameşii şi grănicerii noştri priveau 
miraţi – dar în tăcere – la camioanele cu materiale scumpe 
de construcţii şi mobilă de birou sofisticată, care aşteptau să 
intre în Moldova. Pentru cine oare?...

În opt ani de guvernare comunistă multe s-au întâmplat 
în RM, care se vor termina rău pentru Voronin şi Familia sa. 
Anturajul lui Voronin – după ce va termina reprihvatizarea 
proprietăţilor autohtonilor – se va apuca de averile lui Voro-
nin-jr., iar celui bătrân îi vor găsi ac de cojoc. Iar moldovenii 
vor rămâne robii străinilor în propria ţară, dacă nu vor înlă-
tura consecinţele fraudei electorale din 5 aprilie 2009.

Timpul, 8 mai 2009

36. Relaţiile economice moldo-române,  
aproape de cota zero

În ultimele două săptămâni, am trecut de trei ori vămile 
spre România şi UE. Cu ochii mei am văzut un tablou aproa-
pe că apocaliptic, asemănător cu cel din perioada cortinei de 
fier: spre UE stau la coadă doar cinci-şapte automobile, spre 
CSI – una-două maşini sau chiar niciuna.

Astfel, m-am convins încă o dată că am avut dreptate, 
concluzionând în câteva articole că, dacă vor mai rămâne la 
putere comuniştii, s-ar putea întâmpla să fim martorii unor 
relaţii economice mult mai proaste între românii de pe am-
bele maluri ale Prutului. Acum, pot zice şi mai mult: dacă 
comuniştii nu vor ieşi cu gâtul frânt din actuala criză, relaţii-
le economice dintre cele două state româneşti riscă să ajungă 
la cota zero. 

Nu doar vămile pustii, ci şi ultimele statistici confirmă 
această concluzie. În primul trimestru al anului în curs situ-
aţia din comerţul exterior a continuat să degenereze cu rit-
muri accelerate: exportul a alcătuit doar 280 mln. USD sau 
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cu 62,3 mln. USD (18,2%) mai puţin faţă de perioada similară 
a lui 2008. Aceeaşi tendinţă a avut loc şi cu România, chiar 
dacă a rămas campion la exporturile moldoveneşti în această 
ţară (titlu câştigat după ce Putin a închis pieţele ruseşti, pen-
tru vinurile noastre): în primele trei luni ale anului curent, 
RM a exportat în România mărfuri şi servicii în valoare de  
57,3 mln. USD (20,5% din totalul de exporturi al RM), dimi-
nuând cu 11,5% (sau cu 7,4 mln. USD) faţă de primul trimes-
tru al anului 2008. A trecut mai puţin de o lună după ultimul 
articol pe tema dată şi, din păcate, concluziile noastre au în-
ceput să se adeverească: bănuiesc, ei au înţeles (sau poate mi-
nistrul rus de Externe, pe 24 februarie, le-a „deschis ochii” 
la acest pericol?) că, dacă vor lăsa lucrurile în acest domeniu 
să evolueze de la sine, apoi, peste puţin timp, poate avea loc 
integrarea economică a celor două state româneşti (dar, şi cea 
europeană), şi atunci, cât mai rămâne până la reîntregirea 
politică a statelor vecine româneşti?… 

A fost aleasă şi soluţia pentru rezolvarea acestei proble-
me dificile: incendierea Reihstagului moldovenesc, arbora-
rea pe clădirile oficiale ale statului a Tricolorului românesc 
şi acuzarea României de aceste păcate. A urmat trimiterea 
acasă a ambasadorului român, introducerea regimului de 
vize pentru cetăţenii europeni din România, care s-a trans-
format, practic, în interzicerea intrării cetăţenilor români în 
RM. Urmările acestor bolnăvicioase decizii dictatoriale deja 
sunt palpabile: sute de mii de dolari a pierdut RM doar din 
neparticiparea românilor de pe malul drept al Prutului la ma-
nifestări culturale şi economice, expoziţii, simpozioane, con-
ferinţe etc. de pe malul stâng. Dar vor urma pierderi enorme, 
de sute de milioane de euro, din fondurile europene pentru 
proiectele de colaborare transfrontalieră a RM cu UE, deci, 
cu România. Plus miliardul de lei pentru ,,euroremontul” (re-
paraţii la standarde vest-europene) celor două edificii de stat 
arse… Dar cât au pierdut cetăţenii RM din cauza nesemnării 
Tratatului privind micul trafic de frontieră cu România?
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Cine va evalua aceste sume şi cine va răspunde pentru 
aceste crime împotriva poporului pe care comuniştii pretind 
că îl conduc spre UE? În acest caz, ei sunt nu doar româno-
fobi, ci şi moldofobi, care iubesc acest popor moldovenesc 
doar trei luni în patru ani (în campania electorală), iar trei ani 
şi nouă luni îl mulg de energii şi-i sug ultimii bănuţi, ca să se 
îmbogăţească Familia şi câţiva străini din jurul ei. 

Timpul, 29 mai 2009

37. Unde a dispărut Fiul cu miliardele Tatălui?

Dedic acest articol memoriei bunului nostru prieten anti-
comunist, anticominternist şi luptător înverşunat pentru cauza 
dreaptă românească din Basarabia – Andrei Vartic.

Regretatul Andrei Vartic a exemplificat în ultimul său 
articol Războiul civil din al treilea mandat de ce „al treilea 
mandat al dictatorului, dacă va fi să fie, va fi cel mai sânge-
ros” şi „...de ce al treilea mandat al lui Voronin trebuie, cu 
orice preţ, tăiat din rădăcină, iar dictatorul – trimis „la odih-
na pe care o merită”, după faptele sale”.

Cu această ocazie, mi-am amintit că, pe la mijlocul ul-
timei campanii electorale, s-a tot „vehiculat” în presa noas-
tră ideea precum că Oleg Voronin a părăsit R. Moldova cu 
tot capitalul său financiar – în jur de 3 mlrd. USD (cel mai 
probabil – în Croaţia prietenului tatălui său, Stjepan Mesić, 
în unul din cele două oraşe balneare de la Marea Adriatică 
– Dubrovnik sau Pula, ultimul mai fiind şi capitala istro-ro-
mânilor croaţi). Şi deoarece, într-adevăr, Fiul plecase, vărul 
său, şeful SIS-ului moldovenesc, ca să ascundă suspectatele 
miliarde de ochii şi gura moldovenilor, a scurs imediat, prin 
oamenii săi din popor, după prima informaţie, o altă (dez)-
informaţie, mai şocantă de trei miliarde de ori – că Fiul a 
plecat în Occident să-şi trateze, chipurile, ...leucemia provo-
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cată de duşmanii statalităţii moldoveneşti ascunşi în sânul 
opoziţiei...

Zvonul cu leucemia, desigur, l-a acoperit pe cel cu miliar-
dele, şi lumea – după ce se înfuriase de-a binelea pentru mi-
liardele exportate, care vor lucra din gros pentru ţara lui Me-
sić, dar nu pentru ţara noastră –, a început să-l deplângă pe 
bietul Fiu, care, chipurile, este la un pas de moarte. Mai mult 
chiar, deja se răspândise zvonul că şi Fiica e la fel de bolnavă, 
şi Nepoţeilor nu le mai ajunge miliardul ca să se trateze în 
Occident, chiar şi Tatăl părea mai bolnav ca niciodată... Doar 
cei doi consilieri, Mark Tkaciuk şi Oleg Reidman, păreau 
mai fericiţi ca niciodată (ne mira faptul că cel de-al treilea 
„consilier”, Vladimir Socor, a devenit mai îngrijorat ca ni-
ciodată). Şi nimeni nu poate înţelege până în prezent de ce: 
pentru că miliardele au aterizat cu bine într-un loc de nădejde 
(pentru cine?) sau pentru că funcţia supremă rămâne vacantă 
şi ei o pot revendica pentru cel indicat de Kominternul de 
azi?... A doua variantă nu mai merge, deoarece comuniştii 
n-au mai putut smulge de la Opoziţie „votul de aur”...

Timpul, 5 iunie 2009

38. Adio, Albania! Drumurile noastre  
se vor întâlni vreodată?

 
După opt ani de neocomunism, nivelul nostru economic nu 

mai poate fi comparat cu cel al Albaniei. R. Moldova deţine în 
prezent locul 141 în lume la volumul PIB, de două ori mai mic 
faţă de cel al Albaniei. Alaltăieri, comuniştii lui Voronin au 
reinstalat-o pe Zinaida Greceanâi în funcţia de prim-ministru, 
alături de întreaga sa fostă echipă, care pe 3 mai curent şi-a 
prezentat demisia... în grup.

Premierul-„salvator” al economiei noastre naţionale atunci 
declara cu mândrie: „La sfârşit de mandat putem afirma cu 
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toată certitudinea că toţi indicii-ţintă, importanţi, asumaţi în 
Programul „Progres şi Integrare” au fost îndepliniţi, iar cu ei 
şi acele angajamente asumate de guvernarea actuală în plat-
forma electorală din anul 2005”. Nici mai mult, nici mai puţin: 
într-un an de şefie la guvern doamna noastră ,,de fier” a înde-
plinit chiar şi platforma PCRM-2005?! Oare aşa să fie? Şi ce 
măsurători statistice folosesc comuniştii, încât ating „culmile” 
progresului economic şi social într-o perioadă atât de scurtă?... 
Din clipa în care R. Moldova şi-a declarat independenţa, mai 
mulţi ani în şir noi, moldovenii, într-un fel ne consolam cu 
un lucru: că nivelul economic al statului nostru îl depăşea pe 
cel al Albaniei, aflându-ne pe penultimul loc printre ţările 
europene. Dar, în 2005, după patru ani de guvernare neo-
comunistă, Fondul Monetar Internaţional practic a consta-
tat moartea clinică a economiei noastre naţionale, declarând  
R. Moldova cel mai sărac stat din Europa.

Albania, fostul nostru reper de comparaţie, din momentul 
când s-a debarasat definitiv de ideologia şi dictatura comu-
nistă, după zece ani de rătăciri şi căutări, a ales sincer calea 
accelerată şi consecventă spre integrarea nord-atlantică şi 
europeană, promovând adevăratele reforme în toate domeni-
ile. În prezent, Albania, membră NATO (din 1 aprilie 2009), 
potenţial membru al UE din 2015, conform datelor FMI se 
află pe locul 112 în lume la volumul PIB, iar acest indicator 
per locuitor constituie 5323$, al 103-lea în lume.

Am cutreierat de două ori această ţară în lung şi-n lat în 
căutarea consângenilor noştri români (aromâni), care nu sunt 
acolo, vorba lui Mihai Eminescu, „colonişti, venituri, oame-
nii nimărui ci ... sunt autohtoni, populaţie nepomenit de ve-
che, mai veche decât toţi conlocuitorii lor”. Am cutreierat-o, 
deci, şi am văzut cu ochii dinamica acestui stat balcanic, 
convingându-mă că Albania este un stat-şantier, un stat-ac-
celerat şi nu mai poate fi comparat cu al nostru, care în opt 
ani de guvernare neocomunistă şi de mimare a reformelor 
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democratice şi economice, a fost furat în aşa măsură, încât 
R. Moldova s-a pomenit într-o prăpastie economică nemai-
întâlnită în Europa.

R. Moldova deţine în prezent locul 141 în lume la volumul 
PIB, care-i de două ori mai mic faţă de cel al Albaniei, po-
pulaţia fiind cu doar 10 la suta mai numeroasă faţă de cea a 
Albaniei. În consecinţă, PIB-ul moldovenesc pe cap de locu-
itor este de 2,22 ori mai mic faţă de cel al Albaniei. Conform 
CIA, această diferenţă este şi mai pronunţată…

În prezent, economiştii comunişti din preajma lui Voronin 
pentru consolarea şefului trebuie să caute alte ţări – bază de 
comparaţie pentru nivelul economic al R. Moldova „asigu-
rat” de ei în opt ani de guvernare, de exemplu, Burkina Faso 
sau Mozambic, căci putem jigni Albania, dacă am continua 
să ne mai comparăm cu ea. Mai mult decât atât, nu cred că 
avem şanse să ajungem la nivelul ei economic nici peste un 
secol, dacă nu ne vom debarasa de comunişti în această vară 
toridă şi din punct de vedere politic. Chiar dacă Albania ar 
încremeni la nivelul economic actual, R. Moldova, cu ritmu-
rile ei actuale de creştere economică, ar atinge nivelul acestei 
ţări abia peste 10–12 ani. Dar albanezii nu-s moldoveni şi 
nu sunt conduşi de comunişti incompetenţi şi hapsâni, prin 
urmare, ei vor continua să se dezvolte. Aşa că, adio, Albania! 
S-ar putea ca drumurile noastre economice să nu se întâl-
nească niciodată. 

Timpul, 12 iunie 2009

39. Voronin – pionul, Roşca – campionul 

Ultima mutare a lui V. Voronin pe tabla de şah a politicii 
moldoveneşti, cea cu numirea fostului lider al Mişcării unio-
niste de eliberare naţională din Basarabia în funcţia de vice-
prim-ministru, coordonator al structurilor de forţă din guver-
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nul Greceanâi-2 (oare ce grad militar trebuie să ai ca să fii 
numit coordonator peste toţi generalii moldoveni?), l-a făcut şi 
pe Toma Necredinciosul să se întrebe: cine, de fapt, este pionul 
şi cine este adevăratul stăpân în R. Moldova? 

Dacă ne mai amintim, opt luni în urmă, a mai avut loc 
o mutare identică – cea cu readucerea, pe 27.10.2008, a lui 
Gheorghe Papuc în fruntea Ministerului de Interne, după ce 
Voronin îl alungase din această funcţie şi îl plasase în arest la 
domiciliu (pe 31.03.2008), Papuc fiind suspectat de implicare 
în traficul celor 200 kg de heroină, în valoare de zece mili-
oane de euro, provenită din Afganistan şi destinată Europei 
de Vest...

Cum să-l numeşti de bună voie pe fostul lider al Mişcării 
unioniste proromâneşti în această funcţie, ştiind din start că 
gestul dat îţi reduce simţitor electoratul rusofon? Sau peste 
ce bariere psihice şi psihologice trebuia să treacă Voronin 
ca să-l reinstaleze pe Papuc acolo de unde îl alungase pen-
tru grave păcate cu şapte luni mai devreme? Argumentele 
politice şi cele logice pentru asemenea mutări pur şi simplu 
lipsesc. 

La asemenea paşi te poate împinge doar o forţă majoră, 
o forţă mult mai importantă decât însuşi V. Voronin cu fiul 
său iubit, sau întreaga lor Familie, o forţă identică/compara-
bilă cu, să zicem, Mafia internaţională a drogurilor, cea care 
s-a globalizat înaintea economiei mondiale reale. Varianta 
cu Putin, Kremlinul, ruşii în genere se pare că nu mai ţine, 
chiar dacă unii politicieni de pe malul Bâcului insistă atât 
de mult pe această variantă, pentru că şi Rusia de mult nu 
mai aparţine ruşilor. Ea va putea reveni sărmanilor ruşi doar 
atunci când va fi stoarsă de enormele ei bogăţii subterane, 
supraterestre, subacvatice, supraacvatice etc. Sau mai crede 
cineva că problema numită „Transnistria” poate fi rezolvată 
de Voronin, Smirnov, Putin, Iuşcenko? 

Nimeni din ei nu o va putea rezolva, atâta timp cât de ea 
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(de Transnistria) au stringentă nevoie aceste forţe, care i-au 
adus la putere şi dirijează din umbră acţiunile sus-numiţi-
lor. Se părea că Familia Voronin şi-a atins scopul suprem: a 
devenit cel mai bogat clan din R. Moldova, Fiul (fără Noră), 
cu majoritatea capitalului, a aterizat într-un loc de mare sigu-
ranţă (aşa cred Ei!) din Europa, iar pentru liniştea poporului 
şi a clienţilor lor mai continuă să funcţioneze FinComBanca 
şi câteva companii de construcţii...

