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ÎN LOC DE PREFAŢĂ 

Împotriva Moldovei se duce război! Ca şi acum zeci şi sute de ani, se urmăreşte nimicirea totală a 

Ţării Moldovei – a poporului Moldovei, ocuparea pămînturilor Moldovei şi nimicirea valorilor 

spirituale şi naţionale. 

În 25 de ani de la Independenţă, care trebuia să reprezinte începutul zidirii unui stat al valorilor 

naţionale, bunăstării şi dreptăţii, constatăm că Moldova a suferit pierderi uriaşe. Economia şi 

potenţialul economic a fost distrus, agricultura, pe vremuri printre cele fruntaşe ale lumii întregi, nu 

mai există, datoriile înfundă ţara şi pe tot cetăţeanul, sistemul educaţional şi de pregătire a cadrelor 

este desfiinţat, bunurile ţării sînt vîndute şi jefuite, cetăţenii ţării deportaţi la munci negre la străini, 

copiii lăsaţi pe drumuri, valorile spirituale şi culturale naţionale sînt batjocorite şi scuipate zi de zi, 

corupţia, trădarea, fărădelegea au devenit ideea principală a celei mai mari părţi a clasei politice….  

Toate acestea le avem şi toate acestea zi de zi ucid Ţara şi Poporul. 

Trecerea sub tăcere şi nesocotirea acestor realităţi, a faptului că împotriva Patriei noastre se duce 

război, că se doreşte dispariţia Moldovei şi a moldovenilor, este egală cu colaborarea cu duşmanul 

ceea ce înseamnă trădare. 

Astăzi, ca pe timpurile Marelui Ştefan, Alexandru cel Bun, Petru Rareş, Vasile Lupu, Dimitrie 

Cantemir, şi ale tuturor slăviţilor înaintaşi, ca pe timpurile Marelui Război pentru Apărarea Patriei, 

Moldova are nevoie de fiii săi, Moldova are nevoie să fie salvată.  

Fiind conduşi de îndrumările Dreptcredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt al Moldovei, îi 

chemăm la luptă pe fiii şi fiicele Ţării, pe toţi cei care nu doresc ca în locul monumentului 

Slăvitului Voievod să fie aşezată urîciunea pustiirii.  

Duşmanul cu care se confruntă Moldova, duşmanul cu care ne confruntăm noi – cetăţenii Moldovei 

– este unul extrem de viclean, josnic şi pervers. Acesta nu apare pe faţă, nu declară război deschis, 

nu strigă cît de mult urăşte Moldova şi poporul ei. Gura de şarpe a duşmanului zîmbeşte şi frumos 

vorbeşte, iar războiul împotriva Ţării îl poartă prin trepăduşi („шестёрки”) şi trădători. 

Cei care promovează falsurile şi minciuna, corupţii, unioniştii, hoţii şi jefuitorii bunurilor ţării şi ale 

celor obşteşti şi personale, funcţionari-trădători, cei care nu obosesc în a-şi arunca veninul şi a 

scuipa cu minciună asupra Moldovei şi trecutului ei sînt uneltele cu care se realizează planurile de 

nimicire a moldovenilor.  

Scrierea pe care o ţineţi în mînă este doar un început în scoaterea la iveală a elementelor distructive 

şi în atragerea atenţiei cetăţenilor asupra pericolului pe care îl poartă acestea la adresa Patriei. 

Scoaterea la lumina zilei a coloanei a cincea este un prim pas în lupta pentru Moldova.  

Credem că la capitolul gravitatea crimei împotriva Moldovei, nu există deosebire între curentele-

uneltele cu care se distruge Ţara. Constituţia Moldovei şi legislaţia descriu exact gravitatea faptei 

lor, iar Codul Penal prevede răsplata cuvenită pentru fărădelegile săvîrşte împotriva Moldovei şi a 

poporului ei.  

Totuşi, fără a-i lăsa la o parte pe ceilalţi care conştient sau nu s-au lepădat de Moldova şi 

subminează existenţa ei, credem ca unul dintre principale pericole vine dinspre unionişti. Astăzi, 

anume această categorie – unioniştii – este cea mai ideologizată, cea mai pestriţă (şi la maţe), şi cea 

mai avană în nimicirea Ţării Moldovei şi a valorilor ei. Anume unioniştii sînt cei care sînt gata să 

pună la zid Moldova, poporul ei şi pe toţi cei care nu vor să accepte fărădelegea lor. 

Unionismul şi cei asemănători lui, îşi are rădăcina în minciună şi vicleşug. Ascunderea adevărului, 

falsificarea istoriei, necunoaşterea sau trecerea sub tăcerea a realităţilor politice şi geopolitice, 

cumulate cu propagandă în stilul celui de-al Treilea Reih reprezintă armele principale ale 

purtătorilor şi închinătorilor la acest soi de minciună.  
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Printre multe realităţi ce sînt ”nevăzute” de către unionişti, atragem atenţia că la ziua de azi 

România nu mai există ca stat, căci este lipsită cu desăvîrşire de suveranitate. Poporul acestei ţări, 

inclusiv moldovenii, nu este acela care decide şi îşi hotărăşte viitorul. Suveranitatea României 

aparţine ”Comitetului Central” de la Washington. Acesta decide cine să fie şeful statului român, cu 

cine şi ce fel de relaţii externe să aibă, care să fie politica economică, educaţională (apropo ce 

istorie se studiază în şcolile din România? – nici vorbă acolo de istoria românilor, chiar cu mult mai 

puţin decît în RM) etc. etc. … şi chiar care să fie impozitele şi TVA-ul. 

”Comitetul central” este cel care hotărăşte în ce să creadă populaţia acestui stat. Valorile şi credinţa 

nu sînt decît marginalizate în folosul drepturilor omului homosexual. România a recunoscut la 

nivelul cel mai oficial politic drepturile respective ca valoare supremă a statului „român”. Şi mult 

mai tragic este că spre deosebire de alte state membre ale UE, Ungaria de exmplu, ”clasa politică” 

„românească” face totul pentru a înfăţişa aceste nelegiuiri drept binefaceri pentru toţi românii şi pe 

care vor să ni le impună şi nouă prin „unirea” (supunerea) noastră acestor nelegiuiri. 

Unioniştii tac despre aceste adevăruri cum tac despre multe altele ce ţin de aşa zisul ”ideal naţional” 

de astăzi sau despre cum s-a realizat aşa zisul ”ideal naţional” în 1918. Faptul nu trebuie să mire! 

Unioniştii, atît cei din Moldova, cît şi cei din România, recunosc că sînt urmaşii generaţiei lui Cuza 

A.I., adică urmaşii unora care la mijlocul sec. XIX au trădat credinţa, valorile, istoria şi au aservit 

Muntenia şi Moldova de dincolo de Prut celor mai negre forţe ale Apusului – zisul Occident. 

Lista de persoane pe care o aveţi în aceste pagini nu este uniformă. Printre ei sînt cei care au făcut 

din trădare o meserie. În timpurile sovietice aceştia slăveau partidul şi pe Lenin, trădau şi turnau 

colegii de breaslă, astăzi trădează Moldova, pe Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt, 

valorile şi credinţa (fără a uita să toarne deja colegii de unire). Alături de aceştia îi putem plasa pe 

cei care urăsc Moldova şi pe moldoveni din toată puterea şi voinţa lor. Pentru ei, noi, moldovenii, 

sîntem cei care le încurcăm să se integreze în ”lumea civilizată” a Sodomei globale.  

O altă categorie sînt cei care trădează pentru bani sau pentru anumite favoruri. Pentru aceştia 

argumentul ideologic sînt banii. Zeul lor nu este nici măcar Unirea, ci Mamona. Dacă într-o bună zi 

vor fi plătiţi şi vor găsi beneficii, nu este deloc exclus că vor ”lupta” pentru „retrocedarea” 

Ardealului Ungariei, sau, de ce nu, pentru legalizarea pedofiliei.  

O a treia categorie sînt naivii. Aceştia sînt singurii din listă care ne trezesc compasiunea şi, 

cunoscîndu-le necunoaşterea de către ei a istoriei şi a modului în care funcţionează societatea de azi, 

o oarecare înţelegere a poziţiei lor. Aceştia au fost înşelaţi, de-a dreptul amăgiţi, de propaganda 

veninos-dulceagă a unionismului sodomit anti-românesc, dînd crezare unor colegi de breaslă sau 

unor activişti publici care sînt vînduţi duşmanilor Ţării şi ai neamului, inclusiv ai poporului român. 

Într-un final insistăm că lista de nume care o veţi găsi în această broşură nu este una bătută în cuie. 

Fără îndoială că ea va fi completată cu nume noi. Mult mai mult sperăm că o parte din nume le vom 

scoate după ce persoanele îşi vor conştientiza înşelarea în care au fost atrase. 
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INTRODUCERE ÎN „TEORIA” UNIONISMULUI CONVENŢIONAL 

sau scoaterea la iveală a vicleşugurilor sectei unioniste 

Din chiar momentul proclamării suveranităţii sale – în iunie 1990 – societatea moldovenească a 

devenit obiectul propagandei unionismului. Această propagandă a devenit covîrşitoare şi deosebit 

de agresivă mai ales după evenimentele din aprilie 2009. Iar odată cu semnarea Acordului de 

asociere cu Uniunea Europeană şi cu furtul miliardului această propagandă ţîşneşte din toate borţile 

şi crăpăturile, se revarsă şuvoaie de pe ecranele televizoarelor şi calculatoarelor, din telefoane 

mobile şi afişe stradale, cărţi, reviste şi ziare, nemaivorbind de manuale şcolare, cursuri universitare 

şi conferinţe academice. 

Ca şi orice propagandă, unionismul parazitează pe sentimente, pe necunoaştere, pe neştiinţă, pe 

superstiţii. Armele principale fiind manipularea, răstălmăcirea faptelor istorice, minciuna sfruntată 

sau ascunsă, pervertirea sensurilor. Infectîndu-i pe cei neştiutori, pe cei slabi de minte sau de înger, 

această propagandă îşi recrutează astfel părtaşii, pionii, roboţeii, idioţii utili care repetă la nesfîrşit şi 

în neştire lozincile false, veninoase, obraznice. Astfel, în esenţă, astăzi unionismul s-a redus la o 

colecţie sărăcăcioasă de mantre1 care ţin loc de minte şi de gîndire pentru victimele depersonalizate 

ale acestei propagande. 

Unionismul „românesc” a devenit atît de primitiv, încît nu mai corespunde nu că vreunei definiţii de 

ştiinţă, ci nici nu ajunge la nivelul de ideologie cum ar fi liberalismul, comunismul, democraţia sau 

capitalismul. El este acum doar o colecţie de mituri dintre cele mai năstruşnice şi mai prosteşti 

potrivite cel mult pentru credinţele triburilor sălbătăcite de prin Amazonia sau junglele africane. 

Unionismul deja devine un fel de cvazi-religie de tip New-Age (păgînism modern cum este 

krişnaismul, teosofia şi altele) şi nu este deloc întîmplătoare asemănarea lui cu mantrele krişnaite. 

La fel ca şi aceste practici păgîneşti asiatice unionismul are şi ai săi guru2 care îşi recrutează 

învăţăceii dintre cei lipsiţi de personalitate dar care îşi doresc o carieră politică sau culturală ori 

dintre cei ajunşi la ananghie şi care îşi caută un reazem pentru neputinţa lor socială, mintală sau 

morală. 

Pentru a ocroti minţile şi sufletele celor încă neinfectaţi de această molimă necruţătoare vom arăta 

mai jos minciuna şi ticăloşia principalelor mantre unioniste. Vom numi şi pe ai săi guru, dar şi pe 

cei înşelaţi de neopăgînismul unionist care au devenit, în mod conştient sau inconştient, unelte de 

duzină ale acestei cvazi-religii antinaţionale şi antiumane. 

Ca şi orice propagandă primitivă unionismul îşi construieşte „logica” sa pe un lanţ de afirmaţii care 

conduc neabătut la „România Mare este unica salvare”, adică la Unire ca singura şi totala soluţie 

pentru orice probleme – naţionale, geopolitice, culturale, sociale, politice, economice, personale, 

medicale, ecologice, sexuale etc. Aceste afirmaţii, ca verigi ale lanţului unionist, la fel ca şi 

legăturile dintre verigi, sînt, la prima vedere, adevărate, chipurile oglindind realitatea. Să le luăm pe 

îndelete. 

* * * 

                                                           
1 Mantră - Formulă sacră cu valoare magică şi educativă, în unele practici şi religii orientale (yoga, budism, hinduism, 

tantrism). 

2 Guru -1. (În tradiţia hindusă) Învăţător sau maestru spiritual, în special cel care acordă iniţierea unor ucenici; 2. În 

hinduismul popular contemporan, g.este persoana devotată unei anumite zeităţi, trăind în comuniune cu ea. 3. Escroc de 

mare anvergură specializat în manipularea în masă a credulilor sub masca unei ocupaţii sau a unei activităţi cu pretenţii 

ştiinţifice. 4. consumator de droguri cu experienţă, care îndrumă primii paşi ai celor ce-şi administrează droguri pentru 

prima oară. 
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Ca orice escrocherie (coţcărie), unionismul ţinteşte fie în dorinţele cele mai înălţătoare, mai nobile, 

mai frumoase ale potenţialei victime, fie în buzunarul ei, în dorinţa firească de a trăi mai avut, mai 

înstărit, mai asigurat material. Exact aşa procedează fondatorii de secte totalitare. Aceste două ţinte 

– sentimentele nobile sau asigurarea materială – formează două ramuri ale lanţului de mituri 

unioniste. Dar aceste două ramuri pornesc de la o singură verigă iniţială. Iată aceste două ramuri ale 

aceluiaşi lanţ3: 

I. (I.1.) Basarabia nu a fost niciodată stat  (I.2.) dar noi, ca români sîntem un singur 

popor  (I.3.) România este statul tuturor românilor  (I.4.) atunci (deci) să ne unim 

cu România. 

II. (II.1.) Basarabia nu a fost niciodată stat  (II.2.) deci, nici nu poate fi  (II.3.) RM 

este stat falimentat  (II.4.) unirea cu alt stat  (II.5.) cu România (mai aproape 

geografic, acelaşi popor, aceeaşi limbă). 

Prima ramură a lanţului conţine şi un sublanţ şi mai sentimental:  

I.a – (I.a.1.) Toată istoria noastră arată că întotdeauna am vrut să fim într-un stat comun  

(I.a.2.) duşmanii ne-au împiedicat (politic sau prin deznaţionalizare)  (I.a.3.) România 

reprezintă dorinţa de unire a tuturor românilor  (I.a.4.) acum sîntem liberi să facem unirea 

 (I.a.5.) deci, să o facem ! 

Iată la acest lanţ de afirmaţii se reduce întreaga esenţă a unionismului. Unde găsim ceva mai 

primitiv ? La fel de primitiv găsim numai la secte de tip totalitar. 

În ultimii zece ani aceste „teze” ale unionismului au fost presărate din belşug cu un condiment şi 

mai otrăvitor: „românii sînt un popor dintotdeauna european prin întreaga lor istorie şi cultură; 

deaceea românii trebuie să se afle în familia popoarelor europene, în Uniunea Europeană.” 

Fiecare dintre verigile (afirmaţiile) care alcătuiesc „lanţul unionismului”, lanţul cu care conducătorii 

sectei vor să încătuşeze minţile şi sufletele noastre, se sprijină pe alte afirmaţii „doveditoare” care 

pretind să fie istorice sau juridice, culturale sau spirituale. Să le luăm pe rînd. 

* * * 

MINCIUNA NR.1: „Basarabia nu a fost niciodată stat, deci, ea niciodată nu poate deveni stat, 

ci doar o unitate teritorial-administrativă a vreunei ţări vecine” 

I.1. Afirmaţia de temelie este că „Basarabia nu a fost niciodată stat, ci numai o parte, o frîntură de 

stat: fie că a fost o parte a Ţării Moldovei, fie că a fost o gubernie în cadrul Imperiului Rus, fie că a 

fost o provincie în cadrul Regatului României Mari.” 

Şi este adevărat. Pînă în 1991 aşa a şi fost. Cine poate tăgădui acest fapt ? 

De aici unionismul trage următoarea concluzie: „deci, ea niciodată nu poate deveni stat, ci doar o 

unitate teritorial-administrativă a vreunei ţări vecine”. 

I.1.A. Pentru a arăta falsitatea acestei concluzii, chiar idiotismul ei, am putea lesne să aducem o 

groază de exemple potrivnice: Ucraina, Belorusia, Azerbaigean, Tagikistan, Uzbekistan, 

Turkmenistan şi alte ţări fost sovietice, Slovacia, Slovenia, Bosnia, Macedonia – iată doar cîteva 

state care nu au existat niciodată în istorie decît după anul 1991. 

Cu 30-40 de ani în urmă, în anii 60-70 ai secolului trecut, în Africa au apărut cîteva zeci de state noi 

care nu existaseră niciodată pînă atunci. După cel de-al doilea Război Mondial, adică doar cu circa 

40-45 de ani pînă la proclamarea independenţei Republicii Moldova, au apărut asemenea state ca 

India, Pakistan, Israel, Siria, Irak, Iordania, Liban, aproape toate nu au existat niciodată pînă atunci. 

                                                           
3 Semnul matematic  pus între două afirmaţii îl folosim aici cu înţelesul: „de aici rezultă că”. Adică din cele scrise în 

stînga semnului rezultă (potrivit unioniştilor) cele scrise în dreapta sensului. 
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Cu circa 20 de ani pînă la acestea, adică după cel dîntîi Război Mondial, au apărut asemenea state 

ca Cehoslovacia, Iugoslavia, Austria, Uniunea Sovietică, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, 

Finlanda. Marea majoritate dintre aceste noi state nu au existat niciodată pînă atunci. 

În a doua jumătate a secolului 19 au apărut asemenea noi state ca România, Italia, Germania, 

Bulgaria, Serbia dintre care Germania şi Italia nu au existat niciodată pînă atunci. Iar în a doua 

treime a aceluiaşi secol au apărut Grecia şi mai toate statele actuale ale Americii Latine care 

niciodată nu au existat pînă atunci. 

Orice stat are un început şi acest început nu înseamnă deloc că un asemenea stat nu poate exista. 

Existenţa tuturor acestor state stă dovadă izbitoare a minciunii sfruntate fîlfîite de unionism. 

I.1.B. În toată istoria omenirii, dar mai ales în ultimele două veacuri, au existat numai două 

categorii de state după felul înfiinţării lor. 

Categoria întîi de state îşi datora înfiinţarea voinţei vreunui popor. Orice popor îşi poate întemeia 

propriul său stat dacă doreşte acest lucru şi dacă ţine seama de realităţile geopolitice. Exact aşa au 

făcut cei care au întemeiat Ţara Moldovei sau Ţara Românească (Muntenia cum o numeau 

moldovenii, căci ei – fireşte – nu o puteau numi „românească”) sau orice alt stat din lume care are la 

bază voinţa poporului. 

Singura motivaţie a poporului dat pentru a-şi întemeia propriul stat este următorul: întocmirea 

propriului instrument – statul – pentru a-şi apăra de primejdiile străine propriul său mod de viaţă. 

Iar modul de viaţă, felul de a trăi este determinat întotdeauna şi întru totul de valorile fundamentale, 

supreme ale poporului dat. Anume aceste valori exprimă rostul însuşi al existenţei pe Pămînt a 

poporului dat. Cînd însuşi sensul de a fi al existenţei poporului dat este pus în primejdie, acest 

popor porneşte lupta politică (pe cale armată sau diplomatică, electorală sau economică, culturală 

sau religioasă) pentru a-şi dobîndi propria sa statalitate. Aşa au făcut acele generaţii care au 

întemeiat Ţara Moldovei sau Ţara Românească sau alte state. 

Cea de-a doua categorie de state reprezintă negarea celei dintîi categorii de state. Adică, statele de 

categoria a doua sînt înfiinţate nu de către vreun popor, ci de către anumite grupări străine poporului 

dat. Asemenea state – artificiale – sînt înfiinţate în interesul acestor grupări străine şi împotriva 

intereselor şi chiar a existenţei poporului (sau popoarelor) pe care aceste state artificiale trebuie să 

le guverneze. Asemenea state au început să fie confecţionate mai ales după înfrîngerea Imperiului 

lui Napoleon şi formarea unei noi ordini mondiale ca urmare a Congresului de la Viena din 1815. 

Asemenea state au fost şi sînt înfiinţate la comanda şi cu resursele oligarhiei financiare globale. 

Primul stat de acest fel a fost America – Statele Unite ale Americii (în 1775). Îndată după 1815 a 

fost Republica Franceză, apoi au urmat Grecia, Italia, Bulgaria, Serbia. Exact aşa a apărut România 

– ca proiect al oligarhiei financiare globale care pe atunci îşi avea baza în Franţa şi Anglia. Exact 

aşa a apărut Uniunea Sovietică sau ţările baltice ca Letonia, Estonia sau Lituania. Exact aşa a fost 

înfiinţată şi Republica Moldova, Ucraina, Belorusia şi toate celelalte state democratice din CSI sau 

Europa contemporană. 

Unele state din categoria a doua s-au transformat în state de categoria întîi ca urmare a unor procese 

politice şi culturale interne care au condus în final la schimbarea clasei politice. Cel mai cunoscut şi 

clasic exemplu este cazul Uniunii Sovietice cînd Stalin a izbutit să înlăture gruparea leninist-

troţkistă (care reprezenta interesele oligarhiei financiare globale care şi finanţase lovitura de stat din 

februarie 1917 şi pe cea din octombrie acelaşi an). Pe parcursul anilor 30 Uniunea Sovietică a 

devenit stat de categoria întîi. 

Aşa s-a întîmplat şi cu Belorusia în care A. Lukaşenko a înlăturat gruparea lui Şuşkevici care 

reprezenta, ca şi Gorbaciov, interesele oligarhiei financiare globale cu bazare în SUA. La fel aşa se 

întîmplă acum în Federaţia Rusă unde V. Putin înlătură treptat gruparea lui Elţin care era pusă să 

guverneze Rusia de către aceeaşi oligarhie globală. 
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România a fost din chiar momentul înfiinţării sale frauduloase în ianuarie 1859 un instrument al 

grupării străine oligarhice care a guvernat poporul român pînă în 1947 cînd o altă grupare străină – 

cea a lui Stalin – a preluat conducerea asupra românilor. Abia pe timpul lui N. Ceauşescu s-a izbutit 

înlocuirea reprezentanţilor străinilor de la guvernarea ţării cu cei care înţelegeau interesele 

poporului român. Dar această situaţie a fost dată peste cap în decembrie 1989 cînd România a 

devenit din nou guvernată de oligarhia financiară globală. Iar ca să nu mai apară vreun Ceauşescu, 

sau nu dea Domnul, vreun Ştefan Cel Mare sau vreun Mircea Cel Bătrîn, România a fost băgată – 

cu încălcarea tuturor prevederilor constituţionale naţionale şi a celor internaţionale – în cătuşele 

Uniunii Europene. 

Astfel, România este şi astăzi un stat artificial, un pseudo-stat care reprezintă numai şi numai 

interesele grupărilor străine şi nicidecum ale poporului român. 

Moldova de la Răsărit de Prut încă nu este pe deplin încătuşată, încă nu este „integrată” în UE. Deşi 

juvăţul aruncat pe gîtul Moldovei – Acordul de Asociere cu UE, relaţiile cu Fondul Monetar 

Internaţional, cu Banca Mondială şi altele, lasă tot mai puţin loc pentru răsuflare.  

Totuşi, spre deosebire de România, în Moldova mai sînt mişcări, zvîcniri ale voinţei de libertate, de 

suveranitate a poporului, de dorinţă a unui mod de viaţă sănătos, fără urîciunile antinaţionale ale 

sodomiei, „justiţiei juvenile”, „educaţiei” sexuale a copiilor, ale „reformelor” genocidale care 

sărăcesc artificial poporul Moldovei şi îl desfiinţează chiar şi demografic etc. 

A dori Unirea în asemenea condiţii înseamnă a dori eliminarea pentru moldoveni a oricărei 

posibilităţi de revenire la normal, la viaţa sa, la suveranitate. Căci fără suveranitate nu există şi nici 

nu poate exista vreo libertate, oricît de ciuntită. A te uni astăzi cu România ar însemna ca Ţara 

Moldovei de pe vremuri să vrea să se dizolve în Imperiul Otoman din motivul că la sud de Dunăre, 

adică în cadrul acestui Imperiu, trăiesc (trăiau) români. Oare pentru asta şi-au vărsat sîngele 

generaţiile care au întemeiat Ţara Moldovei sau Ţara Românească ? Ei şi-au vărsat sîngele pentru 

suveranitate, adică pentru libertatea ţării lor, a poporului lor, a urmaşilor urmaşilor lor. 

I.1.C. Printre moldovenii de la Răsărit de Prut a fost şi este întotdeauna vie conştiinţa propriei 

statalităţi, conştiinţa că moldovenii au avut timp de veacuri o ţară a lor – Ţara Moldovei. Această 

conştiinţă era vie şi pe timpul Uniunii Sovietice. Spre deosebire de ei, marea majoritate a cetăţenilor 

actualei Românii nu au o asemenea conştiinţă: pe cea de Ţară Românească (Muntenia) sau de Ţară 

a Moldovei ei demult au pierdut-o. Conştiinţa propriei statalităţi, deci a propriilor interese naţionale, 

a fost înlocuită – treptat, dar neabătut – cu o conştiinţă de supuşenie aproape oarbă faţă de 

„Occident”, faţă de „Europa”. În realitate, faţă de întemeietorii reali ai României – oligarhia 

financiară globală. 

