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Ape tulburi
Rom=nia navigheaz` \n prezent \n
ape tulburi [i \nvolburate. De la r`s`rit
este pus` la \ndoial` chiar existen]a
Rom=niei. Voronin reia tezele interbelice
ale Cominternului: Rom=nia este ultimul
imperiu al Europei. Consecin]a logic` a
comuni[tilor: trebuie destr`mat acest
imperiu, \n cadrul c`ruia sufer` nenum`rate popoare! Popoare gen olteni,
munteni, b`n`]eni, ardeleni, maramure[eni, [i nu neap`rat pe ultimul loc
\n list` - moldoveni. Principalul ideolog
al „moldovenismului“ - Vasile Stati sus]ine c` Unirea din 1859 nu este
valabil`. Iar pe cea din 1918 o consider`
de-a dreptul ocupa]ie [i agresiune
militar`. Voronin vorbe[te despre
„Moldova lui {tefan cel Mare“ - de la

Carpa]i p=n` \n Transnistria - bine\n]eles, sub sceptrul s`u marxistleninist.
De la vest vine un alt uragan: o
crim` este nejudecat` ajunge s`
transforme politicile privind imigra]ia
din Italia [i d` peste cap principiul
european al libert`]ii de circula]ie.
Aceea[i crim` dezl`n]uie o furtun`
mediatic` din care Rom=nia iese \nc` o
dat` zdren]uit`.
Nici \n interiorul ]`rii rom=nii nu
sunt st`p=ni. O serie de [mecherii
parlamentare \i las` pe „rom=nii de
pretutindeni“ pretutindenari ai nim`nui.
Iar aceasta se \nt=mpl` la sfor`riile
inventatorului unei noi minorit`]i din
„imperiul Rom=nia“ - arom=nii, care

chipurile nici ei nu ar face parte din
neamul rom=nesc. Identitatea rom=neasc` dinde s` se dizolve cu ajutorul
unor catalizatori nemernici.
|n tot acest fream`t o oaz` de lini[te
poate fi g`sit` \n cimitirul de onoare al
osta[ilor rom=ni de la }iganca, din
st=nga Prutului, de poate fi v`zut \n
fotografia de mai sus. |ngrijit de preotul
Vasile Burduja, cimitirul eroilor rom=ni
pare s`-[i fi g`sit starea de normalitate.
Dup` ce \n perioada sovietic` a fost
ferm` de animale, acum a c`p`tat o
form` care asigur` respectul eroilor.
De[i la \nceput s-au g`sit c=]iva r`t`ci]i
care s` \ncerce s`-l profaneze, acum este
lini[te pentru eroii rom=ni de la }iganca.
George DAMIAN
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Italia limiteaz` libera
circula]ie \n Europa
Guvernul italian a adoptat sub presiunea mass-media un decret respins
de Parlamentul European care permite expulz`ri rapide
Crima de care este acuzat cet`]eanul
român de etnie rrom` Romulus Mailat a
declan[at o campanie de pres` f`r`
precedent \n Italia. Româniii care locuiesc [i
muncesc \n peninsul` de mai mul]i ani s-au
trezit brusc c` au devenit ]inte vii.
Reac]ionând sub presiunea mass-media
guvernul Prodi a adoptat un decret care
permite expulzarea rapid` a românilor din
Italia - dând astfel na[tere la o adev`rat`
campanie de „epurare“. |n schimb,
Parlamentul European s-a pronun]at pe 15
noiembrie \n favoarea reafirm`rii dreptului la
libera circula]ie \n spa]iul comunitar ca
principiu fundamental al Uniunii. Legislativul
comunitar a adoptat cu 306 voturi pentru, 86
\mpotriv` [i 37 de ab]ineri, o rezolu]ie
comun` privind dreptul cet`]enilor europeni
[i al familiilor lor de a circula [i se stabili
liber pe teritoriul UE, europarlamentarii
pledând, totodat`, pentru o mai bun`
integrare social` a rromilor [i promovarea
unor instrumente de con[tientizare privind
drepturile [i obliga]iile comunit`]ii rrome.