Mă întreb şi eu, ca şi mulţi alţii, care doar se întreabă: De 
ce Voronin, fiind atât de bogat, dar şi atât de obosit, luptă cu 
atâta înverşunare pentru al treilea mandat comunist, riscând 
enorm cu falsificarea fără limită a scrutinului din 5 aprilie 
sau incendierea şi devastarea celor două clădiri oficiale ale 
statului, împreună cu originalul Declaraţiei de Independenţă 
şi carnetul de membru PCRM al lui Marian Lupu? De ce este 
gata el să declanşeze un război civil aici (prima încercare 
a şi fost făcută pe 6–7 aprilie curent), numai să nu plece la 
odihna pe care poate deja o merită? Sau poate că adevăratul 
stăpân încă nu-i permite să plece, pentru că mai are nevoie de 
el? Doar mai sunt de pri(h)vatizat Căile Ferate ale Moldovei, 
„Telecom”-ul, „Termocom”-ul, portul Giurgiuleşti, pămân-
turile mănoase ale ţăranilor moldoveni, pământuri care se 
„odihnesc” de 20 de ani şi, în bună parte, au scăpat de chi-
micalele lui Nikita Hruşciov; mai este de efectuat naţionali-
zarea comunistă a proprietăţilor ultimilor oameni de afaceri 
moldoveni, cum ar fi Anatol şi Gabriel Stati de la ASCOM, 
Anatol Câşlaru de la CARMEZ, încă vreo câţiva, şi repri(h)-
vatizarea lor în favoarea unor venetici de marcă, aduşi aici de 
către anturajul străin nouă din preajma lui Voronin-pionul...

Ştie oare Voronin că tot aceştia o să-i împuţineze zilele 
şi miliardele acumulate pe sudoarea celor 3,5 milioane de 
moldoveni? Păcat că n-a învăţat nimic în această viaţă! Nici 
el, nici soţia lui, nici copiii lui...

Timpul, 26 iunie 2009
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40. Nici ploile torenţiale nu ne pot  
spăla de comunism

Iată că, spre bucuria ţăranilor moldoveni, ieri-dimineaţă 
Dumnezeu ne-a trimis şi nouă ploi. Odată cu ele au început 
şi necazurile chişinăuienilor. În timpul acestor ploi, aproape 
torenţiale, în mai multe zone din capitală s-au format aglome-
raţii îngrozitoare de automobile. În această perioadă a zilei, 
s-a întâmplat să fiu şi eu în apropierea Gării din Chişinău, 
numită de moldoveni şi Gara Mare. Ceea ce am văzut şi am fil-
mat ar alcătui subiectul unui capitol aparte al istoriei acestei 
instituţii, care, de când a fost construită, a tot avut de înfruntat 
şi asemenea probleme.

În cei opt ani de guvernare comunistă, în R. Moldova au 
fost spălate sute de milioane de lei pentru construcţia şi re-
construcţia Căii ferate moldoveneşti (despre aceste spălări 
de bani şi scopul lor am mai scris la această rubrică). Chiar 
a avut loc şi o reparaţie capitală a Gării din Chişinău, fiind 
cheltuite câteva milioane de dolari pentru a-i da o înfăţişare 
europeană, cum le place comuniştilor să se laude. Dar nu s-a 
găsit o jumătate de milion de dolari ca să se construiască o 
canalizare modernă în piaţa din faţa Gării din Chişinău, ca şi 
chişinăuienii, şi oaspeţii să scape odată şi odată de probleme-
le inundaţiilor. Pentru această investiţie deosebit de necesară 
Chişinăului erau suficiente doar sumele comisioanelor din 
spălările de milioane, dacă ele nu nimereau în buzunarele 
comuniştilor... Nu s-a întâmplat aşa ceva. Deci, chişinăuienii 
vor continua să înconjoare Gara sau chiar oraşul ca să nu se 
înece în lacul ce se formează în timpul ploilor mari în faţa 
Gării. Televiziunile şi ziarele comuniste de la Chişinău vor 
trâmbiţa în gura mare că Dorin Chirtoacă e de vină pentru 
aceste necazuri ale chişinăuienilor... De vină, însă, nu este 
actualul primar general, ci comunismul basarabean, care, 
din păcate, încă n-a putut fi spălat nici de ploile torenţiale...

Timpul, 10 iulie 2009
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41. Va ieşi R. Moldova din comă-nism  
după 29 iulie?

Multă lume se întreabă: oare într-a cui favoare electo-
rală să fie scandalul sexual de la consulatul „ţării vecine”? 
Cu această ocazie, mi-am amintit de perioada mandatului de 
deputat 1998–2001, când veneam la Parlament primul şi ple-
cam ultimul dintre deputaţi (în acei aproape trei ani de depu-
tăţie am scris două cărţi şi am pornit-o pe a treia). Curăţenie 
în birouri se făcea dimineaţa, iar seara lucram liniştit şi ni-
meni nu bănuia că în biroul meu este cineva...

Adeseori, după orele de lucru, în biroul vecin, unde se 
afla un coleg parlamentar din fracţiunea de opoziţie a comu-
niştilor, se auzea mai întâi clinchet de pahare, apoi scârţâit 
de podele (nu cumva de aceea au dat foc Parlamentului cu tot 
cu podele?) şi strigăte feminine de plăcere în clipele supreme 
de extaz... Îmi încurcau rău de tot la activitatea mea de cre-
aţie, dar nu reacţionam, pentru că îmi era ruşine pentru ei, 
pentru mine şi pentru sărmanii alegători ai comuniştilor de 
atunci. Îi lăsam în pace până îi auzeam cum câte unul pleca 
la WC-ul de la etaj… Şi apoi, tot câte unul coborau de la etaj 
şi, trecând pe lângă postul de poliţie, plecau la soţia sau soţul 
lor să povestească, probabil, ce zi grea de lucru au avut, săr-
manii... Curând m-am convins că asemenea aventuri amo-
roase le plăceau la mai mulţi deputaţi care urau democraţia. 
Mai ales celor urâţi de-i lua dracul, care căutau prietene de 
drum, tinere şi frumoase, în lungile delegaţii parlamentare... 
Şi acum stai şi te gândeşti: ei n-au niciun păcat de răscolesc 
această grămăjoară de rahat?... Cu adevărat, comuniştii au 
adus Republica Moldova în comă şi reanimarea ei este posi-
bilă doar dacă moldovenii vor scăpa de aceşti incompetenţi 
pofticioşi de sex, de keks şi de cash în sume deosebit de mari...  
Desigur, acest film porno a fost făcut peste Prut, poate şi 
„actriţa-porno” tot de acolo este şi deci de acolo veni, făcând 
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o mică pauză la Chişinău la omănaşii de la Omega Subterană 
şi retransmisă omănaşilor care graseiază de la Cur-entul (nu 
aruncaţi cratima!) bucureştean, hrăniţi pe săturate din gazele 
ruseşti de gazdele porceşti din Rusia înstrăinată...

Timpul, 17 iulie 2009

42. Hora Unirii la moldovenii din Caucaz 

Am încercat în tot felul să scap de rubrica „Enciclopedia 
minciunilor comuniste”, pe care am folosit-o până acum, dar 
n-am putut. Vă pare, probabil, cam îndoielnică îmbinarea 
asta – Hora Unirii şi minciunile comuniste. După opt ani de 
comunism sălbatic românofob, cum poţi să pui un lucru sfânt 
pentru toţi românii alături de ceva satanic? Am încercat să 
evit „apropierea” acestor lucruri, care se resping, dar n-am 
reuşit.

În octombrie 2008 a venit la Chişinău, la Congresul di-
asporei moldoveneşti, organizat sub egida lui Voronin, o 
mică delegaţie din Federaţia Rusă, reprezentând românii 
moldoveni din Caucazul de Nord, din localitatea Moldavan-
skoie, raionul Krâmsk, ţinutul Krasnodar. Cea mai în etate 
participantă a delegaţiei, Vasiliţa (Vasilina) Ghimpu-Budu-
rin, de 79 de ani, trebuia să interpreteze în concertul de gală 
câteva cântece moldoveneşti aduse din Caucaz, pe care le-a 
moştenit de la străbunii ei ajunşi acolo în secolul al XIX-lea 
din Codrii Basarabiei – pământ încorporat pe atunci în com-
ponenţa Rusiei ţariste. Pentru a ieşi în scenă, mătuşa Vasiliţa 
avea nevoie, desigur, de un costum naţional, pe care nu avea 
de unde să-l procure în Caucaz. Organizatorii congresului au 
împrumutat un costum pe potrivă de la Filarmonica Naţio-
nală, de la Capela corală „Doina”. Costumul, chiar dacă era 
din perioada sovietică, îi căzuse interpretei tronc la inimă şi 
l-a „cerşit” de la preşedintele Voronin pentru a-l lua cu ea 
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în Caucaz. Comunistul nr.1, atotputernic şi bun ca orice co-
munist la... promisiuni, pe loc i-a spus că acest costum îi va 
aparţine în continuare Vasiliţei Ghimpu... La câteva minute 
după concert, Voronin a dispărut, iar bătrâna interpretă a fost 
rugată de către responsabilii de la Filarmonica Naţională să 
restituie costumul mult râvnit... În următoarele zile, Voro-
nin n-a mai apărut la întâlnirile cu reprezentanţii diasporei 
moldoveneşti. Probabil, pentru că nu s-au mai făcut filmări 
pentru cele trei televiziuni proprezidenţiale din RM...

Deoarece un an mai devreme o vizitasem pe mătuşa Vasi-
liţa la casa ei din Caucaz, unde am fost primit ca un oaspete 
dorit şi drag, am hotărât s-o ajut. Avea ea nişte ruble ruseşti, 
am mai pus şi eu nişte lei moldoveneşti şi i-am procurat de la 
întreprinderea de artizanat din preajma Filarmonicii un cos-
tum moldovenesc de toată frumuseţea. După ce mai văzuse 
acolo şi o cămaşă frumoasă pentru bărbatul ei drag, Toader 
Morari, mi-a mărturisit că şi-o doreşte şi pe asta, pentru că 
este invitată să interpreteze câteva cântece moldoveneşti la 
concertul de Revelion la televiziunea locală din Krasnodar, 
iar în primăvară, la 15 martie 2009, vrea ca la jubileul său de 
80 de ani să fie ambii îmbrăcaţi în costume naţionale. Spu-
nea că, după moartea lor, ar fi bine să fie înmormântaţi în 
aceleaşi haine... N-am rezistat şi i-am îndeplinit şi acest sfânt 
„moft”. Mai mult chiar, am procurat o carte verde, am um-
plut un rezervor de benzină şi am plecat cu ea la fratele ei, 
Vasile Ghimpu, la Tepliţa, raionul Arţiz, regiunea Odesa, la 
serbarea lui de 75 de ani de la naştere şi 50 de ani de căsă-
torie... Pentru că i-am făcut un bine, a insistat să vin la ei în 
vizită în vara anului curent, promiţându-mi că-mi va inter-
preta nişte cântece pe care nu le-a auzit încă nimeni de la ea 
şi că n-am să regret niciodată cheltuielile suportate până în 
Caucaz şi înapoi...

A venit vacanţa studenţilor mei şi, în a doua jumătate a lu-
nii iunie, am luat-o spre Caucaz de unul singur, cu mult încer-
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cata mea „Toyota”... Drumul a fost lung şi interesant, dar cu 
multe surprize din partea miliţiei ucrainene şi a celei ruseşti, 
ca şi acum doi ani... Mătuşa Vasiliţa m-a aşteptat precum 
promisese. Totuşi, între timp, fusese internată la terapie in-
tensivă în Novorosiisk, pe urmă s-a tratat la un spital din ace-
laşi oraş şi nu mai avea vigoarea de altădată... După o bogată 
masă moldovenească, i-am îmbrăcat pe bătrâni în costumele 
pe care le probaseră deja de două ori (la TV Krasnodar şi la 
aniversarea mătuşii) şi i-am condus în Casa cea Mare din casa 
lor, mai apoi – în curtea casei şi în grădina proaspăt prăşită, 
unde am făcut o sumedenie de fotografii... Ei ziceau că aşa 
arătau străbunii lor la hora satului înainte de a pleca în Caucaz 
în sec. XIX, unde ţarii ruşi le promiseseră „marea şi sarea”.  
A sosit şi clipa mult aşteptată a surprizei promise, de care 
mătuşa Vasiliţa nu uitase nici chiar după necazurile prin 
care a trecut... M-a rugat să pornesc dictafonul şi – după 
două cântece patriotice româneşti, de la mijlocul secolu-
lui XX, dar mai ales după cel de-al treilea număr al pro-
gramului mătuşii Vasiliţa – am încremenit cu dictafo-
nul în mână... Cel de-al treilea număr interpretat a fost... 
HORA UNIRII! A cântat Hora Unirii, dar a dansat-o 
doar cu mâinile... Puterile n-o mai slujeau ca odinioară. 
La întrebarea mea de unde a învăţat-o, că doar basarabe-
nii din actualele frontiere ale R. Moldova, de unde încă 
nu plecaseră pe atunci străbunii moldovenilor din Caucaz, 
n-au participat la Unirea Principatelor din 24 ianuarie 1859, 
mi-a răspuns că nu ştie nimic de Unirea Principatelor, dar 
Hora Unirii o ştie de la cei trei ofiţeri români – inteligenţi 
şi culţi, cu un auz muzical de invidiat – care au stat la ei 
în casa din Moldavanskoie în timpul operaţiunilor militare 
din cel de-al Doilea Război Mondial... Mătuşa Vasiliţa mi-a 
mărturisit că, de 65 de ani, nu a mai cântat nimănui Hora 
Unirii. Mă întreb cum de a memorizat-o, deoarece pricep 
de ce n-a cântat-o vreodată în public. Dacă nu o interpre-
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ta pe ascuns, sub plapumă, rămâne doar o singură variantă: 
măreţia şi puterea acestei sfinte melodii pentru cei cu inima 
română, indiferent pe ce meridian sau paralelă ale globu-
lui pământesc s-au aflat şi se mai află ei până în prezent....  
Aşa am sărbătorit noi, trei români – mătuşa Vasiliţa Ghimpu-
Budurin, moş Toader Morari şi subsemnatul –, aniversarea a 
150-a de la Unirea celor două Principate Române – Moldova 
şi Muntenia...

P.S. – Un bun prieten de la Alba-Iulia, care a auzit/citit despre 
evoluarea mătuşii Vasiliţa la Chişinău în toamna anului 2008, m-a 
rugat s-o conving pe ea şi pe încă vreo câţiva moldoveni din Cau-
caz să accepte să viziteze Alba-Iulia în toamna anului curent, orga-
nizându-le un program special pentru a cunoaşte România nu doar 
din auzite. În timpul ultimei mele vizite în Caucaz, când am văzut 
starea sănătăţii mătuşii Vasiliţa, nici n-am încercat să-i tulbur li-
niştea cu această propunere. Dar n-a fost o problemă să-i conving 
pe alţi moldoveni de acolo să facă o excursie gratis în frumosul şi 
faimosul Ardeal. Criteriul a fost unul singur: să poată comunica 
româneşte cu românii ardeleni. Şi pentru că mi-ar trebui un va-
gon întreg ca să-i pot duce pe toţi vorbitorii de grai moldovenesc 
pe care i-am contactat în ţinutul Krasnodar, inclusiv din rândurile 
celor tineri, care mai comunică acasă „moldoveneşte” prin cele opt 
sate caucaziene vizitate de mine, am hotărât să le pun o condiţie: 
să posede paşaport pentru străinătate. În asemenea caz, am rămas 
cu doar patru posibili călători în România. Acum, aştept cu nerăb-
dare luna septembrie, când vor veni la Chişinău cei patru moldo-
veni caucazieni ai mei, să-i încarc în mult încercata mea „Toyota” 
şi să-i duc acolo unde, poate, nici n-au visat să ajungă vreodată. 
Am convingerea că ei, apoi şi alţi moldoveni din Caucaz, vor dori să 
revină în România. Nu neapărat gratis...  

