LA 98 DE ANI AI ACTULUI UNIRII DE LA CHIȘINĂU
Departe de gândul de a mă “lustrui”, vorba Poetului nostru Absolut, dar găsesc
de cuviință să spun mai întâi, că sunt român basarabean, basarabean nu “moldovean”,
expulzat în Martie 1974 de la Chișinău “pentru naționalism românesc și propagare a
culturii occindentale la radio si televiziune”, precum și ca “dușman al poporului
moldovenesc”! Deși un astfel de popor nu există!...
Doresc să se mai știe că ceea ce am a spune în continuare are ca titlu “98 de ani ai
Actului Unirii de la Chișinău ”. Comemorare ce nici de data asta nu ne dă prilej de
euforie, ci de doliu național!...
Deși, prin traco-geto-daci, prin Doina și Miorița, basarabenii se află acolo unde se
afla de când lumea!
Drept care, din punct de vedere istoric și național, nu e corect, normal și cu atât
mai mult, românește, să-i băgăm pe basarabeni, nord-bucovineni și herțeni în categoria
“românilor de pretutindeni”!
Un lucru e cert: Reîntregirea teritorială a României în granițele ei firești de la
1600 și 1918 nu se face, cum se zice, din cuza rusofonilor și rusofililor de la Chișinău, în
frunte cu zișii președinți și premieri de zisă țară!... Plus cei 101 ziși deputați!... Ca să nu
zic “paraziți socilai”, cum se zice! 101, la câteva milioane de locuitori!
Rostesc cuvântul Reîntregire și, pentru nimic în lume, nu mi s-ar învârti limba să
zic “Republica Moldova”, ca un al doilea stat românesc!... Nici “Muscalii de-a călare”,
cum le zicea rușilor Eminescu în nemuritoarea-i Doină, cu “De la Nistru pân-la Tisa”,
n-au îndrăznit de-a lungul a 106 ani de ocupație să-i zică Basarabiei … “Moldovă”, ci,
“Bessarabscaia Gubernia”!
De unde, încă și încă o dată, protestul categoric al Asociației Mondiale “Pro
Basarabia și Bucovina” contra lipsei totale de românism a guvernanților bucureșteni în
problema problemelor românești: readucerea la tara-mamă România a Basarabiei,
Nordului Bucovinei și Herței Dorohoiului!...
…Mi s-ar putea obiecta că, chipurile, ce pretenții se pot avea la niște rătăciți ca
Snegur, Lucninschi, Voronin, Timofti, când Ion Iliescu și Petre Roman nu au vrut să
facă Reîntregirea la 1990 și 1991?!... Când “neamțul” (!), cum se vrea Kalus Iohannis,
ca președinte al României îl asigura, la Bruxelles, pe ocupantul ucrainean Piotr
Poroșenko de susținere în conflictul Kievului cu Moscova?...
Când același Iohannis, și tot la Bruxelles, cerea cu totală lipsă de scrupule
“europenizarea” zisei Republici Moldova în afara României!... Altfel zis: “noi românii,
voi basarabenii”!
În plus, auzind la radio, cu dezgust total, nesăbuințele antiromânești privind
născocitul holocaust evreiesc din România anilor 1941-1944, nesăbuințe debitate în
Israel de președintele Iohannis, mi-am adus aminte de zicerea: “Iartă-l Doamne, că nu
știe ce face”!..
Nu-mi rămâne decât să regret că la chemarea mea, în turul 2 al ultimelor alegeri
prezidențiale, “Pro Basarabia și Bucovina” a făcut campanie electorală pentru Klaus
Iohannis!

… Ce să mai zicem dar de un Titus Corlățean, de un Gabriel Basarabescu, de un
Vasile Dâncu care, la Radio România Actualități, îi numeau pe românii nord-bucovineni
“minoritate națională” și “ucraineni de origine română”?!...
Să nu știe acești repetenți la Istoria Neamului ce înseamnă colonizare rusoucraineană și deportare în fund de Siberii?!...
Să nu fi citit și ei pe undeva că statisticile de până la 1775 nu atestă în Arboroasa niciun
ucrainean!... Iar în Basarabia de până la 1812 – nici un rus!
