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DIN CETĂȚENII REPUBLICII MOLDOVA SÎNT

ÎMPOTRIVA

UNIRII

CE ÎNSEAMNĂ UNIREA CU ROMÂNIA?
 nirea cu România înseamnă că tu vei
U
rămîne fără neam și țară.
U
 nirea cu România înseamnă distrugerea
și dispariția Republicii Moldova.
 nirea cu România înseamnă că țara
U
noastră se va transforma în cîteva județe
de periferie.
U
 nirea cu România înseamnă că tot
patrimoniul și averea țării va trece în
mîinile străinilor.
 nirea cu România înseamnă că
U
moldovenii vor înceta să existe ca popor
independent.
U
 nirea cu România înseamnă că vom
pierde zeci de mii de locuri de muncă la
buget și în administrație.

 nirea cu România înseamnă că vom
U
fi lipsiți de propria istorie, memorie și
identitate moldovenească.
 nirea cu România înseamnă că jandarmii
U
români vor veni aici să fie stăpîni.
 nirea cu România înseamnă că moldovenii
U
vor deveni „rudele sărace” ale românilor.
 nirea cu România înseamnă că vom
U
deveni poligon militar pentru trupele NATO,
iar tinerii noștri vor fi mobilizați pe fronturi
de război.
 nirea cu România înseamnă preluarea
U
forțată a mii de hectare de pămînt și
gospodării.
 nirea cu România înseamnă că vom
U
pierde definitiv nordul Moldovei, Gagauzia,

Transnistria.
 nirea cu România înseamnă că va fi
U
război civil, pentru că mulți moldoveni
se vor împotrivi.
 nirea cu România înseamnă că cei
U
care au furat țara și capitala vor scăpa
de pedeapsă.
 nirea cu România înseamnă că vom
U
fi numiți proștii lumii, fiindcă am cedat
propria țară.
 nirea cu România înseamnă că trădăm
U
memoria lui Ștefan cel Mare, care
a fost un mare patriot al statalității
moldovenești.
 nirea cu România înseamnă că ne
U
trădăm pe noi înșine și nu am meritat
independența din 1991.
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SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE TOATE AMBASADELE ȘI
REPREZENTANȚELE DIPLOMATICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Pe 10 martie 2018, la Iași au fost adunați toți
primarii care au votat simbolic „unirea”, pentru a
discuta organizarea acțiunilor îndreptate împotriva
Republicii Moldova, pe întreg teritoriul țării. Este
inadmisibil tupeul Bucureștiului care face presiuni
asupra primarilor din Republica Moldova pentru a
semna așa-zisa declarație de „unire”. Aceste acțiuni
au un caracter organizat, și reprezintă o implicare
directă a României în politica internă a Republicii
Moldova. Sub diferite pretexte, cum sînt cele refe-

cu armele în mîini (inclusiv deputați în Parlamentul
Republicii Moldova din partea UTA Găgăuzia). Sînt
declarații ale deputaților Adunării Populare a Găgăuziei, care la fel condamnă unionismul și atenționează
asupra riscurilor provocate de acest fenomen. România se implică direct atît în politica externă, cît și
în cea internă a Republicii Moldova prin organizarea unor provocări, dar și prin toleranța manifestată
față de acțiunile și declarațiile dușmănoase ale unor
politicieni români. Mai mult decît atît, România nu
recunoaște frontiera
cu Republica Moldova și nici etnia moldovenească.
La Chișinău, chiar
în luna martie curent, se va desfășura
un marș antistatal, la
care va fi proclamată
unirea cu statul vecin. Marșul va fi organizat de ONG-urile din România și se
depun eforturi de a
aduce oameni și din România. Există semnale că la
24 martie va fi organizat un campionat de fotbal la
care se vor aduna organizațiile Ultras, Noua Dreaptă, Legiunea de Fier, Zimbru-Ultras. La campionat
ar putea avea loc mari confruntări și ciocniri violente. Există informații că aceste echipe extremiste vor
destabiliza situația la Chișinău și vor ocupa Parlamentul Moldovei. La mitingul unioniștilor din 25
martie 2018 se așteaptă un număr considerabil de
oameni, care vor fi aduși din țară, în special din satele ale căror primării au semnat declarația de unire.
La fel de periculoasă este participarea veteranilor și
militarilor români care împărtășesc ideile unionis-

CEEA CE SE ÎNTÎMPLĂ ASTĂZI ESTE O
EXPANSIUNE A ROMÂNIEI, FENOMEN
CE POATE PROVOCA DESTABILIZAREA
SITUAȚIEI INTERNE DIN MOLDOVA
ritoare la ajutoarele acordate de România și Uniunea Europeană, România promovează o politică
de dezinformare, de corupere a reprezentanților
administrației publice locale, presei și a societății.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, accentuează
posibilitatea unui război civil în cazul forțării notei
cu ideea unionistă și menționează că foarte mulți
cetățeni, organizații și forțe din societate nu susțin
această idee și cred într-o Moldovă suverană, independentă și inalienabilă. Guvernul Moldovei este
paralizat, serviciilor speciale li se interzice să stopeze mișcările antistatale. Din partea UTA Găgăuzia se aud voci care cheamă la apărarea Autonomiei