Iar românii ardeleni nici nu au avut vreodată o asemenea conştiinţă a propriei statalităţi, căci nu au 

avut niciodată statalitate (dacă nu luăm la socoteală statele româneşti din veaucrile 9-13 din 

Transilvania a căror memorie istorică nu s-a păstrat, ştirile despre ele fiind obiectul cercetării 

ştiinţifice, dar nu al memoriei colective a românilor ardeleni). Poate tocmai din această cauză 

ardelenii au visat de veacuri să se unească cu acei români care deja îşi aveau propriul stat, pe cînd 

moldovenii de la Răsărit de Prut au visat întotdeauna (după 1812) să-şi restabilească propriul stat. 

Conştiinţa propriei statalităţi a fost prezentă mereu chiar din începutul încorporării teritoriului dintre 

Prut şi Nistru în Imperiul Rus. Propaganda unionistă trece sub tăcere faptul că acest teritoriu cu 

întreaga sa populaţie a avut între anii 1813-1828 propriul său Parlament, propriul său sistem fiscal, 

propriile legi, propria poliţie, propriul sistem judecătoresc, propriile şcoli etc. Nu avea propria 

armată şi dreptul la politică externă. În rest avea toate atribuţiile unui stat. Exact acelaşi statut îl 

avea Iveria (actuala Gruzie) şi Finlanda în cadrul Imperiului Rus. 

La fel se trece sub tăcere că statutul de autonomie al „oblastiei” Basarabia a fost desfiinţat în 1828 

din cauza boierilor moldoveni care îşi băteau joc de ţărani, provocîndu-i la răscoale, la revolte, la 

fuga peste Prut. Iar nenumăratele atenţionări din partea guvernatorului militar al Basarabiei (de 
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obicei un general rus) sau din partea cancelariei împăratului făcute membrilor Sfatului oblastiei 

(parlamentului) de a-şi respecta propriile legi şi să nu facă fărădelegi împotriva ţăranilor erau 

nesocotite de către boieri. Tocmai din această cauză noul ţar Nicolai I a desfiinţat autonomia. Este 

grăitor faptul că nici autonomia Iveriei şi nici autonomia Finlandei nu au fost desfiinţate nici pînă în 

1917. În baza acestei autonomii Iveria şi Finlanda şi-au obţinut independenţa în 1918 care a fost 

recunoscută de Rusia Sovietică. 

Conştiinţa propriei statalităţi este astăzi mai puternică la moldovenii de la Răsărit de Prut decît la 

românii din cadrul României euro-unionale. 

MINCIUNA NR. 2: „Noi, ca români, sîntem un singur popor” 

I.2. „Noi, ca români, sîntem un singur popor”. 

În sprijinul acestei afirmaţii unioniştii vin cu o mulţime de „dovezi” cum ar fi: 

1. Eminescu este născut în Moldova şi se socotea pe sine român ca şi pe toţi moldovenii 

(inclusiv basarabenii şi transnistrenii), muntenii, ardelenii (transilvănenii). Doar lui îi aparţine 

fraza „sîntem români, şi punctum”, sau poezia „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”, sau 

cuvintele din renumita sa Doină „De la Nistru pîn’la Tisa tot românul plînsu-mi-sa ...” 

2. Cronicarii moldoveni toţi ştiau că moldovenii sînt români. Şi Grigore Ureche scria că „noi, 

moldovenii, şi muntenii şi cei din părţile ungureşti toţi de-un neam sîntem”. Sau Miron Costin 

scria în lucrarea sa de cercetare ştiinţifică „De neamul moldovenilor” că „noi toţi, şi moldovenii, 

şi muntenii, şi ardelenii toţi români ne răspundem”. Sau Sfîntul Mitropolit Varlaam al Modovei 

care a tipărit prima carte în limba moldovenilor a numit-o „Carte românească de învăţătură – 

Cazania”. 

3. Întemeietorul Ţării Moldovei – Bogdan – este venit din Maramureş cu toată oastea şi 

boierimea sa. Iar Maramureşul era locuit din cele mai vechi timpuri şi pînă astăzi de români. 

Deci Ţara Moldovei a fost întemeiată de români. Iar dacă localnicii l-au primit şi l-au sprijinit 

pe Bogdan ca pe unul de-al lor împotriva cotropirtorilor unguri, înseamnă că şi ei erau români. 

Mai mult, Ştefan cel Mare este coborîtor al acestei dinastii de români maramureşeni. Deci şi 

Ştefan cel Mare era român. 

4. Toţi moldovenii de la Răsărit de Carpaţi sînt urmaşi ai poporului venit de la Apus de Carpaţi 

(adică din Transilvania) încă prin veacurile 10-11 ca urmare a prigoanei păgînilor unguri 

împotriva creştinilor de acolo. Iar acolo trăiau creştini care erau români. Şi în Transilvania nu 

aveau cum să fie modoveni, căci numele de moldoveni se trage de la denumirea Ţării – 

Moldova, iar denumirea ţării se trage de la denumirea rîului Moldova care curge la Răsărit de 

Carpaţi şi se varsă în rîul Siret. 

Da, asemenea fapte există. Chiar şi documente din acele vremuri care adeveresc aşa ceva există. Ba 

mai mult: nimeni dintre adevăraţii savanţi istorici nu neagă acest lucru. 

Numai că aici este cazul să-i întrebăm pe unionişti: ce legătură este între aceşti români din aceste 

„dovezi” şi unionişti, „românii” din secolele 20-21 ? În ce temei „românii” secolelor 20-21 – 

unioniştii – pretind că ar avea vreo legătură cu poporul român care a întemeiat Ţara Românească, a 

păstrat credinţa strrămoşească în Ardeal şi Maramureş sau, fie, chiar să fi întemeiat Ţara Moldovei 

? 

Dar ce legătură este între homosexualii din Uniunea Europeană şi creştinii primelor veacuri care au 

alcătuit treptat statele de pe teritoriile viitoarei Italii, Spanii, Franţe, Germanii, Suedii etc. ? Nu este 

nici o legătură. Chiar mai mult: homosexualii sînt negarea totală a creştinilor. 

Exact la fel este şi cu „românii” de astăzi şi românii istorici. Ce valori, adică ce credinţă îi identifica 

pe românii istorici şi ce valori îi identifică pe aşa-zişii români de astăzi ? Diferenţa este exact 

aceeaşi ca între „valorile” sodomiţilor şi valorile creştinilor. 
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Ştefan cel Mare ctitorea şi zidea mănăstiri, iar Alexandru Ioan Cuza – marioneta oligarhiei 

financiare – jefuia mănăstirile, închidea în temniţe stareţi, episcopi şi monahi. Bogdan 

Întemeietorul, la fel ca şi Negru-Vodă al Munteniei – au luptat cu arma în mînă împotriva 

cotropitorilor catolici (care pe atunci erau Europa) pentru a asiguira dăinuirea credinţei strămoşeşti 

– Ortodoxia. 

Ştefan cel Mare a lăsat testament fiului său să închine ţara la turci, motivînd astfel: „Turcii vor să ne 

ia o parte din averi, iar catolicii (ungurii şi polonezii) vor să ne ia şi sufletele.” Iar „românii” de azi 

se mîndresc cu faptul că sînt înghiţiţi fără urmă de către UE, NATO, că pe teritoriul lor se află baze 

militare străine care pun în primejdie nucleară existenţa fizică însăşi a întregii populaţii a României. 

Românii istorici îşi dădeau viaţa pentru Ortodoxie – Sfîntul Ioan Valahul, Sfinţii Iorest şi Sava, 

Sfîntul Constantin Brîncoveanu. Iar „patriarhul” Teoctist binecuvînta intrarea României în NATO şi 

UE, „patriarhul” Miron Cristea a introdus cu forţa armelor statului anticreştin „România” un 

calendar străin în Biserică după care este imposibil să faci slujbe creştine în Biserică. Sfîntul 

episcop Iorest al Transilvaniei şi-a dat viaţa numai să nu se unească cu catolicii cotropitori, iar 

„patiarhul” Daniel Ciobotea fraternizează cu catolicii şi îi numeşte „fraţi”.. 

„Românii” de astăzi au schimbat nu numai credinţa strămoşească pe liberalismul sodomit, dar, 

odată cu aceasta, şi limba au schimbat-o schimonisindu-o într-un jargon franglez. „Românii” de 

astăzi nu înţeleg nici o boabă din scrierile cronicarilor, din scrierile bisericeşti făcute de înaintaşii 

lor. Dar moldovenii de la Răsărit de Prut încă le mai înţeleg. 

Aceşti „români” din eprubeta laboratoarelor antihristice – educaţia antinaţională şi mass-media pro-

occidentală – folosesc cu multă amăgeală citate din Eminescu – poetul nostru naţional. Drept 

exemlu, să vedem din ce context anume este zmulsă cunoscuta expresie a lui: „ Sîntem români şi 

punctum.” Iată întregul context: 

„Noi susţinem că poporul românesc nu se va putea dezvolta ca popor românesc decît păstrînd, drept 

baze pentru dezvoltarea sa, tradiţiile sale istorice astfel cum ele s-au stabilit în curgerea vremilor; 

cel ce e de o altă părere, s-o spună ţării! Sîntem români şi punctum. Noi susţinem că e mai bine să 

înaintăm încet, dar păstrînd firea noastră românească, decît să mergem repede înainte, dezbrăcîndu-

ne de dînsa prin străine legi şi străine obiceiuri… Nu e permis nimănui a fi stăpân în casa 

noastră, decît în marginile în care noi îi dăm ospeţie. Dacă naţia românească ar fi silită să piardă o 

luptă, va pierde-o, dar nimeni, fie acela oricine, să n’aibă dreptul a zice c’am suferit cu supunere 

orice măsură i-a trecut prin minte să ne impună.” 

Unioniştii s-au lepădat de toate tradiţiile istorice, au îmbrăcat hainele străine ale legilor europene 

homosexuale, antinaţionale, înrobitoare faţă de străini, faţă de oligarhia financiară globală. Din 

1859 în România sînt stăpîni străinii, nicidecum românii. Şi în această fermă de dobitoace din care 

este o singură ieşire spre abator ne cheamă unioniştii să ne integrăm, să ne unim !? 

Între „românii” de astăzi şi Eminescu, Ştefan cel Mare, Constantin Brîncoveanu, Vasile Lupu, 

Mircea cel Bătrîn, cronicarii moldoveni şi munteni, întemeietorii Ţării Moldovei şi ai Ţării 

Româneşti nu este nici o legătură spirituală, culturală, istorică, lingvistică. Nu este nici o legătură 

identitară. Este vorba, pe de o parte, de un popor român cu identititate clară, neabătut creştin 

ortodoxă şi, pe de altă parte, de o populaţie fără vreo memorie istorică, fără vreo identitate, fără 

vreo voinţă colectivă. Ce legătură poate fi între o fermă şi o mănăstire, o oaste, un popor ? 

Cu cine deci „românii” de azi alcătuiesc „un singur popor” ? La sigur, nu cu românii istorici. Cu 

sodomiţii – da. Cu europenii – da. Cu noi, moldovenii de la Răsărit de Prut – nu, nicidecum. Căci 

noi mai sîntem în credinţa strămoşească, noi mai avem evlavie faţă de domnitorii noştri, noi ne mai 

împotrivim „europenizării” deznaţionalizante, noi împărtăşim încă multe din valorile demult uitate 

sau batjocorite în România, noi ne asumăm şi moştenirea întemeietorilor Ţării Moldovei, dar şi, în 

lipsă de urmaşi, moştenirea Munteniei (mai ales că în sudul Republicii Moldova trăiesc şi astăzi sate 

întregi de munteni încă din vremea de pînă la întemeierea Ţării Moldovei). Noi nu sîntem şi nu 
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putem fi un popor cu cei care azi conduc România, cu cei care au întemeiat acest monstru, cu cei 

care neagă întreaga moştenire spirituală, morală, culturală, geografică, geopolitică a înaintaşilor, cu 

cei care prin votul lor perindează la putere trădători de neam, de ţară, de credinţă, de strămoşi. 

Moldovenii de la Răsărit de Prut sînt mult mai aproape de strămoşii lor. Şi sînt la ani-lumină 

depărtare de „românii” europeni, descreştinaţi sau de-a dreptul anticreştini, de mankurţii aserviţi UE 

şi oligarhiei financiare globale, care doresc şi pe noi să ne bage în acelaşi jug ucigaş. 

Prăpastia morală, spirituală şi culturală dintre noi, moldovenii, şi aşa numiţii „români” din România 

europeană poate fi înlăturată numai şi numai dacă unioniştii o vor umple cu cadavrele noastre sub 

care să îngroape întreaga moştenire a Ţării Moldovei şi a Munteniei. 

Capitala României este la Washington, dar nicidecum la Bucureşti, Iaşi, Craiova, Suceava sau Baia. 

În România nu există popor român. Acolo există escroci care abuzează de denumirea de român şi o 

populaţie de înşelaţi care fără nici un temei istoric, spiritual, cultural se numesc pe sine „români”. 

Azi moldovenii şi populaţia României nu mai formează ,”un singur popor”. Sîntem diferiţi pînă la 

opus, chiar dacă ne înţelegem întrucîtva sub aspect de limbă, nu şi de valori. Sub aspect de valori ne 

sînt mai aproape cei care mai păstrează demnitatea naţională, memoria istorică, credinţa ortodoxă. 

Iar aici nu încape nici clasa politică „românească”, nici populaţia buimăcită a statului „România”. 

MINCIUNA NR. 3: „România este statul tuturor românilor” 

I.3. Secta unionistă mai răspîndeşte un fals dintre cele mai neruşinate. O minciună pe care se 

sprijină, de fapt, întreaga lor erezie: precum că statul România ar fi statul tuturor românilor. O mai 

mare minciună este imposibil de scornit. Să vedem de ce. 

Statul România a fost întemeiat în urma unui complot antiromânesc condus din afara celor două ţări 

dunărene – Muntenia şi Moldova – în 1859, pe cînd Muntenia a fost înfiinţată în 1296, iar Ţara 

Moldovei – cu 500 de ani înainte. Cununa complotului l-a constituit „alegerea” întru totul fraudată 

în ziua de 24 ianuarie la Bucureşti a unui nimeni – un oarecare colonel (care nici armata nu a făcut, 

nici la o operaţiune militară nu a participat în viaţa sa şi în afară de victorii asupra prostituatelor nu 

a repurtat niciodată). În acea zi acest nimeni – Alexandru Ioan Cuza – un membru al sectei 

antihristice masonice – a fost impus cu forţa unor derbedei plătiţi care îşi ziceau „poporul” şi care 

ameninţau cu răfuiala pe membrii divanului ad-hoc din Bucureşti să-l voteze ca domn al lor. Astfel 

s-a instaurat pe un veac şi jumătate, inclusiv astăzi, dictatura oligarhiei financiare globale asupra 

ţărilor de la Dunăre – Moldova şi Muntenia. Mai tîrziu, în 1918, această dictatură ascunsă, dar cu 

atît mai distrugătoare şi mai vicleană, a fost extinsă – prin forţa armelor – asupra Moldovei dintre 

Prut şi Nistru şi asupra Moldovei bucovinene, precum – deja paşnic – asupra Transilvaniei. 

Nu a fost nici o unire, ci o anexare cinică camuflată de propaganda unionismului. Cei care au 

comandat „Unirea” au fost exact aceeaşi care au comandat „Revoluţia” din Rusia. Au fost aceleaşi 

cercuri ale oligarhiei financiare globale. Şi oare realizarea acestei ruşini să o sărbătorim pe 27 

martie ? 

Din momentul înfiinţării sale România nu a reprezentat nici o secundă interesele nimănui dintre 

români sau măcar a muntenilor, nemaivorbind de moldoveni, ci numai şi numai interesele oligarhiei 

financiare globale (bineînţeles, în afară de scurta perioadă a regimului lui N. Ceauşescu – 1965-

1989). Întru implementarea acestor interese străine şi duşmănoase firii tuturor băştinaşilor, noul 

regim de ocupaţie străină, numit „România”, a impus populaţiei noi legi, noi instituţii, noi obiceiuri, 

toate străine şi de neîmpăcat cu valorile fundamentale ale moldovenilor şi muntenilor, cu credinţa 

strămoşească, cu rostul însuşi de a fi. Tocmai despre aceste legi ucigătoare de popor, despre aceste 

obiceiuri străine vorbea Eminescu în citatul reprodus mai sus: „Noi susţinem că e mai bine să 

înaintăm încet, dar păstrînd firea noastră românească, decît să mergem repede înainte, dezbrăcîndu-

ne de dînsa prin străine legi şi străine obiceiuri… Nu e permis nimănui a fi stăpân în casa 

noastră ...” 
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În acel nenoricit an – 1859 – cu ajutorul trădătorilor din lăuntrul celor două ţări dunărene (alde 

Alexandru Ioan Cuza, M. Kogâlniceanu, Manolache Epureanu etc., adică întreaga „generaţie” a 

„paşoptiştilor” în frunte cu masonul Nicolae Bălcescu, şi alţii) – poporul român a fost lipsit de orice 

suveranitate. Or, suveranitatea poporului este temelia libertăţii fiecărui membru în parte al 

poporului dat. Atît Muntenia, cît şi, mai ales, Moldova, au căzut în robia antihristică a bancherilor 

globali. Astfel, taina fărădelegii a pus stăpînire pe poporul român, pe muntenii şi pe moldovenii de 

la Apus de Prut. De atunci românii nu au mai avut propriul lor stat, statul România fiind o gheara 

oligarhiei globale înfiptă în gîtul poporului român. Şi unioniştii vor ca această gheară să fie înfiptă 

şi în gîtul nostru, al moldovenilor de la Răsărit de Prut ! Această înfigere de gheară ei numesc 

„unire”. 

Astfel, România nu este „statul tuturor românilor”. Ea nu este nici măcar statul populaţiei din 

România. România este nimic mai mult decît o unealtă a oligarhiei globale, o unealtă de etnocid al 

românilor, de spălare a lor pe creier, de înrobire a lor definitiv şi mortal intereselor stăpînilor 

României. Deci, este o mare şi neruşinată minciună, o minciună primejdioasă mortal, afirmaţia 

precum că România ar fi statul românilor, un stat al românilor, şi încă un stat al tuturor românilor ! 

Da, România este un stat, mai exact o filială a statului global, un stat împotriva românilor, împotriva 

tuturor românilor de oriunde ar fi ei, de pe roice pămînturi istorice. 

MINCIUNA NR. 4: „Atunci (deci), să ne unim cu România !”, „Acum putem/ sîntem liberi să 

ne unim cu România !” 

I.4. Am văzut pînă acum cît de mincinoase, cît de viclene şi de false sînt primele trei afirmaţii din 

lanţul „convingerii” unioniste. Acum să trecem la cea de-a patra afirmaţie care nu este cu nimic mai 

„adevărată” decît primele trei. Dar, pentru moment, pentru o exprienţă logică, să ne închipuim 

absurdul precum că primele trei afirmaţii ar fi adevărate întru totul. 

Chiar dacă aceste afirmaţii ar fi adevărate, ultima afirmaţie – „atunci (deci), să ne unim cu România 

!” – este, cel puţin, la fel de falsă. Să vedem de ce ? 

Unirea oricăror două state transformă două state în unul singur. În urma unirii a două state nu 

înseamnă – din punct de vedere geopolitic, sub aspectul raportului de forţe pe plan internaţional şi 

regional – că dispare un actor geopolitc, iar altul îşi continuă existenţa. Logica firească a relaţiilor 

internaţionale, mai exact al raportului de forţe dintre state, este cu totul alta. 

Sub aspect geopolitic, dar şi din perspectiva logicii noastre de fiecare zi, statul care se uneşte cu un 

alt stat dispare politic, dispare ca centru de luare a deciziilor, dispare ca autoritate asupra foştilor săi 

cetăţeni. Dar el nu dispare ca populaţie, ca teritoriu, ca potenţial economic, demografic, ca resurse 

naturale sau financiare, ca resurse informaţionale sau militare. Toate aceste resurse, întregul 

potenţial, teritoriu etc. trec sub autoritatea celuilalt stat. Astfel, potenţialul economic, financiar, 

demografic şi, ca urmare, potenţialul militar, al statului care a primit toate aceste resurse, creşte în 

salt. Adică statul care primeşte aceste resurse devine brusc, practic, sub aspect geopoltic, un alt stat, 

un actor geopolitic diferit de fostul actor. Astfel, apare un nou actor geopolitic, cu un nou potenţial, 

mai mare, cu noi hotare. Ca urmare, raportul de forţe pe arena internaţională se schimbă, uneori 

radical. Iar la nivel regional se schimbă radical întotdeauna. 

Prin urmare, unirea a două state nu înseamnă dispariţia unui stat şi păstrarea celuilalt stat, ci 

înseamnă dispariţia a două state vechi şi apariţia unui nou stat. Exact aşa s-a întîmplat în 1859 cînd 

au dispărut Ţara Moldovei (de fapt, a rămăşiţelor ei, căci ea a fost în 1775 ciopîrţită de către 

Imperiul Habsburgic prin ocuparea Bucovinei, iar jumătatea de Răsărit din ceea ce rămăsese a fost 

anexat la Imperiul Rus în 1812) şi Muntenia. Iar în locul lor a apărut noul stat numit în mod 

mincinos România. „Mincinos” – căci el nu reprezenta cîtuşi de puţin interesele românilor, nici ale 

muntenitlor, cu atît mai puţin ale moldovenilor, ci strict interesele celor care l-au confecţionat – 

masoneria franco-britanică ca unealtă a oligarhiei financiare globale. 
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Acest stat era nou prin toate – prin legi, prin instituţii, prin modul de formare a puterii, prin rolul 

covîrşitor al străinilor în noul stat (mai ales după recunoaşterea în 1878 a „Independenţei” noului 

stat „românesc” – vezi Anexa), prin noua politică de imigrare cînd străinii primeau gratis cîte 4 

hectare de familie pe seama băsştinaşilor, cînd ţăranii deseori nu aveau nici un hectar de pămînt. Şi 

toţi aceşti străini erau de credinţă opusă celei creştine. Noile legi au făcut aşa ca întreaga industrie, 

întregul comerţ şi întregul sistem bancar să se afle în proprietatea numai şi numai a străinilor, iar 

băştinaşii – moldovenii şi muntenii – să nu mai aibă nici un acces la întreprinderi indusrtriale, de 

comerţ sau la bănci decît în calitate de angajaţi, cumpărători sau datornici. Adică, numai în calitate 

de plătitori, de surse băneşti şi de muncă pentru noii stăpîni ai românilor „independenţi” „uniţi” în 

statul „lor” la care „au visat de veacuri”. 

Din punct de vedere formal, conducerea noului stat era înfăptuită de către localnici, majoritar 

munteni, iar apoi şi de o dinastie germană cu rădăcini iudaice. Aceşti localnici erau cu toţii nişte 

vînduţi străinilor şi făceau politica lor, în interesele străinilor şi strict pe seama jupuierii băştinaşilor. 

Exact cum face acum conducerea formală a Republicii Moldova (de România nici nu are rost să 

pomenim) în frunte cu liderii partidelor pro-europene de la guvernare şi cu proprietarul lor. 

Lichidarea Moldovei şi Munteniei cu scopul înfiinţării în locul lor a unui nou pseudo-stat, ca 

unealtă a finanţei globale, s-a făcut cu sprijinul Angliei şi Franţei de atunci. Mai exact, diplomaţii 

acestor ţări au asigurat prin presiuni politice şi economice, diversiuni informaţionale şi viclenii 

„diplomatice” recunoaşterea noului stat de către Imperiul Rus, Imperiul Otoman şi Imperiul 

Habsburgic – viitoarele victime ale Primului Război Mondial care a şi fost organizat tocmai în 

scopul lichidării acestor imperii. 

La fel s-a procedat şi în 1918 cînd aceeaşi Anglie şi aceeaşi Franţă, ca organizatori ai Primului 

Război Mondial şi ca învingători în el, împreună cu SUA au înfăptuit „Marea Unire”. Astfel jugul 

României mici s-a extins asupra tuturor celor din jur care puteau fi numiţi „români”, jugul mic fiind 

înlocuit cu jugul mare al României Mari. Doar că de data asta făptaşii „unirii” – finanţa globală – nu 

au izbutit să-i convingă pe sovietici (deoarece între timp Stalin alungase de la putere clica troţkistă a 

finanţei globale) să recunoască „unirea” „Basarabiei” la „ţara-mamă”- „România”. 

Iar secta unionismului continuă să ne hrănească cu basme despre faptul că „Unirea mică” şi „Unirea 

mare” ar fi fost făcute numai şi numai la dorinţa „poporului român” şi de către români. Unii 

reprezentanţi ai „poporului român” au fost numai figuranţi muţi şi periferici în spectacolul în două 

epizoade înscenat de străini după regia acelora cu denumirea „patriotică” „Unirea-1” şi „Unirea-2”, 

adică „unirea” din 1859 şi „unirea” din 1918. 

Ce rezultă din toate acestea ? 

1. Unirea a două state este un fenomen geopolitic şi, prin urmare, se supune legilor geopoliticii, 

adică ea nu se poate înfăptui decît cu acordul tuturor părţilor interesate – adică a actorilor 

geopolitici. Or, nici populaţia Republicii Moldova, nici populaţia României, nu sînt actori 

geopolitici, ci doar obiecte ale politicii interne, nicidecum ale celei internaţionale. 

Adică, lichidarea Republicii Moldova prin anexarea ei la România („unirea”) nu este de 

„competenţa” populaţiilor acestor două state şi nici de „competenţa” clasei politice a lor. Ele ar 

putea amîndouă vota în proporţie de 100% pentru unire, iar dacă actorii geopolitici reali 

vor spune „Nu !”, atunci nici o unire nu va fi înfăptuită. 