Timpul, 13 august 2009
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43. În zodia infinitului 

Dacă TIMPUL nu se năştea, acum opt ani, odată cu re-
venirea masivă, prin minciună, a ciumei roşii la putere, ne 
înglodam pentru vecie în ocupaţia comunistă. TIMPUL este 
prima din cele trei publicaţii naţionale şi democratice de lim-
bă română de la noi, care au declarat şi au câştigat, până la 
urma, războiul deschis împotriva neocomunismului şi a neo-
kominternaţionalismului rusolingv aciuat în centrul capitalei 
noastre…

TIMPUL a întors speranţa într-un viitor demn, european 
şi prosper, în rândurile moldovenilor sănătoşi. Acest element 
sănătos, cu ajutorul presei sănătoase, după opt ani de luptă 
politică, a venit la putere. Aceasta-i o dovadă că nu trebuie să 
lăsăm mâinile în jos. Felicitări pentru victorie!

Dar, ca victoria să rămână peste ani, folosiţi-vă din plin 
statutul de „câine sanitar” al societăţii. Monitorizaţi pas cu 
pas evoluţiile alianţei democrate şi trageţi alarma atunci când 
va devia de la cele promise electoratului.

Venind în Canada, am luat cu mine mai multe ziare TIM-
PUL, să-i bucur pe noii mei cunoscuţi cu noutăţi din Basara-
bia română. Zadarnic! Ei toţi vă citesc pe internet. Nu uitaţi: 
cifra opt este şi un simbol al infinitului. Deci, aţi intrat în 
zodia infinitului. Dumnezeu să vă ajute!

Vasile Soimaru,  
din casa scriitorului Corneliu Florea, 

Winnipeg, Canada 
Timpul, 13 septembrie 2009
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44. „Literatura şi Arta” a trezit  
românul din mine

 („Literatura şi arta” la 55 de ani)

Aceasta s-a întâmplat în toamna anului 1987, după o ple-
nară „incendiară” a Uniunii Scriitorilor din Moldova, când 
am început să-i fac curte: eu aveam 38, EA -33 de ani de 
la naştere. Vârsta ne permitea să ne îndrăgostim reciproc şi 
pentru totdeauna... Asta s-a şi întâmplat: în 22 de ani nu ne-
am despărţit nici pentru o săptămână! Chiar dacă plecam pe 
un timp în drumurile mele, când reveneam o căutam cu in-
sistenţă si nu mă lăsam până nu o găseam... Fără elixirul EI 
nu puteam merge mai departe...

Colecţia mea cu Săptămânalul îndrăgit în cei 22 de ani de 
dragoste reciprocă a crescut necontenit de la număr la număr 
şi a ajuns până la cifra de 1144... Aici aş putea pune punct 
amintirilor mele despre revista îndrăgită! Dar n-o fac!

Acum, când privesc în urmă la cei 22 de ani trăiţi împre-
ună cu EA nu-mi pot închipui ce s-ar fi întâmplat cu mine 
dacă nu o întâlneam pe EA, cine ar fi putut-o înlocui dacă 
EA nu exista în genere sau dacă dispărea din viaţa mea? No-
roc, că în ultimii ani s-au născut încă două ziare tari de limbă 
română de orientare naţional– patriotică şi democratică, care 
alături de LA îmi alină sufletul meu zbuciumat, şi-mi încarcă 
bateriile pentru încă o săptămână de viaţă... Orice zi de joi 
o încep cu EA şi nu trec la alte treburi până nu-i sorbesc şi 
ultima literă... Aceasta a devenit o tradiţie în viaţa mea, o 
adevărată artă de a sorbi din ea şi a merge mai departe...

LA! La mulţi ani buni cu mulţi şi credincioşi prieteni !!!

Literatura şi arta, 1 octombrie 2009
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45. Economia, Cartea, LITERA şi TIMPUL 

La întâlnirile mele cu cititorii basarabeni, adeseori sunt 
întrebat de ce, într-un fel, am trădat meseria de economist şi 
m-am apucat de scris şi de fotografie... Răspunsul meu este 
că nu am trădat profesia care mă hrăneşte şi nici nu am de 
gând să o fac, cel puţin până la pensie... Dar, în ultimii ani, 
m-am reapropiat de cultură, de oamenii de litere şi arte, pen-
tru că drumurile mele pe meridianele globului pământesc şi 
experienţa mea de viaţă m-au întărit în convingerea că fac-
torul-cheie al creşterii economice şi al nivelului de viaţă este 
CULTURA! Cea mai înaltă productivitate şi cel mai înalt 
nivel de trai l-au asigurat naţiunile cu cel mai înalt nivel de 
cultură... Şi invers: naţiunile cu un nivel redus de cultură au 
fost cele mai jefuite de străini şi, material, au dus-o cel mai 
prost...

De la Revoluţia noastră basarabeană au trecut deja două 
decenii, dar cine n-a observat (eu am şi calculat) că econo-
mia noastră naţională ori se prăbuşeşte, ori stagnează, iar 
calitatea producţiei şi nivelul productivităţii sunt în continuă 
scădere. Chiar şi mult lăudata creştere economică din „octo-
nalul” neocomunist şi neokominternist de la noi n-a fost nici 
mai mult, nici mai puţin decât o stagnare ascunsă (nu şi de 
ochiul economiştilor necomunişti). Nivelul real al bunăstării 
moldovenilor este cel mai scăzut de pe continentul european. 
Şi cauza nu este alta decât scăderea necontenită a nivelului 
de cultură a forţei de muncă, a resurselor umane din R. Mol-
dova. Aceasta-i o axiomă şi nu voi insista cu alte argumente 
pe tema dată. 

De aceea salut iniţiativa Cotidianului TIMPUL şi a Edi-
turii LITERA privind popularizarea cărţii la moldoveni. Mai 
mult decât atât: voi sprijini personal iniţiativa. Procurând 
TIMPUL – câte un exemplar în plus – în fiecare vineri, am 
să adun şi un set din această serie de minunate cărţi şi voi 
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face o donaţie bibliotecii şcolii din satul meu natal, care m-a 
făcut pe mine cititor şi autor de cărţi... Fac apel către oame-
nii politici, de afaceri şi intelectuali, către moldovenii care, 
temporar, activează peste hotarele R. Moldova şi au posibi-
litatea să-şi ajute şcolile care le-au deschis drumul în viaţă.  
Într-un ceas bun, Bună iniţiativă!

Timpul, 27 octombrie 2009

46. Cine a pierdut ultimele alegeri  
parlamentare din R. Moldova:  
PCRM-ul sau MOSSAD-ul?

(O gazetă subterană pe cale de dispariţie învinuieşte  
ruşii şi ungurii de Revoluţia Română de la 1989)

În septembrie curent, reveneam din Vestul ,,sălbatic” aca-
să, în Europa civilizată, cu un „stadion” zburător de tipul Bo-
eing-777. Vecinul meu de avion nici nu a observat când m-am 
aşezat lângă el. Citea o carte, cu maximă atenţie şi cu maxi-
mă viteză. Curiozitatea mea creştea de la o pagină întoarsă 
la alta. Coperta era învelită şi nu vedeam măcar titlul acestei 
cărţi. Dar, pe la miezul nopţii, veni şi timpul ...prânzului. 
Vecinul meu puse cartea în buzunarul de la scaunul din faţă 
şi se grăbi la WC, probabil să se spele pe mâini... În acest 
scurt timp cât a lipsit, am reuşit să-mi sting niţel curiozitatea, 
aflând doar titlul acestei cărţi, scrisă în limba engleză: 

BY WAY OF DECEPTION: A Devastating Insider’s Por-
trait of the Mossad (PE CALEA DEZINFORMĂRII: un por-
tret devastator al Mossad-ului, făcut din interior).

Revenind acasă, după câteva zile de adaptare la fusul 
nostru orar, am reuşit să mă documentez despre lucrarea 
din care vecinul meu „sorbea” de parcă-l hipnotizase cine-
va. Cartea a văzut lumina tiparului în Canada în 1990, fiind 
semnată de jurnalistul canadian Claire Hoy şi de un fost ofi-
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ţer al „Mossad”-ului, Victor Ostrovsky, un evreu deosebit de 
curajos, născut în Canada, la Edmonton, în 1949, la 28 no-
iembrie, din mamă israeliană şi tată evreu canadian imigrant 
din Rusia.

Lucrarea provocase la apariţia ei o adevărată revoluţie 
mediatică în lume, pentru că pentru prima dată un subtil 
cunoscător al „Mossad”-ului l-a descris ca pe un aşezământ 
extrem de secret, ramificat şi puternic, din noua generaţie de 
instituţii suprastatale care dirijează, din umbră, globalizarea 
suficient mediatizată şi la noi. Tocmai această instituţie de o 
jumătate de secol dă mare bătaie de cap întregii omeniri prin 
serviciile ei de ,,inteligenţă”, spionaj şi operaţiuni speciale 
etc., etc.

În 1986, la doar patru ani de la riguroasa selectare pentru 
încadrare în aceste „organe”, cu tot riscul pentru viaţa sa, 
Victor Ostrovsky a demisionat, revenind în ţara sa de origi-
ne, Canada. Asta s-a întâmplat după deziluzia vizând unele 
momente mai picante din activitatea acestei organizaţii, mai 
ales după ce i s-a propus „cu insistenţă”, de către colegul său 
de serviciu, să întreţină o partidă de sex, explicându-i-se că, 
chipurile, toţi din organizaţia respectivă trebuie să fie gata 
oricând – în interes de serviciu, spre binele naţiunii şi al sta-
tului – pentru o „partidă de... plăcere”, indiferent de ce sex 
ar fi partenerul. Atunci V. Ostrovsky a decis că nu mai are 
ce face acolo unde se trece peste orice limite ale demnităţii 
omeneşti, inclusiv ale celei bărbăteşti... Şi dacă se trece peste 
orice limite în cadrul „Mossad”-ului, atunci ce-i poate opri 
pe angajaţii şi „colaboratorii săi externi” (lista cărora depă-
şeşte 35 de mii de agenţi, dintre care 20 de mii sunt activi) 
să comită orice fărădelege în orice colţ al lumii li s-ar cere 
să o facă?

Comparând faptele şi informaţiile descrise de Victor Os-
trovsky în cartea sa cu realităţile din ultimii opt ani de la noi, 
vrând-nevrând te bate gândul dacă nu cumva R. Moldova, 
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după 2001, s-a aflat sub controlul direct al acestei misterioase 
,,organizaţii”... Şi, dacă ar fi aşa, cum să nu te întrebi: de ce 
atunci comuniştii au pierdut alegerile având un ,,curator” atât 
de solid: pentru că „agenţii” au fost proşti sau alegătorii mol-
doveni au devenit mai deştepţi? Şi, dacă totuşi le-au pierdut 
– de ce atunci îl împing pe Voronin să agraveze şi mai mult 
criza politică de la noi în loc să-l convingă să plece la odihna 
binemeritată, după ce a „fericit” opt ani moldovenii?... Şirul 
de întrebări poate fi continuat. Numai că nu ştiu dacă Vo-
ronin şi fostul/actualul său anturaj sunt la fel de curajoşi ca 
Victor Ostrovsky, încât să ne răspundă la toate întrebările 
noastre. 

Mi-am amintit de acest episod cu „ocazia” apariţiei în ul-
timele zile la Chişinău a unui serial publicat într-o gazetă 
subterană, pe cale de dispariţie, a comuniştilor moldoveni, 
şi ei (comuniştii şi nu moldovenii!) pe aceeaşi cale, a dis-
pariţiei. Serialul seamănă leit cu altele scrise în limba rusă 
de către,,colaboratorii antropologi” de la Centrul Ormega, 
traduse şi redactate în română la New York, semnate şi pu-
blicate de către un „spion” român, care moare de foame la 
Chişinău, material în care pentru prima dată în istoria co-
munismului moldovenesc se insistă pe ideea că doar ruşii şi 
ungurii au organizat Revoluţia Română în decembrie 1989. 
De aici apar alte întrebări: dacă nu este aceasta o dovadă în 
plus că comuniştii autohtoni nu se mai bucură ca altădată de 
sprijinul ruşilor şi al ungurilor, dacă vizita-fulger la Mosco-
va a celor doi preşedinţi – fostul şi viitorul – nu este legată 
de apariţia acestor materiale ,,publicitare” într-o gazetă sub-
terană, repet, pe cale de dispariţie , controlată şi finanţată 
din acelaşi Centru Ormega, finanţat la rândul său de către 
un cetăţean rusolingv (Liderman din Orientul Apropiat) din 
resturile de la spălăturile masive de bani în apa Bâcului din 
anul 2007, şi, în sfârşit, dacă aceasta nu este ultima dovadă 
că Marian Lupu va fi votat „cu plăcere” de către comunişti 

www.ro
man

iid
inj

uru
lro

man
iei

.ro



105

dacă nu vor dori să-şi piardă dinţii de pe urma furtunilor care 
deja se întrezăresc dinspre nord-estul rusesc, furtuni care pe 
comuniştii rusofoni din R. Moldova nu i-au atins deloc opt 
ani la rând?...

Literatura şi arta, 12 noiembrie 2009;
FLACĂRA lui Adrian Păunescu, 

nr. 47, 27 noiembrie – 1 decembrie 2009

 
47. Chestionar “LA”: 

Cu ce sentimente vă despărţiţi de anul 2009? 
Ce aşteptaţi de la 2010?

„În 2009 am devenit MILIONAR… În 2010 voi dubla 
MILIONUL…

Anul Taurului, pentru un “dublu taur”, nu putea fi decât 
unul bun... Dar n-a fost doar unul bun ci unul foarte bun: în 
acest an, în pofida unor pronosticuri demografice pesimiste, 
am schimbat cu succes prefixul din „cinci” în „şase”, am mai 
parcurs cu automobilul încă 55 mii de kilometri de la Cauca-
zul de Nord şi Cotul tragic al Donului liniştit până la Luţkul 
trădării noastre şi Maramureşul Mic al marii istorii medieva-
le, apoi prin toţi Balcanii până la Marea Ionică şi „capitala” 
aromânilor greci – Aminciu. Astfel, în luna octombrie 2009, 
în zilele când rotunjeam un sfert de secol de şoferie fără ac-
cidente rutiere (nu şi fără amenzi...) am devenit şi eu în sfârşit 
milionar... Milionar în kilometri parcurşi cu cele trei Jiguli-
uri ruseşti, un Opel german şi o Toyota japoneză... O parte 
din aceste drumuri a intrat, altă parte îşi aşteaptă rândul să 
intre, în diverse compartimente ale proaspătului Web-site, 
lansat de Ziua Unirii pe 1 Decembrie 2009: www.romanii-
dinjurulromaniei.ro

În 2010 voi deveni dublu milionar: se va naşte pe lume 
cel de-al doilea nepoţel. De la Anul Tigrului nu vreau nimic 
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mai mult. De-ar trece mai repede, pentru că în 2011, între 
27 august şi 25 septembrie, le voi aduce românilor o nouă 
surpriză...”

Literatura şi arta, 31 decembrie 2009

48. De la Podul de flori, la podurile economice

La 6 mai curent vom sărbători 20 de ani de la primul şi ul-
timul din istoria recentă Pod de flori peste Prut: un eveniment 
frumos, măreţ, demn de înscris în cronica viitoarei, celei de-a 
cincea, Uniri a românilor din istoria lor – după cea din 1600 
sub Mihai Viteazul, cea din 1859 sub Cuza Vodă, cea din 1918 
sub regele Ferdinand şi cea din vara anului 1941 sub mareşa-
lul Ion Antonescu... 

