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Prefaţă

Întîi am cunoscut vocea doamnei Ana Vîlcu, suna la Hyde Park-
ul radiofonic, de regulă, în prima oră, din cele șase cît dura emisiunea 
mea de la miezul nopții. Se simțeau emoțiile și patima cu care, cel 
mai des, citea discursul scris din timp, elaborat, argumentat, ancorat 
în teme de actualitate. Aborda cu îndrăzneală teme politice, sociale, 
culturale și de moralitate.

Era printre puținii oratori care se prezentau cu numele întreg, 
real. Nu intra în polemici de moment, nu revenea cu replici tăioase 
sau răutăcioase, era o prezență stabilizatoare și ridica potrivit de sus 
ștacheta liberei exprimări, într-un program radiofonic persecutat de 
autorități.

De curiozitate am ascultat cît scriam acest text o intervenție a 
doamnei din toamna anului 2002, și constat că problemele enunțate 
de Ana Vîlcu acum un deceniu sunt și azi actuale, demne de pus în 
discuție. Doar că acum sunt tot mai mulți unioniști printre noi sau 
doar cetățeni dornici de civilizare, de integrare europeană. Poate că 
unii dintre ei s-au format la școala în care doamna Vîlcu era deopo-
trivă elev și dascăl.

După ce emisiunea a fost închisă, prin voința demnitarilor 
încuiați, dar cu mîna colegilor de breaslă înfricoșați, Ana Vîlcu a fost 
printre ascultătorii care s-au ținut grămadă, au urcat pe baricadă, 
cu ei am fondat împreună ONG Hyde Park, dînsa a făcut chiar parte 
din primele consilii de administrație HP. Astfel am cunoscut-o și cu 
prezența fizică, întotdeauna agreabilă, înțelegătoare, prietenoasă. A 
contribuit cu texte interesante de atitudine la publicația săptămînală 
Curaj.MD, tipărită din cotizațiile de membri sau din modestele donații 
ale celor care sprijineau mișcarea noastră. Ne ajuta la difuzarea gra-
tuită prin parc și prin oraș a acelei fițuici deranjante pentru regim. 
O vreme ne-a trimis texte și pentru publicația electronică Curaj.Net, 
păreri care sunt accesate în arhivă și azi, sunt apreciate ca fiind de ac-
tualitate, sunt comentate de tineri sau de internauți cu vîrste incerte.



Acum aflu bucuros că vrea să tipărească o parte din acele opinii, 
să lase urmașilor mărturie clară a unor zbateri sociale din epoca gu-
vernării neocomuniștilor, într-o bucată de țară ruptă de la România, 
în care majoritatea populației tăcea complice cu regimul, fie de frică, 
fie din motive de sărăcie și nevoia de supraviețuire fizică.

Sunt bucuros și onorat să debutez și eu în a prefața un debut edi-
torial, volumul de opinii al doamnei Ana Vîlcu, un cetățean curajos, 
orator sincer și publicist, sper, convingător.

Oleg Brega, 
prezentator



Partea I
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Ana Efrim-Vâlcu
Opinii în direct la Radio „Antena C“

Europa e viitorul nostru
(2001–2006)

Dumnezeu a creat fiinţa umană după chipul şi asemănarea Sa. 
Omul este înzestrat cu raţiune, ca să judece, şi este obligat să trăiască 
după cele zece porunci ale Lui. Dar comunismul, începând cu anul 
1917, l–a alungat pe Dumnezeu din casă, din sufletul şi din mintea oa-
menilor, transformându–i din fiinţe libere în robi ai comunismului.

Popoarele libere de comunism se află în paza lui Dumnezeu, cele 
înrobite de el sunt uitate de Dumnezeu, deci, sortite pieirii. Ca să 
nu pierim ca popor, ca neam, avem doar o singură cale: spre Europa. 
Europa ne întinde acea mână de ajutor, de care avem atât de mult 
nevoie, şi corect ar fi să–i mulţumim pentru gestul acesta salvator 
şi pentru şansa oferită cetăţenilor Republicii Moldova de a trăi mai 
bine. Pentru noi, deci, Europa înseamnă:

• asigurarea unui viitor luminos copiilor şi nepoţilor noştri;
• respectarea legislaţiei de către toţi cetăţenii republicii, dar 

mai ales de către conducerea ei;
• aplicarea reformelor în economia şi democraţia republicii;
• susţinerea RM cu mijloace tehnice, implementarea diferitor 

programe şi tehnologii avansate, asemănătoare celor din UE.
• Concomitent,
• Republica Moldova va participa la toate dialogurile dintre ţă-

rile UE şi cele care vor adera pe parcurs;
• va fi membră a unor instituţii europene şi parte a unor iniţia-

tive şi programe europene;
• cetăţenii RM vor avea acces liber în ţările UE şi liber schimb de 

mărfuri cu ţările europene şi viceversa;
• oamenii de afaceri din ţările UE vor investi în economia RM 

conform legislaţiei europene, deci, nu vor fi jefuiţi şi amăgiţi, 
aşa cum procedează astăzi cu noi Rusia;

• se va moderniza infrastructura;
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• vom beneficia de toate resursele europene, fără a fi şantajaţi 
de Rusia, fără a ne teme că ea ar putea sista livrarea gazelor, a 
energiei electrice, că ar putea bloca căile ferate;

• UE nu ne va trata ca „un frate mai mare“, deoarece Constituţia 
ei prevede egalitatea tuturor membrilor săi;

• UE va facilita dialogul Republicii Moldova cu celelalte ţări din 
UE sub aspect politic, economic şi cultural;

• ajutoarele financiare, acordate ţării noastre, vor fi nerambur-
sabile;

• vor fi create noi locuri de muncă;
• concetăţenii plecaţi la muncă în ţările UE vor activa legal, fără 

teamă de a fi expulzaţi, şi vor avea posibilitatea să muncească 
demn în propria ţară;

• agricultura va fi dotată cu mecanisme agricole mici, accesibile 
pentru orice suprafeţe;

• vor fi construite noi sisteme de irigare;
• tinerii cu studii şi idei renovatoare vor fi angajaţi prin concurs 

în diverse instituţii de cercetări ştiinţifice.
• Cunoaştem cu toţii care sunt consecinţele dominaţiei comu-

niste: mai multe generaţii au devenit robi ai totalitarismului. 
Deci, e timpul să salvăm generaţia tânără de urgia comunis-
mului!

Dragi concetăţeni, de la 1940 încoace nimeni nu ne–a ajutat cu 
nimic, doar am fost exploataţi şi jecmăniţi. Astăzi unica şansă de a 
scăpa pentru vecie de robie este Uniunea Europeană!

*  *  *
Bună dimineaţa, domnule Oleg! Ce bine ar fi dacă Moldova ar 

avea cât mai multe personalităţi ca dl Grebenşcikov, originar din Ru-
sia, care a însuşit şi ne vorbeşte limba impecabil. Mă închin în faţa 
celor care respectă şi susţin neamul nostru, deşi aparţin altor etnii: 
ucraineană, bulgară, găgăuză etc. Aşa cum se obişnuieşte în ţările 
civilizate, de exemplu, în SUA. Deşi istoria acestei ţări numără cu pu-
ţin peste 200 de ani, ea a reuşit să instaureze democraţia şi să devină 
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o supraputere economică. Ceea ce nu se poate spune despre Rusia, 
care a cucerit atâtea teritorii, a subjugat atâtea popoare, jefuindu–le 
de bogăţii, dar care nu a reuşit să devină nici democratică, nici puter-
nică sub aspect economic.

Omul trăieşte cu speranţa, deci, şi noi trebuie să sperăm că, oda-
tă şi odată, vom fi în familia ţărilor civilizate, înalt dezvoltate. Pentru 
aceasta, însă, e nevoie ca noi, cetăţenii acestei ţări, să ne schimbăm 
mentalitatea. Să fim toleranţi unul cu altul, să ne comportăm şi să 
vorbim civilizat, să fim autocritici. Să învăţăm a preţui talentul se-
menilor noştri, să ne cunoaştem locul, fiindcă nu fiecăruia îi este dat 
să facă studii de calitate, ca în ţările înalt dezvoltate. Cu tact şi cu 
respect să ne comportăm cu tinerii, dar şi cu oamenii în vârstă. Nu 
cred că–i stă bine altuia să–ţi indice cum să vorbeşti şi cum să proce-
dezi, aşa cum mi s–a întâmplat mie, începând cu anul 1962, în timpul 
studiilor, apoi, mai târziu, la serviciu, până în anul 1990. Din păcate, 
la radio şi la televiziune nu se aude vocea intelectualilor, nu se propa-
gă morala creştină, vedem acolo numai persoane corupte, violente, 
kgb–şti, necărturari, care atacă violent intelectualitatea şi poporul.

Regimul comunist, instaurat în urma ocupaţiei barbare a ruşilor, 
a mutilat atâtea destine umane! Pe foarte mulţi dintre conaţionalii 
noştri i–a adus la disperare, la indiferenţă, pe alţii i–a izolat cu bună 
ştiinţă de popor. Occidentul apreciază corect meritele oamenilor, la 
noi, însă, regimul comunist procedează invers: pe omul de seamă îl 
face de nimic, iar pe cel de nimic îl ridică la rang de om însemnat. 
Această mentalitate nu va permite niciodată să ne integrăm în UE. 
La noi „şefii“ dau indicaţii tuturor, inclusiv specialiştilor din diferi-
te domenii: lingvistică, istorie, religie, economie etc. Pentru Europa 
un atare comportament este inadmisibil. Acolo realizările ştiinţifice 
sunt implementate operativ în sferele economiei, de aceea ţările eu-
ropene sunt în progres continuu. Occidentalii nu au trecut şcoala 
colhozurilor şi cea de partid, de aceea sunt mai ageri şi mai întreprin-
zători. La noi, preşedinţii şi brigadierii furau, noaptea, cu maşinile 
şi cu motocicletele de pe lanurile colhozurilor, îmbogăţindu–se, în 
timp ce ţăranii care munceau cinstit, dar îşi permiteau să ia ceva de 
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pe câmp pentru a nu muri de foame erau condamnaţi la ani grei de 
puşcărie.

Occidentul preţuieşte munca – intelectuală sau fizică – la jus-
ta valoare. Acolo omul talentat este susţinut multilateral. Gorbaciov 
spunea în 1985: „Nu se mai poate cu atâta birocraţie, cu atâţia oameni 
incompetenţi, conservatori şi de vârste înaintate la funcţii înalte… 
Trebuie să reducem foarte mult din aceste funcţii şi să promovăm 
peste tot oameni tineri, deştepţi, talentaţi şi competenţi, aşa cum 
face Occidentul“. Este inadmisibil ca şefii să o facă pe specialiştii în 
diferite domenii, pentru aceasta există instituţii de cercetări ştiinţifi-
ce, academii, aşa ca în toată lumea. De ce atunci conducerea noastră, 
sub presiunea Kremlinului şi cu consimţământul tacit al OSCE, ne 
bagă pe gât federalizarea fără a consulta poporul şi fără a–i explica 
pericolul pe care îl prezintă ea? Nu trebuie să admitem lucrul acesta, 
după cum nu trebuie să admitem nici staţionarea armatei ruse, ca 
forţă pacificatoare în stânga Nistrului.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia, bună diminea-

ţa, domnule Oleg! E bine că tineri ca dumneavoastră se înscriu în 
rândurile patrioţilor. Vreau să fac aici o trimitere la cuvintele politi-
cianului rus Serghei Kovaliov, care afirma că cei care s–au obişnuit să 
trăiască în mizerie acceptă cu greu progresul, deci, şi un trai mai bun, 
că omul incult s–a obişnuit cu aceasta şi îi place să trăiască pe vechi. 
Oare să nu dorească neamul nostru românesc un trai mai bun? Eu, 
de exemplu, nu cred să fie aşa, deoarece buneii şi părinţii noştri po-
vesteau, cu lacrimi în ochi, despre devastarea a tot ceea ce au avut în 
România Mare. Atunci când au venit barbarii ruşi cu bolşevismul lor 
banditesc, li s–a luat totul.

Dragi ascultători, foarte mulţi dintre dumneavoastră aveţi copii în 
Occident şi cunoaşteţi cât de greu muncesc ei acolo, cu toate acestea, 
nu doresc să se întoarcă acasă. Nu v–aţi întrebat de ce? Răspunsul e 
simplu: deoarece acolo e mult mai bine de trăit decât la noi. Trebuie 
să tindem cu toţii la un nivel de viaţă ca în ţările dezvoltate, iar pentru 
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a obţine aceasta părinţii, profesorii trebuie să facă din fiecare copil o 
personalitate care să gândească liber, să ştie să–şi promoveze talentul, 
înclinaţiile spirituale, iar noi, ceilalţi membri ai societăţii, trebuie să–i 
ajutăm în modelarea unui comportament civilizat. În ţările străine 
unui copil i se cultivă de la vârstă fragedă dragostea de natură, de me-
diul înconjurător, de aceea nu vei vedea pe cineva aruncând pe stradă 
sau în locuri publice ambalaje, chiştoace, nu vei vedea pe nimeni zgâ-
riind ori scriind cuvinte indecente pe pereţii clădirilor, ascensoarelor. 
Cu răbdare şi cu tact, dar şi prin exemplul personal, noi, adulţii, trebu-
ie să le explicăm şi să le arătăm copiilor că felul în care procedează nu 
e corect. În cadrul familiei trebuie să le cultivăm dragostea de muncă, 
să–i îndemnăm la fapte bune. Să–i deprindem să fie curajoşi, să–şi pro-
moveze cu îndrăzneală ideile, să lupte pentru realizarea lor.

Nu este un secret că regimul totalitar şi–a dorit să facă din fieca-
re om un homo sovieticus, un rob al nomenclaturii comuniste, care 
să nu poată gândi liber, ci să–i creadă orbeşte pe comunişti. Până la 
urmă, aceştia ne–au învăţat să gândim cu mintea lor, să fim min-
cinoşi, trădători, lichele, să utilizăm în vorbire cuvinte ruseşti din 
jargonul celor certaţi cu legea, şi nu doar. În Occident nu vei vedea 
aşa ceva. Tot de la Răsărit ne–au venit beţia, hoţia, trândăvia, care, de 
fapt, sunt străine pentru firea românilor basarabeni.

În Occident deşeurile se separă, se reciclează, în timp ce noi, 
prin stocarea lor neautorizată, haotică, poluăm aerul şi solul. Altfel 
spus, ne otrăvim cu bună ştiinţă singuri pe noi. Ţările înalt dezvoltate 
au elaborat legi bune! pentru cetăţenii lor, care sunt respectate de 
toţi şi, în primul rând, de conducerea lor. La noi, dimpotrivă, cei care 
ne conduc nu respectă legile şi fură ca în Codru, în timp ce poporul 
trăieşte în mizerie şi sărăcie.

Ca să ajungem în Occident, trebuie să învăţăm, mai întâi, să 
gestionăm banii. Oare la noi banii sunt gestionaţi corect, odată ce 
Moldova e cea mai săracă ţară din Europa? Concluzia poate fi doar 
una: avem nevoie de oameni competenţi şi de legi bune, care să fie 
respectate de toţi.
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*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Sunt o persoană 

în vârstă şi fac parte dintr–o generaţie crescută şi educată în min-
ciună. Vreau să mă adresez acum tinerii generaţii, care sper! înţelege 
foarte bine că nu trebuie să trăiască în mizeria socială şi spirituală, în 
care au trăit părinţii şi bunicii lor. De voi, tânăra generaţie, depinde 
schimbarea în bine a societăţii noastre, a vieţii părinţilor şi bunicilor 
voştri. Voi sunteţi tineri şi puternici, de aceea puteţi lua tot greul pe 
umerii voştri, voi sunteţi harnici şi deştepţi, de aceea aveţi viziuni 
clare asupra viitorului ţării.

Trebuie să obţinem ca la conducerea ţării să vină oameni cărora 
le pasă de viitorul naţiunii, care să facă tot ce le stă în puteri pentru a 
îndrepta ţara pe făgaşul democraţiei. Dacă am fi trăit într–o ţară de-
mocratică şi nu totalitară, nu am fi ajuns pe locul 102 în topul ţărilor 
slab dezvoltate. În opinia mea, nu e bine să plece toţi în străinătate, 
căci atunci cine ne va salva pe noi de mizeria comunistă? Dacă Basa-
rabia va păşi pe calea democraţiei, copiii şi nepoţii voştri vor scăpa de 
dictatură. În ţările democratice munca, talentul şi profesionalismul 
sunt apreciate la justa valoare, acolo nu e nevoie să dai mită pentru a 
obţine un loc de muncă, nu se cer relaţii de rudenie. Acolo posturile 
se distribuie prin concurs. Să–i luăm, de exemplu, pe doi fraţi de la 
noi – Ţăranu. Octavian locuieşte în Lyon şi conduce o orchestră care 
face cap de afiş. Adrian locuieşte în Los Angeles şi este un specialist 
apreciat, şi–a construit o vilă cu trei niveluri, şi–a cumpărat o maşină 
de peste 300 mii de dolari. Pentru realizările obţinute în muncă are o 
sumedenie de menţiuni. Toate ţările dezvoltate susţin talentele. Noi, 
basarabenii, suntem oameni talentaţi, dar nu am avut susţinere din 
partea României, care a fost, ca şi noi, subjugată de comunism. Rusia, 
prin politica ei expansionistă, nu a făcut decât să stârnească ură între 
fraţii din Basarabia şi cei din Ţară, inventând două popoare diferi-
te, două naţiuni, două limbi. Ungaria, de exemplu, a fost mai puţin 
afectată de comunism decât România. Cei care au plecat peste hotare 
în timpul regimului comunist acum se întorc în Ungaria şi investesc 
în economia ei, contribuind la prosperarea şi democratizarea ţării. 
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Fiica mea, care în 1997 a tranzitat Ungaria, zicea că nu a văzut nici o 
diferenţă între această ţară şi Franţa.

Fiind sub jugul rusesc, noi am stagnat aproape o sută de ani. 
Aceasta, desigur, nu ne–a permis să instaurăm o democraţie adevă-
rată şi să atingem un nivel de trai ca cel al populaţiei din Ungaria, pe 
care ea le–a obţinut într–un timp relativ scurt.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Am 57 de ani, iar 

mama mea 81. Ea, sărmana, trudeşte la cote, iar din pensia sa mizeră 
plăteşte pentru lucrările mecanizate, pentru transportarea la domi-
ciliu a recoltei. Pe timpul românilor omul avea statut de gospodar, 
uneltele necesare pentru prelucrarea pământului, oi, porci, păsări. 
Pământul era prelucrat cu forţe proprii, nu era nevoie să plătească 
pentru aceasta altora. Deşi avea multe animale şi păsări, recolta adu-
nată îi ajungea familiei pentru întregul an. Acum mama mea a primit 
70 kg de floarea–soarelui, 200 kg de grâu, 100 kg de orz, 100 kg de 
porumb şi eu mă întreb: oare pe câtă vreme o să–i ajungă? Mai poţi 
să ţii cu ele animale, păsări? Cred că nu….

Dragi concetăţeni, de ce nu ascultaţi radioul? De ce nu citiţi ziare? 
Comunitatea mondială nu mai doreşte să audă de comunism, dar cu 
noi, basarabenii, ce se întâmplă oare? Noi trebuie să fim alături de ţara 
noastră, de România. Nici un copil nu se leapădă de mama sa. Mulţi 
dintre noi păstrează actele de naştere sau de deces ale buneilor scrise 
în română, deci, ei au fost români. Atunci cum ar putea copiii lor să fie 
de alt neam? Noţiunile „moldovean“ şi „limbă moldovenească“ au fost 
inventate, ele nu există în realitate. Sunt convinsă că va veni o vreme 
când tinerii noştri vor vorbi liber româneşte, fără frică. Fiicele mele au 
absolvit actualul Liceu „Gheorghe Asachi„ una în 1984, alta în 1988. 
Atunci această instituţie de învăţământ era considerată de elită, adică 
pentru copiii persoanelor din ierarhia superioară a statului. Pe culoa-
rele şcolii se vorbea doar în limba rusă, bine că cel puţin la ore se pre-
da în aşa–zisă „limbă moldovenească“. Din păcate, eu din 1962 (anul 
I la Universitatea de Stat de Medicină) şi până în 1989 am scris şi am 
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vorbit numai ruseşte. Comuniştii nu ne permiteau nici măcar reţetele 
pentru medicamente să le scriem cu grafie latină, pentru că, ziceau ei, 
sunt din România şi prezintă pericol pentru securitatea statului. A fost 
o salvare pentru mine faptul că vorbeam acasă cu copiii româneşte. 
Acum trăim alte timpuri. Mulţi dintre cetăţenii noştri muncesc pes-
te hotare, tinerii studiază în ţări străine şi faptul acesta îi avantajează 
comparativ cu noi, cei care am fost privaţi de dreptul acesta şi ţinuţi 
închişi ca într–un ţarc. Sunt convinsă că ei le povestesc rudelor şi prie-
tenilor despre traiul decent şi civilizat al occidentalilor, comparativ cu 
mizeria şi sărăcia noastră. Totuşi, avem încă foarte multă lume rătăci-
tă, care nu a auzit şi nici nu vrea să audă despre viaţa demnă de statutul 
de cetăţean al unei ţări dezvoltate şi, deci, nu–i poate înţelege pe cei 
care vor să trăiască altfel.

Dragi oameni simpli sau cu ceva „carte sovietică“, trebuie să în-
ţelegeţi că ţările dezvoltate nu susţin comunismul. Din cauza acestui 
regim şi a veneticilor, noi, românii basarabeni, deşi avem copii mari, 
trăim în camere de cămin, în subsolurile clădirilor. În cel mai bun 
caz, pe banii câştigaţi de–a lungul anilor cu sudoarea frunţii constru-
im locuinţe ipotecare. În schimb ruşii au primit gratis! apartamente 
luxoase şi spaţioase în blocuri de elită, construite de noi, românii 
basarabeni. E timpul să înţelegem un lucru: dacă îi vom susţine în 
continuare pe comunişti, ei vor permite ruşilor să vină în casa noastră 
şi de acum înainte. Le vor da apartamente construite de noi, iar ţăra-
nii de la sate şi locuitorii oraşelor tot robi ai ruşilor vor fi. Dumnezeu 
ne–a creat să mergem cu capul sus, să fim mândri de neamul nostru, 
nu să ne târâm în faţa ruşilor. Acum trăim alte vremuri, avem relaţii 
cu organizaţiile internaţionale de apărare a drepturilor omului, care 
sunt dispuse să ne susţină în aspiraţia noastră spre libertate şi adevăr.

Dragi ascultători, UE dezaprobă fărădelegile conducătorilor co-
munişti de la noi, deoarece ei încalcă dreptul sfânt al cetăţenilor la un 
trai decent, la tratament, la studii de calitate, la combaterea corup-
ţiei. Dragii mei, nu v–aţi întrebat niciodată de ce ţările–membre ale 
UE sunt atât de dezvoltate? Deoarece sunt libere de comunism. Ele 
cunosc prea bine că cei de la putere ne mint, ne fură, ne manipulează 



14

după bunul plac, spălându–ne creierii, doar ca să rămânem şi mai 
departe robii lor şi ai Rusiei. Ne întorc împotriva fraţilor, părinţilor, a 
patriei noastre România, împotriva viitorului ţării, copiilor şi nepo-
ţilor noştri. Să optăm, deci, întotdeauna pentru credinţă şi adevăr!

*  *  *
Sunt încântată de echipa dumneavoastră, care îşi face meseria 

cu atâta suflet şi profesionalism. Cei rău–intenţionaţi încearcă să 
bruieze Postul de radio „Antena C“. De exemplu, ieri, la ora 5.00 era 
imposibil să–l asculţi. Vreau să amintesc ascultătorilor noştri că în 
anul 1990 Ministerul Apărării din Republica Moldova şi cel din Rusia 
au decis ca militarii ruşi, care nu doresc să–şi prelungească serviciul 
militar în armata moldovenească, să plece în Rusia. Mulţi dintre ei 
aşa au şi procedat. În aceeaşi perioadă, soţul uneia dintre prietenele 
mele, care slujea plutonier în armata rusă, văzându–mă deseori la te-
levizor printre participanţii la acţiunile de eliberare naţională, mi–a 
interzis să mai vin pe la ei, numindu–mă „spionul României“. M–a 
văzut el şi atunci când şedeam pe asfalt, împreună cu colegele de 
serviciu, în calea tancurilor sovietice, împiedicându–le să defileze de 
ziua revoluţiei din octombrie. Imediat după aceasta am fost bruscată 
şi alungată din casa lor. Mai mult. Soţul prietenei a promis că mă 
aruncă de la etajul patru al blocului, dacă mai trec pe la ei. Ceva mai 
târziu a plecat, împreună cu soţia, la Aktiubinsk, însă numai peste 
doi ani prietena mea a revenit acasă şi povestea că majoritatea lo-
cuitorilor din acea regiune trăiesc în mizerie şi o ţin numai în beţii. 
Votca se cumpără nu cu sticlele, ci cu lăzile. Oare de ce acum tovară-
şul Putin şi tovarăşul Voronin nu le propun ruşilor să plece în Rusia?! 
Exact aşa au procedat mai multe ţări din Europa precum Germania, 
Ungaria, Polonia. Germania şi–a repatriat cetăţenii de pe Volga, din 
Republica Moldova şi din alte părţi. Dacă atât de mult îl deranjează 
pe tovarăşul Putin soarta conaţionalilor săi, să–i cheme acasă!

Comunismul a distrus viaţa părinţilor şi a bunicilor mei, am su-
ferit şi eu destul. Îmi amintesc, după ce participam la manifestările 
de doliu, organizate cu ocazia evenimentelor tragice din 28 iunie şi 6 
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iulie, eram ameninţată cu eliberarea din serviciu. Comportamentul 
meu „imoral“ a fost discutat la diverse adunări şi şedinţe ale birou-
rilor de partid. Am fost forţată să mă concediez de la trei instituţii 
medicale numai pentru faptul că vorbeam în română cu pacienţii 
care nu cunoşteau această limbă. Nu au fost luate în calcul nici men-
ţiunile din carnetul de muncă, nici faptul că deţineam categorie pro-
fesională superioară. Postul meu a fost dat unui specialist rus, fără 
categorie profesională. După aceasta am încercat să mă angajez în 
serviciu la o instituţie subordonată Academiei de Ştiinţe a republicii. 
Acolo mi s–a spus din capul locului că trebuie să comunic cu colega 
mea doar în limba rusă, deoarece ea deşi avea peste 70 de ani! nu cu-
noştea româna.

Dragi ascultători, e limpede că pretutindeni ne conduc ruşii. 
Oare noi, românii basarabeni, nu ar trebui să avem verticalitate, aşa 
cum au locuitorii ţărilor baltice, armenii, georgienii? Da, noi, româ-
nii basarabeni, va trebui să muncim mult, chiar foarte mult, pen-
tru a ne cultiva limba, pentru a deveni culţi, civilizaţi, oneşti şi de o 
cumsecădenie deosebită în relaţiile cu fraţii noştri de peste Prut, dar 
rezultatul final merită eforturile noastre.

*  *  *
După atâta aşteptare, după îndemnurile făcute în presă către 

forţele democratice de a se uni, iată că lucrul acesta s–a întâmplat, 
în sfârşit. Cel puţin acum românii basarabeni au două partide la care 
trebuie să adere şi în care trebuie să–şi pună speranţa. Vreau să cred 
că aceste partide, după 11 ani de zile, de când ne zbatem în mocirlă, 
au înţeles atât greşelile proprii, cât şi pe cele ale colegilor şi nu le vor 
repeta în viitor. Ar fi bine, dacă ele ar forma un singur partid, altfel 
spus, dacă domnul Roşca – ar uni cu domnul Serebrian. Şi mai bine 
ar fi ca ei să nu pună interesele personale mai presus de cauza naţiu-
nii, pentru că se ştie: „Unde–s mulţi puterea creşte, unde–i unul nu 
sporeşte“. În fostele ţări socialiste partidele s–au unit pentru cauza 
lor naţională, la fel trebuie să procedăm şi noi, uitând de orgolii. Ceea 
ce are – bun sau rău – fiecare om va fi apreciat de istorici şi de urmaşii 
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noştri. Acum, însă, trebuie să procedăm ca foarte multe personalităţi 
din 1918, care şi–au pus drept scop salvarea naţiunii, alungarea van-
dalilor, a soldaţilor ruşi, care distrugeau totul în calea lor. Românul 
basarabean, titanul limbii române, domnul Eugen Coşeriu spunea: 
„Neamul românesc trebuie să fie unit ca o familie“ şi aducea exem-
plul Germaniei, arătând cât de prosperă este ea acum, deşi a fost „bi-
ruită“ cândva de URSS. Rusia este foarte bogată în zăcăminte natu-
rale, dar ruşii, în marea lor majoritate, sunt săraci lipiţi pământului, 
pentru că sunt lenoşi şi înfrăţiţi cu paharul. Ei ne au pe noi de robi şi 
vor să facă la fel cu copiii şi nepoţii noştri, fiindcă au privatizat aici, în 
Moldova, totul la preţuri de nimic. Practic, ne–au privatizat şi pe noi, 
cei 4 mln. de cetăţeni ai Republicii Moldova. Ei ne dau a zecea parte 
din costul real al întreprinderilor şi ne leagă cu aceasta de mâini şi de 
picioare, ca să nu progresăm.

Nu credeţi pe nici unul dintre comunişti! Să le barăm calea în 
Parlament, la Preşedinţie, pentru că ei ştiu numai să fure. Au furat 
până azi şi vor fura de acum înainte, ne vor vinde mai departe ruşilor 
şi nu vom înţelege nimic din munca noastră. În prezent pentru mun-
ca pe care o depunem primim doar nişte bănuţi, oare doriţi aceasta 
copiilor şi nepoţilor voştri în viitor? Dacă vom permite comuniştilor 
să ne conducă, nu vom câştiga nimic bun pentru naţiune. Nici unul 
dintre cei care au fost la putere – Snegur, Lucinschi, Diacov – nu a 
fost pentru popor, nu a trăit cu grijile lui. Ei s–au preocupat numai de 
propria persoană, de rudele şi de prietenii lor, de ruşi şi de venetici. 
Adeseori mă întreb: oare cum se întâmplă că ruşii stabiliţi cu traiul 
în alte ţări Anglia, Germania, Franţa etc. nu sunt agresivi, vorbesc 
limba ţării în care locuiesc?! Conducerea noastră, din păcate, linge 
ciubota rusească, care a călcat peste atâtea ţări şi care ne–a adus pe 
culmea mizeriei. Această situaţie ne şi face să susţinem unirea forţe-
lor democratice.

Vă îndemn să alegem în Parlament oameni profesionişti: polito-
logi, jurişti, economişti, fermieri etc., care să adopte legi democrati-
ce, nu ca cele de pe timpul lui Stalin. Noi, cetăţenii simpli, trebuie să 
ne ghidăm de ştiinţă, care spune clar că suntem români şi că limba 
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pe care o vorbim este româna. Nu v–aţi întrebat vreodată de ce Un-
garia, Polonia, Germania şi multe alte ţări i–au alungat pe ruşi? Oare 
pentru că sunt oameni buni? Nu! Ruşii care trăiesc în Republica Mol-
dova se simt aici mai bine decât la ei acasă, ne controlează fiecare 
pas şi nu ne permit să trăim liber, omeneşte. Comuniştii nu sunt de 
la Dumnezeu, sunt de la Satana, ei merg mână în mână cu ruşii, au 
aceleaşi interese. Majoritatea dintre noi sunt oameni credincioşi şi, 
deci, ar trebui să le fie frică de Dumnezeu, căci Cel de Sus ne pedep-
seşte dacă spunem un neadevăr. Rusia a născocit o minciună despre 
limbă şi naţiune, însă tinerii noştri nu vor suporta acest neadevăr în 
continuare. Eu cred că în instituţiile preşcolare şi preuniversitare ar 
trebui să se predea religia, deoarece credinţa în Dumnezeu ne va feri 
de minciună, neadevăr, de alte vicii caracteristice oamenilor.

*  *  * 
Vă mulţumesc, dragi prieteni, pentru faptul că sunteţi alături de 

neamul nostru românesc. Toată lumea cunoaşte vorba poetului naţi-
onal Grigore Vieru că românii basarabeni pot fi caracterizaţi prin cu-
vinte ca pâră, pizmă, poclonie, iar regretatul lingvist basarabean de 
la Mihăileni, Eugen Coşeriu, a mai adăugat un cuvânt: prostie. Stră-
moşii noştri nu au fost atât de trădători, au luptat pentru întregirea 
neamului, pentru idealul lor sfânt. Când aveam cinci ani, un unchi 
de–al meu lupta contra celor care ne–au luat de la casă totul şi ne–au 
băgat cu forţa în colhozuri. El făcea parte din grupul lui Bodiul, care 
lupta în pădurea din Corneşti şi Bahmut. Îi auzeam deseori noaptea 
pe oamenii lui, când încărcau în căruţa noastră pâinea şi plăcintele 
coapte de mămica şi de sora ei mai mare. Cel mai interesant era că 
până în zori căruţa şi calul erau din nou în ograda noastră… Uneori se 
răspândea vreun zvon despre dispariţia unui funcţionar de partid sau 
preşedinte de colhoz. Într–o zi, mămica şi cumătra ei au fost chemate 
la morga spitalului pentru a identifica doi bărbaţi împuşcaţi. Ele au 
spus că nu–i cunosc, dar au fost ameninţate că vor păţi la fel dacă 
ascund adevărul. Pe drum spre casă cumătra mamei plângea înfun-
dat, pentru că unul dintre bărbaţii împuşcaţi era soţul ei, pe care l–a 
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recunoscut după semnul ce–l avea sub braţ de la naştere. Deşi suferea 
enorm, ea nu a recunoscut că e soţul ei de frică să nu fie împuşcată. 
Astăzi am ajuns să trădăm viitorul copiilor şi al nepoţilor noştri, şi 
asta deoarece am primit în casa noastră toate lepădăturile ruseşti şi 
mai credem în prostia comunistă.

În luna mai i–am avut în calitate de oaspeţi pe doi profesori din 
Franţa, care, într–o discuţie particulară, au remarcat că în Moldova 
preţurile sunt practic ca în Franţa, iar salariile– de zeci de ori mai 
mici. Mi–au dat şi un exemplu: o maşină Renault costă 90 de mii de 
franci, adică salariul unui francez pe două luni. Tot ei mi–au spus că 
în ţara lor omul este apreciat nu după hainele pe care le poartă, ci 
după performanţele profesionale. Desigur, faptul acesta pentru oa-
meni şi pentru ţară contează foarte mult.

*  *  *
Sâmbăta trecută vă spuneam că Rusia respinge acuzaţia domnu-

lui Ilaşcu în Parlamentul European. Acum, iată că şi domnul Selez-
niov a spus răspicat de la tribuna Parlamentului rus că Rusia a provo-
cat războiul din 1992, că ea a contribuit la formarea Transnistriei şi a 
Găgăuziei, doar ca să nu ne unim cu Ţara–mamă România. În opinia 
mea, prin aşa–zisa sinceritate Rusia doreşte să ne manipuleze, ca să 
acceptăm federalizarea ţării şi a doua limbă de stat – rusa. Este, deci, 
o capcană pentru cei 4 mln. de români basarabeni de la noi. Până 
odinioară ruşii afirmau că intelectualii, cu limba şi latiniţa lor, au 
provocat războiul de pe Nistru! Să vedeţi ce minciuni născocesc: chi-
purile, armata şi muniţiile din stânga Nistrului nu sunt evacuate din 
cauză că autorităţile de la Tiraspol se opun evacuării. Se ştie că Rusia 
ocupantă le–a dat 100 mln. de dolari pentru a menţine separatismul. 
Au născocit şi o altă variantă: cică, Ucraina le–a stabilit impozite 
mari pentru tranzitul armamentului. Ruşii şi comuniştii din Repu-
blica Moldova sunt nişte prefăcuţi şi mincinoşi cu douăsprezece feţe. 
Una spun şi alta fac. Un cetăţean rus, Berezovski, care a cerut azil 
politic Marii Britanii, are o casetă care demonstrează că autorităţile 
Rusiei au aruncat în aer trei blocuri a câte nouă etaje, în care au pierit 
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318 cetăţeni ruşi, şi asta numai pentru a simula un act terorist care 
le–ar fi permis să acuze Cecenia şi, deci, să motiveze invadarea ei.

Dragi ascultători, oameni buni, gândiţi–vă numai: dacă ei pe ai 
lor îi ucid fără milă, ce să mai vorbim de noi?! Rusia şi comuniştii nu 
trebuie crezuţi, Rusia e o ţară hrăpăreaţă, cum nu mai este alta pe 
glob. Ea a amăgit România în anii 1916–1917 şi i–a luat tezaurul ca să–l 
păstreze, dar nu i l–a întors nici până azi. În 1944–1945 Rusia le–a fu-
rat Poloniei, României, Cehoslovaciei, Germaniei cele mai mari bo-
găţii: aur, argint, tablouri, pietre scumpe, documente de valoare. Va-
goane întregi soseau la Moscova şi Leningrad cu obiecte de valoare, 
care nu au fost restituite niciodată. Basarabia trebuie să se unească 
numai cu Ţara Românească, pentru că în aceasta e salvarea ei.

*  *  *
Sunt foarte mândră de faptul că sunt contemporana D–voastră, 

că vă iubiţi nespus de mult neamul şi că luptaţi pentru iluminarea 
lui. Dar sunt amărâtă de faptul că, după atâţia ani de comunism, mai 
există oameni care fac din Lenin o icoană, care reinstalează monu-
mentul lui – deja în şapte localităţi, care fac din copiii lor pionieri, 
comsomolişti, pavlici morozovi. Şi mai regretabil este că procedează 
astfel aşa–zişii intelectuali, acei care, începând cu anul 1989, au aflat 
atâtea despre ororile comunismului, care cunosc că toate ţările Eu-
ropei şi majoritatea fostelor republici sovietice s–au dezis de comu-
nism. Astfel de oameni trădează neamul nostru, pe fraţi, surori, copii 
şi nepoţi. Dacă mulţi dintre voi nu aveţi acum apartamente, locuri 
de muncă, atunci copiii şi nepoţii voştri nu vor avea nici atât. Ei nici 
măcar aer să respire nu vor avea, fiindcă la noi densitatea populaţiei 
este de 111,4 de persoane pe 1 km2, pe când în Rusia – de 0,4 pe 1 km2. 
Deci, mai puţin de un om pe un kilometru pătrat. Ruşii care vin la 
noi, vin să ne domine, făcându–ne robii lor.

Atunci când au început deportările, eu cu mămica şi cu bunica 
am fugit, prin Cernăuţi, în Polonia. Acolo nimeni nu ne–a trădat, 
dimpotrivă, oamenii ne–au ajutat care cu ce a putut. Nici acum nu 
pot înţelege cum s–a întâmplat că unii dintre conaţionalii noştri i–
au vândut ruşilor pe semenii lor. Fără îndoială, ruşii au fost, sunt şi 
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vor fi mincinoşi, trândavi, ocupanţi şi şmecheri. Aşa au procedat şi 
cu basarabenii luaţi pe front în 1944, pe care i–au pus pe linia întâi, 
nepregătiţi, în calitate de carne de tun. Tăticul meu, născut în 1922, 
s–a întors de pe front fără un picior şi îmi povestea că ostaşilor li se 
ordona să strige în timpul luptei că mor pentru Stalin, pentru patrie. 
Ca ei să nu–şi dea seama de pericolul la care sunt supuşi, li se turna 
votcă, pentru a–i îmbăta. În schimb ostaşii ruşi mergeau întotdeau-
na în spatele tehnicii de luptă, care îi proteja de gloanţe şi ghiulele. 
Înaintând spre Berlin, ruşii devastau tot ce întâlneau în cale, intrau 
în casele oamenilor, violau femeile şi fetele, îi jefuiau de alimente, 
lăsându–i să moară de foame. Trăgeau cu gloanţe în butoaiele cu vin 
şi în borcanele cu conserve, încărcau cât puteau să ducă brânză şi alte 
produse, restul împrăştiind, iarăşi, ca oamenii să moară de foame, 
după care spuneau că toate acestea au fost făptuite de nemţi.

Rusia şi astăzi susţine terorismul din stânga Nistrului, ea, de 
fapt, a şi provocat războiul de acolo, iar când domnul Ilaşcu a acu-
zat–o deschis la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de faptul 
că a provocat războiul din Transnistria, Rusia a refuzat să recunoască 
acest adevăr. Nu este un secret: fiind o ţară nucleară, ea vrea să ne 
ţină în frică şi supuşenie.

Celor care ne trădează şi ne vând ruşilor, comuniştilor vreau să le 
spun că, odată şi odată, vor fi pedepsiţi de Dumnezeu. Pe aceştia aş 
vrea să–i întreb: oare nu aţi avut şi voi bunici, părinţi, oare nu vă pasă 
de copiii şi nepoţii voştri, care ar putea rămâne fără locuri de muncă, 
fără pământ, fără apă şi aer curat? Ruşii nu sunt oameni gospodari, 
ci risipitori, hoţi, leneşi şi beţivi, veniţi pe meleagul nostru de aiurea. 
Asta vor să facă şi din noi, românii basarabeni. Tovarăşul Voronin 
spunea într–o emisiune televizată că „ţăranii trebuie să aibă vin în 
butoaie şi grâu în pod“. Acum situaţia la sate e groaznică: foarte mulţi 
bărbaţi, femei, tineri consumă băuturi spirtoase în cantităţi excesive. 
Din spusele bunicilor mei, de sărbători (Crăciun, Paşte, Hram) la noi 
nu se cinstea cu pahare mari, foarte rar întâlneai în stradă un om 
beat, iar de femei aghesmuite nici nu se pomenea! Acum, însă… Ce–i 
asta, dacă nu o degradare a fondului genetic?! Ar fi bine să înţeleagă 



21

toţi că aceasta e lucrarea Satanei şi că este bine să ne întoarcem la 
credinţă. Să avem frică de Dumnezeu, căci dreptatea este de partea 
noastră.

*  *  *
Sunt foarte bucuroasă de faptul că avem oameni inimoşi, cu 

verticalitate şi spirit românesc, toleranţi, curajoşi. Nu mai speram 
să ajung la clipele când vom reveni la credinţa strămoşească, când 
intelectualii vor contacta de la egal la egal cu oamenii simpli şi vor 
spune deschis adevărul despre crimele comise de regimul totalitar, 
vor propaga fără frică valorile spirituale ale neamului. Acum trebuie 
să ne unim cu toţii în jurul ideii naţionale. Dacă PPCD ori PLD vor să 
ne salveze de mizeria în care o ducem, dacă ele, într–adevăr, doresc 
ca noi să trăim în Europa, trebuie să le susţinem. Să luăm exemplul 
balticilor, care nu şi–au pus decât un singur scop: salvarea naţiunii, 
eliberarea ei din ghearele balaurului roşu. Acum ei au fost admişi 
în NATO şi în Uniunea Europeană. Aş dori eventualei alianţe să ia 
exemplul acestor ţări.

*  *  *
După cum bine ştiţi, comuniştii din atei înflăcăraţi s–au făcut 

mai „creştini“ decât Papa de la Roma. Numai că ei nici nu cunosc 
adevăratul sens al cuvântului „creştin“. Sfânta Scriptură spune că un 
creştin adevărat trebuie să se călăuzească în viaţă de cele 10 porunci 
dumnezeieşti, în timp ce ideologia comunist–bolşevică învăţa încă 
din creşă copiii că Dumnezeu nu există. Îi învăţa să uite de părinţii 
care le–au dat viaţă, deşi ei sunt pe locul doi după Dumnezeu, să–i 
trădeze, aşa cum a făcut Pavlic Morozov. Deci, era pusă în aplicare nu 
ştiinţa, nu istoria adevărată, ci minciuna. Toţi şefii de rang înalt mint 
de îngheaţă apele. Mint că viaţa noastră e un „rai“, că salariile cresc şi 
că inflaţia scade. Pe ocupanţii care au venit în 1940, 1944–1945 tova-
răşul Voronin îi numeşte eliberatori, iar găgăuzii, iată, după spusele 
lui, îşi sărbătoresc „independenţa“. De ce nu li se spune găgăuzilor 
că, rupându–se de turci şi lăsându–se aduşi aici de ţarul rus, ei şi–au 
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trădat poporul a cărui parte sunt? Ce fel de patrioţi sunt aceştia, dacă 
majoritatea din ei nu cunosc limba turcă? Între altele, „gagauz“ în 
turcă înseamnă trădător.

E o minciună a conducerii afirmaţia precum că luptă cu mafia, cu 
hoţii. În realitate conducătorii noştri sunt cei mai mari mafioţi. Dacă 
concetăţenii plecaţi peste hotare nu ar trimite celor de acasă bani, ar 
mai exista oare aşa–numitul stat moldovenesc? Nu, ar fi falimentar. 
Dacă ţările occidentale nu ne–ar acorda ajutoare nerambursabile, 
nu am avea nici măcar această pensie mizerabilă, care ajunge numai 
pentru pâine şi lapte. Comuniştii au minţit, mint acum şi aşa vor face 
în continuare, pentru că aşa i–a învăţat partidul ideologic. Ei le pun 
beţe în roate tinerilor care vor să activeze în sfera businessului mic şi 
mijlociu, nu le permit să ocupe posturi de conducere. Ei pun piedici 
în calea adevăratei democraţii prin minciunile promovate de ei în-
şişi. Pur şi simplu, ţi se face scârbă de minciunile lor. E ceva nespus 
de dezgustător. Mulţi dintre conaţionali nu mai speră la democraţie, 
la o viaţă mai bună.

Aş dori să vă amintesc ceea ce spunea Decebal poporului său:
Viaţa asta–i bun pierdut
Când n–o trăieşti cum ai fi vrut!
Şi–acum ar vrea un neam călău
 s–arunce jug în gâtul tău:
E rău destul că ne–am născut,
Mai vrem şi–al doilea rău?
Din zei de–am fi scoborâtori,
C–o moarte toţi suntem datori!
Totuna e dac–ai murit
Flăcău ori moş îngârbovit;
Dar nu–i totuna leu să mori
Ori câine–nlănţuit.
În Rusia 98% din cei intervievaţi nu au încredere în statul lor, în 

conducere, în justiţie, în armată, poliţie. La noi– 87%, căci ce a mai 
rămas până la 98%, adică 11%, se află în afara ţării. Cel puţin aşa scrie 
presa rusă. Râd de conducătorii noştri toate ţările care îi ascultă, dar 
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şi de Rusia râd, fiindcă la ei politica se face pentru hoţi şi mafioţi, şi 
nu pentru popor. Poporul are deplină încredere doar în Bunul Dum-
nezeu. Domnul ne–a înzestrat cu raţiune, cu minte, ca să luptăm 
pentru adevăr şi să urâm minciuna, –o scoatem în vileag.

*  *  *
Am rămas îngrozită la gândul că la depozitul din Covasna ar pu-

tea să se producă, Doamne fereşte, o explozie, aşa cum s–a întâmplat 
pe insula Kamceatka. Armamentul stocat acolo a depăşit de zeci de 
ori termenul de exploatare, dar teroristul Smirnov se împotriveşte ca 
el să fie evacuat. Lui nu–i pasă deloc de cetăţenii din stânga Nistrului, 
cu atât mai mult de cei din dreapta lui.

Doamne, cum se poate ca fosta Uniune Sovietică să folosească 
fostele republici sovietice pentru a stoca mii de tone de muniţii?! În 
timpul existenţei URSS, 80% din industria ei producea armament, 
iar angajaţii întreprinderilor cu profil militar primeau pentru munca 
lor salarii mici. Conducerea URSS acorda înarmării o atenţie excesivă. 
Cine avea de gând să o cucerească? Nimeni, desigur! Cu ideologia ei 
comunistă şi putredă, ea nu trebuia nimănui. O ţară e considerată bo-
gată nu după miile de tone de armament, pe care le are, ci după nivelul 
de trai al populaţiei, după posibilităţile financiare ale oamenilor, după 
calitatea infrastructurii, ştiinţei, sănătăţii, învăţământului şi după 
multe alte criterii. Uniunea Sovietică se opunea pregătirii cadrelor na-
ţionale, mai ales inginereşti, deoarece înţelegea că oamenii de ştiinţă 
vor crea mini–tractoare, mini–utilaje agricole, de irigare, datorită căro-
ra vom obţine recolte mari, asemeni Israelului, care adună de pe un sol 
nisipos recolte bogate. Acum am fi avut şi noi zarzavaturi şi legume de 
o calitate superioară, ca în Occident. Tot ea, Rusia, ne–a adus la sapă 
de lemn prin experimentul ei cu colhozuri şi sovhozuri. Ea a stors de 
bunuri Basarabia (sunt convinsă că şi alte republici), începând cu anul 
1812, dar mai ales în iunie 1940, când a acaparat averea basarabenilor 
refugiaţi în România, permiţându–le să–şi ia doar strictul necesar, ave-
rea celor deportaţi, exterminaţi, dar şi cea a Armatei Române, căreia 
i–a dat 48 de ore pentru a se retrage. Rusia a furat de două ori, prin 
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minciună, tezaurul României – în 1916–1917 şi în 1944, a stors de bani 
bugetul României prin staţionarea armatelor ruseşti în primul şi în al 
doilea război mondial, silind–o să–i plătească despăgubiri pentru ali-
anţa sa cu Germania. Dar cel mai mare rău a fost instaurarea regimu-
lui totalitar, care i–a cauzat prejudicii morale, spirituale şi materiale 
imense. Rusia măcar pentru poporul său dacă ar fi făcut mai multe, 
dar aşa… Majoritatea ruşilor sunt fie săraci, fie beţivi şi doar o parte 
mică se bucură de toate bucuriile vieţii.

Se tot răzbună pe noi, ameninţându–ne cu fel de fel de sancţiuni. 
Este oare cineva atât de prost ca să–i dea toate bunătăţile, aşa cum 
facem noi? Nimeni! Fiecare ţară îşi preţuieşte marfa, în timp ce Mol-
dova o vinde Rusiei pe nişte bănuţi. Noi pentru gaze îi plătim Rusiei 
câte 80 de dolari pentru un baril, iar în Occident barilul costă 60 
de dolari. Cine, aşadar, e în pierdere? Noi, scumpii mei concetăţeni. 
Conducerea ţării ne jupoaie tot pe noi, oamenii simpli, luându–şi sa-
larii astronomice, cumpărându–şi limuzine luxoase, construindu–şi 
castele împărăteşti.

*  *  *
Scumpii mei concetăţeni, aţi auzit, probabil, că Republica Mol-

dova a pierdut deja 23 de dosare la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, fiind obligată să plătească prejudicii morale şi cheltuielile de 
judecată. De ce? Pentru că în Moldova justiţia nu apără drepturile ce-
tăţenilor, ci minciuna conducătorilor ţării, deci, îi apără pe acei care 
încalcă legea. Dacă statul, adică funcţionarii lui, încalcă legea, este 
limpede că acesta nu este un stat al poporului. El aparţine unui cerc 
de oameni legaţi între ei prin rudenii şi hoţii. Comuniştii au acaparat 
presa, radioul şi televiziunea pentru a prosti poporul cu minciunile lor, 
pentru a se lăuda şi a–şi ascunde crimele. Justiţia merge mână în mână 
cu ei, de aceea nu–i trage la răspundere pentru furt, corupţie şi legătu-
rile lor cu criminalii şi hoţii, pentru tăinuirea banilor primiţi de la di-
aspora românească de peste hotare, de la organizaţiile internaţionale.

Ei ţin în mâinile lor poliţia, care este cea mai agresivă, mai incompe-
tentă şi mai agramată din lume. La noi, la fiecare 100 mii de oameni civili 
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avem câte 80 de poliţişti. Suntem noi oare o ţară de criminali de avem 
atât de mulţi poliţişti pe cap de locuitor? Poliţia singură este coruptă 
şi îi apără pe cei care se identifică cu statul. La ce bun atâtea cheltuieli 
pentru întreţinerea unei poliţii neprofesioniste sau unei armate la fel de 
neprofesioniste? Acestea sunt cheltuieli enorme, bani aruncaţi pe vânt.

*  *  *
Vă mulţumesc că faceţi atât de multe pentru acest împătimit 

popor şi îmi pare bine că vă doare sufletul pentru credinţa noastră 
strămoşească.

Dragi ascultători, dragi fraţi şi surori, poate mulţi dintre dumnea-
voastră nu ştiu că Patriarhul Rusiei, Aleksei II, este omul KGB–ului 
rusesc. El este implicat în trafic de droguri, arme, metale preţioase, 
ţigări, în spălarea banilor, în traficul de fiinţe umane. El a privatizat 
toate bisericile din Moldova. Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii 
Moldove, la fel, face parte din KGB–ul rusesc. El se grăbeşte să trans-
mită tot patrimoniul nostru bisericesc Patriarhiei Moscovei şi nu 
cred că face aceasta fără ştirea Guvernului. Biserica Rusă face tot ce–i 
stă în puteri, şi chiar mai mult, pentru a ne învrăjbi pe noi, românii 
basarabeni, cu fraţii români de peste Prut. Ea procedează astfel din 
1812, de când am fost ocupaţi, cu excepţia perioadei 1918–1940.

Dragi ascultători, unde s–a mai văzut ca un preot cu frică de 
Dumnezeu să propage ura între fraţi? Biserica Rusiei şi cea a Moldo-
vei, în frunte cu Mitropolitul Vladimir, susţin comuniştii, ei sunt de 
partea Satanei. Cum putem atunci să frecventăm bisericile care se 
află sub oblăduirea Mitropolitului Vladimir? În predicile lor aseme-
nea preoţi nu ne vor binele, nu vor prosperarea ţării, nu vor unirea cu 
fraţii noştri de peste Prut, ci, dimpotrivă, ne îndeamnă să–i susţinem 
în continuare pe ruşi – pe cei care sunt împotriva poporului nostru. 
Ei mint în predicile lor, fiind pentru aşa–zisul popor moldovenesc, 
limbă moldovenească, ceea ce este, de fapt, o minciună.

Fraţi şi surori, timp de 12 ani Guvernul nostru şi Mitropolitul 
Vladimir nu au dorit revenirea la Biserica noastră strămoşească– Mi-
tropolia Basarabiei. Până şi Curtea Europeană a înţeles care e Biserica 
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noastră strămoşească şi care e a Rusiei, de aceea a legalizat Mitro-
polia Basarabiei. În bisericile subordonate Mitropolitului Vladimir, 
înainte de alegeri, au fost distribuite fiecărui enoriaş materiale pro-
pagandistice în favoarea comuniştilor, ca lumea să voteze cu ei. Mă 
întreb şi vă întreb: oare Mitropolitul Vladimir este pentru limbă, 
adevăr şi credinţă? Doamne, cât rău a făcut el poporului nostru, în-
demnându–l să–i voteze pe comunişti! Dar adevărul, mai devreme 
sau mai târziu, iese, după cum se ştie, la suprafaţă. Curtea Europeană 
a condamnat Guvernul, obligându–l să plătească despăgubiri de 27 
mii de euro şi să înregistreze Mitropolia Basarabiei. Să le spunem, 
deci, Mitropolitului Vladimir şi adepţilor săi: iartă–i, Doamne, că nu 
ştiu ce fac. Bunul Dumnezeu le vede şi le aude pe toate, iar pe voi vă 
îndemn să fiţi uniţi în credinţă, să vă iubiţi neamul, pe fraţii români 
şi Patria Română.

*  *  *
Dragi concetăţeni, sovieticii s–au străduit să ne deznaţionalize-

ze, să ne învrăjbească, să pornească frate contra frate, copii contra 
părinţi etc. Acei care nu au cunoştinţe în domeniile respective se ofe-
ră să dea sfaturi la toată republica. Oare e corect aşa? Dacă tu nu 
eşti competent în domeniu, de ce nu asculţi de sfatul persoanelor cu 
pregătire specială, al oamenilor de ştiinţă, dar îţi impui părerea gre-
şită şi chiar absurdă? Sovieticii ne–au distrus capacitatea de a gândi 
logic, de a ne ghida de argumentele ştiinţei, istoriei şi lingvisticii. Ei 
au învăţat poporul nostru să chefuiască, să petreacă timpul prin re-
staurante şi baruri, să neglijeze studiile. Cu toate acestea, avem foarte 
multe minţi luminate, oameni care au făcut studii şi au căpătat cu-
noştinţe profunde în domeniul lor de activitate. Deci, acei fără minte 
şi fără carte ar trebui să plece urechea la sfatul lor. Toată lumea cu-
noaşte că, la vreme de cumpănă, România ne–a livrat energie electri-
că gratis. Atâtea manuale, dicţionare, literatură artistică am primit 
de la ea! Dar câţi tineri basarabeni, începând cu anul 1990, şi–au fă-
cut şi continuă să–şi facă studiile acolo, beneficiind de o bursă lunară 
de 50 de dolari şi fiind cazaţi gratis.
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Mai înainte oamenii ascultau de preot, de învăţător sau de scri-
itor, dar acum? Acei care vor unirea cu Rusia sunt fie cumpăraţi de 
comunişti, fie au degradat din cauza beţiei, fie acuză deficienţe min-
tale. Oameni de bună credinţă, nu ascultaţi tâmpeniile lor! Pentru 
noi contează adevărul oamenilor de ştiinţă. Noi trebuie să ne unim 
cu ţara noastră România, pentru că numai ea ne poate salva de bala-
urul roşu, numai ea ne poate scăpa pe noi, pe copiii şi nepoţii noştri 
de robie. Unirea cu Patria–mamă ne va salva de incultura, ignoranţa 
pe care le vedem zi de zi în Guvern, la Preşedinţie, în Parlament. 
Cei care vor unirea noastră cu Rusia, Ucraina, Belarus sunt duşmanii 
noştri, ai naţiunii române.

*  *  *
Vreau să mă adresez ascultătorilor noştri: dragi concetăţeni, 

cum puteţi să–i susţineţi pe comunişti, pe cei care din 1917 şi până 
în prezent au comis atâtea acte criminale? Aceştia i–au reprimat cu 
sânge rece pe concetăţenii lor ruşi– în mare majoritate, intelectuali, 
preoţi, scriitori, pedagogi, care nu le împărtăşeau convingerile. Co-
muniştii au procedat la fel cu toate republicile cotropite cu ajutorul 
tancurilor, inclusiv cu naţiunea română din Basarabia, ocupată după 
1940. Prin „grija“ comuniştilor au dispărut 1,5 mln. de români basa-
rabeni: unii au fost deportaţi, alţii au fost judecaţi pe motive politice 
sau ucişi prin foame organizată, luându–li–se ultimele grâne. O altă 
parte a fost trimisă pe front, unde a servit drept carne de tun. Regi-
mul de la Moscova a fabricat aşa–zisa republică nistreană, care mişu-
nă de criminali eliberaţi din închisori şi de tot soiul de oameni certaţi 
cu legea. Ruşii îi nimicesc pe ceceni, georgieni, pe toţi acei care vor 
să trăiască liber, fără dictatul rusesc. Au adus în Moldova beţivi şi 
oameni din strânsură, iar pe tinerii noştri i–au dus cu minciuna la 
BAM, la Amur şi la minele de cărbune, deoarece la ai lor nu le place 
să muncească. Ocupându–ne în iunie 1940, ei au instaurat legile lor, 
iar începând cu luna august au introdus limba rusă în instituţiile de 
învăţământ, interzicând româna cu grafie latină. În toate organizaţi-
ile şi instituţiile statului adunările se ţineau doar în limba rusă, la fel, 
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documentaţia. De ce oare eu, copil venit de la ţară, trebuia să studiez 
la Universitatea de Stat de Medicină în limba rusă? Comunismul tre-
buie condamnat ca şi fascismul. Mai mult chiar, fascismul a nimicit 
22 mln. de oameni, iar comunismul peste 110 mln.!

Oameni buni, vă rog foarte mult, nu vă pierdeţi mintea cu be-
ţia, mai bine citiţi, discutaţi cu copiii dumneavoastră, întrebaţi–i ce 
doresc. În modul acesta veţi afla că ei nu doresc să fie manipulaţi de 
comunişti. De ce atunci le furaţi viitorul? De ce nu doriţi ca ei să vor-
bească o limbă frumoasă, dulce şi melodioasă? Nu este corect ca ei să 
vorbească stâlcit ca şi dumneavoastră! Ei vor să cunoască adevărul des-
pre originea lor, istoria adevărată a neamului, nu ceea ce a născocit, la 
comanda lui Stalin, clica comunistă. Ea a întunecat mintea ruşilor, dar 
şi pe a noastră, cu minciunile sale. În toată lumea ştiinţa se bazează pe 
adevăr, pe dreptate, iar noi trebuie să acceptăm în continuare minciu-
na comunistă? La baza cunoştinţelor noastre trebuie să punem ştiinţa, 
iar alături de ea pe savanţi, istorici şi lingvişti, care spun adevărul.

Dragi concetăţeni, comunismul a adus ţara noastră, ca, de fapt, 
şi celelalte ţări ex–comuniste, la nivelul de dezvoltare al evului me-
diu. Ţările capitaliste, fără comunism, sunt mai dezvoltate de o sută 
de ori decât Republica Moldova. Oare aceasta doriţi pentru copiii 
dumneavoastră? Cred că nu!

*  *  *
Dragi cetăţeni, vedeţi şi dumneavoastră ce conducere avem – ea 

nu are nevoie nici de mamă, nici de tată, nici de frate, nici de soră. Ea 
este împotriva celor care vor să obţină cetăţenia română. Uitaţi–vă la 
majoritatea parlamentară, care nu poate lega două vorbe în română, 
dar care îndrăzneşte să spună atâtea rele despre România. Dragi ce-
tăţeni, românii sunt fraţii noştri… Întrebaţi–i despre lucrul acesta pe 
părinţii şi bunicii voştri, care cunosc mai bine adevărul. Cel care vrea 
acum colhoz ori sovhoz, nu vrea să lucreze singur pământul, să fie 
gospodar şi stăpân pe roadele muncii sale. Şcoala sovietică ne–a în-
văţat un singur lucru: „La colhoz, pe dealul mare, cine fură acela are“.

Dragi concetăţeni, locuitorii ţărilor baltice nu s–au înrudit atât 
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de mult cu ruşii, nu s–au obişnuit atât de mult cu băutura, au avut 
întotdeauna demnitate şi verticalitate. Şi noi ar trebui să ştim cine 
este fratele nostru, cine este mama noastră. Suntem un singur neam 
şi facem parte din neamul românesc până la moarte. Mama noastră 
este România, ea nu poate fi aleasă, căci este dată de la Dumnezeu şi 
lucrul acesta ar trebui să–l conştientizeze toţi.

Acum despre alianţa forţelor democratice. În opinia mea, toţi 
oamenii de bună credinţă ar trebui să susţină această alianţă, pentru 
ca ea să acceadă în Parlament şi să asigure separarea puterilor în stat. 
Multe structuri statale sunt în prezent secretizate, activează din um-
bră şi apără nu interesele cetăţenilor, ci ale diferitor clanuri. Iată ce 
stat avem noi! El nu are grijă de cetăţenii din ale căror impozite sunt 
întreţinute aceste structuri! Conducătorii statului au grijă numai de 
ei, de rudele şi de prietenii lor. E clar acum de ce aceştia au pus mâna 
pe toate structurile – se tem să nu afle poporul cu ce se ocupă ei.

Dragi compatrioţi, să ne debarasăm de actualii conducători ai 
statului, de comunişti. Conducătorii ţărilor europene plasează pe 
prim–planul activităţii lor grija faţă de cetăţeni, tineri, copii, bătrâni. 
Acolo statul are grijă ca omul– din pensie ori din salariu– să poată 
trăi decent, să poată plăti întreţinerea, să–şi asigure odihna şi trata-
mentul. Statul are grijă să creeze pentru cetăţenii săi locuri de mun-
că, să le doteze cu utilaj modern, să susţină ştiinţa, învăţământul, 
cultura, medicina, să construiască drumuri bune. De aceea îi îndemn 
pe tineri: fiţi liberi în gândire, în exprimare, alegeţi un viitor fără co-
munişti, fără corupţie. Voi aveţi posibilitatea să aflaţi cum trăiesc oa-
menii noştri plecaţi în Occident. Viitorul vă aparţine. Nu–l rataţi, 
salvaţi ţara şi poporul ei de robie.

*  *  *
La ultima întrunire a ţărilor membre ale Organizaţiei pentru Co-

operare şi Securitate, mulţi oameni politici, filosofi şi scriitori din 
ţări ca Polonia, Cehia, Germania, Franţa şi–au expus deschis părerea 
despre ceea ce se întâmplă în Rusia. Toţi au afirmat că în Rusia se in-
staurează fascismul şi că ea, prin intermediul gazelor şi al petrolului, 
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încearcă să şantajeze nu doar fostele republici sovietice, care doresc 
să fie independente, ci şi ţările europene. Ele consideră că–i plătesc 
prea scump Rusiei şi că nu–i stă bine unei supraputeri nucleare să 
şantajeze ţări mai mici ca ea. Repet încă o dată: o ţară nu este apre-
ciată după armele sale nucleare, ci după bunăstarea poporului, după 
valorile spirituale şi culturale pe care le promovează, după progresul 
ei ştiinţific, ceea ce Rusiei îi lipseşte. Deşi obţine venituri fabuloase 
din vânzările de gaze şi de petrol, ea rămâne în urma ţărilor europe-
ne. Reprezentanţii aceloraşi ţări au subliniat că Rusia a fost prima 
ţară teroristă şi că acum istoria se repetă.

*  *  *
După ce Moldova a pierdut 23 de cazuri la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, în aşteptare fiind altele 200, te întrebi: în ce fel 
de stat trăim noi? În prezent două maladii grave afectează Republica 
Moldova: indiferenţa şi corupţia. Conducerea aşa–numitului stat mol-
dovenesc are o sumedenie de oameni incompetenţi, neprofesionişti. 
Lucrul acesta a devenit şi mai evident după ce ministrul Justiţiei a re-
fuzat să participe la emisiunea „În profunzime“. Deci, justiţia noastră 
apără minciuna comunistă, dar nu pe cetăţenii ţării. Dar oare de cine 
apără ea conducerea comunistă, căci suntem un popor paşnic? Negre-
şit, o apără pentru că vrea să ascundă tâlhăriile şi fărădelegile comise 
de ea. Cât de bine este că acum există CEDO, care arată adevărata faţă 
a conducerii noastre îmbătrânite, agramate şi neprofesioniste. Condu-
cerea noastră ne face pe noi, societatea civilă, de ruşine în faţa lumii. 
Demnitarii europeni sunt nedumeriţi de batjocura şi samavolnicia 
care domnesc la noi, dar noi ce facem? Tăcem şi răbdăm, în loc să ne 
unim cu toţii, de la mic la mare, şi să protestăm. Încă din 1917, condu-
cerea comunistă luptă pe toate căile pentru a ne învrăjbi între noi– co-
pii, părinţi, fraţi, ţărani, muncitori, intelectuali. Ea divizează oamenii 
în „ai noştri“ şi „ai voştri“. Cei care optează pentru adevărul ştiinţific, 
pentru istoria adevărată (nu cea bolşevică şi integrată), care e cunos-
cută şi promovată în toată lumea, sunt numiţi de comunişti „duşmani 
ai poporului“. Conducerea comunistă se dedă, concomitent, la două 
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trucuri: compromite Uniunile Scriitorilor, Sindicatelor, Istoricilor etc. 
şi creează uniuni de creaţie noi, docile lor. Or, datoria unui intelectual 
este să meargă prin această viaţă cu capul sus şi să le ajute celor mulţi 
să–l ridice de la pământ. Să combată viciile societăţii, să susţină ade-
vărul ştiinţific, dar să fie şi cu Dumnezeu. Cât de atotputernic şi atot-
ştiutor era Domnul Iisus Hristos, dar cât de binevoitor şi de modest 
era, în acelaşi timp. Ar fi bine ca fiecare dintre noi să aibă o fărâmă de 
har dumnezeiesc, căci pâra, făţărnicia, îngâmfarea, prostia fac rău nu 
numai celor din jur, dar şi celor apropiaţi.

Dragi fraţi şi surori, să fim uniţi şi să salvăm poporul de ciuma 
comunistă, pentru că el merită o viaţă mai bună.

*  *  *
Aş dori să le amintesc celor ce tânjesc după matuşka Rusia că la 

postul televizat „RTR Planeta“ l–am auzit pe un corespondent rus, 
care povestea, într–un interviu acordat unui ziar britanic, că ruşii re-
fugiaţi după evenimentele tragice din Taşkent din 1992 trăiesc şi până 
azi în vagoane, că nu li se face viză de reşedinţă, iar celor născuţi nu 
li se dă certificat de naştere. În fiecare vagon trăiesc câteva familii: 
părinţii şi copiii căsătoriţi cu ai lor copii. Mobila, covoarele şi alte 
bunuri se păstrează în conteinere. Băştinaşii îi urăsc pe concetăţe-
nii lor şi–i numesc trădători. Corespondentul a mai spus că fiecare 
al patrulea demnitar din Rusia – fie din Parlament, primărie ori altă 
instituţie– a stat la închisoare. Fiecare al treilea cetăţean rus e beţiv. 
Fiind o ţară agresoare şi ocupantă, Rusia a jefuit atâtea popoare şi a 
stors atâtea bogăţii, cu toate acestea, 80% din populaţia ei trăieşte 
în sărăcie. Huzuresc doar hoţii, tâlharii şi mafioţii. Multe sate sunt 
pustii, unde şi unde întâlneşti câte un locuitor degradat de beţie. În 
Rusia votca se cumpără nu cu sticla, ci cu lada. Oploşindu–se la noi, 
veneticii o duc mai bine decât la ei acasă, iar noi, băştinaşii, ca proş-
tii, îi lăsăm să facă ce vor.

*  *  *
Avem foarte multe a ne spune unii altora. Eu, de exemplu, am ră-

mas frapată de cuvântul de adio al tovarăşului Putin pentru cel care a 
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fost domnul Iakovlev. Ca istoric, de la tribuna fostei Uniuni Sovietice 
Iakovlev a vorbit deschis despre crimele comise de bolşevici contra 
altor popoare ocupate cu ajutorul armatelor şi tancurilor. El a demas-
cat teroarea umană, dezlănţuită de bolşevici. Fiind un istoric adevă-
rat, i–a sugerat lui Gorbaciov ideea despre Perestroikă şi Glasnosti. 
A calificat drept nul Pactul Ribbentrop–Molotov. A părăsit partidul 
de guvernământ, l–a preîntâmpinat pe Gorbaciov despre o potenţi-
ală lovitură de stat, a calificat drept utopie teoria lui Marx şi Engels. 
A fost, aşadar, un om deştept şi a înţeles greşelile predecesorilor săi. 
În lăuntricul său, s–a debarasat de tot ceea ce îl lega de ciuma comu-
nistă. Putin, cu crimele comise în Cecenia, Osetia de Nord, pentru a 
elibera cei 1000 de ostatici, dar şi cu cele comise recent în Daghestan, 
cu politica lui fascistă, nici nu trebuia să fie prezent acolo. Pe fieca-
re stat care vrea să scape de sub cizma rusească Putin îl ameninţă 
cu aplicarea forţei armate. Iakovlev, dimpotrivă, spunea că o ţară nu 
poate fi supusă cu forţa armelor.

Teroarea impusă de bolşevici a condus la faptul că dintr–o naţiune 
unită, creştină, precum a noastră, au născut atâţia trădători, laşi, lichele.

De fapt, mutanţii nu vin de la Dumnezeu, ei sunt diavoli adevă-
raţi, pe care îi interesează numai cariera şi bogăţia materială. Oare 
conducerea noastră se îngrijeşte de popor? Nu! Ea se îngrijeşte de fo-
tolii şi adună avuţii pe spinarea poporului, lăudându–se cu acţiunile 
de binefacere, pe care le fac, de fapt, nu din banii lor, ci ai statului. 
De meritul poporului nici nu se ţine seamă– nici de al oamenilor de 
la sate, care duc lipsă acută de mecanisme agricole mici, performan-
te pentru prelucrarea pământului, nici de al celor care muncesc la 
negru peste hotare şi sprijină ţara cu banii câştigaţi acolo. Mareşalul 
Gheorghii Jukov, de patru ori Erou al Uniunii Sovietice, spunea: „Eu, 
în calitatea mea de comandant de oşti, nimic nu puteam să fac fără 
soldatul simplu“. Care dintre demnitarii noştri are curajul să spună 
aşa ceva? Nici unul, pentru că ei se consideră atotputernici. Lor nu le 
pasă de cele 67 de case–internat, câte există într–o ţară atât de mică 
ca a noastră, de faptul că 1 mln. de oameni au plecat la muncă peste 
hotare, că ţara noastră e cea mai săracă din Europa. Ei se preocupă 
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numai de binele lor şi al rudelor. Trăiesc în lux, dar nu doresc ca şi 
noi să trăim mai bine. Această trăsătură e caracteristică ideologiei 
bolşevice, în care şefii dictează, iar poporul este prostit.

Dragi concetăţeni, vă îndemn să alegem Europa, pentru că acolo 
lumea trăieşte bine. Ajunge să fim robi la ocupanţi!

*  *  *
Sunt foarte întristată de ceea ce i se întâmplă poporului român. 

Nu şi–au revenit încă bine fraţii români după potopul din iulie–au-
gust şi iată–i din nou năpăstuiţi de ape. Cred că noi, oamenii, l–am 
supărat foarte mult pe Dumnezeu. Încreştinaţi cu mai bine de două 
mii de ani în urmă, acum ne–am înstrăinat de cele sfinte, dar mai ales 
de cele 10 porunci. Din păcate, în toate timpurile poporul nostru nu 
a dus lipsă de lichele, trădători şi oameni slugarnici. Dar numărul 
lor a crescut şi mai mult odată cu instaurarea ideologiei comuniste. 
Din cauza răutăţii lor şi a energiei negative, pe care o emană, Ce-
rul ne pedepseşte cu diferite cataclisme. Oare oamenii care fac câr-
dăşie cu Satana, cu aşa–zişii ideologi comunişti nu se gândesc că, 
pentru păcatele lor, ar putea fi pedepsiţi copiii şi nepoţii lor, ei în-
şişi? Dumnezeu va da pe dreptate tuturor, aşa cum a dat teroristului 
Lenin şi urmaşilor săi, care au fost aruncaţi pentru cele făptuite la 
groapa istoriei. Ei au pătat omenirea cu cele mai urâte, mai murdare 
şi mai sângeroase grozăvenii. Cum putea fi condus un stat de către 
proletari, adică de cei fără carte, agramaţi, înapoiaţi? Progresul, bu-
năstarea, tehnologia avansată se datorează ştiinţei, nu proletarilor. 
Rusia nu permitea republicii noastre să aibă o Universitate Tehnică, 
motivându–şi decizia prin lipsa cadrelor autohtone. Sunt convinsă 
că aceştia ar fi proiectat pentru ţăranii noştri tehnică agricolă de di-
mensiuni mici, uşor manevrabilă, la fel, utilajele necesare pentru in-
dustria uşoară şi cea de prelucrare. Ea ne–a deznaţionalizat, aducând 
aici mii şi mii de venetici. Istoricii din toată lumea cunosc drama po-
porului român sub dominaţia comunistă şi mulţi dintre ei au descris 
cu lux de amănunte chinurile acestei părţi de ţară, numită Basarabia. 
Istoricul francez Jean Michelet a spus, de exemplu, următoarele: „Po-
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poarele Europei ar trebui să se închine poporului român, care a stat 
în calea năvălitorilor din Est. În aşa fel ele s–au dezvoltat liber, legea 
a fost respectată de toţi cetăţenii, democraţia a avansat, prosperitatea 
poporului a crescut“.

Da, am fost prostiţi cu diverse experimente precum colhozu-
rile şi sovhozurile sovietice, cu ideologii de tot soiul. A fost ucis în 
noi Dumnezeu– ca om liber şi gânditor, ca gospodar, de aceea ţările 
Europei ne devansează cu 200–300 de ani în toate domeniile. Iubiţi 
compatrioţi, de ce am acceptat atât de uşor răul implantat de Rusia 
cu ajutorul lichelelor, trădătorilor şi lingăilor de la noi? Haideţi să 
ne întoarcem la ceea ce ne–a făcut pe toţi o putere şi o vrere în 1989. 
Nu mai vrem să fim nişte vite de muncă răbdătoare. Să nu ne lăsăm 
conduşi de căpuşele de venetici şi de vânzătorii de ţară. Gândiţi–vă 
în ce stare suntem acum: nu mai avem nimic, ne–a rămas numai su-
fletul, dar şi peste el se calcă cu ciubota rusească. Noi, cei oropsiţi şi 
chinuiţi, suntem batjocoriţi la tot pasul.

De ai săvârşit în viaţă o trădare
La tine însuţi nu vei avea iertare,
De–a suferit un altul fără vină
Şi–a sângerat o inimă străină,
De–ai săvârşit în viaţă o trădare,
Oricât ar fi de mică, te va doare,
Oricât ţi se va părea neînsemnată,
Va fi mereu pe–al tău obraz o pată,
Un creier gol de gânduri şi–o inimă pustie
Pentru o viaţă nicicând nu reînvie,
Nu–i loc pentru iubire şi dreptate
În inimi laşe şi capete plecate.

*  *  *
La Chişinău s–au desfăşurat competiţii sportive, una astăzi şi 

alta– câteva zile în urmă. Am rămas foarte surprinsă să văd la ele 
mii de spectatori. Oare pentru oamenii aceştia nu există durere faţă 
de protestatarii, care îşi ruinează sănătatea şi care doresc pentru 
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noi– toţi! o Televiziune şi un Radio fără minciuni? La mitingurile 
de protest participă cu mult mai puţini oameni decât la competiţiile 
sportive. În loc să fim, cu miile, alături de protestatari– mă refer mai 
ales la liceeni, studenţi, deoarece viitorul aparţine tinerilor, ei pre-
feră să meargă la competiţii sportive. Dragi tineri, pentru ca voi să 
puteţi obţine studii, părinţii voştri, mulţi dintre care au studii supe-
rioare, muncesc la negru în ţări străine. Oare nu înţelegeţi că şi voi, 
la încheierea studiilor, veţi lua calea părinţilor, dacă rămâneţi atât 
de indiferenţi la dezastrul pe care ni–l pregăteşte conducerea ţării? 
E ştiut că intelectualii sunt remuneraţi pentru munca lor cu bănuţi, 
în pofida preţurilor exagerat de mari. Cum poţi să fii indiferent faţă 
de durerea părinţilor, care pe timp de pace şi–au lăsat casele, copiii, 
părinţii bătrâni şi au plecat peste hotare în căutarea unui câştig?! 
Indiferenţa tineretului înseamnă trădarea neamului din care face 
parte, pierderea idealurilor naţionale. Nu înţeleg aceste lucruri nici 
unii profesori, care sunt indiferenţi faţă de soarta tinerilor şi care nu 
educă discipolilor lor sentimentul dragostei de ţară, de neam, de tre-
cutul nostru glorios.