2. Lipsa acordului tuturor actorilor geopolitici interesaţi în schimbarea statutului geopolitic al 

vreunui stat conduce în mod automat la conflict armat de proporţii. 

Vedem ce se întîmplă în Ucraina, în Siria cînd dorinţa americanilor de a schimba confirguraţia 

geopolitică fără acordul altor puteri – Rusia, Iran, China etc. – a condus în mod inevitabil la 

rezistenţa celor neglijaţi. Astfel au izbucnit aceste conflicte armate extrem de sîngeroase. 
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Deci, încercarea de a înfăptui lichidarea Republicii Moldova (care are constituţional statutul 

de neutralitate4) prin înghiţirea ei de către SUA (prin anexarea ei formală la „statul” România, 

căci România, după cum am văzut, nu există ca stat, ca centru de decizii pentru populaţia sa) şi 

fără acordul altor centre de decizie din lume – în primul rînd Rusia şi China – va conduce la 

război deplin pe teritoriul Moldovei. Să nu uităm nici de factorul militar tiraspolean. Iar la 

nivel regional lărgirea filialei „româneşti” a SUA va stîrni rezistenţa invidioasă a tuturor 

filialelor vecine ale SUA – Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Serbia – care şi ele vor pune pe furiş 

beţe în roate. 

Altfel spus, unionismul conduce inevitabil la război „civil” pe teritoriul Moldovei, la un 

război dintre puteri străine, la un război care nu poate nicidecum ţine seama de interesele 

băştinaşilor, fie ei cetăţeni ai RM sau ai României, fie ei moldoveni, munteni sau oricine 

altcineva. 

Altfel zis, secta unionistă este nu numai totalitară, dar este şi o sectă distructivă. 

Socotim, astfel, că am arătat cu dovezi destule minciuna care se conţine în îndemnul provocator „Să 

ne unim cu România !” Iar dacă mai adăugăm aici şi minciuna tuturor celorlalte afirmaţii care, 

potrivit unionismului, conduc la necesitatea unirii, căpătăm întreaga nimicnicie, găunoşie şi coţcărie 

a unionismului. 

MINCIUNA NR. 5: „Toată istoria noastră arată că întotdeauna am vrut să fim într-un stat 

comun” 

Această ramură a lanţului „logic” al unionismului are, după cum ziceam, pentru înşelarea 

moldovenilor mai sentimentali, un sublanţ de afirmaţii notat mai sus (I.a.) pe care îl repetăm aici: 

I.a – (I.a.1.) Toată istoria noastră arată că întotdeauna am vrut să fim într-un stat comun  

(I.a.2.) duşmanii ne-au împiedicat (politic sau prin deznaţionalizare)  (I.a.3.) România 

reprezintă dorinţa de unire a tuturor românilor  (I.a.4.) acum sîntem liberi să facem unirea 

 (I.a.5.) deci, să o facem ! 

Istoria celor două ţări creştine de la nordul Dunării de Jos – Muntenia şi Moldova – nu cunoaşte nici 

un eveniment în întreaga lor istorie din care s-ar putea trage vreo concluzie privind dorinţa 

populaţiilor sau a claselor politice din ele să alcătuiască împreună un singur stat. Contra-argumentul 

care stă chiar la suprafaţă este: existenţa însăşi a celor două state pe parcursul a aproape 500 de 

ani fără a se întreprinde niciodată o singură mişcare de a se uni dovedeşte că ele nici nu au 

vrut să se unească. Altă întrebare este de ce ele nu au avut de gînd să se unească. 

Unioniştii aduc, însă, exemplul lui Mihai Viteazul care, chipurile, ar fi înfăptuit „visul de veacuri al 

tuturor românilor” de a se uni într-un singur stat: timp de 5 (cinci) luni (mai-septembrie 1600) 

Moldova, Muntenia şi Transilvania (Ardealul) au fost conduse de către Mihai Viteazul. Da, timp de 

cinci luni Mihai Viteazul a fost în mod oficial domn al celor trei ţări.  

Dar oare aceasta înseamnă că aceste trei ţări s-au unit ? Sau că această unire s-a înfăptuit la dorinţa 

popoarelor celor trei ţări ? Sau, măcar, la dorinţa boierilor (nobililor, în cazul Transilvaniei) celor 

trei ţări ? Sau, măcar, la dorinţa Bisericilor locale din cele trei ţări ?  

La toate aceste întrebări răspunsul este unul: Nu. Ceea ce înseamnă că aflarea acestor trei ţări timp 

de cinci luni sub domnia unui singur domn nu reprezenta împlinirea vreunei dorinţe a celor trei ţări 

de a constitui un singur stat. 

Mihai Viteazul lupta împotriva Imperiului Otoman şi avea nevoie de aliaţi. În acest scop el a făcut 

alianţă cu aşa-numită Liga Sfîntă (i se mai spune „Sfînta Alianţă”) în frunte cu Impreiul Habsburgic 

                                                           
4 Schimbarea însăşi a statutului de neutralitate poate duce la război civil în Moldova aşa cum s-a întîmplat în Ucraina 

cînd aceasta a fost trecută în urma loviturii de stat din februarie 2014 în tabăra NATO împotriva Rusiei. Rusia, absolut 

firesc şi previzibil, a ripostat îndată, sprijinind mişcările separatiste din Ucraina. 
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(Imperiul Austriac). Din această alianţă făceau parte şi domnitorul Moldovei Aron Tiranul şi 

principele Transilvaniei Sigismund Bathory. Atunci cînd aceste două ţări au ieşit din Sfînta Alianţă, 

Mihai Viteazul – cu acordul împăratului Rudolf II al Imperiului Habsburgic – a intrat cu armata pe 

rînd în aceste ţări ca să le readucă la Sfînta Alianţă. Ceea ce a şi executat. Adică, a fost vorba de un 

act dictat de interese geopolitice ale Sfîntei Alianţe şi nicidecum un act de voinţă al celor trei ţări de 

a forma un singur stat. 

Altceva este că creştinii ortodocşi din Transilvania au salutat înscăunarea unui domn ortodox, 

deoarece vedeau în aceasta curmarea prigoanei lor de către catolicii care formau pe atunci clasa 

politică a Transilvaniei şi reprezentau „Europa”. Mai mult, creştinii ortodocşi din Polonia (în 

special români, dar şi ruteni) au trimis o delegaţie la Mihai Viteazul, cînd el se afla la Iaşi, cu 

rugămintea să-i elibereze pe ei de jugul catolicilor şi să ia sub oblăduirea sa pe toţi creştinii 

ortodocşi din Polonia („Europa” de atunci). Mihai Viteazul a refuzat să atace Polonia, deoarece 

aceasta ar fi împiedicat planurile lui şi ale Sfintei Alianţe de a porni război împotriva Imperiului 

Otoman. Acest fapt reconfirmă că nici pentru Mihai Viteazul „unirea tuturor românilor într-un 

singur stat” nu era nu că scop, dar nici nu era conştientizat ca atare. 

Nici folclorul muntenesc, nici cel moldovenesc, nici cel ardelenesc, maramureşan, bănăţean sau 

crişănean nu are cîntece, balade, doine, legende, măcar snoave care să exprime „dorinţa de veacuri a 

tuturor românilor de a fi într-un singur stat”. 

Astfel, şi această afirmaţie a unioniştilor este întru totul falsă. 

I.a.2. Iar dacă afirmaţia I.a.1. este falsă, atunci nici afirmaţia I.a.2. [precum că „duşmanii ne-au 

împiedicat (politic sau prin deznaţionalizare) să ne unim”] nu poate nici măcar să existe. Căci dacă 

cineva nu are vreun scop anume, atunci nimeni nici nu poate să-l împiedice să realizeze acel scop, 

căci acel cineva nu are un asemenea scop. 

Tot de aici rezultă îndată că nici afirmaţia I.a.3. [„România reprezintă dorinţa de unire a tuturor 

românilor”] nu este adevărată: dacă o asemenea dorinţă nu a existat, atunci nimic şi nimeni nu poate 

reprezenta împlinirea vreunei dorinţe ce nu există. 

Cît priveşte afirmaţiile (I.a.4.) [„acum sîntem liberi să facem unirea”] şi (I.a.5.) [„deci, să o facem 

!”] falsitatea deplină a acestora a fost arătată mai sus la punctul I.4. 

MINCIUNA NR. 6: „Republica Moldova este stat falimentat” 

Să trecem acum la analiza celei de a doua ramuri a lanţului „logic” de „convingere” a unionismului. 

Acest lanţ de „argumente” se întemeiază pe dorinţa firească a oamenilor de a trăi materialiceşte mai 

bine. Şi este explicabil acest lucru, mai ales în aceste vremuri de asfinţit ale istoriei Omenirii. 

Minciuna totală a primelor două afirmaţii din acest lanţ – (II.1.) [„Basarabia nu a fost niciodată stat 

„] şi (II.2.) [„deci, nici nu poate fi”] – a fost arătată amănunţit la răspunsurile de mai sus I.1.A, 

I.1.B. şi I.1.C. 

II.3. Să vedem acum de ce este falsă sau, cel puţin, vicleană afrimaţia precum că „Republica 

Moldova este stat falimentat”. 

Această afirmaţie falsă, vicleană vine, chipurile, să adeverească teza din minciunea nr. 1 că dacă 

„Basarabia nu a fost niciodată stat, atunci nici nu poate vreodată deveni stat”. 

Ce este un stat falimentat ? Este un stat care, din anumite cauze, nu poate să-şi îndeplinească 

funcţiile de stat – cele de securitate naţională în primul rînd, apoi cele de asigurare a securităţii 

cetăţenilor săi, funcţiile de justiţie socială, de asigurare a creşterii demografice a populaţiei sale, de 

creştere corespunzătoare a produsului său economic ş.a. 

Faptul că statul Republica Moldova nu îşi îndeplineşte funcţiile sale de bază este evident pentru 

oricine, inclusiv pentru elevii claselor gimnaziale, chiar şi pentru o parte din elevii claselor primare. 
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Criminalitatea mare, mortalitatea mare, natalitatea mică, corupţia ca singurul mecanism al relaţiilor 

dintre organele statului şi cetăţenii lui, justiţia socială desfiinţată în totalitate, sistemul judecătoresc 

în slujba criminalilor, distrugerea sistematică a micilor întreprinzători, fuga în masă a cetăţenilor 

ţării peste hotare de urgia sărăciei, visul tuturor generaţiilor tinere de a părăsi definitiv mizeria în 

care a ajuns acest „picior de plai ca o gură de rai” – Moldova de altădată. 

Este evident că statul Republica Moldova nu îşi exercită practic deloc funcţiile sale. Care sînt oare 

cauzele care fac imposibilă executarea de către acest stat a funcţiilor sale ? 

Cauzele care pot pune statul în imposibilitatea de a-şi exercita funcţiile sînt de cîteva categorii: 

1) un război armat cu duşmanii (inclusiv război civil, căci toate războaiele civile se alimentează 

din influenţe străine) cînd pierderile aduse de duşman - demografice, instituţionale, economice – 

sînt prea mari, devastatoare; 

2) un război economic cu duşmanii cînd duşmanul pricinuieşte atîtea pierderi economice ţării, 

încît statul nu mai are resurse să-şi onoreze obligaţiile, să-şi îndeplinească funcţiile; 

3) o catastrofă naturală, ecologică, biologică sau tehnogenă atît de mare, încît ori piere o mare 

parte din populaţie, ori resursele sînt distruse în marea lor majoritate şi, ca urmare, statul nu mai 

are ori oameni, ori resurse (sau nici oameni, nici resurse) să-şi îndeplinească funcţiile; 

4) statul este condus atît de prost, adică, calitatea guvernării, cîrmuirii este atît de proastă încît 

mai toate hotărîrile parlamentului, guvernului, preşedintelui, ministerelor sînt greşite, absurde, 

fără vreo legătură cu realitatea; altfel zis, la cîrma ţării se află oameni mintal şi/sau psihologic 

handicapaţi, buni doar de casa de nebuni; 

5) statul este sub ocupaţie străină şi îndeplineşte nu funcţiile unui stat suveran, ci funcţii de 

colonie a unei sau a unor puteri străine; 

6) statul este capturat de o grupare criminală care foloseşte toate funcţiile statului exclusiv în 

interesele sale şi nicidecum în interesul cetăţenilor, al populaţiei. 

Care dintre aceste cauze sau ce combinaţie dintre aceste cauze au făcut imposibilă funcţionarea 

statului Republica Moldova ? 

Despre cauzele 1)-3). Din momentul proclamării independenţei sale Moldova nu a purtat războaie 

armate (conflictul armat artificial de la Nistru nu a cauzat pierderi economice serioase Moldovei) şi 

nici războaie economice cu nimeni. Embargourile economice introduse de Rusia au cauzat pierderi, 

dar nu într-atît încît membrii parlamentului, guvernului şi preşedintele să nu poată să-şi execute 

obligaţiile sale. La fel, Moldova nu a trecut prin nici o catastrofă naturală, ecologică, biologică sau 

tehnogenă care să-i omoare o bună parte din poplaţie sau să-i distrugă aproape toate resursele. 

Să vedem acum cauza 4). Da, într-adevăr, din 1991 Moldova nu a avut niciodată deputaţi, miniştri, 

prim-miniştri sau preşedinte atît de neprofesionişti, de inculţi, de nepregătiţi, atît de ignoranţi şi atît 

de neruşinaţi şi de mincinoşi ca după 2009. După asemenea deputaţi, într-adevăr, se creează 

impresia că orice om fără nici un fel de studii, luat direct din stradă, ar conduce deloc mai rău orice 

minister, guvern, parlament sau preşedinţie. Cu toate acestea, noi încă nu putem afirma că aceşti 

funcţionari de stat („oameni de stat” nici nu ne vine să le spunem) sînt handicapaţi mintal. [Poate că 

sub aspect psihologic ei şi sînt – în diferită măsură, dar sînt.] Dar mintal nu sînt, mai ales că, cel 

puţin, la nivel de preşedinte, a fost trecută expertiza psihiatrică. Cauza 4) poate fi socotită cel mult 

ca un factor agravant al stării în care se află Moldova, dar nu ca un factor determinant. 

Cauza 5) este evidentă: după 2009 toate ministerele şi cancelaria guvernului sînt împînzite de 

„consultanţi” străini fără a căror „consultaţie” rar document este semnat spre executare. Mai mult, 

majoritatea legilor adoptate de către parlament trec expertiza „consilierilor” străini. Banca 

Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Guvernul SUA, Uniunea Europeană impun Moldovei 
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reforme şi, respectiv, datorii care ruinează economia ţării, sitemul de asistenţă socială şi, ca urmare, 

ne pricinuiesc pierderi demografice mai mari ca în timp de război. 

Dezvoltarea oricărei ţări este impulsionată de creşterea ei demografică, adică de creşterea natalităţii, 

cînd copiii sînt mult, mult mai numeroşi decît bătrînii. Toţi ceilalţi indicatori economici şi sociali 

reflectă influenţa creşterii demografice asupra creşterii economice, a producţiei, a exporturilor, a 

investiţiilor interne (nu străine !). Iar Moldova a intrat în prăbuşire demografică odată cu 

declanşarea reformelor la începutul anilor 90 ai veacului trecut. Şi această prăbuşire s-a accentuat 

după 2009 cănd fuga tinerilor din Moldova a căpătat proporţiile unei părăsiri a ţării de către 

populaţia ei. Aşa fuge o populaţie din calea unei năpaste, molime, potop, invazii a hoardelor 

duşmane. Or, toate reformele fără nici o excepţie au fost dictate de către „partenerii de dezvoltare” – 

de către Banca Mondială cu Fondul Monetar Internaţional, de către SUA şi UE – şi ele toate au 

condus la prăbuşirea industriei, agriculturii, sistemului de ocrotire a sănătăţii, a sistemului de 

învăţămînt etc. 

Un stat care execută poruncile unor „parteneri” şi toate aceste porunci conduc la distrugerea 

economiei ţării, la creşterea mortalităţii şi la scăderea natalităţii populaţiei ţării nu reprezintă absolut 

deloc interesele populaţiei sale, nu execută deloc funcţiile sale de stat, ci exclusiv funcţii de colonie. 

Este mult prea evident că statul Republica Moldova a devenit o colonie a SUA şi UE (avînd în 

vedere că Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional sînt controlate de către bancherii 

stabiliţi cu traiul în SUA şi care controlează, la rîndul lor, procesul decizional din SUA şi din UE.) 

Adică, este vorba de oligarhia financiară globală. Cea care acum cîteva generaţii a fondat în 1859 

statul modern România. 

Cauza 6) este şi ea evidentă şi nu se află în nici o contradicţie cu cauza 5): corupţia care a devenit 

singura relaţie dintre organele de stat şi populaţie demonstrează că cineva are profituri uriaşe în 

urma acestei corupţii. Dosare deschise de procuratură la comandă, procese şi hotărîri judecătoreşti 

la comandă, legi adoptate în parlament la comandă, hotărîri ale curţii „constituţionale” la comandă 

etc. – toate acestea vădesc că organele de stat de orice specializare lucrează pentru cineva care 

deţine puterea de stat. Demonstrează că funcţiile organelor de stat servesc unor interese private, 

particulare, personale, dar nicidecum populaţiei ţării. 

Furtul miliardului (de fapt, potrivit evaluărilor făcute de experţi, este vorba de mult mai mult decît 5 

miliarde începînd numai din anul 2009), delapidarea fondurilor trimise de UE spre „valorificare” de 

către gruparea de la guvernare în Moldova şi, evident, în sprijinul ei, investiţiile guvernelor SUA şi 

UE (nu a firmelor private) în Moldova sînt făcute iarăşi în sprijinul guvernării corupte şi 

antinaţionale. Fără sprijinul politic, diplomatic şi financiar din partea SUA şi UE (şi, în mod 

deosebit, din partea României) gruparea criminală care a acaparat puterea de stat în Moldova nu ar 

fi putut falsifca cu atîta obrăznicie voturile, nu ar fi putut menţine regimul antinaţional, nu ar fi 

putut jefui cu atîta obrăznicie şi uşurinţă ţara, întreaga ei populaţie. 

Da, adevărat: statul Republica Moldova nu îşi execută funcţiile sale elementare, constituţionale 

tocmai din cauza că se află sub ocupaţie străină şi străinii au adus la putere o bandă criminală care 

le serveşte interesele lor antinaţionale în schimbul „dreptului” dat acestei bande să jefuiască ţara, 

poporul ei. Nici un om cît de cît profesionist, cult sau moral nu este în stare să accepte să slujească 

acestor criminali. Tocmai din această cauză nu găsim feţe inteligente şi cu obraz printre guvernanţi 

– deputaţi, miniştri, preşedinte, consilieri de-ai lor. Iată de ce numai stîrpiturile şi liftele, lichelele şi 

laşii încap prin fotoliile de deputaţi ai coaliţiei de guvernare, la guvern şi preşedinţie. 

Cauza falimentării statului RM este acapararea puterii în el de către trădători sprijiniţi de cei în 

folosul cărora aceştia au trădat interesele naţionale, ţara şi poporul ei. Dar aceasta nu înseamnă 

deloc că ieşirea din această stare ar fi să ne unim la alt stat acaparat şi încă şi mai falimentat decît 

Moldova – care este, fireşte, „România”. Ieşirea este cu totul alta: eliberarea naţională prin 

răsturnarea de la putere – cu orice metode legitme – a bandei de criminali de la putere şi – în scopul 
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asigurării securităţii naţionale – repoziţionarea geopolitică a Moldovei în sistemul relaţiilor 

internaţionale. 

Faptul că România nu există ca stat, ci ca o colonie a SUA, că este falimentară în toate domeniile, 

că românii fug din ea mai abitir ca moldovenii din Republica Moldova, că toate pămînturile 

(agricole, pădurile, munţii, subteranele cu zăcăminte) ei sînt deţinute de străini – fie ca proprietate 

privată a străinilor, fie în concesiune – arată că România se află mult mai jos decît nivelul de stat 

falimentar. Pentru adeverirea celor spuse reproducem în Anexă mai multe date despre starea actuală 

a României, date culese din presa românească care citează diferiţi experţi din România. 

Astfel, Republica Moldova este un stat care a fost în mod artificial pus în imposibilitatea de a-şi 

exercita funcţiile – în primul rînd cele ce ţin de securitatea naţională (politică, demografică, 

culturală, spirituală, economică, energetică, sanitară, financiară, militară) şi apoi cele ce ţin de 

securitatea cetăţeniulor săi şi a familiilor lor. Fără a asigura funcţiile de securitate naţională este 

imposibil să fie asigurate cele de securitate a familiilor cetăţenilor. Iar fără a asigura funcţiile de 

securitate a familiilor nu este posibil să fie asigurate funcţiile de creştere demografică ca unica 

temelie trainică, reală de creştere economică. Abia în baza creşterii economice pot fi asigurate 

toaste celelalte funcţii ale statului. 

Astfel, întreaga sărăcie a peste 98% din populaţia ţării, mortalitatea neobişnuit de mare, natalitatea 

neobişnuit de mică, emigrarea nebună, criminalitatea, bolile – toate acestea sînt rezultatul 

disfuncţionalităţii Republicii Moldova ca stat. 

Şi la această disfuncţionalitate statul a fost adus în mod artificial de către „partenerii de dezvoltare” 

cu ajutorul trădătorilor locali în persoana tuturor celor care alcătuiesc „coaliţia de guvernare” şi 

slugoii lor. În primul rînd este vorba de secta unioniştilor ca cei mai aprigi sprijinitori şi înfăptuitori 

ai integrării europene, ai desfiinţării funcţiilor statului moldovenesc, ca cei mai fanatici 

îndreptăţitori ai ocupaţiei străine a Moldovei. Vina cea mai mare o au în falimentarea Moldovei 

anume unioniştii – atît cei declaraţi, cît şi cei travestiţi în euro-integratori. Atît cei cu funcţii de 

răspundere, cît şi cei care împrăştie – cu bună ştiinţă – în jurul lor această minciună care este 

unionismul. Căci „unionismul” înseamnă desfiinţarea unui stat prin unirea lui la un alt stat – unul 

formal unitar ca România sau altul federal cum este Uniunea Europeană. 

MINCIUNA NR. 7: „Unirea cu alt stat este singura soluţie ca moldovenii să scape de mizerie” 

II.4. În calitate de ieşire din starea de stat falimentat (de către unionişti) tot unioniştii vin cu soluţia: 

„să ne unim cu un alt stat !” 

Este vorba de un cinism sau de o prostie nemărginită. Oricum, prostia deseori merge mînă în mînă 

cu ticăloşia. Deseori, dar, din fericire, nu întotdeauna. Căci sînt mulţi oameni care se consideră 

unionişti nu din ticăloşie, ci din neştiinţă, din necunoaştere, din lipsă de informare, din incapacitate 

intelectuală de a analiza faptele. 

Un stat pus artificial în stare de disfuncţionalitate sau chiar nefuncţionalitate trebuie repus în starea 

normală prin înlăturarea cauzei – amestecul nepermis al străinilor, cu participarea trădătorilor locali, 

în acapararea puterii de stat. Dar nu prin lichidarea statului ca unicul instrument de apărare a 

poporului împotriva amestecului străin şi de pedepsire a trădătorilor. Căci lichidarea acestui 

instrument înseamnă prelungirea stăpînirii criminale a trădătorilor asupra ţării date şi a poporului ei. 

Prelingirea unei asemenea stăpîniri înseamnă înlăturarea oricăror limite, oricări îngrădiri formale în 

jefuirea definitvă a populaţiei şi lipsirea ei de orice posibilitate de a se apăra. 

Soluţia este inversă celei propuse de către unioniştii trădători: înlăturarea oricăror unionişti de la 

putere –fie a celor făţişi, cum sînt „româno”-unioniştii, fie a celor ascunşi, cum sînt euro-unioniştii. 
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MINCIUNA NR. 8: „Numai unirea cu România va scăpa moldovenii de mizerie, căci 

România este mai bogată şi avem cu poporul ei un trecut comun” 

II.5. În calitate de stat unirea la care ar putea salva populaţia Moldovei unioniştii propun, fireşte, 

România. Ei motivează aceasta prin faptul că, chipurile, România de astăzi, cea europeană, ne este 

nouă mai aproape geografic, ca limbă, că avem cu toţii aceeaşi cultură şi acelaşi trecut istoric.  

România, sub aspect de suveranitate şi de independenţă, de îndeplinire a funcţiilor sale de stat, în 

primul rînd a celor ce ţin de securitatea naţională, se află într-o stare şi mai proastă decît Moldova. 

Dacă Moldova este acum un stat falimentar, România nu mai este stat în general. Faptele din Anexă 

arată foarte clar că România nu mai există ca stat, poate că nici ca ţară, nici ca popor, ci ca o 

populaţiei speriată, hăituită, dezorientată (inclusiv sexual), descreştinată, deznădăjduită. 

Dar să ne închipuim că România – ca membru al UE – este un stat economiceşte înfloritor şi acordă 

tuturor cetăţenilor săi aceeaşi ocrotire ca şi, să zicem, Germania, Franţa sau Marea Britanie. Vom 

arăta că aceasta (adică că România ar fi un stat înfloritor, ceea ce ştim cu toţii că nu este deloc 

adevărat) încă nu înseamnă că Moldova ar trebui să se unească cu acest stat. 