Din păcate, constatăm că după acel pod de flori puţine 
altele s-au mai construit... Le putem enumera pe degete: 

a. Deschiderea pentru tinerii basarabeni a posibilităţii de 
a studia în şcolile superioare şi în liceele româneşti, dar după 
care mulţi au rămas în România sau au plecat mai departe în 
Occident, sau, şi mai rău, au completat rândurile şomerilor 
basarabeni în perioada guvernării neokominterniste; 

b. Deschiderea, în 1991, şi dezvoltarea primei instituţii 
naţionale de învăţământ economic superior din istoria Basa-
rabiei – Academia de Studii Economice, care s-a făcut mai 
mult cu efortul personal al regretatului profesor bucureştean 
Paul Bran, al premierului moldovean de atunci Valeriu Mu-
ravschi, al unor fruntaşi ai învăţământului economic din 
Chişinău; 

c. Intrarea masivă cu ajutorul Familiei Voronin a „Petrom”-
ului pe piaţa petrolieră basarabeană, dar care, se pare, a slujit 
mai mult Familia decât moldovenii („Rompetrol”-ul , care nu 
s-a aliniat Familiei, a rămas, practic, la început de cale...); 
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d. Deschiderea, în 1998, a BCR-Chişinău, care abia acum, 
în timpul guvernării democratice, îşi ia avânt cu adevărat.

Şi cam astea-s cele mai importante „poduri” constru-
ite cu ajutorul României postdecembriste în Basarabia. 
Dar iată că, după 20 de ani de la acel istoric pod de flori, vine 
la Chişinău şeful statului român, Traian Băsescu, asemenea 
unui Moş Crăciun, cu desaga plină de daruri pentru copiii 
basarabeni de astăzi, cetăţeni europeni de mâine. Este ade-
vărat că de la promisiuni până la realizări e o distanţă mări-
cică, dar eu cred în realitatea acestor promisiuni şi nu pentru 
că Traian Băsescu îşi trăieşte cel de-al doilea şi ultimul man-
dat de preşedinte, dar pentru că el a venit şi ca preşedinte al 
unui stat-membru al UE şi NATO. 

Mai important: Traian Băsescu are unica şansă să intre 
în istoria bimilenară a românităţii, aşa cum au intrat Mihai 
Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, regele Ferdinand şi mareşa-
lul Ion Antonescu... Cred că nu ne vom mira dacă, în viitorii 
ani, vom fi cu toţii plăcut surprinşi de cea de-a cincea Unire 
a românilor în UE, sub conducerea preşedintelui-unificator 
Traian Băsescu.... Şi atunci românii de pe ambele maluri ale 
Prutului vor uita de speculaţiile (?) unei părţi a presei de la 
Bucureşti cu privire la flota română sau cu privire la succe-
sele simpaticei ministre Elena Cocoş (Udrea).

Timpul, 4 februarie 2010

49. “Aceste eforturi pot fi interpretate  
ca o răzbunare a mea împotriva celor  

care au încercat să mă lipsească de  
bucuria de a fi român”

“Dacă am compara cele două capitale româneşti – Chişi-
nău şi Bucureşti, la capitolul românism, apoi adevărata capi-
tală trebuie recunoscută Chişinăul”
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Cine este Vasile Şoimaru? 
Până prin 1987–1988, când am deschis primul, în viaţa 

mea, manual de Istorie a românilor (de Constantin şi Dinu 
Giurescu), eram un moldovean convins, cu slabe cunoştinţe 
de limbă literară română şi de istorie naţională, care făcusem 
Facultatea de economie, apoi doctoratul în acelaşi domeniu 
şi publicasem patru cărţi de specialitate şi, toate, în limba 
rusă, cu creierii “neinfectaţi” de românism sau mai corect – 
spălaţi cu Derro de românism de către ocupanţi…

După 1989 m-am tratat definitiv de boala moldovenismu-
lui! Dovada? Ani la rând vizitez şi adun cu propriile forţe 
materiale despre românii din jurul României, care au intrat 
în prima ediţie a albumului meu ROMÂNII DIN JURUL 
ROMÂNIEI ÎN IMAGINI (tipărit în anul 2008). Aceste efor-
turi pot fi interpretate ca o răzbunare a mea împotriva celor 
care au încercat să mă lipsească de bucuria de a fi român… 
şi continui să lucrez pentru a 2-a ediţie a albumului care va fi 
cel puţin de două ori superioară – calitativ şi cantitativ.

Românismul pe care-l manifestaţi, îl regăsiţi şi la ro-
mânii din România?

Îl regăsesc mai rar… La kilometru pătrat sau la mia de 
locuitori, desigur! Dar, în marea capitală, Bucureşti, şi mai 
rar… Dacă am compara cele două capitale româneşti – Chi-
şinău şi Bucureşti, la capitolul românism, apoi adevărata ca-
pitală trebuie recunoscută Chişinăul. Poate, pentru că (încă) 
nu are un Institut Cultural Român cu un Patapievici în frun-
te, care toacă milioane de euro ale românilor împotriva cul-
turii lor. Iar şefii Statului român sunt neputincioşi în faţa lui/
lor…

Există vreo şansă de unificare a Basarabiei cu Româ-
nia?

În orice caz, şanse am avut şi avem mai multe decât au 
existat, după 1989, politicieni-români, bărbaţi adevăraţi, pe 
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ambele maluri ale Prutului, care să dorească acest lucru … 
Cei de pe malul stâng al Prutului nu vor să-şi piardă fotoliile 
şi paşapoartele diplomatice, iar cei de pe malul drept nu-şi 
doresc belele geopolitice în plus, în timp ce-şi numără veni-
turile din businessul politic. 

Aţi vizitat de curând Canada. Cum vi s-a părut comuni-
tatea moldoveană şi cea română de acolo?

Am vizitat Canada la invitaţia medicului şi scriitorului 
Dumitru Pădeanu din Winnipeg ca să cunosc Comunita-
tea română de acolo. Prima escală a avut loc la românii din 
franţuzescul Montreal şi mare mi-a fost mirarea să găsesc în 
incinta Comunităţii române şi una ,,separatistă” – a moldo-
venilor… La întrebarea mea: ,,Ce-i cu separatismul acesta şi 
în Canada? Nu ne ajunge cel din Transnistria faţă de R. Mol-
dova sau cel basarabean faţă de România?”, răspunsul m-a 
dezarmat, m-a lăsat fără replică: “După cum vezi, noi aici 
am făcut Unirea! Pe când şi voi, cei de acasă, o veţi face?…” 
Acest lucru s-a repetat şi în alte oraşe canadiene pe care  
le-am vizitat.

Ce mesaj puteţi transmite comunităţii române şi moldo-
vene din Quebec şi din Canada?

Să nu uite ei şi să-i ajute pe copiii şi nepoţii lor să nu uite 
că sunt români, urmaşi ai lui Traian şi Decebal, ai lui Ştefan 
cel Mare şi Mihai Viteazul, ai lui Cuza Vodă, ai altor per-
sonalităţi marcante ale Neamului, care au făurit, apoi au şi 
ocrotit Marea Unire din 1918… Şi Bunul Dumnezeu, care a 
creat naţiunile, vrea acest lucru!

Consemnare de Cristian BUCUR 
IMPACT, 26 februarie 2010, Montreal, Canada
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50. Ultimii comunişti ai Europei au asigurat 
în timpul guvernării lor o creştere economică 
„durabilă şi stabilă” ca un balon de săpun…

Aproape zilnic trec pe lângă extrema de sud a CC-ului 
(Cimitirul Central) din Chişinău, unde, după renovarea Me-
morialului „eliberatorilor”, au crescut ca ciupercile după 
ploaie zeci de cavouri, adevărate mausolee din beton, granit 
şi marmură pentru viitoarele înhumări ale răposaţilor aleşi. 
De fiecare dată, mă întreb care să fie oare rostul unor inves-
tiţii de zeci de mii de dolari, dacă alături de aceşti investitori 
mor oamenii ca în timpul Holodomorului moldovenesc. În 
satul meu natal, Cornova, de exemplu, în această iarnă au 
decedat de frig, boli şi foame 13 oameni şi s-a născut doar 
un singur copil.

O familie din trei persoane, care n-a avut bani să pro-
cure măcar un lighean de cărbuni, a îngheţat toată într-o 
noapte de ger cumplit. Este satul care nu i-a lăsat să moară 
de foame pe Voronin şi familia sa în anii când erau în „ile-
galitate şi săraci, lipiţi pământului”. În fruntea gospodăriei 
colective de atunci se afla un comunist venit din alt sat, pe 
care Voronin, preşedintele de mai târziu, l-a trimis amba-
sador în CSI, chiar dacă acela are o pregătire diplomatică 
de gradul zero.

În aceste condiţii de genocid au fost aduse mai toate sate-
le noastre, iar liderii kominternişti ai PCRM zilnic fac decla-
raţii cu care te năucesc despre aşa-zisele „minuni economi-
ce şi sociale”, realizate de ei în aproape nouă ani de aflare la 
putere, criticând vehement primele rezultate – mai mult de-
cât vizibile şi pozitive – ale actualei guvernări democratice.  
Am numărat şapte astfel de „minuni”, cărora comuniştii le 
fac publicitate pe toate căile, sperând să revină la putere, ca 
să scape de puşcăriile plângăreţe după ei...
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Una dintre ele este mult trâmbiţata creştere economică, 
care doar economiştilor de factură comunistă li se pare un 
progres. În ultimii nouă ani, Produsul Intern Brut al R. Mol-
dova a crescut cu 48,2% sau 4,5% anual. Numai în nouă luni 
ale lui 2009 – primul an de criză mondială şi la noi –, cât 
economia s-a mai aflat sub presiunea comuniştilor, acest in-
dicator s-a diminuat cu 9%. În 2001, comuniştilor le-a reve-
nit o economie care asigura un volum al PIB-ului, în preţuri 
comparabile, egal cu cel din anul 1965 şi de aproape trei ori 
mai mic faţă de anul 1990. După creşterea de 48,2%, bia-
ta noastră economie naţională, în mari chinuri, a avansat cu 
cinci ani, de la 1965 la 1970! Adică lozinca de ieri a comu-
niştilor sovietici „Cincinalul în patru ani!” ei au înlocuit-o cu 
„Cincinalul în... nouă ani!”.

Cu ritmurile numite mai sus, comuniştii trebuiau să ne 
mai fericească încă 15 ani, ca să atingem şi nivelul anului 
1990. De aici, putem deduce şi secolul în care R. Moldova 
va atinge nivelul economic mediu european, dacă astfel de 
forţe moldo-româno-fobe, retrograde şi mincinoase nu vor fi 
aruncate la groapa de gunoi politic.

Totodată, constatăm că, dacă neocomuniştii asigurau 
economiei moldoveneşti ritmurile de creştere cu care au 
crescut economiile Familiei Voronin, poate că şi moldovenii 
trăiau astăzi ca această familie aleasă... Conform estimărilor 
noastre, bazate pe dinamica cheltuielilor efectuate de Oleg şi 
publicate în TIMPUL, veniturile lor au crescut de cel puţin 
1.500 de ori, adică anual cu 150 la sută. Asemenea ritmuri, 
demne de Cartea recordurilor Guinness Book, nu a cunoscut 
până acum niciunul din miliardarii lumii... Dar şi ritmurile 
de pauperizare a moldovenilor care au ajuns în scurt timp la 
cel mai scăzut nivel de trai de pe continentul european sunt 
demne de Cartea Guinness!

Este anecdotică şi stabilitatea economică lăudată de co-
munişti. Comuniştii iau ca argument al stabilităţii cele câteva 
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procente de creştere economică în comparaţie cu anul 2000, 
când PIB-ul alcătuia doar 34 la sută din cel al anului 1990. 
Dar, dacă am lua ca argument al stabilităţii alt indicator, apli-
cat în întreaga Europă – PIB per locuitor – şi comparat cu 
media Uniunii Europene, chiar şi orbii ar vedea ce stabilitate 
de beton am avut noi în aproape nouă ani de neocomunism.

Conform calculelor economiştilor Gr. Belostecinic şi  
C. Guţu, raportul dintre mărimea PIB per locuitor în R. Mol-
dova raportată la media UE a crescut, în opt ani, de la 9,6% 
în 2001 până la 9,7% în 2008 (pentru comparaţie: în Bulgaria 
şi România acest raport a crescut în perioada dată de la 28 
la 40 la sută). Posibil, doar manualele de teorie economică 
marxist-leninistă mai pot defini asemenea rezultate ca stabi-
litate economică... Deocamdată însă, la noi se dezvoltă stabil 
şi accelerat doar economiile Familiei Voronin şi economiile 
altor câţiva kominternişti din fruntea PCRM... 

Timpul, 19 martie 2010

51. Consumul final – factor primordial al creş-
terii economice în „deceniul Voronin”

Creşterea economică de 52,3% atinsă, chipurile, în cei 
aproape nouă ani de guvernare neokominternistă (cifră anun-
ţată oficial săptămâna trecută) a fost influenţată preponderent 
de creşterea consumului final. La rândul ei, această creştere 
a fost asigurată cu precădere de suma transferurilor de mij-
loace băneşti din străinătate. În 2008 acestea au crescut de 
11 ori faţă de anul 2000, iar în 2009, în primele nouă luni ale 
căruia a activat guvernul comunist Greceanâi-2, suma tran-
sferurilor s-a micşorat cu 478 mln. USD, sau cu circa 30 la 
sută, faţă de 2008.

Deşi consumul final e parte componentă a PIB-ului (pro-
dusul intern brut), în 2009 respectivul consum a depăşit  
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PIB-ul cu 14 puncte procentuale! Din categoriile de utilizări, 
doar formarea brută de capital a cunoscut o tendinţă pozitivă, 
crescând de la 23,9% în 2000 la 37% din PIB în 2008, dar s-a 
modificat simţitor, într-o direcţie nedorită, contribuţia princi-
palelor tipuri de activităţi la formarea PIB: ponderea valorii 
adăugate brute în formarea PIB-ului s-a diminuat de la 87,5% 
la 82,4% (contribuţia totală a industriei şi a agriculturii s-a 
redus în acest sens de la 41,1% la 24,4%), în schimb, cea a 
impozitelor nete pe produse a crescut de la 12,5 la 17,6%. 

Comerţul exterior, oriunde în lume, este un catalizator al 
dezvoltării economice. Doar la noi, cu voie sau fără de voie, 
trista guvernare comunistă n-a ţinut cont de această axiomă. 
Din incompetenţă sau din rea-voinţă, politica liderilor comu-
nişti de la Chişinău în acest domeniu a întrecut orice măsură, 
provocând adevărate cataclisme economice pentru care vom 
plăti mulţi ani în şir şi după ultima lor suflare (aici ne refe-
rim şi la lipsa de programe de modernizare a potenţialului 
de producţie internă, inclusiv cel de export). În 2008, soldul 
negativ dintre exporturi şi importuri a alcătuit 3 mlrd. USD, 
ponderea exportului în PIB micşorându-se de la 50,1% la 
40,7%, iar cea a importului crescând, respectiv, de la 74,4% 
la 91,5%.

Un eşec al politicii în domeniul comerţului exterior, ca 
urmare a politicii externe antinaţionale, promovată de că-
tre neocomunişti, poate fi considerată prăbuşirea, din 2006, 
de aproape două ori a exporturilor moldoveneşti în Rusia, 
„partenerul strategic nr. 1” al comuniştilor moldoveni. Chiar 
dacă, pentru perspectivele RM, reorientarea unei părţi a co-
merţului exterior spre economiile civilizate e pozitivă, rit-
murile acestei reorientări au lovit crunt în modesta noastră 
economie naţională şi în populaţia celei mai sărace ţări din 
Europa. Rezultatul acestor tendinţe nu este doar încercarea 
de a îngenunchea, cu sprijinul tacit al PCRM, statul suveran 
şi independent RM, ci şi provocarea unui altfel de genocid, 
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economic şi social, în această parte a Europei. Şi aici trebuie 
să recunoaştem „calitatea” perfidului joc al politicii externe 
ruseşti în „imediata vecinătate”, care a pus la cale ,,planul 
Kozak” în 2003 cu două variante posibile de îngenunchere a 
noastră: „dacă moldovenii acceptă acest plan de federalizare 
a RM, devin total dependenţi de Transnistria; dacă nu accep-
tă planul nostru – declarăm boicot exporturilor moldoveneşti 
în Rusia, le dictăm preţuri mondiale la agenţii energetici 
şi falimentăm economia moldovenească în doi timpi şi trei 
mişcări...”. Aceste „rezultate” ale activităţii neokominterniş-
tilor pot alcătui un cap de acuzare a activităţii antinaţionale 
criminale într-un viitor proces juridic Nurnberg-2, dar şi la 
pregătirea Raportului Comisiei pentru studierea şi aprecie-
rea regimului comunist totalitar din RM...