Dragi prieteni, dacă nu vom înţelege pericolul care vine de la te-
roriştii din Transnistria pentru populaţia română din această parte a 
ţării, care constituie 41%, am putea ajunge cu toţii ostaticii lor. Vedeţi 
ce închisori au ei acolo pentru noi, băştinaşii, la 10 m sub pământ, 
pentru a ne îngenunchea? Salvaţi–vă viitorul, nu permiteţi teroris-
mului din Transnistria să cuprindă întreaga Basarabie.

*  *  *
Am auzit cu toţii despre tragedia din America, în care, acum trei 

ani, şi–au pierdut viaţa peste 3 mii de persoane. După părerea isto-
ricilor, terorismul a luat naştere, în 1917, în Rusia, iar teroristul nr. 1 
a fost schizofrenicul şi sifiliticul Lenin. Regimul terorist–comunist 
rus a ucis 110 mln. de oameni nevinovaţi. În sec. XX în toate ţările 
de pe glob, pe timp de pace, au murit 170 mln. de oameni, dar câţi a 
exterminat comunismul? Azi nişte rătăciţi români şi câţiva ocupanţi 
ruşi, din acei care au furat casele şi averea părinţilor noştri în 1940, 
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în total 20–30 de inşi, protestează contra capitalismului, a proprie-
tăţii private. Cu toate acestea, atât ei, cât şi conducerea comunistă 
coruptă, concrescută cu mafioţii ruşi, se folosesc din plin de bunurile 
produse de poporul român. Dragă popor român, ridică ochii spre cer, 
îndreaptă–ţi spinarea şi gândeşte–te că tu trebuie să fii stăpân aici, tu 
trebuie să trăieşti bine, ci nu ocupanţii agresori şi veneticii obraznici, 
veniţi la noi de aiurea.

Acelor ruşi care nu doresc să trăiască în capitalism le–aş aminti 
de intelectualitatea rusă, care a emigrat, în 1917, în ţările capitaliste, 
de ruşii care au plecat în aceleaşi ţări, începând cu 1985, dar şi mai 
înainte, şi care au învăţat limba poporului în mediul căruia trăiesc şi 
muncesc. De ce atunci ruşii care continuă să trăiască în fostele repu-
blici sovietice nu doresc să înveţe limba poporului care îi ţine prin 
muncă grea? Ruşilor care se plâng că la noi existau cândva– iar acum 
nu mai există! multe locuri de muncă, doresc să le amintesc că acele 
uzine cu multe locuri de muncă produceau armament pentru armata 
rusă, pentru fosta Uniune Sovietică. Pentru Moldova în ele nu a fost 
produs un tractor cât de mic, care să fie folosit nu pe „dealul mare“ al 
colhozului, ci pe ogorul ţăranului. Nu a fost construită barem o uzină 
de prelucrare a deşeurilor. Uniunea Sovietică nu a produs nimic care 
să fie competitiv pe piaţă– nici în sfera învăţământului, nici a medi-
cinei, apărării, agriculturii, industriei etc., pe care acum le deplâng 
aceşti rătăciţi împreună cu ocupanţii ruşi. Oamenii aceştia sunt cu 12 
feţe, leneşi şi beţivi şi doresc aceeaşi soartă pentru poporul nostru. Ei 
nu vor, desigur, ca noi să fim în rând cu ţările civilizate, culte, în care 
conducerea are grijă de popor, ci vor ca noi să fim întotdeauna robi.

Tineretul nostru a avut întotdeauna idei progresiste şi viziuni 
optimiste. După ocupaţia din 1940 el a creat, de exemplu, Organi-
zaţia Naţională din Basarabia (ONB) „Arcaşii lui Ştefan“, care lup-
ta împotriva fărădelegilor comise de bolşevici. Aş dori să vă aduc la 
cunoştinţă imnul ONB, alcătuit de conducătorul organizaţiei, Vasile 
Bătrânac (înainte de moarte), care a făcut ani grei de închisoare.
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Imnul Arcaşilor 
Copii cu suflete curate 
cuprinşi de sfânta–nfiorare 
cântaţi cântarea biruinţei, 
arcaşi de–ai lui Ştefan cel Mare! 
 
Eroilor ce se jertfiră, 
zdrobind armatele barbare, 
prinos le–aduceţi prin cântare, 
traiască România Mare! 
 
Tresar în cripte voievozii, 
căci lanţurile seculare 
sunt rupte şi din cer se–aude: 
traiască România Mare! 
 
Pătruns de măreţia vremii, 
din Bucovina pân–la mare 
jurăm că vom lupta cu toţii, 
arcaşi de–ai lui Ştefan cel Mare!

*  *  *
Există multe probleme în Basarabia. Cunoaşteţi că astăzi se îm-

plinesc 85 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria–mamă. Înaintaşii 
noştri, care constituiau floarea intelectualităţii basarabene, au mun-
cit pentru Unire foarte mult. Ei s–au deplasat de mii de ori la fraţii 
noştri de peste Prut pentru a se consulta şi pentru a crea în Basarabia 
o mişcare populară puternică. Ei nu au pus niciodată interesele per-
sonale mai presus de cauza naţională. Generaţia tânără a Basarabiei 
din 1917–1918 a contribuit foarte mult la realizarea idealului naţional. 
Pentru aceasta au fost create comitete moldoveneşti în armata rusă, 
în instituţiile de învăţământ de pe teritoriul Rusiei ţariste. Tinerii 
care trăiau nemijlocit în Basarabia organizau comitete moldoveneşti 
în licee, cei de vârstă mai mare se înscriau în Partidul Naţional Mol-
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dovenesc. Comitetele studenţeşti stabileau contacte cu cele locale, 
cu Societatea Cultural–Naţională Studenţească „Deşteptarea“, fonda-
tă de Simion Murafa, Ştefan Ciobanu. În programul ei, de exemplu, 
se cerea nu doar autonomia Basarabiei, ci şi unirea cu Ţara Româ-
nească. Ofiţerii moldoveni de la Kiev, Odesa, Sanct–Petersburg, care 
aveau o şcoală bună şi sentimentul demnităţii naţionale, organizau 
batalioane de voluntari pentru lupta contra soldaţilor barbari, care 
distrugeau totul în Basarabia. Liceenii creau asociaţii şi participau 
activ la viaţa culturală a neamului, la deşteptarea conştiinţei naţio-
nale a populaţiei.

Comitetul central al studenţilor moldoveni chema pe toţi mol-
dovenii la unire în cuget, fapte şi simţire. Studenţii moldoveni aveau 
reprezentanţi în Ziarul „România Nouă“. Ei au salutat armata româ-
nă şi i–au mulţumit pentru faptul că ostaşii ei protejau populaţia de 
barbaria soldaţilor ruşi. Oare acum nu avem generaţie tânără? Ea n–a 
înţeles că idealul nostru, al tuturor, este să ne reunim cu Ţara–mamă 
România? Un rol important în această cauză revine Bisericii–mamă 
–Mitropolia Basarabiei, deoarece mitropolitul Moldovei Vladimir nu 
apără credinţa noastră, ci pe a ruşilor. Mitropolia Moldovei, în frunte 
cu Vladimir şi adepţii lui, sunt oameni legaţi de Aleksei al Rusiei, care 
este un mare kgb–ist şi care este implicat în trafic de ţigări, alcool, dro-
guri, fiinţe umane, dar şi de furt de bijuterii, obiecte de artă. Mitropolia 
lui Vladimir nu foloseşte banii de la credincioşi pentru treburile biseri-
ceşti, ci îi dă Moscovei, deşi are de rezolvat o sumedenie de probleme.

Dragi ascultători, nu credeţi celor ce sunt în legături cu hoţii, 
traficanţii din Moscova. Numai Mitropolia Basarabiei promovează 
adevărata credinţă, care apără interesele noastre naţionale. Să cin-
stim înaintaşii noştri în veci.

*  *  *
Suntem cu toţii martori la atitudinea celor doi cetăţeni americani, 

tovarăşul Ilie şi analistul politic domnul Socor. Pe cel din urmă repre-
zentantul Misiunii OSCE s–a străduit din toate puterile să–l discredi-
teze, dar nu i–a reuşit. De la o parte se vede foarte bine că tovarăşul Ilie 
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ori este mituit de Rusia ocupantă, ori este ameninţat de forţele secrete 
teroriste ruse. Părerea mea este că tovarăşul Ilie discreditează politica 
americană de democratizare a ţărilor cu regim totalitar şi a trecut de 
partea teroriştilor ruşi de la Moscova şi Tiraspol. Noi, societatea civi-
lă, trebuie să cerem insistent înlăturarea lui din noua funcţie, pentru 
că nu avem nevoie de tovarăşi care fac cârdăşie cu duşmanii poporu-
lui român şi ai Basarabiei, iar intelectualii, ziariştii trebuie să arate în 
presă adevărata faţă a tovarăşului Ilie de om răuvoitor faţă de poporul 
român. Destul cât am fost minţiţi şi umiliţi de venetici. Domnul Socor, 
cetăţean american de origine română, este mai obiectiv şi ajută condu-
cerea, societatea civilă să deosebească adevărul de minciună. Tovară-
şul Ilie nu trebuie să ne vândă– a câta oară?!– ruşilor, dar mai ales tero-
riştilor din Tiraspol. Uitaţi–vă câţi voluntari, câţi specialişti americani 
– profesori de engleză, jurişti etc. vin să ne ajute, acordând populaţiei, 
inclusiv copiilor şi studenţilor, servicii gratis. Mă încântă bunătatea 
lor, dar şi faptul că asimilează foarte uşor româna, comparativ cu ve-
neticii de la noi, care refuză categoric să vorbească în limba noastră. 
Dragi surori şi fraţi, ocupanţii oploşiţi la noi, prin presiunea exercitată 
asupra conducerii republicii, au născocit pentru copiii noştri o istorie 
mincinoasă, numită integrată, alcătuită la comanda serviciilor secre-
te ruse. Ei doresc ca tânăra generaţie să nu ştie nimic despre trecutul 
glorios al poporului român, să nu afle de unde i se trag rădăcinile. În 
plus, prin această Istorie integrată ei vor să ascundă crimele comise de 
regimul bolşevic–comunist.

Dragi părinţi şi pedagogi, vă rog să respingeţi minciuna numită 
Istorie integrată! Noi avem istoria noastră adevărată, a românilor, nu 
pe aceasta scrisă la comanda ruşilor. Nu este pe glob o altă ţară care să 
înveţe minciuna comunistă. Trebuie să ştiţi că cetăţenii noştri, atunci 
când vor să obţină peste hotare un loc de muncă – la stat, şi nu la 
negru – trebuie să susţină un examen de cunoaştere a limbii acelui 
stat, a obiceiurilor şi a istoriei lui. Cum e posibil ca tinerii noştri, 
care pleacă la studii în ţări străine, să ducă cu ei încolo istoria numită 
„integrată„? Rusia nu s–a împăcat niciodată cu faptul că România 
şi–a alipit, în 1918, fiicele pierdute– Basarabia şi Transilvania, rupte 
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din trupul ei. Nicăieri nu există un document semnat şi de Rusia, 
deoarece ea nu dorea să recunoască această unire. Mă întreb: oare 
în Rusia nu erau intelectuali care să dea conducerii sfaturi corecte, 
dar nu eronate, mincinoase? Existau cândva la comisariatele mili-
tare date despre cum soldaţii îşi făceau pregătirea militară în ţările 
lagărului socialist, cum nu doreau să se întoarcă în ţara numită de 
Ronald Reagan „Imperiul Răului“. Cei mai mulţi rămâneau în Ger-
mania, „învinsă“ de Uniunea Sovietică. Vă daţi seama de dezastrul 
care domnea şi va domni încă multă vreme în Rusia barbară? Dragi 
compatrioţi, să căutăm salvarea în UE, pentru că de acolo ne vor veni 
pacea şi bunăstarea.

*  *  *
Deoarece trăim în sec. XXI, avem ocazia să–i vedem la micile 

ecrane şi să–i ascultăm la diferite posturi de radio pe oamenii poli-
tici, pe savanţii şi pe simplii cetăţeni din ţările europene, SUA şi din 
ţările baltice. Ei ne dau exemple vii de cultură a dialogului, de con-
vingere calmă a părţii adverse prin argumente, de dragoste şi respect 
faţă de valorile spirituale ale ţării pe care o reprezintă, dar şi faţă de 
cele universale. Ei nu–şi urăsc înaintaşii, limba, ţara, neamul din care 
fac parte şi se conduc în toate numai de adevăr, sunt fideli adevărului 
ştiinţific. Ideologia bolşevico–comunistă a şters cu buretele această 
sintagmă şi a promovat peste tot numai oamenii servili, loiali puterii, 
chiar dacă abilităţile lor profesionale nu corespundeau postului deţi-
nut. Ţările care s–au condus de adevărurile ştiinţei ne devansează cu 
sute de ani în dezvoltare.

Crimele comunismului sunt mai grave decât ale fascismului. 
Cele comise de fascism au fost condamnate, pe cele comise de comu-
nism le suportăm şi azi şi cred că naţiunea română din Basarabia a 
fost distrusă până în a patra generaţie. Spălarea de creieri a tinerei ge-
neraţii prin Istoria integrată continuă. Oare nu este suficient că avem 
atâţia mutanţi crescuţi în minciună? Gândiţi–vă numai cât rău fac ei 
societăţii, politicii şi ştiinţei! Nu ştiu de ce unii oameni cred că deţin 
adevărul absolut, refuzând să asculte şi o altă opinie. Dacă omul face 
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lucruri bune pentru poporul său, dacă luptă pentru cauza naţională, 
dacă e patriot şi, în plus, savant adevărat, el va rămâne neapărat în is-
torie. Nimeni nu–l poate deposeda de aceste calităţi. În schimb auto-
rii Istoriei integrate vor fi aruncaţi la groapa… istoriei. Această Istorie 
integrată ne–a fost impusă de forţele imperiale ruse pentru a justifica 
poftele hrăpăreţe ale Rusiei, comportamentul KGB–ului şi al lui Pu-
tin – acesta vrea să rămână în istorie ca lider care a reuşit să renască 
Uniunea Sovietică. Nu mai înţeleg nici purtarea lui Iuşcenko, care 
s–a declarat un pro–european, un pro–occidental şi pro–NATO. El 
de ce nu ne vrea libertatea, nu ne oferă sprijinul cel mult trâmbiţat, 
ci umblă cu tot felul de anti–planuri, dorind să stăpânească această 
palmă de pământ, aşa precum şi–o doreşte şi Rusia ocupantă? Despre 
care alegeri poate fi vorba în stânga Nistrului peste 8–9 luni, când 
lumea este înspăimântată de regimul smirnovist criminal? Dacă noi, 
societatea civilă, nu ne vom opune modului în care Rusia şi OSCE 
vor să rezolve criza din Transnistria, atunci ne vom trezi cu regimul 
lui Smirnov aici, la Chişinău. Toate ţările ex–sovietice şi cele baltice 
au cerut Rusiei să fie puse pe picior de egalitate şi să nu fie subjugate 
de ea. De ce nu am face şi noi acelaşi lucru? Sper că reprezentanţii 
UE şi ai SUA, care se vor alătura mai întâi ca observatori în rezolva-
rea crizei transnistrene, vor fi martori la ceea ce ne face Rusia prin 
purtarea ei barbară şi ocupantă. Să dea Bunul Dumnezeu ca aceşti 
reprezentanţi să nu fie ca tovarăşul Ilie. Doamne, puterea Ta e mare. 
Ajută–ne, Doamne!

*  *  *
E greu să credem că domnul Voronin a înţeles, totuşi, peste pa-

tru ani că Rusia ne subjugă economia, supune poporul nostru unui 
genocid religios, lingvistic, informaţional, spiritual şi fizic prin tero-
riştii săi din Transnistria, dar şi prin cei aşezaţi în fotoliile conducerii 
din Moldova. Bine că a ajuns la mintea Domniei sale ceea ce poporul 
ştie din 1917, 1940 şi până azi. Oare cei doi conducători de stat de 
până la Voronin nu puteau să spună la fel de răspicat cine sunt Ucrai-
na şi Rusia şi care sunt poftele lor? Snegur şi Lucinschi erau foarte 
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delicaţi în relaţiile lor cu beţivul Elţin şi cu alţi conducători beţivi 
ca el. Îi priveşte dacă le–a plăcut să se umilească în faţa lor, dar de ce 
umileau întreg poporul şi îl minţeau, spunându–i că se vor produce 
schimbări în bine? Din cauza conducerii proaste a tuturor preşedin-
ţilor am rămas fără un milion de cetăţeni apţi de muncă. Comparativ 
cu celelalte ţări, în Moldova oamenii trăiesc cel mai greu, economia 
şi agricultura sunt distruse cel mai mult. Toţi au avut grijă numai de 
rudele lor, au concrescut cu mafia rusească locală şi cu cea din Rusia. 
Nici unul dintre foştii preşedinţi nu a dat pe mâna justiţiei vreun hoţ 
din rândurile puterii. Cei din conducere nu apără poporul, ei se apără 
pe sine, pe hoţi. De aceea au distrus sistemul judiciar, Ministerul de 
Interne, Audiovizualul, ca poporul să fie minţit, furat, umilit. Dragi 
fraţi şi surori, noi trebuie să fim stăpâni la noi acasă, să nu admitem 
să conducă ţara veneticii ori cei care nu au milă de oamenii simpli, de 
ţăranii noştri, care duc tot greul pe spatele lor. Salvaţi viitorul copii-
lor şi al nepoţilor noştri!

*  *  *
În pag. 2 a revistei „Secolul XX şi pacea“, nr. 20 din 1990, editată la 

Moscova, scrie că tatăl lui Petru I, Aleksei Mihailovici, cu 300 de ani 
în urmă, a aprobat drapelul statului rus în culori alb, albastru şi roşu, 
care semnifică: albul – „blagorodstvo” (nobleţe), albastrul– „cest-
nosti” (onestitate), roşul– „smelosti” (vitejie), „velikoduşie” (mărini-
mie). Comportamentul statului rus, al Uniunii Sovietice, al Rusiei 
lui Putin nici nu aminteşte de astfel de caracteristici. El reprezintă 
o minciună, un fals, o politică duplicitară. De exemplu, începând cu 
anul 1917 şi până în prezent, adică timp de 87 de ani, Rusia a dus 
războaie în mai toate ţările de pe glob pentru aşa–zisa apărare a in-
tereselor acestora, a religiei ori a graniţelor lor. Dar pentru a purta 
aceste războaie este nevoie de o groază de bani, în primul rând, pen-
tru înarmare. Iată, deci, cum şi unde erau cheltuiţi banii adunaţi de 
la fostele republici sovietice, aşa–zise surori. Aceasta le–a şi menţinut 
la un nivel foarte jos de dezvoltare în toţi anii de dominaţie sovietică. 
Mai apoi, tot cu forţa, Rusia a subjugat religia acestor republici, căci 
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este şi ea o sursă de venituri, adunate pe spatele poporului simplu. A 
mai subjugat şi economia lor, inclusiv pe cea a Moldovei. Nouă, băş-
tinaşilor, ne–a lăsat doar agricultura, la care se lucrează cu sapă şi cu 
plug de lemn, pentru că toate maşinile au fost confiscate de lichele.

Dragi fraţi şi surori, Rusia ne–a distrus morala creştină, învăţă-
mântul, dragostea de ţară şi de cei care au apărat cu viaţa lor acest 
pământ, de limba neamului din care facem parte. Nu este pe glob o 
altă ţară în care conducerea să–şi ia salarii de 20–30 de ori mai mari 
decât ale celor care muncesc sau să fure în stânga şi în dreapta, fără a 
fi trasă la răspundere, să facă pe banii statului călătorii peste hotare, 
care nu sunt de nici un folos pentru popor.

Tot în această revistă scrie cum Brejnev se odihnea la Marea 
Neagră, cu lăzi de bunătăţi, icre, băuturi, cu o armată întreagă de 
sfetnici, bucătari, frizeri etc. Sau cum fiica lui sustrăgea din rezerve-
le statului briliante, aur etc. Deci, conducerea ducea şi duce o viaţă 
luxoasă, are salarii extrem de mari, iar noi nici să trăim, nici să mu-
rim nu putem după ce am muncit câte 35–40 de ani în folosul statu-
lui. Mulţi dintre ruşii democraţi, cu mintea trează, precum Galina 
Novodvorskaia, spuneau: „Россия это преступное государство. 
Когда она предстанет перед судом, мы должны будем отвечать за 
преступления совершенные в Восточной Европе, Азии, Африке“. 
(„Rusia este un stat criminal. Atunci când va compărea în faţa jude-
căţii, noi va trebui să răspundem pentru toate crimele comise în Eu-
ropa de Est, Asia, Africa„).

Dragi fraţi şi surori, toate oraşele sunt ticsite cu case luxoase de 
2–3 niveluri ale veneticilor, ei mai având şi câte 2–3 apartamente. Dar 
noi ce avem? Câte o odăiţă în cămine insalubre sau în subsoluri? Şi 
mai rău, de multe ori stăm la aceiaşi venetici cu chirie. Gândiţi–vă 
numai, dacă noi, oamenii de 60 de ani, nu avem nimic, ce vom lăsa 
copiilor noştri? Nici locuri de muncă, nici locuri de trai. Oare nu 
suntem în stare să trăim fără ocupanţii ruşi? Aproape 1 mln. dintre 
conaţionalii noştri au ales pentru muncă şi trai o altă ţară, unii au 
luat cu ei şi familiile. Deci, noi dorim şi putem să învăţăm limba altei 
ţări, iar ruşii nu doresc şi nu pot să o înveţe pe a noastră, deşi trăiesc 
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o viaţă aici?! 99% din economie se află în mâinile lor, iar pe noi ne ţin 
ca pe nişte robi. Oameni buni, salvaţi viitorul copiilor, al nepoţilor 
dumneavoastră. Altfel în Moldova vor rămâne doar veneticii, pentru 
că ceilalţi pleacă de aici.

*  *  *
În ţara noastră, în care corupţia e la ea acasă, în care conduce-

rea statului îşi permite atâta nedreptate, în care hoţia şi mafia merg 
mână în mână cu ea, în care are loc sărăcirea populaţiei de către ace-
eaşi conducere, există atâtea şi atâtea fărădelegi strigătoare la cer, 
atâtea dureri, încât nici nu mai ştiu la care din ele să mă opresc. Într–
o revistă rusească, intitulată „Secolul XX şi Pacea“, sunt scrise multe 
despre statul rus. De exemplu, se spune că el a apărut cu numai 300 
de ani în urmă, în timp ce statul nostru – cu 2000, că Rusia a cotro-
pit prin minciună, barbarism şi tancuri toate popoarele mici de la 
hotarul său, călcându–le în picioare religia, obiceiurile şi tradiţiile, 
deznaţionalizându–le, deportându–le şi nimicindu–le fizic prin foa-
me, lagăre, îngropându–i pe oameni în gropi comune cu var. Astfel 
scriu autorii ruşi în nr. 8 al revistei din 1990, ei singuri demonstrând 
că aşa–zisa revoluţie din 1917 a fost o teroare, o nimicire a intelectu-
alităţii în războiul civil. Politica duplicitară a statului rus a fost con-
tinuată de Uniunea Sovietică, dar şi de conducerea ţării noastre. Te-
melia acestei politici duplicitare o constituia secretomania. Oamenii 
de rând erau prostiţi cu minciuni de genul „capitalismul e o societate 
putredă“. Dacă aceasta este adevărat, de ce oare Franţa devansează în 
dezvoltare Rusia cu 115 ani, Germania, „înfrântă“ cândva de Uniunea 
Sovietică,– cu 50? În perioada dominaţiei regimului sovietic, oame-
nilor nu li se permitea să plece peste hotare, ca să nu vadă cum trăieş-
te lumea în alte ţări, cum se îngrijesc statele europene de bătrânii şi 
de copiii lor. Guvernanţii noştri, dimpotrivă, s–au îngrijit şi se îngri-
jesc numai de ei şi de rudele lor. Statul nu are grijă nici măcar o zi de 
poporul său. În ultimii ani conducerea lui a primit sub formă de aju-
toare umanitare 100 mln. de euro, dar ştie cineva ce a făcut cu ei? În 
ţara noastră învăţământul, medicina, agricultura, industria, cultura, 
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infrastructura degradează. Voi da numai un exemplu: militarii noştri 
trăiesc în condiţii inumane. Există vreo trei–patru cămine supraa-
glomerate cu militari, care au câte o odăiţă de 12 m2, o bucătărie co-
mună, în care fiecare găteşte la reşoul său. Chiuvetele din bucătărie, 
la care, deopotrivă, gătesc şi se spală locatarii, curg, robinetele sunt 
defectate, ţevile la fel. Ca să nu mai vorbim de veceuri. Aceşti militari 
lucrează peste program, mulţi dintre ei au copii mari. Cum ar putea 
în aceste condiţii copiii să–şi facă temele, iar părinţii să se odihnească 
după o zi de muncă? Foarte mulţi dintre ei au copii dotaţi, cărora, 
însă, le lipsesc condiţiile necesare pentru studii şi trai. Dar parcă la 
sate nu avem copii dotaţi? Avem foarte mulţi, dar conducerea ţării 
nu se îngrijeşte de viitorul copiilor noştri, al dumneavoastră, al tutu-
ror. Dragi fraţi şi surori, aveţi milă de copilaşii dumneavoastră, care 
au nevoie de un viitor mai bun. După cum s–a dovedit, comunismul 
este o minciună, o hoţie. Comunismul din 1917 a furat şi continuă să 
fure avuţia câtorva generaţii de oameni, prefăcându–i în robii săi şi ai 
Rusiei, Ucrainei. El fură viitorul nostru, al copiilor şi nepoţilor noştri. 
Nu fiţi indiferenţi faţă de aceste adevăruri. Indiferenţa este egală cu 
pieirea noastră ca popor, ca neam.

*  *  *
Aţi auzit cu toţii, probabil, despre fapta mârşavă a serviciilor se-

crete din Ucraina. Despre cum au vrut să–l lichideze fizic pe omul 
care doreşte binele poporului ucrainean, care vrea ca poporul lui să 
fie liber şi să aibă o viaţă prosperă. Mă refer la liderul opoziţiei– Iuş-
cenko. Medicii, profesorii universitari austrieci, olandezi şi ameri-
cani au constatat că, în sângele lui, cantitatea de dioxină, care este o 
substanţă foarte toxică, este de şase ori mai mare decât norma admi-
sibilă. Iuşcenko a rămas în viaţă numai datorită faptului că nu a mân-
cat şi nu a băut tot ce i s–a servit. Prin ce se deosebeşte comunismul 
criminal şi terorist din 1917 de cel de azi? Cu nimic! Atâta doar că în 
sec. XXI comuniştii folosesc metode mai „delicate“, adică sunt mai 
vicleni, pentru a–i face pe cei cu puţină carte să–i creadă. Ori să–i 
voteze o dată la patru ani, amăgindu–i cu un adaos de 20–30 de lei la 
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pensii ori salarii în timp ce preţurile cresc de 100–500 de ori. Oameni 
buni, puţini dintre dumneavoastră cunosc că în ţările UE oamenii 
au pensii din care pot trăi bine şi chiar foarte bine, pot călători, se 
pot odihni la staţiuni sanatoriale, pot plăti pe cineva să–i îngrijească. 
Metodele comuniste de ucidere a ziariştilor (4–5 în Ucraina, Bela-
rus, Rusia), de otrăvire, de punere la închisoare fără vină a oamenilor 
(cazurile lui Gonţa şi Becciev), în spitale de psihiatrie, de implicare 
a acestora în accidente rutiere sau de iradiere cu substanţe radioac-
tive (primarul Nicolae Costin şi şoferul acestuia), de aruncare în aer 
a caselor cetăţenilor sunt practicate la noi de la 1917 încoace. Fără 
să mai vorbim de utilizarea tancurilor, baionetelor, armatei, cum se 
procedează la noi, în Georgia şi în alte republici ex–sovietice, în ţările 
fostului lagăr socialist, precum şi în alte ţări de pe glob.

Poate e timpul, dragi concetăţeni, să înţelegem o dată şi pentru 
totdeauna că lupul îşi schimbă părul, iar năravul– ba. Comunismul 
ne ţine în mlaştină, mizerie şi dezastru, ne alungă copiii şi rudele 
în cele patru zări ale lumii. În Moldova au rămas să trăiască numai 
oamenii în vârstă, neajutoraţi fiziceşte, mulţi dintre ei – şi materia-
liceşte. Dumneavoastră, oamenii în vârstă, sunteţi amăgiţi în fel şi 
chip la radio şi televiziune, care sunt controlate de comunişti. Ei nu 
permit să vi se spună adevărul, de aceea savanţii, intelectualitatea, 
toţi acei care sunt de partea poporului nu au acces la radio şi la te-
leviziune. Nu zic, sunt şi din acei care, pentru 30 de arginţi, s–au 
vândut comuniştilor şi s–au transformat în cozi de topor şi trădători 
de neam, dar aceştia vor primi pentru faptele lor ceea ce merită de la 
Bunul Dumnezeu.

Dragi concetăţeni, treziţi–vă şi luaţi exemplul poporului român, 
care s–a dezis de comunişti, de mafioţi, de persoanele corupte, de cei 
care au ţinut, timp de 55 de ani, ţara în mizerie şi dezastru. Acolo a 
biruit populaţia care era informată corect de către intelectualitate. 
Sunt sigură că şi în Ucraina vor birui acele forţe care vor ca poporul 
să trăiască mai bine, va birui democraţia. Deci, avem exemplul mai 
multor popoare care au aruncat comunismul la gunoi– toată Europa, 
ţările baltice, Georgia, România. Cu siguranţă, Rusia va face tot po-
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sibilul pentru a lega Ucraina de mâini şi de picioare, exact aşa cum 
ne–a legat pe noi de teroriştii din Transnistria. Noi, poporul Basara-
biei, trebuie să fim cu acei care ţin la limba noastră, la popor şi la ţară, 
la pământul acesta sfânt, dar nu la Rusia agresivă şi ocupantă.

*  *  *
Dragi compatrioţi, oamenii noştri multe lucruri nu cunosc despre 

aşa–zisa strategie de înrobire a popoarelor ocupate, promovată de Ru-
sia de la Petru I încoace. Rusia ştia foarte bine că un popor poate fi uşor 
cucerit şi înrobit, dacă îl înstrăinezi de spiritul său naţional. Începând 
cu grădiniţa şi continuând cu şcoala, instituţia de învăţământ superior, 
locul de muncă etc., ea făcea tot posibilul pentru a ne înstrăina de stră-
moşi, a ne face duşmani bunicilor şi străbunicilor, propriilor părinţi. 
Aşa s–a întâmplat cu toţi românii din Basarabia. Unii oameni de la 
sate, care nu sunt bine informaţi şi nu cunosc cine au fost bunicii lor, 
declară că nu vor să fie români, ci moldoveni, nu vor să asculte de in-
telectuali, de savanţi, care cunosc adevărul. Care ţară de pe glob refuză 
să–i creadă pe intelectuali, pe oamenii de ştiinţă? Numai una– Moldo-
va comunistă, în care minciuna e pusă în capul mesei. O astfel de ţară 
se face de râsul lumii, pentru că ţara care se respectă pe sine îi respec-
tă şi pe intelectuali. Dragi concetăţeni, ideologia comunistă v–a furat 
gândirea, logica, v–a prefăcut în robi ai minciunii.

Cea de–a doua strategie a Rusiei a fost de a ne fura credinţa în 
Dumnezeu, credinţa românească strămoşească, la temelia căreia 
stau iubirea de aproapele şi bunătatea omenească. După ce l–a alun-
gat pe Dumnezeu din inimile noastre, din case şi din creier, ea ne–a 
altoit ideologia kgb–istă rusă, care plasează pe primul loc interesul 
personal, profitul.

Răul înscăunat de ideologia rusă urmăreşte distrugerea chipului 
uman prin beţie, droguri, hoţie, înşelarea reciprocă, eschivarea de 
la răspunderea pentru viitorul copiilor şi nepoţilor noştri. Ideologii 
comunişti ştiu prea bine că oamenii degradaţi de beţie nu mai vor 
nimic– nici o viaţă mai bună, nici o economie gestionată de propriul 
popor. Aşa a fost, aşa este şi aşa va fi întotdeauna politica Rusiei faţă 
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de noi, românii basarabeni. Rusia nu doreşte ca noi să avem un trai 
decent, dimpotrivă, ea este interesată să ne ţină în robie până va muri 
ultimul român. Oameni buni, fraţi şi surori, debarasaţi–vă de viciul 
beţiei, gândiţi–vă la viitorul copiilor şi al nepoţilor dumneavoastră. 
Noi, adulţii, vom fi blestemaţi de urmaşii noştri şi de Bunul Dumne-
zeu pentru aceste greşeli. Rusia încurajează cu bună ştiinţă această 
patimă pentru că vrea să ne nimicească şi să spună că aici trăieşte 
poporul rus. Pe cei bolnavi, împătimiţi de comunism i–aş ruga să ci-
tească lucrarea „Актуальные проблемы развития национальных 
отношений, интернационального и патриотического воспита-
ния“ („Probleme actuale ale dezvoltării relaţiilor naţionale, educa-
ţiei internaţionale şi patriotice„), anul 1988, ca să vadă ce strategii 
aplică Rusia – de a şterge orice deosebire naţională, de a face din noi 
aşa–zişii oameni sovietici. UE, dimpotrivă, este interesată să păstreze 
obiceiurile şi tradiţiile fiecărei ţări, limba şi religia ei, contribuind 
cu bani grei la dezvoltarea acestor valori umane. Rusia nu a dat ni-
ciodată nimic fără a urmări să–şi promoveze interesele economice 
şi geopolitice. Ea nu vrea să ajungem în UE, să atingem bunăstarea 
oamenilor de acolo. Ea doreşte ca noi să rămânem în continuare sub-
jugaţi Rusiei. Îndemnul meu este să nu ignorăm intelectualitatea, 
pentru că anume ea este forţa motrice a prosperităţii ţării.

*  *  *
Dragi concetăţeni, este ştiut că pe globul pământesc sunt două 

forme de dezvoltare a societăţii: cea capitalistă şi cea aşa–zisă comu-
nistă. Cine a semănat făţărnicie în mediul creştinilor basarabeni, 
dacă nu comunismul sovietic? Gândiţi–vă numai: trei generaţii au 
trăit în minciună comunistă, pe care toate ţările ex–socialiste au 
aruncat–o la gunoi. Numai noi, românii din Basarabia, ne ţinem cu 
ambele mâini de această minciună. Mulţi dintre dumneavoastră fură 
viitorul copiilor şi nepoţilor noştri. În ce priveşte corupţia, i–aş ruga 
pe cei de la departamentul respectiv să înceapă cercetările de la con-
ducerea de vârf: Voronin, Tarlev, Mişin, fiii şi rudele lor. Oare noi, 
oamenii simpli, putem ajunge la cineva dintre ei în audienţă? Nu. 
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Fudulia asta de a fi şef, funcţionar de stat vine tot de la comunis-
mul sovietic. În caz de nevoie, oamenii aşteaptă cu lunile pentru a fi 
primiţi în audienţă. Tot comunismul sovietic a inventat studiile fără 
frecvenţă. Oamenii cu astfel de studii ajung mai târziu şefuleţi şi nu 
suportă să aibă subalterni deştepţi, ei, dimpotrivă, se străduiesc să 
scape de aceştia cu orice preţ. Nici una dintre ţările de pe glob nu 
acceptă astfel de oameni la conducere – cu studii fără frecvenţă. În 
ţările dezvoltate sunt promovaţi doar profesioniştii, oamenii oneşti, 
nu hoţii şi tâlharii.

Dragi concetăţeni, e timpul să înţelegeţi că, în primul rând, trebuie 
să ne debarasăm de comunismul acesta utopic. În ce priveşte alegerile 
din România, sper foarte mult că poporul român va alege democraţia. 
Comuniştii sovietici i–au furat României tezaurul, iar armata bolşevi-
că a sovietizat poporul român, ţinând acolo până în 1960 trupe armate 
şi servicii de spionaj. Dragi fraţi şi surori, vă îndemn să fim alături de 
cei care îşi iubesc ţara, limba, neamul şi istoria.

*  *  *
Dragi prieteni, stimaţi concetăţeni, mă deprimă foarte mult obiş-

nuinţa noastră de a căuta nod în papură românilor şi nu ocupanţilor 
ruşi, pentru că, de fapt, răul ni se trage nu de la români, ci de la ruşi. 
Nu este un secret că ocupanţii sovietici, comunismul, în general, a 
spălat şi creierul multor români, care au devenit trădători de neam şi 
de ţară, lichele, servitorii ocupanţilor. Este regretabil faptul că mulţi 
intelectuali de la ţară s–au asociat cu aşa–zişii boşi comunişti, secre-
tari de partid, preşedinţi de colhozuri. Majoritatea boşilor comunişti 
s–au stabilit în capitală, iar foştii lor colegi – contabili, brigadieri, 
zootehnicieni, care au rămas la sate, exploatează poporul. Oamenii 
muncesc aproape degeaba din zori şi până în noapte, primind în lo-
cul banilor spirtoase şi niscaiva produse. Iată, aşadar, ce intelectuali-
tate, vândută comuniştilor, avem la ţară. Dragi ţărani, dumneavoas-
tră sunteţi robii boşilor comunişti, dar şi ai ocupanţilor ruşi, care au 
cumpărat la preţuri derizorii fabricile de vinuri şi de coniacuri, de 
tutun, de zahăr. De aici concluzia: Rusia nu vrea decât să facă rău 
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acestui popor, ea niciodată nu a făcut bine ţării noastre şi poporului 
ei. Ea ne jefuieşte, rusifică tineretul nostru, alungă poporul din ţară.

*  *  *
Am răsfoit recent ziarul „Argumentî i faktî“, în care Patriarhul 

Rusiei, Aleksei, zicea că nu este păcat să fii bogat. În acelaşi material 
scria că 5% din ruşi sunt foarte bogaţi, au castele cu 2 şi 3 niveluri, în 
timp ce 145 mln. de ruşi trăiesc în mizerie. Moldova se află, probabil, 
în aceeaşi situaţie, atâta doar că ea nu a acaparat teritoriile vecine, nu 
are atâtea bogăţii naturale, ci doar un cernoziom ca aurul şi un popor 
muncitor, care din 1812 tot stă în genunchi, fiind robul ruşilor. Într–
un alt ziar scria că Patriarhul Aleksei e kgb–ist, traficant de valută, de 
fiinţe umane, de alcool, tutun, armament etc. Mitropolitul Vladimir 
este ca şi Aleksei. Deci, să fii bogat nu–i păcat, dar a fura, a trafica tot 
nu e păcat? Ruşii doresc să nimicească naţiunea noastră. Ei doresc ca 
la noi, ca şi în Rusia, 30% din populaţie să fie beţivă.

Dragi concetăţeni, iubiţii mei, avem cu toţii copii. De câtă să-
nătate, de câţi bani şi de cât timp au nevoie părinţii pentru a creşte 
un copil! Iar când acesta creşte, pleacă să muncească în ţara cotro-
pitorilor. Deci, tineretul nostru munceşte pentru prosperarea ţării 
ocupanţilor noştri, în timp ce Moldova rămâne fără tineri, se pierde 
fondul genetic. Moldova nu are nimic – nici drumuri, nici biblioteci, 
nici case de cultură, nici locuri de muncă. Pentru pensia unui om 
în vârstă trebuie să lucreze 7–8 angajaţi, în realitate lucrează numai 
3–4. Conducerea ţării nu se îngrijeşte de poporul nostru, de aceea 
a instalat în fiecare cartier de locuit gherete cu votcă ucigătoare. Ea 
are grijă numai de sine, de rudele sale, se preocupă să–şi deschidă 
conturi în bănci străine. Ea a alungat mii de oameni din această ţară, 
lăsând bătrânii fără sprijin, iar copiii fără căldură părintească.

*  *  *
Dragi concetăţeni, iubiţi compatrioţi, comunitatea mondială 

vorbeşte şi scrie în diverse documente despre faptul că Lenin a fost 
teroristul nr. 1 al sec. XX. El a distrus bisericile, a nimicit intelectu-



51

alitatea rusă. Tot el a alungat intelectualitatea şi aristocraţia peste 
hotare. Lenin a fost nu doar bolnav de sifilis, dar şi homosexual, schi-
zofrenic. El promova ura rasială şi socială. El ura intelectualitatea, 
deoarece era retrogradat mintal. Între un terorist ca Lenin şi Domni-
torul Ştefan cel Mare nu poate fi nimic comun. Ştefan cel Mare este 
un Sfânt al lui Dumnezeu, iar Lenin este Diavolul întruchipat. Ştefan 
cel Mare şi Sfânt a fost un bun creştin, se temea de Dumnezeu, avea 
o credinţă fără margini, se sfătuia cu preotul înainte de a lua decizii, 
a construit biserici şi mănăstiri.

Comunismul a distrus credinţa în Dumnezeu. Fără credinţă, fără 
speranţă şi încredere în Bunul Dumnezeu omul este nimic. Ştefan 
cel Mare şi Sfânt îşi iubea poporul – pe toţi oamenii deopotrivă. Co-
munismul vine de la diavol, iar ceea ce vine de la Satana aduce ţării, 
poporului, naţiunii numai rău. Oare nu se vede răul nostru, de care 
au fugit peste hotare 1 mln. de oameni? Condiţiile în care trăia Ştefan 
cel Mare erau mai vitrege decât cele de astăzi, cu toate acestea, el a 
reuşit să apere ţara de turci vreme de 50 de ani. Dragi fraţi şi surori, 
e bine să–i ascultăm pe oamenii din jurul nostru, dar şi mai bine e să 
facem aşa cum ne învaţă Dumnezeu.

*  *  *
Am privit şi am ascultat cu foarte multă atenţie dezbaterile con-

curenţilor electorali la funcţia de primar, care mi–au trezit dezgust şi 
amărăciune. Involuntar, mi–am amintit de cuvintele poetului Grigo-
re Vieru: „Locuim într–o republică a libertăţii criminale“. Foştii lideri 
comunişti, prietenii fostului prim–secretar, miniştrii, toţi acei care 
au acaparat banii ţării acum îşi depun candidaturile la funcţiile de 
primari ai localităţilor din republică, voind să acapareze şi ceea ce a 
mai rămas. Nu înţeleg, însă, ce mai vor de la noi, oameni simpli. Să 
ne jupoaie de încă 2–3 piei, ca lumea să moară nu la 60, ci la 50 de 
ani? Dragii mei, iubiţi concetăţeni, în anii 1994, 1997, 2005 am avut 
oaspeţi din Franţa, Germania, Spania şi toţi mi–au pus aceeaşi între-
bare: ce se întâmplă cu acest popor? Oare el nu doreşte să–şi îndrepte 
spinarea? Chiar vrea să rămână până la moarte în genunchi, rob al 



52

hoţilor, mafioţilor şi veneticilor? Tot ei s–au mirat de ce nu înţelege 
poporul nostru că preţurile la produse alimentare sunt în Moldova 
mai mari decât în alte ţări, de exemplu, decât în ţările lor, unde sala-
riile angajaţilor oscilează între 2 mii şi 11 mii de euro pe lună. 95–96% 
dintre oamenii simpli ai ţării noastre sunt lipsiţi de către stat, adi-
că de conducerea lui, de hrana necesară, de sănătate, de studii, deşi 
aceste drepturi sunt garantate de Convenţia ONU. De condiţii de trai 
şi de odihnă, nici vorbă. Noi nu avem nici măcar condiţiile de viaţă 
ale deţinuţilor din ţările dezvoltate. În ce priveşte învăţământul, în 
ţara noastră el a degradat înspăimântător. Un pedagog cu merite în 
domeniu, după ce a consacrat învăţământului 40 de ani din viaţă, a 
apelat recent cu nişte probleme la foştii săi elevi, astăzi medici, pro-
curori etc., şi toţi, povestea el, se uitau numai la buzunarul lui. Ce se 
întâmplă cu noi? Oare, afară de bani, nu mai există onestitate, res-
ponsabilitate, cumsecădenie, în fine, frică de Dumnezeu? De unde 
această fudulie deşartă? O dimineaţă bună să alegem, uitându–ne la 
Cel de Sus. El e aducătorul binelui, salvatorul nostru, dar nu comu-
niştii, veneticii, hoţii, mafioţii. Aceştia din urmă sunt o ruşine pentru 
societate, pleava ei.

*  *  *
Dragii mei compatrioţi, ştim cu toţii că sistemul bolşevic, apoi 

şi cel sovietic, s–a bazat pe furt, minciună, grandomanie, tiranie şi 
dictatură. Toate ţările occidentale cunosc acest adevăr, dar nu înţeleg 
din ce cauză mai mulţi oameni în vârstă afirmă: „Doamne, ce bine 
ne–a fost până în 1989!“. Cred că oamenii aceştia au mintea fie în-
gheţată, fie uscată. Sistemul bolşevic–comunist ştia prea bine că prin 
deportarea florii naţiunii române din Basarabia, a celor mai buni 
gospodari şi a celor mai bune feţe bisericeşti va lăsa aici un soi de 
oameni care, pentru 30 de arginţi, vor accepta să vândă pe oricine. 
În anii ’50–’60 ai sec. trecut a fost organizată o altă deportare, aşa–
numită „benevolă“, la BAM ori la lucrările de desţelinire etc. După 
ce tineretul a luat calea Siberiei, în Moldova unica forţă motrice au 
rămas bătrânii. Acum suportăm o nouă deportare, o nouă mizerie şi 
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sărăcie, deoarece 1 mln. de oameni apţi de muncă, între care foarte 
mulţi intelectuali, au plecat în Occident, Rusia. Acasă au rămas, ia-
răşi, oamenii în vârstă, cu mintea, după cum am numit–o, „îngheţată 
şi uscată“. Ultima deportare este pentru noi o catastrofă, pentru că 
duce la dispariţia noastră ca naţiune, dar şi la apariţia unei catego-
rii de oameni care nu se implică în soluţionarea gravelor probleme 
cu care se confruntă societatea. SUA, Occidentul sunt îngrijorate de 
această situaţie, societatea noastră, dimpotrivă, tace. De ce nu pro-
testează? Nu înţeleg ce mai putem aştepta de la cei care nu au grijă 
de cetăţenii acestei palme de pământ? Prin nepăsarea multora dintre 
noi sacrificăm a câta generaţie deportărilor? Oare nu se vede că ruşii 
se simt aici mai bine ca la ei acasă, în Rusia? Ei au câte 2–3 aparta-
mente, iar noi, băştinaşii, trăim în cămine, subsoluri sau închiriem 
locuinţe. Sute de mii de chişinăuieni aşteaptă în rândul solicitanţilor 
de spaţiu locativ de la Primărie şi de la preturi, nu e mai bună situaţia 
nici la sate, pentru că tinerii de acolo nu au posibilitatea, cu nişte sa-
larii care ajung doar pentru pâine şi lapte, să–şi construiască o casă. 
Se întâmplă ceva grav cu românii basarabeni, odată ce nu le pasă de 
faptul că străinul, ocupantul huzureşte, că el gestionează economia 
ţării, în timp ce noi umplem Europa cu şomeri! Fiind la Iaşi, i–am 
auzit nu o dată pe studenţii basarabeni afirmând: „Înapoi nu mă mai 
întorc. Nu am ce să fac acasă“.

Dragi concetăţeni, apăraţi viitorul tinerilor noştri! Nu fiţi indi-
ferenţi faţă de soarta copiilor şi a nepoţilor noştri, a poporului, în 
general. Haideţi să fim uniţi în vrere şi în faptă. Unde–s doi puterea 
creşte şi duşmanul nu sporeşte. Ţara–mamă doreşte să ne întindă o 
mână de ajutor, iar noi stăm ca plouaţi şi nu ne pasă că străinul s–a 
cocoţat în capul mesei noastre. Nu există o altă ţară pe glob care să se 
dea în aşa măsură pe mâinile celor care au ocupat–o.

*  *  *
Am luat o pauză în această emisiune în direct, deoarece unii as-

cultători cer şi opinia altor participanţi. Vreau doar să spun, dragii 
mei compatrioţi, că parlamentarii noştri, dar şi conducerea ţării nu 



54

gândeşte deloc la poporul său, la noi, oamenii simpli. La 25 iulie, 
responsabilii de la Magazinul „Unic“ au fost invitaţi să ridice mar-
fa stocată în magazinul Parlamentului. Ce mai atmosferă domnea 
acolo! Aleşii poporului erau preocupaţi de problemele lor personale: 
care vorbea la telefon, care citea, unii discutau în grupuri, alţii erau la 
bar. Lor nici nu le pasă de faptul că 80–90% din populaţia Moldovei 
trăieşte în sărăcie, că 30% din populaţia aptă de muncă a plecat peste 
hotare, că fiecare al patrulea nou–născut e abandonat, de multe alte 
probleme cu care se confruntă ţara. Ei inventează o nouă istorie, cea 
integrată, după exemplul Uniunii Sovietice, falsificându–ne trecutul, 
ascunzând adevărul despre lupta înaintaşilor noştri pentru reîntre-
girea României Mari. În modul acesta ei ascund de noi cine suntem, 
de unde ne tragem şi încotro trebuie să mergem. Atâtea generaţii au 
muncit pentru Rusia hrăpăreaţă, care nu ştie decât să se înarmeze, 
fără să–i pese de popor. Chiar şi acum suntem de ea subjugaţi. Cum 
Georgia a reuşit să obţină desfiinţarea bazelor militare ruseşti, retra-
gerea armamentului şi a muniţiilor, iar noi batem pasul pe loc? De ce 
oare conducerea noastră nu se uită câtă lume face coadă la secţiile de 
paşapoarte pentru a fugi de răul, de iadul din Moldova? De ce nu se 
interesează conducerea ţării câţi dintre tinerii plecaţi la studii peste 
hotare nu se mai întorc, motivând că nu au pentru ce să se întoar-
că. Ţările civilizate apără drepturile omului, la noi, însă, conducerea 
apără hoţii, mafioţii şi face cârdăşie cu ei.

Iubiţi compatrioţi, trebuie să intrăm în Forul Democrat al Ro-
mânilor, care ne va apăra pe toţi de dezmăţul guvernării comuniste, 
care ne vinde ruşilor împreună cu patrimoniul republicii. Acolo unde 
lipsesc onestitatea şi corectitudinea, acolo unde predomină cultul 
personalităţii, conducerea nu poate apăra interesele naţionale, patri-
otice ale cetăţenilor ţării. Aş vrea să audă toţi ce spune un copil de 11 
ani emigrat în Canada: „Aici nu există birocraţie, profesori, medici, 
antrenori care să ceară şpagă. În audienţă la funcţionarii publici oa-
menii sunt primiţi atunci când au nevoie. Şcoala e fără plată, instru-
mentele muzicale, manualele, rechizitele necesare pentru pictură, 
echipamentul sportiv sunt gratuite. Asigurarea medicală e gratuită, 
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studierea limbilor franceză, engleză – la fel. Plata pentru întreţine-
re nu este exagerată, în apartamente e cald, apă fierbinte există şi 
vara, şi iarna. Blocurile au locuri special amenajate pentru parcarea 
maşinilor, a bicicletelor, au saună şi piscină“. Mă întreb şi vă întreb: 
cum oare vom ajunge în Europa dacă tineretul, care este viitorul ţării, 
pleacă de aici? Noi, oamenii în vârstă, nu vom reuşi să facem aceasta, 
iar conducerii noastre îmbătrânite, în mare parte, sclerozată, împă-
timită de alcool, nici nu–i pasă de asta. Ne punem toată speranţa în 
Forul Democrat al Românilor, la care trebuie neapărat să aderăm cu 
toţi acei care vor să intre în Europa şi să ţină tineretul acasă.

*  *  *
Eu nu sunt critic de artă, dar îmi place tot ce e frumos, pentru că 

şi lui Dumnezeu îi place. Nu cred, însă, că cei care au fost la ultimul 
concert al Festivalului „Invită Maria Bieşu“ au rămas mulţumiţi. Spre 
regret, am asistat după pauză la nişte solemnităţi asemănătoare celor 
de pe vremuri, adică de partid. Noi, spectatorii, ne–am dorit să as-
cultăm mai multă muzică, să admirăm talentele prezente în concert, 
dar, spre surprinderea tuturor, au evoluat trei interpreţi din Rusia 
şi nici unul de peste Prut. Apoi, şi dna Arhipova era vulnerabilă nu 
doar cu sănătatea, ci şi cu vocea. Există în viaţa fiecărui om momente 
când e mai bine să–şi caute de sănătate decât să iasă pe scenă. Cu câte 
talente are ţara de peste Prut, vezi, Doamne, că nimeni de acolo nu 
a fost invitat şi e un mare păcat. Trebuie să fim patrioţi ai poporului 
din care facem parte.

În al doilea rând, aş vrea să mă opresc la hotărârea Guvernului 
de a restitui averea celor deportaţi. Cred că 1,5 miliarde de lei nu vor 
fi distribuiţi din bugetul statului, ci din ajutoarele internaţionale ne-
rambursabile. A cam întârziat această acţiune, deoarece au rămas în 
viaţă prea puţini din foştii deportaţi şi nu înţeleg de ce nu este pusă la 
cheltuială Rusia. Răul cauzat popoarelor prin represalii şi deportări a 
venit de la ea prin intermediul cozilor de topor şi al trădătorilor locali. 
Aşa cum Germania plăteşte despăgubiri evreilor, polonezilor etc., tot 
aşa Rusia ar fi trebuit să plătească despăgubiri românilor basarabeni, 
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care au lucrat pentru ea, nu pentru Moldova sau România. Dar cum 
pot fi recuperate daunele morale şi psihice, cauzate poporului nostru? 
Cine va întoarce atâtea copilării furate, atâtea speranţe frânte, atâtea 
familii despărţite şi atâtea vieţi luate fără voia Celui de Sus? Prin aceas-
ta se vede şi adevărata faţă a Bisericii ruse, care nu s–a opus dezmăţului 
dezlănţuit. De fapt, ea nici astăzi nu spune nimic despre ceea ce face 
Rusia în Cecenia sau aici, la noi, despre cum ne ucide credinţa adevăra-
tă, legată de Mitropolia Basarabiei. Bisericile Mitropolitului Vladimir 
numai ne întunecă mintea şi sufletele, rusificând poporul.

*  *  *
Dacă aţi auzit duminică, dna Postolache, doctor în economie, 

profesoară la ASEM, a confirmat că politica comunistă se bazează nu-
mai pe minciună, că toate sondajele se fac la comandă, deci, nu sunt 
veridice, că foarte mulţi sunt loiali puterii şi ascund situaţia reală în 
economie. Dar oare noi avem economie? Nu. 80–90% din economia 
ţării este subterană, adică ascunsă. Majoritatea firmelor ruseşti, dacă 
nu toate, dar şi cele puţine ale băştinaşilor, ascund veniturile reale, se 
eschivează de la plata impozitelor, deci ele, firmele şi patronii acestora, 
ne sortesc pe noi, pensionarii şi copiii, la foame cruntă. În concluzie, 
statul este furat şi de cei care ne conduc, şi de aşa–zişii businessmeni. 
Industrie ca atare nu există, agricultura e la pământ, prin urmare, bani 
nu avem, iar cei care au obligaţia să susţină bugetul, tot în punga lor 
adună banii. Mulţi patroni nu plătesc salarii angajaţilor, motivând că 
nu au de unde, de aceea unii dintre ei nu rezistă şi pleacă ori sunt con-
cediaţi, plăţile restante rămânând tot patronilor. Poate se căpătuiesc 
din aceasta şi contabilii lor… Iar conducerea ţării ce face? Nimic. Pe 
cine apără justiţia? Pe hoţi. Cine–i de vină? Noi, pentru că ne lăsăm 
amăgiţi, ne lăsăm conduşi de ocupanţi şi de hoţi. Oare câte decenii la 
rând vom suporta acest jug şi de ce nu luptăm pentru un trai mai bun? 
Nu avem şi noi creier să înţelegem că nu putem fi robi la infinit, sclavi 
ai străinilor? De ce nu ne gândim că pentru a creşte roşii, ardei, vinete 
etc. ţăranul trebuie să depună foarte multă muncă, în timp ce scrum-
bia din Rusia, prinsă în mare cu tonele dintr–o singură încercare, ni 
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se vinde cu 30–40 de lei kilogramul. Să nu uităm că plăteşte bănuţi 
pentru produsele noastre. Coniacurile şi vinurile moldoveneşti, care 
ar fi competitive şi scumpe în alte ţări, sunt cumpărate de Rusia la pre-
ţuri de nimic. Petrolul pe piaţa mondială este de 60 de dolari barilul, 
iar noi plătim Rusiei 80! În plus, statul nostru nu ia de la Rusia pla-
tă pentru tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriul Moldovei. Cât va mai 
sta conducerea noastră în genunchi în faţa ţării care ne–a ocupat, care 
ne–a ucis buneii şi părinţii, care ne sfâşie teritoriul şi ne pradă econo-
mia? Aproape toate uzinele şi fabricile de vinuri şi de coniacuri aparţin 
ruşilor, la fel, cele de tutun, de zahăr. Acum şi energia electrică vor să 
o scumpească, deşi e mai scumpă decât în Europa. Lume bună, dragă 
lume, fraţi şi surori, vă rog, gândiţi–vă bine că de noi depinde faptul că 
mulţi copii cresc fără părinţi, nu pot să înveţe şi încep foarte devreme 
să fumeze sau, şi mai grav, să consume băuturi, droguri. Oare nu ar 
trebui să ne doară sufletul pentru soarta lor? Oare ei nu au dreptul la o 
copilărie mai bună, mai fericită?

*  *  *
Cei care au făcut studii după anul 1989 sunt oameni norocoşi, 

deoarece au învăţat în limba literară românească, o limbă melodioa-
să şi foarte dulce pentru noi, basarabenii. Înaintaşii noştri – scriito-
rii Alecsandri, Eminescu, Creangă, Călinescu, Stănescu şi alţii – au 
muncit secole la rând asupra curăţirii şi cizelării graiului matern. 
Nichita Stănescu spunea, de exemplu: „Limba română este patria 
mea“. Din 1812 până în 1914 regimul ţarist rusesc a înstrăinat poporul 
român din Basarabia de limba lui maternă. Numai 22 de ani, din 1918 
până în 1940, poporul nostru a fost familiarizat cu propriile valori 
spirituale, au fost deschise grădiniţe, şcoli primare, licee cu predare 
în limba română. Dat fiind că învăţământul din România se situa pe 
primul loc în Europa, în 22 de ani Statul român a ridicat la nivelul său 
şi învăţământul din Basarabia.

Basarabia a dat multe nume ştiinţei universale, de exemplu, Eugen 
Coşeriu. Dar urgia roşie ne–a trecut, peste noapte, la alfabetul rusesc, 
în timp ce limba română a fost interzisă, inventându–se o nouă limbă 
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– cea moldovenească. Oricare alta, Doamne, numai nu româna! Pen-
tru mine limba română, această sărbătoare a sufletului, este sfântă. 
Generaţia mea a făcut studiile în limba rusă, apoi, timp de 27 de ani 
(1962–1989), am scris toată documentaţia de serviciu tot în rusă. Dacă 
nu rosteai vreun cuvânt rusesc corect, „fraţii“ noştri râdeau de tine. Nu 
este pe glob o altă ţară în care minoritatea venită nepoftită şi nedorită 
să impună băştinaşilor limba lor. Conaţionalii noştri, plecaţi în ţările 
occidentale, au învăţat şi vorbesc limba ţării în care trăiesc şi muncesc. 
Ruşii ne înjosesc în fel şi chip, dar noi, spre deosebire de ei, cunoaştem 
nu doar limba maternă, ci şi pe a lor, a ocupanţilor, foarte frecvent – în 
detrimentul limbii române. Ei, deşi locuiesc de–o viaţă în Basarabia, 
nu au „binevoit“ să înveţe limba noastră. Fraţilor, bine ar fi dacă noi nu 
am vorbi cu ruşii în limba lor, aşa cum procedează locuitorii din ţările 
baltice, georgienii. Pentru care merite faţă de noi trebuie să le vorbim 
în limba rusă? Cel mai grav este că mulţi dintre moldovenii (moldo-
vencele) căsătoriţi (căsătorite) cu rusoaice ori cu ruşi îi învaţă pe copii 
să vorbească în rusă, astfel completând numărul ruşilor din Moldova. 
Învăţământul nostru nu este acceptat nici într–o ţară, iar diplomele 
româneşti sunt acceptate pretutindeni. Să tindem, deci, spre Euro-
pa, ca să avem şi noi un învăţământ cum se cere astăzi în toată lumea 
– competitiv, performant, românesc. Să scăpăm, în sfârşit, de sărăcia 
spirituală şi materială, la care ne–au sortit ocupanţii ruşi.

*  *  *
Dictatura din Basarabia e mai dură acum decât cea de pe vremea 

Uniunii Sovietice. Atunci peste tot vedeai afişe despre viitorii candi-
daţi, acum, însă, totul este ascuns – că–s hoţi, că–s mafioţi, că au mi-
lioane de dolari în băncile străine, adunate pe spatele bietului popor 
român, că nici unul dintre veneticii ruşi nu lucrează la pământ, ei 
numai se îmbogăţesc. Poporul este argatul lor, iar cei din Transnis-
tria sunt robi adevăraţi. Ţăranii din partea dreaptă a Nistrului sunt 
bucuroşi să lucreze cu 25 de lei ziua, doar ca să nu moară de foame, 
în timp ce guvernarea comunistă se laudă la radio şi la televiziune că 
noi „trăim cel mai bine“ şi că suntem „cei mai bogaţi din lume“.
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Dragi concetăţeni, dumneavoastră cu propria mână v–aţi alun-
gat copiii din ţară, votându–i în 2001 pe comuniştii care v–au minţit, 
promiţându–vă pâine de 16 bănuţi şi salam de 3 lei. În realitate pre-
ţurile la produse şi la servicii comunale au crescut de 100–300 de ori. 
Dumneavoastră îi lăsaţi pe nepoţi fără şcoală, îi înfrăţiţi cu băutura, 
cu tutunul, cu drogurile, fiindcă ei nu au sprijinul părinţilor în mo-
mentele grele. Votând comuniştii, aţi făcut ca copiii noştri să nu aibă 
aici locuri de muncă, să nu aibă apartamente, toate acestea fiind date 
ruşilor veniţi de aiurea. Dumneavoastră sunteţi lipsiţi de pământul 
cel mai bun din Europa, fiindcă ruşii construiesc pe el apartamente, 
vile, case. Rusia a avut mare grijă să ne facă votcă ieftină, ca să vă pu-
teţi distruge creierul, ficatul, inima. Ea a trimis propagandişti pentru 
a face agitaţie în folosul comuniştilor ruşi, plătindu–le pentru aceas-
ta sute şi mii de dolari, lăsând poporul rus înfometat şi alcoolizat 
în proporţie de 30 la sută. Dragi concetăţeni, prin votul dat comu-
niştilor aţi votat contra viitorului copiilor şi nepoţilor, aţi votat pen-
tru votcă, pâine şi salam ieftin, care după alegeri, dimpotrivă, s–au 
scumpit. Cine o să vă înmormânteze, cine o să aibă grijă de mormin-
tele voastre, cine va fi alături de voi la boală, dacă, votând comuniştii, 
aţi alungat 1 mln. de oameni în toate cele patru părţi ale lumii? Oare 
nu faceţi deosebire între oamenii cu studii profesionale şi comuniştii 
neprofesionişti, cu studii la fără frecvenţă ori fără o brumă de carte, 
ca Papuc? Cu aşa conducători ţara va ajunge de râpă.

*  *  *
Dumneavoastră, domnule Enache, aţi încercat să alungaţi pesi-

mismul din sufletul meu. Eu nu zic că viaţa îmi este plină de bucurii, 
dar mă doare, în primul rând, ceea ce se întâmplă cu poporul de pe 
această palmă de pământ. Au suferit buneii, părinţii, eu, care sunt la 
60 de ani, şi copiii mei până în 1991, când s–au refugiat. Cât va fi nevoie 
de mine, voi fi aici, voi încerca să lămuresc simplu, pe înţelesul tuturor, 
lucrurile cele adevărate despre poporul meu. Ziarista Ryga Vanogoite 
din Vilnius a spus că Rusia, peste tot unde a pus stăpânire, şi–a făcut 
răul dorit cu popoarele şi ţările ocupate. Însă cel mai grav este că a 
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schimbat omul din interior – l–a transformat în aşa–zisul „om sovietic 
nou“. A atrofiat creierul omului, ca să nu mai judece liber, aşa cum l–a 
creat Dumnezeu. A distrus dorinţa lui de a fi mai bun, de a face bine 
celor din jur, de a fi onest, aşa cum ne–a povăţuit Domnul nostru Iisus 
Hristos. Poporul nostru a fost suprasaturat cu minciună. Ideologia co-
munistă rusească făcea secret din toate pentru a înfricoşa poporul său, 
dar şi popoarele altor ţări ocupate. Este nevoie ca intelectualitatea, 
îndeosebi profesorii, să lucreze mult, foarte mult pentru a–i schimba 
mentalitatea aşa–zisului om sovietic, pentru a–l face din nou liber, aşa 
cum s–a născut, cum l–a creat Dumnezeu: fără frică, fără complexe, cu 
judecată şi înţelegere proprie a lucrurilor. Omul trebuie să trăiască cu 
credinţă în Dumnezeu şi cu frică de El.

Ţările occidentale nu au fost despărţite de Dumnezeu, de aceea 
s–au dezvoltat permanent, au progresat. Pentru genocidul spiritu-
al, fizic şi material, pentru deportările, foametea organizată şi ho-
locaustul la care au fost supuşi românii, Rusia trebuie să plătească 
despăgubiri, să fie organizat un nou proces de judecată ca cel de la 
Nurenberg. Ea, însă, cu ajutorul trădătorilor şi lichelelor noastre, 
continuă să ne facă Istorie integrată, în care ea, terorista, îndrăzneş-
te să spună la adresa poporului român cuvinte mincinoase ca „ocu-
pant“, „fascist“. Ea, care în 60 de ani, a ocupat mai multe republici, 
care a furat 2 tezaure româneşti – în 1916 şi în 1947, răpindu–i regelui 
Mihai ultimele două vagoane cu bogăţii şi documente. Ea, care în 
anii 1914–1916, iar mai apoi în 1944 a ţinut armata pe spatele poporu-
lui român, luându–i 50% din buget. Apoi a bolşevizat România şi a 
ţinut acolo, până în 1960, 58 de ofiţeri kgb–işti, câteva sute de soldaţi, 
antrenaţi în distrugerea intelectualităţii române, pe care au târât–o 
prin toate închisorile. Acum Rusia născoceşte o armă care să provoa-
ce acolo unde ea doreşte inundaţii, cutremure de pământ sau furtuni 
distrugătoare. Doamne, luminează măcar acum intelectualii şi–i fe-
reşte de Satana. Eu sunt foarte sensibilă la ceea ce ni se întâmplă: co-
pii neşcolarizaţi sau lăsaţi fără grija părinţilor, oameni care nu se pot 
trata din pricina sărăciei, bătrâni flămânzi, salarii mizerabile, lipsa 
locurilor de muncă, ecologia distrusă şi oameni cărora statul le fură 
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banii depuşi în băncile de economii, ţărani aduşi la sapă de lemn, 
fără mecanisme agricole moderne, automatizate şi multe altele, faţă 
de care conducerea noastră este total indiferentă. Ea se lăfăieşte, fără 
pic de ruşine, în bunuri – maşini luxoase, salarii mari, plimbări peste 
hotare pe banii statului şi conturi enorme în băncile străine.

Ţările din Occident sunt mai atente cu basarabenii, care lucrează 
acolo, decât conducătorii noştri cu cei de acasă.

*  *  *
Atâtea evenimente am avut în săptămâna trecută, dar eu aş vrea 

să ne amintim în mod special că doamna ambasadoare a SUA, care, 
deşi se află de scurt timp în Moldova, a învăţat româna. Ea a spus că 
doreşte să discute cu oamenii simpli de la noi în limba lor maternă. 
Doamna ambasadoare e o femeie înţeleaptă şi îi e milă de oamenii 
simpli de la noi, care trăiesc în mizerie şi sărăcie. A cerut de la ţara 
sa 6 mln. de dolari pentru a ajuta oamenii săraci şi a spus studenţilor 
Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat: „Eu nu vreau ca banii din 
ţara mea să fie furaţi de cei de la guvernare, fiindcă ei sunt bogaţi, 
iar cei săraci – şi mai săraci“. Cine din conducerea noastră agramată 
are milă de oamenii săraci? Nimeni. Ea, ca un om deştept, a înţeles 
că pe noi conducerea numai ne fură şi ne minte, că ea nu–şi poate 
nicidecum astâmpăra setea de putere, dar şi de îmbogăţire pe spatele 
poporului.

Agresoarea şi ocupanta Rusia înţelege că nu mai poate reface ve-
chea Uniune Sovietică şi, după ce a acaparat 80–90% din economia 
noastră, ne ameninţă cu embargoul produselor alimentare şi alcoo-
lice, provocând pierderi enorme nu doar Republicii Moldova, ci şi 
ruşilor care au privatizat economia noastră. Ea susţine ţările teroriste 
islamice precum Iranul, Siria etc. şi distruge sub aspect economic pe 
fostele ei surori, între ele şi Moldova, inclusiv cea din stânga Nistru-
lui, storcându–le de toate bogăţiile. Făţărnicia Rusiei nu are margini: 
ea a atra –o până şi pe Ucraina în planul ei de federalizare a Repu-
blicii Moldova. Doamne, cum este posibil aşa ceva? Ea, Rusia, prin 
KGB–ul ei l–a otrăvit pe Iuşcenko cu dioxină, iar el semnează acum 
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documentul comun cu privire la federalizarea Republicii Moldova 
şi staţionarea veşnică a trupelor ruseşti în stânga Nistrului?! Cum 
poate să ne facă Iuşcenko una ca aceasta? Cu ce drept? Iar noi? De ce 
nu protestăm, de ce tăcem? Noi trebuie să ne hotărâm singuri soarta, 
nu alţii. Iuşcenko să fie stăpân la el acasă! Cred că OSCE cu Rusia au 
întocmit acest plan diabolic, în care au atra –o şi pe Ucraina. Poate şi 
ameninţarea cu scumpirea gazului l–a făcut pe Iuşcenko să coopere-
ze cu Rusia teroristă şi cu OSCE. Rusia vrea să provoace la noi o revol-
tă contra guvernării prin mărirea preţului la gaze, energie electrică, 
ca Uniunea Europeană să spună că în Republica Moldova nu există 
stabilitate politică, deci, ea nu poate tinde la integrare în Europa. 
Mai mult. În felul acesta Rusia îşi va putea menţine trupele militare 
în stânga Nistrului. Un parlamentar rus şi–a permis să ne dea sfaturi: 
chipurile, noi, moldovenii, nu avem nevoie de NATO, pentru că are 
cine să ne apere. Cine? Rusia? Ucraina? Începând cu anul 1917, cine 
ne–a aruncat în subdezvoltare dacă nu Rusia?

Dragii mei concetăţeni, vă îndemn să protestăm împotriva poli-
ticii Rusiei în faţa Ambasadei ei de la Chişinău. Toată societatea civi-
lă, toate ONG–urile, toate partidele, toţi cei cărora le pasă de soarta 
noastră, căci altfel vom fi păpaţi de agresoarea de Rusie. Între altele, 
gazul „ei“ se extrage tot din ţările ocupate de ea – de la iacuţi, ciucci 
şi alte popoare „înghiţite“ de Rusia, care nu cunosc limba strămoşilor, 
care nu ştiu cine sunt şi de unde vin. Deşi la exterior ei nu se asea-
mănă cu ruşii, aceştia i–au transformat în petrovi, ivanovi, sidorovi. 
Trebuie să ne apărăm de această ciumă prin toate mijloacele, în caz 
contrar, va fi la fel şi cu noi.

*  *  *
Foarte multe ţări înţeleg tragedia poporului nostru, a copiilor 

noştri şi, prin intermediul reprezentanţilor lor, ajută şcolile, azilurile 
şi orfelinatele cu aparataj modern, cu produse alimentare, cu materi-
ale de construcţie şi de reparaţie etc. Ele sunt conştiente de faptul că 
viitorul unei ţări, al unei naţiuni sunt copiii. Organizaţii internaţio-
nale precum UNICEF, Fundaţia „Soros“ şi altele desfăşoară în Mol-
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dova numeroase acţiuni de binefacere. Dar câţi voluntari din SUA îi 
învaţă pe copiii noştri engleza! Ţările occidentale ştiu că credinţa fără 
fapte bune este moartă, dar ele mai ştiu că republica noastră se con-
fruntă cu o sărăcie lucie, că copiii trebuie ocrotiţi şi bine hrăniţi, ca să 
poată învăţa, de aceea ne ajută multilateral. În schimb conducătorii 
noştri, deşi sunt foarte bogaţi, nu–i ajută pe copii, pe bătrâni şi pe 
nevoiaşi. Ei, dimpotrivă, continuă să fure statul, distrugând poporul 
moral şi fizic. Noi, majoritatea populaţiei, suntem robii conducerii 
noastre, care nu se poate sătura de furat, dar şi ai ocupanţilor ruşi, 
care au pus mâna pe 99% din economia ţării. Pentru a lecui poporul 
nostru de indiferenţa în care l–a aruncat conducerea, de disperare, ar 
trebui ca intelectualitatea basarabeană să meargă mai des în mediul 
oamenilor de la ţară. La fel, instituţiile de învăţământ superior ar tre-
bui să trimită în sate voluntari de la anii 4–5 de studii, care ar preda 
ţăranilor lecţii de patriotism, de limba română, de istorie, de morală 
creştin–ortodoxă românească. Naţiunea poate fi însănătoşită numai 
prin dragoste de oameni, de trecutul nostru glorios, de pământ şi de 
limba strămoşească.

Aceste programe trebuie ajustate în funcţie de categoriile de po-
pulaţie, ca cei care sunt mai puţin informaţi să asimileze mai uşor.

*  *  *
Încă din 1812 Rusia îşi face toate poftele aici, în Basarabia. Uitaţi–

vă numai cum îşi bate joc de şcolile din Transnistria!
Suntem un popor creştin, dar bolşevismul şi comunismul au 

profanat această noţiune sfântă pentru basarabeni. Oare Domnul Ii-
sus Hristos ţipa la ucenicii săi atunci când ei rătăceau în cunoaşterea 
celor sfinte? Cred că nu. Atunci de ce deputaţii creştini ţipă la zia-
rişti, chiar dacă aceştia sunt mai tineri şi nu au mandat de deputat? 
Oare ei nu au dreptul la opinie personală? Dacă noi, intelectualii, 
simplii cetăţeni, nu i–am fi susţinut pe creştinii democraţi în tot ce 
fac, cu nouă parlamentari ppcd–işti ai face mari proteste? Cred că 
nu. Democraţii trebuie să fie mai domoli, mai puţin orgolioşi şi să 
nu–i înjosească pe ziarişti. Nu este demn un lucru ca acesta, precum 
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nici faptul că avem în Parlament, patru legislative la rând, numai 
9–10 mandate. Ştefan cel Mare cerea întotdeauna sfatul părintelui 
său spiritual, deci, nu avea orgoliul aleşilor noştri. Istoria îi va păstra 
amintirea în veci pentru faptele sale bune, pentru dragostea faţă de 
ţară şi de popor. Ziariştii sunt şi ei cetăţenii acestui stat şi nu meritau 
să fie umiliţi, înjosiţi de domnii deputaţi, dar şi de alţi colegi ziarişti. 
De ce se crede cineva mai deştept decât celălalt? Las’să spună lucrul 
acesta altcineva despre tine, nu te crede tu mai deştept decât toţi.

Dragi români basarabeni, dacă nu ne stimăm noi unii pe alţii, 
nu putem aştepta acest lucru de la alte etnii conlocuitoare. Duşma-
nul nr. 1 al basarabenilor români nu sunt ziariştii tineri sau scriitorii, 
duşmanii noştri comuni sunt ruşii, comuniştii trădători de neam, 
hoţii, criminalii, care ne–au sărăcit. Nu e cazul să privatizeze cineva 
mişcarea de eliberare naţională. Meritele fiecărui lider vor fi aprecia-
te, la timpul cuvenit, de istorie şi de urmaşi. Să lăsăm, aşadar, ambi-
ţiile, orgoliile, să nu–i umilim pe compatrioţii noştri, care sunt tineri 
şi fără experienţă. E o mare ruşine când cineva face din persoana sa 
un mit, un cult al personalităţii. Dumnezeu ne–a poruncit să trăim în 
pace şi înţelegere, ca fraţii. Fraţi creştini democraţi, vă rog să alegeţi 
grâul de neghină şi să deosebiţi fratele de duşman. Nu judecaţi greşit. 
Doar atunci Dumnezeu va fi alături de noi şi ne va scoate din nevoi.

*  *  *
Sunt sigură că pe toţi oamenii de bună credinţă, pe toţi acei care 

ţin la poporul nostru chinuit îi îngrijorează batjocura cu care ne tra-
tează minoritatea rusă (4%), venită aici de nimeni poftită ori dorită, 
mai ales în Transnistria, dar şi la Bălţi, Chişinău. Nu este o altă ţară 
pe glob în care ocupantul să–i conducă pe cei care trăiesc de veacuri 
pe moşia strămoşească. Acesta nu este altceva decât apartheid, un 
veritabil genocid contra românilor basarabeni.