Să nu fi auzit ei, fie și de la subsemnatul, că abia după ce Iosif al II-lea de
Habsburg scuti acest ținut de impozite și de serviciul militar pentru 50 de ani, dat fiind
faptul că în Rusia milităria ținea până la 25 de ani, ucrainenii începură să dea năvală ca
lacustele în Arboroasa?!... Și pentru că acesti venetici slavi nu puteau rosti diftongul
“oa” Arboroasa deveni “Bucovină”!... Adică, “țară a făgetului”, de la rusescul “buc”
(fag)!
… Ca fondator și animator de 42 de ani al Asociației Mondiale “Pro Basarabia și
Bucovina”, cu sediul la Paris și cu zeci de mii de membri în 25 de țări ale lumii, inclusiv
în România unde, la 11 Ianuarie 1990 am adus-o ca filială, spre sfarșitul anului 1993
număra pe tot cuprinsul țării 180 de filiale cu peste 100.000 de membri cotizanți!
Formidabil! Din păcate, atunci, nu și acum!
Un singur exemplu de formidabilitate de neuitat! În ziua de 28 Noiembrie 1990, la
72 de ani de la readucerea Bucovinei la țara mamă – România, în Piața Centrală a
orașului Alba Iulia, mi-a fost dat să vorbesc în fața a 15.000 de români adunați de Pro
Basarabia și Bucovina de atunci, din cele 10 provincii românești! Inculsiv, deci,
Basarabia, Nordul Bucovinei și Herța lui Gheorghe Asachi!
Ceea ce mă și face să afirm categoric că, prin numele ce-l poartă și scopul ce-l
urmărește, Reîntregirea teritorială a României, această formidabilă formațiune
asociativă este profund politică!
Căci, poate fi oare o politică mai politică decât politica refacerii României în
granițele ei mai mult decât bimilenare?!
Și dacă-i așa, și așa este, mă întreb: De ce, adicătelea, de această adevărată
politică națională trebuie să se ocupe de decenii “Pro Basarabia și Bucovina” și nu
președințiile, guvernele și parlamentele României?
... Actul Final de la Helsinki privind zisa “inviolabilitate” a granițelor de
după cel de-al doilea război mondial?! Să fim serioși! Unde-i Uniunea Sovietică?...
Unde-i Jugoslavia lui Tito?... Unde-i Germania zis democrată?... Unde-i
Cehoslovacia lui Dupcek?... Unde-i diplomația românească a reîntregirii...
… Găsesc de cuviință să mă refer la încă o nesăbuință anti românească: TVRi!...
Televiziune ce, prin răufăcătoarele ei emisiuni de ridicare în slavi a “fugiților” din Țară
în căutarea ziselor “copite de cai morti”, “a reușit” (!) să instige la înstrăinare circa
3.000.000 de români din interiorul Țării și din Basarabia!... Exemple ce mă fac să mă
întreb dacă nu cumva acest TVRi are ca scop, ascuns, repopularea, ascunsă, a României
cu tot felul de venetici nepoftiți?!...
Sunt ferm convins că această televiziune, pretins internațională, trebuie să
devină națională pentru cei fugiți de acasă și să transmită pentru zisa străinătate

doar ce-i pozitiv în interiorul țării și nu lăudăroșeniile deșarte ale celor ce și-au
părăsit și-și mai părăsesc locurile de baștină!...
Cum sunt, de exemplu, medicii “dezertori” cu grămada!
... Nenorocul nostru al românilor a făcut ca nu numai de la 1944, ci și de la 1990
încoace, să nu avem guverne cu adevărat naționale care să pună deschis în fața lumii
problema reîntregirii teritoriale a României!...
În Euorpa nu va fi dreptate și pace atâta timp cât Moscova și Kievul nu ne vor
restitui tot ce ne-au furat prin pactul Ribbentrop-Molotov, nul și neavenit până și pentru
Kremlin!
Cât despre sus-pușii noștri de azi de la Cotroceni, de la Casa Poporului și de la
Palatul Victoriei, aceștia, nu au dreptul să întoarcă, la infinit, spatele istoriei noastre celei
adevărate dintre Nistru, Tisa, Dunăre și Marea Neagră!...
Așa să ne ajute Dumnezeu!
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