Spre marea bucurie a moldovenilor şi marea „îngrijorare” 
a comuniştilor străini, şi aici ne-au venit în ajutor fraţii de 
peste Prut: pierderile din comerţul cu Rusia au fost parţial 
compensate de o deschidere mai largă a „statului vecin” pen-
tru mărfurile moldoveneşti, volumul exportului moldovenesc 
în România crescând întreit în trei ani: de la 112 mln. USD în 
2005 la 336 mln. USD în 2008, ponderea în această perioadă 
majorându-se de la 10,2% la 21,1%. România a ajuns, astfel, 
pe primul loc printre ţările lumii cu care Republica Moldova 
are relaţii comerciale!

Timpul, 31 martie 2010

52. Datoria externă a R. Moldova – 
egală cu averea clanului Voronin...

Comuniştii au tupeul să critice actuala guvernare chiar şi 
pentru datoria externă astronomică de 4,3 mlrd. USD pe care 
o avea RM la sfârşitul lui septembrie 2009, când moldovenii 
au scăpat de bolşevici. De parcă nu ei au lăsat-o moştenire 
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nepoţilor noştri (căci la ai lor, la naştere, le pun în scutece 
primul milion de euro).

La acest subiect m-am referit cu detalii în articolul „Dato-
ria externă de pe obrazul comuniştilor”, publicat pe 6 martie 
2009, în care am arătat dezastrul din domeniu, provocat de 
comunişti în aproape nouă ani de zile cât s-au aflat la putere... 
Şi totuşi, ar fi ceva de adăugat: RM a fost lăsată în paraginile 
datoriilor externe de miliarde, iar populaţia – într-o sărăcie 
fără limită, la nivel de subzistenţă, în timp ce veniturile cla-
nurilor neokominterniste de la noi şi ale unora din străinătate 
– dar tot pe spatele moldovenilor – au atins sume de milioane 
şi chiar de miliarde de dolari.

Ni s-a părut curioasă, dar şi edificatoare, coincidenţa 
următoarelor două sume: datoria externă a RM, de 4,3 
mlrd. USD (circa ¾ din PIB), rămasă după aproape nouă 
ani de tristă guvernare comunistă, era, acum şase luni, 
egală cu averea clanului Voronin acumulată în sudoarea 
frunţii în perioada guvernării lor! 

Asta, dacă ar fi să credem doar în datele minime, stre-
curate în presa independentă de la noi, cu trimitere la cea 
internaţională, pentru că realitatea este mult mai sinistră... 
Nu exclud că ne-economiştii PCRM ar putea pune la îndoială 
constatarea de mai sus, că doar guvernele sunt direct res-
ponsabile de datoriile sectorului public, contractate de ele. 
Dar, în asemenea caz, şi alegătorii ar trebui să ştie cum şi 
de ce s-a ajuns, în nouă ani, la cea mai înaltă cotă a datoriei 
externe în istoria RM, care sunt deciziile „istorice” şi cine a 
împins sau a „stimulat” economia naţională să intre în aceste 
datorii astronomice? Aceşti datornici privaţi vor putea vre-
odată achita datoriile respective şi nu vor fi nevoiţi să-şi ce-
deze proprietăţile creditorilor în contul acestor datorii, care 
au atins, la sfârşitul lunii septembrie 2009, cifra de 1,9 mlrd. 
USD, crescând de circa trei ori în perioada de tristă guver-
nare comunistă?
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Dacă actuala guvernare ar avea curajul şi competenţa să 
investigheze scopurile şi rezultatele celor patru vizite grăbite 
la Chişinău, în luna august 2007, ale reprezentantului Isra-
elului, naţionalistul Evik Liberman (născut la Botanica, în 
1958), apoi multe ar afla moldovenii despre adevărata politi-
că externă comunistă şi despre datoriile externe ale RM; des-
pre politica internă şi datoriile interne, dar şi despre cum a 
devenit Evik Liberman, după acele vizite, pe 31 martie 2009, 
ministru de Externe şi viceprim-ministru al Israelului, fapt 
care a fericit atunci până la extaz mai toată populaţia palatu-
lui prezidenţial din Chişinău şi care le-a insuflat „fericiţilor” 
încrederea în victoria electorală din 5 aprilie 2009...

Timpul (varianta electronică), 9 aprilie 2010

53. Ce au căutat la Moscova cei trei crai  
de la Răsărit?

Citind în numărul de vinerea trecută al TIMPULUI arti-
colul lui Constantin Cheianu ,,Ce se întâmplă cu Ciubaşen-
co?...”, mi-am amintit că, pe 3 iunie curent, reveneam fericit 
acasă dintr-o reuşită călătorie în îndepărtatul Kazahstan, 
unde fusesem la invitaţia Societăţii culturale a românilor din 
această ţară. După aproape patru ore de zbor, am aterizat în 
aeroportul „Domodedovo” din capitala Rusiei. Aici trebuia 
să trec în altă zonă a aeroportului, unde mă aştepta aeronava 
companiei Air Moldova, pentru a zbura la Chişinău. Cum 
credeţi, pe cine i-am întâlnit la îmbarcare? 

Curajosul anticomunist şi preferatul meu jurnalist de 
limbă rusă, Dumitru Ciubaşenco. Cunoscând atitudinea sa 
negativă faţă de aventura lui Pasat şi a mitropolitului Vla-
dimir privitor la introducerea obligatorie în şcoli a Bazelor 
Ortodoxiei, l-am întrebat, în glumă, dacă nu cumva a venit 
la Moscova cu Pasat şi ÎPS Vladimir, proaspătul „doctor în 
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economie”. Dima nici n-a reuşit să formuleze răspunsul că, 
de după un colţ al sălii de aşteptare, a apărut falnicul „doctor 
în economie”, tot el şi mitropolitul Vladimir, iar din alt colţ 
s-a arătat ex-„puşcăriaşul” lui Voronin, viitorul lider de par-
tid ortodox – Valeriu Pasat...

N-am ezitat nicio clipă în ceea ce priveşte caracterul „în-
tâmplător” al acestei coincidenţe: trei crai de la Răsărit împre-
ună, la Moscova, în aceeaşi clipă şi în acelaşi loc?! Explicaţia 
nu poate fi decât una: Kremlinul a „coordonat” cu academi-
cianul Pasat şi cu „doctorul în economie” Vladimir strategia 
şi tactica victoriei în viitoarele alegeri, totodată, dându-i din 
deget lui Dima Ciubaşenco şi amintindu-i, probabil, şi de pe-
rioada de studii jurnalistice la universitatea moscovită. Cu 
siguranţă, nu pe ultimul loc a fost şi chestiunea privind bu-
getul viitorului partid ortodox, despre al cărui volum putem 
deduce după posterele costisitoare cu fizionomiile celor doi 
posibili conducători ai viitoarei „ROM – Republici Ortodoxe 
Moldoveneşti”, afişate peste tot, chiar şi în coasta Cimitirului 
Central Ortodox de pe strada Armenească...

În această ordine de idei, mi-am amintit de sugestia lui 
Ilie Ilaşcu din 19 iunie 2006, după ce Pasat fusese băgat 
la puşcărie de Voronin. Ilie concluziona la acel moment că 
„puşcăriaşul” e pregătit pentru a ocupa funcţia de şef al sta-
tului în următoarele alegeri, menţionând că Valeriu Pasat „a 
acceptat să facă mai mulţi ani de puşcărie, care îl vor face, în 
faţa populaţiei, o victimă a regimului comunist”...

Din toată povestea asta, deocamdată, un lucru nu pot 
înţelege: ce caută în grupul celor trei crai de la Răsărit al 
patrulea crai, Manole Mihai, ex-ambasador în SUA (nu în 
Rusia!), ex-ministru al Finanţelor, instalat în ambele funcţii 
de Voronin? S-o fi întâlnit vreodată drumurile acestor patru 
crai în capitala Imperiului Rus? 

Timpul, 18 iunie 2010
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54. Ai noştri în Kazahstan

Am întâlnit la Alba-Iulia, la 1 Decembrie 2008, la festi-
vităţile prilejuite de aniversarea a 90-a de la Marea Unire, 
pe Nicu Pluşchis, liderul actual al românilor din Kazahstan. 
Acolo, după vernisarea expoziţiei jubiliare „90 de imagini a 
90 de urme româneşti din jurul României, la 90 de ani de la 
Marea Unire” şi după lansarea albumului „Românii din jurul 
României în imagini”, acesta mi-a reproşat că nu i-am vizitat 
şi pe ei, românii din Kazahstan, că poate adunam suficiente 
materiale pentru un compartiment despre viaţa românilor din 
această ţară asiatică. De la acea manifestare a trecut mai bine 
de un an şi jumătate, ca să pot onora, în sfârşit, invitaţia Soci-
etăţii culturale a românilor din Kazahstan „Dacia”, aflându-
mă acolo în perioada dintre 26 mai şi 3 iunie curent. 

Din primele zile, m-am convins că majoritatea românilor 
cu care am contactat acolo nu şi-au pierdut nici firea, nici 
limba românească, nici chiar multe din obiceiurile deprinse 
de la părinţii lor... Totuşi, cu anii, dorul de Patria lor istorică a 
devenit mai puternic, pentru alinarea căruia nu există alt leac 
în lume decât revenirea acasă. Dacă nu pentru totdeauna, mă-
car atunci când nu mai poţi de dor... Nu întâmplător românii 
kazahi şi-au numit Ansamblul lor folcloric „Dorul”... 

Pe 31 mai, de Ziua comemorării victimelor staliniste în 
Kazahstan, am depus cu toţii, în frunte cu ambasadorul Ro-
mâniei la Astana, Emil Rapcea, coroane de flori la Monu-
mentul din Spassk (40 km de la Karaganda), ridicat în me-
moria prizonierilor români de război şi civili care au murit în 
detenţie în lagărele staliniste din centrul Kazahstanului între 
1941 şi 1953.

Acolo am reuşit să întâlnesc mai mulţi români de înaltă 
probă, precum este liderul lor Nicu Pluşchis, născut de un 
tată lituanian şi o mamă româncă, basarabeancă din neamul 
Muntenilor călărăşeni. Dar mare mi-a fost mirarea să întâl-
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nesc în această imensă ţară (de circa 3 mln. km pătraţi şi doar 
15 mln. populaţie) un adevărat poet român, ajuns la vârsta 
de 75 de ani, pe nume Simion Plămădeală, să-i trec pragul 
locuinţei sale modeste de la periferia oraşului-minier Kara-
ganda, să-i admir bogata sa bibliotecă – circa 3000 de cărţi, 
majoritatea româneşti –, el fiind poate cel mai reprezenta-
tiv român din Kazahstan. Dar iată ce zice chiar el despre 
el: „M-am născut în 1935, la Grinăuţi, localitate aflată la o 
distanţă de 12 km de oraşul Bălţi. Cât ai să trăieşti, oriunde ai 
să fii, să rămâi român. Niciodată să nu spui că eşti moldovean 
sau basarabean, cum vor ei, îmi spunea mama. Am urmat 
cinci ani Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău. 
În 1958 sau 1959, a apărut în vânzare la Chişinău o ediţie 
bucureşteană a operei lui Eminescu. Ca s-o cumpăr de la o 
librăriţă cunoscută de a mea, Haia, mi-am vândut haina nou-
nouţă de pe mine. În 1959, ultimul an de studii la filologia 
română a Institutului Pedagogic „Ion Creangă”, pe lângă alte 
păcate ale mele, am refuzat să predau limba rusă într-un sat 
de pe malul Prutului. Eu le-am zis că m-am pregătit să pre-
dau copiilor limba poporului nostru. Am fost nevoit să plec 
la Karaganda, căci în altă parte nu mă mai primea nimeni. 
Acolo am rămas, în centrul Kazahstanului. Am lucrat mai 
mult de 30 de ani sub pământ, în mina de cărbuni. Minerii 
primeau binişor... Lucram lăcătuş-electromecanic pe combi-
nele subterane, nişte utilaje deosebit de mari. Mureau mulţi 
oameni. Se întâmplau explozii grozave. Le spuneam mereu 
că sunt român, nu moldovean. Ţin o rusoaică (o bielaruscă), 
din moldovenii cei plecaţi din Basarabia după 1700. Am o 
fată foarte frumoasă, Aurica, şi un băiat de treabă, Sergiu. 
Ei încearcă să vorbească şi româneşte. Eu ştiu că suntem aici 
33.000 de români. Statul român ne-a ajutat să ne organizăm, 
ne-a dat costume populare româneşti şi steag românesc, nu 
moldovenesc...”.

Menţionam că a absolvit (cu teza de licenţă nesusţinută) 
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Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău în 1959. A 
fost coleg de facultate cu Grigore Vieru, Gheorghe Vodă, 
Mircea Druc, Anatol Ciocanu, Spiridon Vangheli (cu ulti-
mul fiind şi consătean) şi mulţi alţii. S. Plămădeală a ajuns 
în Kazahstan în anii ’50, ca mulţi conaţionali de-ai săi, la 
muncile de desţelenire desfăşurate de regimul sovietic al lui 
Nikita Hruşciov. Motive a avut mai multe, inclusiv nedorin-
ţa să scoată referinţele la opera politică a lui Eminescu din 
ultima sa teză de an şi refuzul de a preda limba rusă într-o 
şcoală românească de pe malul Prutului. A lucrat peste 30 de 
ani în minele de cărbuni din Karaganda. În acest răstimp a 
scris sute de poezii în limbile română şi rusă, prin care şi-a 
exprimat suferinţa îndurată, nostalgia după locurile natale, 
a militat pentru limba şi identitatea românească a moldove-
nilor. 

Astăzi, poeziile lui Simion Plămădeală îi încântă pe mulţi 
şi sunt publicate periodic în presa locală în traducere ruseas-
că. Sutele de poezii pe care le-a scris arată că nu şi-a trădat 
niciodată sfânta lui Patrie – limba română. Cităm câteva din 
titlurile, semnificative, ale acestor poezii: „Cu deznădejdea 
am trăit”, „Am suferi gândind mereu”, „În hăul negrului 
mormânt”, „Veni-va ziua cea din urmă”, „Din frumuseţea ta, 
Moldovă”, „Are inimă şi floarea”, „Noi şi ei, cotropitorii”, 
„De n-ar fi în lume doine”, „Mi-e dor de-o dulce româncuţă”, 
„Apusul meu însângerat” ş.a. Sigur, vom căuta o posibilitate 
ca să-i tipărim o carte de poezie aici, la noi, la el acasă... 