În acest context, sunt nedumerită de partidele de dreapta, care 
nu se unesc pentru apărarea drepturilor poporului băştinaş. Fiecare 
lider consideră că nimeni altul nu este mai bun ca el, deci, are nu 
doar orgoliu personal, dar şi de partid. În ţările dezvoltate partidele 
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sunt foarte cinstite unul cu altul, nu se murdăresc în presă, în public. 
Ele se străduiesc să arate în fapte, dar nu în cuvinte care este mai util 
pentru popor şi pentru ţară. În Parlament sunt aleşi cei mai buni 
dintre cei mai buni profesionişti – jurişti, politologi, economişti etc. 
Noi, dimpotrivă, alegem nişte necărturari, oameni cu scleroză avan-
sată, care nu pot judeca deloc pentru că nu au nici carte, nici minte 
sănătoasă.

În ţările dezvoltate fermierii, adică aşa–zişii agrarieni, au grijă de 
poporul ţării lor, iar surplusul de produse îl exportă. La noi preşedin-
ţii asociaţiilor agricole de la sate îi amăgesc pe ţărani şi le iau cotele 
contra unor sume derizorii. Vreau să rog intelectualitatea să fie cu 
poporul său şi să trăiască cu grijile lui.

*  *  *
Dragi basarabeni, iată că după cinci ani de studii, cercetări, măr-

turii şi intervievări, CEDO (Curtea Europeană pentru Drepturile 
Omului) şi–a pronunţat sentinţa, găsind–o vinovată pe Rusia de răz-
boiul de la Nistru. Preşedintele Parlamentului rus, Selezniov, singur 
a spus că Rusia nu a dorit ca Moldova să se unească cu România, de 
aceea a trebuit să–i spună „nu“. Curtea a recunoscut că Rusia este o 
agresoare şi că armata din Transnistria este de ocupaţie. Mulţi rătă-
ciţi spuneau că războiul a fost pornit de Frontul Popular din pricina 
limbii române, alte năzdrăvănii. Prea multă vreme Rusia a făcut ceea 
ce a vrut cu poporul român din Basarabia, dar şi cu alte popoare din 
fosta Uniune Sovietică. Ea se izolase de lumea civilizată şi ne ţinea 
în întuneric, ducea o politică mincinoasă, dezlănţuise teroarea, ge-
nocidul faţă de popoarele din fosta Uniune Sovietică. Chiar şi azi, în 
sec. XXI, ea nimiceşte poporul cecen. Scriitorul Panait Istrati, care, 
în anii ’30 ai secolului trecut, a colindat, timp de 3–4 luni, Uniunea 
Sovietică, a scris în cartea sa „Spovedania unui învins“ despre mizeria 
în care trăiau oamenii şi despre minciunile la care se deda condu-
cerea sovietică, afirmând că a construit deja socialismul. Da, trăiau 
în aşa–zisul socialism sau comunism doar şefii de toate nivelurile, 
oamenii simpli erau, însă, robii lor. Noi şi astăzi prelungim să fim ro-
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bii nomenclaturii comuniste. Rusia nu doreşte un trai decent pentru 
propriul popor, dar nici altora nu le îngăduie să trăiască bine. Ea ne–a 
băgat forţat sub coaste armata a 14–a şi ne–a adus clica criminală a lui 
Smirnov. Ne–a furat Transnistria pentru a împiedica României, dar şi 
Moldovei să intre în Uniunea Europeană şi NATO. Ea trebuie să fie 
izolată pe plan internaţional şi să plătească, la fel ca Germania, tutu-
ror celor care au suferit de pe urma crimelor comise în Basarabia, dar 
şi în alte foste republici sovietice. Cu toate acestea, ea îndrăzneşte să 
ne ameninţe că va închide gazul, ne şantajează cu armata ei barbară 
şi agresivă. Vreau să sper că toţi acei care susţineau că locul nostru 
este alături de Rusia au înţeles, în sfârşit, că întreaga lume o califică 
drept o ţară agresoare şi ocupantă. Confraţii noştri, care muncesc în 
Occident, au văzut ce înseamnă să trăieşti fără ruşi. s–au convins că 
popoarele acestor ţări duc o viaţă liberă, prosperă, că statul are grijă 
de poporul său, dar nu invers.

Fraţilor, treziţi–vă din întunericul comunist!

*  *  *
Nu mă miră deloc conducerea noastră agramată cu ideile sale 

aberante, care tot inventează noţiuni ca „popor moldovenesc“, „limbă 
moldovenească“, „istorie integrată“, „ţară multietnică“. Tot conducerea 
comunistă, care procedează exact cum îi dictează Moscova, a divizat 
poporul nostru în poporul său şi popor al nimănui, a creat structuri 
statale, uniuni de creaţie, sindicate, care se supun numai ei. Conduce-
rea comunistă promovează, după cum se ştie, principiile schizofreni-
cului Lenin: cine este cu noi e al nostru, cine nu este cu noi e duşmanul 
nostru. Ocupaţia rusească i–a făcut pe foarte mulţi conaţionali să–şi 
schimbe firea umană, să devină mutanţi ai naţiunii din care fac parte. 
Unii au devenit nişte lichele, trădători, lingăi, care pentru un os sunt 
gata să–i trimită din nou în siberii de gheaţă pe părinţii, fraţii şi surori-
le lor. Doamne, fă nişte minuni şi–i vindecă pe aceşti rătăciţi de păcate, 
pe care nici animalele nu sunt în stare să facă.

Mă doare foarte mult neunirea oamenilor de credinţă, a ONG–uri-
lor, forţelor democrate. La 24 august, la marşul de protest contra ocu-



67

paţiei ruseşti a Basarabiei a participat numai o mână de oameni, dar 
oare pe ceilalţi nu–i interesează acest dezastru, acest genocid moral, 
spiritual contra românilor basarabeni? Ruşii se simt aici foarte confor-
tabil, ei nu fug peste hotare în căutarea unei bucăţi de pâine, ca noi.

Cred că tineretul actual trebuie să ia exemplu de la tineretul anu-
lui 1918, care forma în licee, colegii şi alte instituţii detaşamente şi 
umbla prin sate, informând corect poporul despre pericolul ocupaţi-
ei ruseşti. De zeci de ani purtăm pe umeri un jug dublu – cel rusesc şi 
cel al trădătorilor naţionali. Oare vom cunoaşte şi noi vreodată ce–i 
optimismul, ca să putem privi în viitor cu încredere şi speranţa că 
viaţa va deveni mai bună, iar oamenii – mai sensibili. Să nu uităm 
niciodată că suntem români, că venim dintr–o preistorie acoperită 
de multe virtuţi.

*  *  *
Nu ştiu cum se simt concetăţenii mei, acei care au câte 30–40 de 

ani vechime în muncă, alţii – şi mai mult, dar care primesc lunar o 
pensie de 400 de lei. Şi asta în timp ce necărturarii şi agramaţii din 
Parlament, miniştrii şi–au majorat salariile până la 7–8 mii de lei pe 
lună, iar generalul Voronin primeşte chiar 8,6 mii de lei. Nu există 
o altă ţară pe lume, mă refer la cele civilizate, în care guvernanţii să 
aibă obrazul ca cioricul şi să–şi pună salarii atât de mari atunci când 
80–90% din populaţie îndură foame. Acolo diferenţa de salarii este 
de numai câteva ori mai mare, dar nu ca la noi. Ei, guvernanţii–hoţi, 
au la dispoziţie magazine ieftine, se plimbă pe banii noştri peste ho-
tare, beneficiază de asistenţă medicală fără plată (şi poliţă), merg la 
sanatorii, au vile, iar noi rămânem toată viaţa robi. Doamne, cum îi 
mai ţii pe faţa pământului? Voi, oamenii bolnavi de comunism de 
la ţară, nostalgici după trecut, cumpăraţi un litru de votcă de 10 lei, 
vă uscaţi minţile şi îi credeţi pe comunişti în continuare. Dragii mei 
concetăţeni, nu vă pierdeţi minţile cu votca, nu alungaţi tineretul 
din ţară, susţinându–i pe comunişti, căci 80% din tineri vor să fugă 
peste hotare. O ţară fără tineret e o ţară fără viitor şi va fi total ocu-
pată de veneticii ruşi. Cine o să vă fie alături la zile negre? Cine vă va 
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petrece pe ultimul drum? Nici măcar mormintele nu va avea cine să 
le îngrijească.

Acum aş vrea să mă opresc la cea de–a doua problemă: la sesi-
unea anuală a OSCE de la Lublijana Rusia s–a opus cu înverşunare 
retragerii trupelor armatei a 14–a din stânga Nistrului. Nici nu dorea 
să audă de la celelalte 54 de ţări că a semnat un document în sensul 
acesta la Istanbul şi la Porto. Cât de neputincioasă este OSCE şi ine-
ficientă! Rusia ori o susţine financiar, ori, pur şi simplu, o mituieşte, 
una din două. Nu înţeleg de ce nu poate fi desfiinţată o astfel de orga-
nizaţie ca OSCE, odată ce nu trebuie nimănui. Dacă are, într–adevăr, 
pârghii de influenţă, de ce nu o pune la respect pe Rusia, care de 4 ani 
stă aici? Oare nu am vorbit de răul pe care ni–l fac Rusia şi Tiraspo-
lul în toate sferele: economică, politică, spirituală, ideologică? OSCE 
este aceeaşi Rusie. E bine că România a acceptat baze militare pe 
teritoriul său pentru a se apăra de şovina şi ocupanta Rusie. În modul 
acesta se va ajunge la izolarea ei, ca să nu–şi mai poată extinde inte-
resele geopolitice în alte ţări. Sperăm foarte mult că România ne va 
scăpa şi pe noi de dominaţia Rusiei, deoarece ea nu are nici o limită 
atunci când doreşte să cotropească alte popoare.

*  *  *
Aseară m–am străduit să lămuresc neadevărul lansat de tovară-

şul Stepaniuc, care nu recunoaşte decât Republica Democratică Mol-
dova din 2.12.1917. Acum am venit de la seara de creaţie a poetului 
naţional Grigore Vieru, la care tovarăşul comunist Voronin a ţinut un 
discurs asemănător cu cel de la adunările de partid, fără să ţină sea-
ma de faptul că poetul a fost adus în sală de la spital, în care se află de 
2 zile. Atât de lung şi atât de necărturar a fost acel discurs! Dna That-
cher, când a devenit prim–ministru, a luat un profesor de engleză, ca 
să înveţe să vorbească corect, el de ce nu face la fel?

Aş vrea să mă opresc la răspunsurile date de Kozak ziarului „Kom-
mersant“. Odiosul „plan Kozak“ a fost ticluit de tovarăşul Voronin, de 
aceea Kozak nu înţelegea de ce acesta din urmă refuză să–l semneze. 
Iar Voronin nu l–a semnat, deoarece a fost forţat de SUA, Uniunea 
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Europeană şi societatea civilă, care a protestat activ, să nu–l semneze. 
Kozak a spus că Voronin a căzut în genunchi, cerându–i scuze pen-
tru aceasta. Mai apoi Voronin a vizitat metropola rusă, unde, iarăşi, 
a căzut în genunchi sub pereţii Kremlinului, aşteptând să–i sărute 
lui Putin caftanul şi să–i ceară iertare. Doamne, ce umilinţă! Ştefan 
ce Mare, timp de 47 de ani, a apărat hotarele şi poporul cu credinţă 
şi nu a acceptat niciodată umilinţa. Dragii mei, ursul de la Răsărit 
este rău supărat acum. El a uitat foarte repede despre binele făcut de 
poporul nostru veneticilor ruşi şi despre munca deportaţilor basara-
beni în Rusia, despre bogăţiile ţării noastre, furate cu vagoanele. La 
fel, a uitat că şi acum cetăţenii noştri muncesc pentru binele Rusiei, 
efectuând cele mai grele munci: săptămâna trecută doi tineri, de 23 
şi 26 de ani, au fost aduşi în sicrie din Rusia, unde munceau la negru. 
Bine spun americanii că ruşii sunt mai terorişti, mai agresivi, mai 
nesăţioşi şi mai mafioţi decât toţi. Voronin a crezut că ursul rus e ca 
şi conducerea României, care, deşi a fost denigrată, ne învaţă tinerii, 
ne completează bibliotecile cu carte românească, ne sprijină în toate 
forurile internaţionale. În 1994 ne–a livrat energie electrică şi de la 1 
decembrie ne livrează iarăşi. Iubiţii mei concetăţeni, Voronin e omul 
Rusiei, el nu ne doreşte binele şi nu ne va duce nicicând în Europa, 
deoarece el vrea ca noi să ne ruinăm sănătatea cu votca lui de 10 lei 
litrul, să ne rusifice în continuare, să ne fure adevărul despre cine 
suntem, ce limbă vorbim şi ce istorie avem. Începând cu 1812, Rusia 
a semănat neadevăr despre noi peste tot – în ştiinţă, istorie, religie.

Voronin atacă, încă din anul 2001, Primăria capitalei noastre. Fa-
brică dosare la toţi oamenii de bună credinţă. El crede că toţi suntem 
ca el. Voronin conduce justiţia, armata, poliţia, presa, televiziunea, 
Guvernul, Parlamentul şi atunci mă întreb: dacă Voronin e stăpân 
peste tot, noi cine suntem şi care e rolul nostru? De ce răbdăm o tâm-
penie ca aceasta? Spune că el ajută Primăria să cumpere autobuze, 
troleibuze. Câtă minciună şi făţărnicie! El o ajută poate, dar nu cu 
banii statului, ci cu ai Primăriei, deoarece statul încasează anual din 
bugetul Primăriei 250 mln. de lei, bani care sunt, de fapt, ai noştri, 
fiind încasaţi din impozite. Care este atunci ajutorul lui Voronin, în 
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ce constă el? Şi oare nu este ceea ce spune el e o minciună crasă? El, 
comunistul şi necărturarul Voronin, ţine în mâinile sale televiziunea, 
radioul şi nu a dorit să facă o dezbatere publică sau o informaţie co-
rectă despre situaţia reală din Primăria capitalei. El vrea pentru Chi-
şinău un primar asemeni lui – comunist, necărturar, hoţ, unul care să 
vândă ceea ce a mai rămas Rusiei. La alegeri, foarte mulţi electori nu 
ştiau cum să voteze, mulţi rupeau buletinul în locul cuponului, nu 
ştiau unde să aplice ştampila. Dragi concetăţeni, vă rog foarte mult: 
renunţaţi la rău, la trecut, la comunism.

*  *  *
Avem a discuta foarte multe, dar pe mine mă îngrijorează înde-

osebi două evenimente din săptămâna curentă. Primul este bugetul 
republicii pe anul 2006, votat de comuniştii necărturari, care nici nu 
s–au trudit să analizeze propunerile celor 45 de deputaţi necomunişti. 
Adică ale economiştilor din opoziţie, care sunt mai cărturari şi mai 
profesionişti decât comuniştii. Dragi concetăţeni, mulţi comunişti nu 
au făcut studii, ei, pur şi simplu, au cumpărat diplomele. Alţii au în-
văţat, chipurile, la fără frecvenţă, dar nu ei pregăteau lucrările, ci per-
soane plătite. O altă parte, care avea taţi brigadieri în colhoz, aduceau 
profesorilor maşini cu carne, butoaie cu brânză şi cu miere de albine, 
alte bunătăţi, muncite de voi, cei chinuiţi, ca să le facă pe odraslele lor 
cu diplome şi să le găsească nişte locuri de lucru călduţe. Oare dum-
neavoastră, cei trudiţi şi chinuiţi, nu aţi fi vrut să vă învăţaţi copiii, 
dar nu aţi avut această posibilitate, deoarece primeaţi pentru munca 
dumneavoastră nişte copeici. 80–90% dintre noi sunt remuneraţi la fel 
şi azi. Comuniştii necărturari beneficiau de spitale, clinici, magazine, 
cantine şi staţiuni balneare, în care plăteau mai nimic. Noi, în schimb, 
nu aveam cu ce să cumpărăm o haină, încălţăminte. Pentru noi, cei 
de rând, la spitalul comuniştilor o zi costă 65 de lei plus plata pentru 
tratament ori operaţie. Chiar dacă ai poliţă medicală, ea acolo nu este 
valabilă. V–am dat doar un exemplu ca dumneavoastră să înţelegeţi 
cum alţii, pe banii noştri, se lăfăiesc în bunătăţi.

A doua problemă este că rudele noastre, care muncesc peste ho-
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tare, trimit acasă mai mulţi bani decât constituie bugetul anual al re-
publicii. Ajutându–vă, rudele dumneavoastră completează cu banii 
încasaţi din taxele de transfer şi bugetul Republicii Moldova. Altfel 
spus, ele îi întreţin pe hoţii de la conducere, care nu creează locuri de 
muncă, nu susţin domeniile sănătăţii, învăţământului, culturii, nu 
construiesc drumuri, nu cumpără pentru oamenii de la sate maşini 
agricole uşor manevrabile. Ei nici măcar nu au dorit să vă facă viaţa 
mai bună, mai uşoară în anul 2006 – şi nu din buzunarul lor, ci din 
banii rudelor dumneavoastră. Refuzând să mărească salariile, pensii-
le, ajutoarele pentru copii, indemnizaţiile de şomaj, ei arată că nu vor 
să facă nimic pentru dumneavoastră. În schimb găsesc bani pentru 
salariile lor astronomice, pentru spitalele, policlinicile, sanatoriile 
lor, pentru maşinile de lux, pentru vile şi conturi în băncile străine. 
Dragii mei concetăţeni, nu fiţi indiferenţi, nu vă ruinaţi sănătatea cu 
băutura, mai bine gândiţi–vă la ce hoţii se dedau comuniştii. Din 1917 
au exploatat, au furat şi au înşelat patru generaţii, ca ei să huzureas-
că. Acum le fură pe rudele dumneavoastră, care muncesc la negru în 
Occident. Un om care judecă treaz înţelege că ţările fără comunism 
prosperă, ele au grijă de cetăţenii lor. Comunismul e o groapă fără 
fund, în care doseşte avuţia poporului. Vă îndemn să fim alături de 
cei care vor să ne ducă în Uniunea Europeană, pentru că de acolo ne 
vine salvarea.

*  *  *
Basarabia are în istoria sa, începând cu 1812, foarte multe zile 

negre – unele mai îndepărtate, altele mai recente, precum cea de 1 fe-
bruarie 2007. Dar iată că de la tribuna Uniunii Europene preşedintele 
tuturor românilor, domnul Băsescu, în primul său discurs în calitate 
de şef al unei ţări europene, a spus: „Perspectiva europeană oferită 
Republicii Moldova trebuie să fie similară cu cea pentru Balcanii de 
Vest. România speră să găsească sprijin în UE, pentru ca RM să re-
vină în Europa, acolo de unde a plecat în 1940 fără voia ei. Populaţia 
României are acelaşi trecut şi aceeaşi istorie, vorbeşte aceeaşi limbă. 
Are aceeaşi cultură, aceleaşi tradiţii şi aceleaşi aspiraţii europene. Cu 
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siguranţă, este o obligaţie morală şi politică a României şi a români-
lor să lupte pentru ca familiile noastre de la est de Prut să revină aca-
să, în Europa“. Aşadar, domnul Băsescu a luat atitudine faţă de Basa-
rabia, în timp ce alţi conducători ai României (Ion Iliescu timp de 12 
ani, Emil Constantinescu – 4 ani) au fost indiferenţi faţă de soarta ei.

La 1 ianuarie 2007, când România a fost admisă în UE, domnul 
Băsescu a spus: „Acest lucru nu este meritul al nici unui partid ori 
şef de stat, e meritul naţiunii, al naţiunii româneşti“. În Republica 
Moldova, o ţară atât de mică, cu 1 mln. de oameni plecaţi peste hota-
re, există tocmai 25 de partide şi fiecare din liderii lor vrea să devină 
erou naţional şi să ne ducă în UE, dar fără a ţine cont de noi, oamenii 
simpli, de aspiraţiile noastre reale. Salvarea ne va veni de la România, 
care ar trebui să fie nu doar mai curajoasă, ci şi mai insistentă, fiindcă 
adevărul, prin cele 12 ocupaţii ruseşti ale României, este de partea ei. 
Cunosc foarte bine aceste detalii şi SUA, şi ţările Uniunii Europene, 
şi chiar Rusia.

După ce a văzut demersurile domnului Băsescu în forurile inter-
naţionale, lupta sa pentru Basarabia, Rusia poate nu va zăbovi prea 
mult în Transnistria. Ea nu vrea ca NATO şi UE să fie la hotarele ei: se 
teme că acestea vor descoperi întregii lumi fărădelegile şi maşinaţiile 
ei, încălcările dreptului omului ori cele de ordin economic, alte apu-
cături mârşave. Sper foarte mult ca Rusia să–şi ia, în sfârşit, tălpăşiţa 
de la noi. Bine ar fi ca în Transnistria să fie dislocate atât trupe inter-
naţionale, cât şi civile, dar şi naţionale.

*  *  *
 Bună dimineaţa, dragi români basarabeni. Aş dori să mă adre-

sez tuturor oamenilor de bună credinţă cu îndemnul să cugete cine 
sunt acei care nu doresc ca poporul să trăiască bine, să se unească cu 
patria noastră România, să aderăm la UE. Aceştia sunt cei 101 mâncăi 
din Parlament, care iau salarii exagerat de mari, care au magazine fără 
TVA, maşini gratuite, cantine doldora de bunătăţi ieftine, care bene-
ficiază de reduceri de 50% la serviciile comunale şi se plimbă peste 
hotare pe banii poporului. Ei înţeleg prea bine că, odată cu aderarea la 
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UE, toate acestea se vor termina, de aceea frânează procesul integrării. 
UE nu poate să primească în familia sa aceste lăcuste, care trăiesc pe 
spatele poporului. Parlamentarii noştri fac legi pentru comuniştii ve-
netici, pentru guvernanţi, nu pentru oamenii simpli. Aprobă adaosuri 
la pensii enorm de mari, însă numai pentru cei care au activat în Parla-
ment, Guvern, Preşedinţie. Cum e posibil să iei din gura poporului 200 
mii de lei pentru a cumpăra parlamentarilor pixuri şi hârtie – şi asta 
doar pe un an! Pentru comparaţie: Uniunii Scriitorilor i se dau anual 
doar 23 de mii de lei. Iar o ţară nu poate exista fără cultură, literatu-
ră, ştiinţă, fără intelectuali cu adevărat cărturari, deţinători de adevăr, 
promotori ai gloriei neamului. UE are acum în componenţa sa 25 de 
ţări şi toate au fost primite în familia ei datorită valorilor enumerate şi 
nu a ocupanţilor şi hoţilor din toate sferele sau a parlamentarilor fără 
pic de ruşine, care nu ştiu ce să mai facă de bine ce le este. Cei care văd 
viaţa noastră, şi mai ales a ţăranilor de la sate, ne întreabă de ce supor-
tăm jugul acesta, de ce nu scăpăm de aceşti mâncăi, de ce nu alegem în 
organele de conducere oameni tineri, profesionişti, de ce nu ne unim 
între noi, dar şi cu Patria noastră România? Aceste întrebări îşi pune în 
săptămâna curentă presa franceză.

*  *  *
Am fost cu toţii martori la circul din Primărie legat de demiterea 

directorilor de la „Antena C“ şi „Euro TV“ şi numirea noilor şefi inte-
rimari. De ce au fost demişi? Nu s–a spus deschis, transparent despre 
motivul acestor demiteri, la dorinţa cui s–a făcut aceasta? Se face atâta 
secretomanie din toate: cei mari şi tari şi cu punga plină scuipă pe do-
leanţele jurnaliştilor de la „Antena C“ şi „Euro TV“, dar şi pe ale noastre 
– ale ascultătorilor. Mi se pare că cei care doresc înstrăinarea acestor 
posturi se simt şifonaţi, ştirbiţi în imaginea lor. Iar ca să–şi recapete 
autoritatea rău deteriorată, ca să o poată impune nouă, ascultătorilor, 
ei vor să pună mâna pe aceste posturi, care spun adevărul, comparativ 
cu cei care ne mint că vor în UE. Care UE, domnilor, când comuniştii 
dictează peste tot şi fac ce vor? În UE jurnaliştii şi presa sunt liberi 
să–şi spună punctul de vedere. Pe comuniştii de la conducere nu–i in-
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teresează că locuitorii republicii au fugit de aşa viaţă în Occident sau 
în Rusia, că circa o mie de copii moldoveni practică acolo cerşitul, că 
foarte multe familii gătesc bucate din produsele destinate animalelor, 
că ţăranilor comuniştii agrarieni le–au luat toată tehnica şi uneltele de 
prelucrare a pământului. Bătrânii rămaşi fără sprijinul copiilor nu au 
puteri să prelucreze pământul şi el rămâne paragină. UE şi alte organi-
zaţii internaţionale vor acorda Republicii Moldova 1,2 mlrd. de dolari 
americani pentru eradicarea sărăciei, combaterea corupţiei şi efectu-
area reformelor. Deci, nu comuniştii creează locuri de muncă, nu ei 
deschid fabrici şi uzine, ci UE, SUA şi alte state pentru a ne ajuta să 
ieşim din mizeria şi mocirla, în care ne–au băgat comuniştii. Ei chel-
tuiesc aiurea banii statului, transformând judeţele în raioane. Acum, 
iată, s–au convins că era mai bine, totuşi, cu judeţe, dar banii – 1 mln. 
de lei! – au fost cheltuiţi deja! Tot ei dictează, în opinia mea, edita-
rea unor cărţi staliniste de tipul Istoriei integrate, menite să mutileze 
conştiinţa naţională a generaţiilor viitoare. Adăugaţi la toate acestea 
şi multe alte aberaţii comuniste, care au aruncat Republica Moldova 
cu 50 de ani în urma României şi cu sute de ani în urma altor ţări. 
Comuniştii, având mintea împietrită, îmbătrânită, schilodită de ide-
ologia utopică, mincinoasă, frânează dezvoltarea Republicii Moldova, 
pun piedici profesioniştilor din diverse domenii – bine pregătiţi, inte-
ligenţi, deştepţi – să se angajeze, să vină la putere, să schimbe lucrurile 
în bine. Peste tot tinerii cu studii, îndeosebi acei care au învăţat în 
România, sunt marginalizaţi. Dragă lume, lume bună, este clar, deci, 
că tot răul vine de la comunişti, care nu sunt capabili să schimbe viaţa 
în bine. Ajutorul, banii, susţinerea – tot binele vine de la România, UE, 
SUA şi de la diverse organizaţii internaţionale. Locul nostru este, deci, 
în UE, cu România, prin România.

*  *  *
Am rămas profund nedumerită de aberaţiile generalului KGB–

ului rus, tovarăşul Voronin, la adresa României. Cum poţi să torni 
atâtea zoaie pe capul ei atunci când România este cea mai bună pri-
etenă a Republicii Moldova, când o ajută în toate şi face lucrul acesta 
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gratis, dezinteresat, uneori poate cu mari jertfe pentru poporul sim-
plu din România. Îngenunchind în faţa stăpânului său, kgb–istul Pu-
tin, tovarăşul Voronin uită de răul pe care l–a făcut Rusia economiei 
Republicii Moldova, poporului român din Basarabia distrugându–i 
cultura, credinţa, valorile neamului, adică fiinţa lui naţională. Rusia, 
cu regimul ei NKVD–ist, cu teroarea ei, a molipsit atâtea generaţii 
de boala cea mai grea, denumită „frica de a rosti cu glas tare ceea ce 
gândeşti“. Din păcate, ea a culminat cu mutilarea psihicului, care este 
un handicap ce se tratează foarte anevoios.

Lucrul acesta este cunoscut de foarte mulţi intelectuali, dar nu 
înţeleg de ce liderii aşa–numitelor partide de dreapta nu fac tot ce 
depinde de ei ca să intrăm în UE împreună cu România şi prin Ro-
mânia, să salvăm ceea ce a mai rămas din acest popor, din această 
palmă de pământ. Minciuna comuniştilor despre faptul că ei ne duc 
în UE se vede bine din cartea „Spre UE fără reforme“, în care se arată 
clar că RM nu are şansa de a se integra în Uniunea Europeană. Re-
publica Moldova este, sub toate aspectele, o ţară fără viitor. Cu toate 
acestea, tovarăşul Voronin îngenunchează mereu în faţa stăpânului 
său, dar şi mai rău – el pune în genunchi în faţa unei ţări criminale, 
teroriste cum este Rusia întreg poporul Republicii Moldova, viitorul 
ei. Aşa au calificat–o şi ziariştii britanici şi americani, care au adus un 
omagiu ziaristei Ana Politkovska. Este bine că britanicii au cercetat 
deschis cazul lui Litvinenko, dar şi al celui care l–a otrăvit – kgb–istul 
Kovtun, care acum se află în comă, arătând lumii întregi adevărata 
faţă a lui Putin. Numai tovarăşul Voronin nu o vede. Lume bună, e 
timpul să înţelegem cine ne este prietenă, soră, mamă, ţară adevărată 
– România şi cine ne este duşman de moarte – Rusia. Să nu permitem 
veneticilor să ne scrie pe garduri porcării de tipul „moarte boilor“, 
„boilor, afară din Moldova“, „nimiciţi boii, căci rag“ ori „de n–ar fi fost 
al nostru rus Ivan, în rahat te–ai fi înglodat tont moldovean“, „moldo-
veni, v–aţi născut pentru a scormoni în pământ“. Domnul Ion Stafii 
a fixat în cartea sa „Spovedaniile Basarabiei“ încă multe porcării de 
acestea, scrise de venetici la adresa noastră.



76

*  *  *
Dragi concetăţeni, mă adresez tuturor oamenilor de bună cre-

dinţă. Aţi auzit, probabil, ce doreşte şovinul rus Andrei Kokoşin: să 
renunţăm la UE şi să ne întoarcem la agresoarea, terorista şi ocu-
panta Rusie, care ne–a adus mizerie, sărăcie, beţie, hoţie, desfrâna-
re, minciună. Tot răul vine de la ea. Iubiţii mei, Rusia nu are grijă 
nici măcar de cetăţenii săi. Ocupând atâtea teritorii străine, furând 
averea popoarelor izgonite de la vetrele lor, storcând de bunuri, în-
cepând cu anul 1917, atâtea republici, iar începând cu anul 1945 – şi 
atâtea state europene, pe toate le–a luat de–a gata, fără să muncească 
pentru prosperarea sa. Ideologia bolşevică i–a făcut pe 30% din ruşi 
beţivi, iar pe vreo 40% – leneşi. Aceştia nu doresc să muncească, lor 
le place să trăiască pe spatele altora. La fel sunt şi ruşii care locuiesc 
la noi. Rusia a făcut presiuni materiale, spirituale, militare şi econo-
mice asupra tuturor fostelor republici sovietice şi a ţărilor din fostul 
lagăr socialist. Să ne amintim numai de teroarea din Germania soci-
alistă, Ungaria, Cehoslovacia şi multe alte ţări, dezlănţuită cu scopul 
de a le impune ideologia bolşevică. Politica Rusiei totalitare este de–a 
dreptul nazistă, fascistă. Occidentul a afirmat în repetate rânduri că 
fascismul rus e mai periculos decât fascismul hitlerist, deoarece e 
înarmat cu arme nucleare. Documentele Pactului de la Varşovia ara-
tă că Rusia era gata să folosească arme nucleare în Europa pentru a 
le pune la respect pe acele ţări care aveau alte păreri decât Uniunea 
Sovietică. Pentru faptul că tindem spre Europa şi NATO Rusia vrea 
să ne pună şi pe noi la respect. Dragi concetăţeni, trebuie să protes-
tăm contra politicii ruse, să scăpăm de mrejele ei fasciste. Ea califică 
democraţia drept un duşman, interzice activitatea ONG–urilor, orice 
întruniri, lichidează ziariştii care arată adevărata faţă a Kremlinului, 
acestea fiind tactici caracteristice anului 1937. Acum, la adunarea 
OSCE de la Viena, Rusia se opune evacuării trupelor sale militare din 
stânga Nistrului şi din Georgia. Pe ascuns, duce tratative cu OSCE ca 
Republica Moldova să nu obţină documentul oficial, prin care Rusia 
să fie obligată să–şi evacueze de aici trupele şi armamentul. Câtă fă-
ţărnicie din partea Rusiei! Ea insistă ca trupele sale să rămână în con-
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tinuare aici, numindu–le „pacificatoare“. Nu doar politica Rusiei, dar 
şi a OSCE este făţarnică. Ea nicidecum nu trebuie crezută, deoarece 
este, în principiu, aceeaşi Rusie. Iar dacă e aşa, la ce ne–ar trebui o 
organizaţie care nu apără statele mici precum e Republica Moldova 
şi altele? Sper că la Viena ţările occidentale vor susţine propunea Re-
publicii Moldova de a o elimina pe OSCE ca mediator şi de a o lipsi 
de dreptul de veto în problema Transnistriei. Doamne fereşte să fie 
adevărat ceea ce a spus Kozak despre Voronin, ar fi o mare trădare 
din partea lui.

*  *  *
 În ziarul „Casa noastră Chişinău“ din 18.11.2006 am citit ur-

mătoarele: „Cele mai bune case din Londra trec în posesia cetăţenilor 
ruşi“. Este evident că ruşii cumpără mai des imobile în Londra decât 
bancherii americani. Aceştia din urmă au acasă tot ce îşi doresc, la 
fel, şi o democraţie adevărată – din 1770. Din Rusia fug nu doar oli-
garhii, dar şi cei cu mai puţini bani. Atunci când au fost întrebaţi de 
ce fug, ei au răspuns: pentru ca urmaşii noştri să trăiască mai bine. 
Noi nu avem nevoie să mergem în Marea Britanie, deoarece avem 
aproape România, dar această viperă de la Răsărit – Rusia – ne–a des-
părţit prin sârmă ghimpată de ea.

Cu cinci secole în urmă, Ştefan cel Mare şi Sfânt cunoştea adevă-
rul despre Rusia, dar cei care s–au aflat în fruntea Republicii Moldova 
– antinaţionalii, pro–ruşii şi lingăii Rusiei Bodiul, Snegur, Lucinschi, 
Voronin, n–au înţeles acest lucru?

Doamne, cât de mult au trădat poporul nostru aceşti lingăi, dar 
şi mulţi alţii de–alde ei, cât de mult ne–au umilit! Ne–au vândut, 
ne–au pus în genunchi şi ne–au făcut robi ai viperei ruse. KGB–ul 
şi–a arătat agresivitatea nu numai faţă de fostele republici sovietice 
ori ţâri socialiste, dar şi faţă de cele care nu acceptă acest sistem odios 
şi fascist: în numai trei luni el a ucis trei bancheri, l–a omorât pe cel 
care a demonstrat că KGB–ul rusesc a aruncat în aer trei blocuri de 
locuit cu nouă etaje din Moscova. Aleksandr Litvinenko, căci despre 
el este vorba, l–a salvat din mâinile KGB–ului comunist pe Berezov-
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ski, ajutându–l să se refugieze. Atunci când Litvinenko, pe cont pro-
priu, a dorit să facă lumină asupra morţii misterioase a ziaristei Ana 
Politkovskaia, KGB–ul rusesc l–a omorât la numai 43 de ani. E foarte 
bine că presa britanică a arătat întregii lumi adevărul despre teroa-
rea KGB–ului rusesc. Noi, românii din Basarabia, ar trebui să cerem 
tuturor ţărilor lumii, tuturor forurilor internaţionale să ne salveze şi 
protejeze de teroarea rusească din stânga Nistrului. În 1992, luptăto-
rii pentru independenţa Republicii Moldova au ţinut piept acestui 
monstru – Rusia şi altor trădători de–ai noştri – practic neînarmaţi. 
Dacă ruşii au fugit în Marea Britanie ca să–şi salveze urmaşii, aceasta 
ar trebui să facem şi noi pentru a salva generaţiile viitoare. Vă în-
demn, aşadar, să ne unim şi să intrăm în UE împreună cu România, 
după cum ne–a îndemnat şi domnul preşedinte Băsescu.

*  *  *
 Cunoaşteţi că Rusia intenţionează să introducă, începând cu 

anul viitor, aşa–numita lege a migraţiei. Nimeni de altă etnie nu va 
putea să vândă în pieţe, magazine sau chioşcuri. Deci, cetăţenii noş-
tri, care şi aşa primeau pentru munca lor copeici, comparativ cu ruşii, 
acum nu vor mai fi acceptaţi în aceste sfere. Dar noi de ce permitem 
ca toate supermarket–urile să fie pline de vânzători venetici, să avem 
în Parlament 30% de alolingvi şi 4 miniştri care nu vorbesc româna? 
În plus, veneticii ne–au privatizat 85% din fabricile de vin, de tutun, 
de zahăr şi multe altele. Dragi concetăţeni, oare suntem chiar atât de 
nepricepuţi sau orbi încât să nu vedem că Rusia doreşte să ne distrugă 
ca stat, ca neam, ca rasă umană? Ea dă regiunii din stânga Nistrului 
milioane de dolari, ca Tiraspolul şi teroriştii săi, în frunte cu Smirnov, 
să se mute la Chişinău. Ca ea, Rusia, să nu mai plece niciodată din Ba-
sarabia. Unica salvare de teroarea roşie este să intrăm în UE împreună 
cu România şi prin România. Aceasta ar însemna: I. Refacerea infras-
tructurii după standardele UE; II. Ajustarea legislaţiei; III. Egalitatea 
cetăţenilor în faţa legii; IV. Venirea investitorilor străini şi crearea noi-
lor locuri de muncă; V. Implementarea noilor tehnologii şi invenţii în 
ştiinţă, medicină, industrie, agricultură etc.; VI. Utilizarea în agricul-
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tură a tehnicii moderne de mici dimensiuni pentru a ridica produc-
tivitatea muncii; VII. Ajustarea învăţământului preuniversitar şi uni-
versitar la cerinţele europene moderne; VIII. UE este o comunitate de 
state cu democraţie avansată – aceste performanţe vor fi implementate 
şi la noi; IX. Nu vom mai fi jefuiţi şi amăgiţi de Rusia; X. UE va fi ca o 
barieră în faţa şantajului şi agresivităţii Rusiei; XI. Armata va fi formată 
numai din tinerii care vor dori să devină militari de profesie, deoarece 
vom adera şi la NATO; XII. Vom avea o umbrelă militară, dar şi eco-
nomică; XIII. UE doreşte ca membrii săi să trăiască bine, nu ca Rusia, 
care duce împotriva noastră diferite războaie – al vinului, gazului – şi 
vrea ca noi să cădem în prăpastie. Nu a fost nimeni până acum care să 
ne ajute, numai cu România ne putem salva; XIV. Salariile în UE sunt 
de 5000 de euro şi mai mari; XV. Nu vor mai fi familii destrămate, copii 
părăsiţi, bătrâni necăjiţi. Aceasta este calea noastră pentru a scăpa de 
jugul pe care ni–l pregăteşte Rusia – robia pe veci. Să ne unim, deci, cu 
toţii pentru a salva viitorul naţiunii româneşti. Cine nu vrea în UE nu 
are viitor.

*  *  *
Aş dori să ne amintim că după 89 de ani de la lovitura de stat din 

Rusia, această ţară, condusă cândva de schizofrenicul, sifiliticul, ho-
mosexualul Lenin, nu mai sărbătoreşte cu fast aşa–numita revoluţie 
din octombrie. Doar Belarusul e mai fidel în ce priveşte sărbătorirea 
ei. Cunoaştem că mai întâi Lenin, apoi Stalin şi–au dorit foarte mult 
exportarea marii revoluţii pe întreaga planetă. Hitler înţelegea prea 
bine lucrul acesta, de aceea spunea unui conducător al României: 
„Stalin, omul de oţel, a ucis la el acasă zeci de milioane de oameni, 
eu trebuie să ucid mai mult, dar să–l opresc cu orice preţ, ca să fe-
resc Europa democratică de bolşevismul rusesc“. Iată că ţara noastră, 
Republica Moldova, e condusă din 2001 de rămăşiţele bolşevismului 
leninist. Dar şi cei care au condu –o până la 2001– Snegur, Lucinschi, 
cei de ieri şi cei de azi – tot din rândul lor făceau parte. Cât oare vor 
continua comuniştii să toarne minciuni la radio, televiziune, în pre-
să, în viaţa de zi cu zi, în toate sferele aşa–numitului stat? Îmi amin-
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tesc că, atunci când a fost expulzat din Rusia, Soljeniţân a fost rugat 
să definească comunismul cu un singur cuvânt. Răspunsul lui a fost 
scurt: minciună.

Comunismul l–a alungat pe Dumnezeu din sufletele noastre, 
din biserică, din mintea oamenilor. Pe mulţi dintre cetăţenii noştri 
i–a făcut ignoranţi, oameni care nu respectă principiile subordonă-
rii faţă de superiorii lor, faţă de o persoană mai în vârstă sau de o 
doamnă. Pe alţii i–a stimulat să–şi formeze un cult al personalităţii şi 
ei nu mai sunt în stare să–şi dea o apreciere corectă, să–şi cunoască 
lungul nasului. Această lipsă de cultură duce neapărat la certuri, la 
calomnii, la invidie, la trădare, făcându–i pe oameni să uite de cauza 
naţională sfântă. În toate timpurile intelectualii au fost înaintemer-
gători, clarvăzători, lumina celor cu puţină carte. Oare intelectualii 
noştri nu cunosc că Rusia a ocupat România de 12 ori – de fiecare dată 
alte teritorii? Cea de–a 12–a, din 1917, se mai prelungeşte şi azi. Acum 
ocupaţia Rusiei de pe această palmă de pământ este cu mult mai pe-
riculoasă, deoarece ea este mai puternică sub aspect economic, mai 
agresivă şi mai vicleană. Recent, tovarăşul Putin a acuzat SUA de ten-
dinţă spre dominaţie mondială, de subminare a statalităţii altor ţări, 
de consolidare exagerată a poziţiei lor, ceea ce nu este adevărat. El 
a cerut şefilor serviciilor de informaţii ale armatei ruse să contraca-
reze orice pericol pentru securitatea naţională a Rusiei. Dacă Putin 
îndrăzneşte să dea din deget Statelor Unite ale Americii, apoi pe noi 
ar putea să ne distrugă cât ai clipi din ochi, de aceea trebuie să cerem 
forurilor internaţionale, ţărilor lumii să ne salveze de Rusia ocupan-
tă. Cartea domnului Ion Stafii ne aminteşte despre sfidările la care 
suntem supuşi, despre dispreţul cu care ne tratează ruşii.

*  *  *
Ceea ce se întâmplă la noi, în aşa–numită ţară a tovarăşului Voro-

nin – Republica Moldova, mă întristează nespus de mult. Nu ştiu pe 
cine a dorit să uimească el cu aberaţiile sale debitate la Giurgiuleşti. 
De fapt, el a spus şi cu alte ocazii că nu doreşte ca poporul nostru să 
adere la familia europeană. Influenţa tovarăşului Voronin se observă 
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şi în Parlament: el nu doreşte ca lumea să audă şi să vadă la radio şi 
la televiziune ce prostii spun şi ce fărădelegi comit comuniştii con-
tra băştinaşilor, contra întregului popor. Tot comuniştii cer ridicarea 
pragului electoral la 6%, ca să nu poată trece în Parlament partide-
le de orientare europeană sau democratică. Scopul lui Voronin e să 
facă astfel încât să rămână la putere acelaşi partid criminal, terorist. 
Comunismul este mai criminal decât fascismul, deoarece a nimicit 
cca 100 mln. de oameni. În fiecare a treia lună din existenţa sa, co-
munismul rus ducea război, deci, comunismul este contra păcii şi 
contra umanităţii. Prin teroare fizică,culturală, spirituală sau foame 
el a cotropit şi stăpânit atâtea popoare (republici şi ţări)! În plus, co-
munismul e instigator la război – la cel de–al doilea război mondial, 
la războaiele din Vietnam, Cambogia, Transnistria, Coreea etc.

Fascismul extermina evreii ca naţiune nestatornică, ţiganii – ca 
naţiune „inferioară şi bolnavă mintal“. Comunismul extermina inte-
lectualitatea, adică pe cei care înţelegeau în ce constau crimele co-
muniştilor, pe gospodari, pe cei vrednici să se conducă singuri, să se 
administreze cu judecata lor, fără dictat, pe preoţi, care erau între 
Dumnezeu şi popor. Prin ceea ce face, tovarăşul Voronin practic nu 
se deosebeşte de generalii ruşi de–alde Kutuzov, care le spunea băşti-
naşilor: „Da, v–am lăsat doar ochii ca să plângeţi“. În perioada ocupa-
ţiei au existat printre ruşi oameni care au spus adevărul despre soarta 
basarabenilor: 1. Generalul Kiseliov s–a adresat lui Nicolai 1 cu urmă-
toarele cuvinte: „Majestatea voastră, în 1812 în Basarabia erau 98% de 
români, însă către anul 1855 foarte mulţi au fugit din pricina admi-
nistraţiei ruseşti foarte grele“. Nicolai Storojenko remarca: „Când au 
venit armatele ruse, starea românilor din Basarabia era înfloritoare, 
sub conducerea rusească predomină barbarismul, oamenii sunt bă-
gaţi în închisori, arşi“. Nicolai Durnovo afirma: „Politica rusă a trans-
format poporul din Basarabia într–o hoardă de robi muţi, ignoranţi 
din pricina rusificării forţate a românilor. Bieţii oameni lasă holdele 
roditoare, fiindcă nu mai pot trăi în ţara lor natală Basarabia“. Ge-
neralul rus Kuropatkin spunea: „Populaţia românească, anexată de 
noi cu forţa, separată şi înstrăinată de la România de către coloniştii 
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ruşi, fie paşnic ori pe cale de război, va restabilii în viitor unitatea 
poporului român“.

Exemple de acestea există foarte multe.
Oare liderii partidelor de orientare europeană, democratică 

nu cunosc aceste lucruri? Atunci de ce oare mulţi dintre ei au luat 
exemplul ocupanţilor şi vor să devină şefi mari, chiar dacă nu au ca-
pacităţile corespunzătoare? Fudulia de şef e goală, dacă nu–ţi pasă 
de naţiune, de ţară, de limbă, de istorie, de generaţiile viitoare, de 
sacrificiile poporului tău. Oamenilor nu le este de ajuns să servească 
de îngrăşăminte de sol. Ei au o misiune pe pământ, aşa cum a avut şi 
Domnul nostru Iisus Hristos, şi ar fi bine ca fiecare din ei să–şi înde-
plinească această misiune, căci este veşnică.

*  *  *
La Congresul istoricilor din Moldova au fost abordate mai multe 

probleme importante. Dacă aş fi istoric sau profesoară de română, aş 
reda în mai multe fraze frumoase emoţiile ce m–au copleşit asistând 
la lucrările lui. Făcând acum retrospectiva celor ce s–au vorbit acolo 
despre problemele românilor basarabeni, mă gândesc că poetul nostru 
naţional Grigore Vieru avea dreptate atunci când ne caracteriza cu ur-
mătoarele cuvinte: pâră, poclonie, pizmă. s–a găsit un grup din câţiva 
aşa–zişi istorici, care au plagiat mai multe evenimente din istoria lui 
Stalin şi le–au inclus în aşa–numita Istorie integrată (evenimentele din 
1812, 1918, 1940, 1944), născocind că românii au fost fascişti, dar şi mul-
te alte neadevăruri. Acum procedează la fel la comanda cărui Stalin? 
Au fost editate 45 mii de exemplare de Istorie integrată, pentru care 
s–a plătit 1 mln. de lei plus „premiile“ pentru falsificatori.

Instruită astfel, aceasta va fi o generaţie educată în minciună şi 
neadevăr, care urmăresc să distrugă personalitatea din om, să nimi-
cească tânăra generaţie – viitorul nostru. Comuniştii lucrează împo-
triva naţiunii băştinaşe. Ei vor să taie cu orice preţ rădăcinile noastre 
româneşti, vor ca tânăra generaţie să iubească ocupantul, aşa cum au 
făcut 4 generaţii la număr – până în anii 1989–1990. Ei vor să–i facă 
pe tineri să creadă că aici stăpâni au fost veneticii, de parcă noi, băş-
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tinaşii, am venit pe acest meleag din cosmos. Nu înţeleg numai de ce 
părinţii şi copiii lor acceptă, se împacă cu această situaţie, care vine 
în contradicţie cu dreptul internaţional, dar şi cu prevederile Consti-
tuţiei ţării. Un neam fără trecut – fără trecutul cel adevărat, ştiinţific 
– nu are prezent şi nici viitor. Comuniştii vor ca noi să devenim o 
turmă, care nu cunoaşte adevărul despre identitatea sa. Dragi conce-
tăţeni, oameni de bună credinţă, vă îndemn să fim uniţi, să facem tot 
ce depinde de noi pentru ca fiii şi fiicele noastre să facă carte, fiindcă 
un om cu carte nu poate fi minţit ori manipulat.

Vă îndemn să facem totul pentru a ne salva ca neam, a ne apăra 
fiinţa naţională. Să fim mai deştepţi decât comuniştii, să nu le permi-
tem să ne rusifice, să ne prefacă în nişte miei blânzi, fără glas. Europa 
doreşte să ne ia în familia sa, dar împreună cu istoria noastră adevă-
rată, naţională, a românilor.

*  *  *
La Praga s–a desfăşurat Conferinţa internaţională cu genericul: 

„Democraţia în ţările post–comuniste“. Preşedintele delegaţiei ame-
ricane s–a adresat Rusiei cu cererea de a–şi retrage armamentul şi ar-
mata din Transnistria şi din Georgia. I–a amintit că au trecut şase ani 
de când a promis să facă lucrul acesta, dar că nu s–a ţinut de cuvânt. 
Însă Rusia rămâne surdă la cererea forurilor internaţionale. Ea şi–a 
instalat în ţară totalitarismul adevărat: presa, radioul şi televiziunea 
sunt ideologizate, controlate şi cenzurate la maxim. Mai mult. Ea 
intenţionează să interzică activitatea organizaţiilor neguvernamen-
tale, afirmând că susţinerea lor din străinătate a dus la revoluţia din 
Ucraina, Georgia, Kârgâzstan. La fel se comportă cu presa, radioul şi 
televiziunea Belarusul, la fel interzice activitatea ONG–urilor.

Dragi concetăţeni, o situaţie similară persistă şi în Transnistria, 
iar Smirnov şi clica lui doresc ca ea să se instaleze şi în dreapta Nis-
trului. Cu ce se deosebeşte politica Federaţiei Ruse de cea a lui Smir-
nov? Pentru astfel de dictatori nu există popoare, ţări cu aspiraţii la 
libertate, ei nu preţuiesc omul ca personalitate. Irlanda, Finlanda şi 
alte ţări europene, care în ultimii 20 de ani s–au dezvoltat intens, au 
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plasat omul în centrul atenţiei şi grijii statului. În ce priveşte Rusia, 
noi trebuie să înţelegem că aceasta este o ţară în care totul a degradat: 
medicina, învăţământul, ştiinţa, economia, în care predomină teroa-
rea contra străinilor. Având de mai mulţi ani drept piaţă de desfacere 
numai Rusia, noi am degradat ca ţară. Iată, SUA acordă Moldovei 
17 mln. de dolari pentru ajustarea calităţii produselor şi comerţului 
nostru la cerinţele pieţei europene. America ne mai dă 8 mln. de do-
lari pentru a ridica economia. Multe ţări din Europa nu au atâtea 
bogăţii câte are Rusia, cu toate acestea, ele sunt mai dezvoltate decât 
ea. Nu degeaba 400 mii de cetăţeni moldoveni şi–au legalizat şederea 
în aceste ţări. Dragi concetăţeni, nimic bun nu am avut şi nu vom 
avea de la Rusia. O singură salvare avem: să alegem Europa, aşa cum 
au procedat cei 400 mii de cetăţeni moldoveni legalizaţi şi vreo 600 
de mii nelegalizaţi. Comportamentul conducerii ruse, neglijabil faţă 
de cetăţenii săi, i–a făcut pe 30% din aceştia beţivi. Ruşii au procedat 
la fel şi cu cetăţenii republicilor cotropite. Deci, acei care sunt fraţi cu 
beţia trebuie să–şi revină din mahmureală, să judece cu capul limpe-
de şi să înţeleagă că salvarea copiilor, a nepoţilor noştri şi a celor care 
vor veni după ei e în marea familie europeană.

*  *  *
Aş vrea să mă adresez concetăţenilor noştri care sunt cu credinţa în 

biserica lui vlădica Vladimir, adică a Rusiei, a lui Aleksei II. Dragii mei, 
SUA refuză să colaboreze cu fondul Patriarhiei de la Moscova, acuzând–
o de legături criminale. Am mai spus că Aleksei II se numeşte Ridigher 
şi s–a născut în Estonia. Este ofiţer de securitate infiltrat în Biserica Rusă 
–  s–a descoperit acest detaliu în Arhiva din Tallin. El era agentul KGB 
cu numele Drozdov, secţia a 4–a, fiind implicat în trafic de persoane, 
droguri, arme, valută, tutun, însuşirea multor ajutoare şi jefuirea bise-
ricilor din Moldova, precum şi din alte foste republici, ataşate de Biseri-
ca Rusă. Ea nu permitea fostului şi actualului suveran pontif să viziteze 
Rusia, motivând că în modul acesta îi fereşte pe ruşi de convertirea la 
catolicism. Motivul, de fapt, este altul: Aleksei se temea ca ruşii să nu 
afle adevărul despre hoţiile bisericii şi ale sale personale, despre crimele 
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comise faţă de popoarele ataşate Bisericii Ruse. El se temea foarte mult 
şi de democratizarea societăţii civile ruse. Noi, românii din Basarabia, 
suntem rusificaţi, deznaţionalizaţi, jefuiţi, minţiţi tocmai prin această 
biserică. Vladimir este şi el agent al KGB–ului rusesc. Cine vrea să citeas-
că acest material pot să i–l ofer. Cât priveşte numărul conaţionalilor noş-
tri, asasinaţi în Rusia în 9 luni ale anului curent, el e foarte mare. Biserica 
Rusă nu condamnă aceste crime, nici Vladimir nu ia atitudine. Teroarea 
din Cecenia, din stânga Nistrului, din Karabahul de Munte sunt, la fel, 
susţinute de Aleksei. Dragi concetăţeni, comunismul bolşevic rusesc, 
implementat aici prin forţa armelor, a promovat o politică de neglijare, 
de marginalizare a ştiinţelor adevărate, a oamenilor cu carte şi a celor 
deştepţi, în general. A numit în funcţii doar trădătorii, linguşitorii, li-
chelele fără capacităţi de judecată. Vreau să vă amintesc în acest context 
cuvintele lui Soljeniţân: „Poporul, ţara au nevoie de talente naturale şi 
dezvoltate, de elită spirituală, de aceea trebuie să se facă concursuri la 
ocuparea funcţiilor, ca să vină în ele cei capabili de sacrificii, total dez-
interesaţi de fotolii ori de averi adunate din muncă necinstită, purtători 
de lumină şi de adevăr“. Ruga mea către oamenii simpli, către ţărani e 
ca ei să se dezică pentru totdeauna de minciuna comunistă, de oamenii 
corupţi, agramaţi, orgolioşi şi invidioşi. Vă îndemn să ne unim în jurul 
celor luminaţi, dezinteresaţi şi pregătiţi pentru a se sacrifica în numele 
poporului, al ţării, pentru a ne duce în Europa. Comuniştii şi–au arătat 
din nou faţa lor adevărată, au arătat că nu–şi părăsesc niciodată stăpânii. 
Pentru nu ştiu care merite, Aleksei II a primit cea mai înaltă distinc-
ţie a ţării – Ordinul Republicii. Câte face conducerea României pentru 
poporul nostru, pentru studenţi, liceeni, masteranzi, doctoranzi, câte 
ajutoare materiale ne acordă, cât de mult susţine conducerea noastră în 
toate forurile internaţionale, dar n–a avut parte de astfel de onoruri ca 
Aleksei II.

*  *  *
În săptămâna curentă au avut loc mai multe evenimente, dar eu 

am fost impresionată de câteva. E bine că s–a votat legea cu privire 
la schimbările statutului comisiilor electorale de circumscripţie şi 
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cea centrală. Poate că acum Comisia electorală centrală nu va mai 
fi sub conducerea comunistă. Pentru noi, chişinăuienii, este foarte 
important pe cine alegem. Personal, consider că trebuie să alegem un 
om cinstit, onest, profesionist, care nu a fost ideologizat de comu-
nişti. Mergeam recent în microbuz, iar pe bancheta din spate şedeau 
trei doamne cu vârsta între 25–30 de ani, care se dădeau cu părerea 
despre viitoarele alegeri. „Am să votez de o sută de ori pentru omul 
nostru, numai să nu treacă „te mulî“, a spus una dintre ele. Vedeţi 
cu ce ură vorbesc ei despre noi, băştinaşii? Ei se conduc şi acum de 
doctrinele lor şovine şi vor ca noi să–i iubim cu orice preţ. Pentru ei 
nu există înţelepciunea de a fi mulţumitori poporului care i–a primit, 
care îi hrăneşte şi le construieşte apartamente.

Şi încă ceva. Parlamentul comunist tot pe foştii comunişti îi sus-
ţine: cum se poate să adaugi bani la pensia eroilor fostei Uniuni So-
vietice şi a aşa–numiţilor eroi ai muncii? Oare nu ştim noi cine îşi 
înainta candidaţii la titlul de erou al muncii? Tot foştii comunişti. 
Oamenii deportaţi de criminalul Stalin nu beneficiază de indemni-
zaţii, după cum nu beneficiază de ele nici invalizii războiului pentru 
integritatea ţării. Şefii comunişti au trăit în lux, au avut spitale şi po-
liclinici, s–au odihnit la toate staţiunile balneare şi acum tot lor li se 
acordă compensaţii. Cei care au dus tot greul pe spatele lor, adică po-
porul acestei ţări, dimpotrivă, este sortit să trăiască în mizerie până 
în ultimele clipe ale vieţii, până la dispariţia sa. Îmi amintesc cum am 
fost scoasă din rândul pretendenţilor la apartament, şi asta pentru că 
în 1975 am îndrăznit să merg la Brejnev şi să–l rog să intervină ca tatăl 
meu să fie trecut de la gradul III de invaliditate de război la gradul II: 
după ce făcea du –întors la serviciu 6 km, îşi rănea rău de tot cica-
tricea de la locul amputării piciorului. Fără pregătirea militară nece-
sară, el a devenit în timpul celui de–al doilea război mondial, pur şi 
simplu, carne de tun, de aceea, la 22 de ani, a rămas fără un picior.

În timpul vizitei sale în Olanda, Putin repeta întruna că trebuie să 
fie ajutat în lupta cu teroriştii din Cecenia. Cum poţi numi poporul care 
vrea să fie liber de dictatura rusă terorist? Oraşul Groznâi a fost practic 
ras de pe faţa pământului pe timp de pace, deşi era populat de oameni 
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civili neînarmaţi. El compară poporul cecen cu teroriştii din Afganistan 
şi tot el susţine teroriştii din Siria – ce făţărnicie! – şi roagă ca ea să nu fie 
sancţionată. Culmea făţărniciei este, însă, anularea datoriei acestei ţări 
teroriste în sumă de 11 mln. de dolari, pe care ea îi datora Rusiei pentru 
armamentul vândut. Cu noi procedează la fel, susţinându–i pe teroriştii 
din Transnistria. Atâta satanism e în politica Rusiei, care, fără să ezite, 
ucide oameni, nimiceşte popoare şi ţări, numai ca să domine.

*  *  *
Atât de multe evenimente au avut loc, încât nu ştiu despre care 

să vorbesc.
Am văzut cum toate partidele din România au sărbătorit Ziua 

naţională a ţării lor, dar la noi toţi s–au separat. M–au supărat nespus 
de mult aberaţiile ideologului comunist – tovarăşul Stepaniuc, care a 
declarat în Parlament că, de fapt, unirea nu a fost benevolă şi că Ro-
mânia, în 1918, pur şi simplu, ne–a cotropit. Soljeniţân afirma: „Co-
munismul este o minciună“, iată că tovarăşul Stepaniuc a confirmat 
aceste cuvinte. Din pledoaria lui, adusă parcă din junglă, se simţea 
foarte bine ura patologică faţă de ţara noastră România.

Politologii, istoricii, ziariştii, reprezentanţii structurilor Statului 
Român, toţi au menţionat că în 1918 a fost momentul potrivit pentru 
întregirea naţiunii române. Rolul principal l–a avut atunci poporul 
simplu, luminat de intelectualii vremii, care nu s–au gândit la ei, ci la 
ţară, la naţiune, la viitor.

Intelectualii din 1918 au fost adevăraţi patrioţi, căci patrioţi sunt 
acei care îşi apără glia, istoria, limba, viitorul, dar şi părinţii – fie vii 
ori trecuţi către Domnul. România va avea încă un moment istoric la 
1 ianuarie 2007, când va intra în UE. Ea deja se află în marea familie a 
ţărilor europene prin cultura sa, teatru, regizori, popor, prin specia-
lişti în matematică, informatică. Mai multe edificii, numite „zgârie–
nori“, sunt construite de inginerii români şi pot aduce multe exem-
ple în sensul acesta. România este respectată, iar Moldova rămâne 
în urma ei, sub toate aspectele, cu 50–100 de ani. Tovarăşul Voronin 
caută pe cineva care „îi încurcă“ Moldovei să se integreze în UE, dar 
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nu înţelege că răul şi frâna RM pe această cale sunt conducerea co-
munistă – incompetentă şi agramată.

În loc să caute alte pieţe în Occident pentru vinurile noastre, el ne 
întoarce în Rusia teroristă, care ne–a scuipat în suflet, aducându–ne 
pierderi de 300 mln. de dolari, şi sileşte RM să plătească pentru gazul 
utilizat de regiunea transnistreană. Iar volumul acestuia e cu mult mai 
mare decât cel utilizat în Republica Moldova. La 1 ianuarie 2007 Rusia 
va scumpi gazele din nou, iar profitul ei din această scumpire va fi egal 
cu 50% din bugetul RM. Forurile internaţionale au stabilit că 1000 me-
tri cubi de gaze nu pot costa mai mult de 70 de dolari. Dar Rusia cât ia 
de la noi? Chiar dacă ne va plăti pe vinuri cu mult mai puţin decât am 
putea lua pe alte pieţe. Rusia a reluat livrarea vinurilor din Moldova 
doar pentru ca noi să nu ne opunem primirii ei în Organizaţia Mondi-
ală a Comerţului şi pentru a ne şantaja cu armata şi armamentul ei din 
stânga Nistrului, cu gazele şi energia sa electrică. Trebuie să stăm cât 
mai departe de o ţară teroristă ca Rusia. Să ne unim cu ţara noastră Ro-
mânia şi să ne punem semnăturile pe listele de aderare la UE împreună 
cu România, aşa cum ne–a propus şi domnul Băsescu. UE şi NATO, 
din care face parte România, ne vor salva de teroarea comunistă.

*  *  *
Doamne, câte mai avem de îndurat! Ceea ce face tovarăşul Braghiş 

– vechiul comsomolist şi prietenul bun al secretarului de partid tova-
răşul Lucinschi – mi se pare că este setea de putere, de fotoliul comod. 
Chiar este nevoie de această disensiune acum? Atunci când voia să in-
tre în Parlament, nu vedea „dictatul“ lui Urecheanu, dar acum îl vede. 
Atâţia profitori şi lichele avem, care promit alegătorilor marea cu sarea 
atunci când au nevoie de votul lor şi care, după ce devin parlamentari 
sau obţin posturi înalte, uită de promisiunile lor! Ei au interese, orgolii. 
Dar ce are poporul din trădarea lor? Numai speranţe spulberate, viaţă 
mizerabilă şi mocirlă comunistă. Plus făţărnicia Rusiei, care a fost aici 
cu toată şatra în frunte cu Zubakov şi a ţinut în mare taină planul rusesc 
de reglementare a problemei transnistrene, îngrădind accesul presei. În 
aceste probleme mi se pare că ar trebui să fie consultat, în primul rând, 
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poporul. Minciunile Rusiei, făţărnicia ei, tot soiul de tratate secrete gen 
Ribbentrop–Molotov, federalizarea Republicii Moldova, nu mai pot fi 
repetate. Rusia vrea să ne impună o Transnistrie a întregii republici. Adi-
că, să–l facă general pe Smirnov şi să–l pună în fruntea guberniei ruseşti 
numită Moldova. Ea vrea să formeze aici al doilea stat rusesc (trecând 
peste Belarus şi Ucraina). Dragi concetăţeni, voi, cei de la sate, trebuie să 
înţelegeţi un lucru elementar: dacă nu vom apăra fiinţa noastră naţiona-
lă, iar odată cu aceasta şi pe noi înşine, Smirnov şi Rusia nu o vor face. Ei 
ne vor distruge, unul câte unul, până când nu va rămâne nimeni.

Dragi concetăţeni, războiul economic, pe care îl duce Rusia con-
tra RM, adică refuzul ei de a importa de la noi produse alimentare, 
vinuri, este o metodă de a ne supune dorinţei ei. Din 1917 şi până în 
1985 ea a tot dus războaie în diferite părţi ale globului pământesc, 
educându–şi populaţia în spiritul terorii fizice, morale, spirituale, cu 
alte cuvinte, educând măcelari. La fel procedează cu noi, dorind să 
obţină dispariţia acestui popor. După părerea mea, Moldova ar trebui 
să se consulte în toate problemele cu forurile internaţionale şi mai 
ales cu România, dar şi cu ţările baltice, cu cele care au aderat la UE. 
De hrăpăreaţa Rusie trebuie să ne temem, ea este o ţară dictatorială. 
Noi avem nevoie de prieteni, dar nu de hoţi de popoare.

*  *  *
Dragi concetăţeni, atunci când politicienii străini fac analize 

despre RM şi constată încălcarea drepturilor omului, starea dezas-
truoasă a economiei, care, după părerea mea, nici nu există, corupţia 
nemărginită şi sărăcia la care ne–au adus guvernanţii comunişti, ei 
spun numai adevărul, pentru că nu au nici un interes să mintă. Con-
ducerea noastră, dimpotrivă, minte, 24 din 24 de ore, că ne–a adus 
raiul pe pământ. „Azi trăim o viaţă când între eroare şi teroare se află 
numai litera „t“, spunea cineva şi avea dreptate.

Conducerea ne minte, ne induce în eroare. Cel care spune un cu-
vânt împotriva comuniştilor e considerat duşman al poporului – el nu e 
dus în Siberia, dar la închisoare cu siguranţă. Acelaşi lucru se întâmplă şi 
cu oamenii mai deştepţi decât comuniştii, mai prosperi în profesia lor: li 
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se fac înscenări de luări de mită, ca să arate lumii că, iată, luptă cu hoţii. 
Strigă în gura mare „Iată hoţii!“, când ei singuri sunt cei mai mari hoţi. 
Oare tinerii care au făcut studii peste hotare nu înţeleg că conducerea 
noastră nu are pregătirea necesară pentru a scoate ţara din mizeria în 
care tot ea a adu –o? Că ea aleargă după vânt şi că, de fapt, nu doreşte 
în Europa. Pe ea o sperie înţelepciunea oamenilor politici din Occident, 
calităţile profesionale ale occidentalilor, care sunt conforme cerinţelor 
zilei. Ai noştri bat apa în piuă, spun multe şi mărunte, dar Occidentul 
vrea să se convingă că ceea ce spun este adevărat. Eu nu înţeleg de ce in-
telectualii, toţi cei care au făcut studii peste hotare nu explică oamenilor 
simpli ce comunism avem începând cu 1917, că suntem cea mai săracă şi 
mai coruptă ţară din Europa. Nu mai avem nevoie de ciuma comunistă! 
Oare chiar toţi doresc să–şi părăsească poporul şi să–l lase în mocirla co-
munistă? Ştiţi ce spun comuniştii? „Las’mai bine ca poporul să bea decât 
să fie treaz, pentru că, treaz fiind, va începe să judece, să protesteze“. Aşa 
spunea şi teroristul Lenin: „Пусть лучше пьанствуют, чем бунтуют“. 
Iată ce a dorit comunismul să facă din popoarele cucerite cu tancurile: 
popoare beţivane. Bogăţia unui om sunt cultura, credinţa, bunul simţ, 
comportamentul uman faţă de cei necăjiţi. Europa are nevoie de această 
bogăţie umană, păstraţi–o cu grijă!

*  *  *
Domnul a dat pământ tuturor naţiunilor şi toate naţiunile au lim-

ba lor. Dacă reprezentanţii unor naţionalităţi pleacă la muncă într–o 
ţară străină, ei neapărat învaţă limba acelei ţări. Bine a scris domnul 
Ion Ungureanu despre noi, românii basarabeni, că suntem prea cre-
duli, prea mioritici, prea îngăduitori cu acei care populează de secole 
acest pământ, dar care refuză categoric să înveţe limba poporului în 
sânul căruia trăiesc. Acestor „domni“ le–aş spune că, de fapt, noi trăim 
prost, chiar foarte prost din pricina politicii bolşevice a Rusiei, care a 
ocupat mai multe ţări, iar pe locuitorii lor i–a transformat în robi, i–a 
lipsit de valorile spirituale, de dreptul la existenţă. La noi, numai ruşii 
au locuri de muncă, în timp ce băştinaşii sunt nevoiţi să plece peste 
hotare în căutarea unui câştig. Ştiţi că Rusia şi–a dorit dintotdeauna 
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numai să ocupe şi să stăpânească? Ea a introdus minciuna în istorie, 
filologie, biologie, în alte ştiinţe, în religie. A interzis limba noastră şi 
ne–a forţat să vorbim limba ei. De la Rusia ni se trag hoţia, desfrâna-
rea, trândăvia, beţia. În Parlamentul rus s–a spus deschis că 30% din 
cetăţenii Rusiei sunt beţivi, iar încă 40% – leneşi. Dar oare câţi dintre 
ei sunt hoţi? Cine v–a chemat încoace, tovarăşi ruşi?

Dragii mei concetăţeni români şi de alte naţionalităţi, noi sun-
tem cu toţii ocupaţi de armatele Rusiei. Ea a frânat dezvoltarea noas-
tră cu 100 şi mai mulţi ani. Cine ne–a ucis intelectualitatea în anii 
’40–’50 ai secolului trecut, cine i–a deportat pe cei mai cărturari din-
tre noi? Cine ne–a distrus religia? Rusia! Dar cât rău ne face ea sus-
ţinându–l pe teroristul Smirnov, care terorizează poporul din stânga 
Nistrului şi care stăpâneşte o parte din economia noastră. Dar câţi 
români a ucis Rusia la Nistru! Fiecare familie este puternică atunci 
când e unită, la fel şi o naţiune e mai puternică atunci când e unită. 
Noi suntem o naţiune română, ruptă de la sânul patriei noastre Ro-
mânia, deci, pentru a deveni puternici trebuie să ne unim!

Vreau să mă adresez tinerilor – liceeni, studenţi sau tineri speci-
alişti. E bine că vă place muzica, dar deloc nu vă stă bine atunci când 
sunteţi în stare de ebrietate. Oare marea aceea de oameni, care a parti-
cipa la14 octombrie la hramul oraşului Chişinău, va participa şi la Ma-
rea Adunare Naţională din 29 octombrie? Ar fi bine să participe Dacă 
voi, tinerii, nu veţi lupta pentru viitor, pentru integrarea noastră în UE, 
atunci tovarăşul Voronin ne va vinde câte unul ursului de la Răsărit.

*  *  *
Iată că în Rusia teroristă şi fascistă încă un tânăr pretendent la 

funcţia de primar a fost ucis la comandă, ceea ce demonstrează că 
în această ţară nu sunt acceptaţi la funcţii de conduce oamenii cin-
stiţi şi profesionişti. Tovarăşul Papuc şi–a făcut stagiul de partid în 
Rusia,acolo a preluat şi apucăturile KGB–ului rus. Şi–a însuşit aparta-
mentul maiorului Domnişor, în care ţinea safeuri cu 100 mii de dolari 
şi arme. În sec. XXI mai e posibil oare ca un individ să fie ministru de 
Interne fără diplomă de studii?! După 15 ani de la aşa–numita inde-
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pendenţă, cei puşi de noi la posturi înalte îşi permit să telefoneze în 
direct la emisiunea „În profunzime“ şi să–i roage pe participanţi, în-
tre care şi un parlamentar, să vorbească mai moale despre fărădelegi-
le comise de domnul Papuc. Într–un cuvânt, să ne prostească pe noi, 
telespectatorii, să laude politica promovată de conducerea noastră, 
pe tovarăşul Papuc, care nu se teme de nimeni, nici chiar de tovară-
şii Voronin, Tarlev, Lupu. Pe ministrul Valeriu Lazăr, un profesionist 
desăvârşit, „deşteptul“ de Voronin l–a demis, dar uite că pe tovarăşul 
Papuc – nu! Uniunea Europeană, NATO aşteaptă reacţia noastră, a 
societăţii civile, mai ales a tinerei generaţii, la fărădelegile comuniş-
tilor, vrea să se convingă că noi, într–adevăr, dorim să ne debarasăm 
de ei, să–i marginalizăm pe cei cu mintea sclerozată de beţie, de vâr-
stă, de retrogradare intelectuală. România, cu sprijinul UE, SUA şi 
NATO, ne va susţine în dorinţa noastră de a scăpa de ciuma comu-
nistă şi de balaurul roşu de la Răsărit. Bunul Dumnezeu va fi cu noi, 
dacă şi noi vom fi cu El. Casa, ţara, limba, glia, neamul, adevărul sunt 
lucruri sfinte, dăruite de Cel de Sus, şi nu trebuie să le pierdem.

*  *  *
În România, după ce conducerea ţării a deschis arhivele securităţii 

a început lupta cu corupţia în rândurile celor su –puşi. În aşa–numita 
Republica Moldova, spre regret, nimic nu se schimbă, ea promovează 
în continuare aceeaşi politică rusească. Oare tovarăşul Voronin nu în-
ţelege că Rusia are o politică dictatorială, un regim aproape fascist, care 
în ultimul timp a ucis la comandă 48 de ziarişti, peste 250 de politici-
eni, oameni de afaceri, lucrători bancari sau din alte domenii? Oare el 
a uitat că Putin a spus: „Eu v–am făcut războiul vinului, ca să nu mai 
vreţi în UE“, aducând ţării noastre pagube de peste 200 mln. de do-
lari? Ceea ce s–a făcut în stânga Nistrului tot cu mâna Rusiei s–a făcut. 
Pe Putin nu–l doare capul pentru faptul că poporul nostru moare de 
foame, că se zbate în mizerie şi sărăcie, că copiii noştri sunt flămânzi 
şi neşcolarizaţi, că 1 mln. de cetăţeni moldoveni au părăsit ţara. Ceea 
ce vrea Putin e cât mai mult să asuprească, să se îmbogăţească, să ne 
sărăcească, să stârnească ură între noi şi ură faţă de ţara noastră Româ-
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nia. Se pare că Putin şi–a instalat aici kgb–iştii săi, începând cu Smir-
nov şi clica Papuc, Voronin, Mişin şi alţii. Doamne, oare în conducerea 
aşa–numitei Republici Moldova nu există oameni cinstiţi, care să se 
gândească şi la acest popor chinuit? Care să nu vândă economia şi pă-
mânturile noastre ocupanţilor, care să se teamă de răsplata Domnului, 
ce cu siguranţă va veni asupra noastră, odată ce suntem atât de naivi 
şi le credem pe slugile diavolului roşu, le susţinem, realegându–le în 
fruntea ţării pentru al doilea mandat. Între timp, Rusia şi Ucraina se 
înţeleg în secret cum să ne ducă în fundul prăpastiei. Nu uitaţi şi de 
planul lui Kozak de a ne federaliza.

Reprezentantul Belgiei în Parlamentul European ne–a sfătuit să 
acceptăm federalizarea. Oare Belgia, care e o ţară mică, nu înţelege 
ce a făcut Rusia din Europa în primul război mondial, dar mai ales în 
cel de–al doilea? Cum putem noi, o palmă de pământ, să ne apărăm 
de agresivitatea şi ocupaţia rusească? Deci, UE şi SUA ar trebui să 
ceară forurilor internaţionale să renunţe la rolul de observatori pasivi 
în problema Transnistriei şi să–şi exercite dreptul de veto. Din 1992 
şi până azi Republica Moldova tot plăteşte datoriile pentru gaze ale 
Transnistriei, iar însăşi republica se rostogoleşte pe calea falimentu-
lui în toate domeniile. Şi aceasta din cauza incapacităţii conducerii 
noastre de a gestiona treburile în stat, a politicii antinaţionale, anti-
umane, antiromâneşti şi antieuropene, pe care o promovează intens.

Dragi tineri, nu permiteţi unor neprofesionişti, retrograzi, con-
servatori cu mentalitate comunistă să vă fure viitorul. Trebuie să 
lărgim rândurile celora dintre noi care vor să se integreze în Europa 
împreună cu România, după cum a propus şi domnul Băsescu. Noi 
singuri nu ne putem opune ocupaţiei ruseşti. Rusia doreşte cu orice 
preţ să domine zona balcanică şi va face aici, la noi, un nou Kenigs-
berg, cu armată şi baze militare, cu dictatură pe vecie şi fascismul ei 
la noi acasă. Doamne, fereşte–ne de aceasta!