mului, ceea ce constituie o sursă sigură de provocări
și instabilitate pentru moldoveni.
Se așteaptă o lovitură de stat similară scenariului de la Odessa și Kiev. Politica României constă
în nerecunoașterea statului Republica Moldova,
nerecunoașterea limbii oficiale din Constituție –
limba moldovenească, nerecunoașterea moldovenilor ca etnie. Acesta este un genocid cultural și o
implicare dură în treburile interne ale Moldovei.
Ne
adresăm
tuturor
ambasadelor
și
reprezentanțelor diplomatice de pe teritoriul Republicii Moldova, dar și Oficiului ONU din Republica
Moldova cu solicitarea de a se implica în stoparea
acestor provocări și presiuni din partea României
asupra organelor statului și persoanelor cu funcții
de demnitate publică.
Facem apel către cetățenii Republicii Moldova
de a începe o campanie de colectare a semnăturilor
pentru a ataca România la Curtea Internațională de
Justiție de la Haga.
Ceea ce se întîmplă astăzi este o
expansiune a României, fenomen
ce poate provoca
destabilizarea
situației interne din
Moldova, mai ales
în condițiile în care
Republica Moldova
are pe teritoriul său
un conflict armat
înghețat.
Nicolae PASCARU
Președintele Mișcării Naționale „VOIEVOD”

DECLARAŢIILE DE „UNIRE” SÎNT ADOPTATE
PE ASCUNS ŞI PRIN MINCIUNĂ

În ciuda tuturor încercărilor de a oferi un caracter de grandiozitate şi multitudine aşa-ziselor declaraţii „de Unire”, adoptate în ţară, mecanismul de adoptare
a acestora, folosit de adepţii lichidării Moldovei, este imperfect şi generează mai
multe eşecuri. Deseori, aceste declaraţii sînt semnate de persoane străine, ba chiar
sînt cazuri cînd semnăturile sînt luate „din pod”.
Astfel, s-a dovedit a fi un fals faimoasa noutate-senzaţie precum că recent în
satul de baştină al preşedintelui Igor Dodon, Sadova, declaraţia de unire cu România ar fi fost adoptată printr-o majoritate de voturi. În realitate, în ajunul adoptării
declaraţiei, lîngă Primăria satului au staţionat cîteva microbuze cu drapele româneşti, iar cetăţenii care au sosit cu aceste microbuze au şi constituit mulţimea de
actori ai evenimentului. Localnicii au fost anunţaţi că, în curînd, la Primărie va
avea loc un concert. Noutatea despre concertul ce urma să aibă loc s-a răspîndit
repede prin sat şi cetăţenii au început a se aduna lîngă Primărie. Totuşi, în loc de
concert, acolo îi aştepta primarul satului cu cîțiva unionişti care i-au îndemnat
să semneze declaraţia de susţinere a unirii cu România. Văzînd ce se întîmplă,
mai mulţi săteni au preferat să plece din sală, în acelaşi timp alţii au început să se
indigneze – de ce primarul nu a organizat o întrunire generală a satului. Organizatorii evenimentului îi împiedicau să vorbească prin strigăte şi fluierături. Sătenii
sînt convinşi că primarul s-a temut să organizeze o întrunire generală, deoarece
ştia că ideea de unire nu este acceptată de majoritatea locuitorilor din Sadova. O
minciună peste minciună: în timp ce primarul spune că, chipurile, în susţinerea
iniţiativei au fost adunate 500 de semnături ale sătenilor, cei din Sadova spun că

DESEORI, ACESTE DECLARAŢII
SÎNT SEMNATE DE PERSOANE ABSOLUT
STRĂINE, BA CHIAR SÎNT CAZURI CÎND
SEMNĂTURILE SÎNT LUATE „DIN POD”.

pentru prima dată aud ca în sat să se colecteze unele semnături. În acelaşi timp,
unii adepţi ai aşa-numitei uniri, numărul cărora în sat nu depăşeşte cîteva zeci de
persoane, recunosc fără ruşine consătenilor că sînt remunerați pentru acest lucru.
„Uite în aşa condiţii s-a produs aşa-zisa semnare a declaraţiei de unire la Sadova: pe ascuns şi prin minciună. Este clar de ce s-a produs anume aşa: din cauza
lipsei de susţinere din partea sătenilor, din frică de a fi prinşi cu minciuna. Le-a
fost pus acest obiectiv, or miza este mare: Sadova este satul de baştină al preşedintelui Republicii Moldova. Totuşi, intenţiile de lichidare a Moldovei nu vor avea
sorţi de izbîndă. Unionismul va trece, iar Patria va rămîne. Moldova are viitor!”, a
comentat evenimentul deputatul Partidului Socialiştilor, originar şi el din Sadova,
Corneliu Furculiţă.
Trebuie să amintim că Sadova a fost primul sat care a adoptat declaraţia întru
susţinerea statalităţii Moldovei. Ştafeta de la satul de baştină al preşedintelui a fost
preluată de sute de localităţi din toată ţara, numărul acestora, la ora actuală, fiind
de circa 300. Vom menţiona totodată că, anterior, chiar şeful statului a declarat că
zeci de declarații ale unioniştilor nu sînt mai mult decît o farsă.

JANDARMUL ROMÂN NU VA FI LA NOI STĂPÎN!
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UN FRONT NAȚIONAL

ÎN VEDEREA PROTEJĂRII STATALITĂȚII MOLDOVENEȘTI
Adresarea Președintelui Republicii Moldova,
Igor Dodon, cu privire la amenințarea unionistă.