În altă ordine de idei, m-am bucurat mult că populaţia 
băştinaşă, dar şi conducerea acestei ţări, mai ales a regiunii 
Karaganda, se poartă suficient de bine cu consângenii noştri, 
ajutându-i în consolidarea Societăţii lor culturale „Dacia”. Cel 
mai mult, însă, sunt ajutaţi de către Ambasada României la 
Astana, de către ex-ambasadorul Vasile Soare, ambasadorul 
actual Emil Rapcea. Numai cât face excursia unui grup de et-
nici români de toate vârstele din Kazahstan prin toată Româ-
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nia, concertul folcloric din Karaganda al unor artişti de presti-
giu veniţi din Ţară, care a durat mai bine de şase ore, ambele 
organizate cu sprijinul Ambasadei române! Dar ea nu reuşeş-
te să le facă pe toate, pentru că marea majoritate a etnicilor 
români din Kazahstan provin din Basarabia, fostă parte inte-
grantă a României interbelice, azi fiind un stat independent, 
şi, deci, rudele lor şi arhivele de stat – de care mulţi moldoveni 
au nevoie – se află în actuala lor patrie istorică, R. Moldova. 
Diplomaţii moldoveni, însă, nu-şi mai amintesc de consân-
genii lor din Kazahstan – sărmani basarabeni, deportaţi în 
stepa kazahă şi urmaşii lor, foşti „ţelinari” şi mineri, care 
şi ei au fost deportaţi, dar „de bunăvoie” etc. Comuniştii, în 
cei aproape nouă ani de guvernare, n-au întreprins niciun 
pas pentru ajutorarea consulară a moldovenilor din Kaza-
hstan. Este adevărat că nici liderul kazah, Nazarbaiev, nu 
s-a grăbit să acrediteze în ţara sa un comunist înveterat în 
funcţia de ambasador moldovean. Comuniştii n-au ridicat 
măcar un monument (pe lângă cele 25 ridicate de alţii, in-
clusiv de România) victimelor represiunilor staliniste din 
Basarabia, numărul cărora nu-l ştie nimeni nici până azi... 
Cu regret, nici actuala guvernare liberală n-a întreprins ceva 
pentru reluarea, la alt nivel, a unor relaţii diplomatice cu o 
ţară care are un potenţial economic de mare perspectivă, 
unde locuiesc peste 20 de mii de români moldoveni (conform 
unor estimări, această cifră poate fi dublată).

Păcat ar fi să uităm că diplomaţia comunistă de la noi a 
reuşit, totuşi, să lase nişte urme adânci de tot în stepa kazahă, 
urme legate de restrângerea masivă a activităţii economice a 
unicului om de afaceri moldovean, miliardarul Anatol Stati. 
Căci, dacă Stati achita toate poliţele banditeşti ale bolşevici-
lor moldoveni, şi dacă Stati nu era Stati, ci un fel de Voronin 
sau Tkaciuk, fiţi convinşi că activitatea acestuia continua 
vertiginos şi în prezent... Ar putea oare calcula cineva dintre 
economiştii comunişti pierderile de miliarde de dolari, pro-
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venite din astfel de activităţi distructive ale bolşevicilor mol-
doveni, cei care doar finanţele lui Stati n-au reuşit să le ia sub 
controlul lor, dar, practic, i-au lichidat activitatea economică 
în această ţară asiatică, activitate care putea face mult pentru 
asigurarea eficientă a R. Moldova cu carburanţi...

Timpul, 2 iulie 2010

55. Aromânul, frate cu românul

Primele informaţii despre aromâni le-am cules din căr-
ţile despre ei, care nu-s puţine. Dar abia la 15 august 2007, 
de ziua Sfintei Maria, la Hramul oraşului albanez Corcea, 
actuala capitală a aromânilor albanezi, am reuşit să-i văd şi 
să-i aud pe viu. De atunci am avut numeroase ocazii să mă 
întâlnesc cu mulţi dintre ei, la diverse manifestări cu par-
ticiparea oamenilor de cultură aromâni în diferite localităţi 
aromâneşti din Albania, Macedonia ex-iugoslavă, Grecia, 
Bulgaria, Serbia şi chiar din capitala României, Bucureşti. În 
zilele de 10–13 iulie curent, mi s-a oferit posibilitatea să mă 
întâlnesc cu ei la un frumos Festival folcloric al aromânilor 
din Balcani, la muntele Ponikva din apropierea oraşului ma-
cedonean Kociani. La mijlocul lunii august, voi participa la 
un alt festival folcloric în faimosul şi istoricul orăşel aromâ-
nesc Moskopole din Albania. Cu toate acestea, risc să spun 
că nu mă mai satur de ei vreodată, pentru că istoria şi cultura 
lor sunt atât de incitante, încât nu am această şansă.

Oamenii de ştiinţă din domeniu n-au ajuns la o concluzie 
unică privind corelaţia români-aromâni.

Cei din Bucureşti, în majoritatea lor, îi consideră români 
care vorbesc dialectul aromânesc al limbii dacoromâne, au-
torităţile punându-le condiţia neafişată că le vor acorda spri-
jin, inclusiv financiar, în aspiraţiile lor culturale şi naţionale, 
dacă recunosc că sunt români şi că vorbesc un dialect al lim-
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bii române. Aici ar fi cazul să le amintesc cititorilor, dar şi 
autorităţilor de la Bucureşti, de anul 1948, când conducerea 
kominternistă a României, ocupată de ruşi, a oprit finanţarea 
şcolilor româneşti din Balcani, deschise cu mari greutăţi de 
Cuza Vodă, idee sprijinită şi de regele Carol I al României. 
Pretextul invocat de Komintern era aşa-zisul pericol din par-
tea aromânilor din Balcani asupra securităţii statului socialist 
român. În realitate, riscul era altul: kominterniştii bucureş-
teni se temeau ca dracul de tămâie de aromâni, care deţineau 
turme de zeci şi sute de mii de oi şi păşuni de mii şi zeci de 
mii de hectare în Balcani, dar care nu acceptau ideile idioate 
marxist-leninist-kominterniste despre proprietatea socialistă 
şi despre dictatura proletariatului. Nu în zadar se spune în 
Balcani, cu referire la lumea afacerilor, că acolo unde acti-
vează un aromân, nu au ce face zece evrei... Ca rezultat al 
acestei politici criminale, aromânii nici până astăzi nu au in-
stituţii de învăţământ şi nici măcar nu sunt recunoscuţi drept 
minoritate naţională în ţările lor istorice – Grecia, Albania, 
Serbia, Bulgaria, excepţie făcând doar Republica Macedonia. 
Şi asta se întâmplă în pofida rolului aromânilor în elibera-
rea şi cucerirea independenţei de către aceste state balcanice, 
în pofida ponderii considerabile a aromânilor în dezvoltarea 
economiei şi a culturii statelor balcanice, unde ei locuiesc. 

Iată doar câteva personalităţi marcante de origine aromâ-
nă, spicuite din diverse izvoare: Alexandru Macedon, Mihai 
Viteazul, Vasile Lupu, Dosoftei, Nicolae Milescu Spătarul, 
Ion Heliade-Rădulescu, Gheorghe Asachi, Nicolae Iorga, 
Emanuil Gojdu, Gala Galaction, Maica Tereza (Agnesa Bo-
iangiu), Petre Ţuţea, Lucian Blaga, Toma Caragiu, Matilda 
Caragiu-Marioţeanu, Ion Caramitru, Gigi Becali, Gheorghe 
Hagi, Vanga Mihanj-Sterju, fraţii Manakia şi mulţi-mul-
ţi alţii. Aromân era şi baronul Barbu Bellu, latifundiarul şi 
mecenatul, al cărui nume îl poartă cimitirul-necropolă din 
Bucureşti, înfiinţat pe locul donat de el oraşului în anul 1853. 
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Nu exclud că sunt şi nişte inexactităţi în scurta noastră listă, 
dar aceasta nu înseamnă ca e o ruşine să te numeşti sau să-l 
numeşti pe cineva aromân. Pentru că aromânul este frate cu 
românul, cu adevăratul român, şi nu cu cel ce doar se acoperă 
cu acest sfânt nume! 

La rândul lor, specialiştii din statele unde locuiesc aromâ-
nii, încă dinainte de Burebista, Decebal şi Traian, în marea lor 
majoritate o ţin morţiş că aromânii reprezintă o etnie aparte 
şi vorbesc o limbă diferită de cea română. Am avut şi eu cel 
puţin un caz grăitor în acest sens: în cea de-a doua expedi-
ţie la aromânii din Macedonia (august 2008), la prezentarea 
albumului Românii din jurul României în imagini, la Bitola, 
intrând în sala de şedinţe a Societăţii culturale a aromânilor 
din oraş, la salutul meu – Bună seara, fraţilor!, răspunsul a 
fost categoric, dar nu m-a supărat deloc, aşa cum nu mă supă-
ră nişte neiniţiaţi de-ai noştri când spun că-s moldoveni, nu 
români: „Ei, da, nu mai suntem noi chiar fraţi...”. „Dar dacă 
vă zic veri, acceptaţi?”. Şi răspunsul lor a fost unul pozitiv, 
care mi-a permis să stau de vorbă cu aceşti fraţi de sânge 
până după miezul nopţii, mai continuând şi a doua zi...

Neavând pregătire specială, nu voi intra în aceste discuţii 
care, după părerea mea, până acum n-au adus niciun folos 
pentru înlăturarea pericolului asimilării definitive a aromâ-
nilor de către populaţiile majoritare din ţările lor de baştină. 

Ca să se convingă de aceste adevăruri, le recomand spe-
cialiştilor de la Bucureşti să trăiască un an-doi într-un orăşel 
din munţii Pind sau Rodopi şi să se declare acolo români sau, 
cel puţin, aromâni, ca să se convingă în ce condiţii grele, 
infernale chiar, trăiesc fraţii sau verii noştri de un sânge. 
Va accepta acest curajos o viaţă de şomer, fără vreo sursă 
de venituri, nemaivorbind de vreo participare la viaţa pu-
blică? Acest bucureştean curajos ar putea supravieţui acolo 
doar zicând că este grec sau, cel mult, că este grec latino-
fon şi nimic mai mult! Iar pe aromânii din Balcani i-aş sfă-
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tui mai întâi să-şi capete drepturile de minoritate naţională 
de la statele în care locuiesc, bineînţeles cu sprijinul UE, 
şi apoi să ceară de la oficialităţile bucureştene recunoaşte-
rea statutului de minoritate naţională pentru aromânii din 
România. Mult mai utilă îmi pare consolidarea acţiunilor 
ambelor părţi implicate în discuţii pentru rezolvarea pro-
blemelor culturale stringente ale acestei populaţii pedepsite 
pe nedrept de şovinismul care persistă în unele state bal-
canice, unele chiar făcând parte din Uniunea Europeană. 
Trebuie să recunoaştem că cel mai mult sunt asupriţi aromânii 
în Grecia... La acest capitol chiar şi ruşii, şi ucrainenii, şi sâr-
bii par a fi mai buni cu reprezentanţii naţiunii române/aromâ-
ne, în comparaţie cu grecii... Uneori, mă bate gândul dacă nu 
cumva cei ce conduc lumea au pedepsit Grecia cu dezastrul 
politico-economic de azi pentru naţionalismul lor, combinat 
cu şovinismul deocheat faţă de minorităţile conlocuitoare. 
Îi înţeleg pe cei cu banii: ei vor să intre mai adânc în inima 
economică a grecului, dar de ce să sufere atât de mult bietul 
cioban aromân, care nu poartă nicio vină pentru naţional-
şovinismul grecilor, care nici măcar nu recunosc minoritatea 
aromână... Sau de ce naţional-şoviniştii greci n-ar recunoaşte 
minoritatea aromână şi i-ar acorda o uşoară autonomie cultu-
rală, câştigând încrederea aromânilor, care le-ar fi mult prea 
de folos în lupta grecilor cu companiile internaţionale, com-
panii ce vor să pună mâna pe tot ce mişcă economic acolo... 
Despre patriotismul şi eroismul aromânilor în păstrarea lor 
ca neam elocvent ne vorbeşte şi cutremurătorul lor Imn Na-
ţional, „Părinteasca Dimândare (Blestemare)”, compus de 
marele luptător pentru drepturile aromânilor din Balcani, 
Constantin Belimace. Iată doar patru rânduri din acest Imn 
(traducere liberă):

„...Blestem mare să aibă-n casă
Cel de limba lui se lasă,
Care-şi uită limba lui –
Arză-l para focului...”.
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E cazul să amintim aici că şi pe noi, românii basarabeni, 
ne-a trezit „din somnul cel de moarte” o poezie despre lim-
ba maternă – Limba noastră a lui Alexie Mateevici, care 
mai târziu a devenit Imnul celui de-al doilea stat românesc,  
R. Moldova. Poetul Constantin Belimace s-a dovedit a fi un 
mare vizionar, pentru că, după mai bine de 120 de ani, „Pă-
rinteasca Dimândare” vorbeşte mai tare şi mai actual ca ni-
ciodată, melodia imnului fiind foarte mobilizatoare şi foarte 
frumoasă... Dar mai e ceva de zis despre aromâni: la ei, din 
vremuri străvechi, există un obicei: flăcăul aromân se însoară 
doar cu o fată de aceeaşi origine. Şi aceasta – în condiţiile în 
care aromânii încă nu au niciun fel de autonomie teritorială 
sau măcar culturală, fiind permanent ameninţaţi de pericolul 
asimilării totale şi al pierderii averilor din cauza neascultării 
lor de naţiunea majoritară… 

Timpul, 30 iulie 2010

56. Balticii noştri

De la început, nu intra în planurile mele să-i vizitez şi 
pe fraţii noştri din cele trei ţări baltice – Estonia, Letonia şi 
Lituania, foste republici sovietice, fraţi de suferinţă în fostul 
imperiu al răului, numit URSS. 

Nu credeam că voi putea aduna aici un capitol distinct 
într-o viitoare ediţie a albumului despre românii din lume 
sau a site-ului meu cu aceeaşi temă. M-a convins să mă 
aventurez în acest drum ziaristul Vlad Pohilă, un veritabil 
enciclopedist al culturilor celor trei popoare baltice, şi basa-
rabeanca noastră Raisa Vieru-Pampe, cetăţeancă a Letoniei 
independente, care a şi sponsorizat această călătorie. Tot ea 
a organizat o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai românilor 
(moldovenilor) din toate comunităţile româneşti din cele trei 
ţări baltice, din care fac parte originari din R. Moldova, din 
Ucraina, dar şi din România de azi. 
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Prima constatare pe care am făcut-o este că, din păca-
te, în rândurile conaţionalilor noştri nu există o unitate, dar 
asta, de fapt, nu-i o noutate absolută... Neokominterniştii 
care au guvernat R. Moldova circa nouă ani de zile au reu-
şit să dezmembreze de-a binelea rândurile lor, transformând 
societăţile române în unele moldoveneşti, născând peste 
noapte şi unele societăţi „de alternativă”... Dar liderii celor 
trei comunităţi culturale: Lucia Bartkiene-Andrievschi (So-
cietatea „Dacia” din Lituania), Gheorghe Tofan (Societatea 
„Dacia” din Letonia) şi Vasile Porkul (Societatea „Lucea-
fărul” din Estonia) sunt nişte veritabili români, oameni la 
locul lor, adevăraţi patrioţi ai neamului pe care îl reprezin-
tă cu cinste departe de Patria lor istorică. La întâlnirea de 
la Vilnius a participat şi cunoscuta luptătoare pentru idea-
lurile noastre, Lica Zalakeviciene-Pozdniakovas (Melnic), 
fondatoarea Societăţii culturale a românilor din Lituania, 
venită special de la Helsinki, unde locuieşte în prezent. 
Adevărate revelaţii au fost întâlnirile pe care le-am avut cu 
unii reprezentanţi ai popoarelor baltice, mari admiratori şi 
propagatori ai culturii române în ţările lor. La Riga – cu le-
tonul Leons Briedis, mai român ca mulţi din Bucureşti, un 
traducător din română. Are 40 de cărţi traduse din autori 
români, inclusiv din Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Ion 
Barbu, Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Mircea Dinescu şi 
mulţi alţii, dar ICR-ul lui Patapievici se face că nu-l observă 
pe acest mare om al literilor letone, dar şi române… 

... Şi când te gândeşti cine şi pentru ce merite a primit 
„Steaua României” (şi „Ordinul Republicii” noastre inde-
pendente), dar iată că acest harnic erudit din Letonia nu s-a 
învrednicit de niciun titlu, de nicio medalie din partea româ-
nilor...