*  *  *
Comunismul bolşevic i–a învăţat pe oameni cum să o facă pe 

clovnul atunci când vor să iasă basma curată din situaţiile jenante. 
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Exact ca un măscărici a procedat şi tovarăşul kgb–ist Putin la Sanct–
Petersburg, la întrunirea celor 7 ţări puternic industrializate. Şefii 
statelor cu democraţii avansate nu au obţinut nici o rezoluţie pe tema 
conflictelor îngheţate, provocate de ea. Nici la întrunirea ţărilor UE, 
care a avut loc în Finlanda, nu s–a putut obţine de la Rusia o rezoluţie 
în problema energetică. Lui Putin i s–a dat de înţeles că Rusia nu este 
un partener serios şi credibil. Curios lucru, dar Germania nu s–a ală-
turat ţărilor care au blamat politica Rusiei şi i–au cerut un compor-
tament adecvat în structurile internaţionale. Ele au mai cerut Rusiei 
să renunţe la dictat, la şantajarea lor prin crize energetice şi majorări 
de preţuri, stabilite după bunul plac. Rusia nu a acceptat companii 
străine în mediul ei de afaceri, în special, în domeniul energetic. La 
rândul său, Putin a început să toarne zoaie pe capul conducerii geor-
giene. Vorba moldoveanului: hoţul strigă că a fost jefuit. Rusia a creat 
cu bună ştiinţă republici separatiste în Georgia, Moldova, Finlanda 
şi le ameninţă cu băi de sânge, dacă nu vor accepta politica ei. Ce ru-
şine pentru un şef de stat, pentru o ţară mare ca Rusia! Un adevărat 
circ! Putin a format în Rusia un partid care să–l susţină şi apoi creea-
ză opoziţie, care să–l susţină tot pe el. Rusia foloseşte acum metode 
şi tactici sofisticate de manipulare a poporului. Cel puţin şi–a cerut 
scuze de la Ungaria pentru masacrul pe care Uniunea Sovietică l–a 
organizat cu 50 de ani în urmă. În timpul acestuia 2000 de oameni 
paşnici au fost ucişi şi 12 mii au fost răniţi, iar alte mii au luat calea 
exilului. Dar când oare îşi va cere iertare de la România pentru raptul 
Basarabiei, pentru furtul tezaurului şi jaful economic cauzat Româ-
niei în primul şi în al doilea război mondial, pentru jertfele omeneşti 
din Basarabia şi Bucovina? Nu trebuie să fii la posturi înalte ca să 
vezi circul din metropola rusă, desfăşurat după acelaşi scenariu ca la 
Chişinău – în Preşedinţie, Guvern, Parlament.

Mă gândesc, oare de ce aşa–numiţii preşedinţi ai Republicii Mol-
dova – tovarăşii Snegur şi Lucinschi – nu au făcut nimic, absolut nimic 
pentru a scăpa acest popor de sărăcie, pentru a reunifica ţara, naţi-
unea românească? Cât despre tovarăşul Voronin, nici vorbă ca el să 
gândească la popor, la neam, la ţară. Cei care stau în Parlament şi în 
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Guvern, zicându–şi moldoveni, nu au nici judecată, nici logică, nici 
idee că Republica Moldova nu poate supravieţui ca ţară fără integrarea 
în UE cu România şi prin România. Că numai împreună cu România, 
cu neamul nostru românesc, protejaţi de NATO, UE şi SUA, ne putem 
salva pe această palmă de pământ zisă Republica Moldova.

*  *  *
Dragii mei, acum 20–30 de minute m–am întors de la Bucureşti, 

unde urma să depun actele pentru obţinerea buletinului şi a paşa-
portului. Am luat actul de naştere de la Primăria Sectorului 1 după 
patru luni de aşteptare. Însă la Secţia de paşapoarte am avut o sur-
priză: după ce am plătit taxa de 500 de lei, cererea pentru paşaport 
mi–a fost respinsă, dat fiind că în baza de date figurez ca având do-
miciliu în Constanţa. Domiciliu are, de fapt, fiica mea, Zina Vâlcu. Eu 
doar am stat la ea provizoriu un an de zile, fără buletin, fără carte de 
identitate, şi am dădăcit nepoţica. La Bucureşti făceau coadă după 
paşaport şi mulţi ruşi din Moldova. Văzându–i, fără să vreau m–am 
întrebat: de ce mie, româncă get–beget, mi se îngrădeşte dreptul la 
prelungirea valabilităţii paşaportului, în timp ce ruşii, care nu cunosc 
limba română, obţin documentul fără probleme? Deci, ei îi mituiesc 
pe funcţionarii de la secţia de paşapoarte? De fapt, şi ai noştri funcţi-
onăraşi aşteaptă mită pentru a–şi îndeplini obligaţiile.

Din păcate, corupţia a fost implantată în toate structurile statale 
nu doar din Moldova, ci şi din România. De la Leuşeni până la Bu-
cureşti am mers patru ore, din ele 30–40 min. am călătorit prin oraş, 
dar la vamă am stat 2,5 ore! De ce oare liderii partidelor de orientare 
democratică nu explică cetăţenilor că numai odată cu integrarea în 
UE vom scăpa de corupţie, de lingăi, de toţi acei care nu–şi îndepli-
nesc cinstit obligaţiile de serviciu. Ar fi bine ca toţi cetăţenii să se 
înscrie în listele celor care vor ca Republica Moldova să adere la UE 
împreună cu România. Numai aşa vom scăpa de chinurile pe care le 
îndurăm acum.
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*  *  *
Cunoaştem cu toţii că UE are în familia sa cele mai dezvoltate 

şi mai civilizate state europene. În ele nivelul de viaţă şi de protecţie 
socială a invalizilor, pensionarilor, copiilor, de respectare a dreptu-
rilor şi libertăţilor cetăţeanului este foarte înalt. Toate statele au o 
democraţie bine consolidată. Dar ce este, de fapt, democraţia? Este 
forma de guvernare politică, adică de conducere a acestor ţări, în care 
puterea aparţine poporului.

Consiliul Europei este organul central de conducere al unei co-
munităţi de state, deci, este un Parlament al ţărilor care formează 
UE. În toate aceste state sunt respectate valorile intelectuale. Omul 
este creaţia Bunului Dumnezeu. În familie, în instituţiile preşcola-
re, preuniversitare şi universitare lui i se cultivă o cultură, o morală 
creştină, un stil de viaţă echilibrat, asociat cu sobrietate, armonie, 
disciplină, respectarea valorilor intelectuale, a relaţiilor dintre oa-
meni, aprecierea corectă a muncii cinstite, spre deosebire de ideolo-
gia barbară şi teroristă a lui Lenin şi a urmaşilor săi. Dacă am adera 
la UE, am adera pentru că aceasta este voinţa poporului, dar nu am 
face lucrul acesta fiind presaţi cu săbii şi tancuri, cum a făcut Rusia 
cu noi şi mai face şi astăzi, ţinând sub coastele noastre armata a 14–a, 
impunându–ne aşa–numita federalizare. UE ar însemna utilizarea 
unor tehnologii noi, moderne în toate ramurile economiei Moldovei. 
Am avea şi o altă piaţă de desfacere decât cea a Rusiei – o piaţă mai 
cinstită, nu ca în ţările CSI, în care produsele noastre se vând la pre-
ţuri mult mai mici decât cele reale. Am avea şi noi locuri de muncă, 
astfel încât conaţionalii noştri să se poată întoarce la vatră. Aderarea 
la UE mai înseamnă scăparea noastră de sub cizma moscalului rus, 
de dominaţia limbii ruse, de umilinţa la care ne supune Rusia bar-
bară, de Ucraina hrăpăreaţă. Vom fi pe picior de egalitate cu ţările 
europene, dar nu inferiorii Rusiei. Cu ajutorul fraţilor din România şi 
al forurilor internaţionale poate vom reuşi să redobândim drepturile 
asupra teritoriilor pierdute. Apoi, statele candidate la aderarea la UE 
sunt susţinute material şi financiar, beneficiază de tehnologii mo-
derne în toate ramurile economiei naţionale. Numai aşa vom scăpa 
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de şantajul Rusiei privind sistarea livrărilor de gaze naturale, energie 
electrică, petrol etc. Rusia ne ţine în ghearele sale şi nu ne permite să 
ne alegem noi prieteni, parteneri de comerţ, să avem relaţii culturale 
şi să facem liber schimb cu ţările dezvoltate. Rusia e o ţară în care 
30% din populaţie sunt alcoolici, 10% practică jocurile de noroc, iar 
o bună parte din ceilalţi sunt hoţi şi escroci. Oare dorim să fim şi noi 
la fel? Presupun că tineretul nostru nu–şi doreşte un astfel de viitor. 
Deci, trebuie să luptăm cu toţii pentru a scăpa din ghearele Rusi-
ei. Nu avem nevoie de federalizare, deoarece în ţările multietnice ca 
Germania, America se vorbeşte o singură limbă. Nouă, însă, teroriştii 
din Transnistria ne impun limba rusă. Până şi primele persoane ale 
statului consideră că nu este neapărat necesar ca limba română să fie 
introdusă obligatoriu în toate instituţiile sociale şi statale. Nicăieri 
în lume nu există un Parlament, în care se vorbeşte atât de păsăreşte 
– nici în rusă corect, nici în română bine. Margaret Thatcher, atunci 
când a devenit prim–ministru, deşi cunoştea bine engleza, şi–a luat 
un profesor, ca –o cunoască şi mai bine.

*  *  *
Probabil, foarte mulţi dintre dumneavoastră au auzit săptămâna 

trecută la „Europa Liberă“ despre foamea organizată de comuniştii 
barbari în Ucraina şi Basarabia. Martorii oculari ai acelor evenimen-
te povesteau cu multă durere în glas despre ele. Tot ei, barbarii co-
munişti, i–au judecat pe oameni pentru faptul că mâncau carne de 
om – au fost judecaţi pentru aceasta aproape o mie de oameni. Ve-
deţi paradoxul politicii bolşevic–comuniste? Şi în zilele noastre sunt 
foarte multe cazuri când oamenii folosesc carne de câine. Deci, mare 
deosebire între aceste două triste şi mari adevăruri nu există. Ciu-
ma comunistă, adusă de tancurile sovietice, nu a îmbunătăţit viaţa 
oamenilor simpli, a intelectualilor, în general, a băştinaşilor cu ni-
mic. Începând cu anul 1917, s–au îmbogăţit acei care au furat avuţia 
oamenilor refugiaţi în România şi a celor deportaţi de comunişti în 
Siberia. Tot ei ne–au furat agoniseala depusă în bănci, ne–au folosit 
şi ne folosesc până în prezent ca robi. Mulţi dintre dumneavoastră, 
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oameni de la ţară, de la oraş, fie că aţi degradat cu totul de beţie, 
fie că sunteţi trădători, lichele, mutanţi, mancurţi, dacă aţi votat cu 
comuniştii într–un număr atât de mare. O altă explicaţie nu găsesc. 
Cum poţi vota călăul care i–a făcut pe bunicii şi părinţii tăi să mănân-
ce carne de om, iar acum de câine?! Comuniştii se dedau la tot soiul 
de falsificări, numai ca să arate lumii că poporul îi susţine. Dintr–o 
sursă sigură cunosc că toate buletinele de vot pentru Găgăuzia au 
dispărut şi sâmbătă, ora 12.00, lucrătorii tipografiei au fost chemaţi 
să le tipărească din nou. Oare cine putea să le fure pe toate, cine avea 
nevoie de ele? Rămâne de văzut. Studenţii au fost împiedicaţi să–şi 
exprime votul pe motiv că nu au vize de reşedinţă. Nu acesta a fost, 
de fapt, adevăratul motiv. Studenţimea nu este infectată de morbul 
comunismului barbar, e deşteaptă, doreşte să se integreze în Europa, 
are alergie la comunism şi–l urăşte, de aceea a fost împiedicată să vo-
teze. Nici deţinuţii din penitenciare nu au vize, dar ei sunt mai puţin 
deştepţi decât studenţii, de aceea au votat liber. Soldaţii şi studenţii 
instituţiilor militare au avut şi ei drept de vot aici, la Chişinău, pentru 
că s–au aflat sub presiunea şi dictatul şefilor. Vedeţi la ce şmecherii 
recurg comuniştii, doar să fie votaţi – fie şi de cei proşti, degradaţi, 
alcoolizaţi. O altă parte din cetăţeni, cei care ar fi votat pentru un 
viitor mai bun, mai prosper – aproape 1 mln. – nu se află în Moldova. 
Ei, deoarece au acceptat să trăiască peste hotare, pot fi consideraţi 
susţinători ai forţelor democratice. Tovarăşul Voronin se bucură că 
ei nu sunt aici, pentru că, prin munca lor, asigură creşterea valutei 
străine în Moldova. Iată care este adevărata judecată a comuniştilor. 
În loc să creeze locuri de muncă, pentru a–i atrage pe oameni acasă, 
ei îi ţin peste hotare. Ei au nevoie de banii lor, iar pe noi, cei rămaşi 
acasă, vor să ne ţină robi în continuare. Oameni buni, comunismul 
e trecutul nostru, noi avem nevoie de un alt viitor, fără comunism.

*  *  *
Dragi ascultători, cunoaştem cu toţii că în America s–au concen-

trat cele mai luminate minţi, cele mai dotate personalităţi din toate 
colţurile lumii. De ce? Pentru că acolo legile sunt respectate de toţi 
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cetăţenii, indiferent de postul pe care îl ocupă. Acolo, dar şi în celelalte 
ţări occidentale, dacă ştii limba statului şi munceşti cinstit, eşti apre-
ciat la justa valoare. Acolo omul e pe primul loc şi e tratat ca perso-
nalitate. La noi, mai multe generaţii la rând sunt considerate sclavele 
acestui regim barbar. Comuniştii se fac milionari pe spinarea noastră, 
iar noi, a cincea generaţie consecutiv, rămânem robi. Munca, sănătatea 
noastră sunt pentru cei care sug până şi vlaga din noi. Statul moldove-
nesc ne tratează cu dispreţ, ne umileşte începând cu anul 1917. Ţările 
occidentale s–au dezvoltat liber, fără spălare de creier, fără ideologia 
comunistă barbară. Acolo accentul se pune pe carte – pe cea adevărată, 
pe ştiinţă, cultură. Noi ar trebui să învăţăm a ne asculta unul pe altul, 
a fi toleranţi faţă de opiniile oponenţilor. În Occident e primordială nu 
bogăţia, zestrea spirituală a omului o vădeşte comportamentul lui faţă 
de semeni, îndeosebi faţă de cei săraci.

America, dar şi ţările occidentale au ajutat multe ţări sărace, dar 
tot ele ajută la instaurarea democraţiei acolo unde predomină dicta-
tura. La noi, nu am auzit ca un milionar să ajute o familie săracă ori 
o casă de copii. Vedeţi ce milă, ce cultură au milionarii noştri hoţi? 
Dragi ascultători, nici un popor nu doreşte să trăiască cu trecutul, 
dar noi trăim. Cultura, bogăţia spirituală se agonisesc pe tot parcur-
sul vieţii de către fiecare om în parte. Câţi copii înzestraţi, talentaţi 
sunt lăsaţi în afara şcolii, fără posibilitatea de a creşte spiritual. Oc-
cidentul ajută cetăţenii înzestraţi, chiar dacă sunt din alte ţări, dacă 
muncesc cinstit. Deci, munca intelectuală şi intelectualii sunt apre-
ciaţi la justa valoare. La noi, dimpotrivă, statul asmute poporul con-
tra intelectualilor. De aceea oamenii simpli nu înţeleg că intelectua-
litatea e nucleul societăţii. Occidentul promovează tinerii dotaţi, în 
timp ce la noi ei sunt marginalizaţi.

*  *  *
Mai păstrăm în memorie faptele tovarăşului Lucinschi din anii 

’70, când, împreună cu echipa sa, a concediat mai mulţi profesori 
de la Universitatea Tehnică, a exmatriculat studenţi, a demolat bise-
rici. A adus în legalitate partidul comunist şi a promis că va instaura 
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dreptatea, echitatea, stabilitatea. Cât de bine i–a finanţat pe fii săi, 
odată ce au ajuns cei mai bogaţi din Moldova! Până şi Ala Pugaciova 
l–a întrebat de unde are atâţia bani, încât şi–a făcut vilă în Miami, 
iar acum tovarăşul Lucinschi afirmă în cartea sa că bogăţia nu are 
importanţă. I–aş ruga pe cetăţenii noştri care nu înţeleg ce rău ne–a 
făcut şi ne face comunismul: oameni buni, lăsaţi–i pe copiii dumnea-
voastră să trăiască mai bine ca noi, să judece liber, să nu trăiască cu 
frică. Dacă vom fi în Europa, pământul nostru va fi prelucrat cu teh-
nică bună, vor fi deschise fabrici, uzine, vor fi reparate şi reconstruite 
drumurile, va fi adusă la standardele europene calea ferată. Câţi copii 
deştepţi avem la ţară şi în oraşe, lipsiţi de căldura părinţilor, plecaţi la 
muncă peste hotare. Viitorul ţării este sărăcit de aceşti copii.

În ţările UE pentru toate posturile se organizează concursuri, în 
modul acesta fiind promovaţi cei mai buni dintre cei mai buni, la 
noi, dimpotrivă, sunt promovaţi doar cei care au protecţia unor oa-
meni cu posturi înalte. Odată cu integrarea în UE, şi în ţara noastră 
vor fi lichidate corupţia şi criminalitatea, deoarece acolo legea este 
respectată, statele membre ale UE au grijă de cetăţenii lor, indiferent 
de postul pe care îl ocupă. La noi se bucură de această favoare doar 
hoţii şi mafioţii. Copiii dumneavoastră nu vor să trăiască în comu-
nism, vă rog, ajutaţi–i să scape de ciuma roşie.

*  *  *
Domnule Oleg, sunteţi un intelectual care lucrează cu inimă pen-

tru destinul Basarabiei. Un mare scriitor rus a spus că frumosul va 
salva omenirea. Acesta este un adevăr, eu cred, însă, că cele care vor 
salva omenirea sunt şcoala şi cultura. Ascultând cu ce cuvinte mur-
dare, învăţate de la ruşi, vorbesc conaţionalii noştri, ţi se face ruşine 
pentru incultura lor, pentru lipsa lor de carte, de dovezi concrete, de 
argumente convingătoare. În Occident se face şcoală serioasă, acolo 
diplomele nu se cumpără, aşa cum se procedează în instituţiile noastre 
de învăţământ. Cei care vor un post, participă la un concurs care scoate 
în evidenţă calităţile lor profesionale. În Occident şcolile activează fără 
întreruperi, la noi, neavând de foc, iarna multe din ele se închid, timp 
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în care copiii stau acasă. Nici în grădiniţă, nici la şcoală, nici la faculta-
te nu se predă religia. Ce fel de oameni vor deveni aceşti copii, dacă nici 
în grădiniţă, nici la şcoală nu li se altoiesc bunele maniere, dragostea 
de ţară şi de neam, de muncă? În toate ţările înalt dezvoltate nucleul 
societăţii, cel care creează progresul, ştiinţa, este intelectualitatea. Co-
munismul a promovat, însă, din 1917 şi până astăzi doar minciuna şi 
prostia, analfabetismul şi incultura. Nimeni nu ne va primi în Europa 
fără cultură, fără carte şi credinţă în Dumnezeu. Avem nevoie, aşadar, 
de foarte multă muncă pentru a deveni europeni. Dragi ascultători, 
intelectualii acestei palme de pământ sunt copiii dumneavoastră. De 
ce nu–i credeţi pe ei, ci pe comunişti? Un intelectual rus a spus: „Statul 
rus nu poate trăi fără războaie, fără forţă, el nu ştie să rezolve proble-
mele decât prin vărsare de sânge, el nu are cultură şi toate acestea le–a 
dus şi în ţările pe care le–a ocupat“. „Incultura naşte incultură“, a spus 
Serghei Kovaliov. El a mai spus că cei deprinşi să trăiască în mizerie şi 
murdărie cu greu acceptă progresul şi cultura. Omul incult s–a obiş-
nuit cu ele şi doreşte să trăiască şi mai departe aşa. Oare noi aceasta 
dorim pentru copiii şi nepoţii noştri? Cred că nu. Rusia nu are viitor, 
deoarece intelectualii ruşi sunt preocupaţi de promovarea şovinismu-
lui, nu de cultură. Tot Serghei Kovaliov i–a spus Rusiei: „Nu ne vom 
aminti de tine pentru că o să murim odată cu tine“. Noi nu avem nevoie 
nici de comunism, nici de Rusia, pentru că vom muri şi noi odată cu 
ea. Noi avem nevoie de Europa, dar acolo vom ajunge împreună cu 
România. Să ne unim, deci, fraţi şi surori, pentru că avem nevoie de 
marea cultură românească.

*  *  *
După cum spunea Aristotel, responsabilitatea este o virtute so-

cială şi de aceea în toate ţările cu adevărat democratice poporul con-
stituie puterea supremă în stat. De aceea noi toţi trebuie să ieşim la 
alegeri şi să alegem cu raţiunea, să alegem oameni deştepţi, buni pro-
fesionişti, tineri cu viziuni clare despre viitor. Nu mai există în lume 
un Parlament la fel de neprofesionist ca al nostru, fără nici o grijă 
şi responsabilitate faţă de cetăţenii săi. Parlamentarii noştri au fie 
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studii la fără frecvenţă, fie nu au studii deloc, şi apără hoţii, lichelele, 
mafioţii şi ocupanţii ruşi. Peste 70% dintre ei sunt în vârstă – conser-
vatori inapţi să promoveze legi reformatoare. Ţările occidentale nu 
ar admite în parlamentul lor un deputat ca tovarăşul Calin, care este 
un duşman al poporului său şi un apărător al Rusiei. El este împotriva 
limbii române şi cere pedepsirea unioniştilor. Iată ce deputaţi a pro-
movat comunismul: oameni care ridică mâna fără a judeca cu capul. 
Noi trebuie să fim uniţi ca evreii, dar şi ca locuitorii ţărilor baltice, 
care sunt mult mai solidari decât noi, basarabenii. Trebuie să ne de-
barasăm, în sfârşit, şi de duplicitatea noastră, de mârşăvia omului cu 
12 feţe, care ne–a fost adusă de bolşevismul rus. Occidentul plasează 
pe primul loc omul – indiferent de poziţia lui socială sau de funcţia 
pe care o deţine. Comunismul bolşevic, din contra, ne consideră pe 
noi, oamenii, nişte şuruburi, nişte piuliţe. Guvernanţii moldoveni au 
preluat această experienţă şi se îngrijesc numai de ei şi de rudele lor.

Dragi ascultători, numai cu credinţă în Dumnezeu şi prin unirea 
noastră cu ţara–mamă vom vedea visul nostru împlinit.

În cuvântarea lui Putin, aşa–zisa adresare către naţiune, s–au 
conturat două idei. Una sună cam în felul următor: „Rusia trebuie să 
muncească foarte mult pentru a ajunge la fel de puternică ca ţările 
Europei“. Se pare că Putin a înţeles, în sfârşit, că o ţară este apreciată 
nu după armamentul pe care îl deţine. Tot el a spus că Rusia va deve-
ni mai puternică sub aspect economic datorită cetăţenilor migranţi 
din fostele republici sovietice. Mai bine ruga rătăciţii ruşi din fostele 
republici sovietice să vină acasă.

*  *  *
Dragi fraţi şi surori, aşa–zisa federalizare este pentru toţi cetăţe-

nii Republicii Moldova un pericol de moarte. Ea va duce la dispariţia 
noastră ca naţiune, popor, neam şi la dispariţia RM. Rusia nutreşte 
planul de a restabili imperiul răului, numit Uniunea Sovietică, încă 
din 1991, reuşind să atragă de partea sa şi OSCE.

Noi avem sfânta datorie de a spune „Nu“ federalizării. Federaţia este 
o uniune de state autonome, care îşi păstrează într–o anumită măsu-
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ră independenţa, având un scop comun (Florin Marcu). Însă deoarece 
aşa–zisa Transnistrie nu este un stat autonom, ci o parte din teritoriul 
Republicii Moldova, furat în 1992 de către Rusia cu ajutorul armatei a 
14–a, înarmată până în dinţi, nu poate fi vorba de federalizare. George 
Soros afirmă că aceasta ar însemna dăruirea acestui teritoriu pe veci Ru-
siei şi teroriştilor smirnovişti. Nimeni nu va fi liber pe pământul străbun 
şi nimeni nu ne va putea ajuta vreodată în această problemă. Analiştii 
politici internaţionali Vladimir Socor, cei americani şi analistul britanic 
Dauve Linch ne avertizează că federalizarea va însemna:

Izolarea Moldovei de lumea democratică şi prosperă, ca UE şi SUA.
Întoarcerea la trecut şi ruperea de viitor.
Introducerea limbii ruse ca limbă de stat în toate sferele statale şi 

sociale: învăţământ, biserică etc.
Introducerea studierii istoriei URSS, deci, a minciunii.
Pierderea identităţii: vom deveni homo sovieticus, nu va mai 

exista nici bulgar, nici găgăuz, nici ucrainean etc.
Nu vom avea acces la organizaţiile internaţionale precum Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, Banca Mondială, Fondul Monetar 
Internaţional etc.

Niciodată nu vom fi primiţi în UE sau NATO.
Copiii nu vor face studii peste hotare: în România, Turcia, SUA.
Diplomele sovietice nu sunt şi nu vor fi recunoscute şi apreciate 

nicăieri în lume.
Cetăţenii noştri nu vor putea pleca la muncă în Occident, dar 

nici în vizită la rude.
Mărfurile şi produsele noastre alimentare vor fi exportate şi vân-

dute doar în CSI, pe bănuţi.
Se vor restabili colhozurile şi vom fi deposedaţi de pământ.
Dacă îi vom reproşa ceva lui Smirnov, vom fi împuşcaţi ori duşi 

în Siberia.
Rusia va face aici o altă Iugoslavie ori Cecenie.
Îşi va crea în Moldova o bază militară veşnică, minţind lumea 

întreagă că noi suntem terorişti internaţionali, aşa cum procedează 
acum cu cecenii.
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Corupţia conducerii noastre se va uni cu cea rusească–smirno-
vistă, care este considerată cea mai periculoasă în lume.

Nu vom avea nici un drept internaţional de a cere ajutor UE ori 
NATO pentru a fi apăraţi de abuzurile smirnoviste.

Cu aceasta Rusia doreşte să împiedice şi România să intre în UE 
şi NATO.

Rusia vrea să demonstreze din punct de vedere istoric comunită-
ţii internaţionale că Moldova nu a fost pământ românesc, ci rusesc.

Nu va lichida niciodată consecinţele Pactului Ribbentrop–Molotov.
Aceasta va costa foarte scump generaţiile viitoare, aşa cum ne 

costă pe noi acum, cum i–a costat pe predecesorii noştri. Să revenim, 
deci, la adevărul ştiinţific despre limbă, istorie, credinţă şi origini.

*  *  *
Stimaţi concetăţeni, vă îndemn să medităm împreună asupra 

iniţiativei comunistului Voronin cu privire la federalizarea Republicii 
Moldova. La o analiză mai atentă, se vede bine că această federalizare 
nu va uni cele două maluri ale Nistrului, ci, dimpotrivă, le va despărţi 
şi îndepărta pentru totdeauna. În urma federalizării autorităţile de la 
Tiraspol vor căpăta autonomii foarte largi. Având asemenea drepturi, 
susţinute de Moscova, autorităţile de la Tiraspol nu se vor mai con-
forma directivelor şi dispoziţiilor Chişinăului, vor face ceea le trece 
prin cap. Deja astăzi, deşi nu sunt recunoscuţi de nimeni, separatiştii 
îngrădesc accesul delegaţiilor internaţionale pe teritoriul controlat 
de Smirnov. Drept exemplu poate servi incidentul cu delegaţia Par-
lamentului European de Cooperare cu Parlamentul Moldovei, căreia 
nu i–a permis accesul în Tiraspol. Părţile–garant nu au reacţionat 
nici de data aceasta, aşa cum nu au reacţionat nici în alte situaţii si-
milare şi nu vor reacţiona nici atunci când Tiraspolul va obţine drep-
turile asupra cărora insistă adepţii unei asemenea federalizări.

Conform planului de federalizare, după cum menţionează co-
mentatorul politic de talie internaţională Vladimir Socor, Tiraspolul 
va avea dreptul de a cârmui partea stângă a Nistrului, dar va exercita 
influenţă şi asupra politicii din partea dreaptă a lui. Chişinăul nu va 
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putea adopta nici o lege fără acordul Tiraspolului, iar şovinii tiraspo-
leni nu vor aproba nici o lege referitoare la soluţionarea probleme-
lor naţionale. Federalizarea va da Tiraspolului independenţă, iar noi 
vom deveni dependenţi de autorităţile separatiste. Dacă e aşa, atunci 
cui convine o astfel de federalizare? Desigur, Moscovei, Tiraspolului 
şi comuniştilor moldoveni, deoarece ea duce la pierderea identităţii 
noastre naţionale. Prim–ministrul, preşedintele ţării şi alţi comu-
nişti declară că Moldova este o ţară multietnică şi că nu trebuie să se 
dea prioritate vreunei etnii. Aceşti vânzători de neam cred că noi nu 
cunoaştem că ţări monoetnice nu prea există, că în toate se ţine cont, 
în primul rând, de doleanţele poporului băştinaş, de interesul lui. 
Numai în ţara noastră, de când e cârmuită de comunişti, sintagma 
„popor băştinaş“ a devenit tabu. Sunt numiţi naţionalişti demni de 
ocară cei care îndrăznesc să amintească de faptul că în această ţară 
există un popor băştinaş, că de vrerea lui trebuie să se ţină cont, că 
el are dreptul la viaţă. Patrioţi sunt, în concepţia comuniştilor de la 
noi, doar acei care apără interesele altor popoare conlocuitoare, adică 
ale altui stat. Noi nu putem fi indiferenţi atunci când pericolul unei 
federalizări, care ne va nimici ca neam, planează de–asupra noastră. 
Avem sfânta datorie să protestăm vehement împotriva acestui plan 
neghiob. Vom putea să–l stopăm numai dacă vom fi cu toţii un gând 
şi o vrere, vom fi o putere, dacă ne vom uni. Atunci vom învinge, ori-
cât de mari vor fi forţele ostile nouă. Să nu permitem federalizarea, 
ea nu–i prielnică pentru noi, iar conflictul cu Tiraspolul nu trebuie 
soluţionat cu orice preţ.

*  *  *
Oamenii ori naţiunea care nu–şi aminteşte trecutul are toate 

şansele să–l repete. Nu este în stare să–şi aprecieze prezentul şi este 
imposibil pentru ea să–şi făurească un viitor. De ce oare noi, românii 
basarabeni, nu înţelegem un lucru atât de simplu: dacă nu vom men-
ţine vie flacăra memoriei, a trecutului, nu vom exista ca neam. Oare 
suntem prea disperaţi, miopi, surzi, fricoşi, laşi? Se pare că mulţi din-
tre concetăţenii noştri le au pe toate împreună. Memoria trecutului 
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este cea mai importantă capacitate a fiinţei umane, îndeosebi a isto-
riei neamului. Superioară acesteia e doar memoria lui Dumnezeu, 
pentru că este continuitatea omenirii către eternitate. Avem oameni 
în vârstă, dar şi mai tineri care susţin că a fost mai bine cu ruşii decât 
acum. Dar acum oare nu ruşii ne conduc? Sub aspect economic, ling-
vistic şi statal asuprirea ruşilor este acum chiar mai pronunţată. Mos-
cova ne conduce prin guvernanţii noştri, care s–au vândut ei, mai 
ales prin biserica lui Vladimir, subordonată satanei roşii. Maşinăria 
bolşevică i–a transformat pe aceşti cetăţeni, conducători, preoţi în 
mancurţi, mutanţi. Ei suferă de morbul uitării, judecă numai cu sto-
macul. Şcoala sovietică e cu mult mai slabă decât cea occidentală, 
multora le–a cultivat în suflet orice afară de sentimentul de neam, de 
limbă, de istorie adevărată. Oamenii aceştia rătăciţi nu au nici cre-
ier, nici suflet, pentru ei sunt străine glasul străbunilor, dragostea de 
pământul strămoşesc, de istoria glorioasă a neamului. Ei nu cunosc 
că Ştefan cel Mare a dus 47 de războaie pentru apărarea neamului, a 
credinţei şi a limbii. Şcoala sovietică ne–a învăţat numai despre Ioan 
cel Groaznic, Petru I şi războaiele de cucerire ale ruşilor. Se ştie că 
Lenin, primul terorist rus, spunea despre noi, românii basarabeni, 
aşa: „Basarabia nu produce cultură, ci numai grâu, vite şi iarăşi vite“. 
Cei care doresc să fie cu ruşii riscă să rămână pe veci numai vite de 
muncă, dar nu oameni învăţaţi, culţi, inteligenţi.

Mulţi dintre contemporanii noştri, comparativ cu generaţia anu-
lui 1962, au prea multe cerinţe. Mai mult. Ei doresc ca aceste cerinţe 
să se realizeze imediat, de aceea le vine greu să–şi formeze un carac-
ter stabil şi să–şi proiecteze un viitor. Dacă pe primul loc oamenii 
aceştia ar pune idealul neamului, atunci ne–am debarasa de toate vi-
ciile societăţii. Istoria noastră – adevărată, glorioasă, civilizată, care 
arată că ne tragem încă din sec. IV–VI î.Hr. – e cu mult superioară 
celei ruseşti.

Scriitorul Vlad Zbârciog, prin eroul său Brădescu, spune aşa: 
„Vom mai dăinui atâta timp cât mai sunt părinţii noştri, dar şi cât mai 
suntem noi. Încolo nu va mai şti nimeni cine am fost şi dacă am fost“. 
Doamne fereşte ca aceste cuvinte să devină profetice. Tot el spune: 
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„Românul poate fi scos din ţară, dar nimeni şi niciodată nu va putea 
scoate ţara din sufletul şi inima lui“.

Dragi ascultători, să privim în viitor cu speranţa că viaţa va deve-
ni mai bună şi oamenii mai sensibili. Să nu uităm că suntem români, 
că venim dintr–o preistorie acoperită de multe virtuţi.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune, bună dimineaţa, domnule Oleg şi 

echipa dumneavoastră!
Să ştiţi că oamenii de bună credinţă vă aşteaptă aşa precum aştepţi 

o sărbătoare. Dumneavoastră reprezentaţi tineretul cu minte lucidă, cu 
viziuni clare pentru viitorul neamului românesc din Basarabia. Se ştie 
că tineretul într–o societate a fost, este şi va fi forţa motrice care duce la 
schimbări istorice în societate. Voi, tinerii născuţi după anii 1988–1989, 
nu v–aţi lăsat influenţaţi de caracatiţa roşie. Misiunea voastră sfântă e să 
prelungiţii ceea ce noi, părinţii voştri, am început în anii 1988–1989, să 
nu permiteţi balaurului comunist să revină în Basarabia.

 „Cartea roşie a KGB–ului sovietic“, vol. II, scrisă în 1990 de Alek-
sandr Rabinovici şi tradusă din engleză, se arată clar că Lenin a fost 
bolnav de sifilis, boală care a dat complicaţii grave la creier. În conclu-
zie: ideea bolşevismului şi luării puterii de stat de către proletariatul 
necărturar aparţine unui om bolnav. Este imposibil ca un proletari-
at cu puţină carte să poată face ceva bun. Dacă undeva cineva opu-
nea rezistenţă, Lenin ordona: „Devastaţi, omorâţi–i pe toţi acei care 
opun rezistenţă!“. Era, deci, un continuator al politicii devastărilor, 
omorurilor, mai fiind şi paranoic.

Conducătorii noştri se străduiesc să ne „fericească“ în continuare 
cu devastări în economie, vânzându–ne cu tot cu patrimoniu Rusiei, 
închinând majoritatea bisericilor Patriarhiei Moscovei, distrugân-
du–ne spiritual, vânzând toate posturile–cheie veneticilor care nu ne 
cunosc limba, băgându–ne pe gât limba rusă şi Istoria denaturată 
a Moldovei. Nu este o altă ţară pe glob a cărei conducere să trădeze 
interesele poporului său, Republica Moldova e unică. Rusia este o 
ţară criminală, care, cu ajutorul armatei a 14–a, îi ţine pe cetăţenii 
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Basarabiei ostatici. Ea îi numeşte pe ceceni terorişti, dar acolo nu 
au mai rămas bărbaţi. A minţit Uniunea Europeană că Cecenia vrea 
să convertească la islam Rusia şi alte popoare, ameninţă Georgia cu 
războaie. Rusia afirmă că anume aceasta din urmă a pregătit aceşti 45 
de terorişti internaţionali. Ameninţă Polonia pentru faptul că nu–i 
repatriază pe cei 2000 de ceceni, refugiaţi acolo.

*  *  *
Bună dimineaţa naţiune, bună dimineaţa, domnule Ghenadie. 

Fericiţi sunt părinţii dumneavoastră că văd rodul muncii lor. Le do-
resc să trăiască mulţi, mulţi ani sănătoşi. De foarte multe ori am fost 
în România, dat fiind că fiica mea şi–a făcut acolo studiile şi tot acolo 
s–a căsătorit. A lucrat mai întâi şase ani, iar acum face masteratul. La 
început a făcut istoria partidului la Minsk, însă peste doi am transfe-
rat–o la studii în România, la Facultatea economie a relaţiilor inter-
naţionale. Peste două luni am primit de la ea o carte poştală, în care 
mă ruga să o transfer la Minsk, pentru că îi venea greu la matematică 
şi avea dificultăţi la română. I–am răspuns că va pleca din România la 
Minsk numai de–oi muri eu! După primul an de studii a luat ore de 
meditaţie la matematică. Toamna avea deja 8,7! Exemplul fiicei mele 
demonstrează, prin urmare, că tinerii care vor cu adevărat să obţină 
ceva în viaţă, să se afirme, pot face liber lucrul acesta. Ceea ce li se 
cere e să muncească.  Fiica mai mare locuieşte în Grenoble. Ea are 
mai mulţi prieteni, unii dintre ei au fost în vizită şi la noi: familia 
profesorilor Samson, profesorul Bernard şi o rusoaică Irina, părinţii 
căreia s–au refugiat în Franţa în 1917. Pe teritoriul Sanatoriului „Con-
structorul“, maşinii domnului Samson i–au fost furate cauciucurile, 
însă deoarece ea era asigurată, în 10 zile a primit de la Bucureşti ca-
uciucuri noi. Francezii au avut un comportament impecabil, Irina, 
dimpotrivă, a fost obraznică de tot. A cerut de la mine vreo 10 figurine 
din lemn, aduse de fiica mea de la Minsk, mai multe ii şi catrinţe, 
vreo 10 prosoape, haine, lenjerie de pat, multe alte obiecte, dar şi o 
foaie de odihnă în Ialta pe 10 zile! În schimb, fiica mea a lucrat doi 
ani în restaurantul ei din Grenoble şi Irina nu i–a plătit nimic pentru 
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muncă. Iată faţa adevărată a ruşilor! Oaspeţii francezi au refuzat să 
trăiască la noi, pentru a nu ne deranja, Irina, însă, a rămas cu plăcere. 
Din băuturi, am consumat împreună cu oaspeţii – cinci persoane – o 
sticlă de votcă într–o lună. Foarte mult s–au mirat ei cum de reuşim 
să trăim cu aşa salarii şi pensii mici, odată ce preţurile sunt ca în 
Franţa. Să nu uităm, însă, că ei primesc salarii de 7 mii de dolari pe 
lună. s–au mirat ei şi de salariul meu mizer de medic de categorie su-
perioară, în general, s–au mirat că femeile muncesc atât de mult (ei 
au calculat că femeile noastre stau 40 de ore pe săptămână la bucă-
tărie), iar bărbaţii, dimpotrivă, nu se ostenesc pentru binele familiei 
şi al societăţii, că în Parlamentul nostru nu intră jurişti, economişti, 
politologi, fermieri.

Oaspeţii francezi au condamnat corupţia noastră, nepotismul 
şi alte vicii de–ale comuniştilor. După părerea lor, comuniştii ne–au 
lăsat în urma francezilor în dezvoltare cu 200 de ani. Spuneau că la 
noi se bea mult şi fără măsură. Toate aceste vicii îi determină pe cei 
plecaţi peste hotare să nu revină la baştină.

*  *  *
Domnule Oleg, cred că aveţi verticalitate şi că v–aţi găsit un rost 

în viaţă. În opinia mea, acei care îi susţin pe comunişti sunt lipsiţi de 
inteligenţă, de judecată, de raţiune omenească. Uitaţi–vă cum con-
ducerea noastră îi susţine pe cei corupţi, pe hoţi, pe mafioţi. s–a scris 
că tovarăşul Papuc nu are nici măcar diplomă, dar aţi văzut cu ce dis-
preţ l–a primit pe ministrul Apărării, Gaiciuc? Legile în armata Mol-
dovei sunt ca şi în cea sovietică: fiii noştri sunt biciuiţi, sunt ţinuţi 
flămânzi, deoarece cei din anul doi de armată le iau totul. Le leagă 
câte zece cărămizi de spate şi îi mână pe scări câte zece etaje, le aprind 
hârtie între degetele de la picioare, îi chinuiesc noaptea la bucătărie, 
la spălat cazarma etc. Nu e secret că Moldova a primit, în 2002, de 
la Fondul Monetar Internaţional 200 mln. de dolari, dar ce a făcut 
cu ei? Ca şi mai înainte, drumurile sunt proaste, teatrele – închise, 
învăţământul şi sănătatea – la pământ, fabricile – distruse, oamenii 
de artă au salarii de 200 de lei. Câte cazuri de trafic de alcool şi de ţi-
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gări, descoperite de grupul generalului Alexei, au fost muşamalizate 
la comanda demnitarilor de la conducerea ţării?! Judecătorii noştri, 
care, la indicaţia aceloraşi demnitari, îi protejează pe racket–iri, pe 
mafioţi alde Karamalak, poliţia noastră cea agramată de ce trebuie 
oare să aibă un salariu de 1600 de lei, iar cei de la Poliţia rutieră – câte 
trei mii? Dar câte mii îşi mai adaugă la salarii din amenzile aplicate 
şoferilor? Acestor descreieraţi, care îşi urăsc neamul lor românesc, aş 
vrea să le reamintesc că regele Carol al II–lea a transformat România 
în a doua ţară europeană după dezvoltarea sa. Dar câţi hoţi şi bandiţi 
sunt în Transnistria de origine rusă?! Iar tovarăşul Voronin doreşte, 
iată, să ni–i aducă prin federalizare pe capul nostru. Reieşind din toa-
te acestea, se impune o singură concluzie: noi, românii basarabeni, 
toţi oamenii de bună credinţă, trebuie să ne unim.

*  *  *
Domnule Oleg, cred că sunteţi un exponent al intelectualităţii 

basarabene. La fel ca cei din 1918. Doamne, cât de mult ne lipsesc oa-
menii ca Octavian Goga, Pan Halippa, Ion Inculeţ şi mulţi alţii, care 
au unit neamul românesc şi au format nucleul ţării noastre România. 
Cunoaştem cu toţii că foarte mulţi ruşi, începând cu anul 1917, au 
emigrat în SUA, Franţa, Germania, dar şi în România. Mulţi au emi-
grat şi în vremea comunismului. Aceşti oameni erau din tagma celor 
cu educaţie aleasă, erudiţi. Ei au fost recunoscători ţării–gazde, i–au 
învăţat limba şi au muncit pentru binele ei cot la cot cu băştinaşii. 
Dar la noi ce a fost? Au venit cu tancurile, cu armata acei ruşi care 
nu aveau carte, care erau agresivi, leneşi, hoţi, beţivi, care nu doreau 
să muncească cot la cot cu noi, ci doar să ne conducă. Nu pot nicide-
cum înţelege cum noi, băştinaşii, le–am permis să ne conducă, să ne 
exploateze până la istovire? Comuniştii şi ruşii sunt nişte gospodari 
handicapaţi. Din 1917 şi până în prezent au aruncat pe vânt miliar-
de de dolari, dar nu au creat ceva competitiv pe piaţa occidentală. 
Instinctul lor înnăscut e să mănânce bine, să bea şi să trândăvească.



111

*  *  *
Dragi ascultători, oare dumneavoastră nu vedeţi că comuniştii 

v–au furat toată viaţa din salariu, plătindu–vă din el 20%, iar 80% 
lăsându–şi lor? Banii puşi pe cont de dumneavoastră i–au furat tot 
comuniştii, la fel bonurile patrimoniale. Pe banii aceştia ei au cum-
părat magazine, hoteluri, limuzine, staţii de petrol etc. Din aceste 
venituri pot trăi toţi urmaşii lor, dar noi cu ce ne–am ales? Cu gaura 
covrigului? Ce primim din munca noastră? O pensie ce constituie 
doar 10–20% din ceea ce trebuia să primim în realitate. Conducerea 
comunistă plăteşte pe pielea noastră Rusiei datoria Transnistriei la 
gaze. Deci, apără o ţară criminală, teroristă, care ne–a ocupat şi ne–a 
altoit ura faţă de frate, a rusificat câteva generaţii de români basa-
rabeni, ne–a despărţit de ţara noastră România, dar şi de Dumne-
zeu. Sunt profund îndurerată când văd cum conaţionalii noştri se 
mai molipsesc de ciuma comunistă, cum cei incompetenţi îi urăsc 
pe fraţii lor mai deştepţi, cum unii dintre fraţii noştri se molipsesc de 
maladia numită invidie.

Dragi fraţi şi surori, suntem cu toţii vânduţi de tovarăşul Voronin 
Rusiei şi Transnistriei. El vede pericolul izolării ţării în aşa–zisul na-
ţionalism basarabean, dar nu în armata a 14–a din Transnistria şi în 
Rusia. De ce a uitat cuvintele lui Selezniov, care a spus că Rusia ne–a 
făcut război în aşa–zisa Transnistria ca să nu ne unim cu România. 
Dragi români basarabeni,vă îndemn să fim uniţi ca fraţii noştri de la 
1918, să luptăm împreună pentru cauza naţională, pentru unirea cu 
ţara noastră România. Aceasta este cel mai important.

*  *  *
Dragi ascultători, mă întreb pe mine şi vă întreb pe dumnea-

voastră: când şi unde, în care secol am pierdut omenescul din noi? 
Un om normal are o credinţă, dragoste faţă de Bunul Dumnezeu, se 
conduce în viaţa de toate zilele de cele zece porunci dumnezeieşti. 
Cum s–a întâmplat că am uitat această sfântă datorie şi am acceptat o 
altă formă de viaţă, de credinţă – a teroristului nr. 1 Lenin, care ne–a 
numit vite de muncă şi a nimicit omenescul din noi. Cunoaştem din 
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istorie că poporul nostru a fost viteaz, îşi apăra credinţa, pământul 
şi limba. Europa califica poporul nostru drept cel mai viteaz, cel mai 
ortodox, cel mai onest şi cel mai cinstit, muncitor, săritor la nevoie. 
Vecinătatea cu alte naţiuni ne–a schimbat viziunile, a produs mutaţii 
negative în mentalitatea noastră. Trebuia să luăm din istoria noastră 
ceea ce era mai bun, noi, însă, am procedat invers, lăsându–ne con-
duşi de ocupanţi. Oare noi nu avem pe umeri capul nostru? De ce 
ne lăsăm jefuiţi de munca şi averea noastră? Lor, hoţilor comunişti 
şi ocupanţilor ruşi, li se permite să fure totul, în timp ce noi murim 
de foame. O să fugă de aici toată lumea aptă de muncă. Am trudit cu 
toţii o viaţă întreagă, câte 30–35 de ani, dar cine are casă de 2 mln. 
de dolari, vile, maşini, şi acelea de milioane de dolari? Numai hoţii 
şi bandiţii comunişti, iar noi, după 35 de ani de muncă cinstită, nu 
avem nici de pâine.

Dragi ascultători, numai credinţa în Dumnezeu, numai unirea 
noastră, şi încă o dată unirea, vor face să redevenim acel popor care 
am fost de veacuri. Tovarăşul Lucinschi ne arată în cartea sa că omul 
nu ia nimic cu el când moare. Atunci de ce i–a făcut bogaţi pe fiii săi, 
de ce nu i–a judecat, atunci când era la putere, pe hoţi, pe oamenii 
corupţi? Oare nu pentru că era şi el la fel? Ciuma roşie e străină nea-
mului nostru. Noi nu avem nevoie de teroriştii din Transnistria, pot 
să plece toţi încolo de unde au venit. Nu avem nevoie de federalizare, 
noi trebuie să fim pe veci stăpâni la noi acasă. Poporul român trăieşte 
aici de sute de ani, de ce ne–ar decide soarta ocupanţii ruşi?

*  *  *
Ca bunică, ca părinte sunt foarte îngrijorată de viitorul copiilor şi 

al nepoţilor noştri. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, a 
crescut îngrijorător numărul crimelor săvârşite în cadrul familiei. De 
cele mai dese ori autorii crimelor sunt adolescenţii. În penitenciare 
se află peste 200 de minori, 13% din ei au comis omoruri, 1,75% stau 
pentru vătămare corporală, 7% – pentru viol, 15% – pentru jaf, 45,1% 
– pentru furt, 12% – pentru tâlhărie, 4% – pentru acte de huliganism, 
2% – pentru crime legate de droguri. Din numărul total al celor care 
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îşi ispăşesc pedeapsa 98% sunt la prima infracţiune, 4% din ei au 
vârsta până la 14 ani, 18% – 17 ani, 35% – 18 ani, 42% – până la 21 de 
ani. Stresul zilnic, la care sunt supuşi părinţii, le distruge sistemul 
nervos, ei ajung să nu–şi mai poată controla emoţiile. Părinţii nu re-
uşesc să satisfacă cerinţele, pretenţiile şi aşteptările copiilor. Psihicul 
omului nu se poate dilata la nesfârşit, el acumulează foarte multă 
energie negativă şi la un moment dat cedează. Copiii îşi doresc un 
alt trai decât cel pe care îl avem şi de aici începe totul. Ei nu pot 
analiza cauzele care îi aduc pe ei şi pe părinţii lor la lipsuri, iar ca 
urmare recurg la violenţă verbală, la terorizarea psihicului, la vicii 
precum fumatul, drogurile, deoarece nu sunt conştienţi de pericolul 
care îi paşte. 85% din adolescenţi ajung la nevroze, care degenerează 
în patologii psihice. Statul nostru nu are grijă de poporul său, de noi, 
românii basarabeni. Conducerea lui se îngrijeşte numai de odraslele 
sale şi de ocupanţii ruşi.

*  *  *
Dragi ascultători, guvernanţii noştri distrug în mod intenţionat 

fondul genetic al românilor basarabeni. Ei doresc dispariţia noastră 
de pe această palmă de pământ. De când se află la guvernare, pro-
movează genocidul spiritual, susţinând bisericile lui Vladimir şi pe 
kgb–iştii ruşi. Genocidul material, deoarece 1 mln. de români basa-
rabeni se află la muncă peste hotare, părăsindu–şi copiii. Genocidul 
moral, deoarece nu este predată religia în şcoli. Dar câţi copii, din 
cauza sărăciei, nu frecventează şcoala? Mii! Guvernanţii, în schimb, 
îşi construiesc vile după vile, cheltuiesc banii statului pe călătorii în 
străinătate, odraslele lor devin ambasadori şi cei mai bogaţi oameni 
din Moldova. Pe ei nu–i opresc legile, deoarece sunt făcute pentru ei. 
Dar nici justiţia, deoarece tot de partea guvernanţilor este.

Dragi ascultători, vă rog să nu susţineţi nici un comunist, apăraţi–vă 
copiii de hoţie, de corupţie, de comunişti. Ei nu ne vor binele. Ei ne vor 
pe vecie robi la ruşi, ei sunt numai pentru Rusia hrăpăreaţă, ocupantă şi 
monstruoasă. Unirea tuturor forţelor democratice pentru crearea alian-
ţei anticomuniste este salvarea neamului românesc din Basarabia.
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*  *  *
Cu două–trei luni în urmă oaspeţii mei din Franţa, familia de 

profesori Samson, care au fost în vizită la noi de trei ori şi chiar au 
ţinut prelegeri la ULIM, mi–au spus că comuniştii, cu dogma lor bol-
navă, maniacală, utopică, au frânat dezvoltarea noastră. Parlamentul 
Franţei se constituie din jurişti, politologi şi, mai rar, fermieri, iar 
legile sunt egale pentru toţi – preşedinte, miniştri, parlamentari sau 
oameni simpli.

Acolo intelectualitatea este foarte bine plătită, deoarece se află în 
fruntea progresului şi a ştiinţei. Fermierii se folosesc de mecanismele 
agricole, inventate de ingineri, şi hrănesc ţara, iar 50% din producţie 
o exportă. În Franţa nu există dispensare narcologice staţionare: dacă 
cineva din rude are patima beţiei, e tratată ambulatoriu. Spitalele de 
psihiatrie sunt numai pentru cei care prezintă pericol pentru socie-
tate. Există locuri pe care, o zi–două, se vând flori, după care locul 
este spălat şi pe el se vând fructe. Robinetele sunt cu fotoelemente: 
ai apropiat mâinile de robinet şi apa curge, le–ai îndepărtat şi ea în-
cetează să curgă. În veceurile publice, de cum ai intrat, se conectează 
apa, care are un miros plăcut şi e cu şampon. Dacă bărbatul pleacă 
din familie, el plăteşte pensie alimentară copiilor şi soţiei. Dacă nu 
are copii, iar soţia nu lucrează, îi plăteşte pensie alimentară ei.

Ori de câte ori veneau la rude ori la cunoscuţi, de atâtea ori se 
sărutau cu ei. Doamne fereşte să uiţi de aceasta, pentru ei era un 
semn că sunt oaspeţi nedoriţi. Francezii sunt foarte atenţi cu soţiile, 
ei spun că soţia trebuie menajată, ocrotită pentru a fi mămică şi soţie 
iubitoare. Dacă ea va fi obosită sau enervată, zic ei, lucrul acesta se va 
răsfrânge negativ asupra copiilor şi a intimităţii dintre soţi.

*  *  *
Iată că a răsunat şi protestul ferm al scriitorilor contra fărădele-

gilor comuniştilor. Oare până când va mai înainta caracatiţa comu-
nistă aici, pe pământul Basarabiei? Şapte scriitori au întors Ordinul 
Republicii, cea mai înaltă distincţie a ţării. Acesta a fost protestul 
lor contra decernării aceluiaşi ordin celui mai mare dictator, care a 
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condus republica din 1960 până în 1980 – Ion Bodiul. Acest satrap a 
introdus limba rusă în instituţiile de învăţământ superior şi în viaţa 
de toate zilele. A dat afară profesori, studenţi şi elevi pe motiv că 
erau naţionalişti. A distrus biserici, clopotniţe şi mănăstiri. L–a ucis 
pe Testemiţanu, prigonindu–l ca naţionalist, a ciopârţit cărţi şi fil-
me despre identitatea noastră. A pus în spitale de psihiatrie şi închi-
sori sute de oameni. Cine dacă nu Bodiul i–a judecat pe Vâşcu, Gh. 
Ghimpu, Postolache, Şoltoianu şi alţii? El a distrus cernoziomurile 
cu pesticide, a adus aici sute de mii de handicapaţi ruşi împreună cu 
beţiile, hoţiile, desfrânările şi trândăviile lor. Îi lua pe tineri şi tinere 
cu minciuna şi îi trimitea pe aşa–zisele şantiere comsomoliste, um-
plând Siberia cu ei. Mulţi dintre ei s–au căsătorit cu rusoaice şi ruşi, 
uitându–şi identitatea.

Scriitorii noştri apără interesele poporului, celui amăgit de co-
munişti. Ei apără adevărul ştiinţific şi istoric. Noi toţi – profesorii, 
agronomii, inginerii, elevii, toţi oamenii de bună credinţă trebuie să 
fim alături de scriitori. Să revenim la acea forţă care a existat în 1989.

Un singur partid contra caracatiţei comuniste are puţine şanse 
de a–i stopa fărădelegile. Liderii fracţiunilor de dreapta trebuie să 
renunţe la supărări, orgolii, ambiţii şi să facă o alianţă anticomunistă. 
Trebuie să urmăm cuvintelor acelui scriitor ori savant german care 
spunea: „Înţeleptul ţine supărare o zi, prostul – o vecie“. Au mai ră-
mas două luni până la alegerile locale şi comuniştii demult umblă 
prin sate şi amăgesc poporul neinformat. Liderii partidelor trebuie 
să se gândească nu la problemele lor, ci la problemele naţionale, la 
pericolele care ne pasc. Pe comunişti nu trebuie să–i credem atunci 
când afirmă că vor în NATO şi UE. La Paris lui Neguţă i s–a spus clar 
că NATO nu are nevoie de comunism, de raioane, de armata a 14–a 
pe teritoriul Moldovei. Ceea ce face CSI este o farsă. Cum poţi numi 
Moldova, care are pe teritoriul ei armata a 14–a, o ţară neutră? Cu 
siguranţă, e şi aceasta o comandă dată de comunişti.

Dragi ascultători, să ne gândim la viitorul copiilor, nepoţilor 
noştri. Comunismul va fi judecat ca şi fascismul. Toţi vor răspunde 
pentru faptele lor în faţa istoriei şi a generaţiilor care vin după noi. 
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Vă rog să nu credeţi celor ce spun comuniştii. Ei sunt mincinoşi, hoţi, 
handicapaţi, laşi, corupţi!

*  *  *
Dragi ascultători, tovarăşii noştri, după ce vizitează ţări înalt 

dezvoltate, implementează câte ceva nou. Ba vor ca poporul să into-
neze Imnul la orice sărbătoare, fie chiar şi comunistă, ba să arboreze 
pe case Drapelul de Stat al republicii. Dar oare de ce nu aduc pa-
triotismul conducătorilor ţărilor occidentale, profesionalismul lor, 
omenia, grija faţă de poporul pe care îl conduc, de economia ţării? 
Ei nu sunt orbi ca să nu vadă că nicăieri în altă parte conducerea nu 
şi–a dăruit de bună voie ţara ocupanţilor, nu şi–a vândut teritoriul, 
nu şi–a fugărit din ţară cetăţenii apţi de muncă, aproape un milion 
la număr, după o bucată de pâine. Dacă oamenilor le–ar fi bine în 
aşa–zisul rai al Moldovei, s–ar întoarce la familii, la copiii lăsaţi cu 
părinţii ori bunicii.

Odată cu prima Unire a românilor, cea de la 24 ianuarie 1859, a 
început modernizarea Statului român. De peste hotare erau invitaţi 
specialişti pentru a orienta ţara pe făgaşul progresului. României i se 
spunea a doua Franţă! Nefericirea ei a constat în faptul că a fost impli-
cată în două războaie mondiale, iar în 1916 a fost deposedată de către 
Rusia de tezaurul ei, pe care aceasta nu i l–a retrocedat nici astăzi. Apoi 
i s–a furat o treime din teritoriul cu cel mai bun cernoziom: Basarabia 
şi Bucovina de Nord. Pe pământul ei au fost dislocate baze militare 
sovietice, cu misiuni de spionaj. Altfel spus, României i s–a implantat 
comunismul cu totalitarismul ce–l caracterizează. Însă ţara a stat mai 
aproape de credinţă şi nu a permis distrugerea bisericilor şi mănăsti-
rilor, ca la noi. Fiind mai cu frică de Dumnezeu, românii de pe malul 
stâng al Prutului nu s–au apropiat atât de mult de fiara rusească.

Dragi concetăţeni, viitorul vă aparţine dumneavoastră şi ar tre-
bui să vă găsiţi un rost în viaţă, să aveţi un ideal. În zilele de Crăciun 
aţi sărbătorit în Piaţa Marii Adunări Naţionale pe un frig de zece gra-
de, în timp ce la protestele care vizează direct viitorul dumneavoastră 
aţi fost foarte puţini la număr. Un poet german a spus: „Fără demni-
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tate nu există siguranţă, fără siguranţă nu există voinţă, fără voinţă 
nu există neam“. Neamul nostru din Basarabia este în pericol, într–un 
pericol mare ca niciodată. Acum se formează Centrul Democratic 
Unic, atunci de ce oare PPCD nu aderă la el? Oare conducătorii lui 
nu înţeleg că un singur partid nu poate să ducă Moldova în Europa? 
Timp de 12 ani, ei fac opoziţie în Parlament, dar vin acolo cu 9–11 
deputaţi. Trebuie să ne unim cu ţara, cu fraţii noştri de peste Prut. 
Unde–s doi puterea creşte, unde–i unul nu sporeşte.

Este regretabil faptul că PPCD vrea să privatizeze cu orice preţ 
mişcarea de eliberare naţională. Noi, intelectualii, în frunte cu scrii-
torii şi cu oamenii de bună credinţă, am luptat pentru aceeaşi cauză. 
Nu e cazul ca acum cineva să–şi supraestimeze meritele. Istoria va 
arăta care sunt ele şi ale cui.

*  *  *
Domnule Oleg, toţi oamenii de bună credinţă înţeleg, probabil, 

că aduceţi în emisiunea dumneavoastră tot ce este mai bun, mai fru-
mos şi mai util. Acum vreau să–i îndemn pe ascultătorii noştri, pe 
toţi acei cărora nu le este indiferentă soarta copiilor noştri să partici-
pe la proteste. Absolut la toate, fiindcă este în pericol fiinţa noastră 
naţională. E în pericol însăşi Basarabia.

Dragi surori şi fraţi, aţi auzit afirmaţia tovarăşului Petrovski, 
ambasadorul Rusiei, care a spus că ea nu va pleca niciodată din 
Transnistria, că soldaţii ruşi vor rămâne pentru totdeauna acolo 
pentru a apăra hotarele Rusiei, cetăţenii Transnistriei şi ai Basara-
biei. Rusia a inclus cecenii, care îşi apără ţara, în rândul teroriştilor, 
iar pe teroriştii din Transnistria îi apără. După cum i–i obişnuinţa 
mincinoasă, ea se acoperă cu lupta contra terorismului în republi-
cile separatiste pentru a–şi realiza, de fapt, scopurile strategice şi 
politice. Oare câtă vreme va mai tolera comunitatea internaţională 
minciuna Rusiei? Oare ea nu găseşte nici o modalitate să o pedep-
sească politic, juridic, financiar, economic? Şi noi ar trebui să cerem 
excluderea Rusiei şi a Ucrainei din lista ţărilor care se ocupă de pro-
blema Transnistriei. Avem nevoie ca de problema transnistreană să 
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se ocupe reprezentanţii UE şi NATO, care nu au interese geopo-
litice faţă de Basarabia, aşa cum au Rusia şi Ucraina, care doresc 
dispariţia noastră ca neam.

Aş vrea să vă amintesc că Rusia, de când ne–a ocupat în 1940, 
nu şi–a schimbat comportamentul faţă de noi. În 1940, în Cernăuţi, 
de exemplu, Rusia teroristă a ucis 540 de români şi a rănit 420, în 
localitatea Ojevo a omorât 21 de ofiţeri. Tot în aceeaşi perioadă, la 
Fântâna Albă, soldaţii ruşi au masacrat 3 mii de cetăţeni paşnici, care 
vroiau să treacă hotarul la rudele lor rămase pe teritoriul României, 
după ruperea din trupul ei a Bucovinei de Nord şi a ţinutului Herţa. 
Noi, românii basarabeni, ducem două juguri: al comuniştilor, deci, 
al statului, şi al Rusiei. Dacă ar fi să muncim 365 de zile din an şi tot 
nu am fi în stare să le îndestulăm poftele. Ei sunt cei mai corupţi, cei 
mai mari hoţi şi nici măcar nu au ruşine, omenie faţă de acei care 
muncesc pentru a–i asigura cu bunuri materiale.

În doi ani datoriile Transnistriei faţă de Rusia la gaze naturale 
au ajuns la 1 mlrd. de dolari. Conducerea statului nostru şi–a asumat 
obligaţia de a le plăti. Vă imaginaţi în ce datorii bagă comuniştii copi-
ii şi nepoţii noştri? Unica soluţie corectă e să găsim surse energetice 
alternative, pentru a nu mai depinde de cele ruseşti.

Dragi ascultători, nu credeţi nici un comunist, ei nu sunt capa-
bili să conducă ţara spre progres, ci doar spre prăpastie.

*  *  *
Domnule Oleg, vă mulţumesc că ţineţi aprinsă candela româ-

nismului în Basarabia. În 1878 Societatea pentru studiul limbilor ro-
mane din Franţa, care anunţase un concurs pentru cea mai frumoasă 
poezie dedicată latiniei, l–a desemnat câştigător pe poetul nostru 
Vasile Alecsandri pentru „Cântecul gintei latine“, din care voi recita 
doar câteva rânduri:

Latina gintă e regină
Între–ale lumii ginte mari;
Ea poartă–n frunte–o stea divină
Lucind prin timpii seculari.
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Menirea ei tot înainte
Măreţ îndreaptă paşii săi.
Ea merge–n capul altor ginte
Vărsând lumină–n urma ei.

Tot în acest an se spunea despre România că în viitor ochii lumii 
se vor îndrepta spre ea. Deci, încă de pe atunci România era apreciată 
de Occident, dar împrejurările nefaste – cele două războaie mondi-
ale, Rusia şmecheră şi barbară, care i–a prădat tezaurul şi o treime 
din teritoriu, au provocat stagnarea ei. Comunismul a spălat creierul 
multor generaţii, cultivându–ne ura faţă de Europa, de capitalism, de 
proprietatea privată. Ne–a îmbuibat mintea cu minciuni că din Eu-
ropa ne–au venit războaiele, pornografia, spionii şi, în general, toate 
relele. Astăzi Europa este un model de comunitate prosperă atât sub 
aspect economic, cât şi spiritual. Acel „capitalism sălbatic“, cu care 
ne speriau comuniştii începând cu anul 1917, nu se vede în Europa. El 
domneşte mai curând la noi, în Moldova, unde comuniştii au deve-
nit, din munca noastră, cei mai mari capitalişti.

Dragi ascultători, balansăm de 12 ani între CSI şi Europa. Cum 
poţi să fii concomitent în iad şi în rai? Trebuie să alegem, în sfârşit, 
raiul, pentru că de iadul pe care îl avem acum suntem sătuli. Oare 
nu dorim pentru copiii şi nepoţii noştri raiul? Dragi tineri, vouă vă 
aparţin viitorul, progresul, prosperarea. Dar pentru aceasta trebuie 
să munciţi mult, să studiaţi şi să deveniţi buni profesionişti, aşa ca 
tinerii din Occident. Ţineţi minte: Occidentul nu are nevoie de oa-
meni agramaţi şi ignoranţi.

Aş dori să vă spun cum vede integrarea în Europa Valeria Bâtcă, 
elevă a Liceului „Spiru Haret“ din Bacău, fostă discipolă a unei şcoli 
generale din Chişinău, în poezia sa intitulată „De ce?“.

O inimă, o limbă, o patrie, un neam
Dar el se–mparte–n două, de ce, habar nu am,
De ce anume lui astfel i–a fost sortit
În două părţi să fie împărţit.
O inimă e una şi nu se–mparte–n două,
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Aşa cum nu se–mparte şi graiul ei matern.
Deci, hai să fim un suflet şi să ne zidim nouă
Cu două mâini de–acum o casă românească,
Doar noi români suntem.

Părinţi avem aceiaşi şi curge în noi un sânge
Şi ne numim vecini, când fraţi cu adevărat suntem.
De ce avem un gard, un gard
Dar într–o casă în care se mai plânge
Şi îl sărim ca hoţii, când împreună vrem să fim.
De ce încercăm adevărul să–l ascundem, să–l strivim?
Doar o limbă, o mamă, un neam, un început avem,
Pe un pământ comun păşim şi zidim,
De ce nu trăim într–o familie, doar fraţi, surori suntem.

*  *  *
Cineva a spus că noi trăim într–o lume de „rechini“ fără multă car-

te. Dar ei sunt şi fără frică de Dumnezeu, de aceea îi atacă pe oamenii 
oneşti, cu frică de Dumnezeu, pe intelectuali. Pe noi, românii basara-
beni, ne macină agresivitatea şi neîmpăcarea. Cu toţii suntem păcă-
toşi, dar oare nu putem să iertăm greşelile altora, să discutăm liniştit, 
civilizat la o „masă rotundă“, fără a ne ataca violent în presă? Cum poţi 
lovi în fratele tău? Oare fratele tău îţi este cel mai mare duşman? Nu. 
Cel mai mare duşman al nostru sunt comuniştii. Cei vechi, dar şi cei 
noi, cei care s–au făcut socialişti, democraţi şi de alte culori politice. 
Dragi ascultători, comuniştii ne distrug spiritual, ei vor ca noi, româ-
nii basarabeni, să nu avem dreptul la studii, la tratament, în general, 
la viaţă. Ei ne–au terorizat sub aspect economic, politic, social şi spi-
ritual. Comuniştii nu au pregătirea necesară pentru a conduce ţara, 
ei mint fără neruşinare populaţia şi comunitatea internaţională, pro-
movează hoţia şi corupţia. Ei au distrus toate bunurile ţării sau le–au 
dăruit Rusiei. Au adus ţara la un colaps din care nu este ieşire.

Se ştie că ministrul de Interne nu are pregătirea necesară, nu are di-
plomă, cu toate acestea, are grad de general, e ministru! Oare generalul 
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Gaiciuc are diplomă, pentru că în armata noastră e o corupţie incredi-
bilă. În toate funcţiile bine plătite sunt promovaţi copiii şefilor statului 
şi ai mai marilor din Ministerul Apărării. Ei sunt trimişi la studii peste 
hotare, iar în ţară îi aşteaptă fotolii călduţe. Cine oare va avea curajul să 
cerceteze corupţia din Ministerul Apărării? Aici, ca şi în armata sovie-
tică, se mai practică aşa–zisa „dedovşcină“. Nici până azi nu a fost găsit 
ucigaşul lui Victor Iorga. De ce nu se întreabă ministrul Apărării din 
ce cauză tinerii noştri nu doresc să facă armata, de ce evadează din ea? 
Dacă ar fi atât de bine în armată, ar exista fenomene precum eschivarea 
de la serviciul militar, evadarea? Cred că nu. Trebuie să mai amintesc că 
în 1989 în Unitatea militară nr. 153 din Sanct Petersburg au fost înrolaţi 
10 moldoveni. Unitatea era dislocată în pădure. Era iarnă şi cazărmile se 
încălzeau prost. Şase luni la rând, ruşii le–au luat soldaţilor moldoveni 
untul şi zahărul, iar dacă vreunul încerca să se opună, era bătut măr. La 
munci grele erau puşi doar ei. Ziua tinerii noştri munceau la construc-
ţia caselor pentru ofiţeri, iar noaptea erau trimişi să cureţe cartofi – câte 
300 kg. Nu li se permitea nici măcar să se spele cum se cuvine – li se 
dădeau numai câte două lighene de apă. Zile de odihnă aveau doar la 23 
februarie, 1şi 9 mai. Nopţi la rând au lucrat la construcţie, deoarece anu-
me noaptea se aducea nisip, ciment etc. Soldaţii ruşi nu făceau nimic, îi 
mânau la aceste munci grele pe moldoveni. Oare cât au construit de–a 
lungul existenţei URSS moldovenii în armata sovietică, în GULAG, la 
BAM etc., contribuind la consolidarea industriei sovietice?

*  *  *
Bună dimineaţa, domnule Ghenadie. Sper că exemplul dumnea-

voastră şi al domnului Oleg va fi preluat de toţi tinerii din Republi-
ca Moldova. Din păcate, pentru foarte mulţi dintre ei patriotismul, 
demnitatea sunt noţiuni străine. Prin căsătoriile mixte, creşte numă-
rul vorbitorilor de limba rusă şi se diminuează numărul vorbitori-
lor de limba română, deoarece multe din aceste familii îşi aleg drept 
limbă de comunicare rusa. Majoritatea din ei studiază în limba rusă 
şi, deci, nu contribuie cu nimic la promovarea culturii naţionale, nu 
sunt interesaţi să apere interesele ţării noastre.
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Dragi ascultători, nu–i luaţi în seamă pe cei care îi proslăvesc 
pe comunişti, pentru că ei ştiu doar să bată apa în piuă, să frâneze 
dezvoltarea Republicii Moldova şi chiar să trădeze interesele ei. Stau 
cam prost cu judecata şi nu vor să muncească fizic. Comuniştii sunt 
mincinoşi, trădători de neam, dar şi fricoşi. Le e frică pentru fărăde-
legile comise de ei. După cum ştiţi, Rusia singură a recunoscut că a 
organizat războiul din Transnistria. Acum tovarăşii Ivanov şi Anti-
ufeev au spus răspicat că armata a 14–a nu va pleca din Transnistria 
până când nu va dispărea pericolul unirii Moldovei cu România. De 
cine se tem ei? De românii basarabeni, de NATO? Nu au spus prea 
clar, dar au accentuat că vor păzi hotarele Rusiei, ignorând cu bună 
ştiinţă independenţa Belarusului şi a Ucrainei, cu atât mai mult, a 
noastră. Rusia, ca şi după cel de–al doilea război mondial, vrea ca 
România să se afle în zona ei de influenţă, să o facă comunistă în vii-
tor. Sper ca SUA să nu procedeze ca după război, deoarece România e 
invitată să adere la NATO. Cât priveşte afirmaţiile lui Ivanov şi Antiu-
feev, noi trebuie să protestăm împotriva lor, să aducem la cunoştinţa 
comunităţii internaţionale că nu dorim amestecul Rusiei în treburile 
noastre naţionale. Oare de ce liderii partidelor de dreapta nu înţeleg 
pericolul care ne ameninţă şi nu iau atitudine? Bine ar fi dacă ei ar 
merge la compromisuri pentru a ne uni din nou. Aceasta ar fi o forţă, 
de care ar ţine cont şi forurile internaţionale. Cred că trebuie să fa-
cem o adunare naţională a românilor basarabeni pentru a ruga toate 
forţele de dreapta să facă un front comun al salvării naţionale şi să 
hotărască ce avem de făcut pentru a ne salva ca neam.

Dacă dorim să fim liberi de comunism, de cizma rusească, trebuie 
să închegăm o forţă, ca cea din 1989, căci altfel ne înghite Rusia cu tot 
cu bunurile noastre, muncite şi adunate de bunicii şi părinţii noştri. Noi 
trebuie să salvăm viitorul copiilor, al nepoţilor noştri şi al celor care vor 
veni după noi. Numai oamenii cu demnitate vor rămâne în istorie, cozile 
de topor, lichelele, trădătorii vor fi blestemaţi în veci de urmaşii noştri. 
Nu există altă conducere comunistă care să fi trădat în aşa măsură ţara şi 
interesele poporului, să fi dat fără pic de remuşcare avuţia ocupantului 
rus, ca a noastră. Treziţi–vă, oameni buni, luptaţi contra comuniştilor!
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*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română, bună dimineaţa, domnule Ghe-

nadie, şi echipa dumneavoastră. Vă doresc ca în anul care vine să men-
ţineţi viu focul patriotismului adevărat, dar nu al celui fals, pe care îl 
propagă conducerea Republicii Moldova. Ei se numesc patrioţi ai ţării, 
dar nu fac nimic pentru ea. Tot ce face conducerea noastră e numai 
pentru Rusia şi pentru ruşi. În schimb pe noi, pe adevăraţii patrioţi 
ai aceste ţări, ne numesc trădători, şi asta deoarece spunem adevărul 
despre faptul că, la 26.06.1940, Uniunea Sovietică a rupt cu forţa aceas-
tă palmă de pământ de la România. Acum succesoarea Uniunii Sovie-
tice este Rusia. Din punct de vedere juridic, ea nu are nici un drept 
asupra Basarabiei, deoarece Pactul Ribbentrop–Molotov a fost calificat 
de organismele internaţionale drept nul. Cu toate acestea, consecinţe-
le lui nu au fost înlăturate nici până azi. Rusia nu doreşte să plece din 
Transnistria, nu doreşte să–şi retragă arsenalul militar, nici trupele. Ea 
vrea să facă acolo o bază militară, iar conducere noastră tace de parcă a 
luat apă în gură. Cum s–ar putea ca o armată, care ştie doar să ucidă, să 
devasteze, să violeze, să devină pacificatoare? Pentru aceasta ea nu dis-
pune de calităţile profesionale necesare. Rusia caută motive pentru a 
nu pleca din Transnistria şi se opune ca ţările din vecinătatea ei să intre 
în blocul NATO, numai că Rusia nu este vecină cu România, la mijloc 
mai este Ucraina, care tot doreşte să adere la NATO. NATO nu este un 
agresor, un dictator, aceasta este o organizaţie internaţională de apă-
rare şi securitate comună. Iar Rusia nu doreşte ca noi să fim apăraţi de 
fraţii noştri din România şi de NATO. Ea de şase luni tot amână dis-
cutarea la CEDO a implicării Rusiei în războiul din Transnistria, susţi-
nerii regimului terorist din Transnistria şi maltratării grupului Ilaşcu.

Săptămâna trecută a fost ucis într–un accident de maşină, ca şi 
soţii Teodorovici, Gh. Ghimpu, avocatul României la CEDO în pro-
blema dată Corneliu Dinu. Rusia e o ţară barbară, care nu doreşte ca 
la CEDO să fie arătată, prin documente, adevărata–i faţă. Ea învinu-
ieşte cu neruşinare ţările mici, care nu doresc ca Rusia să le fie soră 
mai mare, de izbucnirea conflictelor militare sau de războaie.
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Dragi ascultători, ca popor creştin, care trăieşte cu frică de Dum-
nezeu, noi nu avem dreptul să susţinem Rusia ca ţară barbară. Chiar 
nu vă daţi seama că acesta e un mare păcat, că prin susţinerea Rusiei 
şi a ruşilor trădăm strămoşii noştri, trădăm buneii şi părinţii, copiii şi 
nepoţii, pe toţi acei care vor veni după noi şi nu în ultimul rând tră-
dăm patria adevărată, de la sânul căreia ne–a smuls Rusia. Dragi as-
cultători, nu trebuie să credem Rusiei şi ruşilor, noi trebuie să cerem 
sprijin ţărilor care se conduc în activitatea lor de drepturile juridice 
internaţionale. Sperăm la o democraţie viabilă, dar adevărata demo-
craţie nu poate fi exercitată fără soluţionarea chestiunilor naţionale. 
Dacă vom susţine Rusia şi pe ruşii comunişti, nu vom avea niciodată 
democraţie, vom rămâne pe vecie robii lor.

Treziţi–vă, fraţi şi surori, şi–i alegeţi numai pe adevăraţii patrioţi 
ai neamului românesc din Basarabia, care a făcut parte din România.

*  *  *
Bine ar fi pentru noi, românii basarabeni, dacă tot tineretul ar 

urma exemplul dumneavoastră, care ţineţi aprinsă candela românis-
mului din Basarabia, deoarece tineretului îi aparţine viitorul şi, după 
cum îl va apăra şi–l va făuri, aşa va fi el.