Dacă condiţia de bunăstare ar fi fost singura sau principala condiţie de unire a statelor sărace la cele 

mai bogate, ar rezulta ca toate ţările lumii ar fi trebuit să se unească cu Elveţia sau cu vreun emirat 

arab din Golful Persic. Căci aceste două state au cel mai mare venit pe cap de locuitor. Că şi 

Germania, şi SUA, şi China, şi Rusia, şi Israel, şi Brazilia, şi India, nemaivorbind de Moldova sau 

România, ar fi trebuit să devină provincii sau „cantoane” ale Elveţiei sau ale vreunui emirat arab. 

Deci, este vorba de o aiureală. Acest argument conduce la absurd. Ba mai mult: unirea personală a 

milioanelor de imigranţi musulmani cu ţările UE care au inundat UE nu a condus la creşterea 

nivelului de viaţă a ţărilor lor, ci a condus la scăderea tot mai drastică a nivelului de viaţă al 

cetăţenilor UE copleşiţi de invazia aceasta. 

Dar România nu este nici pe departe Elveţia, nici nu este, deoacamdată, musulmană ca să se 

unească cu vreun emirat arab. 

Nivelul de viaţă din România nu este mai înalt decît în Moldova: salariile şi pensiile nominal mai 

mari decît în RM sînt devalorizate radical de preţurile şi tarifele mult mai ridicate decît în Moldova. 

Pentru adeverirea acestui fapt este suficient să pomenim aici miile de cetăţeni români care în zilele 

de odihnă invadează oraşele moldoveneşti din stînga Prutului ca „să-şi facă plinul” de alimente şi 

combustibil pe următoarea săptămînă, deoarece salariile şi pensiile lor nu le ajung să se alimenteze 

la preţurile „româneşti”. 

Mai mult chiar: reglementările UE care sînt în vigoare în România nu permit ţăranilor şi micilor 

meşteşugari (întreprinzători, patentari) să supravieţuiască cît de cît cum o fac ţăranii şi patentarii 

hăituiţi în Moldova. Adică, pentru ţăranii noştri va fi mult mai greu să-şi cîştige pîinea cea de toate 

zilele în condiţiile legislaţiei europene a României, decît în condiţiile legislaţiei moldoveneşti care e 

încă în proces de eurpenizare (de ajustare la cerinţele Acordului de Asociere RM-UE). 

Încorporarea populaţiei Moldovei în România va conduce inevitabil la o scădere bruscă şi 

simţitoare a nivelului de viaţă al întregii populaţii a României. Astfel, „unirea” va condiţiona 

scăderea nivelului de viaţă şi pentru actuala populaţie a Moldovei chiar în comparaţie cu nivelul ei 

de viaţă de astăzi. 

Cît priveşte pretenţiile la un trecut comun sau la o cultură comună – după cum am văzut la punctul 

I.2. de mai sus – românii de astăzi s-au desprins practic cu totul de moştenirea istorică şi, aproape 

integral, de cea culturală şi spirituală a Munteniei şi a Ţării Moldovei. Această moştenire, inclusiv 

cea religioasă, este, deocamdată, mult mai prezentă în modul de viaţă şi de gîndire printre 

moldovenii de la Răsărit de Prut, decît printre românii din România. Tocmai aceasta este diferenţa 

esenţială sub aspect etno-cultural dintre moldovenii de la Răsărit de Prut şi aproape toţi ceilalţi 

români. 
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Adică, noi şi ei ne raportăm diferit la aceeaşi moştenire istorică, culturală şi spirituală. Creştinii, de 

exemplu, înţeleg că lepădarea de către credincioşii din România a calendarului bisericesc (cel de 

care s-au condus toţi creştinii din Muntenia şi Ţara Moldovei ca şi cei din Ardeal timp de cel puţin 

1600 de ani pînă la acea abandonare) şi introducerea în Biserica lor a unui calendar catolic, al unei 

credinţe străine şi duşmănoase Ortodoxiei, desparte asemenea credincioşi nu numai de comunitatea 

culturală şi spirtuală cu moldovenii de la Răsărit de Prut, dar şi de întreaga moştenire culturală şi 

spirituală a tuturor românilor istorici, de cea a Ţării Moldovei şi chiar a Ţării Româneşti, precum şi 

de majoritatea covîrşitoare a ortodcşilor din lume. Da, în România există creştini care se mai 

conduc de calendarul bisericesc, dar aceştia au fost şi mai sînt o minoritate prigonită, marginalizată, 

blamată şi discriminată de către statul român şi cultul majoritar al acestui stat. Şi această minoritate 

vieţuieşte mai ales în Moldova de la Apus de Prut ! 

Ţările se pot uni pentru a-şi spori potenţialul de supravieţuire în vederea confruntării unor pericole 

comune, adică a acelor pericole care afectează securitatea popoarelor acelor ţări care vor să se 

unească – securitatea lor naţională – cea demografică, cea culturală, cea sprituală, cea energetică, 

cea economică, cea militară. România nu are în principiu securitate naţională – am văzut că 

demografic ea scade, pe teritoriul ei sînt amplasate baze militare străine care în mod inevitabil atrag 

lovituri nuclerare. De ce fel de securitate naţională a României poate fi vorba în general ?! 

Unirea Moldovei cu România va scădea radical securitatea fizică a populaţiei Moldovei. Chiar o va 

desfiinţa cu totul. O asemenea unire nu rezolvă nici o problemă a RM, ci, dimpotrivă, le agravează 

pe toate cele existene şi adăugă o mulţime de probleme noi. Ba mai mult: o asemenea unire exclude 

pe generaţii înainte sau chiar pentru totdeauna orice posibilitate, orice şansă pentru existenţa însăşi a 

moldovenilor ca popor, la fel ca şi orice şansă pentru regenerarea tuturor românilor ca popor. Altfel 

spus, unionismul oficial este, în esenţă, nu numai anti-moldovenesc. El este nu numai anti-creştin. 

El este anti-românesc în ultimele sale sensuri. Este o propagandă a unor mituri a căror implementare 

desfiinţează din istorie întreaga românime ca şi întreaga moldovenime. 

Bineînţeles, nu putem nega că ar exista situaţii în care unirea mai multor ţări ar fi fost de folos 

pentru aceste ţări, mai exact, pentru popoarele acestor ţări. Dar acest gen de unire a potenţialelor 

demografice, economice, militare, culturale poate fi făcut, după cum a fost subliniat mai sus, numai 

şi numai pentru a face faţă unor primejdii comune. Este vorba de acele primejdii care afectează 

suveranitatea popoarelor respective, securitatea lor naţională şi, prin urmare, securitatea familiilor 

care alcătuiesc acele popoare. Adică, este vorba de popoare care împărtăşesc aceleaşi valori 

fundamentale, acele valori care dau sens existenţei lor în lume, acele valori pentru a căror dăinuire 

(căci un popor dăinuieşte numai prin perpetuarea valorilor sale fundamentale) este nevoie de 

suveranitatea poporului dat. Valori, pentru a căror apărare se şi întocmeşte securitatea naţională a 

poporului dat şi securitatea membrilor lui cu familiile lor. Asemenea valori sînt moştenite şi 

exprimate în morala şi credinţa popoarelor date. 

În cazul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor aceasta a fost Ortodoxia. Zicem „a fost”, deoarece 

„intrarea” în Europa este posibilă numai după ieşirea din Ortodoxie, cum au spus-o mai mulţi 

duhovnici din România. România „a intrat” în Europa, deci ea a ieşit din Ortodoxie, s-a lepădat de 

sfinţii săi în folosul paradelor homosexuale din UE. Unionismul este, în străfundurile sale, 

inseparabil de poziţii pro-homosexualitate şi de atitudini anticreştine şi antihristice faţă de lumea de 

azi, de poporul nostru. România poate reveni la normalitate numai ieşind din UE, din această 

fermă aflată sub ocupaţia americană, numai revenind în familia popoarelor de tradiţie 

ortodoxă. Căci numai în această familie milenară mai este viitor. Mai poate fi un viitor. 
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NICOLAE TIMOFTI  

Născut la 22 decembrie 1948 ,în s. Ciutuleşti, r. Floreşti, 

RSS Moldovenească, URSS. Al 4-lea preşedinte (?) al 

Republicii Moldova. A fost ales în mod nelegal de 

Parlament la 16 martie 2012 şi a depus jurămîntul de 

credinţă Moldovei la 23 martie 2012. În momentul alegerii 

în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Timofti 

era Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii 

(CSM). Activist pro-homosexualitate. 

„Suntem etnici români, deşi ne spunem moldoveni.” 

"Subiectul unirii Moldovei cu România nu e de 

actualitate, dar rămâne deschis.” 

„Dacă ne identificăm ca moldoveni, suntem în chip firesc 

români. Aceasta este identitatea noastră etnică, istorică, 

culturală şi lingvistică.” 

Cele spuse de Timofti trebuie atribuite lui Timofti sau celor care îi scriu discursurile şi îi fac ceaiul? 

E greu de spus… Doar ancheta o poate demonstra. Cel puţin, fiind judecător URSS, Timofti 

trimitea la casa de nebuni pentru cuvinte mult mai “uşoare”. Cine acum să-l pună pe Timofti la casa 

de nebuni ? 

De altfel, Timofti trebuie informat că românii de astăzi sau euro-românii nu sînt o naţiune, ci o 

populaţie lipsită de istorie, cultură, spiritualitate, pe cale de a-şi pierde limba, înclocuindu-şi limba 

românească cu un jargon franglez. 

ALEXANDRU TĂNASE 
Născut la 24 februarie 1971 în oraşul Chişinău. Preşedintele Curţii 

(anti)Constituţionale a Republicii Moldova. Activist pro-homosexualitate. 

Activist anticreştin. 

„Ziua de 27 martie 1918 este o zi de cotitură în istoria celor care locuiesc pe 

acest teritoriu, românii din Basarabia. Am venit să-i cinstim pe cei care, acum 

91 de ani, au dat dovadă de mare curaj şi de înţelepciune şi au semnat actul 

Unirii Basarabiei cu România.” 

Membrii Sfatului Ţării, fiind aduşi sub baionete de pe la casele lor (aşa au fost 

găsiţi mai puţin de jumătate din membrii acestui organ, căci ceilalţi au fugit să nu fie puşi să voteze 

ceea ce nu vroiau) în sala de şedinţe. Clădirea a fost înconjurată de trupe regale şi membrii Sfatului 

Ţării au fost ţinuţi închişi sub ameninţare să voteze „unirea”. După multe ceasuri de presiuni ale 

emisarilor camarilei regale, de ameninţări cu puşcăria şi chiar cu execuţia, membrii Sfatului Ţării au 

cedat. Ei mai sperau că acele condiţii de autonomie a moldovenilor, a fostei Republici Democratice 

Moldoveneşti al cărei organ suprem era Sfatul Ţării, vor fi respectate de statul român. Zădarnică 

nădejde ! Ca de obicei, „fraţii români” au amăgit. Astfel, pentru a vota „Unirea” nu era nevoie de 

curaj, ci, dimpotrivă, de frică şi de laşitate. Unionistul minte, cum e şi firesc pentru toţi unioniştii. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1971
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
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MAIA SANDU 

Născută la 24 mai 1972 în satul Risipeni, raionul Făleşti. Fostă 

ministru al educaţiei din Republica Moldova 2012-2015. Este 

liderul partidului Acţiune şi Solidaritate. Liberală extremistă. 

“Dacă ar avea loc un referendum pentru Unire, aş vota „Da”.  

Mai întâi să se limpezească apele şi să clarificăm ce înseamnă 

Unirea. De ce să nu ne gândim la nişte chestii foarte practice, 

acelaşi spaţiu unic de telefonie mobilă, de ecartament.“ 

“Clarificarea” şi lucrurile practice M. Sandu le-a început odată cu 

înfăptuirea reformelor liberale pe post de angajat al Băncii 

Mondiale. Care sînt rezultatele acestora, este uşor de văzut. Apoi 

pe post de “optimizator” fruntaş al sistemului educaţional naţional care a condus la lichidarea a sute 

de şcoli şi mii de clase din şcoala naţională. Sandu consideră că “masa” umană, trebuie să fie doar 

mişcătoare (de preferinţă peste hotare pe post de slugi) şi nicidecum gînditoare.  

MIHAI GHIMPU 

Născut la 19 noiembrie 1951, în s. Coloniţa, municipiul Chişinău. 

Politician din Republica Moldova, licenţiat în drept. A fost 

preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova în perioada 28 

august 2009 – 28 decembrie 2010 şi a asigurat interimatul funcţiei 

de Preşedinte al Republicii Moldova între 11 septembrie 2009–28 

decembrie 2010. Din 1998 este preşedinte al Partidului Liberal, 

succesorul de drept al Partidului Reformei. Activist pro-

homosexualitate. 

”Unirea Republicii Moldova cu România este singura şansă de a 

asigura poporului securitate şi bunăstare.” 

Care securitate ?! Să transformi şi Moldova în ţinta rachetelor 

nucleare ruseşti aţintite asupra bazei militare americane de la Deveselu din România pentru 

interesele americane, cele euro-atlantice ?! Iar despre bunăstare să-i întrebăm pe o treime de români 

de vîrstă activă (ca şi un milion de moldoveni) fugiţi de sărăcia „românească” peste hotare pentru 

supravieţuire economică. 

„UNIRE! Adică prosperitate şi împlinire istorică prin integrare euroatlantică”. 

Ideea de integrare euroatlantică a apărut ca propagandă americană împotriva ţărilor vest-europene 

după cel de-al doilea Război Mondial. Iar în spaţiul românesc a ajuns pentru prima dată numai după 

1989. De unde, atunci, aici împlinire istorică ?! Ce are Ştefan cel Mare cu integrarea euroatlantică 

cînd el a luptat chiar şi împotriva „integrării” europene ? Sau ce are Basarab I care a luptat şi el la 

Posada împotriva integrării europene a catolicilor ?! Afirmaţiile acestui unionist adeveresc odată în 

plus netemeinicia deplină a „gîndirii” Ghimpu. 
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DAN DUNGACIU 
Născut la 3 octombrie 1968 în oraşul Tîrgul Mureş, România. 

Cetăţean al acestei ţări şi al RM. Este directorul Institutului 

de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei 

Române. Fost consilier al preşedintelui interimar al RM 

M.Ghimpu. 

„Proiectul unionist s-a născut odată cu Revoluţia de la 

1848.” 

Afirmaţia precum că proiectul unionist a apărut odată cu 

revoluţia din 1848 este pe cît de adevărată, pe tot atît de auto-demascatoare.  

În prtimul rînd, din această afirmaţie rezultă limpede că unionismul nu avea cum să fie visul de veacuri 

al tuturor românilor, dacă acest „vis” era de fapt un proiect scornit abia în 1848. În al doilea rînd, 

unioniştii de astăzi nu fac decît să se recunoască ca epigoni ai unei generaţii (paşoptiştii) care a tăiat şi 

nimicit valorile naţionale, trecutul istoric şi identitatea spirituală, robind Ţara Occidentului. De altfel 

spus, generaţia din 1848 a atentat la ceea ce nu au îndrăznit să ridice mâna otomanii – ruperea spirituală 

de spaţiul geopolitic ortodox şi transformarea Principatelor Dunărene în colonii ale Vestului. 

„Contextul devine posibil prin acţiunea elitelor. Proiectul de unificare era în minte la 1859. Exista de 

10 ani şi au aşteptat contextul politic să-l înfăptuiască. La 1848 s-a împlinit primul pas.” 

 „Cert este că în aceşti 20 de ani noi am strâns o întreagă bibliotecă a proiectelor eşuate faţă de 

Republica Moldova. Nu neapărat noi ca români, ci noi ca spaţiu atlantic.” 

„Identitatea românească a Republicii Moldova este singurul garant al orientării acestei ţări pe o 

direcţie europeană. Sună şocant, dar experienţa celor 20 de ani ne-a demonstrat acest lucru. Orice 

tentative de a găsi alte substitute împinge Republica Moldova spre Est.” 

Falsificarea identităţii româneşti este singurul garant al orientării şi aflării României pe unda şi direcţia 

europeană ! Moaşa acestei identităţi false este Occidentul. Iar generaţia paşoptistă nu a fost decît acea 

urîciune prin care identitatea falsă românească a fost implantată în spaţiul românesc şi acum este impusă 

prin viclenii şi minciuni moldovenilor de la Răsărit de Prut. 

După distrugerea României, această ”identitate românească” (de fapt, antiromânească) se doreşte, 

inclusiv de proaspătul cetăţean al Republicii Moldova Dungaciu, să fie folosită pentru distrugerea 

Moldovei de Est. 

DORIN CHIRTOACĂ 
Născut la 9 august 1978 în satul Coloniţa, raionul Criuleni, acum 

municipiul Chişinău. Primar de Chişinău din 2007 pînă în prezent. 

Prim-vicepreşedinte al Partidului Liberal din 2010. 

„Singura cale valabilă pentru Moldova şi viitorul său este integrarea 

europeană, definitivată prin reîntregirea neamului românesc.” 

„Reîntregirea reprezintă paşaportul nostru spre prosperitate, ordine, 

lege si o viaţă mai bună! În Unire e puterea! Iar Integrarea Europeană 

este calea firescă care şi rezolvă problema într-o buna măsuăa, în 

acest sens. ” 

Şi marxiştii ne spuneau că singura cale pentru Moldova, ca şi pentru întreaga lume, este comunismul. 

Vedem că gîndirea troţkistă antinaţională este proprie tuturor unioniştilor, europeniştilor, comuniştilor şi 

liberalilor. Acest unionist antinaţional se face că nu ştie că toţi patrioţii din ţările Europei – francezi, 

germani, britanici, maghiari, români etc. socot UE drept sursa injustiţiei, corupţiei, degradării morale şi 

sociale. 
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ANA GUŢU (PETROV) 

Născută la 13 martie 1962 în s. Suvorovo (Cuza-Vodă sau 

Hagi-Abdul), r-l Cahul, RSSM.  

Deputat în Parlamentul RM (2009-2014), membru al 

Comisiei pentru Politică Externă şi Integrare Europeană (în 

care calitate a votat întotdeauna pentru legislaţie pro-

homosexuală şi pro-avort); şefă a delegaţiei Parlamentului 

RM la APCE (2009-2011). Activistă pro-homosexualitate 

şi pro-avort. 

Este liderul partidului „Dreapta” (de fapt, „Strîmba”). 

În 2014 Guţu, a fost decorată cu Ordinul Naţional ” Steaua României” în grad de Mare Cruce (ordin 

cu care sînt decoraţi trădătorii de neam).  

“Lipsa demnităţii naţionale e nenorocul nostru, de obedienţă istorică – ocupaţia rusească ţaristă 

din 1812 a adus cu ea deznaţionalizarea, a menţinut analfabetismul şi obscurantismul spiritual al 

basarabenilor”. 

“Unirea Republicii Moldova cu România nu se negociază şi nu se pune la îndoială, dezideratul 

unirii este unul mai actual ca oricând în condiţiile crizei geopolitice din Europa de Sud-Est”. 

Guţu a dat dovadă de „demnitate” cînd a promovat uciderea de prunci, numită şi avort. Prin aceste 

acţiuni Guţu aduce moldovenilor mai multe pagube decît ”ocupaţia” ţaristă, demonstrează din plin 

„spiritualitatea” ei, dar şi analfabetismul. 

Care sînt parametrii care determină demnitatea naţională a dnei Guţu? Discursul ei şi idolatria faţă 

de statul român modern şi de clasa politică bucureşteană demonstrează că prin demnitate naţională 

ea înţelege acceptarea totală a valorilor occidentale, inclusiv homosexualitatea şi uciderea de prunci, 

vinderea în vrac a patrimoniului naţional şi deportarea populaţiei la munci negre printre străini.  

Din discursul „dnei” Guţu se observă uşor toată ura pe care o poartă faţă de înaintaşi şi băştinaşi, 

care absolut nevinovaţi au fost prinşi între interesele marilor puteri ale lumii. Prin ce se deosebeşte 

„românca” Ana Guţu de şovinii nostalgici acoliţi aici din toate colţurile URSS, care nu se sfiesc să 

ne aprecieze drept înapoiaţi care au fost salvaţi de primitivism?! 

GHEORGHE DUCA 

Născut la 29 februarie 1952 în satul Copăceni, raionul Sîngerei. 

Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

“Să facem tot ce este posibil ca să ne mândrim că suntem români, de 

a căuta să ne sprijinim unul pe altul, România trebuie să sprijine 

Republica Moldova. 

Moldova trebuie să fie alături de România (…) noi ar trebui să fim 

alături de cei din diasporă pentru a utiliza prezenţa lor în mai multe 

ţări pentru a dezvolta cultura românească (…) pentru a face tot ce 

este posibil ca ţările noastre să aibă o bună stare, să facem tot ce 

este posibil ca noi să putem să ne mândrim că suntem români şi să o 

spunem tare, tuturor, că NOI SUNTEM ROMÂNI şi suntem 

împreună.” 

Pe timpul guvernării Voronin Duca se mîndrea că este… În fine Duca nu este nici român, nici 

moldovean, el este din neamul lui Iuda. 

Mentalitatea de secretar comsomolist al Universităţii „V.I.Lenin” din Chişinău de pe vremea URSS 

s-a înrădăcinat adînc în psihicul monovalent al acestui chimist. Cum făcea atunci spume la gură 
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pentru „internaţionalismul proletar” prigonindu-i pe studenţii moldoveni patrioţi care încercau să 

reziste la rusificare, aşa acum tot el cu aceeaşi spumă la gură o face pe „românul”. Numai un 

analfabet în istoria neamului, a culturii româneşti istorice poate turna asemenea lozinci fără nici un 

sens practic: experienţa diareei propagandistice comsomoliste a fost şi a rămas singura specialitate a 

„academicianului” Duca. 

P.S. Atenţie autorităţilor şi serviciilor respective de la Bucureşti! Fiţi atenţi – Duca poate fi preluat 

de unguri! Într-o bună zi poate declara că Transilvania este pămînt unguresc, Ungaria trebuie să 

sprijine Transilvania – leagănul poporului ungur etc.  

ANATOL ŞALARU 

Născut la 7 februarie 1962 în satul Văratic, raionul Rîşcani. 

Ministrul Apărării al Republicii Moldova (30 iulie 2015-decembrie 

2016). Fost ministru al transportului. 

"Din ce în ce mai mulţi analişti, politicieni sau lideri din societatea 

civilă se unesc pentru a ne convinge că dezunirea Basarabiei cu 

România este cea mai bună soluţie, pentru că altfel, fie vor intra 

ruşii peste noi (ei încă nu au plecat), fie ungurii vor rupe 

Transilvania, fie vine apocalipsa. Fostul consilier al preşedintelui 

Traian Băsescu, Iulian Fota, vorbeşte de intermarium (teritoriul 

cuprins între Marea Baltică şi Marea Neagră), uitând că la momentul când s-a lansat acest 

concept, în perioada interbelică, Basarabia era în componenţa României Mari. [...] Unirea este un 

deziderat naţional al tuturor românilor şi ea trebuie să se realizeze. A fi român în Basarabia 

înseamnă a fi unionist." 

Ca şi toţi ceilalţi membri ai sectei uinoniste, Şalaru minte. În România există o mulţime de români 

care înţeleg mult mai bine decît ministrul apărării al RM ce pericole aduce unionismul şi i se opun. 

Chiar şi în Molodva există persoane care se socot români (nu după paşaport) dintre care nu puţine 

sînt împotriva unirii, căci nu văd în România un stat la românilor, ci o unealtă a forţelor occidentale 

împotriva românilor. Adică, a fi român, nu înseamnă nici pe departe a fi unionist. Doar Gheorghe 

Asachi, cel care a editat prima revistă românească „Albina românească”, fiind moldovean, era şi un 

aprig anti-unionist. La fel de anti-unionist era şi scriitorul Constantin Negruzzi care scria la 1868: 

„Am visat unire, am căpătat anexiune” cu referire la fraţii munteni. Exact aşa era şi Constantin Stere 

care determinase prin cuvîntările sale Sfatul Ţării să voteze „unirea” ca apoi, văzînd rezultatele 

„unirii” să se căiască de ceea la ce participase. 

Cît priveşte „Unirea este un deziderat naţional al tuturor românilor”, despăre acestă minciună 

dintre cele mai anti-istorice, sfruntate s-a scris mult. 

CORINA FUSU 
Născută la 4 septembrie 1959, Chişinău. Din 30 iulie 2015 exercită funcţia de 

Ministeru al Educaţiei al Republicii Moldova. Ea este şi deputată în 

Parlamentul Republicii Moldova (din 2009), ex-preşedinte a Comisiei cultură, 

educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media din Parlamentul Republicii 

Moldova (2009—2010). Din mai 2008 este vicepreşedinte al Partidului Liberal 

şi conduce Organizaţia Femeile Liberale, iar din 2014 este prim-vicepreşedinte 

al Partidului Liberal (PL). Activistă pro-homosexualitate. 

„6 Iulie este ziua care ne face să ne simţim mândri că suntem români, că am 

rezistat, rezistăm şi vom învinge!” 

Deportările staliniste constituie o tragedie a poporului nostru, incontestabilă şi recunoscută de toţi. 

Sperăm că dna Fusu apreciază la fel de tragic şi pierderea a circa 7 milioane de români după anii 90, 

impuşi să părăsească benevol şi definitiv ţara în căutarea supravieţuirii. În ce război românii şi-au 

pierdut deodată atîta populaţie?!  
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„Astăzi este o zi de doliu pentru neamul românesc din Basarabia. La 28 iunie 1940, printr-un 

document secret, doi tirani ai lumii au rupt Basarabia şi Bucovina de Nord de trupul României.” 