Pentru mine personal, cea mai frumoasă întâlnire a fost 
cea de la Klaipeda, Lituania, cu Jonas Vaupsas şi Danu-
te Vaupsene, pe care i-am revăzut după 27 de ani şi de la 
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care am învăţat cândva ce înseamnă dragostea de neam şi 
de limba maternă, demnitatea şi mândria naţională, dar şi ce 
înseamnă atitudinea de respingere a ocupantului sovietic... 
Discuţiile şi amintirile noastre au durat o zi şi o noapte, după 
care, somnoroşi, am plecat lângă oraşul Siauliai, pe nemaivă-
zuta şi nemaiîntâlnita pe glob Colină a Crucilor, unde au fost 
instalate sute de mii de cruci de către credincioşii lituani-
eni, dar şi de către reprezentanţi ai multor ţări creştine de pe 
glob...Văzând panorama, te minunezi de ce au fost capabili 
lituanienii, chiar dacă ocupanţii ateişti sovietici de mai mul-
te ori le-au distrus buldozerele sau prin ardere... Interesant, 
oare mitropolitul nostru moscovit, Vladimir, şi amicul său 
Valeriu Pasat au vizitat această minune a lumii? Un astfel 
de monument al creştinismului la noi ar înlocui toate Bazele 
Ortodoxismului lui Pasat, care vor fi predate de către unii 
popi care nici n-au apucat bine a citi „Albinuţa” lui Grigore 
Vieru...

Sau întâlnirea de suflet de la Tallinn cu nonogenarul scri-
itor Ralf Parve, soţul regretatei scriitoare estone Lilli Pro-
met, autoare de cărţi de circulaţie mondială, ambii autori ai 
cutremurătorului eseu De ce iubim noi România. Au scris 
acest eseu omagial imediat după cutremurul din Ţară, din 
anul 1977... Iar la Chişinău, unele gazete, tirane şi subterane, 
şi azi mai scriu de ce noi, românii basarabeni, nu trebuie să 
ne iubim România... 

În penultima zi a aflării noastre în Ţările Baltice, am ţinut 
morţiş să ajungem în oraşul estonian Tartu. Cu adevărat su-
fletească, precum ar fi cu un om viu, a fost această întâlnire 
cu faimosul, atât de drag nouă, oraş, al doilea oraş după mă-
rime din Estonia, cu 100 de mii de locuitori. În centrul aces-
tui cochet, fermecător oraş există încă din perioada sovietică 
un monument cu cifra 100.000 pe soclu, ceea ce însemna 
că populaţia municipiului nu putea depăşi cifra de o sută de 
mii de locuitori... Astfel, Estonia şi-a salvat istoricul oraş de 
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invazia veneticilor din Estul rusesc. Dar cum s-a întâmplat 
la noi cu oraşele Tiraspol, Tighina, Bălţi, Râbniţa şi chiar 
Chişinău? Acolo, la Tartu, am fost la Universitate (fondată la 
1632), unde, în perioada ţaristă, au învăţat mulţi basarabeni, 
care au făurit Marea Unire de la 1918: Pan Halippa, Ion Incu-
leţ, Ioan Pelivan, Nicolae Bivol şi alţii. Pentru că universita-
rii erau în vacanţă, n-am putut vizita muzeul personalităţilor 
marcante care au studiat aici, unde, posibil, mai există un 
stand dedicat activităţii lui Pan Halippa, cu inscripţia: scrii-
tor şi om politic român. 

Am constatat că şi aici, în Ţările Baltice, ca şi în Kaza-
hstan, conaţionalii noştri au multe probleme consulare, de 
deschidere a vizelor pentru cei ce încă nu şi-au dobândit ce-
tăţenia europeană... Scriau comuniştilor, dar scriu şi actua-
lilor democraţi de la guvernare, însă carul tot pe loc stă şi 
problemele lor rămân nerezolvate... Chiar dacă majoritatea 
conaţionalilor noştri sunt respectaţi pentru că sunt harnici, 
corecţi şi nu se opun legilor, obiceiurilor locale, precum o fac 
la noi venetici de-alde Klimenko...

Timpul, 27 august 2010

57. De ce umaniştii ortodocşi vor să ne  
integreze în iadul de la Răsărit?

Valeriu Pasat, liderul actual al umaniştilor moldoveni, 
săptămâna trecută şi-a făcut public mesajul pentru viitorul 
scrutin electoral, mesaj care constă în schimbarea vectorului 
politicii externe a R. Moldova spre reintegrarea estică. Cele 
relatate de Pasat par a fi ticluite în mare grabă după invali-
darea referendumului din 5 septembrie curent, citite de pe 
un text parcă scris în rusă la Lubianka şi tradus în română 
de generalii în rezervă de la Chişinău. Aceeaşi senzaţie am 
avut-o şi astă-vară, citind Tezele programatice ale umanişti-
lor „Moldova – în viitor, din veşnicie”. 
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Umaniştii vor să ne conducă într-o „uniune de tip euro-
pean” în care nucleul nu poate fi altul decât Rusia, care, însă, 
chiar dacă deţine locul întâi în lume la volumul (potenţial) 
al avuţiei naţionale, la extragerea de gaze naturale şi petrol, 
la volumul zăcămintelor de minereu de fier, la producţia de 
aluminiu, la alte poziţii strategice, ne întrebăm: cui serveş-
te acest potenţial, dacă în ţara dată exporturile de materie 
primă alcătuiesc două treimi (!) din totalul de exporturi şi 
ţara dată ocupă locul 62 în lume la nivelul dezvoltării teh-
nologice, 74 la nivelul PIB per locuitor, 127 la indicii sănă-
tăţii populaţiei, 134 la durata vieţii bărbaţilor, 159 la nivelul 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 175 la nivelul securi-
tăţii fizice a cetăţenilor, 182 la nivelul mortalităţii? La ca-
pitolul corupţie Rusia a atins nivelul ţărilor subdezvoltate 
africane, lăsând în urmă 145 de state ale lumii. Acest „nu-
cleu” ocupă un loc de frunte la numărul de acte teroriste, 
care a crescut în ultimii zece ani de şase ori(!), locul întâi 
la vânzarea şi consumul de băuturi alcoolice tari şi la nu-
mărul de decese din cauza alcoolului, locul unu la numărul 
de fumători în rândurile copiilor, la mortalitatea din cauza 
bolilor sistemului cardiovascular, la numărul de accidente 
aviatice, care-l depăşeşte pe cel mediu mondial de 13 ori!  
Rusia deţine locul întâi la numărul de robi furnizaţi pe pia-
ţa neagră mondială, în acelaşi timp, înregistrând cele mai 
mari ritmuri de creştere a numărului de miliardari în dolari 
pe fundalul celor 18,5 mln. de ruşi care trăiesc sub nivelul 
de existenţă. Are oare iadul aşa performanţe? Doar ateiştii 
bolşevici ne-au făcut mai mult rău decât ne doresc umaniştii 
ortodocşi de la noi!

Aşadar, chiar dacă doi din trei moldoveni doresc ca 
statul lor să adere la prospera Uniune Europeană, uma-
nistul Pasat şi mitropolitul moscovit al Moldovei, Vladi-
mir, vor să ne integreze în acest adevărat iad de la Ră-
sărit. Umaniştii moldoveni vor să ne integreze cu Rusia, 
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o ţară care nu atinge nici 50 la sută din PIB-ul UE per 
capita (30 mii USD). E creştineşte asta oare? 

Acest mesaj „umanist” nu este unul nou pentru că a mai 
fost utilizat cândva şi de liderul comunist Voronin-tatăl în 
urcuşul lui Voronin-fiul spre miliarde, în ianuarie–februa-
rie 2001, ca peste patru ani, după constatările sondajelor că 
două treimi din populaţie doresc integrarea în UE, să aban-
doneze acea idee aberantă şi să declare că şi el vrea în Eu-
ropa... Numai că în următorii ani n-a făcut niciun pas spre 
Europa, amăgind electoratul care, la rândul său, pentru asta, 
l-a pedepsit crunt pe 29 iulie 2009...

Umaniştii vor o turnură cu 180 de grade în politica ex-
ternă a RM prin abandonarea opţiunii europene, chiar dacă 
ceea ce propun ei este o politică sinucigaşă pentru ei şi pen-
tru liderul lor Pasat şi este o politică ucigaşă pentru popula-
ţia RM. Ei cred deja că cele două treimi de moldoveni care 
nu s-au prezentat la referendum au şi început să se viseze 
alături de Pasat mergând spre iadul de la Răsărit. Este o ilu-
zie şi, cu un atare nivel de gândire politică, Pasat mai bine 
făcea dacă rămânea la Moscova ca să scoată noi dovezi ale 
crimelor kominterniste în Basarabia românească de după 
ocuparea ei de către ruşi în 1940 şi în 1944.

Astă-vară, Agenţia Rosbalt menţiona că Oleg Voronin a 
ieşit din clasamentul miliardarilor, întrucât averea sa este es-
timată la doar 0,7 miliarde de dolari (în ultimul an de dicta-
tură a tatălui său presa internaţională făcuse publică o cifră 
de 4–5 ori mai mare), iar printre noii bogătaşi moldoveni s-a 
ridicat… Valeriu Pasat – cu o avere estimată la 1,1 miliarde 
de dolari. 

Dar unde a făcut Pasat miliardul: în puşcăria lui Voro-
nin? Sau poate atât l-a costat pe Oleg funcţia de consilier 
la primăria Moscovei? În acest context, ne întrebăm cât de 
întâmplătoare este informaţia-dezinformaţia cotidianului 
electronic rus utro.ru, transmisă în chiar ziua conferinţei de 
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presă a lui Pasat, despre posibila participare a lui Oleg Voro-
nin în viitoarele alegeri pe listele PCRM, ca, ulterior, să fie 
propus la postul de preşedinte al R. Moldova... S-au gândit 
ruşii: dacă pe Pasat nu-l acceptaţi, de clanul Voronin nu mai 
scăpaţi!

Dar poate miliardul de dolari a trecut pe contul lui Pasat 
de pe cel al RAO ES, pentru ca „umanistul” nostru să pară 
mai spălăţel în faţa electoratului şi a fiscului moldovenesc, 
să poată răspunde la întrebările alegătorilor privind cheltuie-
lile de milioane pentru viitoarea campanie electorală? Curat 
murdar, domnilor umanişti!

Timpul, 17 septembrie 2010

 
58. Câte o benzinărie la fiecare  

kilometru de drum?

Actuala conducere a R. Moldova a moştenit un buchet de 
probleme grave, pentru rezolvarea cărora va trebui să-şi bată 
capul mai multe guvernări democratice, iar dacă, Doamne 
fereşte, comuniştii mai vin o dată la putere, riscăm să le mul-
tiplicăm şi să trecem cu ele şi în secolul XXII... 

Săptămâna trecută, am avut de parcurs cu doi români 
americani, drumul de la Chişinău până la Orhei. După ce 
mi-am alimentat Toyota la benzinăria Petrom de lângă fa-
brica Bucuria din Chişinău, am mers până la staţia Petrom 
din cartierul Bucuria de la ieşirea dinspre nord a Orheiu-
lui. Pentru că pasagerii mei nu suportau viteze americane 
pe drumuri basarabene, şi pentru ca eu să nu mă plictisesc 
conducând Toyota cu viteza Lăzilor (Jiguli-urilor) ruseşti, 
cei 50 de km de drum i-am parcurs în 50 de minute, în acest 
răstimp reuşind să fac şi 50 de imagini ale celor 50 de staţii 
de alimentare cu combustibil din acest drum, inclusiv 39 de 
staţii cu benzină şi 11 cu gaz. Două se mai află în proces 
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de construcţie. Ştiam că-s foarte multe, dar n-aş fi crezut pe 
nimeni în lume că în medie la fiecare kilometru de traseu 
Chişinău-Orhei a fost înfiptă în cernoziomul moldovenesc 
câte o staţie. Pe traseul de 5,3 km din interiorul municipiului 
Chişinău au fost implantate 19 staţii, aproape câte patru la 
fiecare kilometru de drum!

Pe traseul Chişinău–Bucureşti, care-i mai lung de zece 
ori faţă de cel indicat mai sus, numărul de staţii PECO nu 
atinge această cifră. În Croaţia, bunăoară, cu greu întâlneam 
o benzinărie la 50 de kilometri de autostradă, dar americanii 
mei îmi spuneau că nici la traficul american nu există o atare 
intensitate a surselor de pericol pentru mediul înconjurător.

Acesta este un adevărat dezastru ecologic, cu riscuri enor-
me pentru mediu şi pentru securitatea fizică a cetăţenilor. Să 
ne ferească Domnul, dacă vreun kukuruznik sovietic cade 
pe una din benzinăriile acestui segment de drum, conform 
principiului DOMINO, sar în aer şi celelalte 49 de benzină-
rii... Din punct de vedere economic este imposibil de explicat 
care-i rostul să deschizi atâtea staţii PECO pe un segment 
atât de scurt de drum, dacă unei staţii PECO îi revine o can-
titate minimă de benzină vândută cu o cifră de afaceri care 
nu-ţi permite nici măcar să-i mituieşti pe cei cu aprobarea... 
Atunci, de ce se investesc atâtea mijloace financiare în acest 
domeniu, sau poate mai corect ar fi să întreb care-i adevărata 
miză a investitorilor în benzinării? Sau poate multe din ele 
sunt doar o perdea comunistă după care se fac alte jocuri, 
alte afaceri, nu neapărat curate, şi ce fac organele abilitate 
să urmărească buna funcţionare a statului? Acest fenomen 
nu poate fi numit liberă concurenţă şi luptă cu monopolis-
mul. Chiar dacă pe segmentul dat circulă mai multe unităţi 
de transport faţă de alte direcţii, experienţa statelor dezvol-
tate demonstrează că un număr de staţii de zece ori mai mic 
ar asigura necesităţile actuale şi viitoare, asigurându-le şi o 
rentabilitate satisfăcătoare...

Timpul, 23 septembrie 2010
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59. Două Cornove pe glob şi ambele latine...

La începutul verii 2007 mă pregăteam de noi drumuri 
la românii din jurul României şi, navigând pe Internet în 
căutarea de noi informaţii despre ei, de această dată des-
pre istro-românii din Croaţia şi românii friulani din Alpii 
italieni, am rămas surprins, descoperind un nou toponim, 
Cornova, din regiunea autonomă Trento din nordul Italiei, a 
doua Cornovă pe glob, după cea natală, a mea... Despre Cor-
nova basarabeană au scris şi publicat mulţi: de la Dimitrie 
Gusti şi Paul Mihail până la Popa Zamă şi subsemnatul... Se 
va mai scrie şi în 2011, la 80 de ani de la legendara expediţie 
monografică a Şcolii Gusti din vara lui 1931. 

Dar despre Cornova italiană nu se ştie mai nimic... 
Peste patru luni, după un drum istovitor pe serpentine 

alpine la românii friulani din nordul provinciei italiene Friu-
li-Venezia Giulia, am şi ajuns acolo împreună cu prietenul 
şi omul de afaceri Sergiu Cocoş, dânsul fiind şi sponsorul 
acelei călătorii de poveste.

Am găsit acolo o Cornovă deja topită într-un orăşel 
montan, Romeno, din provincia autonomă Trento. Cu alte 
cuvinte – o mahala a orăşelului cu numele nu mai puţin 
surprinzător de Romeno (în traducere: Român), crezând 
de la început că-i vorba de o Cornovă română în Italia! 
Dar de unde provine acest toponim italian?