Cunoaşteţi, stimaţi ascultători, că Rusia ţaristă a răpit, în 1812, 
Basarabia prin minciună şi tot prin minciună a deposedat România 
de tezaurul, pe care i l–a dat spre păstrare în 1916. Putem să ne imagi-
năm, deci, cât de mult a fost sărăcită România. Rusia încă de pe atunci 
a dorit destrămarea României şi dispariţia ei ca stat, dar România, 
jefuită şi sărăcită, a găsit puteri şi s–a ridicat, ajungând după gradul 
de dezvoltare al doilea stat în Europa după Germania. În timpul celui 
de–al doilea război mondial România s–a temut să dea tezaurul spre 
păstrare Elveţiei, deşi aceasta era o ţară neutră. Ca urmare, el a fost 
ascuns în Sinaia, iar în 1943 a fost transferat la Mănăstirea Tismana şi 
depozitat într–o peşteră. El valora 244.000 kg de aur şi argint, docu-
mente, hrisoave, icoane. După 23.08.1944 acolo a fost trimisă Divizia 
a doua de munte pentru a întări paza, deoarece comuniştii ruşi do-
reau să acapareze tezaurul românesc cu orice preţ – prin intermediul 
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comuniştilor români ei au încercat să obţină copiile planului tere-
nului şi al cheilor. Dar nu au reuşit, deoarece gardienii erau oameni 
cinstiţi şi devotaţi cauzei naţionale. Odată cu sovietizarea României 
şi instaurarea regimului totalitar, Rusia a trimis în România agenţi ai 
KGB–ului, care se ocupau de crearea aşa–numitelor servicii securiste. 
Scopul lor era să le implementeze în toate structurile statului. Con-
comitent, ele făceau spionaj în folosul Uniunii Sovietice. Aceasta a 
însemnat, de fapt, subjugarea României de către ursul de la Răsărit.

Dragi ascultători, Rusia a jefuit de bunuri republicile sovietice, 
ţările socialiste. În plus, ea avea şi are bogate zăcăminte minerale, de 
petrol, gaze etc., însă, cu toate acestea, după cum afirma şi domnul 
Soljeniţân, tot săracă este. Noi trebuie să urmăm sfatul Marelui Vo-
ievod Ştefan şi să–i luăm de prieteni fie şi pe turci, numai nu pe ruşi. 
În opinia mea, fostele ţări socialiste de aceea şi vor în UE şi NATO, 
pentru că se tem de prăpădul dezlănţuit de Rusia azi, de exemplu, în 
Cecenia. Cu atât mai mult cu cât aceste ţări au suferit de–ajuns după 
al doilea război mondial. Atunci când trupele sovietice înaintau, ele 
devastau totul în calea lor, deposedau oamenii de produse alimen-
tare şi–i sorteau la foame. Cei care astăzi îndrăznesc să vorbească 
rău despre România ar fi bine să ştie aceste adevăruri. Toate ţările de 
pe glob condamnă Rusia, dar numai printre românii basarabeni se 
mai găsesc rătăciţi, care vor să trăiască în aşa–zisul rai rusesc. Mili-
oanele de români plecaţi în Occident trebuie să se înscrie pe listele 
celor care se pronunţă pentru integrarea Republicii Moldova în UE 
şi NATO. Ei au ales această opţiune cu mult înaintea noastră, a celor 
rămaşi în mizeria din Republica Moldova.

*  *  *
Vă doresc la toţi un an bun, cu multe realizări, împliniri, bucurii, 

sănătate. Bunul Dumnezeu să vă aibă în paza Sa.
Dragi ascultători, majoritatea dintre dumneavoastră aveţi copii, 

nepoţi, care au învăţat istoria românilor – cea adevărată, nu cea al-
cătuită la comanda lui Stalin şi a clicii lui. Ar fi bine să–i întrebaţi pe 
ei câte ceva despre istoria Basarabiei, dar şi a patriei noastre Româ-
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nia. Cum se poate să vă spuneţi părerea atunci când nu cunoaşteţi 
adevărul pur, ci numai minciuna comunistă rusă? Rusia este o ţară 
comunistă, ocupantă, un monstru. Din 1918 a dus războaie de ocupa-
ţie a noi teritorii, s–a amestecat în treburile interne a 30 de ţări. Spre 
comparaţie, patria noastră România nu a râvnit la teritorii străine, 
nu s–a amestecat niciodată în treburile interne ale altor ţări, nu a dus 
războaie de cotropire.

Dragi ascultători, oamenii din satul meu de baştină, dar şi părin-
ţii mi–au povestit că, din 1918 până în 1940, conducerea României a 
dat pământ multor oameni săraci, au fost deschise şcoli pentru copiii 
moldoveni români, multe biserici, au fost organizate cursuri de pre-
dare a limbii române minorităţilor naţionale. Deci, românii vroiau ca 
cetăţenii din Basarabia să fie gospodari, să nu arunce gunoiul în stra-
dă, să nu bea, să înveţe bine la şcoală. Basarabenii nu se foloseau de 
lacăte. Atunci când plecau la vecini cu treburi, puneau mătura în uşă 
– semn că nu sunt acasă şi nimănui nu i–ar fi trecut prin cap să intre 
în casă în lipsa lor, cu atât mai mult, să fure. Dar ce ne–a adus Rusia? 
Eu ştiu de la tatăl meu, care, la 22 de ani, a rămas pe front fără un pi-
cior, că înainte de luptă soldaţilor li se dădea votcă, ca să nu înţeleagă 
ce pericol îi paşte. Deci, concluzia este că Rusia a adus la noi hoţie, 
beţie, trândăvie, dezmăţ. Noi suntem un popor creştin, iar toate cele 
enumerate vin de la Satana. Dumnezeu ne–a creat pe noi, oamenii, 
cu raţiune, pentru a putea judeca logic. Dar atunci când unii dintre 
noi vorbesc numai prostii, nu poţi spune despre ei că au substanţă 
cenuşie. Românii basarabeni trebuie să fie uniţi în jurul PPCD, căci 
numai el apără cauza naţiunii. Ceea ce a declarat tovarăşul Voronin 
de la tribuna Parlamentului cred că e o farsă politică, deoarece do-
reşte un nou mandat. Comuniştii susţin corupţia, uitaţi–vă că tova-
răşii Papuc şi Tarlev nici nu sunt atinşi, dar pe ministrul Culturii l–au 
demis. Pentru ce? Noi cunoaştem ce poliţie avem. Cei care nu vor să 
facă carte sau să muncească fizic, se duc să lucreze în poliţie pentru 
salarii bune şi apartamente. Iar ministrul de Interne e aşa cum am 
spus şi cu alte ocazii. Dacă nu ne vom uni şi nu vom face un front 
sau o alianţă anticomunistă, vom dispărea ca naţiune. Noi, românii 
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basarabeni, nu avem nici apartamente, nici locuri de muncă, nici aer 
sănătos, deoarece locuim 111,4 oameni pe un kilometru pătrat. Dar 
unde se vor duce copiii, nepoţii noştri? Robi la ruşi sau în alte ţări? 
Dragi ascultători, gândiţi–vă bine la viitorul copiilor şi al nepoţilor 
dumneavoastră. Doriţi ca ei să aibă o soartă ca a dumneavoastră? Nu 
vedeţi că cei care au plecat în Occident nu doresc să se întoarcă în 
Basarabia din pricina comuniştilor, deci, trebuie să ne ferim de ei. 
Actualele ţări comuniste – China şi Cuba – nu şi–au vândut poporul 
şi economia altor ţări, ca noi.

*  *  *
Comunismul şi fascismul sunt două sisteme social–politice, care 

se bazează pe ură şi care au inversat valorile. Numai că fascismul a 
ucis popoarele altor ţări, în timp ce comunismul – poporul propriu. 
Ororile lor sunt de nedescris. Fascismul cel puţin a fost condamnat 
de Tribunalul Internaţional, iar comunismul – nu. Uniunea Sovietică 
a dus mai multe războaie, aşa–zise de eliberare sau de apărare a creş-
tinătăţii. Din 1919 până în 1922 – războiul civil, 1920, 1936–1939 – în 
Polonia, 1939–1940 – în Finlanda, 1939–1945 – al doilea război mon-
dial, de aşa–zisa apărare a ţării, 1945 – în Japonia, 1922–1931, 1939 – în 
Asia, 1953 – în China, 1956 – în Ungaria, 1968 – în Cehoslovacia, 1961 
– în Vietnam, 1979–1989 – în Afganistan etc. Mai recente sunt ţările 
baltice, Georgia, Karabahul de Munte, Osetia, Abhazia, Transnistria, 
Cecenia…. Câte milioane de ruble, adunate de pe spatele fostelor re-
publici sovietice, au fost aruncate pe vânt, câte sute de mii de oameni 
nevinovaţi au fost ucişi?! Rusia nu poate trăi fără război, de parcă nu 
are ce face. În 1981, se pare, Uniunea Sovietică era gata să înăbuşe 
mişcarea pentru ameliorarea situaţiei sociale din Polonia. De mul-
te ori a fost chemată conducerea Poloniei la Moscova şi presată să 
permită intrarea armatei sovietice pe teritoriul ei pentru înăbuşirea 
revoltei şi a Sindicatului „Solidaritatea“. Spre deosebire de conduce-
rea Republicii Moldova, care a vândut Ucrainei pământul, iar Rusiei 
– economia ţării, conducerea Poloniei nu şi–a trădat poporul Ea a 
spus „Nu“ vărsărilor de sânge. Mă miră faptul că tovarăşul Lucinschi 
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citeşte Biblia. Dar cine dacă nu dumnealui a participat la închiderea 
lăcaşelor sfinte în 1970, la prigonirea feţelor bisericeşti, a profesorilor 
şi studenţilor, pe care îi numea naţionalişti?

Dragi ascultători, e limpede pentru toţi, probabil, că comunismul 
e criminal. El se bazează pe minciună, pe hoţie şi nu doreşte ca oamenii 
simpli să ducă o viaţă mai bună. Comuniştii nu–i susţin pe băştinaşi, ei 
sunt cu Rusia. Pentru a se menţine la putere, comunismul a promovat 
ura faţă de fraţii noştri din România, faţă de tot ce e românesc, faţă de 
intelectualitatea noastră, care ştie prea bine că suntem români, că am 
fost uniţi cu patria noastră România şi apoi rupţi de la sânul ei, că nu-
mai împreună cu ea vom putea scăpa de ruşi pentru totdeauna. Dragi 
fraţi şi surori, un milion de români basarabeni au fugit de calvarul pe 
care ni l–a adus Rusia. Treziţi–vă, oameni buni!

*  *  *
Domnul Valentin Mândâcanu spunea într–un articol publicat în 

anul 1988 în revista „Basarabia“ că fiecare om trebuie să fie la locul 
potrivit. Cred că şi dumneavoastră, domnule Ghenadie, sunteţi omul 
potrivit la locul potrivit. Ce bine ar fi dacă toţi intelectualii ar fi la 
fel. Nu admit nici o scuză din partea intelectualilor care sunt lichele 
ori trădători de neam, mai ales din rândul scriitorilor, ca Gheorghe 
Mazilu, Haralambie Corbu, dar şi prozatorul Ion Druţă. Ei sunt în-
zestraţi de la Dumnezeu cu har, dar sunt de partea Satanei. În loc 
să vorbească oamenilor simpli, celor rătăciţi despre crimele comu-
niştilor pe acest pământ, ei îi induc şi mai mult în eroare. Domnul 
Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfânt, îi îndemna pe oşteni să–şi apere 
neamul, limba, pământul şi credinţa. Dar ce apără lichelele ori tră-
dătorii noştri? Doar propriile interese. Pentru firea omenească este 
caracteristic instinctul de a–şi apăra copiii, căminul familial… Oare 
intelectualii vizaţi nu au copii, nepoţi? Rusia întotdeauna a fost abilă 
în a găsi duşmani chiar şi acolo unde ei nu există, pentru a învrăjbi 
până şi fraţii de acelaşi sânge. Dragi fraţi şi surori, dacă sunteţi cu 
adevărat creştini şi cu frică de Dumnezeu, atunci trebuie să ne cre-
deţi şi pe noi, cei care am făcut de nevoie studii în rusă. Prin adop-
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tarea rusei ca limbă de stat, Rusia doreşte să ne deznaţionalizeze. 
Oare aceasta dorim noi pentru copiii şi nepoţii noştri? Lăcrimăm de 
bucurie atunci când auzim cât de frumos vorbesc româneşte tinerii 
noştri nerusificaţi, cât de descătuşaţi sunt şi cât de liber gândesc. Ca-
lea spre Dumnezeu este calea spre adevăr, aceasta îl face pe om mai 
blând, mai raţional, mai tolerant, dar în limitele rezonabilului. Avem 
puţină onestitate, cuviinţă, cumsecădenie. De ce oare reprezentanţii 
partidelor de dreapta, în loc să se unească, luptă între ei pentru titlul 
de lider? Oare aceasta ar trebui acum să ne neliniştească? Nu! Trebu-
ie să ne neliniştească pericolul transnistrizării, federalizării, care este 
un pericol real.

Rusia rebolşevizează această palmă de pământ cu paşi mărunţi, 
prin tactica sa bazată pe presiuni. Ea, împreună cu comuniştii noş-
tri, pune stăpânire pe sufletele multor oameni prin semiadevăruri, 
corupţie, orgolii, laşitate. Fiecare om de bună credinţă, dar mai ales 
politicienii nu trebuie să se lase pradă acestei politici murdare. Isto-
ria îi va judeca pe toţi. Dragi ascultători, trebuie să protestăm împo-
triva transnistrizării Basarabiei, împotriva oficializării limbii ruse ca 
a doua limbă de stat. Doamne, câtă nevoie avem de unirea tuturor 
românilor basarabeni şi de un conducător ca domnul Druc.

*  *  *
 Dragi ascultători, nu mai am cuvinte să mulţumesc domnu-

lui Oleg şi la toţi colegii săi pentru munca nobilă, pe care o depun 
spre binele neamului românesc din Basarabia. Mă adresez părinţilor 
care şi–au trimis copiii, cu ani în urmă, să facă studii, dorind ca ei să 
fie curajoşi, să fie cu o treaptă mai sus decât ei: de ce nu–i ascultaţi 
acum? Doar ei vor binele – atât vouă, părinţilor, cât şi celorlalţi mem-
bri ai societăţii, vor să nu mai fiţi robii ruşilor, vor ca toţi urmaşii să 
trăiască bine şi să nu fie niciodată în ţarcul rusesc. 

 Acum să vedem de ce suntem contra comuniştilor. De aceea 
că nu au grijă de noi, băştinaşii, care trăim aici de secole. Ei au grijă 
de ruşi şi de Rusia teroristă şi cotropitoare. De Rusia care a nimi-
cit mii de ceceni, între care femei, copii, bătrâni. Deoarece oamenii 
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aceştia vor eliberarea poporului şi a ţării lor de sub jugul rusesc, ei 
sunt numiţi terorişti. Terorişti, de fapt, sunt singuri ruşii, priviţi ce 
au făcut în Transnistria, Abhazia, Georgia, Ungaria, Afganistan, Ce-
hoslovacia. Terorismul înseamnă să omori, să devastezi fără nici un 
motiv. Cât bine ne–a făcut domnul George Soros în ultimii zece ani: 
a trimis la studii în străinătate sute de tineri moldoveni şi i–a asigu-
rat cu burse, a susţinut o sumedenie de programe culturale etc. Dar 
ce–a făcut Rusia pentru noi, băştinaşii? Ea achiziţionează produsele 
noastre la preţuri de nimic, în timp ce pe pieţele străine ele costă de 
două ori mai scump. Un om străin ca George Soros a spus răspicat: 
dacă vom accepta federalizarea, vom deveni colonie rusească pe veci. 
Domnul Soros înţelege că Smirnov este terorist, dar Putin spune că 
nu. Cum să nu crezi că sunt terorişti, după ce Selezniov singur a recu-
noscut că Rusia a organizat războiul din Transnistria pentru a împie-
dica unirea noastră cu România? Iar tovarăşa Ostapciuc îndrăzneşte 
să aducă mulţumiri oficiale Rusiei, poporului rus. Pentru ce? Pentru 
că a ucis bărbaţii neamului românesc din Basarabia? Pentru copiii 
rămaşi orfani, pentru soţiile şi mamele îndoliate? Ea nici nu înţelege 
că, din 1992, economia Moldovei a fost distrusă de Smirnov şi că am 
ajuns cea mai săracă ţară din lume. Comuniştii nu fac întâlniri cu in-
telectualitatea pentru că se tem de inteligenţa lor. Ei se duc la aziluri, 
orfelinate şi mint că le patronează. Din care bani? Din cei primiţi 
sub formă de ajutoare de la America, Olanda, Elveţia? Din ajutoarele 
internaţionale, primite de Republica Moldova, conducerea comunis-
tă nu a investit nici un bănuţ în cultură, învăţământ, medicină etc., 
deci, nu este interesată de prosperarea naţiunii băştinaşe.

Dragi ascultători, vom fi nimiciţi, dacă nu ne vom uni cu ţara 
noastră România. România ne va salva de la pieire. Gândiţi–vă la ur-
maşii noştri!



Partea II
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Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-
treaga echipă! Vreau să vă doresc un Crăciun fericit! Fie ca anul care 
vine să vă aducă noi împliniri, realizări frumoase atât în plan profesi-
onal, cât şi personal. Vă doresc să fiţi şi de acum înainte un simbol al 
patriotismului, al libertăţii, democraţiei şi echităţii sociale, să ţineţi 
capul sus şi să nu uitaţi de cei necăjiţi, pentru că noi, intelectualii 
acestei palme de pământ, numită Basarabia, trăim din munca lor.

Tineretul nostru ar trebui să protesteze mai activ contra ruginii 
comuniste şi a federalizării. Dacă vom sta în expectativă, vom rata 
absolut totul, aşa cum am ratat în anii ’90 ai secolului trecut. Atunci, 
ca şi acum, lichelele noastre naţionale lingeau tălpile ocupanţilor 
ruşi. Ele au trădat şi continuă să trădeze neamul românesc, iubesc 
minciuna şi urăsc adevărul, deci, şi pe Dumnezeu. Tovarăşul Voronin 
vrea sprijin de la SUA, dar se teme ca el să nu fie în detrimentul Ru-
siei. Moldova e o ţară mică, care nu poate să ţină piept unor monştri 
din conducerea Rusiei şi Ucrainei. Ea are nevoie de sprijinul puternic 
al SUA, dar America are alte interese decât ale noastre. Interese ca 
ale noastre are numai România, deci, mai necesară decât toate este 
această alianţă. Ucraina şi Rusia doresc de veacuri dezmembrarea, 
fărâmiţarea României şi ultimele declaraţii ale conducerii Ucrainei 
în problema Transnistriei dovedesc aceasta. Ea vrea ca Transnistria 
să devină un stat separat de Moldova, ca mai apoi să se unească cu ea, 
acaparând bogăţia noastră, a cetăţenilor Moldovei, care locuiesc pe 
teritoriul Transnistriei.

Mii de tineri moldoveni au fost amăgiţi şi duşi la minele de căr-
bune din Donbas şi în alte regiuni, ridicând prin munca lor economia 
Ucrainei. În ce priveşte Rusia, mai mulţi politologi au prezis destră-
marea ei. Chiar şi scriitorul rus Davâdov a spus, în 1984, că imperiul 
numit URSS se va destrăma în curând. Politologul Brezinscki susţi-
ne că Rusia va dispărea ca stat, deoarece populaţia musulmană de 
pe teritoriul ei sporeşte, pe cale naturală, mult mai rapid decât cea 
rusească, iar stocurile uriaşe de armament pot exploda în orice mo-
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ment, cauzând pierderi umane şi materiale irecuperabile. În plus, s–
ar putea ca Japonia şi China să ceară înapoi teritoriile ocupate abuziv 
de ea.

Rusia impune Moldovei un dictat economic, militar (în Transnis-
tria) şi politic. Ea îi corupe pe liderii noştri, astfel influenţând pute-
rea statului în favoarea sa. Dragi ascultători, se vede cu ochiul liber că 
Parlamentul, Guvernul, preşedintele şi toţi comuniştii – foşti şi actuali 
– ne–au vândut Rusiei. Nu trebuie să credem nici unui comunist, de-
oarece comunismul e diavolul întruchipat. Acum, când România este 
invitată să intre în NATO, noi trebuie să cerem sprijin de la ea şi de la 
forurile internaţionale pentru a scăpa de robia rusească.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Fericiţi sunt părinţii dumneavoastră că Domnul le–a 
ajutat să crească un bun român, înzestrat cu har şi devotament.

Aş vrea să discutăm astăzi despre absurditatea declaraţiilor to-
varăşului Voronin, lansate către ţările UE înainte de a pleca la Wa-
shington, prin care cerea ca Republica Moldova să fie sprijinită în 
intenţia sa de aderare la UE şi să fie tratată, sub aspect geografic, ca 
o ţară europeană. Această farsă era, de fapt, pentru domnul Bush, 
tovarăşul Voronin sperând, probabil, să–l facă astfel mai indulgent. 
Prin frazele sale sterile tovarăşul Voronin e deja în UE, iar prin fapte 
– în CSI. Atunci când s–a întors de la Praga, el a avertizat România, 
ţară care a fost invitată să adere la NATO, să nu aibă idei revanşarde 
faţă de Moldova. Cât de duplicitare sunt aceste păreri, şi asta numai 
la două zile după întrevederea cu domnul Bush. Fiind un om inteli-
gent, domnul Bush a fost cu tovarăşul Voronin foarte politicos, deşi 
cunoştea, cu siguranţă, de la domnii Vieru, Saharneanu despre fă-
rădelegile comise de comuniştii din Moldova. Un ultim exemplu al 
acestor fărădelegi: domnul Kupţov a fost demis din postul de minis-
tru pentru a i se da o altă funcţie – cea de director al Terminalului din 
Giurgiuleşti, rămânând. Aşa sau altfel, el rămâne tot omul Moscovei. 
Oare să fie tovarăşul Voronin atât de orb, încât să nu vadă că Rusia 
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ne pune în genunchi, că Ucraina hrăpăreaţă smulge de la Moldova 
noi şi noi teritorii? Cum îşi permite atunci să învinuiască România, 
care de–facto are drept internaţional asupra Basarabiei? Noi, cei tre-
cuţi de 50 de ani, cei care am făcut studii în rusă, ne–am sacrificat 
prezentul, dar nu din vina noastră. Sunt sigură că generaţia tânără 
nu va proceda la fel. Dragi tineri, nu cedaţi, făuriţi–vă un viitor mai 
bun decât al nostru, pentru că îl meritaţi din plin. Voi nu aţi făcut 
facultatea în rusă, nu aţi vorbit şi nu aţi scris în rusă timp de aproape 
40 de ani, dar poate şi mai mult, ca noi. Toţi acei care au fost la câr-
ma Rusiei ne–au tratat, ca specie umană, de pe poziţia superiorului, 
ne–au ignorat. Începând cu anul 1812, Rusia s–a opus prosperării po-
pulaţiei băştinaşe, ne–a ameninţat mereu cu agresiune armată, ne–a 
terorizat spiritual, economic şi politic. Ea refuză cu tot dinadinsul să 
ne trateze ca pe o ţară suverană, pentru că vrea să–i fim pe vecie robi. 
Numai ţara noastră România ne va salva de această năpastă.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi 

echipa dumneavoastră! Sunteţi un adevărat intelectual, care urcă, cu 
fiece zi, tot mai sus pe baricade. Negreşit, viitorul nostru depinde de 
munca istovitoare, pe care trebuie să o depună fiecare intelectual, aşa 
cum faceţi dumneavoastră.

Am rămas uimită la auzul ştirii că ministrul Culturii va fi demis 
doar pentru faptul că Festivalul „Nenea Iancu“ s–a desfăşurat cu în-
târziere. Oare de ce nu e demis primul ministru al republicii pentru 
frauda comisă la Fabrica „Bucuria“, evaluată la 2 mln. de dolari? De ce 
nu se interesează tovarăşul Voronin în al cui buzunar au ajuns cele 2 
mlrd. de dolari, pe care i–a primit Moldova în ultimii doi ani în calita-
te de ajutor material? La noi se fură ca în codru, ziua în amiaza mare, 
iar justiţia moldovenească se are de bine cu racket–irii, hoţii, cu cei 
care încalcă fără neruşinare legea. Din păcate, poporul simplu, în 
frunte cu intelectualii, acceptă liniştit, ca mioara din vestita baladă, 
fărădelegile celor care ne guvernează, celor care sunt obligaţi să stea 
la straja dreptăţii. Oare nu mai există în ţara noastră intelectuali pe 
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care să–i doară sufletul pentru viitorul copiilor şi al nepoţilor noştri? 
Chiar numai banii şi hrana îi atrag pe toţi? Cum va fi viitorul acestei 
palme de pământ depinde de noi toţi: ţărani, muncitori, intelectuali. 
Totuşi, în fruntea maselor trebuie să meargă intelectualitatea, pen-
tru că ea are datoria sfântă de a salva neamul românesc din Basarabia 
de sclavie rusească şi comunistă. Dacă oamenii simpli nu vor asculta 
de cuvântul intelectualilor, vor rămâne robii ruşilor pe vecie. După 
puciul din august 1991, Rusia hrăpăreaţă şi mincinoasă ne–a permis, 
de ochii lumii, să proclamăm independenţa republicii, dar în realita-
te nici gând nu avea să ne lase să scăpăm de sub ciubota sa murdară. 
Ruşii sunt leneşi şi beţivi, de aceea Rusia va pierde tot ce ia de la noi 
fie gratis, fie contra unor sume derizorii. Ea înţelege prea bine că noi 
nu am prins şi că nu vom prinde niciodată rădăcini în regimul impus 
de ea, că rădăcinile noastre sunt acolo de unde ea ne–a smuls cu forţa 
în 1940. Dragi ascultători, nu credeţi nici unui comunist, actual sau 
fost, ascultaţi de intelectuali. Temeţi–vă de pedeapsa lui Dumnezeu, 
deoarece comunismul e Satana în piele şi oase. Noi suntem creştini 
şi trebuie să fim cu Dumnezeu, să optăm pentru adevăr şi nu pentru 
minciuna comunistă. Ţara noastră e România şi numai cu ajutorul ei 
vom fi în rând cu ţările bogate, prospere şi civilizate. Poate că mioara 
rătăcită, Basarabia, va veni, în sfârşit, la turma ei, adică la România?!

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Mă rog în fiecare zi Domnului nostru Iisus Hristos să 
le dea înţelepciune celor care mai cred în ciuma comunistă. Oameni 
buni, chiar credeţi oare că guvernanţii comunişti vor construi o so-
cietate socialistă şi nu una capitalistă? Oare nu vedeţi că, începând 
cu anul 1917, comuniştii trăiesc în capitalismul bogat şi numai noi, 
cei oropsiţi şi mulţi, trăim în socialismul lor sărac? Comuniştii au 
vile, maşini luxoase, câte 2–3 apartamente de stat, conturi în băncile 
străine, posturi înalte şi bine plătite, iar noi, cei din medicină, cultu-
ră, sfera socială, ce avem? Nimic. 46% din numărul total al şomeri-
lor înregistraţi în republică revin tinerilor cu vârsta între 20 şi 25 de 
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ani! Ei nu pot avea apartament, nu pot să–şi întemeieze o familie, să 
aibă urmaşi. Fetele care pleacă peste hotare se prostituează, multe 
din ele se întorc acasă bolnave de sifilis ori de SIDA. Din 1995 şi până 
acum numărul cazurilor de SIDA a crescut în republică de 5 ori! Iar 
după numărul cazurilor de gonoree şi de sifilis Moldova ocupă prin-
tre fostele republici sovietice primul loc, ceea ce înseamnă că ea se 
confruntă cu o catastrofă umană. În ce priveşte drogurile, în prezent 
la evidenţă sunt luate 5 mii de persoane, dar cine ştie câte se află în 
afara ei? În mediul moldovenilor e destul de înaltă şi rata alcoolismu-
lui. Ca să nu mai vorbim de cazurile de tuberculoză, care în ultimii 
cinci ani au sporit de 2–3 ori! Conducerea noastră nu se îngrijeşte 
de cetăţenii ţării aşa cum se îngrijesc conducătorii ţărilor capitaliste 
de cetăţenii lor. Acolo totul se face spre binele omului, în timp ce 
conducerea noastră ne tratează ca pe nişte lucruri mărunte, ca pe 
nişte nimicuri. Ea a declanşat un adevărat genocid împotriva fon-
dului genetic al republicii şi al umanităţii, în general. Multe dintre 
maladiile enumerate anterior sunt sexual transmisibile, însă oame-
nii nu au bani ca să–şi cumpere elementar prezervative şi preparate 
anticoncepţionale pentru a se proteja de ele, ca să nu mai vorbim de 
medicamente. Alcoolismul şi tuberculoza sunt maladii sociale şi pun 
în pericol sănătatea întregii societăţi.

O nedreptate faţă de populaţie este şi lipsa apei calde, a agentu-
lui termic. Ca urmare, avem o mulţime de oameni bolnavi de bronşi-
te cronice, de maladii ale căilor respiratorii. Iar comuniştii mincinoşi 
şi terorişti nu au grijă de cetăţenii ţării, ci de ocupanţii ei. Şi, de parcă 
ar fi puţin ceea ce fac pentru ei, vor să declare limba rusă a doua limbă 
oficială în stat. Nu există o altă ţară în Occident, în care un plagiator 
filolog să întocmească un manual de istorie, în care întâlneşti un mi-
nistru fără diplomă. Iată, ni se cere insistent să plătim pentru servicii 
comunale, dar cum să plătim odată ce nu avem locuri de muncă, iar 
dacă şi avem, salariile sunt prea mici pentru a putea întreţine familia 
şi a plăti, lună de lună, facturile. Ce să mai vorbim despre pensionari 
şi invalizi?! Nu este oare acesta un genocid contra poporului? Nici 
într–o altă ţară de pe glob tarifele la servicii comunale, raportate la 
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salariile şi pensiile cetăţenilor, nu sunt atât de mari, ca la noi.
De la 1917 încoace, comuniştii nimicesc prin diferite metode – fi-

zice, morale, spirituale – popoare întregi, la fel cum ne–au nimicit şi 
continuă să ne nimicească pe noi.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Vă mulţumim din suflet pentru munca pe care o de-
puneţi spre binele poporului românesc din Basarabia. Dragostea şi 
munca dumneavoastră sunt sincere, de aceea aş vrea ca generaţiile 
viitoare să aprecieze la justa valoare tot ceea ce faceţi pentru poporul 
nostru.

Sunt foarte îngrijorată de neunirea noastră, a românilor basara-
beni, de faptul că ne săpăm noi singuri groapă, că ne tăiem creanga 
de sub picioare. Nu găseşti în lume un popor mai dezamăgit de nu-
mărul atât de mare al partidelor şi mai neunit decât poporul nostru 
românesc. Uitaţi–vă cât de uniţi sunt americanii, ungurii, englezii, 
evreii, chiar şi ruşii. Cum se poate ca oamenii fără studii, fără argu-
mente solide să ponegrească un poet, un scriitor, un doctor în istorie, 
aşa cum sunt ponegriţi domnii Matei, Dabija, Moşanu? Cine le–a dat 
dreptul acestor agramaţi să spună că ei nu au condus bine republi-
ca, uitând că pe vremea lor majoritatea parlamentară au constituit–o 
agrarienii comunişti şi rusofonii interfrontişti?!

Dumneavoastră, oamenii simpli, fără studii, neinstruiţi, trebuie 
să ştiţi că scriitorii, poeţii, istoricii fac nespus de mult pentru cultura 
noastră, pentru copiii dumneavoastră, pentru viitorul ţării, în gene-
ral. Un popor fără cultură e ca o turmă de oi. Duşmanii noştri sunt 
nu Matei, Dabija, Moşanu şi alţi patrioţi ai neamului românesc din 
Basarabia. Duşmanii noştri, ai tuturor, sunt comuniştii (cu organiza-
ţiile lor ideologizate de pionieri şi de comsomolişti) şi ruşii mafioţi, 
care ne–au subjugat economic. Nu băgaţi ura în electorat, lăsaţi–i 
pe oameni să–i aleagă pe cei cu carte, profesionişti, numai nu încă o 
dată pe comunişti sau pe ruşi. Dumneavoastră, oamenii simpli, care 
sunteţi, fără îndoială, buni gospodari, aveţi nevoie de sfatul celor cu 
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studii în diverse domenii, pentru că ei ştiu mai bine ce trebuie să fa-
ceţi. Dacă nu vom fi cu dragoste unii faţă de alţii, atunci şi Dumnezeu 
îşi va întoarce faţa de la noi şi vom dispărea ca neam ori pe veci vom 
rămâne robii ruşilor. Dragi intelectuali, nu fiţi indiferenţei faţă de oa-
menii necăjiţi de la ţară, pentru că ei nu au când să citească, iar la te-
levizor nu le arată altceva decât prostia şi minciuna comunistă. Iar pe 
cei care nu vor să recunoască că suntem români i–aş sfătui să citească 
actele de deces ale buneilor, inscripţiile de pe crucile din cimitire sau 
cărţile de pe vremea când părinţii lor învăţau în liceele româneşti.

Acum aş vrea să vorbesc succint despre problema privatizării în-
treprinderilor moldoveneşti de către ruşi. De ce aceştia nu investesc 
în satele şi oraşele lor, căci acolo e o sărăcie îngrozitoare, predomină 
beţia? De ce vin la noi? Pentru a ne lega pe veci de ei ca pe nişte robi? 
Rusia cerşeşte de la ţările înalt dezvoltate aparate şi utilaje moderne, 
invită investitorii străini să–i ridice economia. Atunci la ce ne–ar tre-
bui nouă ruşii, dacă singuri au rămas sub aspect economic în urma 
ţărilor dezvoltate şi acum cerşesc ajutor de la ele? Odată ce ne fac 
numai rău, nu avem nevoie de ei aici, în Moldova. Dacă lor nu le pla-
ce graiul nostru, nu au decât să plece la ei acasă şi să vorbească acolo 
numai ruseşte. Pot pleca împreună cu ei şi cei care au soţul rus ori 
soţia rusoaică, pentru că orice rău în această ţară vine de la ruşi şi de 
la comunişti.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Cât de bine ar fi dacă toţi tinerii ar fi la fel de conştiin-
cioşi ca dumneavoastră, la fel de fideli poporului din care fac parte, 
curajoşi, cu verticalitate şi fără interese meschine. Nu sunt pictoriţă, 
nici poetă, nici prozatoare, dar sunt o fire foarte sensibilă la nedrep-
tate, la rău, la minciună, la indiferenţă. Nu trece nici o zi fără să mă 
doară sufletul pentru această palmă de pământ. Poporul nostru e 
atât de ascultător şi devotat atunci când i se cere să lupte pentru ca-
uza naţiunii, dar, în acelaşi, timp e atât de derutat, minţit, manipulat 
de guvernanţi! Cum se poate explica că în 1989 intelectualitatea a fost 
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în fruntea poporului, iar acum, când pericolul federalizării e atât de 
mare, ea tace? Tac scriitorii, tac oamenii de ştiinţă, tac economiştii, 
juriştii, politicienii.

De ce fuzionează diverse partide, numai ca să inducă poporul în 
eroare? De ce nu fac o alianţă pentru salvarea naţiunii, dacă ele, aces-
te partide, sunt într–adevăr anticomuniste şi optează pentru inte-
grarea în Uniunea Europeană? Iar noi, de ce nu protestăm împotriva 
conducerii republicii, care promovează o politică de rusificare şi ne 
vinde mafiei ruseşti teroriste? De ce nu îndemnăm liderii partidelor 
democratice să se unească, de ce ne certăm? Chiar dacă unul dintre 
liderii partidelor a greşit faţă de alţii, nu se poate trece peste aceste 
supărări? Domnul nostru Iisus Hristos iartă pe toţi acei care greşesc, 
dar sincer se căiesc de greşeala lor. Suntem oameni vii şi este firesc să 
greşim, dar nu aceasta trebuie să fie principalul. Mai principal decât 
toate e salvarea naţiunii. Iată, Rusia face în fel şi chip ca OSCE să 
nu–i mai dea termene de plecare din Transnistria. Smirnov, motivat 
de interese personale, susţine că armamentul e vechi şi că este peri-
culos să fie transportat, dar, în acelaşi timp, nu a permis aducerea în 
Transnistria a celor două instalaţii de distrugere a lui. Câtă minciună 
ascunde politica rusească! Tovarăşul Putin afirma în China că toate 
ţările trebuie să respecte promisiunile făcute în forurile internaţio-
nale. Dar cine nu respectă promisiunile? Rusia, cea care a promis la 
Istanbul că până la 31 decembrie 2002 va pleca din Transnistria, iar 
acum afirmă că nu–şi poate îndeplini promisiunea. Dragi ascultă-
tori, ne paşte un pericol de moarte. Pe de o parte, am putea rămâne 
pe veci sclavii ruşilor, pe de alta, comuniştii instalează tot mai vădit 
dictatura stalinistă din 1937. Face oare să aşteptăm milă de la ruşi ori 
de la comunişti?

Ei nu au nimic omenesc în sufletul lor şi ne calcă fără ruşine în 
picioare, doar ca lor să le fie bine. De aceea trebuie să apelăm la foru-
rile internaţionale cu rugămintea de a cere Rusiei să–şi retragă arma-
mentul şi armata din Transnistria. Şi mai trebuie să cerem ajutor de 
la ţara noastră România, ca ea, fiind pe punctul de a intra în NATO, 
să intervină la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pentru 
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examinarea cererii domnului Ilaşcu privind pedepsirea Rusiei pentru 
crimele comise în Republica Moldova, dar şi a conducerii republi-
cii pentru politica ei duplicitară. Dragi tineri, intelectuali, oare nu 
mai există printre dumneavoastră oameni ca cei din 1918, 1989, care 
să stea în fruntea poporului? Adevărata istorie e făurită de oameni 
cinstiţi, curajoşi, cu verticalitate. Lichelele, trădătorii nu vor rămâne 
în istorie, ei vor fi aruncaţi la groapa de gunoi. Trebuie să explicăm 
oamenilor simpli că nici un comunist nu trebuie să fie ales în viitorul 
Parlament, pentru că ei sunt trecutul nostru. Vă îndemn să salvăm 
neamul românesc din Basarabia pentru generaţiile care vor veni după 
noi. Rusia nu e un crocodil de cristal, ci unul adevărat, care a sfâşiat şi 
înghiţit mai multe popoare. Ne poate salva de el doar România.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Sunt încântată de devotamentul dumneavoastră faţă 
de cauza neamului românesc din Basarabia. Deşi mulţi dintre ascul-
tătorii dumneavoastră au un serviciu, ei caută posibilitatea de a vă 
asculta în fiecare zi.

Vă amintiţi, probabil, că preşedintele SUA, Ronald Reagan, a nu-
mit Uniunea Sovietică „Imperiul răului şi al minciunii“. Ţineţi cont 
de faptul că această apreciere a fost dată de un om care, totuşi, nu 
a simţit pe pielea sa ce înseamnă acest imperiu. Uitaţi–vă ce scrie 
presa rusă despre ultima tragedie de la Moscova, cum tulbură apele, 
cum promovează aceeaşi minciună comunistă, pe care o practică şi 
guvernanţii noştri. Guvernul Republicii Moldova încalcă moratoriul 
impus de Consiliul Europei şi înlocuieşte Istoria românilor cu Isto-
ria Moldovei a lui Vasile Stati, distribuind–o în licee, şcoli, gimnazii. 
Cine a dat această dispoziţie diabolică? Nimeni nu ştie. Nici minis-
trul Învăţământului, nici chiar autorul cărţii. Se recurge la minciună, 
adevărul este alungat din învăţământ, iar limba rusă este introdusă 
în toate sferele, fără ca cineva să se intereseze care este părerea noas-
tră, a băştinaşilor. Ruşii privatizează totul de–a valma la preţuri de 
nimic, înlocuiesc angajaţii moldoveni cu ruşi şi–i lasă pe primii şo-
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meri în propria ţară. Disperaţi, mulţi dintre ei pleacă să muncească 
la negru în ţări străine. De ce ne lăsăm călcaţi în picioare de nişte oa-
meni analfabeţi şi inculţi, care procedează cu noi aşa cum le dictează 
Rusia? De ce nu protestăm împotriva fărădelegilor pe care le comit 
guvernanţii comunişti, deşi suntem conştienţi de faptul că ei încalcă 
drepturile noastre, încalcă Constituţia ţării? Până când vom tăcea?

Acum trebuie să fim uniţi ca niciodată în lupta cu minciuna co-
munistă. Oare nu e suficient că atâtor generaţii la rând le–a fost alto-
ită minciuna sovietică – istoria Uniunii Sovietice, ateismul ştiinţific, 
istoria Partidului Comunist şi alte tâmpenii? Cât mai avem de gând 
să răbdăm aceste nelegiuiri?

Comuniştii îşi permit să schimbe sistemul judiciar după bunul 
plac, se pregătesc să ne „fericească“ cu 39 de raioane, create în locul 
judeţelor, cedează pământul, apărat de năvălitori cu sângele stră-
moşilor noştri, sunt gata să ne federalizeze ţara, aducând regimul 
terorist de la Tiraspol la Chişinău. Altă cale nu avem decât să pro-
testăm. Opinia internaţională trebuie să ştie că noi dorim un regim 
democratic şi nu totalitar, că cerem ca studierea istoriei să se facă pe 
principiile adevărului ştiinţific, iar limba rusă să nu ne fie dată forţat. 
Dragi scriitori, istorici, politologi, jurişti, oameni de bună credinţă, 
de datoria fiecăruia dintre noi e să punem stavilă minciunii în ştiinţă, 
totalitarismului comunist. Trebuie să înţelegem cu toţii că minciuna 
e o piedică în calea spre democraţie, ea distruge personalitatea din 
noi. Numai unirea cu Patria–mamă România ne poate salva de aceas-
tă mocirlă.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Să vă aibă Cel de Sus în pază pentru activitatea ex-
traordinară şi utilă, pe care o desfăşuraţi cu atâta devotament spre 
binele românilor basarabeni.

Vreau să mă adresez în aceste minute tuturor celor care nu vor 
unirea noastră cu Patria–mamă România. Chiar nu înţelegeţi, oa-
meni buni, că cei aproape 1 mln. de cetăţeni moldoveni, care mun-



143

cesc în ţările Europei, deja sunt pentru această unire? Iar a te uni cu 
Patria–mamă România este egal cu a intra în Europa. Odată ce ei nu 
vor să se întoarcă acasă, odată ce îşi iau cu sine copiii, fraţii, surorile 
înseamnă că acolo e mai bine decât în Moldova. Da, ei muncesc foar-
te mult, s–au conformat regulilor economiei de piaţă, legilor interne 
ale ţării în care s–au instalat temporar sau permanent, deci, au ales 
o viaţă mai bună decât aici, la noi. De ce atunci dumneavoastră nu 
doriţi o astfel de viaţă nici pentru sine, nici pentru copiii şi nepoţii 
dumneavoastră, nici pentru noi, cei care râvnim la ea cu tot sufletul? 
E ştiut că, începând cu anul 1990, în România au rămas foarte mulţi 
tineri basarabeni, tot încolo s–au mutat cu traiul şi mulţi scriitori, 
oameni de cultură, medici, jurişti, economişti. Foarte mulţi dintre 
noi au acolo rude, copii, nepoţi. De ce vreţi ca noi să nu ne întâlnim 
cu ei? Oare nu înţelegeţi că Uniunea Europeană, care nici nu doreş-
te să audă de comunism, va cere României să introducă pentru noi, 
basarabenii, sistemul vizelor? Dacă în 1940 ne–a ocupat cu tancurile, 
acum Rusia ne–a ocupat cu ajutorul minciunii comuniste. Oameni 
buni, nu vă băgaţi singuri capul în belea, pentru că aceasta înseamnă 
o moarte garantată în ţarcul Rusiei.

Vă rugăm pe toţi acei cu carte puţină să ascultaţi de vocea tinere-
tului studios: el nu doreşte să trăiască în comunism, în ţarcul Rusiei. 
Dacă v–aţi înfrăţit cumva cu paharul, atunci cel puţin nu amestecaţi 
celor care judecă treaz şi corect să facă ceea ce au de făcut pentru 
popor şi pentru ţară. Comunismul şi Rusia promovează minciuna. 
De trei ani, Rusia luptă contra Ceceniei, acolo nu a mai rămas nimic 
întreg, nu au mai rămas bărbaţi, încât merg femeile să lupte în locul 
lor. Cecenii au cerut demult încetarea războiului, dar Rusia, dimpo-
trivă, s–a străduit să ucidă cât mai mulţi cetăţeni ai acestei ţări. Pen-
tru o ţară ca Rusia aceasta e o mare ruşine, dar nu un succes, după 
cum crede ea.

Aş vrea să vă amintesc că tovarăşul Selezniov a declarat de mai 
multe ori că mărfurile noastre nu sunt acceptate pe piaţa occidenta-
lă, ceea ce este o minciună neruşinată. Rusia le cumpără de la noi la 
preţuri comerciale foarte mici comparativ cu preţul muncii depuse 
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de producători, ca urmare, ea câştigă, iar noi – pierdem. În schimb, 
uitaţi–vă la ce preţuri ne vinde ea nouă gazele, petrolul, energia elec-
trică! Este clar până şi pentru un copil că Rusia ne înşeală cu neru-
şinare, ca să nu vină alte ţări să privatizeze obiectivele noastre ori să 
investească în economia republicii, dorind să ne lege astfel de mâini 
şi de picioare de economia rusească. Ea vrea ca noi să ne transfor-
măm în nişte beţivi, la fel ca şi ruşii săi.

Dragi cetăţeni, dacă am cumpăra gaze, petrol, energie electrică 
de la alte ţări, ne–ar costa mult mai ieftin. Dacă ţările occidentale 
ar investi în economia Republicii Moldova, am scăpa mai repede de 
mizerie. Rusia nu doreşte să fim liberi, ea ne vrea sclavii ei. Nu există 
o altă cale de ieşire din acest impas decât unirea cu Ţara–mamă Ro-
mânia, care e salvarea noastră.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Un mare scriitor rus a spus că frumosul va salva ome-
nirea. Cred că şi cultura, şi şcoala vor salva omenirea. Ascultând cum 
vorbesc conaţionalii noştri, prin ce cuvinte urâte, aduse pe meleagul 
nostru de ruşi, se exprimă, ţi se face ruşine pentru ei, pentru lipsa 
lor de cultură, de carte, de argumente în vorbire. În Occident se face 
şcoală serioasă, diplomele nu se cumpără, ca în instituţiile noastre de 
învăţământ. Cei care îşi doresc o funcţie participă la un concurs, în 
cadrul căruia sunt apreciate calităţile lor profesionale, cunoştinţele, 
intelectul. Pentru a putea adera la UE, populaţia noastră trebuie să 
fie bine instruită, iar la noi şcolile nu se încălzesc cu lunile şi copiii nu 
frecventează lecţiile. Bine ar fi ca în grădiniţe şi în şcoli să se predea 
religia, altfel ce fel de tineri vom educa? O altă lacună gravă constă 
în faptul că programele instituţiilor de învăţământ preşcolar, preu-
niversitar şi universitar nu includ discipline care ar cultiva bunele 
maniere, dragostea de neam, de ţară şi de muncă.

În ţările înalt dezvoltate nucleul societăţii, cel care stimulează 
progresul şi ştiinţa, îl constituie intelectualitatea. La noi, din 1917 şi 
până în prezent, comunismul a pus în capul mesei minciuna, prostia, 
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analfabetismul, incultura. Dragi ascultători, trebuie să înţelegeţi că 
nimeni nu ne va primi în Uniunea Europeană fără cultură, fără carte 
şi fără credinţă în Dumnezeu. Deci, pentru a deveni europeni e nevo-
ie să muncim serios. Mulţi intelectuali sunt copiii unora dintre dum-
neavoastră, de aceea ar trebui să–i credeţi pe ei şi nu pe comuniştii 
necărturari. Un rus a spus că statul său nu poate trăi fără războaie, 
fără violenţă, că el nu poate rezolva problemele altfel decât prin văr-
sare de sânge. Rusia a adus aceste idei aberante şi în ţările ocupate 
de ea. Incultura naşte incultură, de această părere este disidentul rus 
Serghei Kovaliov, care e un cunoscut militant pentru drepturile omu-
lui. Tot el afirmă că cei deprinşi să trăiască în mizerie, cu greu acceptă 
progresul şi cultura.

Omul incult se obişnuieşte cu asemenea viaţă şi vrea să trăiască 
mai departe tot aşa. Oare chiar asta dorim copiilor şi nepoţilor noştri? 
Kovaliov este de părerea că Rusia nu are viitor şi că e sortită la pieire, 
deoarece intelectualii ruşi sunt mai mult preocupaţi de promovarea 
şovinismului decât a culturii. „Adio, Rusie, spune el, noi nu ne vom 
aminti de tine, pentru că vom muri odată cu tine“. Deci, noi, românii 
basarabeni, nu avem nevoie de comunism, nici de Rusia, pentru că 
vom muri odată cu ea. Avem nevoie de Europa, dar în Europa putem 
ajunge numai împreună cu România.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! E foarte bine că sunteţi printre cei care suferă pentru 
soarta naţiunii române din Basarabia, care doresc ca ea să–şi ocupe 
locul binemeritat în Europa.

Probabil, orice om de bună credinţă este îngrijorat de rezultatele 
ultimului sondaj, potrivit cărora comuniştilor le revin 60% din prefe-
rinţele electoratului în alegerile parlamentare din primăvara viitoare. 
Ori lumea e cu totul dezinformată şi derutată, ori comuniştii sunt 
mai uniţi decât forţele de dreapta. Ce se întâmplă cu neamul româ-
nesc din Basarabia? Un milion dintre conaţionalii noştri şi–au luat 
lumea în cap din cauza nevoilor şi a lipsurilor îndurate aici, nimeni 
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nu ştie câţi copii au rămas în grija bunicilor, câţi părinţi bătrâni au 
rămas fără sprijinul copiilor plecaţi la muncă peste hotare, iar sonda-
jele arată că moldovenii preferă comunismul?!

Am sperat că scriitorii noştri vor lua la congresul lor o decizie ra-
dicală, dar nu a fost aşa. Oare nu sunt intelectualii acei care ar trebui 
să aprindă candela cauzei naţionale? Vreau să propun Uniunii Scrii-
torilor să întocmească o listă a scriitorilor şi istoricilor care vor pleca 
în judeţe pentru a lămuri populaţiei pericolul care o paşte în cazul în 
care câştigă alegerile comuniştii. Istoricii şi scriitorii sunt mai con-
vingători în afirmaţiile lor, iar noi va trebui să–i susţinem financiar, 
fiecare în măsura posibilităţilor sale. Sunt convinsă că tineretul nos-
tru vrea în Europa şi nu în ţarcul rusesc. Poate aceste sondaje sunt 
nişte trucuri electorale? Nu m–aş mira să fie aşa.

Dragi lideri ai partidelor de dreapta, faceţi, vă rog, o coaliţie an-
ticomunistă, deoarece oamenii simpli sunt manipulaţi de comunişti 
după placul lor. Totodată, aş vrea să atenţionez electoratul care susţi-
ne PPCD că acest partid este o creatură a KGB–ului rusesc.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! În 1940 Rusia a venit asupra noastră cu tancuri şi cu 
armată şi ne–a ocupat. Acum, iată, 55 de ţări occidentale i–au dat 
sume mari de bani ca să plece din Transnistria, dar ea declară că nu 
poate pleca de acolo în termenele indicate de OSCE. E şi aceasta o 
minciună comunistă, sovietică. Rusia a devenit o ţară teroristă pe 
timpul lui Lenin şi rămâne aceeaşi chiar şi peste 85 de ani. În ţările 
pe care le–a ocupat, inclusiv Basarabia, ruşii s–au instalat cu traiul 
în oraşe, în apartamentele construite de băştinaşi, s–au instalat în 
posturi bine plătite, refuzând categoric să muncească la pământ. Cât 
se poate să–i tolerăm pe ruşi în ţara noastră? Oricât de bun ar fi, 
un chiriaş întotdeauna provoacă disconfort stăpânului. La fel şi ru-
şii creează disconfort populaţiei băştinaşe, împiedică dezvoltarea ei 
spirituală, economică, socială. Atunci când eram împreună cu Ţara 
Românească nu exista atâta beţie, hoţie, trândăvie, minciună. Oa-
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menii erau oneşti, cinstiţi, cuviincioşi, patrioţi. Acum avem atâtea 
lichele şi trădători, educaţi de ruşi,– o naţiune care şi–a trădat ţara, 
părinţii, mormintele, altfel spus, istoria. Ce fel de patrioţi sunt ei, 
dacă s–au împrăştiat prin fostele republici unionale? Măcar limba 
băştinaşilor nu vor –o înveţe! Sutele de mii de ruşi, care au emigrat 
în România, Germania, Franţa etc., au învăţat limba acestor ţări, iar 
ruşii care s–au instalat cu traiul în Moldova – nu vor. În plus, ei sunt 
cei mai mari hoţi, nişte lepădături, nişte puşcăriaşi, nişte beţivi. Iată, 
deci, pe cine stimăm noi şi a cui limbă vorbim – a ocupanţilor. Este 
regretabil faptul că mulţi dintre moldoveni şi–au luat de soţ ori de 
soţie cetăţeni ruşi, rusificându–şi mai apoi şi copiii.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Noi, oamenii trecuţi de 50, dar şi cei tineri trebuie să 
vă urmăm exemplul în ce priveşte iluminarea poporului român din 
Basarabia. Dragi ascultători, vă îndemn şi pe dumneavoastră să vă 
aliniaţi la munca depusă de domnul Oleg şi echipa sa pentru salvarea 
noastră, a tuturor, din mizeria în care ne zbatem.

Din primele clipe ale formării sale, Alianţa Nord–Atlantică a apă-
rat, apără şi va continua să apere securitatea, drepturile şi libertăţile 
ţărilor care au aderat la ea. România este ţara, care a suferit cel mai 
mult de pe urma făţărniciei Rusiei, de aceea se teme, într–o oarecare 
măsură, de ameninţările ei atunci când ne ia apărarea. Cu atât mai 
mult cu cât ea fost în permanenţă acuzată de amestec în treburile 
interne ale Basarabiei. Foarte multe ţări din fosta Uniune Sovieti-
că, din aşa–zisul lagăr socialist doresc să–şi asigure securitatea prin 
aderarea la NATO, pentru că este un apărător şi protector de nădejde 
comparativ cu Rusia.

Uniunea Europeană şi Alianţa Nord–Atlantică s–au dumerit de 
politica duplicitară a Rusiei, Ucrainei, Belarusului şi, desigur, a Mol-
dovei, de aceea au declanşat al doilea val de extindere. Eu cred că 
acum România cu mai multă încredere şi îndrăzneală ne va ajuta să 
scăpăm de ciuma comunistă. Dar multe depind şi de noi: trebuie să 



148

ne unim într–un front sau bloc comun al salvării naţionale. Rusia 
continuă să cotropească Moldova, acaparând cele mai mari între-
prinderi ale ei. Compania rusească, care vroia să privatizeze „Mold-
telecom„–ul, se constituia aproape numai din kgb–işti.

Ruşii vor să pună beţe în roate ţărilor care au ales să adere la 
NATO, mai ales României. Rusia nu poate să se bucure de succesele 
altor ţări, ea doreşte să se răzbune pe ele cu orice preţ. UE şi NATO 
văd prea bine ce prăpăd face Rusia în Transnistria, Cecenia, Georgia 
şi în alte ţări. Ea nu poate trăi fără război. Sper ca poporul nostru să 
înţeleagă, odată şi odată, că ţara noastră este România, numai ea ne 
doreşte binele şi ne poate ajuta să trăim mai bine decât acum. Fiind o 
ţară bogată în zăcăminte minerale, şi economia noastră va funcţiona 
ca în ţările occidentale. În plus, Occidentul nu e cu 12 feţe ca Rusia, 
Ucraina, Moldova, de aceea trebuie să atragem numai investitori din 
Occident şi din România.

Să ne amintim de cuvintele lui Ştefan cel Mare, care ne–a pre-
venit despre năravul Rusiei şi ne–a sfătuit să ne asociem cu oricine, 
numai nu cu ea. Câte secole au trecut de atunci, dar Rusia tot minci-
noasă şi hrăpăreaţă a rămas. În concluzie: trebuie să ne unim cu ţara 
noastră România, ca să avem un trai decent şi prosper.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Când am intrat la facultate, era aceasta în anul 1962, 
Nicolae Testemiţanu, rectorul Institutului de Stat de Medicină, ne–a 
spus chiar la prima întâlnire cu studenţii: „Noi, profesorii, împreună 
cu dumneavoastră, viitorii medici, avem o datorie faţă de poporul 
din sânul căruia facem parte: de a–l ajuta la suferinţă atât fizic, cât 
şi spiritual, de a–l lumina pentru a înţelege de unde venim, de unde 
ne tragem, ce limbă vorbim, de a ne mândri cu strămoşii noştri, de 
a cunoaşte istoria neamului pentru a crea un viitor mai bun neamu-
lui nostru românesc de pe această palmă de pământ“. Sunt sigură că 
dumneavoastră, domnule Oleg, aţi avut mulţi profesori ca Nicolae 
Testemiţanu.
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Am studiat atent interviul acordat Ziarului „Timpul“ de doam-
na Pamela Smith, ambasadoarea SUA în Moldova. Noi o stimăm pe 
doamna ambasadoare, dar nu înţelegem de ce merge mână în mână 
cu Rusia şi ne bagă pe gât federalizarea? Comunitatea mondială ştie 
prea bine ce se întâmplă în Iugoslavia federalizată. Să fie aceasta a 
doua trădare după 1944? Doamna ambasadoare vorbeşte despre mul-
tietnii, multilingvism şi diversitatea culturii moldoveneşti, dar uită 
că în America, deşi convieţuiesc în această ţară o sumedenie de etnii, 
toate cunosc limba de stat – engleza şi că nimeni nu le face auto-
nomii teritoriale după criterii etnice. Să nu cunoască oare doamna 
ambasadoare că sunt oameni care trăiesc în SUA de 10–12 ani, dar 
care nu au cetăţenie americană, deşi au muncit cinstit în toţi aceşti 
ani spre binele ţării?

Dragi cetăţeni, pentru fiecare om vine o vârstă când e mai bine 
să iasă la pensie, deoarece mintea lui nu mai judecă ca în tinereţe. 
Nu aşa e, însă, la noi. Uitaţi–vă câţi boşorogi activează în Parlamen-
tul şi în Guvernul Moldovei! Având mintea afectată de scleroză şi de 
alcool, mai pot ei să conducă eficient ţara, să–i rezolve problemele, 
să–i făurească viitorul? Oare de ce nu au cumpărat cu banii furaţi 
câte un tractor pentru 5–10 persoane, că doar avem în Chişinău o 
Uzină de tractoare? Apoi şi România produce tractoare mici şi uşor 
manevrabile pentru ţărani, ar putea cumpăra acolo, dacă ar vrea. De 
ce guvernanţii noştri nu construiesc uzine, fabrici, ca să creeze locuri 
noi de muncă? Uniunea Europeană a dat republicii 130 mii de dolari, 
dar cine poate spune unde sunt ei? Şi Banca Mondială ne–a dat aju-
tor, numai că cei de la conducere îi cheltuiesc călătorind în interes 
personal în străinătate. Comuniştii sunt ca şi turcii. Aceştia din urmă 
făceau din tinerii noştri mercenari şi–i trimiteau să lupte împotriva 
părinţilor, la fel procedează acum comuniştii. Pe noi, intelectualii, ne 
numesc naţionalişti numai de aceea că ne iubim părinţii, pământul, 
ţara şi limba maternă. Guvernanţii noştri sunt cei mai mari trădători, 
deoarece ne–au făcut robi la ruşi, le–au încredinţat economia ţării şi 
le–au vândut averea ei, ca populaţia să moară de foame ori să fugă de 
aici. Cât mai departe şi pentru totdeauna.
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*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă!
Bunul Dumnezeu i–a dat fiecăruia dintre noi un har, iar noi 

avem datoria de a–l dezvolta, de a ne face cinstit datoria. În toate ţă-
rile Uniunii Europene înaintaşii sunt respectaţi, onoraţi, lucrările lor 
ştiinţifice, de artă, arhitecturale etc. sunt ocrotite de stat, constituie 
mândria lui. Statul nostru, dimpotrivă, nu respectă valorile naţiona-
le, nu le ocroteşte şi nu–i susţine financiar pe creatorii lor. Nicăieri 
în lume Parlamentul nu decide ce istorie să înveţe copiii, ce limbă să 
vorbească, care este originea lor – acestea sunt stabilite de ştiinţă. La 
noi toate se fac pe dos. Cei care nu au cunoştinţele necesare în do-
meniu ne învaţă cum să fim în rând cu ţările Uniunii Europene. Dacă 
guvernanţii noştri vor refuza în continuare să colaboreze cu scriitorii, 
cu artiştii, cu oamenii de ştiinţă, cu intelectualitatea, în general, ei 
vor instaura definitiv mizeria, ipocrizia şi incultura. Nici oamenii de 
afaceri nu pun umărul la dezvoltarea culturii. De fapt, în general nu 
am văzut oameni de afaceri pe care să–i îngrijoreze dezastrul provo-
cat de comunişti.

Este clar că pe guvernanţii noştri nu–i interesează viaţa culturală 
a ţării, ci numai propria situaţie financiară. Ei vor să acumuleze cât 
mai multe bogăţii, dar nu cu propria sudoare, ci cu a noastră. În Mol-
dova intelectualii şi oamenii simpli nu–şi pot permite să frecventeze 
teatrele, sălile de expoziţii, cu atât mai mult nu–şi pot permite să 
cumpere o carte. Dostoievski afirma că frumuseţea va salva lumea, 
dar Moldova trebuie să–şi salveze mai întâi frumuseţea, adică arta, 
cultura, în general, din ghearele comuniştilor. Cele mai memorabile 
în istoria unei ţări sunt faptele conducătorilor ei, celor care asigură 
prosperarea ţării, care făuresc un viitor mai bun pentru popor, noi, 
însă, nu avem ce scrie la acest capitol. Poate că mă repet, dar nu există 
pe glob o altă ţară a cărei conducere să–şi vândă poporul ocupanţilor, 
în care adevărul istoric şi ştiinţific să nu fie recunoscut, aşa cum se 
întâmplă în Republica Moldova. Dacă Ronald Reagan afirma că Uni-
unea Sovietică este imperiul răului şi al întunericului, conducerea 
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noastră încearcă să ne dovedească contrariul – că Uniunea Sovietică 
e raiul luminos şi fericit. Ţările înalt dezvoltate califică drept princi-
pală bogăţie omul, pentru că el dezvoltă ştiinţa, hrăneşte ţara. Con-
ducerea noastră ne tratează ca pe nişte ingraţi, de care pot să scape în 
orice moment. Cum putem ajunge în UE, odată ce conducerea ţării 
promovează peste tot trădătorii, criminalii, necărturarii?

Dragi ascultători, românii basarabeni au plecat în lumea mare 
în căutarea unei bucăţi de pâine, iar în locul lor au venit 800 de mii 
de ruşi şi oameni de alte naţionalităţi. Care ţară ar primi migranţi 
fără acte în regulă şi le–ar acorda cetăţenie? Din câte cunosc, cetă-
ţenia se acordă numai după ce migranţii locuiesc timp de câţiva ani 
în ţara dată, după ce îşi aduc aportul la prosperarea ei şi învaţă limba 
poporului în mediul căruia vor trăi. Nicăieri în lume veneticii veniţi 
de aiurea nu îndrăznesc să ceară autonomie teritorială în ţara în care 
sunt rezidenţi. Moldova este, însă, o ţară a paradoxurilor şi, deci, la 
noi sunt posibile toate. Iar conducerea noastră, în loc să pună capăt 
acestei practici, promovează interesele Rusiei hrăpăreţe şi ocupante. 
Doamne fereşte să credem minciunilor comuniste şi de acum îna-
inte, aceasta ar însemna pieirea noastră ca neam. Nu cred că există 
pe glob o altă ţară care să dăruiască de bună voie avuţia poporului şi 
teritoriul ţării unui stat ocupant, aşa cum face guvernarea noastră 
comunistă trădătoare.

Dacă nu vom alunga ciuma roşie de la noi, s–ar putea să vină tim-
puri când vom întâlni cuvântul „basarabean“ doar în enciclopedii.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă!
Dragi ascultători, noi toţi, de la mic la mare, trebuie să repetăm 

după maestrul Grigore Vieru: „Strigat–am către tine, Doamne“, ca 
Domnul să ne audă şi să ne lumineze, ca nici unul dintre românii ba-
sarabeni să nu fie de partea comuniştilor, care l–au alungat pe Dum-
nezeu din ţară, din casă, din gând, din inimă. Care l–au deportat şi pe 
El în Siberia de gheaţă. Întreaga Europă este cu Dumnezeu şi alături 
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de Dumnezeu, numai comuniştii – cu Satana şi cu Rusia. Europa are 
nevoie de oameni instruiţi, cu carte adevărată, aşa cum se face în ţă-
rile europene. Comuniştii, dimpotrivă, i–au sortit pe copiii noştri la 
analfabetism prin faptul că părinţii nu au cu ce să–i hrănească, să–i 
îmbrace, să–i încalţe, ca să meargă la şcoală. Înşişi comuniştii au pu-
ţină carte, sunt analfabeţi, agramaţi şi vor ca toţi basarabenii români 
să fie la fel, chiar mai inculţi decât ei. Aproape în fiecare sat grădini-
ţele sunt închise, diplomele de studii sunt cumpărate, de exemplu, 
un titlu de doctor poţi să–l cumperi cu 5–15 mii de dolari. În Europa 
aşa ceva nu se admite. Apoi, s–a mai auzit undeva ca un vicepreşedin-
te de Parlament să fie în aceeaşi oală cu mafia, cu cei care fac econo-
mie subterană şi să nu fie pedepsit pentru aceasta? Toţi acei care ar 
trebui să stea la straja securităţii noastre, ei înşişi o subminează. Nu-
mai la noi preşedintele vrea să schimbe Constituţia validată de popor 
şi expertizată de UE, pentru a–şi proteja aliaţii. Constituţia SUA, de 
exemplu, funcţionează din 1787 şi nimănui nu i–a trecut prin cap –o 
schimbe. Din când în când se fac la ea doar unele amendamente.

Dragi ascultători, toţi avem copii şi toţi ne temem pentru sănă-
tatea şi pentru viitorul lor. Atunci de ce ne este frică să intrăm în 
Europa? Numai pentru că ni se cere să fim mai responsabili în tot ce 
facem, aşa cum am fost atunci când am crescut şi educat un copil să-
nătos, onest, harnic? Europa nu suportă făţărnicia, minciuna, trân-
dăvia, beţia. Avocaţii de la CEDO, atunci când au venit la Tiraspol, 
au refuzat mesele copioase, şedinţele în săli luxoase. Ei au cerut să li 
se arate celulele în care deţinuţii au fost ţinuţi vreme de 11 ani, dar nu 
pe cele proaspăt reparate. După cum se vede, ei au intuit făţărnicia 
conducerii de la Tiraspol, de aceea le–au pus propriile condiţii.

Noi, românii basarabeni, suntem un popor muncitor, cinstit, iu-
bitor de carte, dar comuniştii ne–au schimbat firea. Să–l luăm, de 
exemplu, pe Dimitrie Cantemir. Din cei 50 de ani trăiţi, 22 i–a petre-
cut la Istanbul, 12 – în Rusia, cunoştea limbile turcă, greaca veche, 
persana, latina. Şi–a iubit foarte mult poporul şi a dorit să–l vadă 
liber de turci. Fiind un om cinstit, a crezut că Petru I se va ţine de 
cuvânt şi îl va ajuta să elibereze Moldova de turci, dar a fost trădat şi 
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folosit de Rusia în interesul său. Avea mulţi prieteni peste hotare şi 
era foarte deştept. Un diplomat francez spunea despre Cantemir că 
nu a întâlnit vreodată un om atât de cult, inteligent, calm, frumos, un 
comandant de oşti atât de bun şi un părinte atât de iubitor.

Dragi tineri, vă îndemn să luaţi exemplu de la Dimitrie Cantemir 
în ce priveşte dragostea de ţară şi să–l urmaţi.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă!
Cel mai mare capital, pe care îl acumulează omul de–a lungul 

vieţii sale, este Onestitatea. Până în anul 1940 noi, românii basa-
rabeni, am avut acest capital, dar barbarii ruşi, cu comunismul lor 
mincinos, i–au prefăcut pe mulţi în lichele, trădători şi mancurţi. 
Într–un ziar irlandez scria despre noi că nu avem demnitate de om, 
de neam. Irlandezii sunt nedumeriţi de faptul că poporul crede min-
ciunile comuniştilor, că rabdă în tăcere o ţară agresoare şi teroristă ca 
Rusia. Autorul articolului se întreabă de ce poporul nu vrea să scape 
de cizma asupritoare a Rusiei şi nu găseşte răspuns. Oare cetăţenii 
republicii nu înţeleg că copiii lor nu doresc să se întoarcă din ţările 
în care muncesc la negru, pentru că acolo funcţionează principiile 
economiei de piaţă, ale democraţiei, pentru că acolo toţi sunt egali în 
faţa legii – de la cetăţeanul simplu până la preşedinte.

Bine ar fi ca tinerii care nu vor să facă carte ori să muncească fizic, 
dar care aruncă vorbe fără sens cu capul tulbure de beţie, la fel, oame-
nii incompetenţi, care îşi permit să se pronunţe în probleme ce ţin de 
istorie, politică, limbă, originea noastră, să se informeze cât de cât îna-
inte de a se da cu părerea. Ţările europene, dar şi multe altele de aceea 
sunt înalt dezvoltate pentru că acolo intelectualitatea este forţa motri-
ce a progresului., deci, a prosperităţii. La noi, începând cu anul 1940, la 
conducere se află analfabeţii, agramaţii comunişti, mulţi dintre ei fiind 
de vârste înaintate, şi nu lasă intelectualitatea şi tinerii să se afirme.

În opinia mea, la conducere trebuie să vină tineretul care a făcut 
studii în Occident, pentru că parlamentarii şi oamenii în vârstă sunt 
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nostalgici după trecut, după comunism şi nu–i interesează viitorul. 
Dragi tineri, voi aţi studiat Istoria românilor şi cunoaşteţi că tinerii 
din 1918 au fost curajoşi şi buni patrioţi ai acestei palme de pământ. 
Ar fi bine să le urmaţi exemplul.

Reprezentanţi ai Marii Britanii, care ne–au vizitat ţara, afirmă 
că avem femei deştepte şi foarte frumoase, însă guvernanţii noştri 
nu fac nimic pentru a le uşura viaţa, a le asigura un viitor lipsit griji. 
Ele nu au unde să muncească, doar cu sapa şi hârleţul la pământ sau 
la negru în străinătate. Prin atitudinea sa faţă de femei, conducerea 
noastră pune în pericol fondul genetic al naţiunii, viitorul ţării. Mul-
te familii nu au cu ce să–şi întreţină copiii, în alte cazuri, de educaţia 
copiilor nu are cine să se ocupe, deoarece părinţii sunt plecaţi peste 
hotare. Nicăieri în lume cetăţeanul ţării şi limba sa maternă nu sunt 
atât de mult călcate în picioare ca în Republica Moldova. Conducerea 
ţării nu ţine seama de băştinaşi şi de interesele lor, ci dă prioritate 
străinilor, veneticilor, barbarilor ruşi. Economia a dăruit–o aceloraşi 
ruşi, iar pe noi ne–a lăsat să murim de foame. Oare ce se întâmplă 
cu forţele de dreapta, de ce nu se unesc într–un bloc anticomunist? 
Istoria nu va ierta pe nimeni pentru ambiţiile şi orgoliile personale, 
promovate în detrimentul cauzei naţionale. Unire, români!

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi 

întreaga echipă! Nu ţin să vorbesc în emisiunea dumneavoastră în 
fiecare zi, dar atunci când îi ascult pe mulţi dintre cetăţenii noştri, 
turmentaţi de învăţăturile şcolii comuniste, dar şi de beţia adusă pe 
meleagul nostru de ruşi, nu pot să nu spun ce cred. Cunoaştem cu 
toţii că comuniştii au educat o generaţie de mancurţi, adică oameni 
care nu ştiu cine sunt, din ce neam se trag – un soi de oameni fără 
mamă şi fără tată. Spre deosebire de mancurţi, lichelele ştiu de unde 
vin, din ce neam se trag. Lichelismul e şi el de fabricaţie comunistă, 
iar lichelele noastre basarabene sunt mai periculoase decât mancur-
ţii. Dragi ascultători, comuniştii sunt oameni lipsiţi de creier, de ra-
ţiune, iar cei care îi susţin sunt fie degradaţi de beţia, pe care ne–au 
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adu –o „fraţii“ ruşi, fie necărturari, înapoiaţi. Lichelismul basarabe-
nilor e cancerul societăţii noastre. Lichelele basarabene s–au oplo-
şit mai mult în rândurile celor de la conducere. Uitaţi–vă ce lichea e 
domnul Sima, care a eliberat din funcţie 20 de angajaţi – oameni de 
bună credinţă, şi pe cine a luat în locul lor? Pe comunişti, deci, pe 
trădătorii neamului nostru.

Dragi ascultători, copiii dumneavoastră au studii superioare, dar 
nu se pot angaja în serviciu ori dau peste cei care le cer, în schim-
bul angajării, sume mari de bani. Un corupt fără diplomă de studii 
este şi domnul Papuc, pe care Voronin l–a făcut general. În timp ce 
Moscova i–a deschis 4 sau 5 dosare penale, la noi el a fost instituit în 
funcţia de general al Ministerului de Interne. Dar, iată, cum a deve-
nit domnul Gaiciuc general este o adevărată taină. Pe lângă faptul că 
a instaurat în armată o corupţie de nedescris, el admite terorizarea 
soldaţilor noştri basarabeni. Şi sfera medicinei nu e fără păcate, săr-
manele rude ale pacienţilor umblă săptămâni la rând după chirurgi, 
rugându–i să opereze la timp pacientul. Un medic comite o adevăra-
tă crimă atunci când cere bani pentru tratarea copiilor, a bătrânilor, 
în general, a oamenilor simpli.

Dragi concetăţeni, nu vă vindeţi pe 30 de arginţi comuniştilor. 
Tot răul care se abate asupra noastră vine de la comunişti şi de la 
Rusia. Ascultaţi ce spun singuri ruşii de bună credinţă despre situa-
ţia din ţara lor, în care 30% din populaţie s–a alcoolizat. Oare doriţi 
copiilor dumneavoastră o astfel de viaţă? Sunt sigură că nu, de aceea 
vă îndemn să ne unim într–un bloc anticomunist!

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg! 

Atunci când se afla pe patul suferinţei, Ştefan cel Mare s–a adresat 
fiului său Bogdan şi boierilor cu următoarele cuvinte: „Dacă tu, fiule, 
şi voi, boieri dumneavoastră, veţi vedea că nu puteţi ţine ţara, aşa 
cum am ţinut–o eu aproape jumătate de veac, să nu o închinaţi ori-
cui. Dacă vreţi ca fiii şi nepoţii noştri să mai vorbească limba română 
să nu o închinaţi vecinilor, nici ungurilor, dar nici ruşilor, că aceştia 
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dacă vin nu se mai duc din ţară, au să vă treacă la altă credinţă şi o să 
vă silească să le vorbiţi graiul, jugul va fi dublu şi nu veţi stăpâni în 
casa voastră şi vă veţi simţi străini în casa moşilor şi strămoşilor voş-
tri“. Câte generaţii de români au trăit fără a cunoaşte acest Testament 
al Domnitorului, care a fost un profet! Ştim cu toţii că Rusia hrăpă-
reaţă, agresoare şi ocupantă nu a recunoscut în 1918 unirea Basara-
biei cu Ţara–mamă România. Antrenată în terorismul declanşat de 
Lenin în 1940, a pornit din nou cu tancurile peste noi. Am cunoscut 
cu toţii politica de deznaţionalizare şi de ruinare economică, pro-
movată de Rusia, apucăturile ei hoţeşti şi făţarnice. Odată ce con-
ducerea noastră e laşă, docilă Moscovei, odată ce nu apără interesele 
noastre, ale băştinaşilor, atunci noi singuri trebuie să apărăm fiinţa 
noastră naţională.

CEDO a decis ca cei care au comis crime în Cecenia să fie jude-
caţi deopotrivă cu cei care au comis crime în Iugoslavia. Ar trebui ca 
ONG–urile din Republica Moldova şi conducerea ei din 1995 să ceară 
la CEDO ca şi Rusia să fie judecată pentru crimele comise aici. Cred că 
tovarăşul Kasianov de aceea a şi venit în România – să o îmblânzeas-
că, ca ea să nu insiste la CEDO asupra pedepsirii Rusiei. În plus, el a 
vrut să obţină sprijinul României în alte probleme legate de NATO 
şi UE. Câtă făţărnicie conţine diplomaţia Rusiei! Ştie prea bine că nu 
i–a întors României tezaurul naţional, estimat la milioane de dolari, 
furat sub ameninţarea cu tancurile şi dus dictatorului comunist, ştie 
că i–a răpit cel mai mănos teritoriu – Basarabia, că a sechestrat 99% 
din avuţia ei, cu toate acestea, are obraz să ceară României susţinere. 
Dragi fraţi şi surori, nu credeţi nici unui cuvânt spus de comunişti, 
pentru că ei vor să ne facă pe vecie sclavii ocupanţilor.

Dacă nu–i vom spune Rusiei că nu dorim ca soldaţii ei să facă 
parte din forţele pacificatoare, atunci vom rămâne o gubernie ruseas-
că. Să insistăm, deci, ca forţele pacificatoare să fie din ţările Uniunii 
Europene, nu avem nevoie nici de ale Rusiei, nici de ale Ucrainei, 
pentru că sunt agresoare şi hrăpăreţe. Dacă vom cere ajutorul Uniu-
nii Europene şi Statelor Unite ale Americii ele, cu siguranţă, ne vor 
ajuta, trebuie doar să fim mai insistenţi.
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*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă!
Dragi tineri, cei care puneţi mai presus demnitatea decât mila, 

vă rog foarte mult – pe dumneavoastră, pe intelectuali, pe toţi oa-
menii de bună credinţă – să închegăm o organizaţie de rezistenţă 
împotriva guvernanţilor comunişti şi a fărădelegilor comise de ei. 
În 1848, atunci când a început lupta de independenţă, cine era în 
avangardă? Intelectualii, scriitorii, preoţii, care îi mobilizau pe toţi 
acei care aveau aceleaşi idealuri. În 1918 tot intelectualii au fost în 
avangardă, contribuind pe toate căile la realizarea idealului spre care 
râvneau atât de mult – Marea Unire. În 1945–1947 au opus rezistenţă 
sovietizării Basarabiei nişte tineri de 15–16 ani. Unii dintre ei au făcut 
puşcărie, alţii au murit în lagărele sovietice. De ce s–a întâmplat aşa? 
Deoarece poporul nu s–a unit de la mic la mare. Dacă nici acum nu 
ne vom uni, vom fi nimiciţi de maşinăria comunistă şi de ocupanţii 
ruşi. Ei au silit să plece din Basarabia 1 mln. de oameni apţi de muncă, 
capabili să completeze fondul genetic al ţării. Cine sunt acei care au 
rămas să dezvolte economia ţării? Bătrânii şi o mână neînsemnată de 
oameni, mulţi dintre care sunt bolnavi sau înfrăţiţi cu paharul.