Dacă atunci a fost în secret, acum absolut benevol românii şi-au cedat independenţa şi 

suveranitatea, controlul asupra întregii economii, a tuturor pămînturilor şi zăcămintelor, îşi lasă 

batjocorită cultura şi educaţia strămoşilor. Iată despre toate acestea tac cei din secta unioniştilor. 

IURIE CHIRINCIUC 
Născut la 29 mai 1961, în s. Costuleni, r Ungheni. Om de afaceri. Din 31 

decembrie 2014 este deputat în Parlamentul Republicii Moldova în fracţiunea 

Partidului Liberal. La 30 iulie 2015 a devenit Ministru al Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova. Activist pro-

homosexualitate. 

„Numai după înfăptuirea unirii, Republica Moldova îşi va recăpăta coloana 

vertebrală atît în faţa partenerilor din Vest, cît şi în faţa Rusiei, care pînă 

acum ne consideră o gubernie lipsită de tradiţii, neam şi rădăcini istorice.” 

„Către 2018 drumurile noastre toate vor duce spre Unire.” 

„Unirea Republicii Moldova cu România va duce la acea terapie de şoc la care visează fiecare 

moldovean, de la mic până la mare. Unirea va pune capăt incapacităţii noastre de a ne 

autoguverna. Doar prin unire ne vom recâştiga demnitatea şi un viitor european pentru copiii şi 

nepoţii noştri.” 

”Coloana vertebrală” Moldova şi-a ”recăpătat-o” în momentul adoptării legii asigurării egalităţii sau 

anti-discriminare prin care homosexualitatea a devenit, la fel ca şi în România, principala valoare 

naţională. Aderarea la UE, sub orice formă, doar va face ca această ”verticalitate” să se contureze şi 

mai mult.  

Drumurile pentru ca să ducă undeva trebuie reparate! 

Recunoaşterea incapacităţii este doar un act care trebuie urmat de eliminarea acestor incapabili din 

viaţa politică şi socială. 

MIHAI CIMPOI 

Născut la 3 septembrie 1942 în comuna Larga, Judeţul Hotin, 

România, acum s.Larga, raionul Briceni. Filolog, academician.  

“E-o întrebare insinuantă, dar e o întrebare actuală, fiindcă ne-o 

punem şi noi, românii din Basarabia, care au bătut clopotele 

pentru unire încă din 1918. Ideea unirii este şi bătrână, şi tânără. 

E-o idee oricând actuală; poate însă ar fi mai bine să vorbim acum 

despre reîntregire, nu despre unire. Reîntregirea europeană trebuie 

să fie şi o reintegrare generală românească – aşa concep eu 

lucrurile. 

Republica Moldova este o formaţiune recunoscută juridic ca stat, dar care nu îndeplineşte cele mai 

elementare cerinţe ce ar garanta cetăţenilor drepturile lor constituţionale economice, politice şi 

sociale. Constatăm că proiectul din 1991 'Republica Moldova' a eşuat. 

... unica şansă de revenire în familia popoarelor europene este reunificarea Republicii Moldova cu 

România.” 

În persoana dlui Cimpoi avem o mostră de propagandist manipulator. El ştie prea bine că românii în 

întregimea lor, cu atît mai mult moldovenii, nu au făcut parte niciodată din „familia popoarelor 

europene”, ci au fost în toată istoria lor parte inseparabilă a civilizaţiei ortodoxe, împreună cu Rusia 

(slavii de răsărit), Gruzia, Bulgaria, Serbia, Grecia, Liban, Palestina (Ierusalimul), Antiohia (Siria 

ortodoxă). Nu putem „reveni” într-acolo unde nu am fost niciodată şi împotriva „integrării cu care” 

au luptat mai toţi domnitorii moldoveni şi munteni. 
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Pentru a te „reîntregi” cu cineva mai întîi trebui să existe un întreg. Dar ce întregime este între 

moldovenii ortodocşi şi „românii” actuali anti-ortodocşi, pro-homosexuali, robi ai oligarhiei 

financiare globale ?! Atiunci cînd populaţia României va redeveni popor român, adică va reveni la 

valorile identitare bi-milenare, la Ortodoxie (inclusiv la calendarul bisericesc), se vor lepăda de 

rusofobie impusă lor de finanţa globală rusofobă, se vor elibera de jugul economic al euro-

atlantismului, atunci am putea cumva aborda reintegrarea României în spaţiul geopolitic ortodox. 

Unioniştii au reprezentat poate cel mai puternic curent care a subminat unitatea, suveranitatea şi 

independenţa Republicii Moldova de la 1991 încoace şi a lovit consecvent în drepturile economice, 

politice şi sociale ale moldovenilor. La nivelul lor se ridică poate doar oligarhii, corupţii funcţionarii 

tradători, etc.  

Cu toate eforturile şi ura unionistă Moldova există şi va exista, spre deosebire de România – un stat 

lipsit de suveranitate şi aflat sub control şi administraţie străină. Dacă nu revine în familia 

popoarelor ortodoxe. 

Viclenia academicianului Cimpoi privind eşuarea „proiectului din 1991 „Republica Moldova” este 

izbitoare: tocmai cei ca el din secta unionistă au avut cea mai mare contribuţie la acapararea puterii 

în Moldova de către tot soiul de plahotniuci-filaţi în simbria cărora se află, primindu-şi ai săi 30 de 

arginţi. În cazul unor intelectuali ca Cimpoi îţi vine să dai dreptate singurei afirmaţii din Lenin: „… 

интеллигенция не мозг нации, а её г-но…» 

IURIE COLESNIC 
Născut la 12 august 1955 în satul Dereneu, raionul Călăraşi. 

Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova din 1998. Fost deputat 

al Parlamentului RM. Cunoscut istoric al Basarabiei v.19 şi 

propagandist al „Unirii-1918”. 

“Oricât nu s-ar scrie despre Marea Unire de la 1918, oricâte dovezi 

şi argumente nu s-ar aduce în favoarea unor legităţi ale istoriei, 

care au dus la crearea României Mari, totuşi nici cea mai doctă 

argumentare n-o să spulbere senzaţia de miracol.” 

„Oricât [nu] s-ar scrie despre unirea de la 1918, oricîte dovezi şi argumente [nu] s-ar aduce în 

favoarea unor ”legităţi” ale istoriei, care au dus la crearea României Mari, totuşi nici cea mai doctă 

”argumentare” n-o să spulbere” – minciuna, fariseismul şi batjocura la adresa moldovenilor din 

partea pretinşilor ”fraţi”.  

Istoria Omenirii este plină de minuni – crearea însăşi a omului este cea mai mare minune, potopul, 

trecerea strămoşilor noştri spirtuali prin Marea Roşie scăpănd din robia egipteană, întruparea şi 

naşterea Mîntuitorului, minunile făcute de El nemijlocit şi prin sfinţii Săi. Acestea sînt minuni. 

Iar comploturile şi fărădelegile ascunse nu sînt minuni, ci lucrarea tainei fărădelegii, una dintre care 

lucrări este şi „Unirea-1859” ca şi „Unirea-1918” laolaltă cu „Revoluţia-1917”. Să nu încurcăm 

adevăratele minuni cu lucrăturile Satanei. 

“Autorul este conştient că această carte nu este decât o fascicolă din Cartea Generaţiei Unirii. Ea 

trebuie şi va fi continuată de toţi acei care sunt conştienţi de idealul nostru naţional – unirea 

tuturor românilor.” 

Idealul naţional este cel care a determinat formarea poporului român acum circa 1750 de ani. Şi 

acest ideal naţional avea drept axă Ortodoxia. Unirea dintre liberalii anticreştini din România, 

trădătorii greco-catolici de la Apus de Carpaţi şi ortodocşii din Republica Moldova nu este posibilă 

decît prin forţa armelor şi genocid alternat cu etnocid – excact cum s-a făcut „Unirea-1” şi „Unirea-

2”. Tocmai deaceea „unirea tuturor românilor” nu a fost şi, în condiţiile etno-culturale actuale, nici 

nu poate fi nu că ideal naţional, dar nici măcar o urare de vreo sărbătoare individuală. 
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GHENADIE COSOVAN 

Nascut la 1 ianuarie 1960 in satul Cioara, raionul Hînceşti. Fost 

viceministru de Interne, colonel în rezervă. 

“Anume să demonstrăm la toată societatea că şi noi românii avem 

dreptul de a ne apăra şi de a lupta pentru idealurile noastre, că 

facem parte din acelaş popor şi vorbim aceeaşi limbă. Deja sunt 

câteva forţe care încearcă să destabilizeze situaţia. Noi o să 

demonstrăm că suntem români, Basarabia, că suntem culţi. 

Noi, ofiţerii de război, armata şi soldaţii suntem gata să punem 

umărul la Unire.” 

Românii au ajuns să apere idealurile occidentale prin Afganistan, 

Siria sau Irak şi au uitat de idealul propriu naţional. Umăr la ce sau 

contra cui o să puneţi?! Contra majorităţii covărşitoare a băştinaşilor? Jurămînt cărui stat, cărui 

popor, a jurat acest individ ? Rezervă a ce, sau a cui este?  

Orice declaraţie a lui Cosovan nu trebuie luată în seamă. Nu mai tîrziu de 2010 acest individ opta, 

alături de Valeriu Pasat, pentru apropierea Moldovei de Rusia. Faptul ne permite să presupunem că 

dacă într-o bună zi Cosovan va fi plătit de către urmaşii lui Bandera din Ucraina, atunci va 

demonstra cu ardoare că moldovenii se trag de la Bandera şi că Ştefan cel Mare şi Sfînt nu a existat.  

MIRCEA DRUC 

Născut la 25 iulie 1941 în satul Pociumbăuţi, raionul Rîşcani. Fost 

prim-ministru al RSSM 1990-1991.  

“Consider că ţara a făcut, face tot ce este posibil pentru noi, 

românii din Basarabia...” 

Reîntregirea nu poate fi obţinută sub formă de grant sau de credit. 

Nu există o bancă mondială care să acorde cu împrumut identitate, 

integritate şi conştiinţă naţională. Aceste valori vitale se cuceresc 

prin efort conjugat de lungă durată şi se menţin cu preţul unei 

vigilenţe eterne.“ 

România a făcut tot posibilul, mai corect spus, ce i-au permis stăpînii oculţi ai Occidentului şi clasa 

politică coruptă de la Chişinău, pentru a distruge Moldova şi valorile ei culturale, duhovniceşti, 

economice, sociale. Statul român face tot posibilul pentru a distruge ce a mai rămas din poporul 

român şi valorile acestuia. 

Cît priveşte relaţiile cu organismele financiare globale, atunci ar trebui să-i amintim acestui 

aventurier politic că datoria externă a României este cam de 90 mlrd. dolari SUA (de 90 de ori mai 

mult decît miliardul furat de plahotniuci-filaţi). Aceste sume au fost primite de clasa politică 

”românească” anume pentru definitivarea distrugerii românilor, inclusiv economică.  

ALEXANDRU MOŞANU 

Născut 19 iulie 1932 în satul Branişte, judeţul Bălţi, România, în 

prezent raionul Rîşcani. Preşedinte al Parlamentului (1991-1993). 

Preşedinte al Asociaţiei Istoricilor din Moldova şi redactor-şef al 

revistei „Destin Românesc”.  

“Trebuie să pornim de la posibilităţi, să ne întrebăm dacă avem forţa 

ceea care să mobilizeze întreaga societate în vederea pregătirii Marii 

Uniri. Aş fi foarte bucuros dacă aş ajunge să mai particip la o nouă 

Mare Adunare Naţională, care să convingă Parlamentul de la 
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Chişinău să voteze Declaraţia de reunire cu România.” 

Aveţi la moment un Parlament, Guvern, Preşedenţie capabili de orice trădare. Aveţi un conducător 

neoficial capabil să vă impună şi să finanţeze orice ticăloşie a celor numite mai sus. Nu produceţi 

unirea deoarece vă este frică de o Adevărată Mare Adunare Naţională, care nu va lăsa nici urmă din 

voi. 

ARCADIE SUCEVEANU 
Născut la 16 noiembrie 1952 în satul Suceveni, raionul Hliboca, 

regiunea Cernăuţi, Ucraina. Redactor-şef la Editura „Literatura 

Artistică”. În octombrie 2010 a fost ales preşedinte al Uniunii 

Scriitorilor din Moldova. 

„Eu văd viitorul R. Moldova în componenţa României, reunificarea 

cu România, nu doar din considerente patriotice, naţionale, ci pur 

pragmatice, social-economice.” 

Pragmatismul unor reprezentanţi ai Uniunii Scriitorilor se constată 

de la o electorală la alta, atunci cînd faceţi alai tuturor coţcarilor trădători de neam, foşti şi actuali 

conducători de ţară, oficiali şi neoficiali. 

ANATOL PETRENCU 

Născut la 22 mai 1954 în oraşul Căuşeni. Este directorul Institutului de 

Istorie Socială „ProMemoria”. Vicepreşedintele Partidului Liberal (a lui 

Ghimpu). 

“Pentru a se salva de actualele politici de deznaţionalizare şi a supravieţui 

deznaţionalizării, populaţia băştinaşă a Republicii Moldova nu are altă cale 

decât aceea de a se integra în spiritualitatea românească.” 

Petrenco o face pe niznaiul: actualele politici - educaţionale, culturale şi 

religioase – sînt întru totul dictate de Uniunea Europeană, inclusiv educaţia 

(homo)sexuală a copiilor băştinaşilor Republicii Moldova. Aceleaşi politici 

sînt înfăptuite în România. Iată cauza deznaţionalizării. Doar că în România procesul de 

deznaţionalizare a început mult mai devreme şi se înfăptuieşte mult mai activ decît la noi. Cît 

priveşte „spritualitatea românească” ea este marginalizată în primul rînd în România: cine dacă nu 

tot soiul de „intelectuali” „români” cer ca românii să se lepede de Eminescu, „aruncînd din debara 

cadavrul lui Eminescu”. Şi aceşti intelectuali sînt numiţi în fruntea Institutului Cultural Român să 

promoveze „spiritualitatea românească” din care sînt aruncate „cadavrele” lui Eminescu, Creangă, 

Ureche, Costin, Ştefan cel Mare, Mircea cel Bătrîn, Sfîntul mitropolit Varlaam, Sfîntul mucenic 

Constantin Brîncoveanu şi întreaga moştenire spirituală şi culturală românească. Acum, cu aceşti 

intelectuali „români”, noua „spiritualitate” „românească” este plină de „Mungii”, „Patapievici” care 

batjocoresc credinţa şi istoria poporului român, neuitînd în mod deosebit să-i batjocorească pe 

moldoveni. Statul România este duşmanul de moarte al adevăratei spiritualităţi româneşti. Să nu ştie 

istoricul moldovean Petrencu de aceasta ? Ce fel de specialist este el atunci ? Sau este dintre acei 

care fac jocul banului, jocul celor 30 de eurocenţi ? 
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VALERIU (VLADIMIR) SAHARNEANU 

Născut.3 august 1952, Cuizăuca, raionul Rezina, jurnalist, ex-deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a între anii 2011-2014. 

Este preşedinte al Uniunii Jurnaliştilor din Republica Moldova din anul 1997. 

Activist pro-homosexualitate. 

Consideră că unirea va avea loc pînă în anul 2020, poate chiar mai degrabă, 

mizînd în acest demers pe noile tehnologii de informare (de fapt, de 

manipulare, de înşelare). 

,,Dacă România şi-a îndeplinit două mari sarcini –  aderarea în UE şi 

intrarea sub scutul de securitate NATO, acum ea nu poate avea un proiect 

mai complet, mai actual decât reunificarea românilor.” 

În primul rînd, România nu a înfăptuit nici o sarcină a sa. Cum i s-a dictat din exterior de către 

stăpînii ei, aşa a şi făcut. Calitatea de membru al UE şi NATO nu este nimic altceva decît pierderea 

oricărei suveranităţi. Adică România nu este un factor geopolitic, politic, căci ea nu este decident, ci 

executant slugarnic al ordinelor stăpînilor săi de la Washington. Dacă într-o „bună” zi, zi, care poate 

veni într-un răstimp de circa 5 ani, stăpînii României vor hotărî ca ea să se dezmembreze în vreo 

cinci state sau ca teritoriile ei să intre în componenţa vecinilor săi mai importanţi pentru stăpîni, 

atunci unioniştii de azi vor argumenta cu toată ardoarea pentru îndeplinirea cît mai slugarnică a 

poftei stăpînilor. Iar dacă stăpînii vor hotărî să aducă în România vreun milion-două de musulmani, 

atunci şi pentru această hotărîre de „securitatre şi bunăstare” unioniştii vor găsi iarăşi tot soiul de 

„argumente”. Principalul e să fie consideraţi europeni de către stăpîni. 

ANATOL ŢĂRANU 
Născut la 19 octombrie 1951 în Chişinău, Republica Moldova. Este un istoric, 

comentator politic şi politician din Republica Moldova, deputat în primul 

Parlament al Republicii Moldova. 

„De fapt, nu exista o alta perspectiva decat unirea. Problema este cand se va 

efectua ea. O singura sansa, o singura posibilitate ca unirea sa se realizeze 

dupa modelul anului 1918 este ca RM sa cada in hău. Să se declanşeze o criză 

atât de profundă şi atât de dramatică, de tragică, ca oamenii să spună: „Nu, 

mai mult nu mai dorim acest lucru! Este unica ieşire din această situaţie 

(inclusiv minorităţile naţionale să o spună). Mai rău nu mai poate fi! Salvarea 

e să ne unim”.  Dar cheia problemei ramîne Rusia».    

Consultantul fidel (de fapt, lingăul permanent de vînzare) al tuturor regimurilor de ocupaţie de după 

1991 a descris, astfel, scopul acestui regim – împingerea Moldovei în hău, declanşarea în Moldova 

a unei crize tragice. Deci, unioniştii, cum ar fi acest Ţăranu, înţeleg foarte bine şi chiar recunosc 

public că numai o nenorocire colosală îi poate împinge pe moldoveni în ghearele oligarhiei 

„române” şi nicidecum dorinţa, „visul” de unire. „Bună” motivaţie pentru Unire ! „Bună” metodă 

pentru Unire ! 

https://ro.wikipedia.org/wiki/3_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1952
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cuiz%C4%83uca,_Rezina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_Republicii_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Legislatura_2010-2014_(Republica_Moldova)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Jurnali%C8%99tilor_din_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/1997
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NICOLAE OSMOCHESCU 
Născut pe 12 noiembrie 1944, în satul Şumiţa, comuna Bozovici, Judeţul Gorj, 

România. Este doctor în drept, profesor universitar la Universitatea de Stat din 

Moldova. 

„Trebuie creată o celulă de criză pentru scoaterea statului din captivitate. 

Unirea Inteligentă e de fapt singurul „Plan Marshall” pe care îl poate oferi 

cineva Republicii Moldova.” ..Unirea înseamnă supravieţuire.” 

Greşit. Moldova din 1991 tot supravieţuieşte, zbătîndu-se să iasă din încolţirea 

reformelor şi politicilor euro-atlantice, euro-americane. România de acum nici 

nu supravieţuieşte. Ea, pur şi simplu, nu mai există ca stat, ca ţară. Este doar un 

lagăr de experimentare a oligarhiei financiare globale. 

 

NICOLAE NEGRU 

Născut la 14 octombrie 1948 în satul Ciutuleşti, raionul Floreşti. A lucrat şi 

colaborat cu Moldova-Film, Literatura şi Arta, Columna, Contrafort, 

Contrapunct, Convorbiri Literare şi alte organizaţii. În prezent activează la 

Jurnal de Chişinău. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi România. 

Director adjunct al liceului “Ion Creanga”, Chişinău. Activist anticreştin. 

“Strategia unirii nu coincide sută la sută cu integrarea europeană. Sunt 

lucruri de făcut şi până la intrarea în UE. De aceea, e nevoie de o forţă 

politică, de un partid care să-şi asume unirea ca pe un obiectiv strategic, pe 

care, venind la putere, să-l realizeze prin acţiunile sale de zi cu zi.” 

Analistul politic N. Negru îşi cîştigă pîinea cu îndreptăţirea coaliţiilor-alianţelor de guvernare care 

sînt formate din unionişti declaraţi sau ascunşi. El mai vrea, pe lîngă un Ghimpu, pe lîngă o 

Pavlicenco încă şi încă partide declarat unioniste. Prin ce nu îi convin acestea ? Că acestea nu îl 

plătesc ? Strategia unionistă este una – aducerea moldovenilor la sapă de lemn, la foamete şi război 

civil ca să urle de durere şi să fie de acord cu unirea cu oricine, inclusiv cu oligarhia antinaţională 

de la Bucureşti. Altă strategie secta unionistă nu concepe. 

MARIA CIOBANU 
Născută pe 10 martie 1953 în satul Găureni, raionul Nisporeni. Din 2007 

membru al Partidului Social Liberal, din 2008 membru al Consiliului Politic 

Naţional al PLDM, din 2010 deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

Activistă pro-homosexualitate. 

În martie 2015 a fost decorată de către preşedintele României  cu Ordinul 

Naţional „Serviciul Credincios”.  

”A  fost una dintre cele mai frumoase surprize ale vieţii mele... Cred că 

această zi nu a fost aleasă întâmplător. Pentru mine 27 martie aş putea spune că este o zi a 

Demnităţii naţionale a neamului românesc.”. 

Dar 28 iunie, ce reprezintă atunci pentru neamul românesc?! Oare nu ziua trădării a unei bune părţi 

de neam contra păstrării confortului clasei politice de la Bucureşti?! În istorie practic nu există 

cazuri în care a fost lăsată de izbelişte, fără nici un fel de opoziţie, o parte de populaţie, pe care o 

consideraţi ca făcînd parte dintr-un singur neam. 
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VITALIA PAVLICENCO 
Născută pe 29 octombrie 1953, s. Grinăuţi, raionul Rîşcani, RSSM. 

Preşedinte al Partidului Naţional Liberal din RepublicaMoldova. 

„Aşa cum spuneam şi în 2010, Republica Moldova trebuie să aibă un 

Preşedinte care – în câţiva ani să poată realiza Marea Unire şi să ducă 

Republica Moldova în Europa prin Unirea cu România. Deoarece, 

ALTFEL, Republica Moldova nu are nici o şansă să ajungă în UE.” 

Moldovenii a avut deja un preşedinte declarat unionist (un oarecare 

Timofti ca preşedinte al Moldovei este unionist), au guvern unionist 

care îşi armonizează legislaţia cu UE şi România. Şi roadele acestui 

regim unionist îl vedem cu toţii – haos artificial ca precondiţie a unirii antinaţionale, forţate, 

împotriva vrerii moldovenimii. Tocmai din cauza acestor unionişti moldovenii sînt antiunionişti. 

SILVIU TĂNASE 

Fratele cunoscutului activist pro-homsexualitate şi împotriva Ortodoxiei 

Alexandru Tănase, preşedintele Curţii (anti)Constituţionale, şi fiul 

cunoscutului duşman la lui Hristos Constantin Tănase, fost redactor-şef la 

„Timpul”. Născut la 28 septembrie 1985 in oraşul Chişinău. Redactor şef 

şi director al publicaţiei „Timpul”. 

“Astăzi, ca şi atunci, integrarea europeană a românilor din Basarabia 

trece prin România. Fie că vorbim de paşapoarte româneşti şi dreptul 

legal de muncă în statele UE, fie că e vorba de accesul la o educaţie mai 

bună…”. 

Capacitatea de decizie a României în cadrul UE este direct proporţională 

cu ”potenţialul” politic şi economic, adică este apropiat de zero. Deciziile strategice sînt luate în 

locul Bucureştiului de Occident, în special de SUA. O recunosc chiar specialiştii români, Dungaciu 

de exemplu. România, în cel mai bun caz, este ”idiotul de folos” care va pune capăt retoricii 

unioniste odată ce stăpînul îi va porunci. 

“Unica preocupare ar trebui să fie cum ieşim din hipnoza statalismului falimentar şi rezolvăm 

paşnic problema ruso-română a Basarabiei.” 

Din punct de vedere al dreptului şi al relaţiilor internaţionale, problema Basarabiei nu este una ruso-

română, ci ţine de rezultatele celui de-al II război mondial, adică de relaţiile dintre marile puteri ale 

lumii. Or, problema Lvovului, a pămînturilor germane din componenţa Poloniei, problema 

Transilvaniei etc. sau insulele Kurile în celălalt colţ al lumii fac parte din acest sistem de rezultate. 

Orice revizuire a unei probleme va conduce practic îndată la revizuirea tuturor celorlalte probleme 

de aceeaşi origine geopolitică. Iar o revizuire de asemenea nivel poate fi înfăptuită doar ca urmare a 

unui nou război mondial. Altfel spus, unionismul – cum şi este propriu oricărei secte totalitare 

distructive – este o propagandă indirectă a războiului, a unui război mondial, poate chiar nuclear, 

mai ales avînd în vedere baza militară americană de la Deveselu din România. Adică, unioniştii 

prezintă pericol pentru pacea internaţională. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/29_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1953
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grin%C4%83u%C8%9Bi,_R%C3%AE%C8%99cani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_R%C3%AE%C8%99cani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bional_Liberal_(Republica_Moldova)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
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MIHAI FUSU 
Născut la 26 iunie 1960 în oraşul Chişinău, Republica Moldova. Actor şi regizor, 

realizatorul emisiunii RePublika difuzată de PublikaTV (a lui Plahotniuc), 

directorul centrului de artă „Coliseum”. 

„În prezent este nevoie de un românism modern, dinamic, european, care să 

afirme valori universale. Să construim un românism civilizaţional, nu romantic, nu 

paşoptist.” 