Mișcarea unionistă poate avea și
deja are un efect invers – de mobilizare
a cetățenilor în apărarea statalității
moldovenești. Patria e prețuită mai ales
atunci cînd este amenințată din exterior, de
forțe care doresc distrugerea și dispariția
noastră.
Zilnic în adresa mea vin mesaje din
teritoriu, în care oamenii se arată indignați
și revoltați de acțiunile antistatale ale
unioniștilor susținuți din exterior, dar și de
suportul tacit oferit lor din interior.
Numai într-un stat cu voință politică
paralizată e posibil ca în primării să
fie semnate acte anticonstituționale, de
lichidare a statalității și independenței.
Inacțiunea organelor de stat înseamnă
suport direct, fie și ascuns, al activității
antistatale a unioniștilor.
În asemenea circumstanțe de pericol
iminent pentru țară și populație, declar că
voi răspunde pozitiv miilor de solicitări
de mobilizare a cetatenilor și daca situatia
va iesi de sub control pe 25-27 martie,

eu, ca șef de stat, voi forma un Front
National, pentru a oferi o platformă de
rezistență tuturor cetățenilor Republicii
Moldova care sunt împotriva unirii și care
vor sa păstreze statalitatea și identitatea
moldovenească.
Ceea ce ne unește pe noi, indiferent de
etnie sau preferințe politice, este iubirea
pentru Moldova, pentru Patria noastră.
Anunț și autoritățile locale, și străine
implicate în procesele anticonstituționale
și antistatale, că acțiunile lor vor avea
efect de bumerang și în ultimă instanță
vor întări identitatea moldovenească,
numai că, concomitent, ar putea genera
reacții foarte negative față de puterea
centrală din Chișinău și față de exponenții
imperialismului și ai politicii revanșarde
din statul vecin.
Republica Moldova și România pot
rămîne state-prieteni. De ce insistați
ca reacția de apărare a cetățenilor să le
transforme în state aflate în dușmănie?

ŞAPOVALOV: UNIONISMUL ÎNSEAMNĂ TRĂDARE DE PATRIE
Oricine şi orice ar spune despre unionism ca despre o anumită idee sau punct de vedere, trebuie să pornim, mai întîi de toate, de la obiectivul final al unionismului – lichidarea
statalităţii Republicii Moldova, anularea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia.

Există două viziuni răspîndite cu privire la
subiectul unionismului.
Un grup de politologi şi politicieni, care
consideră că problema unionismului ar fi supraestimată. Un adevăr există în astfel de afirmaţii. În ciuda unei prelucrări intense timp de
30 de ani a populaţiei Moldovei de către serviciile ideologice şi speciale româneşti, peste
70 la sută din populaţia ţării noastre păstrează
imunitatea faţă de coroziunea unionistă şi se
pronunţă pentru păstrarea şi consolidarea statului moldovenesc modern. Această idee nu este
acceptată de majoritatea elitei moldoveneşti,
care şi-ar dori păstrarea şi pe viitor a împuternicirilor, a statutului şi a funcţiilor deținute.
Dar, există şi o viziune contradictorie. Autorităţile Moldovei sunt transformate în zombie
din cauza ideii de integrare europeană şi nu fac
nimic pentru a dezvolta în generaţia tînără sentimentul de patriotism moldovenesc şi respect

nal şi stat prieten pentru țara noastră – Federaţia Rusă, unde se află la muncă majoritatea
compatrioților şi unde se află principalele pieţe
de desfacere pentru producţia agricolă moldovenească.
O astfel de politică conduce la degradarea
de mai departe a economiei moldoveneşti şi în
exodul populaţiei apte de muncă din ţară.
Este bine ştiut că într-o ţară cu probleme
economice şi sociale mereu se dezvoltă tot felul de idei şi organizaţii naţionaliste şi extremiste. Încercarea de a rezolva prin forţă problema privind “unirea cu România” va genera
incontestabil un război civil şi se va solda cu
dezintegrarea ulterioară a statului moldovenesc. Ceea ce am avut deja la noi în anul 1992,
cînd naţionaliştii din cercurile de conducere
moldoveneşti, prin politica lor negîndită, au
provocat un război civil la Nistru.
De aceea, statul este obligat să aibă o atitudine principial identică
atît în raport cu sepaÎNCERCAREA DE A REZOLVA PRIN FORŢĂ
ratismul, cît şi cu uniPROBLEMA PRIVIND “UNIREA CU ROMÂNIA” onismul. Şi primul, şi
al doilea fenomen sunt
VA GENERA INCONTESTABIL UN RĂZBOI
orientate spre lichidarea statalităţii moldoCIVIL ŞI VA CONDUCE LA DEZINTEGRAREA
veneşti.
Unionismul
STATULUI MOLDOVENESC.
este trădare de Patrie,
pentru că unioniştii dopentru propriul stat.
resc să distrugă statul, recunoscut de ONU şi
În instituţiile de învăţămînt este predat cur- alte structuri internaţionale.
sul de istorie a românilor, care are un caracter
Astăzi, poporul moldovenesc se numără
vădit antimoldovenesc şi antistatal şi de fapt printre cele două sute şi ceva de popoare feriformează şi educă cetăţeni nu ai Moldovei, ci cite (din mai bine de şase mii de naţiuni şi etnii
ai României. Anual, de la 5 pînă la 7 mii de din lume), care dispun de statalitate.
tineri moldoveni pleacă la studii în instituţiile
Astăzi, unioniştii, sub lozincile de integrare
de învăţămînt din România. Timp de opt ani în Uniunea Europeană, folosindu-se de problede zile, Alianţa pro-europeană promovează o mele existente în dezvoltarea social-economică
politică vădit rusofobă care creează probleme a ţării, răspîndesc ideea nocivă privind lipsa de
grave în relaţiile cu vechiul partener tradiţio- perspective pentru „proiectul moldovenesc”. Ei