Tovarăşul Voronin are mulţi consilieri, sunt oare toţi de–o minte 
cu el? Chiar nimeni dintre ei nu a citit Istoria românilor?

Cum poate tovarăşul Voronin să acuze România de idei revan-
şarde? Mai mare tâmpenie ca aceasta nici că există. El ştie prea bine 
că Rusia a rupt Basarabia din trupul României, dar preferă să o facă 
pe „neznaiul“. Cum putem să mai ducem două juguri – al comuniş-
tilor şi al ruşilor, care au pus mâna pe economia Basarabiei? Dragi 
ascultători, noi suntem oameni vii, neputincioşi şi nu putem să mai 
ducem în spate această robie dublă. Trebuie să protestăm, să opunem 
rezistenţă, să ne apărăm fiinţa noastră naţională. Angola a fost colo-
nia Marii Britanii 400 de ani, dar nu a fost lipsită de limbă, de istorie. 
Dimpotrivă, populaţia ei a fost civilizată, familiarizată cu progresul 
occidental. Ruşii au adus în ţara noastră doar hoţia, beţia şi tot ce–i 
mai rău pentru noi.
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*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Generaţia dumneavoastră e mai degajată, mai inteli-
gentă, cunoaşte mai bine adevărul ştiinţific. Ţara are nevoie de astfel 
de conducători: cu înalte calităţi profesionale, deştepţi, neinfluenţaţi 
de ciuma comunistă.

Am văzut cu toţii comportamentul lui George Bush, preşedin-
tele celei mai democratice ţări de pe glob, în timpul vizitei sale în 
România, cât de călduros i–a salutat el pe oamenii simpli. România 
aştepta, începând cu anul 1944, să vină americanii, dar în locul lor 
au venit ruşii. România şi Basarabia au dus, iar Basarabia continuă 
să mai ducă, un jug dublu: al comuniştilor şi al ocupanţilor ruşi. Din 
fericire, România a scăpat acum de jugul lor şi e liberă.

Când vezi cât de orgolioşi sunt conducătorii noştri, deşi o bună 
parte din ei au puţină carte şi, deci, nu au calităţi profesionale, te mi-
nunezi de îndrăzneala şi obrăznicia lor. Ei sunt cu totul rupţi de viaţa 
oamenilor simpli, care trăiesc în mizerie şi sărăcie. Colhozul rusesc 
i–a făcut pe suspuşii noştri aşa şi i–a învăţat să se umfle în pene. Ei 
sunt cei mai mari hoţi, birocraţi, nişte oameni corupţi fără pic de ru-
şine şi mustrare de conştiinţă. Cum se poate ca noi, oamenii simpli, 
să–i răbdăm atât? Ei nu merită nici pe departe respectul nostru.

Reprezentanţii aşa–zisului partid naţional–bolşevic au avut tu-
peul să arunce în preşedintele NATO cu roşii. Bolşevicii vor să fie 
roabe ale ciumei comuniste cât mai multe ţări, ei nu înţeleg că lumea 
nu mai vrea să audă de ideile lor utopice. Naţiunile sunt date de la 
Dumnezeu şi fiecare om se naşte liber, numai că, iată, mai apar schi-
zofrenici care sugrumă libertatea oamenilor ori a ţărilor întregi.

La summit–ul de la Praga Rusia a fost mai puţin categorică îm-
potriva extinderii Alianţei Nord–Atlantice, poate şi–a dat seama, în 
sfârşit, că trebuie să trăiască în bună înţelegere cu ţările civilizate, 
libere, democratice. Terorismul e periculos pentru toate ţările care 
doresc o viaţă liniştită, normală, liberă. Va trage oare concluzii to-
varăşul Voronin după vizita sa la Praga, după cele văzute şi auzite 
acolo? Eu cred că el nu s–a simţit prea bine văzând în ce situaţie s–au 
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pomenit tovarăşii Kucima şi Lukaşenco, dar ce avea să facă?
Acum aş vrea să mă opresc la cea mai importantă problemă: uni-

rea forţelor democratice din Basarabia. Odată ce găsesc limbaj co-
mun atâtea ţări din cadrul NATO, odată ce se ajută şi se protejează 
reciproc, de ce nu facem lucrul acesta şi noi, de ce nu ne unim într–
un bloc sau alianţă pentru salvarea naţiunii? Oare nu pentru prostia 
noastră suferim atâţia ani, pentru faptul că nu ne–am unit? Oamenii 
care au suferit şi au murit tot pe conştiinţa noastră trebuie să fie. Nu 
mai avem timp de aşteptat, un milion de oameni dintre concetăţenii 
noştri au fugit deja peste hotare. Chiar nu doare faptul acesta pe ni-
meni? Chiar nu dă de gândit?

Dragi tineri, intelectuali, oameni de bună credinţă, vă îndemn să ne 
unim pentru a salva naţiunea. În caz contrar, ne vor înghiţi Rusia ori Ucrai-
na. Haideţi să ne unim cu Patria–mamă România, ea e salvarea noastră.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Sărmana noastră Basarabie are nevoie de cât mai mulţi 
oameni ca dumneavoastră – dârzi, dornici de muncă şi de schimbări 
în bine.

După părerea mea, în Republica Moldova nu chiar atât de multă 
lume susţine minciuna şi prostia comunistă. Puţini dintre românii 
basarabeni sunt la fel de necărturari ca guvernanţii comuniştii. Poate 
unul dintr–o sută îi susţine pe comunişti. Personal, sunt foarte îngri-
jorată de faptul că aceştia din urmă colindă satele şi îmbuibă mintea 
oamenilor, ale copiilor cu ideologia lor. Momindu–i cu promisiuni 
deşarte, îi atrag în organizaţiile de pionieri şi de comsomolişti. Spală 
creierul nu doar copiilor, ci şi adulţilor cu propuneri despre schim-
barea judeţelor în raioane, formarea colhozurilor, sovhozurilor. Oare 
cei care îi susţin pe comunişti, dar şi guvernanţii noştri nu ascultă 
„Europa Liberă“, cel puţin pe ziariştii lor de limba rusă, ca să–şi dea 
seama în care secol trăiesc?

Rusia s–a făcut de ruşine, cerând să fie extrădat cecenul Zokaev, 
dar nici măcar nu are dovezi că e terorist şi organizatorul luării de 
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ostatici în Moscova. Ţările ca Marea Britanie şi Danemarca sunt ţări 
democratice şi nu acceptă minciuna Rusiei. Mai întâi grupul Ilaşcu, 
apoi acest Zokaev… Cred că Rusia va fi nevoită să se lase de veşnice-
le sale războaie din Cecenia, Georgia, Transnistria, Abhazia etc. Sub 
presiunea forurilor internaţionale, Rusia va fi silită poate să–şi retra-
gă muniţiile şi armata a 14–a, iată atunci teroriştii din Transnistria se 
vor duce de unde au venit. Sper că România va ridica în faţa forurilor 
internaţionale problema retrocedării teritoriilor ocupate de Rusia în 
1940. Şi mai sper foarte mult că Bunul Dumnezeu se va întoarce, în 
sfârşit, cu faţa la noi, pentru că dreptatea e de partea noastră. Decenii 
la rând Rusia a promovat minciuna, cred că e timpul ca ea să plăteas-
că pentru răul făcut atâtor popoare. Adevărul va triumfa pentru Ro-
mânia, deci, şi pentru noi, basarabenii. România e ţara noastră, de la 
care Rusia ne–a rupt în 1940 şi altă cale nu avem decât reunirea cu ea. 
Noi singuri, ca ţară independentă, nu vom rezista presiunilor Rusiei.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă a Postului de radio „Antena C„! Sunteţi cel mai aşteptat 
în zilele când se difuzează „Hyde Park“. Munca dumneavoastră nobi-
lă, asiduă şi benefică îi va face poate şi pe alţii mai înţelegători, mai 
luminaţi.

Astăzi aş vrea să vorbesc niţel despre sărăcia cetăţenilor noştri. 
Ceva mai devreme, într–o altă emisiune, ziceam că în ţările occiden-
tale salariile sunt de 7–11 mii de dolari pe lună. Pensiile constituie 
60–70% din salariu şi se indexează în funcţie de inflaţia din ţară. Gu-
vernanţii noştri sunt atât de „deştepţi“, încât fac legi numai pentru ei 
şi în folosul lor. Parlamentarii, de exemplu, au salarii de 5–7 mii de 
lei, iar preşedintele primeşte 10–11 mii, în plus, ei nu plătesc pentru 
servicii comunale. Au grijă guvernanţii şi de viitorul lor, de aceea ad-
optă legi care le asigură pensii de 70% din salariul actual, îşi stabilesc 
o sumedenie de înlesniri. Lor nu le pasă de poporul care i–a ales în 
aceste funcţii, dar care trăieşte în sărăcie, de invalizi, pensionari, co-
pii, ei se îngrijesc de foştii kgb–işti şi veterani ai Armatei Sovietice. 
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Guvernanţilor nu le pasă nici de cultură, învăţământ, toate sunt la 
pământ. Ei huzuresc pe spatele poporului, cheltuiesc sume enorme 
pentru a merge la diverse summit–uri. Tovarăşul Voronin a luat cu el 
la Praga tocmai 16 inşi, ca să spună acolo multe şi de toate şi nimic 
concret. În loc să arate întregii lumi cum procedează Rusia cu noi, 
să spună că ea ţine în Moldova 45 mii de tone de armament şi 2500 
de soldaţi, că nu vrea să plece de aici, că Smirnov face trafic de arme, 
droguri, fiinţe umane, el a vorbit aiureli. Cum să fim noi bogaţi, dacă 
Rusia şi comuniştii ne fură?

România are atâtea zăcăminte minerale şi e atât de aproape, dar 
tovarăşul Voronin nu merge în România, el se duce după ele în Asia 
Mijlocie. Oare ce trebuie să ai în capul tău ca să–ţi permiţi asemenea 
cheltuieli pe spatele poporului, 80–90% din care trăieşte sub pragul 
sărăciei? Tot Voronin ne spune braşoave că, iată, în 10 luni Româ-
nia a făcut comerţ cu Transnistria în valoare de 38 mln. de dolari, de 
parcă noi nu am cunoaşte că 38 mln. de dolari au fost acumulate în 
perioada când Moldova şi Transnistria aveau ştampilă unică. Dragi 
ascultători, conducătorii noştri nu doresc ca noi să mergem pe mo-
şia strămoşească. Ei ne distrug fizic, moral şi spiritual, silindu–ne să 
ne închinăm bisericii ruse, să acceptăm limba rusă, să renunţăm la 
Istoria românilor. Din această palmă de pământ ei tot împart câte o 
bucată ba Ucrainei, de parcă ea, săraca, nu ar avea pământ destul, ba 
găgăuzilor, care au venit în 1812 în calitate de colonişti. Cum se poa-
te ca noi să nu protestăm? Să nu arătăm întregii lumi că guvernan-
ţii noştri instaurează dictatura. Vă îndemn, aşadar, să cerem sprijin 
mamei noastre România în toate forurile internaţionale, pentru că 
numai ea ne poate salva de la pieire.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi 

întreaga echipă! Sunt sigură că munca dumneavoastră inteligentă 
şi consecventă va lumina mintea multor rătăciţi din Basarabia. Vă 
dorim multă sănătate. Fie ca flacăra românismului să nu se stingă 
niciodată.
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Dragi tineri, sunteţi cei mai fericiţi, deoarece sunteţi martori la 
evenimentele pozitive care se produc în lumea civilizată. Aveţi de la 
cine învăţa cum să promovaţi, să implementaţi ideile avansate şi la 
noi în Basarabia. Cu siguranţă, aceste transformări şi reforme vor asi-
gura un trai mai bun cetăţenilor ei.

Tovarăşul Voronin a recunoscut, în sfârşit, că Transnistria este 
implicată în producerea şi vânzarea armamentului, că locuitorilor 
din partea stângă a Nistrului le sunt încălcate drepturile, că aco-
lo se practică traficul de droguri şi de fiinţe umane. Altfel spus, a 
recunoscut că Transnistria e condusă de terorişti, tocmai invers la 
ceea ce afirmă cu atâta obrăznicie Putin. Poate că acum România 
va cere pentru sine calitatea de membru al comisiei pentru soluţi-
onarea problemei transnistrene şi înlăturarea Rusiei şi a Ucrainei, 
care sunt duplicitare şi hrăpăreţe. Câte uzine, câte staţiuni balne-
oclimaterice am construit noi în Ucraina, pe care ea acum refuză 
să le restituie! Noi, studenţii Institutului de Stat de Medicină din 
Chişinău, începând cu anul 1962, am lucrat în fiecare an câte două 
luni la construcţia acestor sanatorii şi acum ea le–a făcut proprietate 
personală. Ucraina nu e cinstită cu noi nici în problema Transnis-
triei, pe care a luat–o, pare–se, sub tutela sa. Oare puţine teritorii a 
acaparat în Basarabia şi în Bucovina de Nord? Cu aşa atitudine, nu e 
considerată o ţară cinstită şi serioasă, de aceea nici la Praga nu a fost 
privită cu ochi buni.

Sper că domnul Ilaşcu va fi acum mai insistent şi va cere la CEDO 
sancţionarea Rusiei şi a Republicii Moldova pentru pagubele morale 
şi materiale, cauzate grupului său. Cu atât mai mult cu cât deţine 
acum destăinuirile lui Putin, Selezniov şi ale altor demnitari ruşi.

 Rusia nu se mai opune extinderii NATO cu înverşunarea de al-
tădată. A înţeles, probabil, că NATO şi–a dat seama de politica ei 
duplicitară şi expansionistă. În plus, NATO a verificat toate acuzaţi-
ile aduse Rusiei de către alte ţări. s–ar putea întâmpla şi altfel: Rusia 
a înţeles, în sfârşit, că ceea ce face NATO în ţările occidentale e mai 
bun, mai civilizat şi mai creştinesc decât ceea ce face ea. De politica 
Rusiei se tem şi Georgia, şi Armenia. Poate de aceea Georgia a decla-
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rat că în viitorul apropiat va adera la NATO, iar Armenia vrea să facă 
acelaşi lucru niţel mai târziu.

Dragi ascultători, aţi înţeles, desigur: comunismul nu are viitor. 
Vă rog, deci, să nu–l mai susţineţi. Nu credeţi utopiei comuniste, 
care îşi dă duhul. De la voi, tinerii, se cere să depuneţi multă mun-
că, chiar foarte multă, pentru a aduce Basarabia în sânul mamei sale 
România. Împreună cu România vom prospera, vom fi în rândul ţă-
rilor democratice. Vom fi trataţi ca o ţară serioasă şi ca un partener 
de nădejde al UE şi NATO. Istoria va păstra numele tuturor acelora 
care au pus umărul la dezrobirea Basarabiei de ciuma comunistă şi de 
ocupanţii ruşi. Trebuie să revenim la criteriile de apreciere a omului 
după contribuţia sa la prosperarea ţării, după onestitatea sa, după 
cumsecădenia şi bunăvoinţa sa, după calităţile sale creştineşti, mo-
rale, spirituale şi profesionale. Dreptatea e de partea noastră. Dum-
nezeu să ne ajute!

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună dimineaţa, 

domnule Oleg! Aşa l–a creat Dumnezeu pe om, încât acesta să tră-
iască nu doar cu plăceri precum mâncarea, petrecerile şi desfătările 
trupeşti. El are şi datorii – faţă de părinţi, de neam, de ţară. Până în 
anul 1940 noi, românii basarabeni, am trăit cu frică de Dumnezeu şi 
cu dragoste faţă de El. Aveam, deci, anumite principii şi obligaţii faţă 
de societate: să nu furăm, să nu ucidem, să nu minţim, să ne iubim 
aproapele, să nu ne întrecem cu măsura în băutură, pentru a nu ne 
transforma în fiară, să cinstim părinţii. Lenin şi exponenţii lui, vechi 
şi actuali, s–au străduit să ne lipsească de aceste principii morale. Ei 
au ucis, au furat, au minţit, au pornit copiii contra părinţilor, altfel 
spus, au propagat ura faţă de cei dragi şi apropiaţi.

Cine a furat averea părinţilor şi buneilor noştri, pe care ei au ago-
nisit–o cu mare greu, dacă nu ruşii care ne–au cotropit în 1940? De 
fapt, ei au procedat la fel cu toate republicile ocupate abuziv. Bolşevi-
cii ruşi până şi pe intelectualii din ţara lor i–au silit să plece, să fugă. 
Mulţi netrebnici s–au îmbogăţit din aceasta peste noapte. Şefuleţii 
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comunişti de rang mai mic furau din colhozuri şi sovhozuri munca 
ţăranilor. Ei se scăldau în bunătăţi – luau de la ferme lapte cu tonele, 
tăiau pentru sine porci şi juncani, în timp ce ţăranii erau băgaţi la 
închisoare pentru câteva kilograme de grâu, luate de la colhoz pentru 
a–şi hrăni familia. Cine v–a furat banii depuşi în bănci, dacă nu co-
muniştii hoţi şi mincinoşi? Pe banii dumneavoastră ei şi–au cumpă-
rat maşini luxoase, şi–au construit vile, magazine, farmacii. Ei con-
tinuă să ne fure şi astăzi prin preţurile mari la produse alimentare, 
medicamente. Dar ajutoarele primite de la diferite ţări, împrumutu-
rile luate de la diferite bănci unde au dispărut, cine le–a acaparat? Tot 
ei, comuniştii. Cine sunt acei care îşi petrec nopţile în baruri, care au 
maşini de lux şi bunătăţile de pe lume? Hoţii comunişti şi odraslele 
lor. Oare noi, românii basarabeni şi copiii noştri, nu merităm o viaţă 
mai bună? Merităm, desigur, dar nu avem folos din munca noastră, 
deoarece comuniştii nu se mai satură de furat şi de minţit, ca să ne 
ţină în robie veşnică. Ocupanţii ruşi sunt ca un ocean care înghite 
totul – munca noastră, sănătatea noastră, viaţa noastră.

Dragi ascultători, îndeosebi cei din sate, nu vă înecaţi amarul şi 
durerile în băutură. Comuniştii vor ca noi să ne transformăm în fiare 
turmentate de beţie, pentru că în această stare nu poţi judeca lucid, 
nu poţi face o alegere corectă.

Ei eliberează din serviciu judecătorii, oamenii cinstiţi şi buni 
profesionişti. Din sistemul învăţământului, de exemplu, au conce-
diat 30 de profesori cu experienţă. În ministerul de resort, ca să obţii 
identificarea diplomei, trebuie să aştepţi mult şi bine. De ce nu cre-
ează guvernanţii noştri pe lângă Ministerul Afacerilor Externe sau la 
secţiile consulare nişte birouri, în care actele necesare să–ţi fie date 
imediat la mână? De ce reprezentanţii Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei nu–i urmăresc pe hoţi, pe trafican-
ţii de ţigări, de fiinţe umane, pe racket–iri? Dragi ascultători, condu-
cerea noastră singură îi apără pe hoţi, pe ucigaşi şi îi eliberează din 
închisoare. În schimb, îi urmăreşte, îi persecută pe oamenii cinstiţi, 
care vor să scape poporul de robia rusească, îi lichidează pe cei care 
vor ca noi să trăim mai bine. Cum credeţi: de ce Uniunea Europeană 
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îi pedepseşte pe cei din Transnistria cu restricţii de călătorie în spa-
ţiul european? Pentru că sunt criminali, terorişti. Ei au furat milioane 
de dolari, iar noi plătim Rusiei pentru gazele consumate de cetăţenii 
Transnistriei. Rusia nu face altceva decât să ne fure, să ne mintă, să 
ne înjosească. Uitaţi–vă câte lucruri frumoase face Compania „Union 
Fenosa“, câte orfelinate şi teatre ajută, pe câţi artişti, interpreţi şi pic-
tori îi susţine financiar. Dar ce fac comuniştii, pe cine ajută ei?

Oameni buni, nu credeţi comuniştilor. Ca şi ruşii, ei nu vor ca 
noi să fim independenţi, să obţinem studii, să trăim bine, să putem 
merge la teatru, să cumpărăm o carte. Ei vor să ne ţină în robie şi în 
întuneric.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Neamul nos-

tru a mai pierdut un om de seamă – pe Nicolae Sulac, perla cânte-
cului popular românesc. Aşa sau altfel, purtăm cu toţii vină pentru 
moartea lui, deoarece prin votul nostru am adus la guvernare ciuma 
comunistă. Dacă bine îmi amintesc, Domnia sa a fost persoana de 
încredere a tovarăşului Mircea Snegur. Câtă nedreptate se face în ţara 
noastră! Hoţii comunişti au pensii de mii de lei, iar Nicolae Sulac 
primea lunar doar 160 de lei! Cine oare a făcut mai mult pentru Mol-
dova: veteranii ocupanţi ai armatei roşii, hoţii şi mafioţii ruşi, comu-
niştii ori Nicolae Sulac? El a vestit pretutindeni despre Moldova, a 
dus în toată lumea faima cântecului popular. Regimul comunist este 
un regim de ocupaţie, de asuprire, de deznaţionalizare, de nimicire 
a poporului nostru prin foame, dar şi fizic, adică prin moarte. Am 
pierdut prea mulţi patrioţi ai neamului nostru: Maria Drăgan, Vasile 
Coroban, Nicolae Testemiţanu, Angela Păduraru, Lidia Istrati, Ion 
şi Doina Aldea–Teodorovici, Gheorghe Ghimpu şi mulţi alţi patrioţi 
ai neamului nostru. Oamenii de artă, de ştiinţă sunt mai sensibili la 
răul pe care l–au făcut şi–l mai fac comuniştii acestui popor, de aceea 
pleacă mai devreme dintre noi.

 Avea dreptate scriitorul rus A. Soljeniţân atunci când spunea 
că patriot al ţării sale e acela care spune adevărul. Cei care îi susţin 
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pe comunişti sunt contra copiilor şi nepoţilor. Am să vă spun de ce: 
deoarece îi fac pentru vecie robi ai ruşilor. Chiar nu vedeţi că oamenii 
care au rămas în Moldova nu au cu ce să–şi plătească întreţinerea, că 
facturile depăşesc de 2–3 ori salariile lor? Ei nu au bani ca să–şi vizi-
teze părinţii, nu au nici de hrană, nici pentru alte necesităţi.

Oameni buni din sate, din oraşe, nu fiţi contra copiilor, nepoţilor 
dumneavoastră. Nu credeţi nici unui comunist!

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Oleg! Îmi face o deosebită plăcere să vă aud vorbind în 
dulcele grai românesc. Generaţia mea a fost rusificată la facultate 
timp de şapte ani, iar după facultate, până în 1989, la serviciu. Eram 
la facultate 10 moldoveni, dar învăţam în limba rusă. De fapt, învă-
ţam de două ori mai mult decât ruşii, pentru că aceştia râdeau de 
noi dacă vorbeam greşit ruseşte. Îmi amintesc şi acum de cuvintele 
profesorului Grabovschi: „Fără demnitate nu există siguranţă, fără 
siguranţă nu există voinţă, fără voinţă nu există neam“. Oare neamul 
nostru românesc din Basarabia e cu ochii legaţi, cu urechile astupate 
şi nu vede, nu aude că guvernanţii comunişti nu sunt capabili să con-
ducă eficient această palmă de pământ, să îndeplinească recomandă-
rile Parlamentului European?

Spun unii că tovarăşul Snegur a furat 2 mln. de dolari şi că nu a fost 
tras la răspundere. Se mai spune că Fabricii „Bucuria“ Tarlev i–a cauzat 
prejudicii de 2 mln. de dolari. Toţi, însă, au luat apă în gură, iar Tar-
lev continuă să conducă fără pic de ruşine Guvernul. Angajaţii CCCEC 
singuri vând mii de litri de alcool, tone de ţigări fără a plăti taxe de stat 
şi se îmbogăţesc din aceasta. Nicăieri pe glob nu se face medicină prin 
corespondenţă, dar la noi se permite aşa ceva! Iată că avem şi la Stră-
şeni un parlamentar – Străistean, care a luat împrumuturi de la bănci 
şi nu le întoarce, terorizează primarii, călugării din Ţigăneşti. În loc să 
fie tras la răspundere pentru aceste nelegiuiri, el e bine mersi.

Republica Moldova trăieşte numai din banii pe care îi trimit aca-
să conaţionalii noştri. Ea se mai ţine şi din taxele plătite de noi pen-



167

tru obţinerea diferitor acte. Recent, a trebuit să–i fac nişte acte fiicei 
mele, care se căsătoreşte în Franţa, şi fiecare din ele m–a costat câte 
190–200 de lei. La Ministerul de Externe cozile sunt enorme, deci, 
oamenii pleacă pe–un cap peste hotare, fug de mizeria în care trăiesc 
aici. Un tânăr povestea, de exemplu, că din familia sa peste hotare au 
plecat 10 adulţi şi doi copii.

Dragi ascultători, să ştiţi că guvernanţii comunişti fură ca în co-
dru şi ne lasă săraci lipiţi pământului. Şi Mitropolitul Vladimir fură 
pe spatele nostru, ca să–şi construiască mănăstire pentru el în Cernă-
uţi. Cât priveşte Mănăstirea Căpriana, în 1995 pentru reparaţia ei au 
fost adunate sume considerabile, chiar şi Ministerul Culturii a dat 40 
de mii de dolari, însă banii au dispărut fără urmă. Dragi ascultători, 
suntem săraci deoarece ruşii au furat 90% din economia Basarabiei. 
În concluzie, noi, băştinaşii, trebuie să fim uniţi, să nu ne vindem 
comuniştilor, dar nici ocupanţilor ruşi.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română! Bună dimineaţa, domnule Oleg 

şi întreaga echipă! O viaţă are omul şi trebuie să o trăiască astfel, încât 
să nu–i fie ruşine de felul în care a trăit–o. Celor care încearcă să ne 
dovedească cât de bine e sub stăpânirea comuniştilor, cât de buni sunt 
aceştia, le–aş spune că nu se deosebesc cu nimic de ei. Iar aceasta în-
seamnă că ei sunt părtaşi la fărădelegile comuniştilor. De când există 
ca stat, Rusia s–a călăuzit de un singur principiu: minciună, cât mai 
multă minciună, iar politica ei internă şi externă a fost întotdeauna 
duplicitară. Ea se străduieşte să dovedească mereu că e pe locul întâi în 
toate, falsificând pentru aceasta chiar şi manualele de istorie. În filme, 
în literatură, în mas –media ea propagă traiul îmbelşugat al cetăţenilor 
săi, faptele de muncă, pe soldatul rus cel veşnic învingător, apărător al 
poporului care a suferit de pe urma războiului. Abia după anul 1990 
a devenit cunoscut că NKVD–ul rusesc a ucis la Hatân peste 4 mii de 
ofiţeri polonezi, învinuind de acest act barbar Germania. Prin 1950 din 
raionul nostru au fost luaţi mai mulţi tineri la aşa–zisele „ФЗО“, chi-
purile, pentru a căpăta o profesie. Printre ei se aflau şi doi unchi de–ai 
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mei. Peste 2 sau 3 luni unul dintre ei a fugit, deoarece, după cum poves-
tea, ruşii îşi băteau joc de moldoveni, condiţiile de trai erau mizerabile, 
iar salariile – foarte mici. Altul s–a căsători acolo şi a locuit 18 ani cu fa-
milia într–o odaie de cămin, tot aşteptând apartament. Până la urmă, 
a fost ajutat de un prieten să–şi construiască o casă, dar a trebuit să–şi 
schimbe împreună cu soţia locul de muncă. La noul loc de muncă nu 
se putea împăca cu furturile, ca urmare, într–o zi a fost găsit mort în 
propria grădină. I–a fost sechestrată fiica. Iată, deci, care e adevărata 
faţă a comuniştilor. Lor li se permite totul, pentru ei nu există legi care 
să–i cheme la răspundere pentru faptele comise. Dacă la noi ar exista 
legi ca în Occident, nu am fi atât de săraci. Dacă vă mai amintiţi, cazul 
lui Clinton a fost cercetat mai mult de un an, pentru a se demonstra 
dacă el se face vinovat sau nu de relaţia cu o altă femeie. În 2004, în 
timpul alegerilor prezidenţiale din SUA, voturile au fost numărate de 
mai multe ori, prin aceasta demonstrându–se că legea e lege pentru 
toţi. La noi, însă, tovarăşul Voronin îi face miniştri pe oamenii fără stu-
dii şi le atribuie gradul de general–maior. Pentru care merite? Pentru 
faptul că a asigurat ordinea publică în timpul summit–ului de la Chişi-
nău! Dar oare nu aceasta era datoria departamentului respectiv?Avem 
scriitori, savanţi cu renume, profesionişti în diferite domenii, care nu 
sunt apreciaţi atât de înalt ca aceste persoane fără carte. Comunismul 
înfloreşte acolo, unde legile nu funcţionează, unde s–au instaurat ha-
osul, hoţia, fărădelegile. Germania, de exemplu, deşi a fost învinsă în 
cel de–al doilea război mondial, prin respectarea de către toţi cetăţenii 
a legilor a devenit cea mai prosperă ţară din Europa. Noi avem nevoie 
de ţara noastră România, numai ea ne va salva de la pieire.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română! Bună dimineaţa, domnule 

Oleg şi întreaga echipă! Aş vrea să–i atenţionez pe acei ascultători 
care mai cred în viitorul luminos „făurit“ de comunişti: Uniunea Eu-
ropeană nu califică comunismul ca ceva bun şi util societăţii. Cu-
noaşteţi că Lukaşenko nu a primit viză pentru summit–ul de la Praga, 
dar şi în alte ţări, deoarece încalcă drepturile omului, promovează 
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o politică dictatorială faţă de poporul belarus. Dorinţa tovarăşului 
Voronin de a se uni cu Belarusul şi de a participa la refacerea Uniunii 
Sovietice ne va aduce în aceeaşi situaţie: Moldova va fi izolată pe plan 
internaţional. Mă întreb de ce oare tovarăşul Voronin nu ia drept mo-
del de dezvoltare democraţia occidentală, de ce ne împinge în ţar-
cul rusesc? Prin Legea privind contracararea activităţii extremiste, 
tovarăşul Voronin îi etichetează extremişti pe toţi acei care optează 
pentru idealurile naţionale, iar aceasta contravine democraţiei, ne 
întoarce la dictatură. Tovarăşul Putin se tot străduia să demonstreze 
Occidentului că cecenii sunt terorişti, dar iată că europenii au apos-
trofat Rusia pentru faptul că a supus măcelului populaţia cecenă şi 
că–i încalcă drepturile. Pe occidentali nu poţi să–i minţi, să le spui 
gogoaşe şi ei să le creadă, aşa cum procedează Rusia cu conducătorii 
noştri. Rusia a fost, este şi va fi cu 12 feţe atunci când vine vorba des-
pre evacuarea armatei sale şi a armamentului din Transnistria. Cum 
se poate aşa ceva: din 2500 de soldaţi nici unul nu a plecat acasă, iar 
din 45 mii de tone de armament au fost evacuate doar 5 mii?! De 
cât timp mai are nevoie Rusia pentru a–şi scoate de acolo armata şi 
armamentul? Dar vedeţi că ea nu se ogoieşte: în loc să–şi evacueze 
armata, ea vrea –o facă acolo pacificatoare. Cum poţi să devii aşa, de-
odată, din ocupant pacificator? Şi cum poate fi implicată în soluţio-
narea acestei probleme Ucraina hrăpăreaţă? Trebuie, deci, să protes-
tăm, să internaţionalizăm problema Transnistriei, trebuie să cerem 
ca la soluţionarea ei să participe ţări dezinteresate. Între altele, mulţi 
intelectuali ruşi tratează corect problema Transnistriei.

Dacă Uniunea Europeană le–ar da mai des peste mâini conducă-
torilor noştri, dar şi celor ruşi, ar fi mai bine. Făţărnicia Rusiei a ieşit 
la iveală şi în timpul eliberării ostaticilor ruşi din Teatrul „Nord–Ost“ 
din Moscova. Oficialii ei au declarat că în timpul operaţiunii de sal-
vare a fost folosită o substanţă narcotică, dar în realitate a fost utili-
zat un gaz paralizant, fapt interzis de convenţia internaţională. Mai 
mult. Spitalele nu au fost informate despre utilizarea acestui gaz. 
Dacă medicii ar fi cunoscut adevărul, ar fi recurs la antidot şi nu s–ar 
fi înregistrat atâtea decese şi complicaţii.
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Duma de Stat a Rusiei a adoptat o lege cu privire la protejarea 
limbii de stat pe teritoriul ei. Este limba rusă cumva în pericol pre-
cum e limba română? Iată, Selezniov cere numirea limbii ruse în 
Moldova a doua limbă de stat, pentru a–i proteja pe ruşii care trăiesc 
pe meleagul nostru. Noi de ce nu cerem ruşilor să–i apere pe cetăţenii 
noştri care trăiesc şi muncesc în Rusia? Şi România intenţionează 
să adopte o lege privind protecţia limbii române, deşi în România, 
comparativ cu Republica Moldova, limba română e privilegiată. Noi 
trebuie să fim uniţi, uniţi şi încă o dată uniţi, deoarece pericolul care 
ne paşte e foarte mare. Numai unirea cu ţara noastră România ne va 
salva de la pieire.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Trebuie să luăm 

în discuţie foarte multe probleme, de aceea vreau ca mesajul meu 
să fie înţeles de toată lumea din republica noastră. Se ştie că o ţară 
devine bogată prin munca cetăţenilor săi, dar şi datorită faptului că 
bogăţia ei nu e furată, acaparată de o altă ţară. Cum putem noi să fim 
bogaţi, dacă, începând cu anii 1812, 1940, Rusia fură bogăţia acestui 
pământ, plătind pe produsele noastre de 4–5 ori mai puţin decât pre-
ţul lor real? În schimb ne vinde nouă gazele, energia electrică, petro-
lul mai scump decât altor ţări. Aproape 90% din economia Moldovei 
se află în mâinile ruşilor. Comuniştii au primit foarte multe ajutoare, 
au împrumutat milioane de dolari de la băncile străine pentru cetă-
ţenii acestei ţări, dar nu au făcut nimic. Nu s–a deschis nici o uzină 
sau fabrică. Moldovenii pleacă în alte ţări, mulţi dintre ei cu tot cu 
familii, şi de acolo îşi ajută rudele rămase în ţară. Numai de la Aca-
demia de Ştiinţe a Moldovei au plecat 154 de doctori şi 54 de doctori 
habilitaţi. Nu este pe glob o altă ţară, din care ar pleca atâţia savanţi, 
iar o ţară nu poate exista şi progresa fără oameni învăţaţi.

Rusia a făcut şi face aceasta intenţionat, pentru că vrea să dis-
trugă fizic, moral şi material intelectualitatea noastră. Ea ştie prea 
bine că o ţară fără intelectuali e ca un avion fără motor. Scopul Ru-
siei a fost şi este să vă distrugă şi pe dumneavoastră, oamenii simpli 
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– ţărani, muncitori, ea vrea să vă obişnuiască cu băutura, deoarece 
oamenii bolnavi de băutură cu timpul se sălbăticesc. Ei nu mai aduc 
folos nici familiei, nici societăţii. În aceste familii se nasc, de regulă, 
copii cu handicap fizic sau mintal. Într–o ţară cu mulţi invalizi nu va 
avea cine să–i întreţină, cine să lucreze ca să hrănească populaţia. Am 
ajuns să fim cea mai săracă ţară din Europa pentru că am permis stră-
inilor să ne conducă ţara, dar şi pentru că mulţi dintre cei care s–au 
înfrăţit cu paharul şi–au pierdut raţiunea. Daţi–vă seama, în sfârşit, 
că Rusia face lucrul acesta intenţionat pentru a ne ţine robi toată 
viaţa – pe noi, pe copiii şi pe nepoţii noştri. Ea vrea să transforme 
Moldova într–o bază militară. Oare o mamă vitregă iubeşte mai mult 
copilul străin decât pe al său propriu? Nu. Rusia îşi va iubi cetăţenii 
săi, poate şi pe lingăii, lichelele noastre, dar nu şi pe noi, oamenii 
cinstiţi. Dragi ascultători, gândiţi–vă bine cine ne–a făcut, ne face şi, 
cu siguranţă, ne va face încă mult rău. Aceştia sunt ruşii, comuniştii, 
precum şi trădătorii noştri, care îi susţin.

Sper că aţi înţeles cu toţii că răul nostru e foarte grav. De aceea vă 
rog să nu furaţi viitorul ţării noastre, al copiilor, nepoţilor noştri şi al 
generaţiilor care vor veni după ei. De fapt, nici nu aveţi acest drept, 
istoria nu vă va ierta.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Aş vrea să–l ci-

tez pe înaintaşul nostru B. P. Hasdeu, care spunea: „Fără dragoste 
nu există istorie, fără istorie nu există Patrie“, iar în contextul acestei 
idei să vorbesc despre prozatorul nostru de excepţie Ion Druţă. Atât 
unul, cât şi altul au îndurat consecinţele regimului ţarist şi, respectiv, 
comunist, însă au înţeles şi tratat în mod diferit suferinţele popo-
rului român. În opera sa, Ion Druţă parcă îi jeleşte pe toţi acei care 
lucrează la pământ, care se confruntă cu lipsuri şi cu nevoi, dar uită 
nu ştiu de ce de sărăcia în care trăieşte intelectualitatea, mai ales oa-
menii de artă. Cum poate Domnia sa să ceară atâţia bani – 800 mln. 
de lei! – pentru o lucrare ca Badea Mior? Cum poate el să accepte 
sărbătorirea atât de pompoasă a zilei sale de naştere, ştiind prea bine 
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că poporul îndură foame, şi cadoul de 1 mln. de lei, oferit de guver-
nanţi? Pentru ce? Pentru susţinerea moldovenismului primitiv sau a 
politicii comuniste aberante? Cu asemenea sume fabuloase câţi oa-
meni de artă ar putea fi ajutaţi?!

 
*  *  *

Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Încă în anul 
1945 Rusia propunea ţărilor europene, participante la cel de–al doi-
lea război mondial, să creeze împreună cu ea un stat federal. Însă 
deoarece Stalin insista ca limba de comunicare în viitorul stat să fie 
rusa, ţările europene au renunţat la această idee, apărând interesele 
propriilor popoare şi, deci, dând dovadă de verticalitate. Tot Rusia a 
propus unirea bisericilor sub conducerea Patriarhiei Moscovei, cică, 
pentru a lupta împotriva catolicismului. Curată minciună comunis-
tă, numai că ţările europene nu s–au lăsat prinse de ea. Numai noi, 
românii basarabeni, i–am permis Rusiei să ne ocupe, să subjuge Bi-
serica noastră străbună.

Căsătoriile cu ruşi şi rusoaice au dat o generaţie de mutanţi, lip-
siţi de codul genetic naţional. Dimitrie Bolintineanu se întreabă:

Ce e viaţa noastră în sclavie oare?
Noapte fără stele, ziuă fără soare.
Cei ce rabdă jugul şi–a trăi mai vor
Merită să–l poarte spre ruşinea lor.

Evreii s–au risipit pe tot globul pământesc. Deşi departe de ţara 
lor, ei şi–au păstrat limba, tradiţiile şi obiceiurile. Cât de săritori sunt 
ei la nevoie cu ai lor! În schimb noi, moldovenii, ne atacăm reciproc, 
vindem interesele naţionale pe 30 de arginţi. Pentru a intra în Europa 
este nevoie să educăm mai întâi populaţia adultă. Generaţia care a 
făcut studii după anul 1989, neinfluenţată de comunism este cu totul 
alta: ea gândeşte liber şi este mai descurcăreaţă decât noi, adulţii. 
Educaţia, instruirea celor mai în vârstă se poate face prin intermediul 
mediilor de informare şi al bisericii. Generaţia tânără poate fi educa-
tă începând cu familia, grădiniţa, şcoala, instituţia de învăţământ su-
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perior, dar şi Biserica noastră are menirea de a propaga Adevărul. Vă 
amintesc că Soljeniţân spunea: patriot e acela care spune Adevărul.

*  *  *
Hristos a înviat! Domnule Oleg, vă doresc dumneavoastră şi 

echipei dumneavoastră un Paşte fericit! Aş vrea să mă adresez în 
cele ce urmează oamenilor simpli care nu înţeleg rolul scriitorilor în 
societate. Vaclav Havel, un scriitor, dramaturg şi disident ceh, care 
a făcut ani grei de puşcărie, a transformat o ţară comunistă în una 
liberă de comunism, care astăzi este membră a UE şi NATO. Dom-
nul Havel nu s–a lăsat influenţat de comunism, nu s–a molipsit de 
goana după avere. Spre deosebire de conducătorii noştri, el a pus pe 
prim–plan cauza naţională şi bunăstarea poporului. El avea multă 
carte, iar conducătorii noştri – doar facultate fără frecvenţă şi şcoala 
de partid. Face oare să ne mirăm de faptul că tovarăşul Voronin lasă 
poporul flămând şi donează 186 mii de dolari pentru reconstrucţia 
cetăţii Brest?!

Preşedintele numeşte în funcţii înalte de conducere oameni fără 
pregătirea necesară, fără studii superioare. Probabil, în timpul în 
care făcea masaj, tovarăşul Voronin s–a gândit că n–ar fi rău dacă 
denumirea Pieţei Marii Adunări Naţionale ar fi schimbată din nou 
în Piaţa Biruinţei. Ţara care nu ştie să–şi apreciere valorile spirituale 
nu progresează. Domnul nostru Iisus Hristos a spus că omul va trăi 
nu doar cu hrană materială, ci şi cu hrană spirituală. Cum se poate 
să urăşti poporul tău şi să iubeşti un neam străin, care te–a robit? 
Întâi Uniunea Sovietică, apoi Rusia au pus şi mai pun prin teroare 
stăpânire pe noi. Aceasta fac şi comuniştii noştri: ne terorizează, in-
duc lumea în eroare pentru a se menţine la putere. Cum se poate ca 
parlamentarii să adopte legi care sunt în favoarea lor, dar în defavoa-
rea unui popor întreg? De ce conducerea noastră nu ia exemplu de la 
ţările occidentale, dar se ţine cu mâinile şi cu dinţii de Rusia? Rusia 
nu e văzută cu ochi buni nici de majoritatea ţărilor occidentale, nici 
de SUA. Probabil, ea singură înţelege că nu poate să concureze cu 
armatele Marii Britanii şi SUA.
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Nu ştiu dacă altă ţară desfăşoară alegeri atunci când 1 mln. din 
populaţia sa lipseşte de acasă, dar iată pe conducerea noastră faptul 
acesta nu o deranjează deloc. Concetăţenii noştri pleacă în Occident 
deoarece nu mai pot suporta mizeria din Republica Moldova. Am au-
zit acest răspuns de la ei timp de două luni, când îmi perfectam nişte 
acte la Ministerul Justiţiei şi la Ministerul Afacerilor Externe. Doar 
aderând la UE ne–am putea alinia la ţările civilizate, cu o democraţie 
avansată.

*  *  *
Hristos a înviat! Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! 

Butoiul cu pulbere se află în CSI, deci, ne putem aştepta în spaţiul ei 
la explozii sociale. Iar Uniunea Europeană şi NATO nu doresc să aibă 
la hotarele lor un butoi cu pulbere. Moldova, între altele, mai plăteş-
te şi aşa–zisele cotizaţii de membru al CSI.

În Transnistria, după cum se ştie, se află principalele întreprin-
deri energetice ale Moldovei, cu toate acestea, noi suntem nevoiţi să 
ne înjosim în faţa teroriştilor smirnovişti cu rugămintea de a nu sista 
livrarea energiei electrice. Fiind la hotar cu NATO şi UE, Moldova 
este acum foarte avantajată, numai că guvernanţii noştri nu sunt ca-
pabili să înţeleagă ce–i bine şi ce–i rău. Dacă vom adera la Uniunea 
Europeană:

Vom primi ajutor financiar nerambursabil;
UE ne va ajuta cu tehnică, cu experienţa lor pentru a ne ridica din 

mizeria în care ne aflăm acum:
Concetăţenii noştri, plecaţi la muncă peste hotare, se vor întoar-

ce acasă, pentru că vor avea aici de lucru;
Calitatea învăţământului nostru se va ridica la nivelul celui euro-

pean, deci, va deveni posibilă implementarea tehnologiilor avansate;
Dacă vom adera la UE, atunci fraţii noştri se vor convinge că do-

rim cu adevărat să ne rupem de CSI.

Integrarea noastră în Uniunea Europeană este o cale de a salva 
tânăra generaţie şi de a păstra identitatea neamului nostru. Dacă noi 
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vom insista să intrăm în UE, atunci şi cetăţenii din Transnistria vor 
înţelege că e mai bine în UE. Ştim că tovarăşul Voronin vrea ca Mol-
dova să se integreze în Uniunea Europeană doar împreună cu Rusia. 
Dar de ce nu se întreabă el oare dacă UE o vrea în familia sa pe Rusia, 
ţară în care domneşte cea mai mare corupţie, în care se practică omo-
rurile la comandă şi în care 30% din populaţie s–a alcoolizat?

Dacă vom adera la UE, poate ne va fi ruşine de incultura noastră 
şi vom tinde să ne perfecţionăm, să ne unim ca fraţii, să devenim 
buni patrioţi. Ciuma comunistă a distrus tot ce are omul mai scump 
– omenia, cumsecădenia, bunăvoinţa. Iar UE şi SUA, dimpotrivă, vor 
ca toate ţările să devină democratice, presa să fie liberă, oamenii să 
fie egali în faţa legii. Deci, salvarea noastră e în Uniunea Europeană, 
dar nu în Comunitatea Statelor Independente.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Am ascultat dis-

cursul aşa–zisului domnul Nicolae. El nu este de vină. De vină este 
şcoala sovietică, care a pus accentul numai pe cantitate, dar nu şi pe 
calitate. Am spus şi cu multe alte ocazii că diplomele noastre nu sunt 
valabile nicăieri în Europa. Eu sunt de părerea că intelectualitatea 
noastră trebuie să creeze un Consiliu al elitei intelectualităţii, care să 
fie în fruntea naţiunii şi să–i arate calea cea dreaptă. Spre regret, par-
tidele politice nu se susţin reciproc, nu se unesc, iar, ca urmare, nu au 
promovat un candidat unic la alegerile pentru Primăria municipiului 
Chişinău din partea forţelor democratice.

Intelectualitatea şi tineretul au iniţiat în 1918 o mişcare popula-
ră puternică. Ei erau trup şi suflet pentru cauza naţiunii, uitând de 
orgolii şi de interese personale. Câtă muncă au depus atunci intelec-
tualii, liceenii, ofiţerii noştri, care cutreierau localităţile Basarabiei 
şi explicau oamenilor adevărul istoric, le arătau calea pe care trebuie 
să meargă în continuare. Despre Ziua Victoriei americanii au spus 
că actele despre încheierea războiului au fost semnate la 8 mai 1945 
de un ofiţer rus la Londra, iar Jukov a cerut ca la 9 mai să fie semnat 
încă o dată, de el personal, actul de capitulare a Germaniei. Cât de 
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surzi şi miopi trebuie să fie aceşti rătăciţi, numiţi „eliberatori“, care, 
la 28 iunie, au venit cu tancurile peste noi, care ne–au alungat de aici 
şi ne–au ucis intelectualitatea! Sub aspect economic, spiritual, ling-
vistic şi moral, Rusia ne ţine şi acum în ghearele sale. Totuşi, după 
evenimentele din Afganistan şi din Irak ea şi–a dat seama că UE şi 
SUA o neglijează, că nu iau în seamă părerile ei. Altfel spus, SUA şi 
alte ţări înalt dezvoltate i–au şters nasul unei atât de „mari puteri“, 
cum se considera singură pe sine Rusia. Ea se opunea cu înverşunare 
extinderii NATO până la Prut, dar iată că acum UE şi NATO se apro-
pie tot mai multe de hotarele cu CSI. Totuşi, chiar şi în pofida acestui 
fapt, Rusia mai vrea să rămână dictator în fostele republici sovietice. 
Deci, odată cu federalizarea, care ni se impune de la o vreme încoa-
ce, Moscova se va muta la Chişinău sau la Tiraspol. Mă întreb: oare 
SUA, UE, dar mai ales România nu au înţeles şmecheria Rusiei? Cred 
că România ar trebui să fie precaută în această problemă. Ea nu ar 
trebui să ratifice acordul cu Rusia până când nu va fi soluţionată pro-
blema teritoriului şi a Pactului Ribbentrop–Molotov.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română! Bună dimineaţa, domnule 

Oleg! Noi, românii basarabeni, suntem conştienţi de faptul că in-
tegrarea în Europa este responsabilitatea fiecărui cetăţean, dar mai 
ales a conducerii de vârf. Chiar astăzi, la ora 18.30, cineva explica aiu-
rea ascultătorilor Radioului Naţional că noi, cică, trebuie să intrăm 
în UE numai împreună cu Rusia, fiindcă avem cu ea relaţii foarte 
strânse. Ce au relaţiile cu Rusia cu integrarea în Uniunea Europeană? 
Noi plătim Rusiei pentru tot ce luăm de la ea şi chiar mai mult decât 
am plăti altor ţări. Dar oare ea ne plăteşte pentru faptul că reţele-
le sale electrice, conductele de gaze tranzitează teritoriul republicii 
noastre? Dar pentru utilizarea căii ferate? Nu, desigur. Republica 
Moldova, fiind de sute de ori mai mică după teritoriu decât Rusia, o 
poate duce oare în spinare pe aceasta? Bineînţeles că nu. Apoi, Rusia 
e la mii de kilometri de Moldova, în timp Uniunea Europeană se află 
chiar la hotarul cu ea!
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Suntem noi independenţi ori nu? Guvernul Sturza a depus ce-
rerea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar 
foarte curând a fost demis de către comunişti şi ppcd–işti, pe când 
Guvernul Tarlev nu a depus nici un efort pentru reactualizarea aces-
tei cereri. Şi Parlamentul s–a temut să facă măcar un pas în sensul 
acesta, ca să nu o supere cumva pe matuşka Rusia, acest balaur roşu.

Pentru a se putea integra în UE, fiecare ţară trebuie să întruneas-
că mai multe criterii, cum ar fi:

Promovarea reformelor în justiţie, care la noi e aservită comuniş-
tilor şi, deci, nu e obiectivă;

Privatizarea şi nu „prihvatizarea“ sau închinarea bunurilor acu-
mulate de popor balaurului roşu;

Restructurarea administraţiei publice locale etc.
Avem personalităţi de excepţie, genii precum Eminescu, care 

prin opera lor nemuritoare ne–au dus demult în Uniunea Europeană. 
Creaţia lor nu mai aparţine doar naţiunii române, ea face parte din 
valorile universale inestimabile.

Toată lumea a auzit, probabil, ce a spus domnul Socor: „Uniu-
nea Europeană îl invită pe tovarăşul Voronin la Bruxelles, ca să spu-
nă acolo clar ce alege. Ori Uniunea Europeană, adică un trai decent, 
prosperitate alături de ţările dezvoltate, ori Comunitatea Statelor 
Independente, adică sărăcie, mizerie, o mlaştină fără fund, fără li-
bertate şi democraţie“. Acesta este ultimul colac de salvare pentru 
noi, după cum afirmă domnul Socor. Oare îi va ajunge înţelepciune 
tovarăşului Voronin să spună un „Da“ hotărât Uniunii Europene? Re-
publica Moldova vrea libertate, prosperitate, democraţie. Poate că 
UE şi NATO vor soluţiona şi problema Transnistriei. Rusia şi Ucraina 
vor rămâne simple spectatoare, iar România îşi va ocupa locul bine-
meritat, având drept de veto în această problemă stringentă, căci ea 
nu poate fi nicidecum indiferentă faţă de noi.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Dacă am sta să 

analizăm de unde au apărut pe meleagul nostru corupţia ori mita, nu 
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va cere mult timp să constatăm că ele au fost aduse din Rusia. Mulţi 
dintre dumneavoastră cunosc de la bunei şi părinţi că pe vremea lor 
uşa casei nu se încuia cu lacăt, pentru că nu existau hoţi, iar orice 
problemă se rezolva fără mită.

Haideţi să facem o analiză a maşinăriei comuniste din 1917 şi 
până în prezent. Bolşevicii au ucis intelectualii şi gospodarii, le–au 
confiscat averile. În safeul lui Dzerjinski, de exemplu, au fost găsite 
zeci de kilograme de diamante, bijuterii de valoare, monede scumpe. 
Brejnev, care a fost conducătorul comunist al Moldovei, împreună 
cu fiica sa, au acumulat şi ei bogăţii imense pe spatele poporului. În 
zilele noastre, în Rusia, timp de un an, au fost ucişi 108 oameni de 
afaceri, parlamentari, ziarişti care scriau adevărul. La fel procedea-
ză şi guvernanţii noştri: îşi însuşesc banii primiţi de la organizaţiile 
internaţionale, amendează companiile străine, dar nu şi cele ruseşti, 
desigur. Sunt corupţi şi iau mită până şi angajaţii CCCEC, deoarece la 
noi o mână spală pe alta. Ei toţi ignoră legile, dar într–o zi butoiul cu 
pulbere va exploda, totuşi. SUA şi UE au înţeles, probabil, care este 
politica mârşavă a guvernanţilor ruşi, dar şi a celor moldoveni.

În Rusia, pe lângă corupţie, predomină încă două maladii: alco-
olismul şi jocurile de noroc, într–un cuvânt, risipa banilor şi a bunu-
rilor. Noi, desigur, nu rămânem în urma Rusiei. Corupţia domneşte 
în toate structurile statului şi la toate nivelurile, începând cu con-
ducerea de vârf a ţării. Dar parcă în Transnistria nu avem mafioţi, 
hoţi, oameni corupţi veniţi din matuşka Rusia? Ruşii care au venit pe 
capul nostru, au fost ei oare deportaţi aici precum conaţionalii noştri 
în Siberia? Ba nu i–a deportat nimeni, ei au venit la noi ca ocupanţi, 
hoţi, mafioţi. Rusia ne cere să nu–i numim terorişti, dar cine sunt ei, 
dacă nu terorişti adevăraţi, care au conturi şi vile în Occident? Noi, 
băştinaşii, ce avem? Nimic. Noi suntem sclavii lor. Numai alături de 
România şi de Uniunea Europeană vom supravieţui ca neam.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Oleg! Vreau să mă adresez acum tuturor celor care i–au 
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votat pe comunişti: oare nu aveţi părinţi sau bunei care au suferit de 
pe urma călăilor comunişti, oare nu înţelegeţi că comunismul e un 
putregai care trebuie aruncat din casa noastră? Din povestirile bu-
neilor şi ale părinţilor ştiu că comuniştii sunt cei mai mari hoţi, tero-
rişti, mincinoşi, trădători, antihrişti, analfabeţi. Astfel sunt ei carac-
terizaţi şi în materialele de istorie – nu doar de istoricii români, dar 
şi de mulţi istorici străini. Încă Panait Istrati în lucrarea sa „Spove-
dania unui învins“ a descris teroarea conducerii comuniste în frunte 
cu Stalin – urmaşul teroristului nr. 1 Lenin. Jefuia populaţia Rusiei şi 
Dzerjinski – safeul lui era ticsit cu obiecte din aur, argint, diamante şi 
alte bunuri. În 1940 cine a pus mâna pe cele mai bune case ale depor-
taţilor români sau ale refugiaţilor, dacă nu comuniştii? Ei au format 
colhozuri şi sovhozuri, considerând averea noastră drept a lor. Tot 
comuniştii ne–au furat banii de la bancă, iar pe noi ne consideră robii 
lor. Însă noi suntem oameni liberi, creaţia lui Dumnezeu, şi nu scla-
vii ruşilor! Guvernanţii comunişti rusificaţi îşi fac salarii de mii de 
lei, iar nouă ne dau bănuţi, care nu–ţi ajung nici de trai, nici pentru 
plata comunalelor, nici pentru a–ţi vizita părinţii bătrâni şi bolnavi.

Dragi ascultători, cum aţi putut să faceţi un asemenea rău co-
piilor dumneavoastră şi celor care vor veni după noi alegându–i la 
conducere pe comunişti, oare nu ştiţi că ei nu vor să trăiască în co-
munism? Rusia ne ţine strâns în ghearele ei murdare de sângele oa-
menilor nevinovaţi, ucişi în cele 82 de conflicte armate sau războaie, 
pe care le–a dus în 34 de regiuni şi ţări. La fel, de sângele cetăţenilor 
noştri morţi în războaie, deportaţi, siliţi să îndure foame.

Căsătoriile cu ruşii sau rusoaicele fără frică de Dumnezeu îi 
transformă pe cetăţenii noştri în lichele, trădători, ei pierd dragostea 
de ţară şi de neam, pierd credinţa şi, în scurt timp, nu se deosebesc cu 
nimic de consoartele lor, ba chiar devin mai răi. Nu am auzit vreodată 
ca comuniştii care au deportat, au ucis, au distrus biserici şi mănăs-
tiri să se fi pocăit. Stau în biserici ca nişte manechine, doar ca să–i 
vedeţi dumneavoastră, să credeţi că sunt peste măsură de evlavioşi 
şi să–i alegeţi din nou la conducerea ţării. Comuniştii au infiltrat oa-
menii lor şi în rândul feţelor bisericeşti. Dragi ascultători, comuniştii 



180

sunt contra poporului băştinaş, a scriitorilor, intelectualilor, contra 
predării religiei în instituţiile de învăţământ, prin urmare, ei sunt 
contra lui Dumnezeu, a progresului.

Priviţi cum Rusia barbară şi–a trimis reprezentantul său pentru 
a ne sili să acceptăm federalizarea cu teroriştii din Transnistria, să nu 
cerem evacuarea trupelor ruseşti şi înlocuirea lor cu trupe pacifica-
toare ale NATO şi UE. Eu cred că sunteţi de acord cu mine: noi nu 
avem nevoie de federalizare şi de trupele ruseşti.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Oleg! Aţi vizionat cu toţii filmul în care un copil pierdut 
în junglă a fost găsit după mai mulţi ani petrecuţi între fiarele sălba-
tice şi a fost adus în societate. Fireşte, el nu s–a putut obişnui cu viaţa 
omenească normală. Un alt copil a trăit în cuşca unui câine vreme de 
cinci ani şi, atunci când a fost adus într–un mediu habitual normal, 
el nu s–a putut adapta la acest mediu. La fel e şi conducerea noastră, 
care a trecut şcoala sovietică prin corespondenţă şi a învăţat să tră-
iască în minciună, hoţie, lipsă totală de inteligenţă, să exploateze pe 
cei de–o seamă cu ei. Oare pot ei să ducă o viaţă omenească norma-
lă? Nu, viaţa lor se aseamănă cu a celor doi copii. Ţara şi poporul nu 
au decât prejudicii de la o conducere crescută în jungla comunistă, 
care nu poate soluţiona problemele – nici pe cele interne, nici pe cele 
externe. Nu sunt nici intelectuali, nici inteligenţi. Un om inteligent 
este un bun patriot, un creştin adevărat, un om milos. Deci, îi ajută 
pe cei săraci, nu–şi vinde neamul, nu–şi trădează colegii, prietenii, 
nu poate minţi. Conducerea noastră îşi cumpără diplome de studii 
superioare, grade ştiinţifice, posturi, dar nu poate cumpăra intelect, 
inteligenţă. Dragi fraţi şi surori, comunismul înseamnă prostie, min-
ciună, hoţie, trădare de neam. Risc să mă repet, dar aduceţi–vă amin-
te cum conducătorii noştri îi rugau pe europeni să le explice încă 
o dată lucrurile – pe înţelesul lor. Comuniştii sunt atât de înapoiaţi 
încât nici măcar nu pot să–i înţeleagă pe intelectualii europeni. Ţara 
noastră nu merită o astfel de conducere.
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Aş vrea să vorbesc şi despre jurnaliştii noştri, care ar trebui să 
respecte deontologia profesională, să nu–i ponegrească pe fraţii noş-
tri în campania electorală, să fie echidistanţi şi să nu–i susţină făţiş 
pe idolii lor sau pe cumetri. Mă doare şi altceva. Ar fi bine ca aleşii 
poporului din localităţile rurale să dea asigurări în scris că nu pretind 
la apartamente sau case în Chişinău, pentru ei ar trebui să existe un 
hotel separat. În caz contrar, va continua hoţia cu apartamentele în-
cepută de Ostapciuc, Stepaniuc, alţi parlamentari şi miniştri. Oame-
nii simpli stau la rând câte 20–30 de ani pentru a primi un cuibuşor 
cât de mic, în timp ce guvernanţii îşi cumpără pe banii poporului 
apartamente luxoase într–un an sau doi.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Vă mulţumim că spargeţi gheaţa din inimile celor care 
nu cunosc prea multe despre ororile comunismului sovietic, că alun-
gaţi întunericul din mintea lor şi le aduceţi lumină în suflete, poate 
le daţi chiar un pic de speranţă.

Dragi ascultători, în special cei tineri, voi sunteţi cei care veţi fău-
ri viitorul acestei palme de pământ. Numai unirea noastră, a tuturor, 
– intelectuali, ţărani, muncitori, oameni de bună credinţă – ne va adu-
ce la realizarea idealului nostru, pe care atât de mult îl râvnim. Dacă 
aţi observat, comuniştii tulbură iarăşi minţile oamenilor. Ei l–au luat în 
campania lor electorală pe satrapul Ivan Bodiul, fost secretar al PCRM 
timp de 20 de ani. Oare de ce nu l–au invitat în gaşca lor şi pe prozato-
rul Ion Druţă? Tovarăşul Bodiul se face a nu înţelege că comunismul 
rusesc a distrus omenescul din trei generaţii. Maşinăria comunistă i–a 
transformat pe oameni din fiinţe umane în târâtoare. Au existat, ce–i 
drept, patrioţi care i–au opus rezistenţă, dar neunirea noastră, laşita-
tea, căsătoriile mixte cu cetăţenii ruşi, râvnirea la posturi înalte au frânt 
elanul înaintaşilor şi aspiraţia lor spre o viaţă decentă, spre prospera-
re spirituală şi morală. Ciuma comunistă ne–a interzis să ne gândim la 
Dumnezeu, la fraţii noştri români, la ţara noastră România. Prin propa-
ganda lor satanică, promovată în mas –media, în grădiniţe, universităţi, 
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în adunările de la locul de muncă, au infiltrat în conştiinţa oamenilor 
ideologia comunistă. Bodiul a uitat deja, ori se preface că a uitat, câte 
cărţi a distrus după bunul său plac, câte filme au fost nimicite şi câte au 
fost ticluite la comanda sa, câte mii de tone de pesticide a împrăştiat, 
împreună cu Jucenko, pe pământul nostru, care e cel mai bun din Euro-
pa. Tot el i–a băgat în închisoare pe domnii Vâşcu, Postolache, Ghimpu, 
Şoltoianu, Usatiuc şi alţii. Dar câţi patrioţi au fost lăsaţi fără un loc de 
muncă! Amintiţi–vă de domnii Coroban, Moşanu, Testemiţanu şi alţii.

Dragi tineri, voi nu aţi suferit atât de crunt de pe urma minciunii 
comuniste ca cele trei generaţii de până la voi. Ceea ce se cere de la 
noi acum e să ne unim de dragul celor care vor veni după noi, să le asi-
gurăm o viaţă fără comunism, ca ei să poată trăi în adevăr, în credinţă 
şi în frică de Dumnezeu. Ceea ce nu au reuşit să facă patrioţii noştri 
Nicolae Costin, Gheorghe Ghimpu, Ion şi Doina Aldea–Teodorovici, 
Ion Dumeniuk, Ion Osadcenco, Lidia Istrati, Ion Vatamanu şi mulţi 
alţii trebuie să faceţi voi.

Dragi ascultători, vă îndemn să fiţi atenţi la alegeri, să nu credeţi 
nici o lichea comunistă şi să promovaţi tinerii profesionişti, patrioţii 
şi adevăraţii români, care nu s–au molipsit de comunism. Priviţi–i 
pe parlamentarii noştri, parcă–s nişte sperietori de vrăbii. Sunt nişte 
conservatori cu judecata împietrită, incapabili să facă ceva bun pen-
tru băştinaşi. Numai unirea cu ţara noastră România poate schimba 
această situaţie, ne poate salva de la pieire.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune! Bună dimineaţa, domnule Oleg şi în-

treaga echipă! Doamne, oare ce se întâmplă cu noi, românii basara-
beni? Mulţi dintre noi nici nu au auzit de la părinţi şi bunei despre 
cele 10 porunci, date de Dumnezeu. Unii, ca să trăiască mai bine, 
îşi vând comuniştilor părinţii, fraţii, surorile, neamul întreg. Cei cu 
funcţii înalte se vând unor ţări agresoare şi ocupante precum Rusia. 
De fapt, cel mai grav nu e faptul vânzării în sine, ci faptul că ei vând 
odată cu aceasta interesele noastre naţionale, dăruiesc vrăjmaşilor 
bunurile agonisite cu greu de întregul popor.
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Dragi ascultători, pe de o parte, suntem săraci din cauza incapa-
cităţii conducerii noastre de a gestiona corect treburile în stat, pe de 
altă parte, guvernanţii noştri nici nu doresc să trăim bine. Ei ne aruncă 
cu bună ştiinţă în mlaştina Rusiei şi speră că nu vom ieşi niciodată la 
mal. Oare chiar nu înţelegeţi aceasta? Uitaţi–vă cum Mişin susţine un 
politician criminal, cum a eliberat din funcţie pe procurorul care in-
strumenta acest caz. Oare tătuca Voronin nu cunoaşte toate acestea? 
Cunoaşte, desigur, dar simulează că luptă cu corupţia. Un alt tovarăş 
– Sima – i–a făcut fiului său atestat cu note de 9 şi 10 în timp ce el în-
văţa numai pe 5, ba şi student la ASEM l–a făcut. Tot tovarăşul Sima 
a eliberat din serviciu 20 sau 24 de oameni oneşti, între care şi Anatol 
Mocrac, şeful Departamentului Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport al 
Primăriei municipiului Chişinău. În schimb soţia tovarăşului Stepa-
niuc, învăţătoare la clasele primare, este angajata tovarăşului Sima!

Vreau să vă amintesc în acest context că la ULIM a fost deschisă o 
nouă facultate cu profil medical fără frecvenţă şi pe bază de contract 
– unica de acest fel în lume. Doamne fereşte să ajungă cineva dintre 
noi pe mâinile unui medic absolvent al acestei instituţii! De corupţia 
existentă în acest domeniu nici nu mai vorbesc, pentru că este ceva, 
pur şi simplu, îngrozitor. Vreau să cred că printre medicii din genera-
ţia mea sunt profesionişti cu mâinile curate şi cu sufletul neîntinat, 
pentru că este vorba de cel mai mare dar dumnezeiesc – viaţa omului! 
Medicii care îşi permit să întindă mâna spre buzunarul unui om ne-
căjit de boală comit un mare păcat în faţa lui Dumnezeu. Dacă stai să 
analizezi, constaţi că, de fapt, în societatea noastră nu există cel pu-
ţin un domeniu neafectat de flageluri precum corupţia, protecţionis-
mul, lăcomia de bani. Noi vorbim despre corupţia din Transnistria, 
Rusia, Ucraina, dar conducerea noastră cu cine a concrescut dacă nu 
cu mafia din aceste regiuni şi ţări? Ea minte fără neruşinare că nu are 
bani pentru a majora salariile, pensiile şi bursele, dar, paradoxal, are 
bani să–şi cumpere maşini luxoase, să–şi construiască palate sau să 
călătorească în străinătate cu săptămânile. Ce este aceasta, dacă nu o 
veritabilă risipă de bani? Tovarăşul Iovv, de exemplu, a organizat un 
incendiu, ca să i se aloce 700 mii de lei pentru reparaţia biroului său.
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Dragi ascultători, aţi auzit ca guvernanţii noştri să repare şcoli, 
grădiniţe, drumuri, calea ferată, care nu a mai fost reparată de 30 de 
ani? Dar câte biserici a construit conducerea noastră? Nici una. Deci, 
conducerea noastră e ca o fântână fără fund. Gândiţi–vă la copiii şi la 
nepoţii dumneavoastră, nu credeţi nici unui comunist.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Oamenii de 

bună credinţă din Basarabia trebuie să fie îngrijoraţi de faptul că 
forţele democratice nu au înaintat un singur candidat la funcţia de 
primar general al municipiului Chişinău. Ne–am învăţat a zbura ca 
pasărea, a înota ca peştele, dar fraţi nu am învăţat să fim, cu părere 
de rău. Comuniştii au făcut doar şcoli de partid, deci, o pregătire pro-
fesională foarte slabă. Ei nu au fost educaţi în spiritul unor valori şi 
principii democratice, prin urmare, pentru ţara noastră nu pot face 
nimic bun. Nu înţeleg cum îndrăznesc să ceară ziariştilor să le facă 
o imagine bună, dacă aceştia au datoria sfântă de a promova numai 
adevărul?! În caz contrar, ei riscă să devină mincinoşi, ca şi comuniş-
tii. Forurile internaţionale nu au ochii legaţi ca oamenii noştri de la 
ţară, ei văd şi înţeleg prea bine aceste minciuni comuniste.

În ce priveşte discursul tovarăşului Voronin la Atena precum 
că Moldova ar dori să adere la Uniunea Europeană, cred că el mai 
curând îşi doreşte preşedinţia Consiliului Europei, pentru a putea 
specula că se bucură de simpatia europenilor, cât şi pentru a primi 
o sumă frumuşică de bani. În loc să fie recunoscător României, care 
va adera curând la NATO şi UE şi care susţine integrarea noastră în 
aceste foruri internaţionale, tovarăşul Voronin vine cu propunerea 
de federalizare a Republicii Moldova.

Smirnov nu deportează cetăţenii în Siberia, el a adus Siberia în 
Transnistria şi a luat locul lui Beria. Smirnov are vile în Occident, 
conturi în băncile străine şi călătoreşte foarte des cu avionul în Ci-
pru. De ce nu blochează oare UE şi SUA conturile teroriştilor trans-
nistreni în băncile străine? În plus, Transnistria livrează armament 
Macedoniei, Ceceniei şi Africii, ea nu doreşte să rămână în urma Ru-
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siei care, începând cu anul 1970, l–a înarmat pe Saddam Hussein. 
Comuniştii din Republica Moldova nu cedează în fărădelegi celor 
din Transnistria: este cunoscut că şi aici, la noi, oamenii incomozi 
puterii fie dispar, fie sunt închişi după gratii. Atât conducerea de 
la Tiraspol, cât şi cea din Chişinău s–a înfrăţit cu lumea criminală, 
care subminează economia ţării şi pune în pericol existenţa noastră. 
Dragi ascultători, vă îndemn să ne unim şi să apărăm cauza noastră 
naţională, în caz contrar, noţiunea „român“ va putea fi întâlnită doar 
în enciclopedii. Misiunea OSCE în Moldova apără interesele Rusiei şi 
ale Transnistriei, de aceea în soluţionarea conflictului transnistrean 
trebuie să se includă UE şi SUA.

Noi dorim ca trupele ruseşti să plece cât mai curând din Trans-
nistria cu tot cu armament, iar în locul lor să vină trupele NATO.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Oleg! Nu cunosc din care surse mincinoase s–a inspirat 
teroristul nr. 1 al bolşevismului rus – Lenin, ştiu doar că predecesorii 
săi Marx şi Engels au spus adevărul despre noi, românii. Engels scria, 
de exemplu, că 99% din populaţia Basarabiei o constituie românii, 
fapt recunoscut şi de teroristul Lenin. Marx scria în 1871 că ruşii co-
lonişti cotropitori au luat locul austriecilor, ei şi–au schimbat doar 
blana, în timp ce năravul lor de cotropitor şi jefuitor a rămas acelaşi. 
Simţim acest nărav pe pielea noastră şi azi. Dovadă e tendinţa Ru-
siei de a scumpi preţul gazelor până la 85 de dolari pe mia de metri 
cubi. În consecinţă, Moldova urmează să plătească Rusiei 1,7 mlrd. 
de dolari, 700 mln. dintre care constituie datoria Transnistriei. De ce 
oare conducerea noastră nu cere Rusiei să plătească pentru faptul că 
gazele ei tranzitează teritoriul Moldovei în drum spre Europa? Şi de 
ce nu lasă Transnistria să se descurce singură cu datoriile acumulate? 
Sau de ce nu i le stinge Rusia, dacă tot o protejează? Rusia ne şan-
tajează cu aceste datorii, pentru că vrea în locul lor 15 întreprinderi 
moldoveneşti. Cum poţi să fii atât de mărginit, încât să nu înţelegi că 
Rusia ne fură, pur şi simplu, economia? Stimaţi ascultători, oare nu 
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înţelegeţi că Rusia ne vrea pe noi, românii basarabeni, vite de muncă, 
că hoţii comunişti Snegur, Lucinschi, Voronin ne–au vândut Rusiei? 
Faptul că de la o vreme au început cu toţii să creadă în Dumnezeu nu 
este decât o minciună. Un vicleşug, prin care vor să obţină voturile 
dumneavoastră. Focul sfânt de la Ierusalim a fost adus în schimbul a 
20 mii de dolari, acumulaţi pe spinarea noastră. Dacă ei doresc ca noi 
să–i credem, de ce umblă cu minciuni? Biblia spune că lucrul acesta 
e un păcat. De ce îi bagă la dubă pe cei care spun adevărul, iar hoţii 
continuă să jefuiască pe vechi? Ciuma comunistă e ca buruiana rea: o 
tai, iar ea mai tare se înmulţeşte. „Iarba“ comunistă nu tăiată trebuie, 
ci smulsă cu tot cu rădăcini şi aruncată să se usuce. Comunismul tre-
buie stârpit şi aruncat la groapa de gunoi.

Omul e comoara lui Dumnezeu şi îi este dat de la El să trăiască 
liber, fără să i se bage cu forţa în minte sau în suflet o idee mincinoa-
să. Omul este o fiinţă raţională şi trebuie să trăiască conform moralei 
creştine adevărate, nu celei kgb–iste a Mitropolitului Vladimir.

Dragi ascultători, să fim uniţi în cuget, în simţire şi în fapte. Nu-
mai unirea ne va salva de cotropitori, de ciuma comunistă. Să fim noi 
înşine, dar nu mutanţi, mancurţi, lichele, trădători. Să spunem un 
„nu“ hotărât federalizării şi să cerem la CEDO pedepsirea agresiunii 
ruse din 1992. În plus, trebuie să insistăm ca Rusia să–şi respecte an-
gajamentele privind evacuarea trupelor şi armamentului din Trans-
nistria în termenele stabilite.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Oleg! Cunoaştem cu toţii ce prăpăd făceau jefuitorii 
ruşi, căci aşa îi numea Karl Marx în cartea sa „Despre români“. Sub 
pretextul eliberării din 1940, ei ocupau şi jefuiau casele gospodarilor, 
intelectualilor basarabeni, permiţându–le să ia cu sine doar ceea ce 
credeau ei de cuviinţă. Este limpede, aşadar, că toate au pornit de 
la hoţii şi cotropitorii ruşi. Venind peste noi cu turma, ei au creat 
aici nucleul lor de hoţi şi de mafioţi. Împreună cu trădătorii noştri, 
ocupanţii ruşi întocmeau listele aşa–zişilor culaci şi–i deportau în 
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Siberia, acaparau casele cele mai bune şi averile oamenilor. Tot ei au 
format colhozuri şi sovhozuri, silindu–i pe oameni să se înscrie în ele 
şi sortindu–i astfel la munci grele, chinuitoare. Cei veniţi la noi de 
aiurea şi–au creat reţele de rudenii, prieteni, cumetri, care continuă 
să ne exploateze pe noi, băştinaşii. Este regretabil că foarte mulţi din-
tre noi uită de faptul că, patru generaţii la rând, românii basarabeni 
sunt robii ocupanţilor ruşi comunişti.

Agramaţi, fără studii, inculţi, comuniştii au furat în 13 ani mi-
lioane de dolari, construindu–şi case lor, părinţilor, copiilor, rude-
lor. Spre regret, tovarăşul Snegur nu a avut curajul să–i pedepsească 
pe Sangheli, Bulgaru, Iovv pentru mârşăviile lor. Probabil, se simţea 
cu musca pe căciulă sau îl aveau ei cu vreun păcat–două la mână. 
Tovarăşul Lucinschi a adus în legalitate partidul bolşevic, a anulat 
atestarea demnitarilor la cunoaşterea limbii de stat. Nu l–a pus la 
închisoare pe Eugen Hrişcev pentru faptul că a furat 3 mln. de lei în 
perioada când era rector sau pe Vladimir Ţurcanu, care e acum am-
basador extraordinar şi plenipotenţiar al RM în Rusia, sau pe fostul 
ministru al Apărării Pavel Creangă. Dar tovarăşul Voronin? Acesta îi 
protejează deschis pe Mişin, Papuc, Sima, Tarlev, Gaiciuc şi întreaga 
gaşcă de hoţi şi escroci.

Dragi fraţi şi surori, oare chiar nu vă doare sufletul pentru soarta 
copiilor şi nepoţilor dumneavoastră? Salvaţi–i, înlăturând din calea 
lor comuniştii, hoţii şi tot gunoiul din societatea noastră!