Trecînd peste aşa zisul românism modern, european, care numai românism nu este 

şi în afară de limbă, mult schimonosită, nu are nimic în comun cu românismul 

autentic, merită să ne oprim puţin asupra modernismului şi valorilor universale pe care le seamănă 

Occidentul (SUA+UE) în întreaga lume. 

Genociduri, etnociduri, masacre, milioane de morţi doar în ultimul deceniu... Acesta este rezultatul 

dinamismului valorilor universale promovate de Occident. Acest rezultat este cea mai vădită 

demonstraţie a faptului că românismul nu este şi nici nu poate fi european. 

NICOLAE DABIJA 
Născut la 15 iulie 1948 în satul Codreni, raionul Cimişlia. Scriitor, istoric 

literar, membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Din 2005 este preşedintele 

Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova, iar în aprilie 2016 a 

fost ales Preşedintele “Sfatului Ţării 2”.  

„România trebuie să înceapă negocierile cu Ucraina privind schimbul de 

teritorii. Trebuie să cedăm Transnistria în schimbul nordului şi sudului 

Basarabiei”.  

Astfel vorbesc numai trădătorii de neam. Nu trebuie să ne mire nimic. Aşa 

vorbesc trădătorii. Apropo, naţionaliştii ucraineni aflaţi la putere în Ucraina declară că Republica 

Moldova este pămînt ucrainean. Că întreaga Ţară a Moldovei este străvechi pămînt ucrainesc. 

Ce facem, modificăm hotarele sau reîntregim neamul?! Şi la cheremul cui vom lăsa conaţionalii 

noştri din această zonă?! Autorul s-ar lepăda de mamă ca să-şi reîntregească ograda ?!  

Autorul se pretinde a fi istoric, care mai este şi autor de cărţi finanţate din gros România. Este unul 

dintre acei guru care înşeală şe pe moldovenii de la Răsărit de Prut, şi pe toţi românii. Deh, 

slugărnicia KGB-istă nu se vîntură nici după 25 de ani de „Independenţă”... 
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OCTAVIAN ŢÂCU 
Născut la 21 august 1972 în satul Costuleni, raionul Ungheni. Este 

conferenţiar universitar, doctor în Istorie, maestru în sport box, fost 

ministru al Tineretului şi Sportului din Republica Moldova.  

“Şi a doua tendinţă este unionismul, pe care, ca orice intelectual 

român care se respectă, îl susţin prin toate eforturile intelectuale, 

organizatorice, relaţionale. 

M-aş referi mai mult la dimensiunea românească, pe care o văd 

singura valabilă pentru aderarea noastră la UE.”  

Se vede că dl Ţâcu nu îi consideră drept intelectuali pe Gheorghe 

Asachi, Constantin Negruzzi, chiar Mihai Eminescu (pentru care 

unirea tuturor românilor era condiţionată de asigurarea dăinuirii firii româneşti a poporului pentru 

care Ortodoxia este mama poporului român), pe Ion Creangă, pe pr. Alexie Mateevici, pe 

Constantin Stere (care s-a căit pentru „unirea” din 1918). Tocmai unionismul euromaniacal, ca o 

ideologie profund şi congenital anti-românească, este apanajul lumpen-intelectualilor şi a lefegiilor 

cinici ai oligarhiei financiare oculte care a robit poporul român încă din 1859. Prin unionism orice 

intelectual se discalifică ca intelectual (cert este că nici anti-unionismul primitiv nu îi face 

intelectuali pe moldoveniştii primitivi ai Moldovei Sovietice sau pe urmaşii ideologici ai acestora). 

PETRU BOGATU 
Născut pe data de 12 iulie 1951 în oraşul Slobozia. Din 2000 este lector la 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea de Stat 

din Moldova. Publicist. În trecut editorialist la Jurnal de Chişinău, iar din 

2009 şi la postul de radio Vocea Basarabiei. 

 “Unirea celor două state româneşti e doat o chestiune de timp. De la un 

timp încoace, mai cu seamă din SUA, dar şi din Europa, vin semnale că 

cercuri occidentale influente înclină să rezolve problema Basarabiei prin 

reunirea acestui teritoriu cu România.” 

Occidentalii, de la un timp încoace, cel puţin ultimele decenii, “rezolvă” problemele a cîteva zeci de 

state în Orient, Asia şi chiar din Europa. Mai omoară cîteva zeci de milioane de oameni, iar alte sute 

le mînă acolo unde le convine, distruge state odată înfloritoare sub lozinci efemere pe care, posibil, 

le înţeleg şi le cred doar contribuabilii americani şi europeni. Oare ce interes au bancherii şi 

petroliştii euro-atlantici în realizarea visurilor marilor gînditori români?! Acest Bogatu este unul 

dintre cele mai abjecte specimene ale sectei totalitare unioniste. 

PETRU BUBURUZ 
Nascut la 26 septembrie 1937 in orăşelul Durleşti. Preot mitrofor. 

Pînă în anul 2007 a fost consilier administrativ al mitropolitului 

Basarabiei. 

„Deputaţii Sfatului Ţării, care au votat Unirea la 27 martie 1918, 

au făcut un lucru foarte mare, un lucru de-o importanţă. Cu părere 

de rău din 1918 nu se mai găsesc alţii să facă acelaşi lucru. Iată 

avem 22 de ani de independenţă, unde toţi trag numai la buzunarul 

lor, dar aceşti oameni s-au jertfit ca să reîntregească neamul 

românesc.” 

Poate încă nu aţi încercat să aduceţi armata în Chişinău ca şi în 1918? Acordurile de securitate 

bilaterale moldo-româneşti deja sînt pregătite. Iar „calitatea” clasei politice pro-unioniste actuale, 
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iubitoare de arginţi, rezolvă restul. Deocamdată de majoritatea absolută a moldovenilor vă temeţi, 

tocmai de aceea îi mînaţi flămînzi în lume ca să nu aibă cine riposta.  

SANDU GRECU 
Născut 14 februarie 1960. Actor şi regizor, preşedinte al Uniunii Teatrale 

din Republica Moldova din anul 2009. El este fondatorul şi directorul 

Teatrului "Satiricus Ion Luca Caragiale" din Chişinău. Activist împotriva 

Ortodoxiei. 

“Constatăm că proiectul din 1991 „Republica Moldova” a eşuat. “ 

“... unica şansă de revenire în familia popoarelor europene este 

reunificarea Republicii Moldova cu România.” 

Constatăm că S. Grecu a eşuat. 

Moldova este şi va fi, contrar tuturor eşuaţilor. Contrar UE aflate pe calea dispariţiei, contrar 

teritoriului numit România, contrar falselor idealuri, cum ar fi unionismul totalitar şi distructiv. 

SERGIU ION CHIRCĂ 
Născut la 10 octombrie 1934 în satul Lăpuşna, raionul Hînceşti. Profesor 

universitar, doctor habilitat în ştiinţe economice. Fost deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova 1990-1994  Doctoratul l-a obţinut pe vremea URSS 

argumentînd necesitatea aducerii în Moldova a sute de mii de alogeni pentru 

dezvoltarea industrială a Moldovei. 

„Independenţa înseamnă în primul rând Europa.” 

 „Suntem români, vrem să rămânem români şi cerem egala îndreptăţire a 

naţiunei noastre. Faţă cu orice încercare de deznaţionalizare ori suprematizare, 

întrebăm cu răceală şi conştienţi de drepturile ce ni le dă aboriginetatea noastră 

şi spiritul secolului: ,,Cine sunt aceşti oameni şi ce vor ei în ţara noastră?”. 

Legislaţia UE demonstrează că integrarea în UE înseamnă pierderea totală a independenţei şi a 

suveranităţii. Un exemplu este România care nu este stat al românilor, ci cel al intereselor 

occidentale împotriva poporului român. Independenţa românilor la moment se reduce doar la 

„libertatea” de a alege dintre slugile occidentului pe post de conducători ai filialei „exRomânia”. 

Iată încă un exemplu că unionismul este o sectă plină de vicleşuguri şi amăgeli. 

VASILE NEDELCIUC 
Născut pe 13 noiembrie 1948 în comuna Bulboci, r. Soroca. A absolvit 

Institutul Politehnic din Chişinău (în 1972). În perioada 22 iunie 1998-23 

aprilie 2001, a fost membru în delegaţia Republicii Moldova la Adunarea 

Parlamentară a Consiliului Europei, deţinând şi funcţia de vicepreşedinte al 

APCE (1999-2000). În 2010 a fost ales preşedinte al Asociaţiei pentru Politică 

Externă. Mason. 

În 2015 Nedelciuc declara: “Să ne unim cu România, pentru că ţara mamă este 

România. Partea legală a Moldovei este Iaşul, acolo sunt toate actele şi stampilele suveranităţii 

noatre de cândva. Ei ne-au pierdut în mod ilegal, în mod normal ar trebui să ne ia înapoi”.  

În 1991 a fost cel care a dus tratative cu statul român în vederea unirii. Ambasadorul Aurel Preda 

afirma ca, in 1991, Mircea Snegur i-a transmis de doua ori lui Ion Iliescu propunerea de unire a 

Basarabiei cu Romania. Nedelciuc i-a transmis lui Aurel Preda propunerea de a-i asigura lui Snegur 

o funcţie de vice-presedinte al României în schimbul reunificării. Mai precis, parlamentarii trebuiau 

sa introducă in textul noii Constituţii o prevedere privind menţionarea functiei de vicepreşedinte al 

României pentru preşedintele R. Moldova, oricare ar fi fost acela. Aurel Preda a transmis oficial 

informaţia printr-un raport supervizat de Ministerul Afacerilor Externe către Ion Iliescu. Vasile 

https://ro.wikipedia.org/wiki/13_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1948
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulboci
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Nedelciuc a revenit in acelaşi loc peste o luna, insistînd pentru obţinerea unui răspuns. “Uite, noi 

credem ca am exagerat. Renunţăm la postul de vicepreşedinte al României, dar solicitam un post de 

senator de drept pentru preşedintele Snegur”, a spus Vasile Nedelciuc. 

Dacă şi admitem că România ne-ar fi mamă, mai ales una pro-europeană, atunci ea încă din 2007 

(experţii de fapt, spun că încă din 1859) a plecat de-acasă prin bordelurile Europei să le satisfacă 

poftele perverse ale partenerilor euroatlantici. Iar ştampilele suveranităţii noastre de cîndva le-a 

vîndut şi mai demult aceloraşi parteneri de la Washington si Bruxelles. 

NICOLAE ENCIU 
Născut pe 15 martie 1960 în s. Cîşliţa-Prut, r-nul Cahul. Profesor universitar, doctor 

habilitat în istorie. Director adjunct al Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei. Şef de catedră la Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. 

„Unirea Basarabiei cu România s-a realizat prin respectarea tuturor formelor 

legale, inclusiv prin recunoaşterea internaţională a acestui act.” 

„Dispunem de documente foarte importante, aşa cum este Actul Unirii, care atestă 

entuziasmul atât a populaţiei cât şi a membrilor aflaţi în Sfatul Ţării din acea dată.” 

Fals. Mai exact: este minciună. Recunoaşterea pierderii Basarabiei după cel de-al II război mondial 

este conformă dreptului internaţional spre deosebire de anul 1918 cînd Rusia Sovietică nu a 

recunoscut anexarea Basarabiei de către România. Nu a existat nici un fel de entuziasm nici în 

rîndul populaţiei, nici în rîndul membrilor Sfatului Ţării. Votarea din 27 martie a fost ”asigurată” de 

către trupele româneşti de ocupaţie. De ce populaţia entuziasmată nu s-a adunat în număr de măcar 

cîteva zeci pentru a cere unirea? ( În Ardeal au fost cică 100 000, în Basarabia entuziasmul nu a 

putut aduna nici măcar cîteva zeci de unionişti.) 

IOAN PAULENCU 
Născut la 5 decembrie 1940 în satul Voloca, regiunea Cernăuţi, Ucraina. Este 

solist la Opera Naţională, profesor de canto la Academia de Muzică, Teatru şi 

Arte Plastice şi la Colegiul de Muzică "Ştefan Neaga".Fondatorul 

ansamblului etno-folcloric "Bucovina". 

„Noi, românii din Bucovina de Nord, Bugeac si Basarabia, in decurs de 

aproximativ 250 ani, am trait doar 22 de ani în propria noastra Ţară, 

România, din 1918-1940…Cred ca nu este nici o noutate dacă voi răspunde 

că am suferit enorm de mult pentru ca am fost şi sunt român. ” 

Pentru maestrul Paulenco trebuie să precizăm: propria noastră casă (Ţară) o facem noi înşine pentru 

noi, dar nu trăim într-o casă făcută de duşmani pe placul lor şi în interesele lor în care ne bagă ca 

într-o fermă să slujim lor după regulamentele lor cum a fost confecţionată România în 1859. Iar 

ferma aceasta antiromânească a fost lărgită de proprietarii ei neromâni în 1918 să etnocideze deja pe 

toţi românii, pe toţi moldovenii. 

ANDREI ŢURCANU  
Născut la 1 septembrie 1948. Este filolog, profesor universitar, poet, 

publicist, critic şi istoric literar. A activat şi ca politician fiind deputat în 

primul Parlament al Republicii Moldova. Fost consilier al preşedintelui P. 

Lucinschi. 

„Cei 25 de ani de independenţă sunt un sfert de secol de ratări ale unor şanse 

infinite pe care istoria ni le-a tot oferit cu generozitate pe parcursul anilor, de 

la 1991 încoace, şi, în final, sentimentul presant al eşecului total. Am 

certitudinea că proiectul „Republica Moldova” nu a reuşit şi că unica noastră 

opţiune politică viabilă este unirea cu România. Acestea sînt semnificaţiile, 
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„realizările obţinute” ale proclamării Independenţei şi paşii politici preconizaţi să-i facem urgent în 

continuare.” 

„Unirea cu România o vor face copiii noştri.” 

Dacă să vorbim în limbaj de management, atunci care sînt rezultatele „Proiectului România”?! 

Scăderea drastică a populaţiei, pierderea controlului asupra terenurilor agricole, zăcămintelor, 

batjocorirea simbolurilor naţionale, asumarea rolului de servitor umil al Apusului, loc pentru 

amplasarea rachetelor americane?! 

ION NEGREI 
Născut la 12 martie 1958 în satul Budeşti, acum municipiul Chişinău. Fost 

redactor-şef al revistei istorice “Cugetul”, al editurii “Prut Internaţional” şi 

viceprim-ministru al RM. Lucrător ştiinţific la Institutul de istorie al AŞM. Din 

anul 2000 este vicepreşedintele Asociaţiei istoricilor din Republica Moldova.  

“Indiscutabil că păstrarea unităţii naţonale româneşti de la 1918 ar fi fost un 

mare beneficiu.” 

“Cei mai buni fii ai Basarabiei au făcut Unirea – în interesul tuturor locuitorilor, 

deoarece în Sfatul Ţării erau reprezentate toate etniile Basarabiei.” 

România nu a putut păstra unitatea pentru că această unitate s-a dovedit a fi o minciună. 

Batjocorirea moldovenilor timp de 22 de ani şi abandonarea fără de luptă în 1940 demonstrează din 

plin faptul.  

Unirea din 1918 a fost făcută doar cu acordul Occidentului, iar nemijlocit ”pe teren” aceasta a fost 

realizată de către unităţile armatei române care au înconjurat sediul unde au fost aduşi sub baionete 

membrii Sfatului Ţării pentru a garanta ”libertatea votului”.  

VASILE GROZAVU 

Preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de 

Pretutindeni, Filiala Chişinău. 

“E firesc pentru a ne apăra, vom cere unirea şi trebuie să o 

facem, fiindcă România este un exemplu concret al schimbării.” 

Al schimbării în ce?!  

 

 

 

 

ANETA GROSU 

Este jurnalistă, redactor-şef la ziarul de investigaţie „Ziarul de gardă” 

şi unul dintre liderii Forului Democrat din Republica Moldova.  În 

2009 a fost decorată cu Ordinul Republicii Moldova. 

„E timpul să se ridice toată suflarea românească, căci nu se face 

bine. Se urzesc lucruri fariseice, de care sîntem sătui.” 

„Unirea este aproape, iar politicienii din România şi din Republica 

Moldova trebuie să fie pregătiţi pentru asta.” 

Lucrurile fariseice se urzesc din 1859 cînd nemijlocit fariseii – adică 

cei care au trădat Adevărul şi alte valori strămoşeşti, trecutul 
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românilor – au fost aduşi la putere. Fariseii de astăzi – băseştii, filaţii, plahotniucii, ghimpii, etc. – 

sînt doar urmaşii fideli ai acelora. Ei continuă cu avan lucrarea începută de Cuza şi alde dînsul, 

adică distrug sufletul, tradiţiile, valorile, limba, istoria., familia, atît ale românilor, cît şi, deja în 

mare parte, ale moldovenilor. 

Cît despre ”pregătire” ar trebuie să spunem că fariseii sînt întotdeauna gata să ucidă Adevărul. Cînd 

au de cîştigat ceva din lumea asta. Căci viaţa în Adevăr nu îi interesează. 

VLADIMIR BEŞLEAGĂ 
Născut la 25 iulie 1931 în satul Mălăieşti, raionul Grigoriopol, RSSM. Prozator, 

scriitor, traducător din Republica Moldova, fost deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova între 1990 şi 1994. 

Cea mai cunoscută lucrare “Zbor frînt” (1966).  

”România în ’40 a fost nevoită să se retragă ca să nu piardă statutul ei propriu. 

Faptul că a cedat Basarabia e ca şi cum ar fi trimis la sultan un ostatic, ca să-şi 

asigure statalitatea. România a fost totdeauna într-o dilemă grea: ori cedează Basarabia, ori 

pierde Transilvania. Şi a preferat să păstreze Transilvania, care este centrul românismului, decât 

să insiste pe Basarabia, care este foarte rusificată”. 

“Basarabia poate alege doar două căi: gubernie rusească ori provincie românească.” 

Nu a fost o asemenea dilemă ! Dilema era alta: să lupte pentru „fraţii basarabeni” sau să-i lase în 

ghearele „monstrului bolşevic”. Ce dilemă avea Ştefan cel Mare cînd armata de 120 de mii de turci 

venea peste oastea de 40 de mii de moldoveni a lui Ştefan cel Mare ? El nu a socotit că are dilemă. 

El pur şi simplu a ridicat ţara la luptă şi a biruit ! Iar clasa politică „românească”, a României Mari, 

şi-a trădat „fraţii” ca peste două luni să piardă şi pe „fraţii ardeleni” cînd a cedat, iarăşi, fără nici un 

foc de armă, Transilvania în folosul fasciştilor unguri. Moldovenii ţin minte ce înseamnă „frăţia 

românească” ! 

NICU ŢĂRNĂ 

Născut la  25 iulie, 1977, în  Chişinău.  Este un cîntăreţ, actor de teatru şi 

prezentator de televiziune din Republica Moldova. Este cunoscut mai ales ca solist 

vocal al trupei rock „Gândul Mâţei”. 

„România este ca un corp fără braţe: parcă trăieşte dar nu este întreg. Nu mă 

interesează acuma politica unora, aşa-zişii „patrioţi moldoveni”. Eu vreau să le 

spun că sunt nişte imbecili care nu cunosc istoria, şi nici nu vor să o cunoască.” 

Da, România acum este un corp fără braţe fiindcă nu se opune la distrugerea ei de 

către oligarhia euro-atlantică, pierde controlul asupra pămînturilor şi economiei. 

Nu are braţe să îşi ţină neamul acasă. Unde este capul acestui corp cînd simbolurile sale identitare 

sînt batjocorite în cel mai josnic hal?! Ce a rămas din sufletul său odată ce homosexualii susţinuţi de 

aşa inşi fac liber marşuri prin centrul Bucureştiului?  

Într-adevăr, imbecilii nu cunosc istoria neamului românesc şi nu cunosc rolul Europei catolico-

protestante în cele mai importante momente din istoria neamului românesc. Dar, mă rog, gîndirea 

mîţei este, totuşi, o scuză, chiar şi pentru imbecili. 

DORIN DUŞCIAC 
Născut la 10 septembrie 1981 în Chişinău, Republica Moldova. Cetăţean al Franţei şi 

Republicii Moldova, fizician. A obţinut Diploma de Inginer la Institutul Naţional de 

Ştiinţe Aplicate (INSA) din Lyon, Franţa. Membru fondator al Partidului „Dreapta” 

(Cunsocut ca „Strîmba”). 

„Unirea poate şi trebuie să fie pregătită. Diaspora românilor de pe ambele maluri 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83l%C4%83ie%C8%99ti,_St%C3%AEnga_Nistrului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Grigoriopol
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_Republicii_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_Republicii_Moldova
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ale Prutului este aliatul firesc şi, poate, cel mai puternic al Unirii.” 

Dacă românii din Basarabia sînt diasporă, atunci cine sînt băştinaşii?! Cu ce drept unii care se 

consideră diasporă pot hotărî soarta băştinaşilor? Căci diasporă înseamnă cei care şi-au părăsit Ţara 

(inclusiv, lăsîndu-o pe mîna unor plahotniuci-filaţi să o jefuiască) în căutarea unui trai mai bun. 

„Unirea Republicii Moldova cu România este inevitabilă, ea se va produce într-un viitor pe care 

noi îl sperăm mai apropiat, aşa cum arată şi sondajele şi evenimentele de ultimă oră, dar în acelaşi 

timp noi ne vom concentra pe reconstrucţia societăţii din Republica Moldova.” 

Sondajele achitate de fundaţiile din Bucureşti au scopul de a manipula opinia publică. Numărul 

simpatizanţilor acestei idei scade vertiginos din cauză că moldovenii nu sînt orbi şi ştiu foarte bine 

cum este viaţa în România. O ştiu mai ales de la colegii lor de muncă, care la fel ca şi ei sînt nevoiţi 

să fugă de sărăcie pe şantierele lumii. 

Numărul simpatizanţilor direcţiei pro-est creşte pe zi ce trece din cauza „performanţelor” clasei 

politice pro-europene şi unioniste şi acest fapt este recunoscut general. În acest caz, ar trebui să ne 

unim cu Rusia?! Sau poate mai bine cu China?! 

ILIE BRATU 
Născut la 14 octombrie 1948, Slobozia Mare. 1990-1994, a fost deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova. În noimebrie 2014 a fost decorat cu Ordinul 

Republicii de către Nicolae Timofti. Pe 8 aprilie 2009 declara în Piaţa Marii 

Adunări Naţionale – ” „Nouă nu ne trebuie Parlament, noi îl avem la Bucureşti, 

nouă nu ne trebuie Guvern, noi îl avem la Bucureşti, nouă nu trebuie Preşedinte, 

noi îl avem la Bucureşti.”. 

”Adevăraţii patrioţi ai Neamului (apropo, a fi Patriot în R.Moldova înseamnă a fi 

UNIONIST!), numărul cărora creşte văzînd cu ochii, mai ales pe seama tinerei 

generaţii, crescută şi educată în spiritul Limbii Române şi a Istoriei Românilor, îşi doresc Unirea 

imediat şi fără nici un fel de condiţionări, după cum e şi firesc.” 

Dl Bratu greşeşte: România nu are nici parlament, nici guvern, nici preşedinte. Ea are doar nişte 

angajaţi ai oligarhiei financiare globale să facă mendrele ei. Iar adunătura unor baroni locali încă nu 

înseamnă parlament, fie chiar şi al României. 

Adevăraţii patrioţi ai neamului au luptat şi au murit la Nistru pentru adevărata Unire a moldovenilor 

de pe cele două maluri ale Nistrului. Moldovenii din dreapta Nistrului nu i-au lăsat de izbelişte pe 

moldovenii din stînga Nistrului. Au procedat exact invers decît românii în 1940. Mai mult, Bratu 

uită că în România deja de un deceniu nu se mai predă istoria românilor, iar cronicarii moldoveni şi 

munteni au fost excluşi din literatura română. Iar moldovenii noştri învăţau în şcolile Moldovei 

Sovietice pe de rost alineate întregi din Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce. 

VALERIU MATEI  
Născut la 31 martie 1959, în satul Cazangic, raionul Leova. Este un poet, istoric, 

scriitor şi om politic din Republica Moldova, deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova între 1990 şi 2001, membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

membru de onoare al Academiei Române din 2011. A candidat la alegerile 

prezidenţiale din Republica Moldova (1996). 

„Să ne recăpătăm demnitatea personală şi naţională şi să refacem integritatea 

fiinţei naţionale româneşti, încheind cât mai curând această dureroasă perioadă 

a indiferenţei şi a fricii, a dominaţiei impostorilor şi a operării cu jumătăţi de 

măsură.” 

Recăpătarea demnităţii naţionale începe cu combaterea falselor valori europene (adică 

propovăduirea celor adevărate) şi eliminarea clovnilor care domină viaţa politică şi publică a 

https://ro.wikipedia.org/wiki/14_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1948
https://ro.wikipedia.org/wiki/Slobozia_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_Republicii_Moldova
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Moldovei  de la 1991 încoace. Este vorba de tot soiul de matei, ghimpi, sneguri, filaţi, cubreacovi, 

lupchi etc. care au otrăvit poporul şi identitatea moldovenească cu falsuri şi minciuni şi care au 

contribuit din plin la aruncarea de noroi în plus în groapa identităţii româneşti. 

VLAD CUBREACOV 
Născut la 24 septembrie 1965 în comuna Crihana Veche, raionul Cahul. Între 

anii 1994-2009 a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Activist anti-

creştin. 

„Sunt convins că majoritatea covârşitoare a românilor din afara frontierelor 

României simt şi gândesc la fel.” 

„Unitatea noastră să nu stea niciodată sub semnul întrebării, ci doar sub 

semnul afirmării pozitive.” 