susţin că moldovenii pot ajunge în Europa doar
prin unire la România. Şi, din păcate, această
idee găseşte sprijin din partea mai multor lideri
ai alianţei oligarhice pro-europene. Astfel de
idei trebuie contracarate.
Mai mulţi cetăţeni ai ţării, care se pronunţă
pentru păstrarea şi consolidarea statului moldovenesc, agreează politica, lozincile şi activitatea Partidului Socialiştilor din Republica
Moldova şi ale preşedintelui ţării, Igor Dodon,
în această direcţie.
Unionismul este periculos prin impactul său
distructiv asupra cugetelor tinerilor moldoveni, suprimă bazele ideologice ale existenţei
statului şi din acest considerent trebuie să fie
interzis.
Boris ŞAPOVALOV,
Doctor în filozofie, politolog
www.izborsk.md
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CUM A FOST PURIFICATĂ NAŢIUNEA ROMÂNĂ?
În lucrarea sa, autorul Vladimir Solonari,
remarcă ca ”originalitatea” proiectului românesc
de ”purificare națională” rezidă în alegerea unor
”provincii model” (Basarabia și Bucovina), în
care urma să fie realizată utopia naţiunii „pure“, în
condiţii de lucru „ideale“, prin abolirea completă a
statului de drept.
Recuperarea Basarabiei şi a Bucovinei s‑a
dovedit a fi deosebit de sîngeroasă. Satele prin
care trecea Armata română deveneau scenele unor
pogromuri de o cruzime apocaliptică. Într-un şir

Cum erau asasinaţi evreii din Basarabia
DE CĂTRE JANDARMERIA ROMÂNĂ
Guvernul Ion Antonescu a iniţiat o propagandă masivă,
îndreptată împotriva populaţiei de origine evreiască, spre sfârşitul
lunii iunie 1941.
Propaganda guvernului antonescian a făcut din evreii
basarabeni principalii vinovaţi pentru invazia Armatei Roşii în
Basarabia şi ocuparea regiunii istorice pe 28 iunie 1940. Armata
română se reîntorcea în Basarabia în iunie 1941, iar documente
din arhivele CNSAS arată că jandarmii români erau trimişi în
Basarabia cu ordine strict secrete de tipul „să adunaţi toţi evreii şi
să fie exterminaţi”.

în perioada OCUPAȚIEI ROMÂNE

26 iulie 1941 - 26 august 1944

Pe teritoriul Moldovei au fost

EXTERMINAŢI

50
peste

300
DE EVREI

peste

mii

DE ROMI

mii

Ceaușescu și ideologia României

Naționalismul român devine o parte a ideologiei
României în timpul lui Ceaușescu. Unul dintre primele acte
ale lui Ceaușescu a fost abolirea autonomiei maghiare din
Transilvania. În cărți și articole se promova intens ideea de
României Mari pînă la 1940. Chiar dacă Ceaușescu oficial
nu a pretins la teritoriile Basarabiei, acesta a fost avertizat de
către Brejnev să nu permită extinderea articolelor și lucrărilor
care promovează această idee.

de localităţi, civilii evrei, inclusiv copii, femei şi
bătrîni, erau concentraţi, duşi în afara satului şi
masacraţi.
Autorul ne arată felul în care ideea de „stat
naţional“ a fost edificată în sînul elitelor româneşti
prin diminuarea drepturilor politice ale celorlalte
grupuri etnice, definite tot mai mult drept „străine“,
în ciuda constrîngerilor impuse la Conferinţa de
Pace de la Paris, semnată de România în schimbul
recunoaşterii internaţionale pentru noile teritorii
incorporate, să respecte drepturile minorităţilor.

TEROAREA CAUZATĂ DE ROMÂNI
după anexarea din 1918
Imediat după anexarea Basarabiei din 1918, teritoriul acesteia a
fost invadat de către funcționari publici români vestiți pentru
coruptibilitatea sa. În satele Moldovei, jandarmii români se
considerau stăpîni, astfel luînd de
la oamenii simpli bunuri, animale
etc. Fiecare astfel de jandarm era
un mic rege în satul sau regiunea
sa; populația trebuia să se supună
necondiționat, sub amenințarea unei
pedepse corporale crude, desemnată la
discreția jandarmului, de obicei, pînă
când persoana își pierdea conștiința.

Citate ale martorilor din perioada 1918-1925:
Ordinul emis de comandantul
localităţii Edineţ: „Fiecare trebuie să stea locului – cu faţa spre
comandant şi, zîmbitor, să-şi scoată căciula și să se închine pînă la
pămînt; pînă la instruirea populaţiei
şi executarea întocmai a ordinului,
cascheta mea de comandant se va
plimba pe un băţ şi toată lumea este
datoare să o salute”.