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Oleg! Din punct de vedere geografic, noi ne aflăm în 
Europa, dar modul nostru de gândire nu e nici pe departe european. 
O ţară africană ca Angola s–a opus cu înverşunare invaziei armate a 
Uniunii Sovietice. Angolezii nu au acceptat să fie sclavii ruşilor, dar 
europenii se consideră mai presus decât oamenii de culoare, de ce 
atunci am acceptat–o noi, cei care pretindem că suntem europeni? În 
86 de ani de robie rusească „fraţii de la Răsărit“ au întunecat minţile 
multora dintre dumneavoastră şi i–au molipsit de boala lor numită 
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beţia, însoţită de trândăvie şi fudulie deşartă, de cultul personalităţii 
etc. Din păcate, părinţilor şi buneilor noştri nu are cine să le poar-
te de grijă, cine să le explice ce e bine şi ce–i rău. Oare nu ar trebui 
să facem aceasta noi, copiii lor, care am fost trimişi să facem carte? 
De exemplu, să le spunem că guvernanţii noştri au dăruit pământul 
strămoşesc Ucrainei. Că au jurat să respecte Constituţia ţării, dar în 
realitate tovarăşul Voronin o calcă în picioare. Şeful statului a jurat să 
apere interesele poporului, dar în realitate apără interesele ocupanţi-
lor ruşi, a promis să dezvolte economia republicii, dar în realitate dă 
de pomană ruşilor tot ceea ce a făurit acest popor.

Dragi concetăţeni, Rusia e o ţară ocupantă şi agresoare, care a 
nimicit peste o sută de popoare, le–a furat bogăţiile şi le ţine în să-
răcie. Priviţi cum îi susţine pe teroriştii smirnovişti! Nici vorbă să le 
ceară suma de 700 mln. de dolari, pe care i–o datorează Rusiei pentru 
gaze. Dimpotrivă, ea cere –o plătim noi! Cum oare nu înţelegeţi cât 
rău ne–a făcut Rusia în atâţia ani de ocupaţie?! Noi nu avem de la 
ea nici un bănuţ, dar îi plătim mult mai scump pentru gaze, petrol, 
energie electrică decât cetăţenii ruşi. Iar dacă e aşa, nu avem nevoie 
de ea, noi avem nevoie de Uniunea Europeană, care ne va ajuta finan-
ciar, fără să ceară banii înapoi. Rusia vrea să facă împreună cu noi o 
Uniune Militară, ca să ne stoarcă de bani pentru înarmarea ei, cum a 
procedat şi mai înainte. Dacă vom accepta integrarea în UE, toţi ce-
tăţenii republicii vor putea călători în Occident, fiind controlaţi doar 
o singură dată la Vamă.

După ceea ce s–a întâmplat în anul 2001, când au venit comuniştii 
la putere, am rugat toate partidele de dreapta să facă un front comun 
al salvării naţionale ori o alianţă în frunte cu un consiliu constituit 
din personalităţi. Mulţi lideri de partide consideră că sunt trimişii lui 
Dumnezeu pe pământ şi vor numai în Parlament. Cât se poate oare 
de răbdat neunirea noastră? Pentru cauza naţională, pentru salvarea 
neamului românesc avem nevoie de unire. Dar şi de proteste contra 
federalizării şi transnistrizării. Va trebui să cerem insistent ca UE şi 
NATO să ia în vizorul lor problema Transnistriei.
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*  *  *
Bună dimineaţa, popor român! Bună dimineaţa, domnule Ena-

che! Suntem un popor creştin de mai bine de 2000 de ani, iar aceasta 
înseamnă a–ţi iubi aproapele, a face bine atunci când poţi, iar dacă 
nu poţi face bine, cel puţin nu fă rău. Din păcate, noi, basarabenii, 
am uitat de acest adevăr. Mult mai mulţi dintre noi îi iubesc pe cei 
care ne–au tratat cu cruzime, se împrietenesc şi se înrudesc cu ei, în 
schimb pe cei de–un sânge îi blestemă, îi trădează. Atunci când ocu-
pantul le cere să–şi trădeze rudele, pământul, neamul întreg, o fac cu 
uşurinţă, fără remuşcări. Deşi are imense teritorii părăginite, Rusia 
se tot lăţeşte, vine peste noi şi peste alte popoare. Începând cu anul 
1940, conducătorilor acestei ţări bolşevice nu le pasă de suferinţele 
oamenilor simpli. Atunci când căra de la noi bunătăţi cu vagoanele, 
îi eram ţară–soră. Acum, când noi tindem spre Uniunea Europeană, 
îi suntem duşman de moarte. Putin singur a recunoscut în faţa naţi-
unii ruse că acum poţi îngenunchea uşor un popor fără tancuri sau 
arme, metodele cel mai frecvent practicate de a supune un popor, 
chiar întreaga Europă, fiind, după părerea lui, presingul economic, 
şantajul. Dar Putin a uitat să spună că astfel au procedat şi hoţii care 
au furat bunurile noastre, muncite cu sudoarea frunţii, care ne–au 
lipsit de surse de existenţă. Nu ştiu de ce oamenii simpli nu vor să 
înţeleagă că toate acestea Rusia le face intenţionat ca să ne certe între 
noi. Conducerea ei ţine până şi propriul popor în sărăcie: doar 5% din 
ruşi sunt bine asiguraţi material şi trăiesc în capitalism. Noi, poporul 
român, am crezut prea mult ocupanţilor, de aceea ei s–au îmbogă-
ţit, acaparând tot ce aveam mai bun, iar noi am sărăcit. În republică 
există destui oameni pe care îi doare sufletul nu după bogăţii, ci după 
acest popor oropsit, care au demnitate şi verticalitate. Vă îndemn, 
stimaţi ascultători, să avem demnitate de români, pentru că România 
e ţara noastră şi ea se îngrijeşte de poporul său.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Săptămâna trecută tovarăşul Voronin a recunoscut 
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la Postul de radio „Eho Moskvî“ că regretă foarte mult destrămarea 
Uniunii Sovietice. El a mai spus că la membrii Partidului Comunist 
vin mame care roagă ca odraslele lor să fie primite în rândurile pio-
nierilor, comsomoliştilor. Poate doar nişte mame bolnave, mancurte 
sau ocupante pot cere aşa ceva?! În ce priveşte Uniunea Sovietică, nu 
românii basarabeni au destrămat–o, ce–i drept, tovarăşul Voronin nu 
s–ar da în lături să facă o Uniune Sovietică din Basarabia.

Iată cu ce idei nostalgice vrea tovarăşul Voronin să ne ducă în 
Europa. Este limpede: cu astfel de comunişti nu vedem noi nici inte-
grare în Europa, nici unire cu Ţara. În loc să ceară Rusiei recompense 
pentru faptul că poporul nostru, începând cu anul 1940, a contribuit 
la consolidarea capitalului rusesc, la extinderea infrastructurii, in-
dustriei şi altor ramuri ale economiei, tovarăşul Voronin visează la o 
nouă Uniune Sovietică! Iată ce spune despre noi un om de ştiinţă din 
Italia, Amedeo Carrocci, care ştie cine sunt ruşii: „Voi aţi hrănit Uni-
unea Sovietică cu strugurii voştri, cu roadele voastre. Ştie o lume în-
treagă că aţi fost un popor de jertfă şi că Uniunea Sovietică a profitat 
de poporul din Basarabia în mod barbar. Istoria ştie că sovieticii au 
un talent aparte de a profita de tehnologiile dezvoltate ale altor ţări“.

Cu cât cinism declară ministrul Apărării din Rusia, Ivanov, că 
trupele ruse din stânga Nistrului nu vor fi retrase, deoarece ele men-
ţin acolo pacea. De parcă poporul nostru s–ar constitui numai din te-
rorişti! Acelaşi lucru afirmă şi Zubkov: chipurile, Smirnov nu le per-
mite să evacueze armata şi armamentul. De parcă noi nu cunoaştem 
că acolo dictează nu Smirnov, ci Rusia. Ivanov declara că Rusiei nu–i 
place faptul că Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii ajută 
ţările europene şi fostele republici sovietice să instaureze democra-
ţia. Au uitat, se vede, ruşii cum au exportat cu tancurile lor comu-
nismul bolşevic în Europa, în Vietnam, Cambogia, America Latină. 
Dezastrul cauzat de comunismul bolşevic atâtor popoare e o crimă, 
o teroare dezlănţuită împotriva umanităţii, un regres în toate sferele 
– economică, socială, culturală şi morală ale ţărilor subjugate. E ceva 
care vine de la Satan. Democraţia, dimpotrivă, înseamnă lege pusă 
în capul mesei pentru toţi deopotrivă, prosperarea popoarelor şi a 
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Omului ca persoană umană, avansare în toate domeniile vieţii socia-
le, libertatea în fapte şi în gândire. E ceva care vine de la Dumnezeu. 
Nu încape îndoială că Rusia ne va distruge ca neam, ca naţiune. Nu-
mai România ne va salva de acest pericol şi ne va ajuta să ne integrăm 
în familia europeană.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! La 1 ianuarie 2006 l–am avut ca oaspete pe un 
român basarabean, stabilit cu traiul în Franţa. Este un fost elev al 
fiicei mele, are 33 de ani şi lucrează la cea mai mare bancă din Paris. A 
fost într–o vizită de serviciu în Ungaria şi România, iar mai exact avea 
misiunea de a controla activitatea unor bănci mixte româno–fran-
ceze şi ungaro–franceze. L–am întrebat dacă doreşte cineva din di-
aspora românească să se întoarcă în Basarabia. El mi–a spus că mulţi 
ar dori să revină în Moldova şi să investească în economia republicii, 
dar se abţin deocamdată. Ei aşteaptă să vadă:

Când va înţelege poporul că numai tinerii cărturari, necompro-
mişi şi neafectaţi de ciuma comunistă pot salva ţara?

Când vor fi aleşi la conducerea ţării asemenea tineri?
El a mai spus că nepromovarea unor asemenea tineri în Repu-

blica Moldova o face să stagneze, iar de pe urma acestui fapt pierde 
şi poporul, şi ţara, şi Uniunea Europeană. Poate că acum va deveni 
clar şi pentru oamenii nostalgici după trecut, după comunism, dar 
şi pentru cei cu puţină carte, dar care se cred mari şi tari, de ce are 
nevoie ţara pentru a progresa.

Cunoaştem cu toţii care a fost politica bolşevistă comunistă: 
„Кто был ничем тот стал всем, а кто был всем тот стал ничем“. 
(„Cel care a fost un nimeni a devenit un om mare, iar cel care a fost 
un om mare a devenit un nimeni„). Anume acest principiu comunist 
ne–a ţinut în subdezvoltare din 1940 şi până acum.

Tânărul Sergiu Cioclea, despre care v–am vorbit deja, m–a în-
trebat dacă românii basarabeni au devenit mai uniţi, dacă oamenii 
sunt preţuiţi pentru fapte şi nu pentru vorbe deşarte, dacă nu se po-
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negresc, aşa cum procedau odinioară. Pe concetăţenii noştri plecaţi 
din ţară străinătatea i–a călit împotriva acestor sălbăticiuni, urâciuni, 
altoite de comunişti la baştină. Acolo, departe de casă, adeseori li se 
reproşează prostiile comise de cei rămaşi aici. Îmi era ruşine să ascult 
toate acestea, dar nu puteam să nu recunosc că sunt nişte adevăruri. 
El afirma că ţările europene dispreţuiesc popoarele care nu se unesc 
pentru a–şi rezolva problemele naţionale, care nu–şi apreciază după 
merit intelectualii, personalităţile de vază, care se ponegresc reci-
proc. După părerea lui, Bunul Dumnezeu ar putea să ne pedepsească 
pentru dezbinarea noastră, pentru nepreţuirea înaintaşilor, pentru 
ponegrirea fără temei a intelectualităţii, lăsând generaţiile viitoare să 
se zbată, ca şi noi, în mizerie şi sărăcie. Dumnezeu dă aripi să zboare 
doar acelui popor care are demnitate naţională, care ştie de unde vine 
şi încotro se duce, dar nu se târăşte ca şarpele în faţa ocupanţilor şi 
a oamenilor fără Dumnezeu în suflet, precum mafioţii, hoţii, minci-
noşii, comuniştii. Poate e destul să fim robi la venetici? Avem foarte 
mulţi tineri care s–au afirmat în Occident şi care pot salva de la pieire 
Moldova. Nici ei, nici noi nu mai vrem să susţinem acest regim crimi-
nal şi sângeros, numit comunism.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Este regretabil că Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei nu a adoptat o rezoluţie în privinţa Rusiei, care ar 
fi dat ţărilor europene mai mult curaj pentru a–i cere să se comporte 
ca un partener credibil şi serios.

Am asistat la Simpozionul din 24 ianuarie, desfăşurat de Amba-
sada României la Chişinău şi de Asociaţia Istoricilor, cu prilejul Uni-
rii Principatelor Române. Din toate comunicările s–a văzut că dom-
nul Alexandru–Ioan Cuza a fost înconjurat de personalităţi marcante 
în diverse domenii: agricultură, învăţământ, economie, medicină, 
cultură, diplomaţie etc. Cele mai multe erau din rândul revoluţio-
narilor paşoptişti din anul 1848. Datorită unor personalităţi precum 
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Kogălniceanu, Alecsandri, Russo şi a altora România a ajuns, într–un 
timp relativ scurt, una dintre cele mai prospere şi democratice ţări 
din Europa. Actuala Republică Moldova, care era sub ocupaţia Rusiei 
din 1812, era subdezvoltată, deci, se afla la nivelul iobăgiei. Ţarul rus, 
prin guvernatorii săi, a lichidat aici tot ce era românesc: gimnazii, 
şcoli, seminare teologice, cărţi, ne–a impus limba rusă, deşi poporul 
nu ştia nici o boabă de rusă. Pentru a deznaţionaliza acest popor, în 
Basarabia erau aduşi anual la vreo 21 mii de ruşi, ucraineni, găgăuzi, 
bulgari.

Am vrut prin aceste două–trei exemple să arăt că acolo unde la 
conducere se află oameni cu adevărat patrioţi şi profesionişti multe 
se pot face pentru popor, iar acolo unde oamenii se vând ca robi 
poporul este cel care pierde totul. Mă întreb, întrebându–vă şi pe 
dumneavoastră: oare Rusia ne vrea acum mai mult bine decât în 
1812? Nu. Politica ei faţă de noi e distructivă, duşmănoasă, de ocu-
paţie, de subminare economică, de distrugere a noastră ca neam, 
ca stat. Poate cei care cu mintea lor împietrită trag mai mult la ma-
tuşka Rusia vor înţelege, în sfârşit, că tot răul ni se trage de la ea. 
Rusia influenţează populaţia băştinaşă prin serviciile sale secrete şi 
o domină sub aspect informaţional. Prin Pasat ne–a distrus arma-
ta, dar poate tot ea i–a ucis pe cei din Tighina? Rusia a dorit să ne 
discrediteze în faţa UE şi SUA, ea şi–a înfipt adânc colţii în Basara-
bia, ne–a legat de mâini şi de picioare şi, după cum am mai spus, 
ne–a aruncat în urmă cu vreo 100 de ani faţă de ţările europene. 
Poate documentele referitoare la aşa–zisa activitate a lui Pasat vor 
fi studiate de reprezentanţii organizaţiilor internaţionale, care vor 
înţelege că această palmă de pământ nu poate face, singură, nimic 
în faţa unui monstru ca Rusia. Atunci vor decide poate, în sfârşit, 
să ne scape, împreună cu România, din ghearele acestui monstru. 
Să ne rugăm, deci, Domnului ca această problemă să fie soluţiona-
tă cât mai curând. Numai UE, SUA şi România ne vor salva de la 
pieire. Atunci şi copiii noştri, plecaţi peste hotare, vor veni înapoi 
acasă, ca să ajute acest popor năpăstuit.
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*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români din Basarabia! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Omul este o creaţie divină şi nu–i este dat numai să 
se nască, să se reproducă şi să moară. El are misiunea de a crea, de a–i 
lumina pe cei neluminaţi, fără să aştepte onoruri. Deci, omul e dator 
să facă ceva pentru neamul său, pentru ţara sa. Negreşit, Dumnezeu 
vede şi aude cine dintre noi răspunde acestei chemări divine. Nimeni 
nu–i poate lua omului sentimentele pe care le poartă în suflet, în 
minte, în inima sa faţă de cauza naţională. Nu trebuie să ne gân-
dim că, uite, eu sunt cel care deţine adevărul absolut, sunt buricul 
pământului. Cei care trăiesc cu trecutul, adică în comunism, şi–au 
băut, probabil, minţile. Mai bine ar fi să tacă, ca să nu spună cel pu-
ţin prostii. Oare de ce nu suntem uniţi ca locuitorii ţărilor baltice, ca 
georgienii? Ei nu îngenunchează în faţa Rusiei ocupante. În aceste 
ţări nu există atâţia vânzători de neam, atâtea lichele, ca în Moldo-
va. Din cauza lor am dăruit 95% din economia republicii ocupanţilor 
ruşi. Are careva venituri Moldova din aceasta? Deloc. În schimb, Ru-
sia are în persoana noastră o republică de sclavi!

Preşedintele Patronatului din România, care a fost recent în vi-
zită la Chişinău, a promis că România va ajuta Moldova în soluţio-
narea problemei energetice, în construcţia infrastructurii şi mai ales 
în agricultură, în restructurarea justiţiei şi Audiovizualului. Aşadar, 
cui îi pasă de sărăcia la care am fost aduşi de Rusia? Numai Româ-
niei, desigur. Singură, Moldova nu poate ţine piept Rusiei ocupante, 
Transnistriei, Ucrainei şi OSCE–ului rusesc. În problema Transnis-
triei UE şi SUA nu au drept de vot, sunt doar simpli observatori, şi 
numai România poate fi pentru noi o locomotivă care să ne ducă în 
NATO şi UE. Ea e salvarea noastră.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Suma alocată de la Bugetul de Stat Preşedinţiei 
a constituit în anul 2002 5 mln. de lei, dar în realitate s–au cheltuit 
peste 8 mln. După cum se vede, în această sumă au intrat şi cadourile 
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făcute adepţilor şi simpatizanţilor preşedintelui Voronin. Pentru că 
au, sărmanii, salarii mici, tovarăşul Voronin le mai dă şi mită, ca ei 
să închidă ochii la fărădelegile sale. Iar banii pe care tovarăşul preşe-
dinte îi risipeşte în dreapta şi în stânga nu sunt ai lui, ci ai noştri, ai 
tuturor! Guvernanţii cheltuiesc cât le pofteşte sufletul, iar noi, popo-
rul, îndurăm mizerie şi foame. Primăria vrea să renoveze Memorialul 
gloriei militare, pentru care lucrări se vor cheltui 35 mln. de lei. Alte 
8 mii de lei, pe care îi plătim din buzunarul nostru, se vor cheltui 
lunar pentru Focul veşnic. Avem o ţară atât de săracă, atât de coruptă 
şi atât de rusificată! Guvernanţii ne cer mereu să strângem cureaua, 
dar vedeţi că aceasta ne priveşte pe noi, cei înfometaţi, dar nu pe cei 
bogaţi şi escroci. Dacă în 2002 tovarăşul Voronin a cheltuit 8 mln. 
de lei pentru necesităţile Preşedinţiei, apoi în 2005 el va cheltui, cu 
siguranţă, mult mai mult. Iar voi, cei chinuiţi, duceţi–vă să lucraţi în 
Rusia şi în Occident, trimiteţi de acolo bani, ca guvernanţii noştri 
să aibă ce cheltui. Ba şi pe cei care vă ajută să ajungeţi acolo îi îmbo-
găţiţi, plătindu–le câte 2–3 mii de dolari. În loc să vă răzvrătiţi şi să 
doborâţi regimul comunist, să aruncaţi minciuna comunistă la groa-
pa de gunoi, voi vă resemnaţi şi plecaţi în ţări străine. Mai bine v–aţi 
îngriji ca odraslele voastre să facă studii, fiindcă omul care are carte 
e luminat, informat, poate alege binele de rău. Dragi cetăţeni, cum e 
posibil să acceptaţi această exterminare, realizată de comunişti prin 
foame, incultură, beţii, lipsuri, să credeţi în continuare orbeşte în 
ideologia comunistă diavolească?

Dacă dorim să le asigurăm copiilor, nepoţilor noştri şi celor care 
vor veni după ei o viaţă ca în Occident, trebuie să procedăm ca locu-
itorii ţărilor baltice, ca georgienii şi să aruncăm regimul comunist 
la gunoi, aşa cum cere de la noi şi Consiliul Europei. În Consiliul 
Europei există oameni deştepţi, care–şi dau bine seama de faptul că 
dictatura comunistă nu are grijă de popor, ci numai de interesele sale 
personale. Este limpede pentru toţi că guvernanţii comunişti nu vor 
adera niciodată la Europa. Chiar săptămâna curentă tovarăşul Voro-
nin a declarat că regretă foarte mult destrămarea Uniunii Sovietice, 
oare nu sunt clare intenţiile sale? În această situaţie, unica speranţă 
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pentru noi este România. Numai împreună cu ea şi cu ajutorul ei 
vom putea intra în familia europeană.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! De ce oare Parlamentul nostru nu procedea-
ză ca cel georgian? De ce pe ai noştri nu–i doare inima pentru acest 
popor? Oare interesele personale sunt mai importante decât soarta 
naţiunii? Zicând acestea, mă refer, în primul rând, la lichelele din 
Parlament, Guvern, Preşedinţie, care, afară de a minţi poporul, de 
a–l jupui de şapte piei, de a–l închina ca sclav Rusiei, nu ştiu nimic a 
face. Odată şi odată, acest popor trebuie să devină liber de ocupaţia 
rusească, să intre în familia ţărilor europene, să fie alături de fraţii de 
dincolo de Prut. Are şi el onoarea sa, drepturile sale, care, începând 
cu anul 1940, sunt permanent călcate în picioare de Rusia agresoare. 
Georgia, care îndura şi ea multă nedreptate de pe urma agresiunii 
ruseşti şi a separatismului din Osetia de Sud şi din Abhazia, a găsi 
puteri, prin unitatea parlamentarilor săi, să ceară Rusiei retragerea 
armatei de pe teritoriul său. A urmat şi înlocuirea trupelor ruseşti, 
aşa–zise pacificatoare, cu forţe internaţionale, în care majoritatea o 
constituie persoanele civile. Conducerea Georgiei a dat de înţeles că 
10% din militarii ruşi pot să rămână pe teritoriul ei, dar cu condiţia 
ca aceştia să fie în serviciul populaţiei, să o apere. Saakaşvili nu se 
află la putere de atâta vreme ca Voronin şi nu promovează o politică 
duplicitară ca el.

La o populaţie de 3 mln. de oameni, majoritatea – oameni în vâr-
stă şi copii, preşedintele nostru creează un nou minister – al Admi-
nistraţiei Publice Locale, care va activa, iarăşi, din banii publici. La 
ce bun? Cine are nevoie de el? După cum vedeţi, la tot pasul numai 
minciună şi înşelătorie, pentru a–i face pe oameni să–i voteze pe co-
munişti. Perioadă de tranziţie pentru ei nu înseamnă altceva decât 
trecerea de la comunism la capitalism, altfel spus, îmbogăţirea lor 
pe spatele poporului. Nouă ne rămâne doar să devenim din săraci şi 
mai săraci. Ce este Partidul Comunist? O droaie de carierişti, liche-
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le, oportunişti, hoţi şi necărturari. Cei care dau crezare comuniştilor 
sunt oameni mărginiţi, manipulaţi. Ei nu văd că actuala conducere 
a statului ne duce spre un dezastru şi un haos total, deoarece nu are 
pregătirea necesară pentru a ne duce în Europa. Guvernanţii noştri 
sunt superficiali, neserioşi şi au numai ceea ce au moştenit de la schi-
zofrenicul Lenin – patriotismul bolşevic.

*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români basarabeni! Bună dimineaţa, 

domnule Enache!
Mă întreb dacă există pe globul pământesc o altă naţiune care 

să renunţe la buneii şi la părinţii săi, cu alte cuvinte, la ceea ce con-
stituie firea ei adevărată. Chiar şi popoarele Africii ştiu cine sunt, de 
unde vin, îşi cinstesc strămoşii, se respectă reciproc şi se unesc în 
faţa pericolului de a fi atacaţi de năvălitori,de barbari sau, elementar, 
de fiare. Făcând o paralelă între ele şi poporul nostru, se vede clar 
că bolşevismul rus ne–a răpit conştiinţa de neam, identitatea sfântă 
românească.

Faptul că Rusia a ascuns adevărul istoric de poporul nostru se 
numeşte crimă, trădare. Ea continuă şi acum să promoveze crimele, 
trădarea, duplicitatea. Kgb–istul Putin cere celor şapte state indus-
trializate să ajute fostelor ţări sovietice să depăşească sărăcia, dar nu 
spune că ele au fost aduse în această stare de însăşi Rusia. Culmea 
făţărniciei este că Rusia scoate şi acum de pe spinarea noastră şapte 
piei. Ne şantajează economic, a acaparat deja 90–95% din întreprin-
derile noastre. Nouă, basarabenilor, nu ne mai rămâne nimic din 
avuţia statului. Kgb–iştii Putin şi Ivanov se opun cu înverşunare de-
mocratizării fostelor republici sovietice şi ţări socialiste, pentru că nu 
vor să piardă dominaţia asupra lor. Dacă nu ar fi existat organizaţiile 
internaţionale ca NATO, ONU etc., Rusia ar fi făcut în Basarabia ceea 
ce face în Cecenia – şterge poporul ei de pe faţa pământului. Ascun-
zându–se sub umbrela luptei cu terorismul, Rusia nimiceşte popoare 
întregi. Dar, iată, pe islamişti nu–i consideră terorişti şi–i invită pe 
liderii acestora la Moscova. Iranului, de exemplu, i–a livrat rachete 
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şi alt armament în valoare de 750 mln. de dolari, ceea ce înseamnă 
că susţine făţiş ţările teroriste. Peste tot unde a implantat comunis-
mul, Rusia a cauzat distrugerea naţiunii băştinaşe prin modelarea 
unor duşmani interni, adică din mediul aceluiaşi popor, care sunt 
mai periculoşi decât cei externi. Pe cei externi cel puţin îi cunoşti, pe 
lepădăturile noastre, racolate de Rusia, e foarte greu uneori să le des-
coperi. Cine sunt conaţionalii noştri, care cooperează cu Rusia? Ho-
ţii, laşii, servii, cozile de topor, lichelele, agramaţii. Iată ce a făcut cu 
noi Rusia: ne–a cumpărat sufletele, a asmuţit lepădăturile împotriva 
oamenilor de bună credinţă. Oare oamenii aceştia, care şi–au vândut 
sufletul Satanei, nu ştiu că, odată şi odată, vor da răspuns înaintea 
lui Dumnezeu pentru cele făptuite? În Georgia, ţările baltice prac-
tic nu există asemenea lepădături, oameni fără principii şi fără ţară, 
care colaborează cu duşmanii, ocupanţii. Dragi concetăţeni, haideţi 
să ne salvăm copiii, nepoţii, ţara de acest pericol, care ne va distruge 
ca neam, care va duce la dispariţia lui. După părerea mea, istoricii ar 
trebui să scrie neapărat despre această colaborare diabolică dintre 
ocupanţii bolşevici, comunişti şi lepădăturile, trădătorii moldoveni.

*  *  *
Hristos a înviat, dragi români basarabeni! În Moldova se desfă-

şoară lucrările Forului Democrat al Românilor din mai multe ţări: 
Ucraina, Belarus, ţările baltice, Georgia, care şi–a trasat drept scop 
promovarea democraţiei şi a tinerilor profesionişti la conducerea sta-
tului. Mi se pare că forul se desfăşoară cu întârziere de vreo 16–17 ani, 
trăiţi în haos. Regretul meu vizează şi aşa–zisa opoziţie, care nu a 
reuşit să meargă, împreună cu studenţii, la oamenii de la ţară pentru 
a le demonstra incompetenţa actualei conduceri. Comuniştii nu pot 
crea locuri de muncă, nu pot ridica economia, nu pot să aleagă par-
teneri de comerţ, să pună industria pe picioare. Şi, de parcă le–ar fi 
puţin, ei se bagă în ştiinţă, istorie, plagiază cărţi, ne rusifică, seamănă 
ură între fraţi şi faţă de Ţara noastră România. Uneori mă întreb: de 
ce oare tinerii noştri, dar şi profesioniştii mai în vârstă nu se implică 
în politică, nu luptă pentru un trai decent? Faptul că fiecare al cinci-
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lea tânăr pleacă peste hotare ar trebui să ne pună pe gânduri, se ştie 
doar că pensia unei persoane se constituie din contribuţia a 6–7 an-
gajaţi. Oare de ce suntem atât de indiferenţi, apatici, fricoşi, supuşi 
conducerii noastre incompetente? Şi cum e posibil să trăieşti toată 
viaţa în mizerie şi sărăcie, acceptând de bună voie aceste condiţii? 
Face oare să te miri că ziarul comuniştilor scrie că noi trăim ca în rai?! 
Doamne, cum poţi să–i rabzi pe aceşti mincinoşi?

Tinerii din Franţa nu au cedat presiunii autorităţilor şi au mani-
festat în stradă până când nu li s–au îndeplinit revendicările. Iar noi? 
Noi tăcem şi răbdăm, în timp ce fiul lui Voronin îşi construieşte un 
Magazin „Metro“ pe teritoriul Grădinii Botanice din sectorul Botani-
ca, iar pe şantierul de construcţie vine cu elicopterul (?!).

*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români basarabeni! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Aş vrea să le spun celor cu mintea degradată şi îm-
pietrită, care roagă oamenii să nu–i critice pe comunişti, că în ţările 
în care la conducere se mai află comuniştii, de exemplu, China, ei îşi 
iubesc poporul, ţara, fac totul pentru binele lor. În schimb comuniş-
tii noştri nu ştiu să facă nimic bun pentru popor, pentru ţară. Ei se 
îngrijesc numai de ei şi de rudele lor, fac mai mult bine ţării ocupante 
decât ţării pe care pretind că o conduc. Din 2001, de când se află la 
putere, ei nu au creat locuri noi de muncă, nu au adaptat calea ferată 
la standardele europene, nu au extins infrastructura, nu au construit 
atât de necesara uzină de prelucrare a deşeurilor. Cunoaşte o lume 
întreagă că Moldova e cea mai săracă şi mai coruptă ţară din Europa. 
În loc să elaboreze şi să adopte legi funcţionale, să ridice economia 
ţării, să soluţioneze problema Transnistriei, care se vrea recunoscută 
de forurile internaţionale,în loc să părăsească Comunitatea Statelor 
Independente, conducerea comunistă face sluj în faţa Rusiei, care ne 
ţine legaţi de mâini şi de picioare, ne fură economia, face totul pen-
tru a ne distrage de la gravele probleme cu care se confruntă ţara. 
Comuniştii distrug învăţământul, scoţând din programele de studii 
Istoria românilor şi Istoria universală, micşorează numărul orelor de 
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limba şi literatura română, presează şi manipulează profesorii de is-
torie, cerându–le să nu pună la examenele de bacalaureat mai mult 
de două–trei note de 9 şi 8 într–o clasă. Ei le recomandă profesorilor 
să pună mai multe note de 7 şi 6, pentru a denigra în modul aces-
ta Istoria românilor. La 10 mai, la Orhei, s–a desfăşurat Conferinţa 
raională a istoricilor. Cineva de la Chişinău (este limpede cine!) îi 
instruia pe profesorii de istorie ce note să pună şi repeta insistent că 
nu trebuie să pună mai mult de trei note de 9. După cum vedeţi, co-
piilor li se diminuează insistent pofta de carte şi se face tot posibilul 
ca generaţia actuală să nu cunoască adevărata şi glorioasa istorie e 
românilor.

*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români basarabeni! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Avem foarte multe evenimente interesante, la 
care aş vrea să mă refer. Ziceam într–o emisiune anterioară că politi-
ca comuniştilor este contra populaţiei băştinaşe, pe care ei încearcă 
–o rusifice prin intermediul televiziunii, radioului, presei, dar şi al 
legii adoptate de parlamentarii comunişti, care permite oficialităţi-
lor statului să nu cunoască limba română. Altfel spus, începând cu 
anul 1989, tovarăşii care conduc acest popor nu trebuie să cunoască 
neapărat limba lui. Oare nu sunt aceşti tovarăşi adepţii Rusiei im-
perialiste? Ei au distrus bisericile, mănăstirile, cimitirele fraţilor ro-
mâni, care au căzut pentru eliberarea noastră de sub jugul rusesc. 
La comanda Rusiei, ei au distrus şi cimitirele polonezilor, nemţilor. 
Culmea făţărniciei este faptul că Rusia a semnat documentul inter-
naţional, care stabileşte că toate cimitirele trebuie cinstite şi îngrijite 
deopotrivă. Comuniştii au cheltuit milioane de lei pentru Memori-
alul de la Şerpeni, pentru Memorialul gloriei militare din Chişinău, 
dar nici un bănuţ nu au dat pentru Memorialul de la Cocieri, înălţat 
în memoria celor 42 de martiri, ucişi în 1992 de călăii ruşi şi de tră-
dătorii noştri. România a obţinut dreptul de a–şi îngriji cimitirele, 
situate pe teritoriile răpite de Rusia teroristă în 1940, inclusiv în Basa-
rabia. În ce priveşte conducerea noastră, am văzut cu toţii indiferenţa 
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ei faţă de Cimitirul eroilor români de la Ţiganca. Nici tu coroană de 
flori, nici tu discurs elogiator, potrivit evenimentului solemn la care 
participa, cu atât mai mult cu cât asistau la el oficialităţi din România 
şi reprezentanţi ai ambasadelor ţărilor străine la Chişinău. Doamne, 
ce ruşine!

România a fost reprezentată de oameni deştepţi, competenţi, 
care au relatat multe date istorice, nume de familie, detalii despre 
luptele duse pentru dezrobirea noastră. Cunoaştem cu toţii că Româ-
nia ne–a acordat foarte multe ajutoare: cărţi, energie electrică, studii 
gratuite pentru tinerii moldovenii dornici de carte, apărarea intere-
selor Republicii Moldova în forurile internaţionale. Cu toate acestea, 
conducerea noastră a arătat atâta ignoranţă, atâta incultură! Cu ace-
eaşi indiferenţă şi ignoranţă îi tratează ea pe oamenii deportaţi de 
Rusia teroristă. Deşi s–au scris patru cărţi despre familiile basarabe-
ne, deportate de NKVD–ul rusesc, mai sunt încă multe nume care nu 
se regăsesc în ele şi care aşteaptă să fie scoase la lumină. Comuniştii 
nici nu au pomenit despre grozăviile şi crimele săvârşite de barbarii 
ruşi şi de trădătorii locali. La întoarcerea de la Ţiganca, am mers vreo 
70 de kilometri prin raionul Cimişlia pe un drum de pietriş, care ne–a 
luat tocmai 2,5 ore! Pe comunişti nu–i interesează faptul că această 
palmă de pământ nu are drumuri. Face oare să ne mirăm de faptul 
că acolo mai există colhozuri, că sunt foarte multe pământuri pără-
ginite?

Dragi ascultători, omul a fost creat de Dumnezeu cu raţiune, 
cu judecată. Deci, judecaţi ce şi cum! Comuniştii nu ne vor duce în 
Europa pentru că nu au capacităţile necesare. Oare nu vedeţi că ei 
nu sunt capabili să rezolve problemele şcolarizării, ale pensionarilor, 
şomerilor? Ei nu se ocupă decât cu dezinformarea, dezbinarea, tră-
darea şi promovarea minciunii.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Atotputernicul Dumnezeu nu se laudă cu fap-
tul că a făcut cerul şi pământul cu toată frumuseţea lui, că a creat 
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fiinţa umană şi că o protejează de toate relele, bineînţeles, dacă ea 
trăieşte cu frică faţă de Creatorul, dacă crede în El şi îl iubeşte din 
toată inima. Nu înţeleg, însă, de ce se laudă politicienii noştri cu 
faptul că au adăugat 20 de lei la pensie, că au mărit indemnizaţiile 
pentru nou–născuţi, invalizi. De parcă ar plăti aceste indemnizaţii 
şi adausuri din salariile lor de parcă noi nu am fi robit toată viaţa ca 
politicienii comunişti să aibă din ce huzuri acum ori din ce fura.

Iată că, după 14 ani, au fost decoraţi, în sfârşit, martirii războiu-
lui de pe Nistru, care neînarmaţi şi trădaţi, tot de ai noştri, au ţinut 
piept armatei a 14–a ruse, înarmată până în dinţi. Şi nu doar înarma-
tă, ci şi crudă, teroristă, care ucidea oamenii paşnici – copii, femei, 
bătrâni. Ea a lăsat foarte mulţi copii orfani, mame îndoliate şi femei 
văduve, a lipsit neamul românesc de cei mai viteji fii ai săi, de floarea 
naţiunii. Doamne, atât de târziu au venit aceste medalii şi onoruri 
pentru ei! Ciuma comunistă ne–a dezbinat societatea, învrăjbindu–
ne, a plămădit o uniune falsă a scriitorilor şi alta a istoricilor, care 
ne–au îmbogăţit cu „creaţiile“ lor literare şi cu minciuni gogonate, 
a inventat limba moldovenească, doar ca să nu–i spună română. A 
refuzat categoric să ţină seama de studiile ştiinţifice, de opiniile com-
patriotului nostru Eugen Coşeriu, ale cărui lucrări sunt apreciate de 
18 academii din lume. Clica comunistă nu are nevoie de ştiinţă, de 
limbă, de identitate naţională. Ea îşi fabrică diplome la ULIM, plagi-
ază cărţi şi, ce–i mai grav, înşeală tinerii, le spală creierul prin reani-
marea organizaţiilor de pionieri, comsomolişti şi comunişti.

Oare cine i–a sfătuit pe comunişti să–i decoreze pe combatanţi? 
Probabil, sfetnicii lor devotaţi, care le–o fi spus: „Am pierdut foarte 
mult din electorat şi dacă îi vom decora pe combatanţi, cu aceasta 
vom atrage alegătorii, ba poate şi combatanţii vor deveni simpati-
zanţii noştri“. Oare de ce sfetnicii preşedintelui nu i–au sugerat să nu 
vândă ţara Rusiei, de ce nu l–au sfătuit să urmeze exemplul lui Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, care zicea: „Mai bine să o vindeţi turcilor, dacă nu o 
puteţi stăpâni, dar nu ruşilor“. Acest domnitor a luptat pentru inde-
pendenţa Moldovei, a apărat–o de duşmani, el avea printre sfetnicii 
săi chiar şi un preot. La fel, marele Eminescu a luptat cu toată fiinţa 
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sa pentru ca Basarabia să nu fie dezbinată. Iar noi, la 15 iunie, l–am 
comemorat pe acest erou al neamului fără a ne asigura cel puţin cu 
un microfon. Mă doare sufletul şi pentru faptul că acolo, pe Aleea 
clasicilor, am fost atât de puţini la număr! Aproape ca în 1989, când 
lingăii Partidului Comunist ne–au gonit prin toată Grădina Publi-
că. Dacă nu vom cinsti trecutul nostru glorios, urmaşii noştri ne vor 
blestema, apoi, după cum se ştie, o ţară fără trecut nu are viitor.

În ce priveşte Ucraina, mi se pare că Rusia îl presează pe preşe-
dintele Iuşcenko să formeze un Guvern pro–rus, fără să se jeneze de 
faptul că tot ea l–a otrăvit.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Aş vrea să vorbesc în cele ce urmează despre 
sondaje. Eu nu înţeleg cine face la noi sondajele şi cum sunt selectaţi 
intervievaţii. Sunt printre ei intelectuali, studenţi? Cum se poate ca 
pentru a treia oară tovarăşul Voronin să fie desemnat cel mai impor-
tant om în stat? Doamne, cât de necărturari sunt oamenii noştri! Cât 
de manipulat şi de prostit este poporul nostru de clica comunistă, 
care guvernează republica! Oare nu mai avem academicieni, mate-
maticieni, economişti, scriitori, istorici şi oameni de bună credinţă? 
Iată că tovarăşul Stepaniuc, de când e deputat, s–a făcut şi cu titlu şti-
inţific de doctor în istorie, care, între altele, este contestat de Asocia-
ţia Istoricilor din Republica Moldova şi de cea din România. Plagiază 
cărţi şi ne tot spală creierul prin intermediul ziarului „Comunistul“ 
cu minciuni că actualii guvernanţi ne vor construi socialismul. De 
parcă alde Brejnev nu l–a construit până acum… Eu altceva vreau să 
ştiu: în Europa când vom merge? Oare nu ştiu comuniştii că Europa 
nu are nevoie de socialismul lor? Acolo predomină capitalismul şi 
libertatea omului. Ţările care doresc să adere la UE implementează la 
ele acasă cele 38 de criterii europene de calitate. Muncesc zi şi noapte 
pentru a le îndeplini, deoarece vor să ajungă neapărat în familia ţă-
rilor europene. Dar ai noştri ce fac? Aleargă după vânt, după năluci, 
adică după socialism. Nici măcar nu au reuşit să–i îmblânzească pe 
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ursul din stânga Nistrului şi pe cel de la Moscova. Au fixat în Con-
stituţie că, în cazul în care Republica Moldova va fi o ţară neutră, va 
soluţiona mai uşor problema Transnistriei, dar nu a fost aşa. Astăzi 
această prevedere constituţională nu este decât un paravan, după 
care se ascund teroriştii ruşi şi cei smirnovişti. Rusia se alarmează de 
faptul că NATO e acum la hotarul Republicii Moldova, deşi ea însăşi 
se află la 1000 km distanţă de noi. Cine are nevoie de un aliat care 
promovează o politică duplicitară, aşa cum face Rusia? NATO vrea să 
ne ajute, dar Rusia, dimpotrivă, vrea numai rău să ne facă, ea este o 
ţară care îşi distruge vecinii şi partenerii. România este pentru noi ca 
o locomotivă, care ne trage după sine în toate forurile internaţiona-
le, noi, însă, nicidecum nu putem renunţa la art. 13 din Constituţie, 
refuzăm să semnăm Tratatul de fraternitate şi de ajutor reciproc, la 
fel, pe cel de prietenie şi de vecinătate. Moldova e primită şi ascultată 
de organismele internaţionale numai datorită eforturilor României. 
În schimb Rusia nu ne este nici prieten, nici frate, nici partener de 
nădejde.

Dragi concetăţeni, dacă vreţi o viaţă mai bună, dacă vreţi ca co-
piii dumneavoastră să aibă carte şi un viitor bun, alegeţi unirea cu 
Ţara–mamă România!

*  *  *
Bună dimineaţa tuturor românilor de bună credinţă şi dumnea-

voastră, domnule Enache! Aş vrea să le amintesc oamenilor nostal-
gici după comunism că Rusia a început războiul înaintea Germaniei 
– în 1940, când a rupt Basarabia de la Patria noastră România, a alun-
gat de aici Armata Română şi a făcut peste 1 mln. de jertfe. O parte 
din intelectuali au plecat peste Prut, restul au fost ucişi sau duşi în 
Siberia. Ea, Rusia, a rupt floarea naţiunii noastre, instalând în locul 
ei trădătorii, lichelele, agramaţii. Tot nostalgicii îmi reproşează că 
pe mine, cică, Rusia m–a învăţat. Eu nu am vrut să mă înveţe ea, eu 
am vrut să mă înveţe ţara mea în limba mamei cea română şi nu în 
cea rusă. Nimeni nu a chemat–o aici, ea nu era dorită nici de voievo-
zii noştri. Oare nu cunoaşteţi că ea a furat averea celor refugiaţi în 
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România şi a celor deportaţi în Siberia? Pentru studiile pe care mi 
le–a oferit Rusia, tatăl meu, născut în 1922, a plătit cu sănătatea sa, 
întorcându–se de la războiul al doilea mondial fără un picior. Averea 
bunicilor şi a părinţilor a fost luată în colhoz, iar casa noastră a fost 
ştearsă de pe faţa pământului. Bunica, mama şi eu am fugit în Polo-
nia, apoi în Cehoslovacia, ca să nu fim prinse şi deportate în Siberia.

Invitatul domnişoarei Lucia Culev, mi se pare, domnul Dulgheru, 
a repetat ceea ce am spus şi eu aseară: „România a fost cea care a pus 
mapele cu documentele Moldovei pe masa organizaţiilor internaţio-
nale, şi nu Rusia sau Ucraina“. Dacă Moldova nu va semna Tratatul de 
fraternitate şi de ajutor reciproc, relaţiile noastre cu România se vor 
răci. De România, care de la 1 ianuarie 2007 va fi membră a NATO şi 
UE avem nevoie noi, şi nu invers. Bine că la radio vorbesc câteodată 
oameni înţelepţi, profesionişti, inteligenţi, care cunosc multe date 
din istoria zbuciumată a neamului românesc, care optează pentru 
adevăr, căci, dacă ar vorbi numai kgb–iştii, oamenii bolnavi de comu-
nism, ar fi un dezastru.

*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români basarabeni! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Îmi pare foarte rău că la mitingul de doliu din 
această zi neagră pentru istoria Basarabiei – 28 iunie, zi în care tan-
curile sovietice au tăiat această palmă de pământ din trupul Români-
ei, a venit puţină lume. Stalin nu s–a mulţumit cu atât, el a acaparat 
şi Bucovina de Nord, ţinutul Herţa. Oare şi–a dorit cineva dintre noi 
să vină peste capul nostru 200.000 de venetici cu tot cu tancuri şi să 
facă ceea ce vor aici?! Oare noi, moldovenii români, avem sufletul şi 
mintea moarte, atrofiate? Oare nu pe toţi ne doare sufletul pentru 
ţară, pentru neam? Deci, toţi oamenii trebuie să aibă judecată, minte 
trează, neafectată de idei bolnave precum bolşevismul, comunismul.

Putin lucrează asupra viitoarei politici naţionale a Rusiei şi se 
pregăteşte să–şi primească acasă în 2007 conaţionalii întorşi din fos-
tele republici sovietice. Bine ar fi ca şi cei veniţi la noi nepoftiţi să 
plece în patria lor strămoşească. Putin vede prea bine că ruşii lui au 
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căutat doar slujbe bănoase şi posturi înalte, ca să dicteze populaţiei 
majoritare. Moldova, din 1940 şi până acum, nu promovează o po-
litică proprie, ci numai pe cea impusă de regimul rusesc bolşevic, 
de dictatul politic, lingvistic, economic, ştiinţific, religios al Rusiei. 
Toţi patronii ruşi ne dictează. Dacă binevoiesc, ne dau nişe bănuţi 
pentru pâine, dacă nu, stăm flămânzi. Dacă vor, ne dau energie elec-
trică, dacă nu au chef, stăm pe întuneric. Moldova trebuie să aleagă, 
în sfârşit, între dictatul Rusiei şi democraţia Occidentului, în care 
ţările se ajută reciproc, nu–şi înşeală şi fură partenerii, aşa cum pro-
cedează Rusia cu noi. Observatorii internaţionali ne–au avertizat 
că Rusia ne va duce la faliment, deci, la dispariţia noastră ca stat. 
Rusia insistă să transformăm regiunea din stânga Nistrului într–o 
formaţiune statală, iar aceasta înseamnă să facem ceea ce doreşte 
Smirnov, care visează să–şi facă un stat transnistrean din toată Mol-
dova. Mă îngrijorează încă ceva: prea mult se tărăgănează înlocuirea 
actualilor pacificatori ruşi cu cei internaţionali. Observatorii inter-
naţionali vor fi civili, vor ajuta populaţia, care s–a aflat sub dictatul 
lui Smirnov, să înţeleagă că noi le dorim un viitor mai bun. Iată că 
şi reprezentanţii Suediei, care vor prelua în curând preşedinţia Co-
mitetului de Miniştri al UE, au spus că Uniunea Europeană trebuie 
să se extindă în continuare, dar cu condiţia ca statele candidate să 
lucreze serios la îndeplinirea tuturor cerinţelor impuse de UE. Să 
sperăm că de acolo va veni în curând şi salvarea noastră. Dacă vom fi 
uniţi în toate, şi UE ne va ajuta, pentru că numai ea ne poate scăpa 
de Rusia, de poftele ei imperiale.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Mă gândesc cu durere în suflet la ceea ce i se 
întâmplă poporului român, care suferă uriaşe pierderi materiale şi 
umane cauzate de inundaţii. Doamne, îndură–te de acest popor nă-
păstuit de soartă şi–l ia în paza Ta!

Am rămas plăcut surprinsă de căldura cu care domnul Băsescu 
i–a primit pe învingătorii noştri la Olimpiada de istorie a românilor. 
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Domnia sa a fost cu ei foarte sincer, simplu, inteligent, fără tradi-
ţionala mască de politician, pe care şi–o pun, de regulă, agramaţii 
noştri. Este clar de ce nu se doreşte unirea cu Ţara: conducerea agra-
mată a Basarabiei nu poate face concurenţă conducerii inteligente şi 
înţelepte a României. Ai noştri nu înţeleg că aderarea la Europa ar 
garanta investiţii în bunăstarea poporului, ar ridica Basarabia la nive-
lul ţărilor europene. Dacă nu ar exista instituţii cu oameni agramaţi 
şi ambiţioşi cum sunt Parlamentul, Guvernul, Preşedinţia, armata, 
Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, 
ar funcţiona cele din Ţară, iar noi am fi reprezentaţi în ele de cei mai 
buni dintre noi.

O ţară mare poate să ţină piept Rusiei, care pune piedici integră-
rii noastre în UE şi NATO, ştiind prea bine că acolo vom fi ajutaţi, nu 
jupuiaţi. Cerând 160 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaze, 
Rusia vrea să provoace nemulţumirea populaţiei, tulburări în soci-
etate, pentru a–i putea aduce mai uşor la putere pe pro–comuniştii 
alde Braghiş, Andronic şi alţii ca ei. Moldova a fost vizitată de foarte 
mulţi reprezentanţi ai organismelor internaţionale, dar nimeni din-
tre ei nu a fost atât de orgolios şi atât de fudul ca ai noştri. Tovarăşul 
Tarlev afirmă că va lupta pentru orice piaţă, inclusiv pentru cea ru-
sească, doar ca producătorii noştri să–şi poată comercializa produse-
le. Dar oare nu autorităţile republicii au îngrădit accesul investitori-
lor străini, dispuşi să modernizeze procesele tehnologice şi să asigure 
fabricarea unor produse competitive pe pieţele occidentale? Tot ele 
pun piedici investitorilor autohtoni şi îi promovează pe cei ruşi, care 
nu sunt interesaţi să facă investiţii masive în economia Moldovei.

„Corupţia din vârful piramidei s–a răspândit la toate nivelurile 
societăţii“, a spus ambasadorul SUA. Corupţia societăţii e o boală 
foarte gravă, deoarece aduce cu sine haos, dezastru pentru Basara-
bia, pune în pericol securitatea aşa–numitului stat Republica Mol-
dova. Deşteaptă–te, popor, nu fi indiferent faţă de viitorul tău şi al 
ţării. Ciuma comunistă este de la Satana, noi, însă, trebuie să fim cu 
Dumnezeu.
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*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Multe sunt de 

discutat, dar poate e timpul să mai şi facem ceva. Aţi auzit ce a zis 
domnul Băsescu: că România vrea să intre în UE împreună cu Repu-
blica Moldova, numai că tovarăşul general sovietic nu a dorit aceasta. 
Lui îi place să rămână sub ciubota KGB–ului lui Putin încă mulţi ani 
înainte şi vrea acelaşi viitor pentru poporul acestei ţări.

Generalul Putin n–o să–l ierte niciodată pe generalul Voronin 
pentru faptul că l–a întors din drum, în timp ce venea la Chişinău 
pentru a semna Planul Kozak. Voronin a ticluit împreună cu Kozak 
acel plan de federalizare, oare el nu ştia ce scrie în Constituţie? Re-
publica Moldova este un stat independent şi integru. Bine că Occi-
dentul i–a deschis lui Voronin ochii şi l–a făcut să înţeleagă că prin 
semnarea acestui document Republica Moldova se va transforma în-
tr–o Transnistrie cu armată rusească, cu limbă rusă, cu ruble ruseşti, 
că nu va mai fi independentă niciodată.

Am văzut a doua oară cum Rusia nimiceşte cu buldozerul 2 mii 
de sticle cu vin moldovenesc. Dragi ţărani, fraţilor, surorilor, prin 
aceasta se distruge munca dumneavoastră! Rusia calcă în picioare 
un popor întreg, pe acei care au crescut şi îngrijit cu sudoarea frun-
ţii podgoriile noastre, care au preparat acel vin. Cum e posibil aşa 
ceva? Iar noi, în loc să protestăm la sediul Ambasadei Rusiei, tăcem, 
de parcă aşa şi trebuie să fie. Conducerea noastră umblă ca plouată, 
apoi, la urma urmelor, ce o doare pe ea pentru toate acestea? Nu ea a 
muncit, ci dumneavoastră.

Dragi ascultători, ar fi bine să înţelegeţi un lucru: dacă vom ne-
glija în continuare pericolul care vine de la Rusia, în frunte cu co-
muniştii moldoveni, urmaşii vor acoperi numele nostru cu blesteme. 
Rusia ne calcă demnitatea în picioare, iar noi lăsăm Moldova în pa-
ragină şi mergem încolo, ca să le construim ruşilor case şi vile. Oare 
nu–i mai aproape România decât Rusia? Dacă vom intra împreună 
cu România în Uniunea Europeană, vom avea cale liberă în Occident, 
spre civilizaţie, dar nu spre KGB–ul rusesc. Modul în care procedează 
Rusia cu noi e curată barbarie şi nu democraţie ori economie euro-



209

peană. Oameni buni, oare nu vedeţi că din munca noastră nu s–au 
găsit mijloace pentru a construi cel puţin un monument în memo-
ria celor care au murit în lagărele de deportare din Rusia bolşevică? 
Ei înalţă monumente ocupanţilor ruşi, iar pentru oamenii cinstiţi, 
gospodari, intelectuali nu au bani! Haideţi, deci, să ne unim în jurul 
Mişcării Acţiunea Europeană, ai cărei membri sunt oameni cinstiţi, 
inteligenţi, necompromişi. Ei ne vor duce, cu siguranţă, în Europa. 
Sunt sigură că aceşti intelectuali vor proceda întocmai ca cei din 1918.

Nu cedaţi încercărilor comuniştilor compromişi şi fără carte din 
localităţile dumneavoastră de a vă manipula după bunul plac. Nepo-
tismul nu a dus niciodată la prosperarea ţării, la bunăstarea poporu-
lui, ci numai la sărăcirea poporului şi la căpătuire.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Poetul nostru naţional Grigore Vieru spune că 
bogăţia unei ţări nu se apreciază după numărul bombelor atomice, 
rachetelor, submarinelor sau altor arme şi armamente, ci după nu-
mărul intelectualilor, după nivelul de trai al poporului, după econo-
mia şi cultura ei. Miercuri s–a desfăşurat Conferinţa istoricilor din 
republică, la care au fost luate în dezbatere un şir de probleme strin-
gente. Cea mai importantă chestiune de pe ordinea zilei a vizat faptul 
că guvernanţii comunişti au adus învăţământul la o degradare totală. 
A fost creat un Comitet, creat din savanţi, părinţi, studenţi, care va 
cere guvernanţilor să aducă învăţământul la standardele europene şi 
internaţionale. Dacă nu se va ajunge la un acord, în luna septembrie 
Comitetul va organiza greve. Este limpede pentru toţi că guvernan-
ţii comunişti nu vor ca Moldova să fie o ţară de intelectuali, ci dim-
potrivă: ei vor ca noi să rămânem sclavi, iar ei – la conducere. Tot 
ei învrăjbesc intelectualii şi poporul, adică intelectualii şi părinţii, 
fraţii, surorile, prietenii lor. Astăzi s–au unit mai multe mişcări poli-
tice, ONG–uri pentru a crea Mişcarea cetăţenească pentru integrarea 
Republicii Moldova în Uniunea Europeană împreună cu România, 
aşa cum a propus domnul Băsescu. Am observat că unii membri ai 
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acestei Mişcări nu–i tolerează pe alţii, consideră că sunt mai buni pa-
trioţi decât ei. Domnul Bratu, preşedintele Partidului Unioniştilor, 
uită, probabil, că această idee aparţine domnului Dabija, care este 
membru al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, dar şi din 
România. Dacă nu vom învăţa să preţuim intelectualii, personalită-
ţile neamului, valorile naţionale, cu ce ne vom deosebi de bolşevici? 
Fiecare dintre noi trebuie să fie modest şi să urmeze moralei creşti-
ne, să–şi ştie locul şi să aprecieze corect meritele sale faţă de popor 
şi de ţară. Acum avem o unică şansă de integrare, poate una într–o 
sută de ani, şi, deci, nu avem timp de pălăvrăgeală. Trebuie să mun-
cim în sate, îndeosebi acolo unde comuniştii se află la cârmă şi unde 
sunt puternice relaţiile de rudenie dintre ei. Un rol aparte le revine în 
acest context intelectualilor de la sate şi tuturor oamenilor de bună 
credinţă. Haideţi, aşadar, să adunăm cele 1–2 mln. de semnături, ne-
cesare pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană 
alături de România.

Noi avem salarii de 25–30 de dolari, românii – 250, iar europenii 
– 2500. Uniunea Europeană va da României câte 9 mln. de dolari pe zi, 
suficient ca să ajungă şi pentru Basarabia. Ca urmare, va creşte nivelul 
de viaţă al cetăţenilor, indiferent de naţionalitate. Dragi fraţi şi surori, 
vă îndemn să luptăm pentru a intra în Uniunea Europeană împreună 
cu România. Aceasta e o şansă de a scăpa de sărăcie, mizerie, robie.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Mihai Eminescu spunea: „Să ne ferim de indiferen-
ţă, că e răul cel mai mare, mai ales în chestiunile de instrucţiune şi 
naţionalitate, fiindcă nimic nu ucide atât de repede un popor decât 
indiferenţa pentru instituţiile sale“. Din păcate, foarte mulţi au uitat de 
acest sfat. Cu atât mai mult nu poate fi iertată indiferenţa celor care au 
carte. Omul este fiinţă înzestrată cu raţiune, de aceea el trebuie să tin-
dă spre o viaţă mai bună, să apere pământul strămoşesc, istoria, limba 
neamului, să se îngrijească de generaţiile viitoare. Dar ce se întâmplă 
cu noi? Maşinăria comunistă din 1940 a produs atâtea mutaţii în con-
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ştiinţa noastră! Spre ruşinea noastră, am acceptat foarte uşor modul 
de viaţă născocit de ideologia bolşevică şi constituit din lenevie, hoţie, 
minciună, renunţând fără frică şi remuşcări la morala creştină, la buna 
cuviinţă. Mulţi au acceptat desfrâul şi cea mai ucigătoare maladie – al-
coolismul. Regimul ţarist încuraja alcoolismul în mediul păturilor so-
ciale de jos, pentru a le turmenta şi a le distrage de la probleme, pro-
teste şi a le face să muncească ca nişte sclavi pentru o bucată de pâine. 
Pentru prima dată acest experiment a avut succes în mediul edecarilor 
de pe Volga. L–am ascultat aseară pe acel tânăr aghesmuit şi vreau să 
spun acum despre ceea ce am citit la scriitorii ruşi. La început ţarismul, 
iar mai apoi comunismul au distrus şi continuă să distrugă naţiunea 
română de pe această palmă de pământ prin diverse metode. Acesta a 
fost şi este planul politic al ideologiei comuniste. Să ne amintim că în 
timpul războiului ostaşilor li se dădea înainte de luptă vodcă, ca să nu 
se gândească că ar putea fi împuşcaţi ori sfârtecaţi de o ghiulea de tun. 
În plus, toate sărbătorile comuniste, toate adunările de partid, sindica-
le se terminau cu beţii. Comuniştii intenţionat nu creau condiţii nor-
male de viaţă, ca oamenii să–şi înece amarul în beţie, să–i alcoolizeze. 
Apoi, nici nu erau interesaţi să ne creeze nouă, băştinaşilor, condiţii 
normale de viaţă. Veneticii aveau posturi înalte şi furau tot ce le cădea 
sub mână, se pricopseau cu apartamente şi cu toate bunătăţile. Iar noi, 
în loc să ne apărăm drepturile, să luptăm pentru a ni se asigura un trai 
decent, ne–am pus pe beţii, ne–am lăsat ademeniţi de droguri. Altfel 
spus, am degradat. Bolşevicii au distrus învăţământul, economia, cre-
dinţa, fiinţa noastră naţională. Ei au adunat averi numai pentru ai lor 
– părinţi, copii, nepoţi, rude, prieteni, venetici, nu şi pentru popor. Pe 
noi din săraci ne–au făcut şi mai săraci.

În loc să–şi cheme acasă teroriştii din stânga Nistrului, Rusia le 
dă 60 mln. de dolari pentru referendum şi pentru a ridica economia, 
iar pe noi ne mână în prăpastie. Iată cum arată „fratele“ ori „sora“ 
noastră mai mare, după cum se declară Rusia. Numai Ţara noastră 
România ne va salva de la dezmăţul ei, dar şi de conducerea comunis-
tă trădătoare, care este contra poporului băştinaş, contra României, 
contra Uniunii Europene.
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*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Îmi plec fruntea în faţa celor deportaţi, a celor 
judecaţi pe nedrept. Am o vârstă onorabilă şi nu născocesc nimic din 
ceea ce spun, stimată doamnă. Atunci când o colegă de–a dumnea-
voastră, fostă deportată, plângea pentru că nu primise un pachet cu 
alimente deoarece nu figura pe lista doamnei Sturza, bineînţeles că 
am rămas nedumerită. A doua oară, pe data de 6 iulie, la masa de po-
menire au fost invitaţi doar foştii deportaţi, incluşi pe lista doamnei 
Sturza. Reprezentanţilor celorlalte două organizaţii ale deportaţilor 
li s–a interzis accesul, pe motiv că masa a fost organizată din banii 
Asociaţiei foştilor deportaţi şi deţinuţi politici, condusă de doam-
na Sturza. În realitate, masa a fost organizată cu suportul Primăriei 
Chişinău şi a Ambasadei României. În opinia mea, oamenii trebu-
ie trataţi cu bunătate, cu bunăvoinţă, îndeosebi acei care au suferit, 
pentru că sunt foarte sensibili şi ar putea să aibă crize cerebrale sau 
cardiace. În 40 de ani, timp în care am activat în calitate de medic, 
nimeni nu mi–a incriminat că născocesc ceva. Dumneavoastră cre-
deţi cum vreţi, vă priveşte. Nu avem timp să căutăm greşeli, mai ales 
atunci când ştii că ai la dispoziţie doar cinci minte pentru a–ţi expu-
ne gândurile.

Am rămas uimită de conducătorul comunist al raionului Soroca, 
care se lăuda că, odată cu numirea unui comunist în fruntea raionu-
lui, acesta a devenit cel mai dezvoltat din Europa. Dar oare nu viaţa 
grea a bătrânilor dintr–un sat al raionului Soroca descrie doamna 
Ursu sau poate am încurcat raionul? Ea spunea că bătrânii îndurau 
frig şi mizerie, se hrăneau cu ceea ce oamenii aruncau după ce tăiau 
porcii. Face oare să te miri de balivernele pe care le auzi, odată ce 
minciuna a fost ridicată la noi la rang de politică de stat?

În continuare aş vrea să mă opresc la summit–ul care s–a des-
făşurat recent în Rusia imperialistă. Acolo tovarăşul Voronin a spus 
răspicat că unioniştii singuri au refuzat să iasă din CSI. A mai spus o 
minciună şi acasă: că problema din stânga Nistrului va fi soluţionată 
în timpul celui de–al treilea mandat al lui Putin. Oare Putin ar da re-
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gimului de la Tiraspol 60 mln. de dolari, dacă ar intenţiona să rezolve 
problema?

Din inima Rusiei ne–a venit vestea că războiul vinului a fost por-
nit împotriva Moldovei ca răspuns la securizarea frontierei dintre 
Transnistria şi Ucraina cu reprezentanţi ai Uniunii Europene. Iată că 
Putin şi–a scos masca, în sfârşit, arătându–ne adevărata faţă. El vrea 
ca Republica Moldova să cadă în prăpastie, să nu mai viseze la UE. 
Unica soluţie în cazul dat este formarea unui front comun al forţelor 
de dreapta, care ar opta pentru aderarea Republicii Moldova, împre-
ună cu Ţara noastră România, la Uniunea Europeană. Trebuie să fim 
cu toţii o vrere şi un gând, în caz contrar, vom dispărea ca naţiune.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! După conferinţa de presă a tovarăşului Voronin, 
l–am auzit spunând nişte minciuni şi la Postul de radio Moldova I. 
Le turna aşa de bine, de parcă ţărişoara noastră s–ar afla într–o pe-
rioadă nemaivăzută de dezvoltare şi înflorire, de parcă nu mai ştim 
ce să facem de atâta bine! Comuniştii văd toate lucrurile în roz, iar 
din metropola rusă se aude că prin războiul vinurilor, al produselor 
alimentare, prin scumpirile care se ţin lanţ se urmăreşte aducerea 
Moldovei la stare de faliment, la creşterea artificială a inflaţiei, ca să 
ne treacă pentru totdeauna pofta de a merge în Uniunea Europeană.

Oare tovarăşul Voronin nu cunoaşte că oamenii nu au locuri 
de muncă, deoarece comuniştii nu au construit, de când se află la 
guvernare, întreprinderi noi, iar pe cele vechi le–au închis sau le–
au vândut ruşilor? În schimb, el minte fără neruşinare de la orice 
tribună că în republică există 16 mii de locuri de muncă la diverse 
specialităţi, creând astfel „proletariatul moldovenesc“, care foarte 
uşor poate fi manipulat şi bolşevizat. Potrivit altui aviz, instituţiile 
de învăţământ duc lipsă de 700 de profesori de diferite specialităţi. 
În rândurile şomerilor sunt foarte mulţi tineri cu studii superioare, 
însă ei nu acceptă să muncească pentru salariile mizere, instituite 
de guvernarea comunistă. Ea nu găseşte bani nici pentru majorarea 
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salariilor, nici pentru acordarea despăgubirilor foştilor deportaţi, 
nici pentru a le ridica un monument. În schimb, găseşte bani pentru 
restaurarea monumentelor ocupanţilor ruşi, celor care au acaparat 
averile băştinaşilor şi i–au dus cu tot cu familii în Siberia. Acolo, ba-
sarabenii deportaţi au ridicat economia ţării ocupante – a Rusiei, nu 
pe a noastră. Noi de ce permitem ca ocupanţilor să le fie ridicate la 
Şerpeni, Chişinău şi în alte localităţi monumente de milioane de lei? 
Ei nu au făcut nimic pentru ţara noastră, însă guvernarea comunistă 
găseşte bani pentru ei, iar pentru basarabenii români deportaţi – nu. 
Comuniştii au alocat 4 mln. de lei pentru reparaţii la Guvern şi la 
Preşedinţie, de parcă acolo lucrează oameni simpli, care vin pe jos 
la serviciu, plini de noroi şi de praf, dar nu burghezi, aduşi în maşini 
luxoase până la scara de serviciu.

În sate nu există băi comunale, librării, biblioteci, şcolile şi gră-
diniţele sunt într–o stare jalnică. Unele din ele se repară din când în 
când, dar din mila părinţilor. Iată ce grijă au faţă de popor burghezii 
noştri. Eu sper că acei profesori, pe care îi doare sufletul pentru neam, 
pentru limba maternă, pentru adevărul istoric şi pentru viitorul ţării, 
se vor înscrie, împreună cu liceenii şi studenţii, pe listele cetăţenilor 
care susţin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană la 1 
ianuarie 2007 împreună cu România. Altfel, „măreaţa“ şi „misterioa-
sa“ Rusie (aşa o numea regina Maria) ne va înrobi pe veci, ne va duce 
în Asia şi în Răsăritul Îndepărtat.

*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români basarabeni! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! După ce tovarăşul Voronin a venit de la summit–ul 
Comunităţii Statelor Independente fără vreo veste bună pentru Mol-
dova, mi se pare că acelaşi lucru s–a întâmplat şi la 8 august, când a 
venit de la Moscova. Nu înţeleg de ce ar trebui să umilească tovarăşul 
Voronin o ţară întreagă, un popor în faţa ţării ocupante, agresoare, 
dar şi hoaţe ca Rusia?! Ea ne–a furat bogăţiile, a acaparat averile ce-
lor deportaţi, a privatizat totul, lăsându–ne fără economie, ne–a luat 
până şi depunerile din casele de economii. Desigur, ei au făcut şi fac 
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acestea cu ajutorul ticăloşilor din rândurile băştinaşilor, care sunt 
gata să ne închine ocupanţilor şi pe noi, cei care am mai rămas aici. 
Culmea obrăzniciei este faptul că dictatorul kgb–ist Putin cere lega-
lizarea limbii ruse ca a doua limbă de stat şi federalizarea Moldovei, 
îngrijindu–se astfel de cei 200.000 de venetici, oploşiţi aici, neche-
maţi şi nedoriţi de nimeni. Rusia e o ţară teroristă, care a distrus atâ-
tea popoare şi care, vreme de 50 de ani, le–a subjugat economia. Dacă 
vreuna dintre fostele republici sau ţări socialiste încearcă să scape de 
jugul ei, să–şi construiască un alt viitor, ea le fărâmiţează în republici 
mai mici, instalează pe teritoriul lor baze militare, dezlănţuie îm-
potriva lor războaie economice, ridică preţul la gaze, petrol, energie 
electrică şi face tot posibilul pentru a le distruge.

Nu înţeleg de ce tovarăşul Voronin este atât de obsedat de secre-
tomanie şi îngrădeşte accesul unor ziarişti la conferinţa de presă, pe 
care a ţinut–o după revenirea în ţară. Nici pe Aeroportul Internaţi-
onal reporterii de la „ProTV Chişinău“ nu au avut acces. Ce secrete 
are el faţă de popor, că totuna nu face nimic pentru el?! Circa 50 la 
sută din profesorii şcolari şi universitari au plecat peste hotare, avem 
foarte mulţi copii neşcolarizaţi. Deci, conducerea comunistă nu do-
reşte ca copiii noştri să fie cărturari, iar omul necărturar cu ce se deo-
sebeşte de un animal? Este regretabil şi faptul că profesorii nu educă 
elevilor şi studenţilor dragostea de neam, de glia strămoşească, de 
istorie, de limba maternă, adică patriotismul, adevărul ştiinţific. Din 
păcate, nu avem un Saakaşvili, nici un Brazauskas, care ar fi cu sufle-
tul pentru popor, ci un preşedinte pro–rus, antinaţional, antiuman, 
antieuropean.

Vrem în Uniunea Europeană? Trebuie ca toţi acei care au mai 
rămas pe această palmă de pământ să semneze listele celor care op-
tează pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană 
împreună cu România.

*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români basarabeni! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Sunt foarte multe probleme, care merită a fi luate 
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în discuţie, eu aş vrea, însă, să vorbesc despre ceea ce tovarăşul Vo-
ronin numeşte Ziua memoriei eroilor şi a urmaşilor lor. La Şerpeni a 
fost ridicată o cruce soldaţilor ruşi, ucişi de nemţi, deşi luptele s–au 
dus nu acolo, ci la Chiţcani. Nici unul dintre soldaţi, oricare i–ar fi 
fost naţionalitatea, nu s–a dus de bună voie la război, ci pentru că a 
fost obligat. De ce atunci pentru cei care ne–au cotropit, ne–au de-
portat, ne–au organizat foamea, ne–au subjugat şi mai continuă să 
ne subjuge, ne–au furat economia, ne–au ţinut într–o subdezvoltare 
totală, ne–au furat limba mamei şi identitatea naţională, ne–au fal-
sificat istoria se cheltuiesc tocmai 70 mln. de lei? De ce mormintele 
ostaşilor români, care nu au dus niciodată războaie de cotropire, ci 
numai de apărare şi de eliberare a poporului şi a teritoriilor luate cu 
forţa de Rusia, nu sunt nici măcar păstrate, ci, dimpotrivă, şterse de 
pe faţa pământului? Aşa s–a întâmplat cu locul pe care se afla Uni-
tatea de pompieri, situat în vecinătatea Cimitirului Central de pe str. 
Armenească, cu cel de lângă Spitalul de copii de pe str. Grenoble, cu 
cel din curtea Bisericii „Sf. Treime“, cu Cimitirul Eroilor şi cu multe 
alte locuri.

La 24 august 2006 a fost inaugurat Complexul memorial „Eter-
nitate“, care, în mod normal, presupune pomenirea celor decedaţi. 
Comuniştii au transformat, însă, evenimentul în sărbătoare, în prilej 
de veselie şi de beţie. Cum e posibil aşa ceva? Doamne, iartă–i că 
nu ştiu ce fac. Pentru a–şi asigura securitatea, ei au adus la Memo-
rial poliţişti din toată republica, nişte tineri care habar nu aveau ce 
sărbătoresc comuniştii, cu atât mai mult, ce semnificaţie are pentru 
Moldova ziua de 23 august 1939 ori ziua de 24 august 1944. Concluzia 
e simplă de tot: tinerii sunt neinstruiţi, neinformaţi şi manipulaţi. 
Pe conducătorii noştri nu–i doare sufletul pentru faptul că tineretul 
ţării e necărturar, că cetăţenii ţării muncesc din greu pentru salarii 
derizorii. Ei se îngrijesc doar să agonisească cât mai mari averi şi să 
stăpânească veşnic poporul, de parcă nu ar fi muritori. Pe ei nu–i 
interesează concetăţenii noştri vii care au luptat la Nistru, care sunt 
acum maltrataţi de teroriştii din Transnistria şi cărora li s–au luat 
legitimaţiile. Combatantul Iurie Liubcenco povestea: „Fiica, soţia şi 
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alte rude au fost ciuruite atunci când au încercat să treacă Nistrul, în 
beciul casei mi–am găsit fiul, împreună cu alte rude, carbonizaţi. Eu 
am fost arestat şi bătut până când nu mi–am pierdut auzul“. A stat un 
timp în închisoare împreună cu Ilaşcu, dar are o pensie de numai 300 
de lei. Conducerea noastră pro–rusă, antinaţională, antiumană ţine 
cont numai de părerea ursului de la Răsărit.

Drag popor, trezeşte–te şi semnează listele pentru aderarea la 
Uniunea Europeană alături de România.

*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români basarabeni! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Aş vrea să spun în cele ce urmează ce cred despre 
aşa–numita independenţă a Republicii Moldova. Mai exact, despre 
dependenţa totală a ţării noastre de KGB–ul rusesc. Oare de ce po-
porul nostru s–a supus atât de uşor politicii bolşevice ruseşti? Mi se 
pare că regimul kgb–ist ştia prea bine că un popor lipsit de forţa sa 
motrice – savanţii, preoţii, medicii, inginerii, agronomii, în general, 
oamenii gospodari – poate fi uşor manipulat. Au venit în locul lor 
„intelectuali“ cu şcoală sovietică, clociţi în şcolile de partid, rupţi de 
la popor, de la neamul din care proveneau. Anume asemenea persoa-
ne s–au aflat la conducerea republicii de la 1944 încoace, multe dintre 
ele fiindu–ne trimise de Rusia. Aceşti măcelari kgb–işti supravegheau 
poporul şi–l ţineau în întuneric, minciună şi alte vicii aduse din Ru-
sia. Toate acestea se făceau, desigur, în mod intenţionat, deoarece 
Rusia visa să cucerească toate teritoriile până în India. Bolşevismul a 
creat un fel de mutanţi, care evită să–şi arate adevărata faţă şi se dau 
drept altcineva. Ei nu vor să–şi apere valorile naţionale: neamul, pă-
mântul, istoria. Deci, nu doresc ca ţara lor să fie independentă. În nr. 
22 al revistei „Argumentî i faktî“ scrie ce credea Dzerjinski, în 1926, 
despre regimul bolşevic: „Это легальное кормление и пожира-
ние госимущества этой саранчой. В придачу к этому неслыхан-
ное бесстыдное взяточничество, хищения, нерадения, вопию-
щая бесхозяйственность, только преступления и перекачивание 
госимущества в свой частный карман. Государство это неудер-
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жимое раздутие штатов, чудовищная бюрократия, захват боль-
ших зданий, помещений, автомобильная эпидемия, украденные 
миллионы“. Deci, însuşi Dzerjinski îi numea pe bolşevici lăcuste, 
care devorează legal averea statului. În plus, zicea el, aceştia sunt fără 
măsură de corupţi, escroci, nepăsători, proşti gospodari, de la ei nu 
te poţi aştepta la altceva decât numai la infracţiuni şi la pomparea 
banilor statului în propriul buzunar. Pentru el statul reprezenta o 
schemă de funcţii umflată excesiv, un birocratism monstruos, acapa-
rarea de clădiri, o slăbiciune nestăvilită faţă de automobilele luxoase 
şi furturi de milioane. Oare nu îi regăsiţi în aceste caracteristici pe 
actualul stat moldovenesc şi pe actualii guvernanţi? Dar tu, umilitule 
popor, de ce îi rabzi? De ce nu protestezi, de ce nu doreşti copiilor şi 
nepoţilor tăi binele?

Patrimoniul nostru intelectual şi cultural constituie un tezaur 
inestimabil. De ce atunci oamenii politici nu se unesc pentru a crea o 
singură forţă? De ce lasă poporul în întuneric, de ce nu–i arată peri-
colul care vine de la comuniştii ruşi, de la teroriştii smirnovişti şi de 
la trădătorii de tot soiul? De ce liderii forţelor democratice nu se res-
pectă reciproc, ci numai se ponegresc? Nu vă certaţi, oameni buni, 
căci în felul acesta câştigă duşmanul! Toţi, unul ca unul, trebuie să 
lupte pentru viitor!

Aş vrea să vă amintesc că în arhivele secrete ale Rusiei mai este 
fixat că Dzerjinski era contra represaliilor şi–i cerea lui Kuibâşev să 
schimbe tactica arestărilor. El considera că un om bănuit de comi-
terea unei infracţiuni, dar care nu prezintă pericol pentru societate, 
poate fi arestat doar în cazul în care justiţia decide asupra reţinerii 
lui. El este autorul unei scrisori, adresate lui Stalin, în care opina că 
regimul instaurat de bolşevici, bazat pe neîncredere totală, este de-
fectuos, că e bine să se renunţe la el, deoarece e sortit pieirii. Conclu-
zia se impune: dacă nu vom găsi o cale corectă de a conduce statul, 
vom face loc dictaturii.
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*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Am trecut pe la o prietenă, care lucrează la Oficiul 
Poştal Central din Chişinău, şi mi s–a umplut inima de bucurie când 
am văzut foarte multă lume scriind cereri pentru redobândirea cetă-
ţeniei române. Ministrul de Eterne al României, domnul Ungureanu, 
se mira odinioară că românii basarabeni nu au cerut acest lucru încă 
la începutul anilor ’90 ai secolului trecut. Zic şi eu: este regretabil, 
dar aceasta e realitatea. Doamne, luminează cel puţin acum acest po-
por şi fă ca toţi locuitorii Republicii Moldova, care au părinţi români, 
să depună cereri de redobândire a cetăţeniei române, poate că atunci 
tovarăşul Voronin nu va mai spune cu atâta aroganţă că Republica 
Moldova nu se va uni niciodată cu România.