117 expulza]i
|n total 117 cet`]eni români au primit
notific`ri privind expulzarea din Italia \n cele
dou` s`pt`mâni care au trecut de la
adoptarea de c`tre guvernul acestei ]`ri a
unui decret ce stipuleaz` \ndep`rtarea
imediat` de pe teritoriul italian a cet`]enilor
comunitari care pun \n pericol securitatea
public`, transmite Rompres.
Dintre cei 117 cet`]eni români viza]i de
acest decret, adoptat de Guvernul Romano
Prodi (de centru-stânga) la 21 octombrie
a.c., unii au p`r`sit deja teritoriul Italiei [i
al]ii a[teapt` s` fie repatria]i, unii dintre
ace[tia din urm` fiind plasa]i \n centre de
arest preventiv, potrivit cifrelor furnizate de
Ministerul de Interne de la Roma, preluate
de cotidianul Corriere della Sera, care apare
la Milano. „Ac]ion`m cu metod` [i \n cadrul
reglement`rilor existente. Acord`m \ntâietate
expulz`rii persoanelor având precedente
penale grave [i care pot s` reprezinte, deci,
un pericol“, a declarat pentru ziarul milanez
prefectul regiunii Genova (nord-vestul Italiei), unde 20 de persoane fac obiectul

T``riceannu nu a reu[it
s``-l connvinng`` pe Prodi
m`surii de expulzare. Aceste cifre sunt \n
mod net sub estim`rile anun]ate de
autorit`]i cu ocazia adopt`rii decretului
men]ionat, când poli]ia avansa doar pentru
capitala Roma cifra de 1.500 de str`ini
pasibili de expulzare, \n timp ce comisarul
european pentru pentru afaceri interne [i
justi]ie, Franco Frattini, fost ministru \n
guvernul de dreapta condus de Silvio
Berlusconi (acum \n opozi]ie), vorbea,
potrivit presei locale, de „cel pu]in
4.000/5.000 de expulz`ri“.

Parlamentul
European,
nemul]umit
Parlamentul European a purtat \n prima
zi a sesiunii plenare din 12-15 noiembrie de
la Strasbourg, o dezbatere aprins` privind
libera circula]ie a persoanelor \n Uniunea
European`, \n lumina recentelor evolu]ii
privind comunitatea românilor din Italia.
Prezent la dezbateri, comisarul european
pentru justi]ie, libertate [i securitate, Franco
Frattini a fost solicitat s` se pronun]e \n
leg`tur` cu conformitatea cu legisla]ia