Membrul Sfatului Ţării,
scriitorul N. Alexandri:
„Ţara noastră geme de la un hotar la
altul; atîta fărădelege, batjocură, umilire
de care n-a mai fost de secole; vremurile
absolutismului ţarist ne par aproape
rai”…
„Masa noastră ţărănească, cea care
numără aproape 2 milioane de oameni,
este în întregime atît de indignată de

Ordinul comandantului or. Bălţi: „Ordon
locuitorilor, atît bărbaţi, cît şi femei, cînd mă
vor întîlni pe mine sau pe ofiţerii mei, să treacă de pe trotuar, făcînd trei paşi pe şosea şi, cu
faţa veselă, să ne salute. Pentru neexecutarea
acestui ordin, cei vinovați vor fi pedepsiţi cu
nuiaua de trei ori pînă la starea de inconştienţă”. publ. În ziarul „Adevărul de Basarabia”,
13/VII-1919.
politica românizatorilor noştri, încît
visează în cu tot dinadinsul la separare de
România; ea este gata să se alăture oricui,
numai de s-ar separa de România”.
„Dacă un singur ureadnic rus făcea să
geamă o voloste întreagă, ce poţi spune
despre 5-6 jandarmi români cazaţi în
fiecare sat şi care nu se aşează la masă
fără ca găinile şi puii să nu se rînduiască
cu raţele şi alte vietăţi”.

NEW YORK TIMES DIN 16 DECEMBRIE 1925

CITIZENS MUST SALUTE RUMANIAN
OFFICER; Commandant’s Hat to Be
Paraded So Bessarabian Villagers
Can Practice.

În ediţia „New-York Times” din
16 decembrie, 1925, titlul de articol:
„Cetăţenii sînt impuşi să-i salute pe
ofiţerii români: ţăranii basarabeni sînt
învăţaţi să se închine caschetei comandantului”.

UNIREA ROMÂNIEI CU MOLDOVA
ar accelera autonomia maghiară

În România, ungurii ardeleni nu sunt bine
văzuți, ba chiar sunt tratați foarte adesea de
sus și numiți “români”, cuvînt de hulă, dar nu
mai mult decît atunci cînd în România numim
o persoană stupidă, un “găgăuță”, negîndindune că în acest fel insultăm ”glorioasa” natiune
a găgăuzilor.
Unirea nu va fi însă o simplă înghițire a
Basarabiei de către România. Chiar fiind
proromâni, politicienii moldoveni care vor
fi împinși spre unire vor dori să păstreze un
statut special al actualei Republici Moldova în
cadrul României. Deși majoritatea populației
moldovene vorbește româna, specificitățile
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culturale sunt evidente, iar limba rusă ar
continua să aibă un statut special chiar și după
unire. În aceste condiții, autonomia maghiarilor
din Ardeal va deveni, la rîndul ei, cel puțin la fel
de reală ca și cea a găgăuzilor din Moldova, sau
cea, de formă încă nedefinită, a Transnistriei.
Unirea cu Moldova ar precipita, așadar, prin
forța lucrurilor, autonomia maghiară. Nu
s-ar putea anula autonomia deja caștigată a
găgăuzilor, dar, în același timp, nu li s-ar putea
refuza maghiarilor un statut identic. Detaliu
despre care politicienii de la București evită
să vorbească, deși unii dintre ei se mîndresc că
sunt ardeleni… sau olteni.
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MILITARI ROMÂNI ÎNFĂPTUIESC „UNIREA” DIN 1918

EVREI DEPORTAȚI SUB SUPRAVEGHEREA
UNUI SOLDAT ROMÂN

octombrie 1941

Maghiarii din România pretind autonomie pentru Transilvania
Trei partide politice din România au prezentat, la începutul acestui
an, iniţiativa de acordare a autonomiei pentru Ţinutul Secuiesc şi a unui
statut special pentru regiunea Parţium, situată la nordul Transilvaniei.
Aceste cerinţe sînt stipulate în declaraţia Partidului Civic Maghiar, Partidului Popular Maghiar din Transilvania şi „Uniunii Democrate a Maghiarilor din România”. În afară de drepturile de autonomie şi stabilirea

graniţelor istorice ale Ţinutului Secuiesc, partidele revendică un statut
similar pentru limba maghiară cu cel al limbii române. Din aspect etnic,
secuii sînt apropiaţi maghiarilor şi reprezintă o minoritate naţională în
Transilvania. Pînă în anul 1918, Transilvania a făcut parte din Imperiul
Austro-Ungar, la momentul actual aici locuiesc circa 1,3 mln. de maghiari, ceea ce echivalează cu 6,5% din întreaga populaţie a României.

Efectul domino: Transilvania ar putea urma exemplul Cataloniei
Deputatul din Mureş, Biro Zsolt, este de părere că autonomia ar fi o
soluţie pentru conflictul dintre românii şi maghiarii din România. Acesta a scris o postare în reţeaua de Facebook, în care menționează că autonomia pentru Transilvania este o variantă de luat în calcul, invocînd,
în acest context, exemplul Spaniei (Cataloniei) şi Italiei (Lombardia şi
Veneto).

- Soluţia este Autonomia! Catalonia, Lombardia, Veneto - cele trei
regiuni europene, care sînt cele mai vizibile astăzi (dar putem continua
cu scoţienii, irlandezii sau un partid regional din Polonia), care transmit
şi astăzi un mesaj important pentru Transilvania. Pe baza tendinței şi a
atitudinii statelor naționale europene, se poate trage concluzia că autonomia este legitimă şi pozitivă!, a indicat deputatul.