Dragi concetăţeni, se ştie că în România salariile sunt de 5–6 ori 
mai mari, în ţările UE – de 10–15 ori. La noi salariul e mult mai mic, 
comparativ chiar cu ţările africane. Pe tovarăşul Voronin nu–l intere-
sează soarta poporului, pe care el, împreună cu adepţii săi, l–a adus la 
mizerie, la deznădejde totală. Pe comunişti îi interesează doar situ-
aţia lor materială şi lupta pentru putere, ca să ţină poporul în robie. 
Doar o mică comparaţie: Uniunii Scriitorilor i se alocă anual pentru 
necesităţile ei numai 23 de mii de lei, în timp ce pentru gazele Focului 
veşnic de la Memorialul gloriei militare se cheltuiesc 18 mii de lei pe 
lună! Din cele 2 mln. de euro, cheltuite de tovarăşul Voronin pentru 
ocupanţii ruşi la 24 august 2006 prin reparaţia Memorialului, câte sate 
puteau fi ridicate din mizerie, câţi copii puteau fi asiguraţi cu rechizite 
şcolare? Pentru comunişti contează părerea tovarăşului Putin şi nu a 
poporului. Acesta din urmă nu a fost respectat şi ajutat niciodată de 
vreun conducător, toţi au fost pro–ruşi, antinaţionali, antiumani, iar 
tovarăşul Voronin îi întrece sub aceste aspect pe toţi. El a înrăutăţit re-
laţiile cu România, dar şi cu Rusia. Tot lui îi aparţine ideea introducerii 
în şcoli a Istoriei integrate, creării celei de–a doua Uniuni a Scriitorilor. 
Acesteia tovarăşul Voronin i–a dat o încăpere luxoasă, calculatoare, dar 
atunci când a văzut că nu prea are scriitori, le–a luat pe toate înapoi. 
Tot aşa a creat şi o Asociaţie a Istoricilor fără studii de specialitate, dar 
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care selectează minciunile şi falsurile din Istoria Uniunii Sovietice şi le 
introduc în aşa–numita Istorie integrată.

Vreau să sper că liceenii, părinţii, profesorii, toate cadrele didac-
tice, în general, se vor pronunţa împotriva minciunii comuniste. Nu 
ne va primi nimeni cu aşa istorie, cu aşa minciuni şi falsuri în Uniu-
nea Europeană. Nu putem permite să fie sacrificată generaţia tânără, 
care este viitorul neamului românesc. Comuniştii au slugi devotate, 
care ştiu cum să închege minciunile, cum să învrăjmăşească fraţii, 
de aceea noi trebuie să le opunem cu mai multă îndârjire rezistenţă.

*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români basarabeni! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Cunoaştem cu toţii despre crimele, la care s–a de-
dat Ministerul Afacerilor Interne, în frunte cu tovarăşul Papuc, con-
tra domnului Constantin Domnişor. Tovarăşul Papuc a fost alungat 
pe timpuri din Kabardino–Balkaria, iar Rusia i–a intentat dosar penal 
pentru furt, delapidări de fonduri şi alte fapte „eroice“. Însă condu-
cerea noastră nu a luat în cont aceste apucături, le–a ignorat cu de-
săvârşire. Aici, în Moldova, tovarăşul Papuc arată acum aceleaşi apu-
cături: în Detaşamentul cu destinaţie specială „Fulger“ au dispărut 
30 mii de lei şi nimeni nu a fost pedepsit pentru aceasta. Mai mult, 
tovarăşul Papuc a fost ridicat la gradul de general şi numit ministru 
de Interne, deşi nici măcar nu are studii superioare. Comentatorii de 
la „ProTV“ au repetat de câteva ori că tovarăşul Papuc (probabil, aşa 
afirmă el) nu se teme nici de Marian Lupu, nici de Vasile Tarlev, nici 
de Vladimir Voronin, deci, consideră că îi ţine pe toţi sub papucul 
său.

Vreau să mai spun că guvernanţii comunişti aduc în sate peşte 
proaspăt – molitru, pe care îl distribuie gratis pensionarilor şi invali-
zilor. Desigur, nu din milă fac aceasta, ci pentru a manipula categoria 
dată de populaţie, mai exact, de alegători. Comuniştii au foarte mulţi 
„scenarişti“ şi „regizori“, care le ajută să înşele pensionarii şi invalizii, 
dar şi pe cei înfrăţiţi cu vodca. Ei prelungesc cu mult devotament po-
litica lui Lenin: „Cel care a fost un nimeni a devenit un om mare, iar 
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cel care a fost un om mare a devenit un nimeni“. Iată un exemplu din 
raionul Cantemir: Nicolae Ţăruş, om cu studii la Politehnică, a lucrat 
timp de 14 ani în calitate de şef al bazei auto din acest oraş, depunând 
o muncă enormă pentru a pune pe roate activitatea ei. Însă deoarece 
a refuzat să devină comunist, a fost concediat, iar în locul lui a fost 
numit un şofer comunist, care nici măcar studii medii terminate nu 
are. Domnul Ţăruş i–a acţionat în judecată pe şefii săi, dar şedinţele 
sunt mereu amânate. Trăim, aşadar, într–o ţară fără justiţie, fără con-
ducere eficientă, fără dreptate şi fără frică de Dumnezeu.

Dragi tineri, nu vă lăsaţi manipulaţi, nu permiteţi să vi se fure 
viitorul! Oare un creştin adevărat, fiind funcţionar ori ales al poporu-
lui, nu contează, dar care ştie că oamenii mor de foame sau îşi curmă 
viaţa din cauza nevoilor, va îndrăzni să–şi ia salarii mari? Se vede cu 
ochiul neînarmat că guvernanţii comunişti mint de îngheaţă apele 
atunci când spun că ne vor binele. Salvarea noastră constă numai în 
aderarea la Uniunea Europeană împreună cu România.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Am privit şi am ascultat cu toţii conferinţa de 
presă, ţinută de tovarăşul Voronin. Oare conducătorul acestei palme 
de pământ, numită Republica Moldova, nu vede cum se comportă 
demnitarii ţărilor occidentale? De unde atâta îngâmfare la vorbă şi la 
mers, de parcă moldovenii ar fi cel mai bogat şi mai prosper popor de 
pe tot globul? Oare de ce sfetnicii lui nu–i spun câtă lume face coadă 
la secţiile de paşapoarte pentru a pleca peste hotare din cauza binelui 
făcut de tovarăşul Voronin timp de şase ani, cât se află la guvernare? 
Oare de ce supuşii lui agramaţi, instalaţi în satele, comunele şi raioa-
nele republicii, nu–i şoptesc că localităţile au rămas fără tineret, fără 
oameni apţi de muncă? Cum credeţi, cu ce se ocupă aceşti conducă-
tori agramaţi la faţa locului?

Tovarăşul Voronin crede, probabil, că şi poporul are averile pe 
care le are el, fiul său, rudele sale. Doamne, numai ce limbaj practică 
tovarăşul preşedinte! Nu mai înţelegi în ce limbă vorbeşte – nici în 



222

română literar, nici în rusă corect. Dar ce aberaţii spunea el despre 
Unirea de la 1918, cu câtă ură vorbea despre România şi cu cât entu-
ziasm despre „eliberarea“ (citeşte: ocuparea) noastră în 1940 de către 
Rusia. Oare tovarăşul Voronin nu ştie că odiosul Pact Ribbentrop–
Molotov împărţea lumea celor doi călăi – Stalin şi Hitler? România 
ne face atâta bine: ne–a dat energie electrică, ne învaţă tinerii, ne sus-
ţine în toate forurile internaţionale, iar tovarăşul Voronin o critică la 
nesfârşit şi asta pentru că este antiromân, antinaţional, pentru că nu 
are în sufletul său nici un pic de milă faţă de noi, oamenii. El îl sus-
ţine necondiţionat pe măcelarul Putin, care a nimicit poporul cecen. 
Putin nu va recunoaşte niciodată greşelile comise în Teatrul „Nord–
Ost“ ori la Şcoala din Beslan, unde, prin luarea de ostatici, cecenii nu 
au vrut să ucidă copiii, ci să obţină retragerea armatelor ruseşti de pe 
teritoriul ţării lor. Aşa cum cerem şi noi retragerea armatei a 14–a din 
stânga Nistrului. Tovarăşul Voronin insistă ca România să semneze 
Tratatul de bună vecinătate şi prietenie cu Republica Moldova, aşa 
cum făcea la timpul său şi Brejnev, pentru că, spune el, acest tratat 
îl va îmbuna pe teroristul Smirnov. De parcă nu ar cunoaşte tova-
răşul Voronin că pe astfel de terorişti şi măcelari nu–i poţi îmbuna 
cu nimic. Toate firmele transnistrene, care se înregistrează în dreap-
ta Nistrului, nu plătesc pentru patente, nici taxe vamale, în schimb 
noi plătim sume enorme pentru gazul rusesc. În general, conducerea 
bolşevică a lui Smirnov, dirijată de Moscova, face numai rău oame-
nilor, nouă tuturor, economiei noastre. Până la urmă, şi tovarăşul 
Voronin a fost nevoit să recunoască că Rusia îi transferă lui Smirnov 
sume enorme de dolari pentru menţinerea regimului smirnovist.

În ce priveşte integrarea noastră în Uniunea Europeană, aceasta 
e o minciună. Domnul Băsescu i–a propus tovarăşului Voronin încă 
în februarie 2005 să adere la UE împreună cu România, dar acesta 
nu a spus nici „da“, nici „ba“, probabil, iarăşi, n–a voit să–i supere pe 
kgb–istul Putin şi pe teroristul Smirnov. În plus, tovarăşul Voronin 
are şi boala cultului personalităţii: crede că occidentalii vor accepta o 
ţară condusă de un comunist. Numai România este salvarea noastră. 
Ea ne poate duce în Uniunea Europeană, comuniştii – niciodată.
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*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Generalul Ion 

Ursu, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate, a spus clar: dacă 
ar fi desecretizate arhivele Securităţii, lumea ar rămâne fără grai vă-
zând câtă lume, câţi scriitori, intelectuali au fost agenţi ai KGB–ului 
rusesc.

Noi, oamenii simpli, nu cunoaştem, mai ales după 4 aprilie 2006, 
cine e pentru unire în realitate şi cine – nu. Am spus şi aseară la „An-
tena C“ că liderii partidelor au uitat de grijile poporului din care fac 
parte. Iar acesta are acum nevoie, ca de aer, să fie luminat pentru a se 
putea descurca în fărădelegile guvernanţilor, în făţărniciile şi minciu-
nile comuniştilor. Nu înţeleg de ce nu se unesc, odată şi odată, forţele 
democratice de dreapta, unioniste, cu atât mai mult cu cât avem cu 
toţii una şi aceeaşi cauză naţională: reunirea cu Patria–mamă Româ-
nia. Numai ea ne poate salva de această mizerie şi sărăcie.

Mi se pare că unii lideri sunt lipsiţi de modestie, sunt peste mă-
sură de încrezuţi, chiar mulţumiţi de sine. Ei consideră că toate fap-
tele bune, toate ideile, teoriile, interpretările ştiinţifice vin de la ei, 
le aparţin. Alţii se consideră nu mai puţini patrioţi şi, la fel ca primii, 
se laudă cu meritele lor, îşi atribuie realizările Mişcării de Eliberare 
Naţională. Ar fi cazul să le amintim acestor lideri că principala forţă, 
care a obţinut aceste cuceriri – poate mici, dar care pentru noi va-
lorează foarte mult – a fost poporul. Dacă pretindem că suntem un 
popor creştin, atunci liderii partidelor nu ar trebui să–şi toarne zoaie 
în cap unii altora, ci să răspundă la ură cu iubire, la nedreptate – cu 
iertare, la rău – cu blândeţe.

Sistemul sovietic kgb–ist are în arsenalul său foarte multe meto-
de de a dezbina, de a semănă ură, discordie între fraţi, de a distruge 
această palmă de pământ, ruptă din trupul Ţării–mamă. Atunci când 
domnul Băsescu a fost întrebat în Adunarea Parlamentară a Consi-
liului Europei de reprezentantul Rusiei ce caută trupele americane în 
România, el i–a răspuns: „Da voi ce aţi căutat 30 de ani în România?“. 
Ruşii şi–au infiltrat în România informatorii, au găsit şi au instalat 
trădători în toate structurile de stat, în colectivităţi în scopul de a 
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le dezbina, de a semănă ură, de a îngloba corupţia. Acum domnul 
Băsescu şi doamna Macovei au început – de la cei de sus – o luptă 
aprigă contra corupţiei, au desigilat dosarele securităţii. Dar corupţia 
persistă şi în structurile inferioare. Eu, de exemplu, l–am informat pe 
domnul Băsescu printr–o scrisoare recomandată despre faptul că, la 
13 iulie 2006, am depus la Primăria Sectorului I Bucureşti un dosar 
pentru obţinerea certificatului de naştere şi a certificatului de divorţ, 
unde mi s–a spus că într–o lună voi primi un răspuns. Într–adevăr, în 
termenul stabilit am primit următorul răspuns: „Am luat cunoştinţă 
din petiţia adresată preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, 
despre solicitarea dumneavoastră. În vederea analizării problemelor 
semnalate, petiţia dumneavoastră a fost trimisă la Primăria Secto-
rului I Bucureşti. Urmează ca, în termenul legal, instituţia sesizată 
să comunice, Administraţiei prezidenţiale şi dumneavoastră, soluţia 
adoptată“. Scrisoarea era semnată de consilierul de stat Gabriel–Cris-
tian Pişcociu. Însă deoarece îmi expirase valabilitatea paşaportului, 
iar actele solicitate nu–mi fuseseră eliberate, am apelat repetat la aju-
torul domnului Băsescu, la care, din păcate, am primit un răspuns 
formal: „Vă confirmăm primirea petiţiei adresată preşedintelui Ro-
mâniei, domnul Traian Băsescu, însă, cu regret, vă comunicăm faptul 
că solicitarea dumneavoastră excede competenţelor Domniei sale. 
Vă mulţumim pentru înţelegere“.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Vreau să ne amintim de ceea ce spuneau în anul 
2005 politicienii la emisiunile dumneavoastră despre Rusia. Un re-
numit politolog american afirma că:

Rusia, fiind a doua putere în lume, a ajuns pe locul 10 în topul 
ţărilor dezvoltate, deoarece trăieşte numai din vânzarea petrolului 
şi a gazelor;

Rusia este nostalgică după trecut, dar el nu poate fi întors;
În politica sa externă, Rusia se mai conduce de Pactul Ribbentrop–

Molotov, care a fost condamnat şi la Congresul deputaţilor din 1989.
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Elita rusă e nostalgică după trecut, se izolează de lumea exteri-
oară, iar tineretul calcă pe urmele generaţiei în vârstă. Cum va fi el, 
tineretul, aşa va fi şi soarta Rusiei.

Rusia critică de la toate tribunele Statele Unite ale Americii pen-
tru susţinerea fostelor republici sovietice;

Rusia nu mai are putere să revină la războiul rece, lucrul acesta 
s–a făcut observat după riposta dată de Cecenia;

Ea a căzut într–o criză economică şi socială fără precedent;
Rusia practic este izolată pe plan internaţional, nu are relaţii 

bune, prieteneşti cu ţările vecine.
Referitor la starea social–economică a Rusiei, fostul apropiat al 

lui Putin, Andrei Ilarionov (responsabil pe probleme de economie) a 
spus: „Rusia nu e o ţară liberă“. Soljeniţân afirmă că criza social–poli-
tică a Rusiei este o pedeapsă de la Dumnezeu pentru crimele şi răută-
ţile comise. Economistul Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel, 
spunea despre economia Rusiei că ea a degradat până la evul mediu. 
Specialiştii Şcolii de business din Harvard şi cei din Europa constată 
că economia Rusiei nu progresează, ci, dimpotrivă, se află în invo-
luţie, în regres, coborând de pe locul 78 pe locul 130, iar la capitolul 
„durata vieţii“ ea se află pe locul 107 din lume. Un economist francez 
spunea că în Rusia predomină un fel de capitalism tâlhăresc. Acelaşi 
lucru afirma şi academicianul rus Aleksandr Sumarkov, numindu–l 
capitalism oligarhic–tâlhăresc.

Dumnezeu a răbdat prea mult ura, spiritul de cotropitor, dictatul, 
frica infiltrată în sufletul poporului rus, dar şi al altor popoare, min-
ciuna înscăunată în ştiinţă, istorie, identitatea naţională. Pentru de-
portări şi omucideri a pedepsit–o, în sfârşit, Dumnezeu, aducând–o 
la faliment economico–social, risipindu–i imperiul construit pe aceste 
principii. Dacă Rusia ar fi fost cu adevărat creştină, nu şi–ar fi permis 
asemenea crime faţă de alte popoare. Ceea ce a făcut, aceea a primit.

Am fost martori cu toţii, inclusiv Uniunea Europeană, la şantajul 
Rusiei privitor la gaze. Rusia se face a uita că şi poporul nostru depor-
tat a contribuit la construcţia conductelor sale de gaze, apoi şi tinerii 
noştri, ademeniţi la „BAM“ sau la „FZO„–urile sovietice, au muncit la 



226

construcţia infrastructurii ruseşti. Să nu uităm şi de impozitele înca-
sate de pe spatele poporului nostru, de veniturile pe care i le–au adus 
uzinele militare, construite pe teritoriul republicii. Sau de reforma 
bănească din 1992, în urma căreia a câştigat, iarăşi, doar Rusia, de 
pierderile suportate de Moldova pentru întreţinerea bazelor militare 
ale Rusiei. În concluzie, de la 1940 şi până în prezent Rusia nu a făcut 
altceva decât să submineze economia ţării noastre.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Doar câteva ore ne despart de momentul sfânt 
– Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Tuturor creştinilor şi oa-
menilor de bună credinţă le doresc sănătate, succese frumoase în 
ceea ce fac, bucurii şi realizarea dorinţelor.

Iată, guvernarea comunistă face bilanţul realizărilor sale obţinu-
te în anul 2005. Tovarăşul Stepaniuc ne–a spălat creierul cu amintiri 
despre anii de tristă amintire ai comunismului înfloritor. Comuniştii 
se laudă cu faptul că sunt unicii care în 2001 şi în 2005 au deţinut 
majoritatea în Parlament, chipurile, nici o conducere nu a înregistrat 
asemenea performanţe. Trâmbiţează de la orice tribună că au majo-
rat pensiile şi salariile cu 20 şi, respectiv, 100 de lei, dar „uită“ să spună 
că preţurile au crescut în această perioadă de 5–10 ori. Că prin ne-
crearea locurilor noi de muncă au alungat din ţară aproape 1 mln. de 
cetăţeni, care acum muncesc la negru. Că în Moldova mor zilnic câte 
14 oameni din acei care au muncit câte 30–40 de ani pentru binele şi 
prosperarea ţării. Ei, guvernanţii, trăiesc foarte bine, în lux şi como-
dităţi, dar nu au precizat câţi copii au fost părăsiţi de părinţii plecaţi 
în căutarea unui câştig peste hotare, câţi dintre ei nu frecventează 
şcolile din cauza crizei financiare. Nu au spus guvernanţii în ce stare 
se află cele 18 orfelinate din Republica Moldova, au trecut sub tăce-
re amestecul lor în ştiinţă, învăţământ, sănătate, nu au spus nici un 
cuvânt despre rusificarea forţată a copiilor în şcoli şi a angajaţilor din 
structurile statale, despre introducerea Istoriei integrate, care este o 
minciună comunistă, sovietică despre noi, despre strămoşii noştri.
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*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Aş vrea foarte mult să vă colind, cu atât mai 
mult cu cât am auzit de curând câteva colinde foarte frumoase, dar 
nu am voce, din păcate. În plus, mai sunt şi răguşită după boală…

Uniunea Europeană ne–a făcut o surpriză: începând cu anul vii-
tor, Republica Moldova va putea exporta în ţările UE, timp de doi ani, 
7000 titluri de marfă. După cum se vede, UE a înţeles că Rusia frâ-
nează dezvoltarea noastră prin şantajul ei referitor la produsele agri-
cole şi vinicole. Când ne numea „soră“, toate produsele noastre erau 
bune, de calitate, iar acum, dacă dorim să ieşim de sub călcâiul ei, 
produsele noastre nu corespund cerinţelor sanitare ruseşti. Să vezi şi 
să nu crezi într–o asemenea aberaţie! Uniunea Europeană are grijă să 
nu ne prăbuşim într–o prăpastie economică fără a pretinde ceva de 
la noi, deşi nu i–am făcut nici un bine. De fapt, ea nici nu are nevoie 
de binele nostru. În schimb, Rusia, care doreşte pierzarea noastră 
totală, ne mână din toate puterile spre această prăpastie economică.

Noi nu avem business mic şi mijlociu, deoarece guvernarea agra-
mată, birocrată a strangulat acest tip de business. Guvernanţii comu-
nişti le–au permis mai mult doar rudelor, cumetrilor şi prietenilor 
să–şi facă firme. Iată că a sosit timpul să vedem ce produse vor scoate 
ei pe piaţa europeană, cât de competitive vor fi ele în raport cu pro-
dusele ţărilor europene. Doamne, ajută–i pe toţi oamenii de afaceri 
autohtoni să facă cinste acestor cerinţe. Poate că atunci se va dez-
volta economia republicii, vor creşte investiţiile în infrastructură, în 
agricultură, industria de conserve, vinicolă etc. Poate că atunci vom 
deveni şi noi producători, nu doar consumatori.

În ce priveşte afirmaţiile guvernanţilor că ei nu sunt ca şi comu-
niştii care au deportat şi au ucis aproape 100 mln. de oameni, ele trag 
puţin în balanţă ca să–i credem. Ei nu doar au deportat, ci continuă 
să deporteze şi acum oameni, doar că numesc acest proces migraţiu-
ne. La fel ca şi altădată, ucid personalitatea din noi, băgând oameni 
nevinovaţi în închisori, unde sunt nimiciţi fizic sau moral. Restul 
populaţiei, cam 80–90%, este exterminată prin foame şi prin lipsa 
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asistenţei medicale. În programul partidului de guvernământ scrie 
negru pe alb ce au comuniştii de făcut:

Aducerea ruşilor în locul românilor plecaţi;
Introducerea limbii ruse în şcoli şi în organizaţiile statale;
Introducerea în şcoli a istoriei staliniste mincinoase;
Păstrarea statutului de ţară–membră a CSI;
Punerea ideologiei marxist–leniniste la baza învăţământului;
Menţinerea sub controlul comuniştilor a posturilor TV, a presei 

şi a religiei;
Stoparea progresului în ştiinţă, medicină, învăţământ, cultură;
Renaşterea URSS şi PCUS;
Învrăjmăşirea moldovenilor;
Alcoolizarea poporului;
Exilarea intelectualilor.
Oare prin aceste deziderate ne vrea conducerea binele? Oare 

astfel ea ne va duce în Europa? Toate astea sunt poveşti de adormit 
copiii. În concluzie: trebuie să fim uniţi, fraţilor, pentru a scăpa de 
ciuma comunistă.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Dragi fraţi şi surori, e timpul să aprindem nu 
gazele livrate de Rusia, ci candela conştiinţei noastre naţionale, căci 
numai ea ne poate salva de robia rusească, dar şi de ciuma comunistă. 
Ar fi bine ca toţi oamenii de bună credinţă care ţin la neam, la Ţară, la 
cei chinuiţi de la sate să se implice în politică, căci, dacă nu te implici, 
rişti să fii condus de venetici, de lichele, de cozi de topor, de cei care s–
au vândut veneticilor. Nu ţin minte cine spunea că, oricât de puternic 
ar fi călăul, el se teme, totuşi, de puterea poporului şi de mintea trea-
ză a lui. De aceea ideologia comunistă bolşevică a făcut totul pentru 
dispariţia poporului. A născocit minciuni „ştiinţifice“, a îndepărtat 
minţile luminate din toate structurile statului, din fruntea societăţii 
civile şi a forţelor democratice din Basarabia. Pe Rusia, care este o 
ţară criminală începând cu anul 1917 şi până în prezent, numai SUA, 
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UE, NATO o mai pot opri de la ambiţiile ei imperiale, cotropitoare, 
care ameninţă întreaga planetă. Istoricii cu adevărat patrioţi ne spun 
adevărul despre ideologia kgb–istă. Din documente şi din mărturiile 
deţinuţilor politici, deportaţilor aflăm că kgb–iştii erau recrutaţi nu 
din rândurile celor cu multă carte, ci invers. Lor li se educa o cruzime 
fără precedent faţă de aşa–zişii duşmani ai poporului – copii, femei, 
bătrâni, invidia faţă de cel deştept, muncitor. Ei erau pregătiţi pentru 
a aţâţa ura între diferite pături sociale, pentru a organiza diversiuni, 
de care mai apoi erau învinuite anumite persoane, pentru a mărturisi 
contra celor întemniţaţi fără vină. Tot ei le „confiscau“ bunurile ago-
nisite, merindele aduse de rude în temniţă sau produsele destinate 
pentru hrana deţinuţilor. Prin minciună racolau turnători – din trei 
oameni doi acceptau această necinste pentru 30 de arginţi, mahorcă 
ori hrană adăugătoare, şi asta timp de 89 de ani. Foarte multe din 
fostele republici sovietice aplică aceste metode oribile şi în prezent.

Acum, în sec. XXI, după ce a fost pedepsită de Dumnezeu, Ru-
sia nu vrea să trăiască în prietenie cu vecinii săi, cu fostele republici 
sovietice, care, la timpul său, i–au făcut Rusiei foarte mult bine. Ea 
continuă să fie o ţară setoasă de cotropiri, de jefuirea şi umilirea altor 
popoare, dar mai ales a celor care refuză prietenia ei, de dispariţia lor 
de pe faţa pământului. Aşa cum e în cazul nostru. De parcă ar fi puţin 
că ne jefuieşte prin intermediul „Gazprom„–ului, Rusia ne mai şi for-
ţează să plătim pentru gazele consumate de criminalul Smirnov. Oa-
menii de la sate plătesc şi ei sume mari pentru gazele ruseşti. Deci, 
Rusia ne fură prin toate mijloacele posibile şi imposibile. Treziţi–vă, 
fraţilor şi surorilor, vindecaţi–vă de nostalgia după Rusia şi după co-
munism. Salvarea noastră poate veni numai de la Uniunea Europea-
nă, de la Statele Unite ale Americii şi de la Ţara–mamă România.

*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români basarabeni! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Dragii mei concetăţeni, astăzi se împlinesc 5 ani 
de când comuniştii au fost aduşi la conducere de cei fără judecată. 
Prostit de promisiunile comuniştilor de a avea pâine de 16 bănuţi şi 
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salam de 2 lei kilogramul, poporul a permis ca această palmă de pă-
mânt să fie transformată într–un stat securist, poliţienesc, comunist. 
Acum, probabil, mulţi dintre dumneavoastră, stimaţi ascultători, v–
aţi dumerit că sunteţi pentru comunişti numai nişte sclavi care le asi-
gură salarii mari, maşini, vile, apartamente, conturi în bănci, plim-
bări peste hotare. Pentru guvernarea actuală nu noi suntem statul, ci 
securiştii, poliţiştii. Cu ce se deosebeşte atunci actualul comunism 
de comunismul anului 1936, când Stalin spunea: „Noi trebuie să lup-
tăm cu cei care nu sunt cu noi, să omorâm unul din zece, să trecem 
peste cadavre, ca să băgăm frica în ceilalţi“. Peste 20 de ani, în 1956, 
Nikita Hruşciov, prim–secretar al Partidului Comunist din Uniunea 
Sovietică, de la tribuna congresului XX al partidului a prezentat un 
raport, în care pentru întâia oară a vorbit despre cultul personalităţii 
lui Stalin, deşi el singur avea pe conştiinţă destule păcate.

Ne–am întâlnit astăzi 7–10 persoane, membri ai Organizaţiei 
„Hyde park“, pentru a protesta împotriva conducerii comuniste. Acolo, 
pe trotuarul din faţa Parlamentului, nu s–a scandat nici o lozincă, nu 
s–a ţinut nici un discurs, dar a venit o dubiţă şi, în câteva secunde, 5–6 
poliţişti l–au ridicat pe sus pe domnul Oleg Brega, l–au băgat în maşi-
nă şi l–au dus la Comisariatul de poliţie. Acolo i s–a confiscat camera 
de luat vederi şi a fost ţinut mai multe ore. Iată că metodele staliniste 
se mai aplică şi azi. Cu ajutorul terorii, fricii, laşităţii şi altor metode 
dictatoriale spiritul patriotic al poporului poate fi distrus foarte uşor.

Spuneam într–o emisiune precedentă că în statutul Partidului 
Comunist scrie ce trebuie să facă, punct cu punct, comuniştii pentru 
nimicirea românilor basarabeni. Am să vă amintesc la ce au recurs 
deja pentru a ne distruge din interior:

Ne–au furat credinţa în Dumnezeu. Omul fără credinţă, fără fri-
că şi fără dragoste de Dumnezeu este ca un animal.

Învăţământul nostru nu este de aceeaşi calitate ca cel din Oc-
cident şi nici măcar ca cel din România. Se bazează pe minciună, 
falsuri, denigrări şi nu este recunoscut nicăieri.

Beţii organizate după adunările de partid, subotnice, zilele de 23 
februarie, 1 mai, 7 noiembrie şi alte tâmpenii. Oamenii noştri mai 
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beau şi azi, îşi distrug familiile, îşi lasă copiii pe drumuri.
Au învrăjbit fraţii, rudele, părinţii şi copiii cu minciuni despre 

cine suntem şi de unde venim. Altfel spus, prin minciună şi cu min-
ciună ne–au făcut să ne duşmănim unii cu alţii.

Bolşevismul rusesc a adus cu sine hoţia, vorba veche: „La colhoz 
pe dealul mare, cine fură–acela are“. Numai că furau cu tonele, cu 
milioanele tot şefii, iar noi, cei cinstiţi, am fost şi suntem săraci. Cei 
bogaţi au de toate: uzine, fabrici, magazine, farmacii şi multe altele, 
iar noi nimic.

Un alt rău cauzat poporului băştinaş au fost şi sunt căsătoriile 
mixte şi neapărat cu ruşi, ca odraslele provenite din aceste familii să 
devină şi mai înverşunate, şi mai mari trădători, şi mai mari duşmani 
ai poporului băştinaş.

Aceasta este doar partea de la suprafaţă a aisbergului, adică doar 
o parte foarte mică din marele rău pe care ni l–au făcut ruşii. Dezbi-
narea noastră poate fi, însă, fatală. Dragi fraţi, trebuie să înţelegem 
că numai unirea noastră şi respingerea relelor promovate de comu-
nismul bolşevic ne pot salva de la pieire. Ţara noastră România, cu 
ajutorul Uniunii Europene şi Alianţei Nord–Atlantice, ne va ajuta să 
scăpăm de dezastrul care s–a abătut asupra acestui popor chinuit şi 
năpăstuit de soartă.

*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români basarabeni! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Potrivit unui cântec interpretat de Mihai Ciobanu, 
mintea este o avere mare şi nu se dă fiecăruia. Iată că tovarăşul Stepa-
niuc crede că, odată ce este comunist, are multă minte. Dacă oamenii 
manipulaţi de comunişti l–au ales în Parlament, el crede că este un 
om foarte deştept. A scris o carte (mai exact, a plagiat–o) burduşită 
cu minciuni şi falsuri despre noi, românii basarabeni, despre Patria 
noastră România. O altă prostie a acestui tovarăş este propunerea 
făcută Academiei de Ştiinţe de a alcătui un nou manual de literatură, 
în care să fie incluşi scriitorii comunişti care au proslăvit fascismul 
bolşevic, ca Lupan, Bucov, istoricul Gheorghe Madan, care l–a trans-
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format în erou pe tâlharul Kotovski. Cum e posibil să nu poată scrie 
singur o carte, ci –o copie, apoi – culmea! – să–i îndemne pe acade-
micieni să alcătuiască un alt manual de literatură?! Doamne, în care 
altă ţară prostia, minciuna, dictatura au o putere atât de mare? Nu 
mai mică e şi prostia de a invita la Chişinău 60 de istorici din întreaga 
republică, ca, prin dictat, să le ceară introducerea în procesul de în-
văţământ a altei minciuni comuniste, numită Istoria integrată, care 
nu este altceva decât istoria Uniunii Sovietice, alcătuită la comanda 
lui Stalin. Mă închin în faţa tuturor profesorilor care s–au opus vehe-
ment acestei idei şi nu au acceptat manualul.

Dragi concetăţeni, vedeţi ce se întâmplă atunci când la conducere 
se află nişte persoane retardate, agramate, incompetente? Cum am pu-
tea noi să trăim bine odată ce concetăţenii noştri bolnavi de comunism 
au ales asemenea oameni la conducerea ţării? În Occident angajarea 
în serviciu se face prin concurs, prin examene la diferite discipline, 
la noi criteriile de bază sunt nepotismul, mita, interesul personal. În 
Occident conducerea ţării, parlamentarii au salarii mai mici decât în-
văţătorii din clasele primare. Acolo conducerea ştie că învăţătorul mo-
delează caracterul tinerei generaţii, care este viitorul ţării. V–am mai 
spus că Preşedinţia planifica să cheltuiască în anul 2002 5 mln. de lei, 
dar a cheltuit 8! Deci, pentru ei caută şi găsesc bani, dar iată pentru 
salariile profesorilor, medicilor, bibliotecarilor ori pentru pensii – nu. 
SUA ne–au dat 65 mln. de dolari pentru promovarea democraţiei, ni 
se alocă bani şi pentru lupta cu corupţia, pentru agricultură, dar ce fac 
tovarăşii noştri cu ei? Îi pun în propriul buzunar.

*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români basarabeni! Bună dimineaţa, dom-

nule Enache! Nu am participat la ultimele trei emisiuni, pentru că ci-
neva dintre ascultători i–a rugat pe cei care vorbesc mai des să facă o 
pauză. În schimb, uite, nişte oameni agresivi, fără carte, degradaţi de 
beţie, care spun tâmpenii peste tâmpenii, pot vorbi la radio de câteva 
ori pe noapte! Oare cei de tipul tovarăşului Nicolae din Chişinău, al 
tovarăşului Nedealco, care e de undeva de la nordul republicii, sau al 
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tovarăşei Lilia şi altora au dreptul să intervină de câte ori au poftă?
Există foarte multe lucruri care merită a fi dezbătute, dar nu ştiu 

de ce se discută numai despre PPCD (Partidul Popular Creştin De-
mocrat). Poporul nostru este creştin de mai bine de două mii de ani 
şi a fost foarte unit prin legătura cu Dumnezeu, adică prin credinţă, 
frică, evlavie, dragoste faţă de Cel de Sus. Atunci când a creat fiinţa 
umană, Dumnezeu a înzestrat–o cu multe virtuţi precum:

Curăţenia sufletească, puterea de voinţă, bărbăţia, îndrăzneala, 
încrederea în sine şi în oameni;

Recunoştinţa pentru binele făcut;
Sinceritatea;
Înţelepciunea.
Omul păstrează aceste calităţi în sufletul său, ele sunt proprii 

firii sale. Dar ideologia bolşevică s–a băgat şi în sufletele oamenilor, 
în interiorul lor creştinesc. A ars cărţile bisericeşti, a distrus lăcaşele 
sfinte, a nimicit preoţimea şi a făcut din teroristul bolşevic Lenin un 
fel de Dumnezeu. Acest terorist, acest bolnav psihic a pângărit sufle-
tul omului, interiorul lui sfânt, care era strâns legat de Dumnezeu. 
Intelectul nostru face parte din interiorul dumnezeiesc al omului. 
Dacă se face prea multă presiune asupra intelectului, omul îşi pier-
de interiorul sfânt al sufletului, despre care v–am vorbit adineauri. 
Atunci intelectul ia locul inimii, al sufletului, considerându–se pe 
sine un fel de rege. Omul devine arogant, egoist, intolerant şi se în-
depărtează treptat de cei care îl pun pe primul loc pe Dumnezeu. De 
aici nu mai este mult până la cultul personalităţii.

Cam tot aşa se îndepărtează conducerea noastră de noi, cei care 
i–am ales, care continuăm să trăim în mizerie şi sărăcie. Ceea ce–i 
interesează pe guvernanţi sunt averea, puterea, viaţa în lux, iar aces-
tea îndepărtează de valorile sfinte date de la Dumnezeu. Puterea de 
voinţă, recunoştinţa, sinceritatea, înţelepciunea nu mai sunt promo-
vate la grădiniţă, liceu, universitate, în partide, sindicate şi aceasta 
ne face să nu ne mai pese de cei aflaţi în suferinţă, în nevoi. Pierdem 
omenescul din noi. Mulţi dintre concitadinii noştri pleacă peste ho-
tare ca să câştige bani pentru casă, vile, maşini, ca să–şi adune avere, 
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dar nu le pasă că odraslele lor, prost educate în lipsa părinţilor, stau 
mai mult prin baruri sau cazinouri. Ei nu vizitează sălile de expoziţii, 
teatrele ori sălile de concerte, nu participă la lansările de carte. Deci, 
manifestă o totală indiferenţă faţă de cultură, învăţământ, adevăr, 
dovadă fiind faptul că nu protestează în nici un fel faţă de minciună, 
faţă de falsurile istorice. La noi nu sunt la mare căutare valorile spiri-
tuale, ştiinţa, adevărul istoric despre limba maternă şi despre neam, 
pentru că şi fără ele Moldova e plină de imobile luxoase, garduri înal-
te, maşini de cele mai noi modele, averi de milioane etc. Este, pur şi 
simplu, groaznic până unde am coborât în preferinţele noastre elec-
torale: până la nişte oameni suprasaturaţi cu ideologie comunistă, 
care nu ne permit să construim un viitor decent copiilor şi nepoţilor 
noştri. În modul acesta, naţiunea noastră va rămâne pentru totdeau-
na la nivel de turmă. Rusiei nu–i pasă de noi, ea continuă să ne ex-
ploateze, furându–ne până şi interiorul nostru dumnezeiesc.

Recent, tovarăşul Putin a vizitat Ungaria şi Cehia. În sfârşit, comu-
nitatea mondială l–a auzit cerându–şi scuze de la Ungaria pentru mă-
celurile organizate în anii 1956, 1968 şi a promis că–i va restitui tezaurul 
luat spre păstrare. Dar de ce nu şi–a cerut oare scuze de la Polonia pentru 
faptul că i–a ucis 4000 de ofiţeri şi ostaşi, acuzând de aceasta Germania, 
ba a şi sfâşiat–o în 1939?! De asemenea, de ce nu şi–a cerut scuze de la 
România pentru teritoriul rupt din trupul ei, pentru staţionarea pe teri-
toriul român a trupelor kgb–iste vreme de 50 de ani? De ce nu i–a spus 
României când îi va restitui tezaurul furat în 1916 şi în 1944? Numai Ţara 
noastră România ne va ajuta să scăpăm de Rusia agresivă şi ocupantă.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! Spuneam în emisiunea precedentă ce se întâm-
plă cu fiinţa umană după ce ideologia comunistă îi distruge interiorul 
sfânt, dăruit de Dumnezeu, adică sufletul. Omul pierde virtuţile di-
vine ca devotamentul, credinţa, curăţenia sufletească, sfinţenia, vo-
inţa, îndrăzneala, încrederea în sine şi în oameni. E clar de ce ideolo-
gia comunistă a făcut tot posibilul pentru a ne lipsi de acest interior 
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sfânt: fără el este mult mai uşor să distrugi omul. Ea i–a făcut pe copii 
să se certe cu părinţii de la nişte nimicuri, ea i–a făcut pe fraţi să se 
duşmănească şi să se urască de moarte.

Continuatorii acestei ideologii i–au promovat în posturi şi conti-
nuă să–i promoveze pe acei care fură, mint, beau, care nu vor să facă 
studii şi să muncească cinstit. Au învăţat elevii că pot fi promovaţi din 
clasă în clasă chiar dacă au note proaste. Au introdus în instituţiile 
de învăţământ superior discipline menite să spele creierul auditorilor 
precum comunismul ştiinţific, istoria partidului şi alte aberaţii. Au 
interzis predarea religiei, care promova cele sfinte şi dumnezeieşti, 
studierea aprofundată a ştiinţei în şcoli, licee şi universităţi. Religia îi 
ajuta pe nevoiaşi, pe copiii orfani, pe mamele cu mulţi copii, îi învăţa 
să se iubească ca fraţii şi să se sprijine reciproc, era contra furturilor, 
trădării. Din 1917 şi până acum ideologia comunistă a distrus atâtea 
generaţii, fără să ţină cont de interiorul sfânt al fiinţei umane. Iată şi 
acum, în sec. XXI, cu câtă răutate ne ameninţă emisarul rus Reabov, 
câtă ură arată faţă de Republica Moldova. Rusia mai continuă să con-
ducă cu ciomagul, cu armele, cu tancurile. Dacă nu ar fi organizaţiile 
internaţionale precum OSCE, NATO, UE, dar şi SUA, Rusia nu ar mai 
putea fi controlată. Chiar nu înţelege Rusia că este jandarmul Euro-
pei şi al lumii întregi, că este vinovată de uciderea a peste 100 mln. de 
oameni nevinovaţi? Ea susţine că are aici interese, dar cine a chemat–
o? Numai unde nu a călcat Rusia cu cizma ei murdară?! În Vietnam, 
Afganistan, în multe alte ţări de pe glob. Politica rusă de distrugere 
a interiorului sfânt, făurit de Dumnezeu, a mutilat destine, popoare 
întregi, le–a altoit urâciuni precum desfrâul, nelegiuirea, bârfeala, vi-
clenia, lăcomia, invidia, omuciderea, cearta, minciuna, neascultarea 
de părinţi, lipsa milei şi a dragostei. Asemenea popoare nu mai pot 
fi în paza Domnului. Pentru a recâştiga încrederea Lui, trebuie să ne 
primenim interiorul, adică sufletul, să–l sfinţim şi să–l luminăm cu 
lumina divină a lui Hristos.

Dragi concetăţeni, nu există o altă ţară pe glob, în care parlamen-
tarii să vorbească, ca la noi, într–o limbă străină – în cea a ocupanţilor. 
La noi ţara, statul nu sunt altceva decât Partidul Comunist, Securita-
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tea. În ţările civilizate pe primul loc se plasează omul, personalitatea, 
la noi sunt preţuiţi doar oamenii bolnavi de comunism, simpatizanţii 
partidului de guvernământ. Comuniştii au alungat în cele patru părţi 
ale lumii un milion de cetăţeni moldoveni apţi de muncă, lăsând în 
ţară doar bătrâni şi copii. Republica Moldova trăieşte din banii con-
cetăţenilor noştri plecaţi peste hotare, iar comuniştii se îmbogăţesc 
din ajutoarele date poporului de către organizaţiile internaţionale. 
Noi, cei mulţi şi oropsiţi, devenim din săraci tot mai săraci, iar gu-
vernanţii din bogaţi – tot mai bogaţi. Până mai ieri comuniştii urau 
capitaliştii, dar acum se fac şi ei capitalişti.

Dragii mei, copiii noştri trebuie să facă studii ca în Occident, deoa-
rece agramaţii, necărturarii din conducerea noastră se tem de oamenii 
deştepţi. Pe această palmă de pământ numai oamenii deştepţi pot con-
strui pentru tot poporul o viaţă mai bună, mai înstărită, numai oamenii 
deştepţi ne pot uni cu Ţara, scăpându–ne de Rusia ocupantă şi agresoare.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună diminea-

ţa, domnule Enache! V–am vorbit în una din emisiunile precedente 
despre Departamentul pentru Evidenţă şi Documentare a Populaţi-
ei, amplasat pe str. Puşkin, vizavi de Banca de Economii a Republi-
cii Moldova. Mă întreb şi vă întreb pe dumneavoastră: cum se face 
că acolo 90% din numărul total al angajaţilor sunt rudele, cumetrii, 
prietenii şefilor, că numai 30% din ei muncesc cu adevărat, iar restul 
simulează activitate? Aceştia nici pe departe nu corespund rigorilor 
profesionale, în schimb primesc salarii solide plus prime bunişoare, 
au condiţii de muncă excelente: calculatoare moderne, aer condiţio-
nat, birouri cu mobilier de lux şi, în loc să lucreze, se joacă la calcu-
lator. Mai mult. Au creat încă 400 de locuri pentru rudele şefilor din 
Parlament şi din Guvern, care se prefac că muncesc din greu.

Cu riscul de a mă repeta, vreau să vă amintesc că aparatul tova-
răşului Voronin cheltuieşte cu 3 mln. de lei peste suma planificată 
de la Buget, în timp ce instituţiilor judiciare li se dau nişte bănuţi. 
Tovarăşul Voronin îşi face echipă din oamenii certaţi cu legea – Mo-
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rei, Tarlev şi alţii ca ei, ca să poată să–i ţină sub papucul său. Oameni 
buni, trebuie să ştiţi că noi, poporul de pe această palmă de pământ, 
suntem amăgiţi şi furaţi dublu: de gaşca lui Vladimir Voronin şi de 
mafia rusească, care a pus mâna pe economia Moldovei. Însă „norod-
nicii“ noştri se fac că nu văd, nu aud şi nu ştiu acestea toate. Lor nu le 
pasă de popor, de ţară. Ei apără hoţii şi tâlharii, iar pe oamenii cinstiţi 
îi bagă la dubă. Noi de ce tăcem, de ce nu apărăm această palmă de 
pământ, viitorul copiilor, al nepoţilor, de ce le permitem să–i alunge 
pe cei mai buni dintre noi din ţară? De ce nu ne dezicem de aceşti 
oameni fără carte, hoţi şi mincinoşi?

Dragi ascultători, avem nevoie de oameni cinstiţi, oneşti, deştepţi, 
tineri, nu de oameni bolnavi de comunism.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! De la Rusia te poţi aştepta la orice. Pentru mulţi nu 
mai este un secret că a aruncat în aer blocuri de locuit, pentru a incri-
mina cecenilor acte de terorism. Ea a provocat măcelul de la Şcoala din 
Beslan, pentru a convinge opinia publică că cecenii sunt „terorişti“. Prin 
ani 1989, 1990, 1992 conducerea ei afirma că şi moldovenii sunt terorişti, 
de aceea a declanşat război împotriva poporului nostru paşnic şi neîn-
armat, care nu dorea altceva decât să–şi apere copiii, soţiile şi părinţii. 
O lume întreagă îi spune acum că Moldova şi Ucraina au procedat co-
rect atunci când au securizat frontiera dintre regiunea transnistreană şi 
Ucraina, dar ea născoceşte că Moldova a organizat o blocadă economică, 
din a cărei cauză în Transnistria s–a produs o catastrofă umanitară. În-
treaga lume îi spune că Transnistria singură s–a izolat, că nu este acolo 
nici o catastrofă umanitară, cu toate acestea, ea ţine una şi bună că vrea 
să–şi apere cetăţenii din această regiune. Obrăznicia Rusiei nu are mar-
gini: oare ea nu ştie că cetăţenii săi, care au împânzit, de fapt, tot teri-
toriul Moldovei, sunt aici nepoftiţi? Să şi–i ia înapoi! Gândiţi–vă numai 
câte pierderi cauzează ea republicii prin faptul că o forţează să plăteas-
că pentru gazele consumate de Transnistria. Ce făţărnicie! Ea îşi apără 
cetăţenii, adică veneticii, ocupanţii pământului nostru strămoşesc, iar 
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pe noi, băştinaşii, ne tratează cu ură şi dispreţ! Şi–a permis să elimine 
Ţara noastră România din procesul negocierilor, deşi numai ţara căre-
ia aparţinem are dreptul să ne apere. Bine că cel puţin OSCE, Comisia 
Europeană pentru Drepturile Omului, SUA îi spun pe faţă să nu–l mai 
sprijine pe teroristul Smirnov, să nu–i mai dea ajutoare umanitare şi să 
se orienteze spre oamenii de la sate, care trăiesc într–o mizerie şi sărăcie 
de nedescris. Îi plus, ele îi cer Rusiei să–şi retragă armatele şi armamen-
tul din nerecunoscuta republică transnistreană. Acum, mai mult ca ori-
când, Republica Moldova trebuie să dea dovadă de fermitate şi să ceară 
înlocuirea pacificatorilor ruşi cu trupe internaţionale ale UE, NATO, 
SUA. 70% din ei trebuie să fie civili şi doar 30% – militari. Acum, când 
ne bucurăm de sprijinul forurilor internaţionale, trebuie să cerem să fim 
scutiţi de aşa–zişii „pacificatori“ ruşi, care îşi bat joc de ţăranii din stânga 
Nistrului, care ne iau cu forţa pământurile, clădirile, calea ferată, oraşele 
precum Tighina. Din 1940 şi până acum ruşii au scos de pe noi şapte 
piei, ne–au supus la moarte prin foame, au organizat împotriva noastră 
un genocid spiritual, luându–ne Biserica strămoşească, rusificându–ne, 
infiltrând în sufletele şi în viaţa noastră minciuna, laşitatea, desfrâul.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Spuneam într–o emisiune anterioară despre sarcini-
le, pe care şi le–au trasat în programul lor comuniştii. Nici una din ele 
nu e cât de cât constructivă, potrivită pentru poporul băştinaş, peste 
care ei se consideră stăpâni. Comuniştii vor să distrugă învăţământul, 
ei nu doresc ca copiii băştinaşilor să fie şcolarizaţi, cu atât mai mult, să 
facă studii superioare. Ei afirmă că multe familii se destramă din cauză 
că femeile noastre se recăsătoresc în Occident. Minciuni. În general, 
politica lor se bazează pe trei minciuni: una pentru Occident, a doua 
– pentru Moldova şi a treia – pentru Rusia.

Vă mai amintiţi, probabil, că la Conferinţa istoricilor din repu-
blică, la care au participat 200 de delegaţi, oamenii de ştiinţă, istori-
cii, profesorii au subliniat că povestea cu Istoria integrată este o in-
venţie comunistă. Uniunea Europeană are nevoie de istoria tuturor 
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naţiunilor membre ale UE şi nu de cea multietnică, după cum afirmă 
Voronin. Bine ar fi dacă ar protesta împotriva acestei istorii fabricate 
cândva de Stalin, care a făcut din Ţara–mamă România o ţară străină 
nouă, nu doar istoricii, ci toţi profesorii, intelectualii, părinţii, copiii. 
Dascălii ar trebui să explice şi oamenilor simpli de la ţară că Istoria 
integrată este un ţarc, în care vor să ne ţină comuniştii. Dacă acum 
rămânem cu 50–100 de ani în urma Occidentului, mai târziu vom 
ajunge la 200. Dascălii noştri trebuie să le explice oamenilor că, odată 
ce fraţii, surorile, părinţii, bunei noştri, în număr de circa 1 mln. de 
persoane, refugiaţi în anii 1944–1945, erau români, atunci şi noi sun-
tem români şi nu putem avea altă identitate. Prin Istoria lor integrată 
comuniştii vor să–i facă pe tineri să uite despre adevărata lor identi-
tate, aşa cum au procedat în 1812, din 1940 şi până în 1989. Dascălii 
noştri ar trebui să organizeze pentru oamenii simpli seara, sâmbăta 
ori duminica cursuri de limba română. La fel, preoţii de la biserici-
le Mitropoliei Basarabiei ar trebui să explice în cadrul slujbelor ori 
al şcolilor duminicale care e credinţa noastră adevărată. Credinţa, şi 
numai ea, va educa o generaţie de oameni cu înalte valori morale, 
care nu–şi vor vinde sufletul pentru bani sau pentru posturi înalte, 
care nu vor falsifica istoria neamului lor. Astfel vom avea un popor 
cât de cât instruit, care va lupta pentru viitorul copiilor şi al nepoţilor 
noştri, pentru viitorul ţării, în general.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună dimineaţa, 

domnule Oleg! Vreau să vă felicit cu ocazia Sărbătorii naţionale a Ro-
mâniei, care e, de fapt, a tuturor românilor, indiferent de meleagul pe 
care trăiesc. Intelectualii din anii 1917–1918 nu se preamăreau pe sine, 
aşa cum procedează mulţi dintre intelectualii de azi, nici nu diminuau 
meritele altora. Oare toţi intelectualii de azi sunt curaţi ca lacrima? O 
vorbă din bătrâni spune că la români păduchele şi hatârul nu au ieşit 
niciodată din Ţara Românească. Eu cred că păduchele a ieşit, totuşi, dar, 
iată, hatârul – nu. Se pare că nimeni nu ne întrece la aşa ceva. Într–un 
stat adevărat toţi am fi egali în drepturi. Dar parcă noi avem stat?
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Ceea ce avem e, de fapt, o frântură din trupul României. Aţi vă-
zut cât de simplu s–a purtat domnul Bush? Acesta e un bun exemplu 
pentru conducătorii noştri cu puţină carte. Ignoranţa lor se vede mai 
ales în legile elaborate, care şchiopătează de ambele picioare, în deci-
ziile ineficiente, pe care le iau. În ce priveşte politica internă şi exter-
nă, aici ei sunt, în general, când pe faţă, când pe dos. Chiar şi acum, 
în sec. XXI, ei perpetuează ideile comuniste ale lui Lenin şi Stalin. 
De ani buni, maşina comunistă ne minte că patria noastră e Uniunea 
Sovietică, că naţionalitatea noastră e „om sovietic“. Adică, suntem un 
fel de hibrid fără patrie şi fără naţionalitate. Toţi oamenii trebuie să 
aibă, în primul rând, frică de Dumnezeu, poate că atunci nu vor exis-
ta atâtea lichele şi atâţia trădători de neam. Dar vedeţi bine că aceşti 
trădători au şi ei copii, părinţi, fraţi, surori şi Dumnezeu poate lovi în 
oricare din ei. Ar fi bine să seama de asta!

Dragi ascultători, din spusele buneilor mei cunosc că, după Marea 
Unire, fiecare cetăţean umbla liber, fără frică. Dacă mergeau la rude sau 
la vecini, oamenii nu–şi încuiau casele cu lacăte, ci puneau doar mătura 
în uşă şi nimănui nu i–ar fi trecut prin cap să intre în casă în lipsa stăpâ-
nului. Fiecare familie a primit, în conformitate cu numărul membrilor 
săi, 1–3 hectare de pământ. Celor care nu ştiau carte li s–au creat condiţii 
pentru studii, adulţii, antrenaţi ziua în diferite activităţi, puteau să înve-
ţe seara. Cetăţenii care nu cunoşteau limba română frecventau cursuri, 
la care predau profesori din România. s–a investit serios în agricultură, 
au fost create mai multe întreprinderi şi au fost aduse multe mecanis-
me agricole noi, moderne. Peste tot era o curăţenie exemplară. Cei care 
nu păstrau curăţenia, care nu doreau să muncească ori să înveţe erau 
pedepsiţi, iar cei care doreau să facă studii, dimpotrivă, erau încurajaţi 
şi ajutaţi de stat. Prin urmare, cei care îi vorbesc de rău pe români sunt 
afectaţi de virusul comunismului, deoarece numai comunismul seamă-
nă minciuna, ura între fraţi, ura faţă de Patria noastră România. Comu-
niştii propagă violenţa faţă de cei care nu sunt cu ei şi ca ei. România–
mamă numai 22 de ani a putut să ţină neamul grămăjoară, devenind 
un stat european modern. La 28 iunie 1940 Uniunea Sovietică a tăbărât 
peste neamul românesc cu violenţa şi minciuna, care o caracterizează.
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*  *  *
„Hristos a înviat!“ spun tuturor românilor din Basarabia şi dum-

neavoastră, domnule Enache! Sunt foarte mândră de elevii Liceului 
româno–francez „Gheorghe Asachi“, care, împreună cu profesorii lor, 
dau dovadă de atâta verticalitate. Cu mulţi ani în urmă, şi fiicele mele 
au absolvit acest liceu. În 1970, fiica unei foste colege de facultate, 
elevă a acestui liceu, care se numea atunci Şcoala nr. 1 din Chişinău, 
împreună cu verişoara sa, elevă în anul II la Şcoala de medicină, au 
lipit foi volante pe toate clădirile mai importante din Chişinău, în 
care scria foarte clar: „Noi suntem români şi ţara noastră e România, 
iar Uniunea Sovietică este ocupantă“. Numele fiicei colegei mele este 
Asea Andruh.

Conducerea comunistă continuă să insiste asupra prostiilor inven-
tate de schizofrenicul Lenin şi de paranoicul Stalin. Ei nu apără inte-
resele noastre naţionale, nu găsesc calea spre o economie eficientă, nu 
fac nimic pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europea-
nă, chiar dacă cetăţenii republicii vor aceasta. În ultimii ani tot mai 
mulţi oameni îşi cumpără case sau apartamente în Pârliţa, Ungheni, 
chiar şi în satul meu de baştină Corneşti, ca să fie mai aproape, la 30 
de kilometri, de România. Dar Voronin ce face? Din 2001 tot ne minte, 
ne sărăceşte, alungă poporul în cele patru părţi ale lumii, distruge în-
văţământul, ştiinţa. Ce păcat că Voronin nu e ca Saakaşvili! Priviţi câte 
a realizat Georgia de când a venit la cârma ţării Saakaşvili. Chiar zilele 
acestea la Vilnius se desfăşoară o Expoziţie a vinurilor georgiene. De 
ce tovarăşul Voronin nu procedează la fel? Sistemul sovietic odios le–a 
educat o mândrie patologică tuturor şefilor şi şefuleţilor de partid, dar 
Sfânta Scriptură ne învaţă că mândria duce la pierzanie.

Am făcut cunoştinţă cu un tânăr aviator, care pleca la mămica 
lui, stabilită cu traiul în Canada. Am fost curioasă să aflu ce crede 
el despre situaţia în care se află Republica Moldova şi ce ar trebui să 
facem pentru a ieşi din impasul în care ne aflăm. În opinia lui, pentru 
aceasta e nevoie:

Să renunţăm la comunism, pentru că ne facem de ruşine în faţa 
Europei;
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Să aderăm cu toţii la acea mişcare care pledează cu adevărat pen-
tru integrarea europeană, iar această mişcare trebuie să fie condusă 
numai de oameni oneşti, necompromişi şi neapărat buni profesio-
nişti, cărturari;

Noul Parlament trebuie să se adreseze tuturor românilor basara-
beni, stabiliţi cu traiul peste hotare, cu apelul de a susţine Moldova 
prin proiecte avantajoase şi finanţe;

Mişcarea Acţiunea Europeană este capabilă să ne apropie de Ţara 
noastră România, dar şi de Europa.

*  *  *
„Hristos a înviat!“ spun tuturor românilor din Basarabia şi dum-

neavoastră, domnule Enache! Am rămas foarte surprinsă de luarea de 
cuvânt a ambasadoarei Americii. Atât ea, cât şi predecesorii ei au spus 
aceleaşi lucruri, şi anume că la noi corupţia este foarte mare, poate mai 
mare ca oricând, şi că cei mai corupţi oameni sunt cei de la conducerea 
ţării. Că poporul nostru este sărac, flămând şi alungat de aceşti oameni 
corupţi în toate cele patru zări ale lumii. Eu aş zice că, pe deasupra, mai 
şi suntem manipulaţi de cei de la conducere, suntem furaţi, căci nu ni 
se plătesc salarii, pensii şi burse normale, ca să putem trăi decent. În 
schimb, cinci persoane din cei care ne fură şi–au comandat deja maşini 
care costă 66 mii de euro. Un inginer sau un profesor îşi pot permite 
aşa ceva? Doamna ambasadoare a mai spus că justiţia nu este inde-
pendentă, prin urmare, nimeni nu poate miza pe o apărare corectă, că 
presa, radioul şi televiziunea sunt afiliate puterii şi că oamenii de şti-
inţă, reprezentanţii opoziţiei, scriitorii nu au acces la ele. În opinia ei, 
conducerea noastră face tot posibilul pentru a împiedica oamenilor de 
afaceri străini să investească în economia republicii şi pentru a ne aju-
ta să ieşim din sărăcia la care ne–au adus comuniştii. Li s–a permis să 
investească în economia noastră doar oamenilor de afaceri ruşi, care, 
probabil, de aceea şi falsifică vinurile moldoveneşti, ca să aducă ţara la 
faliment. Foarte mulţi oameni de afaceri ruşi au privatizat fabrici de vi-
nuri din republică, de aceea ei procedează, desigur, aşa cum le dictează 
KGB–ul rusesc. Într–o emisiune a unui post de televiziune rusesc, dacă 
nu greşesc NTV, s–a spus că în Moldova se află cei mai mulţi kgb–işti, 



243

al căror rol e să creeze dezordini în economie, învăţământ, în Biserică, 
pentru a declanşa un război civil. Adresându–se către naţiune, Putin 
a spus că America a cheltuit foarte mulţi bani pentru modernizarea 
armatei şi armamentului, de aceea a insistat pe majorarea cheltuielilor 
prevăzute la compartimentul respectiv. Rusia întotdeauna caută duş-
mani în exteriorul ei, dar nu în interior, în conducerea sa. Bine a spus 
la Vilnius reprezentantul SUA că vinovată de colapsul în care se află 
Rusia este chiar ea, că Rusia a vrut să exporte bolşevismul şi comunis-
mul pe tot globul pământesc şi că ea însăşi a fost îndrumătoarea ţărilor 
teroriste. Acum susţine că luptă cu terorismul, când ea singură e o ţară 
teroristă, care aruncă în aer case de locuit cu tot cu oameni, care a pro-
vocat măcelul de la Şcoala din Beslan, Osetia de Nord. Dar oare ceea ce 
face ea în stânga Nistrului nu terorism se numeşte?

Occidentul, îndeosebi SUA, ştiu prea bine ce reprezintă Rusia. 
El vrea –o ajute să instaureze democraţia, Rusia, însă, se prăbuşeşte, 
refuzând ajutorul.

*  *  *
Bună dimineaţa, dragi români basarabeni! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! În timpul întâlnirii celor opt ţări înalt industriali-
zate de la Sanct–Petersburg Rusia a reuşit să obţină ca pe ordinea de 
zi să nu fie incluse problemele referitoare la Transnistria, ba şi despre 
Georgia s–a vorbit doar în şoaptă. Rusia nu se poate debarasa nicide-
cum de făţărnicia ei, de linguşeala ei în faţa celor mai puternici. La 
numai câteva zile după summit a declarat că–i dă teroristului Smir-
nov 60 mln. de dolari pentru redresarea economiei şi pentru organi-
zarea referendumului. Oare Uniunea Europeană şi Statele Unite ale 
Americii o vor accepta în Organizaţia Mondială a Comerţului, odată 
ce ea susţine teroriştii din stânga Nistrului? Oare nu e straniu: Rusia 
nu califică drept teroriste grupările Hesbollah şi Hamas, în timp ce 
ele sunt primele pe lista grupărilor teroriste.

Moldova nu a primit nici o susţinere la summit–ul celor opt ţări. 
În general, preşedinţii Ucrainei, Georgiei, Armeniei şi Tadjikistanului 
au refuzat să participe la summit–ul CSI, mai ales după ce Rusia le–a 
distrus economia prin scumpirea gazelor, stoparea importului vinuri-
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lor şi a produselor agroindustriale, în schimb tovarăşul Voronin a aler-
gat fuguţa încolo. Rusia măguleşte cetăţenii noştri, acordându–le vize, 
prelungindu–le termenele de şedere, le acordă alte facilităţi, numai 
ca aceştia să muncească ca nişte robi pentru ea, să–i ridice economia. 
Bine că cel puţin forurile internaţionale ne susţin prin:

Numirea în fruntea Misiunii OSCE în Republica Moldova a dom-
nului O’Nil, fost procuror general al SUA pe probleme de crimă ru-
sească. Poate vom avea de câştigat din această numire.

Uniunea Europeană întăreşte controlul la hotarul Republicii 
Moldova (din stânga Nistrului) cu Ucraina cu noi trupe.

Biroul avocaţilor din SUA a pregătit un nou document, care va fi 
prezentat în forurile internaţionale – la Bruxelles, Varşovia, Moscova 
şi care stabileşte că Transnistria nu are nici un drept juridic interna-
ţional de a organiza alegeri, referendum etc.

Doamna din Parlamentul European, responsabilă, mi se pare, 
de problemele migraţiei, a spus că partidele trebuie să se ocupe mai 
serios de această problemă. Ea a mai spus că cetăţenii care au plecat 
peste hotare aduc beneficii ţărilor în care muncesc, dar şi celor din 
care au plecat, însă majoritatea din ei nu sunt protejaţi şi nu partici-
pă la alegeri. Din această cauză am pierdut 1 mln. de voturi. Întrucât 
ei au fugit de comunişti, putem presupune liber că nu i–ar fi votat pe 
ei. Este, însă, foarte regretabil faptul că moldovenii, după ce îşi fac o 
stare materială bună, se înstrăinează de compatrioţii lor, devin nepă-
sători la durerile altora.

Mai am o nedumerire: doamna Valentina Sturza, preşedinta 
Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Republica Mol-
dova, când e cu Urecheanu, când e cu Braghiş şi nu–i tratează pe toţi 
suferinzii la fel. Ea are oamenii săi, pe care îi susţine, iar pe ceilalţi 
îi neglijează. Dragi concetăţeni, vă îndemn să fim mai toleranţi, mai 
buni, mai iubitori, aşa cum Domnul ne iubeşte pe noi. Toţi basara-
benii au suferit din cauza ocupaţiei ruseşti, nu au suferit doar trădă-
torii, lichelele, cozile de topor.
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*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună dimineaţa, 

domnule Oleg! Comuniştii noştri ne demonstrează că sunt mai comu-
nişti decât Lenin şi Stalin. Lor nu le pasă de viitorul nostru, al copiilor 
şi nepoţilor noştri, ci se îngrijesc în exclusivitate de situaţia lor materi-
ală, de căpătuirea pe viaţă cu bani şi bunuri a copiilor şi a nepoţilor lor. 
După atâtea călătorii în Occident, nu au implementat nimic din cele 
văzute acolo. Ei nu pot să nu observe că în foarte multe ţări, între care 
Franţa, SUA, Anglia, democraţia funcţionează excelent, cu toate aces-
tea, când se întorc acasă, ei tot în dictatură ne bagă. Comuniştii sunt 
prizonieri ai trecutului, nostalgici după aşa–zisa „широка моя страна 
родная“. Ei nu doresc ca copiii noştri să facă studii în Occident, bine că 
există cel puţin un „Soros“, care le ajută să plece la studii în străinătate. 
De multe ori copiii înşişi luptă pentru a obţine bursele oferite de ţările 
occidentale. Tinerii care învaţă în Occident, oamenii plecaţi la mun-
că peste hotare văd că acolo legile funcţionează în favoarea oamenilor 
simpli şi nu a conducerii de vârf. Pentru un stat democratic omul este 
cea mai mare bogăţie, la noi, însă, omul e considerat o piuliţă în maşi-
năria comunistă. În Occident activitatea conducerii de vârf se caracte-
rizează prin transparenţă, guvernanţii noştri au câte 12 feţe şi s–au îm-
potmolit în minciuni. În Occident conducătorii ţării sunt aproape de 
grijile cetăţenilor, de problemele lor, la guvernanţii noştri dinţii sunt 
mai aproape decât părinţii, adică decât poporul simplu. Occidentalii 
investesc în învăţământ, ştiind că tinerii cu studii, care sunt viitorul 
ţării, o vor face mai prosperă. Guvernanţii noştri, dimpotrivă, nu vor 
ca tinerii să înveţe. Ce drumuri există în Occident şi ce dezastru e pe 
drumurile noastre! Fabricile şi uzinele asigură populaţia cu produse 
ecologice, creează noi locuri de muncă. Ce fac ai noştri? Au distrus şi 
au furat totul. În Occident cetăţenii îşi pot permite să–şi cumpere în 
două luni din salariu o maşină, pensionarii – să plătească persoanelor 
care îngrijesc de ei, oamenii au bani suficienţi pentru a călători, a se 
odihni la mare sau la munte, a–şi ajuta copiii, la noi oamenii mor de 
foame. Conducerea republicii nu vrea ca noi să mergem în Europa, ci 
să rămânem în mlaştina rusească şi să nu mai ieşim din ea niciodată.



246

Am deplina încredere că numai unindu–ne într–un bloc sau alian-
ţă anticomunistă vom putea spera la integrarea europeană. Generaţia 
tânără, care a opus cu mare curaj rezistenţă tentativelor de reinstaurare 
a regimului totalitar, este pregătită să schimbe multe pe această palmă 
de pământ. Sunt sigură că tineretul Basarabiei va fi ca cel din 1918 şi va 
reuşi să transforme ideea integrării europene în realitate. Dragi tineri, 
viitorul vă aparţine. Ce viitor veţi făuri, acela veţi avea.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Sunt foarte multe subiecte demne pentru a fi luate 
în dezbatere, eu, însă, aş vrea să vorbesc despre ideologia sovietică, 
despre bolşevismul rus cu maşinăria sa de spălat creiere, despre meto-
dele de prelucrare şi intimidare a basarabenilor, care au ajuns să califi-
ce mizeria, sărăcia ca ceva normal. Intelectualii din 1918 au dat dovadă 
de o modestie impecabilă, de o unitate de nezdruncinat, nu s–au luat 
la întrecere după averi, fotolii, nu au cochetat cu ocupanţii. Pentru ei 
idealul sfânt era reunirea cu Patria–mamă România şi salvarea popo-
rului de sub jugul comunist. Astăzi, în sec. XXI, când posibilităţile de 
comunicare între oameni sunt cu mult mai mari, puţini sunt acei care 
încearcă să ne unească, să lupte pentru idealul suprem – Unirea cu Pa-
tria–mamă România. Lor nu le pasă de soarta poporului, care se află 
într–o sărăcie materială şi spirituală nemaipomenită. De fapt, această 
sărăcie a fost provocată în mod intenţionat, pentru a aduce poporul la 
capătul disperării. Să–mi fie iertată critica, dar unii lideri de partide 
sunt lipsiţi de modestie, sunt prea încrezuţi şi mulţumiţi de sine. Alţii 
cred, nu ştiu de ce, că toate faptele bune, ideile, teoriile pornesc de la 
ei. Există şi din acei care se laudă singuri pe sine, îşi atribuie meritele 
Mişcării de Eliberare Naţională, uitând că poporul a fost forţa motrice 
a tuturor acţiunilor şi cuceririlor obţinute.

Cu multă milă îi priveam pe copilaşii care spuneau la televizor că 
vor să fie împreună cu părinţii, să facă o familie. Conducerea noastră 
vorbeşte cu atâta fast despre independenţă, iar noi nu suntem deloc 
independenţi, cel puţin faţă de Rusia. Pe guvernanţii comunişti nu–i 
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interesează sărbătoarea Limba Noastră cea Română, pentru că sunt 
mai aproape de limba slavonă. În care stat conducerea ignoră limba 
ţării sale? În care stat conducerea dictează oamenilor că trebuie să 
consume numai 0,5 kg de peşte pe lună sau 0,5 kg de carne? De parcă 
ei, hoţii în lege, mănâncă numai atâta peşte sau carne pe lună, cât ne 
dictează nouă! Ca să vezi, guvernanţii noştri, care sunt foarte bogaţi, 
iar mulţi dintre ei – chiar milionari, oameni care s–au pricopsit cu 
averi pe spinarea noastră, ne fac nouă meniuri!

Deseori auzim spunându–se că acea sau altă acţiune e patronată 
de un demnitar sau altul, dar nu vedem ca vreunul din ei să scoată ba-
nul din buzunar. Banii sunt luaţi din vistieria statului, adică de la noi, 
poporul. Nici unul dintre bogaţii şi milionarii noştri nu a pus măcar 
o cruce pe mormintele ostaşilor români. A trebuit să vină românii 
din Los Angeles, Cluj, Maramureş pentru a restaura Cimitirele din 
Ţiganca, Nicoleuca, Orhei. Câte şcoli, internate, aziluri de bătrâni se 
află într–o stare deplorabilă! Mulţi străini ne compătimesc, ne vin în 
ajutor, în timp ce conducerea noastră, care ar trebui să aibă în grija sa 
acest popor, nici nu–şi aminteşte de noi.

Drag popor, salvarea noastră va veni de la România!

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română din Basarabia! Bună dimineaţa, 

domnule Enache! Recent, la emisiunea „În profunzime“ a fost dezbă-
tut subiectul referitor la Istoria integrată. Mi–au lăsat un gust amar 
doamna Gavriliţă şi domnul Zaharia, oameni instruiţi la prima vede-
re, dar care apără insistent minciuna tătucului Stalin. Mă întreb dacă 
aceşti susţinători înflăcăraţi ai comunismului nu au şi ei copii, nepoţi, 
rude? Oare ei nu înţeleg că aceştia vor fi înşelaţi în ce priveşte adevărul 
istoric? Cum e posibil să cheltuieşti sume atât de mari pentru editarea 
unor manuale mincinoase atunci când avem manuale în care la bază 
stă adevărul ştiinţific: Istoria românilor şi Istoria universală?

Poporul moare de foame, iar conducerea ţării se amestecă în şti-
inţa istorică, lingvistică şi cheltuieşte sume enorme pentru falsificarea 
ei. Comuniştii nu sunt capabili de nimic, ei nu pot să rezolve nici o 
problemă – fie economică, de bună vecinătate sau problema Transnis-
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triei, a ministrului Economiei, Valeriu Lazăr. Ei şi–au ales deja în locul 
lui un ministru loial puterii, chiar dacă nu are merite deosebite. Cum 
e posibil să te afli în fruntea unei ţări, care e cea mai săracă în Europa, 
şi să arunci mii de euro pentru monumentele cotropitorilor şi pentru 
o istorie care e, de fapt, tot a cotropitorilor ruşi? Mi se pare că pericolul 
care ne paşte acum e mai mare decât cel din 1988–1989, când, cel pu-
ţin, era clar cine sunt ai noştri şi cine sunt duşmanii.

Liderii partidelor au uitat, se pare, de grijile poporului, care are 
nevoie ca de aer să fie luminat, ca să poată înţelege ce se ascunde în 
spatele făţărniciei comuniste. Dragi ascultători, haideţi să învăţăm a 
preţui, în sfârşit, valorile noastre naţionale, pentru că fără ele nu ne 
putem numi popor. Uniunea Europeană are nevoie de ele.

*  *  *
Bună dimineaţa, naţiune română! Bună dimineaţa, domnu-

le Oleg şi întreaga echipă! Dumneavoastră reprezentaţi tineretul cu 
viziuni clare asupra viitorului neamului românesc din Basarabia. În 
orice societate, tineretul a fost, este şi va fi forţa motrice, care duce 
la schimbări istorice. Începând cu anii 1988–1989, voi, tinerii, nu aţi 
mai studiat minciuna comunistă, aţi avut posibilitatea să faceţi infor-
matică, să învăţaţi limbile moderne, să faceţi studii în Occident, de 
aceea ştiţi să faceţi deosebire între mizerie şi traiul decent. De la voi se 
cere să vă ridicaţi cu o treaptă mai sus decât părinţii voştri, pentru că 
sunteţi chemaţi să continuaţi ceea ce am început noi, părinţii voştri, 
în anii 1988–1989, să nu permiteţi caracatiţei comuniste să revină în 
Basarabia. În „Cartea roşie a KGB–ului sovietic“, 2 volume, de K. Va-
lidova, în „Bolşevicii iau puterea“ de Alexandr Rabinovici , apărute în 
1990, se arată clar că Lenin a fost bolnav de sifilis, boală gravă care a dat 
complicaţii la creier, că era un homosexual, inspiratorul luării puterii 
în stat de către proletariatul necărturar. Tot el este autorul revoluţiei 
culturale. Este imposibil ca proletariatul, reprezentat de oameni neşti-
utori, necărturari, să facă ceva bun. Se ştie că Lenin ordona să fie ucişi 
toţi acei care opuneau rezistenţă regimului bolşevic, iar Stalin a fost 
continuatorul lui devotat, pentru că era şi el un paranoic.
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Actualii comunişti se străduiesc să ne fericească în continuare cu 
devastări în economie, vânzând patrimoniul republicii aceleiaşi Ru-
sii, închinând bisericile noastre Patriarhiei Moscovei, impunându–ne 
limba rusă şi istoria Moldovei. Prin urmare, ceea ce promovau cei doi 
conducători bolnavi mintal continuă să promoveze şi actualii. Nu exis-
tă o altă ţară pe glob a cărei conducere să trădeze interesele poporului 
său, să–l vândă altei ţări – ostile, ocupante, aşa cum face conducerea 
noastră. Rusia e o ţară criminală, care ţine ostatici cu armata sa 4 mln. 
de români basarabeni. Ea îi numeşte terorişti pe ceceni, dar în Cecenia 
practic nu au rămas bărbaţi. Rusia i–a nimicit pe toţi, minţind Uniu-
nea Europeană că cecenii vor să–i convertească pe ruşi, precum şi alte 
popoare, la islam. Ea ameninţă Georgia cu război pe motiv că teroriştii 
ceceni au fost pregătiţi pe teritoriul ei. Ameninţă Polonia pentru faptul 
că nu a repatriat cele 2 mii de ceceni refugiaţi acolo.

Dragi tineri, trebuie să protestăm împotriva ciumei comuniste, 
care e incompetentă, arogantă, agramată şi care doreşte să ne ţină 
veşnic în ţarcul Rusiei. Au trecut 85 de ani de când proletariatul nii, 
dar ne–am întors tot la capitalism, acolo unde, de fapt, doresc să 
trăiască toţi cetăţenii fără excepţie. În socialism, comunism au trăit 
foarte bine acei care erau la posturi de conducere, care furau ori se 
ocupau de lucruri necinstite, aşa cum se întâmplă şi acum. Restul 
populaţiei îndura foame şi mizerie.
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