european` a decretului adoptat de guvernul
italian, ce permite expulzarea cet`]enilor UE
ce prezint` un risc pentru siguran]a public`,
dar [i s` dea explica]ii referitoare la unele
afirma]ii ale sale f`cute \n presa italian`.
|n discursul de deschidere, Frattini s-a
ar`tat \ngrijorat de recentele manifest`ri de
xenofobie din ultima perioad` din Italia [i a
respins ideea expulz`rilor \n grup, subliniind
c` orice \ndep`rtare a unui cet`]ean comunitar de pe teritoriul unui stat UE trebuie
s` se fac` \n baza unei decizii luate individual [i bine \ntemeiate, cu respectarea
drepturilor cet`]ene[ti.
„De[i Comisia European` nu va tolera
sub nicio form` xenofobia, ea recunoa[te
dreptul statelor membre de a lua m`suri
pentru siguran]a propriilor cet`]eni“, a spus
Frattini, ad`ugând c` „siguran]a [i
respectarea drepturilor omului trebuie s`
mearg` mân` \n mân`“.
Comisarul Frattini a primit critici dure
din partea unor parlamentari europeni, \n
special pentru declara]iile sale din cotidianul
Il Messagero din 2 noiembrie, \n care el
afirma c` persoanele care locuiesc \n tabere
improvizate de la periferia marilor ora[e pot
fi u[or trimi[i \n ]ara de origine dac` nu
pot s` fac` dovada unui loc de munc`.
Liderul Grupului Socialist din PE, Martin
Schulz, a spus c` acele declara]ii mai
degrab` au „exacerbat problema decât s`
contribuie la rezolvarea sa“. „Este
inacceptabil ca dl. Frattini s` se foloseasc`
de aceast` tragedie pentru a se profila el
drept un proeminent politician na]ional de
centru-dreapta“, a spus Schulz \n interven]ia
sa, repro[ându-i lui Frattini c` nu se ridic`
„la \n`l]imea misiunii sale“.
ßi liderul liberalilor din PE, Graham
Watson, i-a sugerat lui Frattini c` ar trebui
s` se concentreze mai mult pe responsabilit`]ile sale de comisar decât pe viitoarea
sa carier` politic`. Referindu-se la decretul
guvernului italian, Watson a apreciat drept
inacceptabil ca un stat UE s` rescrie dreptul
de liber` circula]ie a persoanelor \n Uniune,
prin acordarea de drepturi prefec]ilor de
expulzare \n regim de urgen]` (f`r` drept
de apel din partea persoanei vizate) a unor
cet`]eni UE.
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Românii de pretutindeni abandona]i \n Parlament
Proiectul de lege pentru românii de pretutindeni
s-a \mpiedicat \n Parlament de inven]ia etniei „aromânilor“
Deputa]ii au respins pe 24 octombrie
cererea de reexaminare a legii privind sprijinul
acordat românilor de pretutindeni formulat` de
pre[edintele Traian B`sescu, adoptând actul
normativ \n forma ini]ial`. Decizia a fost luat`
cu 145 de voturi „pentru“ [i 48 de ab]ineri din
partea PD [i PLD. Camera Deputa]ilor este for
decizional \n cazul acestei legi. Potrivit formei
ini]iale a legii, Departamentul pentru rela]ia cu
românii de pretutindeni va fi \n subordinea
Cancelariei primului ministru [i nu \n cea a
Ministerului de Externe. Traian B`sescu a
trimis Parlamentului o cerere de reexaminare a
acestui act normativ, \n care solicita s` se
explice mai clar ce categorii de cona]ionali pot
fi incluse \n denumirea de „români de
pretutindeni“, \ns` parlamentarii au preferat s`
nu includ` preciz`ri suplimentare.

Blocajul Canacheu
Legea privind sprijinul românilor de
pretutindeni, aflat` \n dezbatere la Camera
Deputa]ilor a fost blocat` de dorin]a deputatului
PD Costic` Canacheu de \nregistrare a unei noi
minorit`]i: aromânii. Respins` la promulgare de
pre[edintele Traian B`sescu, Legea românilor
de pretutindeni s-a \ntors \n Parlament pentru
a fi ref`cut`. Dou` chestiuni au fost esen]iale
\n aceast` dezbatere: cui urmeaz` s` i se
subordoneze \n viitor Departamentul pentru
Rela]ii cu Românii de Pretutindeni [i denumirile
sub care sunt cunoscu]i românii din afara
grani]elor.

Români versus filon
cultural românesc
Comisia pentru drepturile omului din
Camera Deputa]ilor a reanalizat proiectul de
lege [i a adoptat un amendament care prevede
c` „prezenta lege reglementeaz` drepturile
persoanelor de etnie român`, precum [i ale
celor care apar]in filonului cultural românesc,
respectiv rumâni, vlahi, valahi, aromâni,
macedoromâni, meglenoromâni, istroromâni,
moldoveni etc, din afara grani]elor României,
denumi]i \n continuare români de pretutindeni,
având ca scop men]inerea, promovarea [i
afirmarea identit`]ii lor culturale, etnice,
lingvistice [i religioase“.
Includerea românilor din afara grani]elor

]`rii \n „filonul cultural românesc“ - no]iune
destul de ambigu` pentru a fi inclus` \ntr-o lege
- reprezint` un compromis. Ideea din spatele
acestei preciz`ri este s` poat` fi acordat sprijin
[i românilor care nu sunt recunoscu]i ca
români \n ]`rile de origine - cum e cazul
„vlahilor“ din Valea Timocului. Serbia
recunoa[te minoritatea român` din Voivodina \ns` pe românii din Valea Timocului autorit`]ile
sârbe continu` s`-i denumeasc` „vlahi“ [i s`
refuze acordarea de drepturi.