Ungaria este puternică: Orban a promis sprijin şi grijă maghiarilor din Transilvania
- Ungaria este suficient de puternică pentru a-şi asuma răspunderea pentru situaţia etnicilor maghiari din Transilvania, a declarat primministrul maghiar, Viktor Orban în cadrul unei vizite în judeţul Cluj al
României cu ocazia inaugurării unui templu catolic, restaurat cu susţinerea Budapestei. El a amintit că, începînd cu anul 2014, maghiarii care
trăiesc în Bazinul Carpatic beneficiază de o politică naţională transfrontalieră, prin care menţin legătura cu patria – Ungaria.

- Noi, ungurii, vom avea un viitor şi vom putea să ne protejăm comunitatea, clădirile şi patrimoniul intelectual doar dacă ne unim. Vom
avea un viitor dacă vom crea condiţii pentru ca voi să puteţi trăi în ţara
în care doriţi. Europa occidentală - din neglijenţă sau naivitate - şi-a ascuns simbolurile religioase şi şi-a întors spatele de la cultura proprie,
fără să-şi dea seama că, făcând acest lucru, renunţă la propriul viitor, a
declarat Viktor Orban.
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SOCIETATEA GĂGĂUZĂ SE PRONUNŢĂ PENTRU - INTERZICEREA UNIONISMULUI

REZOLUŢIA CONSILIULUI AUTORITĂŢILOR REGIONALE ŞI LOCALE, ÎN
FORMAT LĂRGIT, AL ADMINISTRAȚIEI UTA GĂGĂUZIA, PRECUM ŞI A
VETERANILOR FORMĂRII REPUBLICII GĂGĂUZE ŞI REPREZENTANŢILOR
SOCIETĂȚII CIVILE.
Noi, participanţii Consiliului auto- pentru autodeterminare externă” şi “Cu
rităţilor regionale şi locale, în format privire la cursul ulterior de dezvoltare
lărgit, al administraţiei UTA Găgăuzia, a vectorului de politică externă a ţării”,
precum şi a veteranilor formării Repuadoptăm prezenta Rezoluţie:
blicii Găgăuze şi reprezentanții socie1. Ne pronunţăm pentru păstratăţii civile din Găgăuzia, în calitate de rea şi consolidarea necondiţionată
reprezentanţi ai poporului multinaţio- a statutului de neutralitate, suvenal al Găgăuziei, în diverse domenii de ranitate și democraţie a Republicii
activitate şi în viața țării,
Moldova, condamnăm politica de stat
- fiind preocupaţi de viitorul paşnic promovată de statul vecin – Republica
al generaţiei actuale şi viitoare ale po- România – ce vizează anexarea Repuporului Găgăuziei şi Republicii Moldo- blicii Moldova şi este în mod deschis
va,
şi evident încuviinţată şi susţinută de
- reiterînd ataşamentul Găgăuziei, demnitarii de rang înalt din Parlamentul
ca parte componentă a Republicii Mol- şi Guvernul ţării noastre.
dova, pentru păstrarea şi consolidarea
2. Cerem conducerii Republicii
Republicii Moldova în calitate de stat Moldova să vină cu o condamnare
independent, neutru, democratic, suve- publică a sprijinului aspiraţiilor şi
ran şi integru,
acţiunilor unioniste ale oficialilor şi
- reieşind din necesitatea de respec- persoanelor publice din statul vecin
tare a principiilor:
– Republica România – care înaintează
а) de edificare şi consolidare a statu- în mod agresiv pretenţii teritoriale faţă
lui de drept;
de statul nostru şi promovează o polib) de afirmare a democraţiei şi con- tică destructivă, avînd drept scop final
solidare a concilierii naţionale în socie- lichidarea Republicii Moldova ca stat
tate şi în stat;
independent.
c) de respectare a drepturilor şi li3. Cerem conducerii Republicii
bertăţilor omului şi ale cetăţeanului, Moldova să condamne public susţinedar şi a drepturilor colective inalienabi- rea aspiraţiilor şi acţiunilor unioniste
le ale popoarelor;
ale funcţionarilor şi persoanelor pud) de respectarea strictă a normelor blice din cadrul autorităţilor publice
Constituţiei, a Legii “Cu privire la sta- locale din Republica Moldova, pretutul juridic special al Găgăuziei (Ga- cum şi ale organizaţiilor şi asociaţiilor
gauz-Yeri)” şi ale Codului Găgăuziei social-politice care se pronunţă pentru
(Gagauz-Yeri),
lichidarea statutului de independenţă al
- fiind adepţii păstrării şi consolidă- Republicii Moldova şi aderarea acesterii identităţii naţionale a popoarelor şi ia la statul vecin România.
reprezentanţilor minorităţilor naţionale,
4. Cerem Ministerului Justiţiei
care locuiesc pe teritoriul ţării noastre, din Republica Moldova să reprime şi
- condamnînd indiferenţa anticon- să stopeze, pe teritoriul ţării, activitastituţională şi criminală a structurilor tea partidelor şi altor formaţiuni socialpublice din ţara noastră, responsabile politice, care îşi propun drept obiective
pentru respectarea normelor Constitu- de program lichidarea statului Repuţiei şi ale altor legi ale statului nostru, blica Moldova şi anexarea acesteia la
precum şi pentru protecţia şi consolida- România.
rea statutului independent şi suveran al
5. Cerem organelor procuraturii,
Republicii Moldova,
MAI şi SIS ale Republicii Moldova
- exprimînd voinţa poporului Găgă- să reprime activitatea antistatală,
uziei, expusă în cadrul referendumuri- anticonstituţională şi criminală pe
lor generale din 05 martie, 1995 “Cu teritoriul ţării noastre a cetăţeanului
privire la aderarea la UTA Găgăuzia” României, dl T. Băsescu, dar şi a prişi din 02 februarie, 2014 „Cu privire la marilor şi consilierilor din unele locastatutul amînat al poporului Găgăuziei lităţi ale ţării noastre, care au semnat