Locuitorii Cornovei italiene n-au putut răspunde la aceas-
tă întrebare. Un răspuns neconvingător am găsit în Dicţiona-
rul italian I nomi locali..., care presupune că toponimul dat 
provine de la două cuvinte italiene: Corte (curte) şi Nuova 
(nouă), adică Curtea Nouă... Până în prezent n-am găsit nici 
eu vreo explicaţie mai argumentată, mai plauzibilă, dar nici 
nu m-am dezis încă de prima mea bănuială – că toponimul 
dat poate fi legat de foştii mei consăteni cornoveni din fami-
liile lui Filimon şi Paul Klink şi copiii lor: Willi, Robert, Elsa 
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şi, respectiv, Oskar, Robert şi Rudi, etnici germani, care au 
lăsat urme adânci, ce se mai văd şi azi, pe moşiile Cornovei şi 
ale altor câteva sate din jur. Urmele lor le caut de mai bine de 
un deceniu prin toată Europa. Aceste familii au fost chemate 
din Cornova acasă, în patria lor istorică, după semnarea, la 
23 august 1939, a pactului celor doi dictatori fascişti, Stalin 
şi Hitler, unul roşu comunist, altul brun socialist... Şi deoa-
rece unele dintre familiile germane basarabene au ajuns şi în 
nordul germanofon al Italiei, am zis: iată că sunt aproape de 
descoperirea urmelor germanilor mei cornoveni... S-a întâm-
plat că orăşelul Romeno este locuit de italieni, iar mahalaua 
Cornova de aici chiar nu are niciun german. Oricum, n-am 
regretat făcând acest drum, pentru că în mahalaua Cornova 
a orăşelului Romeno am descoperit o familie din doi corno-
veni italieni deosebit de valoroşi: Corrado şi Angela Maria 
Chiarelli, el pictor şi sculptor cu renume, distins cu Diploma 
de merit de către premierul italian Silvio Berlusconi, ea – 
manager iscusit al propriului complex turistic Hotelul-Resta-
urant-Pizzerie CORNOVA din Romeno.

În această vară, am repetat drumul trasat trei ani în urmă, 
mergând mai întâi la basarabenii alungaţi de acasă de tran-
ziţia noastră fără de sfârşit, aflaţi în oraşele italiene Padova, 
Veneţia, Citadella, Treviso, Mogliano Veneto, precum şi la 
friulanii din Ravascletto şi Tolmezzo, cu al său, unic în lume, 
Muzeu etnografic al friulanilor.

Mare mi-a fost mirarea să văd la loc de cinste printre 
cele mai valoroase exponate şi distincţii ale casei familiei 
Chiarelli (sosirea mea a fost o surpriză absolută pentru ei) 
monografia de 700 de pagini a Cornovei basarabene, donată 
de mine acum trei ani, despre care stăpânii spun că, atunci 
când s-au lăudat cu achiziţia dată, primarul local a crezut 
că-i vorba de monografia unui oraş de talie europeană şi nu 
a unui sătuc basarabean de o mie de locuitori, declarând că 
nu se lasă până nu face o lucrare asemănătoare despre ora-
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şul său natal, Romeno, cu mahalaua lui principală Cornova... 
Nu mai puţin miraţi au fost prietenii mei italieni când, de 
această dată, le-am oferit o nouă surpriză – albumul Românii 
din jurul României în imagini, văzându-şi pe paginile lui chi-
purile lor fotografiate trei ani în urmă în Cornova italiană...

Mi-au promis că, la prima ocazie, vor onora invitaţia mea 
de a vizita Cornova basarabeană. Eu, la rându-mi, le-am pro-
mis că voi reveni peste un timp la Cornova italiană, dar nu 
mai devreme de lansarea ediţiei a doua a Românilor din jurul 
României, în care voi plasa noi imagini ale celui mai apropiat 
de mine oraş italian, Romeno, adică Românul, cu superba 
sa mahala Cornova... Cine ştie, poate iese ceva frumos din 
această aventură latină a noastră...

P.S. Revenind la frumoşii mei cornoveni de etnie germană, ple-
caţi din Cornova cu 70 de ani în urmă, vreau să spun că urmăresc cu 
zel tot ce este legat de istoria germanilor basarabeni, în primul rând 
– a celor cu numele Klink, mai ales pe renumitul medic american 
Dr. Robert Klink, din Virginia, SUA, care, vreau să cred, este unul 
din cei doi copii cu acelaşi nume (Robert) născuţi în Cornova până 
la ocupaţia ei de către ruşi, la 28 iunie 1940, ai celor doi fraţi Klink 
– Filimon şi Paul... Dacă s-ar întâmpla să fie aşa şi dacă ar observa 
acest articol, îi anunţ pe această cale că de 70 de ani sunt aşteptaţi 
acasă cu mult drag de către foştii lor consăteni... Îi aşteaptă şi fosta 
lor gospodărie, care a rămas, practic, intactă: şi casa părintească 
de cărămidă roşie, şi grandiosul beci arcuit din piatră de Orhei, şi 
magazia pentru grâne, fructe şi legume, şi moara, şi oloiniţa, şi chiar 
grandioasa lor moşie, pe care ţăranii cornoveni nu prea au cu ce s-o 
lucreze din motive financiare, din cauza sărăciei nemaivăzute în toa-
tă Europa, lăsată aici de trista guvernare comunistă...

Timpul, 1 octombrie 2010
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60. Căderea comuniştilor
 (În loc de postfaţă)

Titlul acestui articol nu este o constatare a unui fapt îm-
plinit, nu este nici un pronostic al rezultatelor alegerilor an-
ticipate, ci un proces care durează de ani de zile şi care poa-
te deveni o constatare în seara zilei de 28 noiembrie, dacă 
liderii Alianţei au învăţat ceva din referendumul de ei ratat, 
iar de comunişti necâştigat, pe 5 septembrie curent... 

Opt ani, cinci luni şi trei zile, sau în total 3076 de zile şi 
nopţi, am urmărit cu atenţie dinamica guvernării neokomin-
terniste de la noi, de la înălţarea ei triumfală până la prăbu-
şirea totală. Şi am făcut acest lucru cu pixul şi cu aparatul 
de fotografiat în mâini. Recunosc şi de ce am fost cu ochii 
pe ei în tot acest răstimp: pentru că ei încă nu s-au dezis 
de nicio crimă a înaintaşilor lor din partidul bolşevic, care, 
după cum se ştie, au omorât mai multă lume de-a lungul ani-
lor decât toate regimurile de tip nazist luate la un loc. Cum 
să nu te întrebi cine-s mai fascişti: socialiştii lui Hitler sau 
comuniştii lui Lenin? Iar dacă actualii comunişti nu s-au 
dezis de ,,faptele eroice” ale înaintaşilor lor bolşevici, în-
seamnă că ei sunt de acord şi azi cu acele crime odioase.  
Mai am însă un argument în acest sens, unul secundar, su-
biectiv: am făcut-o din răzbunare! M-am răzbunat pe ei şi pe 
prostia mea de a-mi spurca biografia în faţa viitorilor nepoţi 
şi strănepoţi cu titulatura de membru al partidului comunist, 
cedând astfel în faţa presiunilor unor colegi cu vechime de 
partid, care-mi aduceau în 1989 ,,argumente ştiinţifice” pri-
vind posibilitatea reformării acestui PCUS (partid criminal 
al Uniunii Sovietice) din interior. Chiar dacă am stat acolo 
doar 456 de zile (21 martie 1989 – 20 iunie 1990), intrând în 
rândurile acestuia, ultimul la Facultatea de Economie, unde 
lucram, când în comitetul de partid al USM activau opt frun-
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taşi ai Mişcării de Eliberare Naţională – fondatori ai FPM, 
părăsindu-l primul, nu-mi pot ierta acea lipsă de voinţă în 
faţa foştilor colegi universitari. Douăzeci de ani după aceas-
ta, n-am ezitat nicio clipă să consider acest partid bolşevic 
unul de bandiţi la drumul mare al zbuciumatei noastre isto-
rii...

Numărătoarea acelor 3076 de zile începuse pe 26 februa-
rie 2001, după publicarea rezultatelor alegerilor parlamentare 
la care comuniştii au câştigat 73 de mandate din totalul de 
101... Despre pericolul acestei victorii a forţelor coloanei a 
cincea revanşarde, comuniste, pro-ruse de la noi, în alegerile 
parlamentare din 25 februarie 2001, ne-a prevenit şi Cerul, 
încă de la 21 octombrie 2000, când R. Moldova a fost acope-
rită de sute de mii, poate milioane, de corbi negri ca dracul, 
veniţi peste noi dinspre iadul de la Răsărit... O adevărată in-
vazie a cioroilor, care s-a repetat şi pe 24 noiembrie 2000...

Însă această revanşă a coloanei a cincea din Basara-
bia a început mai devreme, la 5 iulie 2000, în ziua când în  
R. Moldova a avut loc o adevărată antirevoluţie de catifea, 
ziua în care a fost modificată Constituţia de către Parlamen-
tul R. Moldova, schimbând forma de guvernământ din re-
publică semiprezidenţială – în republică parlamentară. Abia 
mai târziu a devenit clar care sunt forţele ce au stat în spatele 
acelui scenariu, cine a fost interesat şi care a fost miza ade-
vărată a modificării Constituţiei, din cauza cărei nici azi nu 
putem respira... 

Cu regret, niciunul dintre semnatarii acelui proiect, 
n-a sesizat capcana întinsă nouă de Kremlin. (Cum, de 
altfel, nici la adoptarea Declaraţiei de Independenţă, în 
august 1991, nu s-a găsit niciun unionist care să propu-
nă un text alternativ – de reîntregire – prin adoptarea că-
ruia ar fi fost salvat neamul românesc din stânga Prutului).  
Acele forţe, cu pregătire specială la Lubianka, înţelegând că 
Guvernul ADR, condus de către Ion Sturza, a ieşit eroic din 
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criza prin care a trecut R. Moldova în vara anului 1998, con-
secinţă a dezintegrării financiare şi economice din Rusia din 
acea vară, au înţeles că se apropie clipa când reformele dificile 
promovate de ADR în perioada 1998–1999 vor aduce rezulta-
te economice şi sociale pozitive. Imaginea ADR-ului naţional 
românofil, care a promovat cu insistenţă aceste reforme, avea 
mult de câştigat în faţa alegătorilor moldoveni, îndepărtând re-
venirea programată a coloanei a cincea la putere în R. Moldova. 
De aceea, s-a făcut tot posibilul ca Parlamentul să intre în-
tr-o criză politică profundă, care a provocat alegeri parla-
mentare anticipate, iar ADR a rămas în memoria colectivă 
a electoratului moldovenesc ca forţă care a plătit salarii şi 
pensii mici, cu mari întârzieri, în galoşi, mălai şi mult orez. 
S-a făcut tot posibilul ca rezultatele acelor reforme dureroa-
se să fie asumate de coloana a cincea în următorii opt ani... 
Criza a fost provocată de către preşedintele de atunci, cu 
ideea unor modificări ale Constituţiei, care ar fi transformat  
R. Moldova în una prezidenţială, crezând că, în aşa mod, ar 
salva moldovenii de sărăcie. P. Lucinschi era interesat de acel 
spectacol, pentru că nu avea rezultate palpabile cu care să 
apară a doua oară în faţa electoratului în decembrie 2000.  
Reacţia Parlamentului nu s-a lăsat mult aşteptată. Peste 
noapte (la 30 iulie 1999), Fracţiunea PPCD, liderul căruia se 
împăca pe atunci bine cu Petru Lucinschi, pentru că PPCD 
îi făcuse un mare bine părăsind Convenţia Democratică şi 
Alianţa pentru Democraţie şi Reforme, a şi venit cu proiectul 
modificărilor pentru semnare de către o treime din deputaţi... 
Curios e că primele semnături pe acest proiect n-au fost ale 
,,autorilor” frontişti, ci ale fruntaşilor ADR-işti. Printre cei 
38 de semnatari rătăciţi, convinşi că fac un bine moldoveni-
lor, am fost şi eu, al 11-lea la număr... Comuniştii au luat o 
atitudine pozitivă abia în ajunul votării Proiectului dat, după 
revenirea lui V. Voronin dintr-o delegaţie parlamentară la Pa-
ris (din care făcea parte şi subsemnatul – V. Ş.). Despre acest 
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caz am scris în articolul ,,28 iunie 2000: o nouă Ialtă, o nouă 
Maltă sau o veche Baltă?”, inserat şi el în acestă carte.

Dar să revin la posibila izbăvire a moldovenilor de ur-
maşii celor care ne-au ocupat, maltratat, schingiuit, de-
portat, aruncat în gropile de var. Acea invazie a corbilor 
din 21 octombrie 2000 a durat 3076 de zile şi nopţi şi era 
să mai dureze încă 1460 de zile, dacă Marian Lupu nu pă-
răsea Partidul Comuniştilor la 10 iunie 2009, rupând ast-
fel 12 mandate de la comunişti, şi doar unul de la AMN, 
faţă de scrutinul din 5 aprilie 2009, voturi care au permis, 
după 29 iulie, formarea Alianţei pentru Integrare Europea-
nă, izbăvindu-ne astfel de neokominternismul basarabean.  
Să nu fie clar oare de ce Voronin, prin consilierii săi cu misi-
uni speciale, îl atacă furibund pe Marian Lupu şi pe finanţa-
torul său, Vlad Plahotniuc, care măcar vorbeşte româneşte? 
Era mai bine dacă ne conducea în continuare o bandă de ru-
sofoni din Familia românofobă a lui Voronin? 

Nu afirm ci, pur şi simplu, întreb şi eu, nefiind ultimul 
care-şi pune această întrebare. Departe de mine, românul 
convins, gândul de a-l apăra pe moldovenistul Marian Lupu 
sau pe prietenul său miliardar Vlad Plahotniuc, dar, dacă nu 
dorim să revină Voronin la putere – să avem răbdare să-i 
menţinem pe cei din AIE la putere şi apoi să vedem cine a 
furat mai mult ca Familia Voronin.

Dacă dorim să cadă definitiv comunismul de la noi, să 
nu-l atacăm prea tare pe Marian Lupu. Nu el este tartorul 
moldovenesc. Răsfoiţi cu răbdare presa moldovenească din 
anii 1990–2010 şi veţi ajunge la concluzia mea. Oricum, vă 
spun şi pronosticul meu faţă de viitoarele alegeri, cu o proba-
bilitate de 95 la sută: vor rămâne în Parlament aceleaşi forţe 
politice, cu mici diferenţe în procentaj faţă de scrutinul din 
29 iulie 2009. Comuniştii vor propune cele câteva voturi care 
nu le vor ajunge celor din Alianţă, ca să-şi aleagă un pre-
şedinte democrat cu o singură condiţie – să li se garanteze 
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libertatea tatălui şi fiului şi celor câţiva hoţi ai lor în lege, 
care n-au mai reuşit să înveţe limba acestui stat, pe care l-au 
condus atâta amar de vreme. Pădurarul Popuşoi nu va nimeri 
în această listă salvatoare pentru că s-a născut prost şi fără 
de noroc... 

P.S. – Interviul lui Vladimir Voronin, cu faţa crispată, de 
după plenara cc-ului comunist, de sâmbătă, 2 octombrie cu-
rent, mi-a amintit de adresarea sa către populaţie în seara zi-
lei de 7 aprilie 2009, imediat după revoluţia tinerilor noştri, 
dar ambele intervenţii voroniniste mi-au amintit de următorul 
banc: 

– Domnule doctor, impotenţa te ia aşa, dintr-odată? 
–  Nu... Mai întâi te lasă să te faci de râs de vreo două-trei 

ori... 
După fiecare apariţie a lui Voronin în public, în ultimii doi 

ani, mă tot întrebam: chiar nu există niciun patriot moldovean 
în rândurile comuniştilor, care ar putea să-i reprezinte şi să re-
formeze acest partid, aruncând la groapa istoriei vechea gardă 
bolşevică, gardă ce urăşte din toată inima acest popor şi acest 
pământ blestemat tot de ei? Sau se doreşte să-l facă de râs pe 
Voronin nu de două-trei ori, ci de 20–30 de ori, până va înţele-
ge el însuşi acest lucru?...
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