Majoritatea covîrşitoare a românilor (potrivit lui Cubreacov) din afara 

României simt la fel. Ei nu doresc unire cu România. Mai ales moldovenii. 

Unitatea ”românilor” întotdeauna a depins de interesele şi poftele Occidentului.  

ION IOVCEV 
Născut la 12 iunie 1951, în Tiraspol. Este directorul Liceului ”Lucian 

Blaga” din Tiraspol.  

„Idealul meu a fost şi rămâne unirea celor două maluri ale Prutului, 

deoarece am crezut, şi cu atât mai mult cred acum, că numai prin unirea 

celor două state româneşti putem să devenim şi noi cetăţeni cu drepturi 

depline ai Uniunii Europene.” 

Dar cum rămîne, domnule Iovcev, cu unirea celor două maluri ale 

Nistrului ? Pe seama cui să-i lepădăm pe moldovenii noştri din 

Transnistria ? Cum rămîne cu copiii şcolii dumneavoastră din Tiraspol ? 

Oare nu înţelegeţi că lupta dumneavoastră pentru copiii moldoveni din 

Transnistria nu este compatibilă cu desfiinţarea Republicii Moldova ? 

Această poziţie a Dvs. seamănă foarte mult cu felul în care moldovenii de la Răsărit de Prut au fost 

abandonaţi în 1940 de dragul comodităţii clasei politice de la Bucureşti. Oare tot aşa doriţi să facem 

cu moldovenii de la Răsărit de Nistru ?! 

NICOLAE JELESCU 

Născut la 29 august 1957, în oraşul Reni, Ucraina (Basarabia de Sud). Este actor, 

director artistic al teatrului poetic din Chişinău „Alexei Mateevici”. 

„Facem apel către toţi factorii de decizie din România şi Republica Moldova, ca 

mai presus de ideologiile şi interesele de partid să promoveze solidaritatea 

naţională şi să contribuie la reunirea celor două maluri ale Prutului.” 

În România nu există factori de decizie, ci doar trepăduşi ai oligarhiei globale. La 

fel e şi cu factorul de decizie „Plahotniuc” sau „Filat” sau oricare alt unionist de 

la Chişinău, căci Bucureştiul are plahotniucii săi în vîrful piramidei lor politice. Asemenea „factori 

de decizie” pot doar decide cîte miliarde să fure, şi aceasta cu acordul şi cu protecţia stăpînilor lor 

euroatlantici. Adică, „factorii de decizie” pot să decidă numai cît şi la ce discount să vîndă ţara lor – 

România sau Republica Moldova. 
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ALEXANDRU VAKULOVSKI 

Născut la 9 aprilie 1978 în orasul Ştefan Vodă. Redactor fondator al revistei 

web “Tiuk!” 

”Statul R. Moldova este antiromânesc. Aşa e încă de la crearea lui: de la 

Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, de la Republica 

Sovietică Socialistă Moldovenească. Antiromânismul Moldovei ca stat este 

un fel de justificare a existenţei. De ce ar fi nevoie ca în lume să existe 

două state româneşti?” 

România este o structură statală antiromânească. Aşa a fost gîndită şi 

realizată, începînd cu mijlocul secolului XIX. Românismul de astăzi este unul fals, şi îşi are 

rădăcinile în liberalism (ca doctrină antihristică). În statul ”românesc” de azi s-a ajuns la scoaterea 

lui Eminescu şi a cronicarilor din şcoli, neglijarea istoriei, nimicirea şi a ceea ce a mai rămas din 

spiritualitatea românească. Exact cum a fost nimicit şi batjocorit tot ce e românesc în aşa-numita 

„operă” a acestui pîngăritor de valori şi mîzgălici de hîrtii. 

SERGIU AGA 
Născut la 16 octombrie 1981, s. Săseni, r. Orhei. Consilier cultural la 

mitropolia Basarabiei, profesor la Gimnaziul „Doina şi Ion Aldea-

Teodorovici” din Orhei.  Activist pseudo-creştin. 

 „Un român nu poate să nu fie unionist.” 

„Unionismul trebuie să se ancoreze la spiritual.” 

Adică un român nu poate fi anti-UE, nu poate să apere familia creştină, nu 

poate să mărturisească Ortodoxia, nu poate să-şi apere istoria, strămoşii, 

limba … Un român nu poate fi român!!! 

Care spiritualitate? Ecumenismul şi lepădarea lui Daniel Ciubotea !? 

ANATOL URSU 
Născut la 30 decembrie 1990 în oraşul Ialoveni. Preşedintele 

mişcării civice „Tinerii Moldovei”. Absolvent al Facultăţii de Istorie 

şi Relaţii Internaţionale. 

“Anatol Ursu a fost şi va fi întotdeauna unionist. Tot ce contează 

pentru el este bunăstarea societăţii Republicii Moldova care poate fi 

atinsă doar prin unirea cu România”. 

“R. Moldova merge de la o zi la alta din rău înspre mai rău, suntem 

în pragul unui colaps economic, la capitolul politic nici nu vreau să 

mă pronunţ, este un dezastru, prin urmare va veni un moment când 

populaţia R. Moldova va conştientiza că Unirea cu România este singura cale de supravieţuire a 

populaţiei de aici....” 

Bunăstarea societăţii nu poate în principiu fi asigurată prin unirea sau neunirea cu România, China, 

Rusia, SUA, Germania etc. Schimbarea statutului geopolitic al RM poate doar mări sau, dimpotrivă, 

micşora capacităţile economice. Rezolvarea problemelor economice şi asigurarea bunăstării depinde 

de ţara Republica Moldova. 

România este una dintre cele mai sărace ţări din UE: Are o datorie externă enormă (peste 90 

miliarde de euro – de 90 de ori mai decît a furat oficial regimul unionist de la Chişinău) şi în orice 

moment poate repeta scenariul grecesc (ca şi mulţi alţi membri ai UE). Conform statisticii române, 

fiecare cetăţean român are de plătit bancherilor globali cîte 4500 de euro, inclusiv nou-născuţii. 
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Este lipsită de orice suveranitate economică. Funcţionarea economiei româneşti se datorează 

creditelor înrobitoare din partea aceloraşi bancheri globali. 

Iată, deci, încă un prozelit angajat al sectei unioniste. 

DAN NICU 
Născut la 10 ianuarie 1989, în satul Ţaul, raionul Donduşeni. Este publicist, 

lector universitar la ULIM, editorialist la TIMPUL şi editorialist la „Adevărul 

Moldova” (ultima fiind o publicaţie anticreştină şi antiromânească). 

„Reunirea cu România se va realiza, cum s-a mai întâmplat cândva, împotriva 

voinţei tuturor. Chiar şi împotriva voinţei jandarmului mondial, la o adică. 

Soarta noastră este în mâinile noastre.” 

Da, adevărat: unirea a fost realizată şi în 1859, şi în 1918 împotriva voinţei 

tuturor moldovenilor şi chiar a muntenilor. Dar într-un moment acest unionist greşeşte: şi în 1859, 

şi în 1918, unirea a fost realizată exclusiv la comanda jandarmului mondial – oligarhia financiară 

globală. 

ANATOL VIDRAŞCU 

Nascut la 2 aprilie 1949 in satul Costuleni, raionul Ungheni. La 3 mai 1989 a 

creat Grupul Editorial „Litera”. Este lider al Forului Democrat al Românilor 

din Moldova. Mason. 

Unirea înseamnă ... progres economic! 

”Care este diferenţa dintre cititorul de pe Bâc şi cel de pe Dâmboviţa? 

Una uriaşă. Cel de la Bucureşti este elevat, are acces şi la literatura altor ţări 

în limba originalului. Acolo există un mediu intelectual pe care noi nu l-am 

avut şi încă nu-l avem.” 

”Care este politicianul anului 2007 şi care va fi cel al anului 2009, unul crucial, cum spun oamenii 

care se pricep la politică? 

Va fi, într-adevăr. Mi-a plăcut prestaţia lui Vladimir Filat în ultima electorală, care a făcut o 

campanie foarte bună...” 

O atitudine defăimătoare la adresa mediului intelectual de la Chişinău! Nu este clar de ce? Doar 

acesta este o copie a aceluia de la Bucureşti, se închină lui şi îl idolatrizează. Este adevărat că la noi 

nu sînt figuri gen Patapievici sau Mungiu care ar scuipa şi ar defăima valorile identitare, dar credem 

că dacă se continua aşa atunci şi la Chişinău va fi scos vre-unul la iveală. Candidaţi sînt mai mulţi, 

gen Vakulovski, Crudu sau N-ta Esinencu ş.a. 

DUMITRU CRUDU 

Născut la 8 noiembrie 1967, în satul Flutura, raionul Ungheni. Este poet şi 

dramaturg. Este bibliotecar la Biblioteca Municipală "B. P. Haşdeu".  

Activist anticreştin. 

„Cred că una dintre cele mai cumplite pedepse este aceea de a nu putea să-ţi 

vezi Patria, de a ţi se interzice aceasta, aşa cum mi se interzise mie în urmă 

cu câţiva ani.” 

Corect, redai exact sentimentul moldovenilor nevoiţi să-şi părăsească copiii, 

fiind mînaţi de sărăcie în lume de rezultatele reformelor europene ale guvernărilor pro-occidentale 

şi unioniste. 
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ANATOLIE CARAMAN 
Colonel fără a absolvi careva instituţie de învăţămînt în domeniul milităriei, 

Preşedinte al Asociaţiei ”Tiras-Tighina” şi lider al Consiliului Unirii.  

“Independenţa noastră reală este reunirea cu România. Vă chem pe toţi la 

unitate naţională românească. Trăiască România Mare în vechile hotare! 

Cea mai scurtă cale spre NATO şi UE este prin reîntregirea ţării, prin 

România Mare. Solicit deputaţilor Republicii Moldova să ia bunul exemplu, 

demn de urmat, de la deputaţii Sfatului Ţării, din 1918. 

Vă chem pe toi la unitate naională românească. Trăiască România Mare în vechile hotare.” 

Citind aceste lozinci deşarte (nu mai pomenim aici deplina lor minciună) nu poţi să nu îţi aduci 

aminte de lozincile troţkiştilor din 1917. La fel de idioate, la fel de lipsite de orice contact cu 

realitatea, la fel de provocatoare la război civil, la ucideri în masă a moldovenilor cum au fost ucişi 

ruşii. Cuvîntul care duce la crimă este la fel crimă. 

ANDREI DUMBRĂVEANU  
Născut la 24 ianuarie 1954 în satul Trebisăuţi, raionul Briceni. Regizor, 

scenarist, doctor conferenţiar universitar. Director al Departamentului 

“Jurnalism Radio şi Televiziune” a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale 

Comunicării la Universitatea de Stat din Moldova, vice-preşedinte al 

Asociaţiei Sociologilor şi Demografilor din RM. Lider al Ligii Culturale 

Prntru Unitatea Românilor de Pretutinderi. 

 “Pe al nostru steag e scris Unire! Astăzi, supravieţuirea înseamnă Unire. 

Vine o generaţie care încearcă să se simtă ca la ea acasă şi asta înseamnă 

foarte mult. Voi începeţi să gândiţi şi să simţiţi româneşte.” 

Minte acest domn Dumbrăveanu: nici în România românii nu pot supravieţui, ci fug cu milioanele 

aiurea în UE (că, dacă ar şti rusa, ar fugi şi în Rusia). Unirea înseamnă căderea populaţiei României 

şi a Moldovei într-o stare şi mai jalnică decît cea la care au adus-o reformele euro-americane. 

Generaţia la care speră A. Dumbrăveanu nu vine de la sine, ci este confecţioinată în laboratoarele 

antinaţionale ale Maiei Sandu numite „sistemul educaţional” al RM. Şi ea nu vine, ci pleacă de-

a’ntregul în UE (sau Rusia). 

CONSTANTIN CODREANU 
Preşedintele Blocului Unităţii Naţionale. Membru al Grupului de Iniţiativă al 

Sfatului Ţării 2. 

“Dacă înainte despre unire se vorbea mai pe alocuri, mai pe ascuns, cu timpul, 

graţie eforturilor noastre, al tinerilor din noua generaţie de unionişti, după 2012, 

am reuşit să readucem pe agenda publică subiectul unirii, am reuşit să facem 

autorităţile de la Chişinău să vorbească despre această opţiune pentru dezvoltarea 

Republicii Moldova.” 

Despre unire se vorbeşte doar la cANALele plătite din gros din fondurile româneşti şi la PublikaTV 

şi din miliardele furate de la băştinaşi 

“Pasul final este ca în 2018 Unirea să fie votată în cele două parlamente.”  

Desigur, Aşa e mai simplu. Operaţiunea a fost rodată ca şi în cazul regimului Filat-Plahotniuc. De 

ce să convingi un întreg popor cînd e mai uşor să cumperi 67 de trădători (majoritatea 

„constituţională”) din cei 101 de deputaţi ! 
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DRAGOŞ GALBUR 
Născut la 7 mai 1988 în oraşul Bălţi. Absolvent al Universităţii de 

medicină din Chişinău, magistru în drept. A fost membru al 

Organizaţiei unioniste  “Noua Dreapta”, participant activ la acţiunile 

de protest din aprilie 2009. În prezent consilier la Ministerul 

sănătăţii. 

“Da, unirea Basarabiei cu Romania este visul meu si de mai multi 

ani militez pentru acest lucru, inca de pe vremea regimului comunist 

al lui Voronin, cand erai considerat criminal daca te pronuntai 

pentru unire.” 

Da, şi cîţi disidenţi unionişti sînteţi ai regimului Voronin?! Poate un 

premiu Nobil pentru pace în aşteptare?! Timofti unionistul a trimis la tratament psihiatric adevăraţi 

eroi. Cine sînteţi voi pentru al vostru Timofti? Cine este el pentru voi? 

“Unirea cu România este o necesitate, atât morală, cât şi materială pentru moldovenii dintre Prut 

şi Nistru. Eu vreau România Mare în vechile hotare. Ăsta e idealul meu!” 

Idealurile false duc la moarte! Un astfel de ideal este România sau tot acolo alipirea la ea! 

România este un stat lipsit de valori, de istorie, de suveranitate, de economie (deşi, potenţial, le are 

pe toate, dar a preferat să se lepede de ele ca să placă stăpînilor săi din Apus) etc. un stat aservit 

Occidentului, care trăieşte după legile Occidentului. România ca stat este o fărădelege, un monstru 

care nimiceşte de peste 150 de ani valorile duhovniceşti şi naţionale ale românilor, moldovenilor 

etc. care l-a ucis pe Eminescu, care dărîmă Biserica Ortodoxă, care nimiceşte istoria.  

Încă un romantic înşelat de secta unuioniştilor. 

DUMITRU BERESTEAN 
Este vicepreşedinte al Platformei Unioniste “Acţiunea 2012”, coordonator al 

Departamentului “Reprezentare Externă”. 

“Când va fi realizată unirea, mi-au răspuns că în 2018, exact la 100 de ani 

de la prima unire.” 

Cine v-a răspuns?! Majoritatea covărştitoare a băştinaşilor sau escrocii 

politici de pe ambele maluri ale Prutului? Cine constituie o valoare pentru 

Dvs.? 

 

 

IULIAN GRAMAŢCHI 
Născut la 22 mai 1992 în oraşul Chişinău. Specialist în administrare de afaceri şi 

ştiinţe politice. Vicepreşedinte al Partidului „Dreapta” (cunoscut mai mult ca 

„Strîmba”). 

“În Republica Moldova, Constituţia permite orice schimbare de statut a statului, 

cu condiţia ca această să fie decisă prin referendum, cu participarea a cel puţin 

50% din cei înscrişi în listele electorale. Este, deci, un mit afirmaţia larg 

vehiculată de unii, precum că unirea ar leza suveranitatea sau independenţa 

Republicii Moldova.” 

Conform sondajelor, cel mai popular om de stat, om politic printre moldoveni este preşedintele 

Rusiei Vladimir Putin. Dacă s-ar mai investi puţin de tot în răspîndirea acestei atitudini printre 

moldoveni, atunci majoritatea covîrşitoare a populaţiei Moldovei l-ar vota pe Putin ca preşedinte şi 
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al Moldovei; exact cum a fost şi în cazul votării lui Cuza în 1859 cînd două ţări diferite au votat 

aceeaşi persoana ca şef a celor două state. Cum se uită unioniştii la un asemenea exerciţiu 

democratic ? 

EUGENIA BULAT 
Născută la 19 septembrie 1956 în satul Sadova, raionul Călăraşi. 

Publicistă, poet. A fondat şi a condus cenaclul literar „Iulia Haşdeu” 

(1991). Director onorific  al Revistei „CLIPA SIDERALĂ”. Membru al 

Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi România.  

Unirea se va produce, în timp, şi este, cred, un lucru indiscutabil... Atât 

politicienii Republicii Moldova, cât şi Ţara-Mamă trebuie să elaboreze 

strategii de perspectivă imediată şi depărtată pentru revenirea 

Basarabiei în albia ei firească.  

Lumea occidentală trebuie să primească semnale informative juste (dacă se poate, pe viu), că 

Basarabia este românească şi că salvarea ei adevărată este în reîntregirea naţională, că spiritul 

unionist din Basarabia nu poate fi anihilat de realităţile geopolitice existente, impuse, oricare ar fi 

sorgintea acestora”. 

Şi unde ne-ar duce o strategie de reunificare elaborată de coţcari dovediţi gen Ghimpu, Filat, 

Plahotniuc sau specialişi în distrugere naţională gen Sandu, Sturza, Tănase etc.?!  

GHEORGHE RĂILEANU 
Născut la 18 aprilie 1952 în oraşul Cimişlia. Din 2007 primar de Cimişlia. 

Vicepreşedinte al Congresului organelor puterii locale din Republica Moldova. 

„Fenomenul unionismului va creşte în continuare. Dacă va continua acest haos 

politic, altă soluţie nu va exista.” 

Unioniştii astfel recunosc că ei sînt pricina haosului şi că plahotniucii, filaţii, 

sandele, ghimpii sînt unionişti în calitatea lor de producători de haos total – şi 

politic, şi economic, şi social, şi cultural, şi moral. 

„Noi vrem să modernizăm Republica Moldova, să o facem europeană, dar ne luptăm din greu cu 

mentalităţi învechite, sovieto-comuniste.” 

Faţă de valori naţionale şi istorie, unioniştii au o abordare liberală. Mai că toţi vorbesc despre 

necesitatea schimbării mentalităţii ”comuniste”. Experienţa unor spaţii post–socialiste şi post-

sovietice demonstrează că prin mentalitatea comunistă de cele mai multe ori nu se subînţelege…. 

mentalitatea comunistă, ci tot ce ţine de valorile naţionale, spirituale, sociale etc. 

IACOB CAZACU-ISTRATI 

Născut la 4 noiembrie 1954 în satul Sărăţenii Vechi, raionul Orhei. Poet, 

ziarist, publicist, istoric, commentator. Vicepreşedinte al Forumului 

Românilor de Pretutindeni, membru al Consiliului Unirii. 

“Sunt un patriot al neamului meu român aşa cum au fost parinţii, bunicii şi 

străbunicii mei.  

Vă mulţumesc din suflet pentru tot ce faceţi pentru România Mică, pentru 

cauza noastră cea mai sfântă - Unirea - ultima şi pentru totdeauna!!! 

SPERANŢĂ! CREDINŢĂ! UNIRE! 

Adevărului pe care îl vom găsi odată cu conştientizarea identităţii naţionale a marii majorităţi a 

românilor moldoveni.  Acest Adevăr se numeşte REÎNTREGIREA Neamului sau UNIREA!” 
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Da, închinăciuni Bucureştiului pentru susţinerea largă acordată guvernării pro-occidentale şi 

unioniste de la Chişinău şi achitarea comisioanelor grase pentru distrugerea ţării şi îndatorarea 

băştinaşilor pe multe generaţii înainte, regimului de guvernare. 

ION SAVIN 
Preşedinte al Organizaţiei raionale Orhei a veteranilor Organelor Afacerilor 

Interne şi trupelor de carabinieri ale MAI. 

“Sperăm curând să participăm la o paradă organizată cu ocazia unirii cu 

România. 

Suntem întru totul de acord cu conţinutul Apelului celor 71 de personalităţi 

publicate în “Literatura şi arta” din 29 octombrie 2015, şi cel al Uniunii 

Scriitorilor, precum şi cu Declaraţiile altor organizaţii ale societăţii civile şi grupuri de iniţiativă, 

privind reunirea celor două state româneşti. Ne adresăm tututor veteranilor din domeniul nostru şi 

altor categorii de veterani să ne urmeze exemplul. Să ducem în mase mesajul de reunire ca unica 

soluţie salvatoare pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova.” 

Cu părere de rău, acum cîţiva ani Moldova a făcut un pas spre o astfel de manifestaţie. Este vorba 

de parada homosexualilor permisă de primarul unionist al Chişinăului desfăşurata sub straşnica 

protecţie a organelor afacerilor interne din care face parte acest domn Savin – protectorul 

homosexualizării tinretului şi al vieţii publice din Moldova – deh, ca orice unionist la parade gay 

visează. 

NICOLAE BOTGROS 
Născut la 25 ianuarie 1953 în satul Badicul Moldovenesc, raionul Cahul. 

Muzicant. Dirijor.  

Prin muzică au fost apropiate cele două maluri ale Prutului şi oamenii săi. 

Spectacolul de vineri, închinat Unirii de la 27 Martie 1918, este mai mult 

decât o dovadă că muzica uneşte.  

Noi, artiştii, am început să realizăm primii Unirea încă în anii '90, când am 

adus-o pe Sofia Vicoveanca la Chişinău.  

Unii basarabeni de-ai mei se luptă în continuare să facă Unirea. Din 

punctul meu de vedere, eu am realizat-o, prin muzică.” 

Păzea, maiestre, să nu ne unească manelele, că atunci ce români am mai fi? Căci manelismul politic 

şi cultural este, de fapt, crezul clasei politice din România ca şi al majorităţii populaţiei ei 

deznaţionalizate, adică, europenizate. 

CONSTANTIN COJOCARU 
Născut la 19 aprilie 1967 in oraşul Chiev. Primar al oraşului Edineţ. 

Vicepreşedinte al Congresului autorităţilor locale din Republica Moldova. 

„Să reaprindem flacăra românismului acolo unde s-a stins şi să o întreţinem 

acolo unde este.” 

„Noi suntem români în esenţă, moldovean = român…. Noi trebuie ca să găsim 

punţi pentru Unire. Susţinem Basarabia în contextul geopolitic european, 

dorim ca Republica Moldova să devină cât mai repede membră a Uniunii 

Europene, fapt ce nu face altceva decât de a uni mai repede România de 

Republica Moldova! La sigur vom face Unirea în Uniunea Europeană!” 

Uniunea Europeană este în esenţă un proiect antinaţional – antigerman, antifrancez, antiitalian, 

antimaghiar şi, fireşte, într-o măsura şi mai mare, antigrecesc şi antiromânesc. Ilsamizarea forţată şi 

artificială a Europei, eliminarea creştinismului din fundamentele UE şi a legislaţiei ei, promovarea 
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dictaturii minorităţilor homosexuale adeveresc caracterul profund antinaţional şi antihristic al 

proiectului UE. România nu este un stat. Ea este un teritoriu-colonie în care adevăraţii români, cei 

care mai păstrează valorile identitare ale românilor istorici, nu sînt nici măcar o minoritate, ci sînt 

prigoniţi, lipsiţi de orice drepturi culturale, politice, spirituale, economice şi sociale. Numai 

trădătorii de neam, de ţară sau cei care urăsc de moarte poporul nostru, pot să ne împingă în UE. 

Cum o face acest C. Cojocaru. 

Nicolai Tudoreanu 

Născut în 1971 la Feşteliţa, Ştefan-Vodă. Membru pe rînd 

la 5 partide. Activist anticreştin. Unionist extremist. Nu are 

citate coerente, analizabile, nici măcar nu are lozinci, ci 

numai interjecţii (behăieli) unioniste. 

 

 

 

 

NINA JOSU 

Născută la 17 februarie 1953 în s. Ţiganca, raionul Cahul. Scriitoare, 

preşedinte al Asociaţiei pentru Literatura şi Cultura Română „Astra – 

Onisifor Ghibu". Este lider al Forumului Democratic al Românilor din 

Moldova. 

„Există un foc profund, invizibil, în sufletele tuturor românilor, care cu o 

regularitate istorică iese la suprafaţă împlinindu-ne destinele prin Sfânta 

Unire de Neam, şi arzând din temelie legi şi hotare, sârme ghimpate, puse 

de satrapii suflării româneşti. Şi aceste Mari Împliniri, ca şi Marea 

Reunire ...” 

Ideea Unirii, potrivit lui Dungaciu, a apărut odată cu Revoluţia din 1848. ”Focul profund” a apărut 

odată cu scoaterea şi eliminarea credinţei strămoşeşti, a culturii, istoriei adevărate, a tradiţiilor 

milenare din sufletele moldovenilor, muntenilor, ardelenilor etc. Motivaţia unor asemenea „focuri 

profunde” a condus mereu în politică la războaie civile, la genociduri. Şi este firesc aşa ceva pentru 

unionism care este credinţa unei secte totalitare distructive alimentată de oligarhia antihristică 

globală căreia îi slujesc, fie şi inconştient, oamenii de artă apolitici. 

NINELA CARANFIL  
Născută la 17 iunie 1947 în Satul Nou, raionul Cimişlia. Artistă emerită 

din Republica Moldova. A fost viceministru al Culturii din Republicii 

Moldova. 

“Basarabia e pamint romanesc, dar a venit tavalugul rusesc peste noi. 

Trebuie sa facem tot posibilul ca neamul romanesc sa devina o tara: 

Romania Mare.” 