aşa-numita declaraţie “de unire” a Republicii Moldova cu România.
6. Cerem Parlamentului, Guvernului şi Preşedintelui Republicii
Moldova să întreprindă de urgență următoarele acţiuni:
а) adoptarea unei legi care ar interzice ocuparea înaltelor funcţii de stat din
Republica Moldova de către persoane
cu cetăţenie dublă;
b) operarea de amendamente şi
completări la Codul Penal al ţării, care
ar prevede răspundere penală pentru
promovarea şi apelurile la lichidarea
Republicii Moldova ca stat independent şi suveran şi anexarea acestuia la
Republica România, adică pentru aşanumita „unire”;
c) operarea de amendamente şi completări la Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
precum şi alte acte normative care ar
stipula că renegarea statalităţii Republicii Moldova reprezintă un motiv independent pentru demitere şi un factor de
incompatibilitate cu funcţia deţinută.
7. Venim cu apel către Preşedintele Republicii Moldova, dl Igor Dodon, de a aplica sancţiuni personale
şi a declara persoane non-grata pe
teritoriul Republicii Moldova ideologii unionismului în ţara noastră, domnii
Traian Băsescu şi George Simion.
8. Îndemnăm conducerea Uniunii
Europene, a Constiliului Europei,
OSCE, Statelor Unite ale Americii,
Republicii Turcia şi Federaţiei Ruse
să condamne revendicările agresive ale
Republicii România pentru anexarea
de facto a statului Republica Moldova
– stat-membru al ONU, recunoscut de
comunitatea internaţională.
9. Mandatăm Liderul (Başcanul)
Găgăuziei, precum şi Adunarea Populară a Găgăuziei de a adresa un
apel oficial faţă de Republica Turcia,
Federaţia Rusă şi OSCE de a deveni garanţii realizării necondiţionate a
statutului amînat al poporului găgăuz
pentru autodeterminare externă în cazul
modificării de către Republica Moldova a propriului statut.
10. Recomandăm Liderului (Başcanului) Găgăuziei să constituie un Consiliu Obştesc pentru Securitatea Politică,
Economică şi Ecologică a Găgăuziei în
scopul reacţionării operative la eventu-

alele pericole pentru funcţionarea eficientă a Autonomiei politice găgăuze în
componenţa Republicii Moldova, dar şi
în scopul apărării integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova.
11. Declarăm responsabili pentru
realizarea strictă a voinţei poporului
Găgăuziei, exprimate în cadrul referendumului din 02 februarie, 2014, şi
prin Rezoluţia congresului deputaţilor
de toate nivelurile din Găgăuzia din 22
februarie, 2014 (se anexează), pe Preşedintele Adunării Populare a Găgăuziei
de comun cu Adunarea Populară.
12. Facem apel către Liderul (Başcanul) Găgăuziei, către Adunarea Populară şi Comitetul Executiv al Găgăuziei
de a convoca congresul deputaţilor de
toate nivelurile şi legislaturile din Găgăuzia pentru 17 sau 24 martie, 2018, la
care ar fi puse în discuţie şi dezbătute în
fond problemele abordate la prezentul
for în afara agendei declarate, precum
şi realizarea prevederilor Rezoluţiei
congresului de deputaţi de toate nivelurile din Găgăuzia din 22 februarie,
2014.
13. Declarăm anul 2018 drept centenarul Ocupaţiei româneşti a teritoriului Basarabiei.
14. Obligăm Adunarea Populară
şi Comitetul Executiv al Găgăuziei
să elaboreze planuri de activităţi privind realizarea prevederilor prezentei
Rezoluţii, precum şi desfăşurarea unor
acțiuni comemorative în localităţile Găgăuziei, prilejuite de centenarul ocupării de către România a teritoriului Basarabiei şi publicarea acestora pe paginile
web oficiale, în termen de două luni.
15. Mandatăm Adunarea Populară a Găgăuziei să adreseze copii ale
prezentei Rezoluţii conducerii Republicii Moldova, Organizaţiei Naţiunilor
Unite, Uniunii Europene, Consiliului
Europei, OSCE, Congresului autorităţilor locale regionale al Consiliului Europei, Federaţiei Ruse, Republicii Turcia,
precum şi misiunilor diplomatice, acreditate în Republica Moldova.
s. Tomai, raionul Ceadîr-Lunga,
UTA Găgăuzia (Gagauz Yeri),
Republica Moldova
24 februarie, 2018.

„UNIREA” SEAMĂNĂ VRAJBĂ ÎNTRE MOLDOVENI
Argumentul „unirii”, care este des folosit în retorica politică a multor politicieni din Moldova este de fapt, în viziunea mea, o recunoaștere publică
a impotenței politice. Nu poate un conducător de vîrf al țării să tolereze asemenea fenomen precum este unionismul, și să poată în același timp
să țină la Moldova, la poporul moldovenesc și să-i pese de soarta acestei țări.

Înțeleg că discuțiile aprinse la acest subiect ar viza
oarecum dispute aprinse între oameni cu viziuni diferite
la un singur subiect – dezvoltarea Moldovei. Cu regret
însă constat că oponenții din tabăra unionistă nu au niciun
argument pentru dezvoltarea țării doar decît că lichidarea
Moldovei este visul lor secular. Pe de altă parte, stataliștii
propun idei asupra politicii externe, interne, politicii
sociale și economice, etc.
În acest caz, urmărim un discurs steril din partea
unioniștilor care cred că doar distrugînd statalitatea
Moldovei de peste jumătate de mileniu și predînd toate
atribuțiile de conucere ale țării românilor vor căpăta liniște
sufletească și bunăstare.
Moldovenii în calitate de națiune titulară sau cel mai
mare grup etnic din Moldova, nu pot tolera veșnic pozițiile
extremiste și agresive ale unor grupuri etnice minoritare
precum sînt românii din Moldova. Am să amintesc
doar că în România atunci cînd a fost fondat Partidul
Moldovenilor în frunte cu ex-primarul orașului Iași,

Constantin Simirad a fost de urgență numit ambasador
în Cuba, iar partidul a fost lichidat. La fel, în 2006-2007
a fost constituită Asociația Moldovenilor din România,
cea de-a 39-a comunitate de moldoveni din toată lumea,
care în urma primirii delegației Asociației în Parlamentul
Republicii Modlova, a fost lichidată în mod de urgență.
La acest capitol, Republica Moldova are un exemplu cum
poate proceda în cazuri similare, dar și un exemplu negativ
de lipsire de drepturi a etnicilor moldoveni dintr-o țară
străină.
Fenomenele unioniste de azi învrăjbesc cetățenii
Moldovei. Unionismul este un fenomen nociv, pericols
pentru Moldova, care poate duce inclusiv la război civil
pe Nistru. Unionismul deschide calea spre independența
Găgăuziei și a Transnistriei, iar asta este un scenariu foarte
sumbru pentru Republica Moldova.
Sunt sigur că valul unionist, pompat serios financiar încă
de la începuturile independenței, precum și sprijinit prin
alte instrumente ascunse cu caracter politic, demonstrază

nedorința României de a ne
avea drept stat vecin și partener
regional, iar în aceste condiții
noi trebuie să revizuim agenda
bilaterală și poziția noastră față
de relațiile cu acest stat.
Moldova este a moldovenilor,
a tuturor cetățenilor Moldovei. Noi trebuie să ne facem
ordine acasă, noi trebuie să ne apărăm interesele naționale,
noi trebuie să ne apărăm și să ne dezvoltăm suveranitatea,
precum și să întregim țara și națiunea moldovenească.
Avem o națiune distinctă de cea română, avem limba
moldovenească, cultura moldovenească, și cel mai
important – dorința de a trăi în pace și bună înțelegere cu
toate țările, fără amestec din afară.
Moldova a fost, este și va fi!
Dumitru ROIBU,
Președintele Mișcării de Tineret
“Urmașii lui Ștefan”
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ÎMPOTRIVA

UNIRII

DIN CETĂȚENII REPUBLICII MOLDOVA SÎNT

250
ÎN DOAR 3 SĂPTĂMÎNI

de localități din Moldova au condamnat
„declaraţiile de Unire cu România”
INCLUSIV:

Consiliul raional Ocnița
Municipiul Bălți
Municipiul Comrat
Briceni
Lipcani
Ocnița
Frunză
Otaci
Rîșcani
Costești
Soroca
Vatra
Florești
Mărculești
Аnenii Noi
Basarabeasca
Ștefan-Vodă
Cantemir
Ciadîr-Lunga
Vulcănești
și multe altele...

UNIREA
NU VA TRECE
JANDARMUL ROMÂN NU VA FI LA NOI STĂPÎN!
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UNIONISMUL ÎI CORUPE pe mulţi dintre tinerii noștri,
îi mancurtizează, îi îndepărtează de propria Patrie.
Trebuie să punem capăt acestui CURENT

VENINOS.

Trebuie să interzicem unionismul prin lege.

ORICE PATRIOT AL MOLDOVEI NU VA TĂCEA,
ci își va apăra țara și prin vorbe, și prin fapte, dacă va trebui!

Vom spune ferm:

JANDARMUL
ROMÂN
NU VA FI
LA NOI STĂPÎN!
NOI NU VOM PERMITE DISTRUGEREA ȚĂRII NOASTRE,
Republica Moldova! Noi vom opri pericolul unionist.

MOLDOVA ESTE PATRIA NOASTRĂ
și o vom proteja cu toate mijloacele existente.

Suntem convinși,
Editat de ”Publicația Perioadică Socialiștii” S.R.L
Fondator - Partidul Socialiştilor
din Republica Moldova
№8 (200)

MOLDOVA ARE VIITOR!
Ziarul este înregistrat la Camera
Înregistrării de Stat la 15.03.2012 cu
nr. 1012600009380

Adresa redacţiei: Republica Moldova, MD-2005, mun.
Chişinău, str. Columna, 148/1,
tel. 022-81-78-71, e-mail: info@socialistii.md

ISSN 1857-4629
Tiparul este executat la ”Edit Tipar Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Feredeului, 4.
Com. nr.306 Tiraj total — 50000ex.