Oamenii de artă, lipsiţi de cunoştinţe istorice, care privesc realitatea 

prin ochii învăluiţi de romantism, nu pot vorbi decît în imagini artistice şi, respectiv, în lozinci. Pe 

ei nu îi interesează dacă realitatea este alta sau chiar inversă sentimentelor sau închipuirilor lor. Dna 

Caranfil nici nu se osteneşte să afle că pentru ca neamul românesc să devină o ţară, mai întîi ar 

trebui să existe acest neam, or, astăzi, aşa ceva nu există decît în formă juridico-politică de electorat 
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al clasei politice corupte şi antiromâneşti de la Bucureşti. Neamul românesc de altă dată, cel care a 

fost cîndva ortodox, cu o limbă maternă mustoasă şi originală, azi nu mai este. 

PAVEL CERBUŞCA 

Profesor de istorie şi director adjunct al Liceului AŞM. 

„Simpozionul „Iubim Basarabia” din 27 martie 2012 a fost o mare 

sărbătoare sufletească, un bun prilej de a ne aminti de unele 

personalităţi basarabene care au ajutat Basarabia în 1918-1940 să se 

integreze mai uşor în cadrul culturii naţionale româneşti, care au 

contribuit la realizarea ideilor Unirii tuturor românilor în spaţiul lor 

naţional românesc.” 

La ”sărbătoarea sufletească” la care a participat P. Cerbuşcă s-a vorbit 

oare despre Constantin Stere care a fost pentru unire în 1918 şi apoi a devenit unul dintre cei mai 

vehemenţi critici şi duşman al ”unirii Basarabiei cu România”?  

SERGIU ARTENE 

Născut la 28 septembrie 1974. Preşedinte al raionului Călăraşi. 

„În numele cetăţenilor din raionul pe care-l conduc şi în numele delegaţiei 

noastre exprim omagiul nostru pentru toti cei care au înfăptuit unirea, 

începând cu marele voievod Mihai Viteazul, continuând cu Cuza şi cu cei 

care au desăvârşit actul Marii Uniri din 1918. Sunt mândru că sunt român şi 

extrem de bucuros că particip la această mare sărbătoare a neamului nostru. 

La mulţi ani, dragi români, La mulţi ani, România!” 

Acest funcţinar al coaliţiei pro-europene şi unioniste de la guvernarea 

hotărăşte în locul locuitorilor raionului Călăraşi că ei, chipruile, toţi ca 

unul s-ar mîndri cu dezastrul de la 1859 şi cele următoare, cu falsa 

atribuire lui Mihai Viteazul a unirii care nu era unire etc. Unioniştii nu pot scoate nici o vorbă fără 

ca să mintă, să viclenească. Aşa au fost toate „unirile” lor făcute în spatele poporului şi împotriva 

lui. Unionismul dovedeşte încă odată că el nu poate fi decît mincinos. 
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TUDOR IAŞCENCO 
Directorul ziarului regional „Cuvântul” din Rezina. Preşedinte al 

Asociaţiei Presei Independente.  

“Aştept cu nerăndare ziua de duminică 27 martie, întrucât se 

împlinesc 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România şi voi 

participa alături de cei cu suflet românesc la festivităţile anunţate: 

mai întâi la pelerinajul tradiţional de la Cimitirul central ortodox 

din str. Armenească, unde sunt înmormântaţi 11 deputaţi în Sfatul 

Ţării, apoi la cele din centrul capitalei. 

Pentru realizarea acestei cauze (unirii), eu cred, trebuie de lucrat 

încă mult, consecvent, pe alte căi şi cu alte metode, mai eficiente decât aceste marşuri.” 

La manifestaţiile de duminică 27 martie 2016 au fost observate diferite categorii – liberali, 

unionişti, purtători de tricoloruri şi alţii de acelaşi gen (activişti anticreştini, activişti pro-

homosexualitate care, de altfel, alcătuiau marea majoritate a participanţilor) – numai nu persoane cu 

suflet „românesc”. 

TUDOR UNGUREANU 

Născut pe 24 aprilie 1963 în satul Căpriana, raionul Străşeni. Artist al Poporului 

RM. 

„În 2018 vom face Unirea şi ne vom întâlni toţi în Europa.” 

 „Suntem aici ca să apropiem actul unirii care a avut loc în 1918!” 

Fără a contesta marile merite artistice ale dlui T. Ungureanu şi ale formaţiei 

dumnealui, sîntem nevoiţi să amintim că folclorul nu este politică, iar politica nu 

este folclor. Mai mult chiar, în cadrul cărei parade gay din Europa doreşte dl 

Ungureanu să ne întîlnim ? Cunoaşte oare dl Ungureanu vreun folclor în Europa care să fie măcar 

cît 10% din folclorul românesc ca diversitate, ca artistism, ca profunzime, ca expresie de valori 

autentice creştine ? Europa a ucis toate artele folclorice: cu cît mai multă integrare europeană , cu 

atît mai puţin folclor autentic. Da, cultură pseudo-folclorică, folclor comerical, manele – da, va găsi 

în Europa. 

A aborda problemele geopolitice dintre marile puteri (căci acesta este nivelul problemei „Unirea”) 

prin prisma folclorului este cel puţin o nesăbuinţă. De fapt, este crimă. Pentru început, una morală 

care, dacă se insistă asupra ei, poate deveni una împotriva neamului. 

VALERIU DULGHERU 
Şef department UTM, profesor universitar, doctor habilitat. 

“Şi eu am fost promotor al ideii unirii cu România prin integrarea în 

Uniunea Europeană. Pe fundalul decurgerii lucrurilor din rău în tot mai 

rău unirea cu România s-ar putea să pară unica soluţie de salvare. 

Şi totuşi sper în marea minune a Reîntregirii, care se va realiza în a. 

2018. Doar reunirea cu Patria-Mamă ne-ar mai putea salva!” 

Practic, toţi membrii sectei unioniste recunosc că „Unirea” se poate 

aştepta numai atunci cînd moldovenii vor fi aduşi în mod artificial la 

anaghie, la starea de a-şi lua lumea în cap. Adică, ei recunosc că pentru moldoveni „unirea” este un 

rău, este un rău întrucîtva mai mic decît răul catastrofal, răul unei tragedii naţionale, răul, practic 

absolut. Iar răul absolut este Satan. Cine atunci este răul un pic mai mic decît acesta ? Vreun drac 

sau vreo slugă a acestuia ? De fapt, să nu uităm că unionismul este o sectă antihristică, anticreştină. 
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Iar viclenia satanică tocmai şi constă în manipularea oamenilor cu momeala răului mai mic, atunci 

cînd Binele, Adevărul ei Îl exclud cu desăvîrşire. 

VALERIU OSTAŞ 
Consilier, primăria oraşului Căuşeni, director al „Casei Limbii Române” din 

Căuşeni. Preşedinte al Filialei Căuşeni a F.D.R.M. 

„Cea mai acută şi dramatică stare trăită de lumea din Republica Moldova nu 

este sărăcia, lipsa locurilor de muncă, corupţia şi altele de acest gen, ci criza 

lipsei de identitate civică. Toate tentativele conducerii din România de a-i trezi 

pe compatrioţii dintre Prut şi Nistru din letargia mioapă a căutării de sine, cu 

regret, se soldează cu nesemnificative schimbări a atitudinii faţă de fraţii din 

Ţară şi nicidecum identificare cu aceştia ca etnie. 

Este foarte român conaţionalul nostru din Basarabia atunci când urmează să i 

se acorde cetăţenia română pentru a merge în Europa să câştige sau pentru a se bucura din plin de 

marea, de muntele de peste Prut etc. Cu regret, în celelalte cazuri el este moldovean şi nimic mai 

mult.” 

Cea mai cunoscută tentativă de ”a-i trezi pe compatrioţii de peste Prut”  a fost între anii 1918-1940. 

Minciună şi regim de ocupaţie colonial – două elemente esenţiale ale ”tentativei” pe care statul 

român nu le-a recunoscut nici pînă astăzi.  

Moldovenii, cu mici excepţii cunoscute, nu au uitat de acesta nici pînă astăzi. 

Iar unioniştii, cum recunoaşte V. Ostaş, regretă foarte mult că moldovenii nu uită…  

VALERIU PELIVAN 

Istoric, pedagog, director al Colegiului de Construcţii din Chişinău. 

“Ideea Unirii astăzi este în mare parte compromisă. Eu cred că România este 

unica şansă a Republicii Moldova de a ajunge în marea familie a popoarelor 

europene avînd acces liber la cultura şi valorile unei civilizaţii autentice. Privesc 

optimist la această idee. 

Şi, părerea mea, este că drumul spre Europa este prin România.” 

 

Unirea întotdeauna a fost compromisă. Cine a compromise-o? Statul roman. 

Cît priveşte valorile ”familiei europene”, atunci le putem din plin ”admira” – distrugerea familiei, 

credinţei, propaganda desfrîului şi homosexualităţii, dezastru economic (în perioada 2009 – 2015 

acesta s-a numit ”Moldova -ţară de succes” – autor Angela Merkel).  

VASILE DOBROGEANU  
 Născut în 1956 în satul Copăceni, raionul Sîngerei. Este lector al  Universităţii Pedagogic de Stat 

“Alecu Russo” din Bălţi, catedra de istorie. 

“Pentru a consemna ziua de 3 martie am organizat conferinte ştiintifice cu 

participarea istoricilor de la Chişinau şi a profesorilor şi elevilor din localitate, 

precum şi un concurs de eseuri despre Marea Unire pentru elevi şi studenti.” 

În calitatea sa de istoric de ce dl Dobrogeanu ascunde de studenţii săi modul în 

care a fost căpătată de către camarila de la Bucureşti (refugiată pe atunci la Iaşi) 

„Marea Unire” cu Republica Democratică Moldovenească ? Îi învaţă el oare pe 

studenţi despre faptul cum militarii români i-au adus pe deputaţii Sfatului Ţării sub baionete în sala 

de şedinţe înconjurată de trupele regale ? Că deputaţii s-au zbătut ceasurti în şir numai să nu voteze 

„unirea”, căci ştiau prea bine că vor fi amăgiţi şi că această unire nu pitea fi decît condiţionată, ca 
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expresie a unui rău mai mic ? Sperăm că studenţii dlui Dobrogeanu să afle adevărul nu numai 

despre „Marea Unire”, dar şi în general despre valorile adevărate ale vechiului popor român, dar 

mai ales despre adevărata istorie a Ţări Moldovei. 

VICTOR ALEXEEV  
Născut la 07 aprilie 1966 în raionul Ştefan Vodă. În trecut ofiţer-criminalist al 

Comisariatului de Poliţie Ştefan Vodă, comisar adjunct pentru activitate 

operativă al  Comisariatului din acelaş raion. 

“Am fost, sunt şi voi fi de acord cu refacerea unitaţii neamului romanesc prin 

reunirea libera a Romaniei cu Republica Moldova. Mi-am asumat cu mulţi 

ani in urma şi imi reconfirm cu aceasta ocazie obligaţia morala şi patriotica 

sa susţin indeplinirea revendicarilor cuprinse în Pactul pentru Basarabia, 

care servesc interesele statului naţional român.” 

Dar cum rămîne, dle Alexeev, cu interesele moldovenimii ? Aşa numitul 

„Pact pentru Basarabia” nu serveşte nu că interesele moldovenilor, dar nici interesele românilor, ci 

numai şi numai pe cele ale oligarhiei locale de la Bucureşti ca slugă fidelă a finanţei globale anti-

hristice. Prin această declaraţie acest unionist îşi reconfirmă fidelitatea faţă de adevăraţii stăpîni ai 

României – cele mai negre forţe ale lumii. 

VICTOR GREBENŞCICOV 

Originar din Siberia, dar stabilit în Republica Moldova. Romanist, 

profesor de română la Casa Limbii Române şi de limba spaniolă la 

A.S.E.M. A fost consilier prezidenţial, iar aproape 20 de ani a fost 

membru al Partidului Popular Creştin Democrat. 

“Ceea ce putea să facă Moldova atunci, în 1991, în condiţii mai 

complicate decât cele existente azi, ar fi o soluţie pentru Republica 

Moldova. Deci, reunificarea cu România ar oferi integrarea în 

Uniunea Europeană, în NATO cu toate consecinţele benefice, 

securitatea.” 

Poate securitate pentru portofelele grase ale liderilor unionişti şi pro-

europeni de la Chişinău. Transformarea Moldovei într-un poligon pentru manevrele armatei NATO, 

aduce consecinţe benefice/ de securitate doar pentru contribuabilul american. 

VLAD MISCHEVCA 

Născut la 14 martie 1963 în satul Mingir, raionul Hînceşti. 

Conferenţiar cercetător, istoric.  

“Prutul a devenit un hotar politic care a rupt Republica Moldova 

de neam şi desparte două părţi ale unui întreg.” 

Prutul a devenit hotar politic care apără moldovenimea de invazia 

Apusului, de molima necruţătoare a unionismului antinaţional şi 

amoral. Acest hotar apără ce încă mai poate fi salvat de 

deznaţionalizarea prin descreştinare, de acel proces ucigător care de 

un veac şi jumătate se desfăşoară la Apus de Prut. 

Sau, domnule profesor, ai cumva alte date de prin laboratoarele 

ideologice ale finanţei globale antinaţionale, deci şi antiromâneşti ? 
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VITALIE PRISĂCARU 

Vicepreşedinte al Asociaţiei „Tinerii Moldovei”. Student. 

„În campania noastră informaţională „Unirea înseamnă”, noi le prezentăm 

cetăţenilor beneficiile proiectului de unire. Şi ne pregătim să iniţiem un 

referendum, în care majoritatea populaţiei îşi va exprima dorinţa de a se uni cu 

România.” 

Reformatorii pro-occidentali şi unionişti au alungat 1/3 din populaţia ţării din 

ţară, au redus pragul minim de particpare pentru validarea referendumurilor, aşa 

se pregătesc ei de referendum. Poate faceţi refendum doar în sediul lui Ghimpu şi 

Plahotniuc ?! 

GHEORGHE  E. COJOCARU 

Născut la 8 februarie 1963. Director al Institutului de istorie, stat şi drept al 

Academiei de Stiinţe a Moldovei. 

„Mai rămân doi ani până la centenarul UNIRII. În 2018 vom marca 100 de ani de 

la Marea Unire. Eu cred că trebuie să fim pregătiţi cu toţii pentru o reeditare a 

actului unirii, dacă nu în 2018, atunci în anii exact următori. Cred că ar fi un 

moment prielnic, este o necesitate vitală pentru naţiunea română să îşi refacă 

unitatea naţională”. 

Unirea din 1918 nu a fost susţinută de majoritatea covîrşitoare a moldovenilor. Dl Cojocaru ar 

trebui să explice cu ce scop trupe ale armatei române au înconjurat clădirea în care au fost aduşi sub 

baionete membrii Sfatului Ţării în ziua semnării a aşa zisului Act al unirii. Cîte mii de basarabeni au 

salutat pe străzi semnarea acestui act ?! Sau, măcar, cîteva zeci ? 

MARIA (BULAT) SAHARNEANU  

Născută la 18 februarie 1954. Jurnalistă, crainic şi comentator la radio 

“Vocea Basarabieiu”. 

„Dintr-un punct de vedere - da - tricolorul spune că în Republica 

Moldova sunt români, dar pe de altă parte însemnul distinctiv de pe el - 

stema RM - sapă la diferenţierea noastră…  Cred că asistăm la o 

zădărnicie, la un sacrificiu fără de noimă, dar care bate ţăruşi în 

mentalitatea populaţiei din RM. Deja sunt generaţii educate în baza 

conceptului “Republica Moldova - patria mea” şi va fi greu să fie 

convinse că tricolorul cu stema RM a fost o soluţie temporară. Cu cât 

mai repede ne vom regăsi sub un singur tricolor, cu atât mai bine pentru naţiunea română." 

Prin extremismul său monstrous M. Saharneanu ne convinge că Moldova trebuie să revină la 

însemnele statale ale lui Ştefan cel Mare şi Sfînt care, fireşte, nu erau actualul tricolor. 

ION PALADII 

Născut la 10 octombrie 1984 în satul Chişcăreni, raionul Sîngerei. Interpret de 

cîntece populare. Artist Emerit. 

„În România, drumurile nu sunt cu gropi, poţi să mergi normal. Au început să 

construiască din ce în ce mai multe autostrăzi. Drumuri mai bune, asta înseamnă 

unirea!” 

De fapt, drumurile sînt mai bune cînd le repari, nu cînd transformi ţara în colonie. 

Asta o ştie şi un copil de la grădiniţă.  
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Anexă 

DATE DIN PRESA ROMÂNEASCĂ 

Ilie Şerbănescu, reputat savant economist din România: 

▪ Au dispărut, în ultimii 24 de ani, peste 1200 de întreprinderi productive: fabrici, 

uzine, combinate, cooperative, sisteme de irigaţii şi cîte altele! În România, primul război 

mondial + al doilea război mondial + cutremurul din 1977 nu au distrus 1200 de 

întreprinderi. Politicienii ultimilor 24 de ani au reuşit performanţa! 

▪ Nu există bani pe gratis, asta e o poveste de adormit copii.  

▪ Multinaţionalele, care reprezintă braţul economic armat al Imperiului Atlantist, vor 

continua şi intensifica în anii următori o adevărată politică a pământului pârjolit, al cărei 

obiectiv nu este doar acapararea unui maximum de resurse exportabile (energie, minerale, 

cereale, lemn, apă şi resurse umane, de la exportul creierelor – “brain drain” – până la 

munca sezonieră în industria agroalimentară, la personal paramedical şi la forţa de muncă 

sexuală) la un preţ cât mai scăzut, cum se întâmplă în general în toate regimurile coloniale, 

ci şi DISTRUGEREA (chiar gratuită) A TUTUROR RESURSELOR CE NU POT FI 

ACAPARATE în întregime pe termen scurt şi care ar risca să cadă apoi în mâna eurasiatică 

pe termen mediu. (Menţiune Ce-i cu noi? – AICI E VORBA MAI ALES DE RESURSELE 

IMENSE DE APĂ POTABILĂ PE CARE ROMÂNIA LE ARE ÎN SUBTERAN ŞI PE 

CARE AMERICANII VOR SĂ LE DISTRUGĂ PRIN POLUARE – PRIN FRACTURARE 

HIDRAULICĂ / EXPLOATARE A GAZELOR DE ŞIST!) 

▪ Controlul rusesc în Europa de Est n-a distrus economia locală, i-a întârziat 

dezvoltarea sau poate n-a racordat-o la progresul tehnologic, dar n-a desfiinţat-o. La 

antipozi, s-au situat influenţa şi controlul britanic sau olandez. Imperiul britanic n-a adus 

bani de acasă, ci a dus bani acasă! A trăit pe seama teritoriilor cucerite, le-a extras seva 

sistematic şi masiv. Chiar şi după ce le-a eliberat politic! Occidentul întreg trăieşte şi acum 

pe seama fostelor dar şi actualelor colonii devenite periferii de sine stătătoare cu numele. 

 

Factologie 

▪ Un studiu realizat anul acesta de către Transnational Institute pentru Comisia de 

Agricultură din cadrul Comisiei Europene atrage atenţia asupra fenomenului de "acaparare" 

a terenurilor agricole din Europa de Est de către cetăţeni străini din afara UE, analizând, 

totodată, şi cât teren a fost cumpărat de cetăţeni ai Uniunii Europene, dar din alte ţări decât 

acelea în care se află terenurile. Potrivit studiului, România este unul dintre statele care au 

vândut cele mai mari suprafeţe străinilor.Potrivit studiului (în care se menţionează că 

România nu are date oficiale despre acest fenomen, autorii folosind date obţinute din diverse 

alte surse), în jur de 20%-30% din terenul arabil al ţării aparţine cetăţenilor străini din UE, în 

timp ce alte 10% aparţin unor persoane rezidente în alte state decât cele UE. Altfel spus, din 

estimările Transnational Institute, aproximativ 5,3 milioane de hectare (40% din 

aproximativ 13,3 milioane de hectare) sînt exploatate de străini. 

▪ Populaţia rezidentă a ţării a scăzut la începutul anului trecut la nivelul înregistrat în 

1969, de circa 20 de milioane de locuitori. Cel mai semnificativ "val" de emigrări s-a 

înregistrat în 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, principala destinaţie 

la acea dată fiind Spania. În prezent, cei mai mulţi români care au plecat din ţară pentru o 

perioadă de cel puţin un an au ales Italia. 

▪ "Pe parcursul perioadei 1989-2012 populaţia stabilă a României s-a redus cu peste 

3,1 milioane de locuitori. Mai mult de 77% din sporul negativ al populaţiei rezidente 
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(stabile) din această perioadă a fost determinat de emigraţie", se arată într-un raport al 

Statisticii. 

▪ În ultimii 24 de ani s-a consemnat şi o accentuare a procesului de îmbătrânire a 

populaţiei. Vârsta medie a populaţiei a urcat de la 37,8 ani în 2002 la 40,9 ani în 2013, în 

contextul în care persoanele cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani erau cei mai numeroşi în 

rândul emigranţilor, la nivelul anului 2012. 

▪ Natalitate în picaj accentuat: România se află în al 26-lea an de declin demografic. 

Dacă la începutul anului 1990 România avea 23,2 milioane de locuitori, în anul 2015 are o 

populaţie de sub 20 de milioane. 

▪ Creşterea ratei sinuciderilor: 8 persoane s-au sinucis pe zi, în 2011, în România, 

potrivit unui raport al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. 

▪ Practicarea unui sistem de învăţământ total neperformant: dacă în 1930, potrivit 

recensământului, în România numărul analfabeţilor era de 9,8 milioane de persoane, iar în 

perioada comunistă, analfabetismul fusese aproape eradicat, în prezent, România a ajuns din 

nou ţara cu cei mai mulţi analfabeţi din Europa, cu peste 2 milioane. La bacalaureatul din 

iunie 2012, la 54 de licee din România niciun elev nu a reușit să promoveze examenul 

maturității. În 2013, rata medie de promovabilitate la examenul de bacalaureat a fost de 

55,4%. 

▪ Neantizarea teritoriului naţional. Vânzarea şi concesionarea de terenuri cetăţenilor 

străini, în baza unor legi inacceptabil de permisive. S-a terminat cu „Nu ne vindem ţara!”. 

Jupuirea României prin retrocedări frauduloase de bunuri imobile – case, terenuri/munţi, 

păduri etc. – chiar şi sate întregi(!) cu bisericile şi cimitirele lor, pădurile defrişate masiv 

imediat după dobândirea lor în instanţă  

▪ Despăgubiri uriaşe, urmare a unor supraevaluări exagerate – permise de o legislaţie 

special concepută pentru jaf şi acordate inclusiv cetăţenilor străini, printre care chiar şi 

moştenitori ai unor hortişti şi criminali de război(!). 

▪ Desfiinţarea industriei: site-ul http://www.ziar15minute.net/2013/04/04/ prezintă o 

listă, cuprinzând 1256 de mari întreprinderi româneşti, cu peste 1000 de angajaţi pe unitate, 

unele ajungând la mai mult de 10.000 de salariaţi, care au fost distruse, falimentate sau 

privatizate fraudulos de către guvernele care s-au perindat la conducerea ţării în ultimii 25 

de ani. În “strategia” haotică a politicilor economice româneşti de după ’90, singura 

certitudine predictibilă a fost corupţia. 

▪ Cheltuieli imense din bugetul de stat pentru achiziţii păguboase dictate din exterior – 

fregate, avioane, armament etc. Un sistem financiar bolnav, cu o economie subterană uriaşă 

– în anul 2013, reprezenta 40 de miliarde de euro, cu un mecanism de impozitare fiscală 

neeficient – în 2010 evaziunea fiscală a fost de 10 mld. Euro – şi având funcţionari corupţi 

până la cel mai înalt nivel – vezi cazul fostului şef al ANAF Sorin Blejnar.  

▪ Cu împrumuturi uriaşe la bănci (instituţii financiare) precum FMI şi BM – aflată la 

zero în 1989, la începutul anului 2010, la sfirsitul anului 2015 – 89 miliarde euro 

▪ Slăbirea Bisericii Ortodoxe Române: Ortodoxia este percepută ca religie naţională în 

România, în primul rând datorită faptului că 86,8% din populație este de această credinţă 

(conf. recensământului din 2002) 

▪ Scoaterea religiei din şcoli.  

▪ Acceptarea pe teritoriul României a activităţii tuturor cultelor, sectelor, mişcărilor 

religioase esoterice – gen Biserica Scientologică, şi a grupărilor spirituale –gen MISA -

http://www.9am.ro/tag/persoane.html
http://www.9am.ro/tag/romania.html
http://www.9am.ro/tag/raport.html
http://www.ziar15minute.net/2013/04/04/impresionant-
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“Mişcarea pentru Integrarea Spirituală în Absolut”, iniţiată de Gregorian Bivolaru şi bazată 

pe practici sexuale neotantrice).  

▪ Presiuni şi sprijin material din partea unor cercuri oculte din exterior pentru 

dezvoltarea în România a mişcărilor de emancipare a homosexualilor, având ca efecte 

directe disoluţia instituţiei familiei şi subminarea moralei creştine. 

▪ Europa „salvatoare” nu ne-a salvat niciodată de la nimic ci, dimpotrivă, ne-a 

condiţionat (de exemplu, recunoaşterea Independenţei de la 1877, de încetăţenirea evreilor), 

ne-a vândut (la Ialta), ne impune norme (discriminarea pozitivă a minorităţilor – evrei, 

ţigani), penalităţi etc, deci nu ne va „salva” nici acum! 

 

 