Varianta Canacheu
Legea românilor de pretutindeni a fost
sus]inut` de PSD, PNL [i PRM - \ns` \n
rândurile deputa]ilor PD au existat \ndoieli cu
privire la introducerea aromânilor \ntre cei care
]in de „filonul cultural românesc“. Deputatul PD
Costic` Canacheu a pledat pentru men]inerea
formei proiectului de lege \n forma ini]ial`, f`r`
includerea amendamentului adoptat de Comisia
pentru drepturile omului: „Proiectul se refer` la
cei apar]in`tori filonului cultural românesc care
las` deschis` calea acelora care se consider`
apar]in`tori ai filonului s` se declare ca atare.
S` respingem acest amendament, pentru c`
este injust [i intr`m \ntr-o eroare major` prin
legiferarea acestor denumiri“.
Canacheu este [i pre[edintele Comunit`]ii
Aromâne din România, care pledeaz` pentru
ob]inerea statutului de minoritate na]ional` a
aromânilor \nc` din 2005. Vicepre[edintele
Comunit`]ii Aromâne din România, Stere
Samara a sus]inut la \nceputul acestui an c`
ob]inerea statutului de minoritate na]ional` ar
atrage dup` sine [i desemnarea de
reprezentan]i ai aromânilor \n Parlament,
precum [i ob]inerea anumitor fonduri.
Ion Caramitru, pre[edintele Societ`]ii de
cultur` macedono-român`, preciza fa]` de
aceast` atitudine la \nceputul anului c`
„sacrificând aceste adev`ruri istorice unor
conjuncturi politice de moment, cet`]eni [i fo[ti
cet`]eni români de origine aromâneasc`, grupa]i
\n asocia]ii neguvernamentale, \n ]ar` [i peste
hotare, au devenit ast`zi promotorii ideii potrivit
c`reia aromânii ar constitui, chiar [i \n
România, o minoritate na]ional` romanic`
distinct`, deosebit` prin limb` [i cultur` de
na]iunea român`“. Ace[tia au ajuns, dup` cum
sus]ine Ion Caramitru, chiar s` incrimineze
statul român pentru pretinsa lui vin` de a fi

Cannacheu modific``
idenntitatea rom
mânneasc``
\ncercat s`-i asimileze silnic pe aromâni, \n
spe]` de a-i fi românizat pe \nainta[ii lor, mul]i
fo[ti bursieri ai [colilor române[ti din Balcani
[i coloni[ti beneficiari ai \mpropriet`ririlor din
Cadrilater.

La pre[edin]ie
sau guvern?
|n motivarea re\ntoarcerii legii la Parlament,
pre[edintele Traian B`sescu a solicitat ca DRRP
s` intre \n subordinea pre[edin]iei. Deputa]ii au
preferat s` treac` DRRP \n subordinea
Guvernului, a[a cum a fost \n perioada 20002005. Deputatul PNL Mih`i]` Calimente a spus
referitor la ideea ca Departamentul românilor
de pretutindeni s` fie sub egida pre[edin]iei, c`
„pre[edintele ne creeaz` nou` probleme, celor
care suntem aici. M`car ca aceia care sunt \n
afara ]`rii s` nu aib` problemele [i scandalurile
pe care le avem noi \n ]ar`“.
„Din experien]a anterioar` v` spun c`,
scufundat \ntr-un minister, departamentul
func]ioneaz` mai greu. Când \i dai profilul [i
greutatea \n cadrul Guvernului, poate coordona
celelalte institu]ii. Poate func]iona cu foarte
bune rezultate pe modelul maghiar“, a precizat
deputatul PSD Titus Corl`]ean, ini]iatorul
acestui proiect legislativ. El a men]ionat c`
social-democra]ii au fost dispu[i s` fac` acest
compromis pentru a finaliza ‘odiseea interminabil` a acestui proiect de lege’, informând
c` pentru prima oar` s-a discutat despre acest
proiect de lege \n 2000, fiind alte dou` \ncerc`ri
\n 2003 [i 2004, când a fost pus \n sertar.
George DAMIAN
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Ofensiva
„moldovenizatoare“
a lui Vladimir Voronin
Pre[edintele de la Chi[in`u a declan[at o ampl` ofensiv` de imagine
prin care inten]ioneaz` s` impun` teoria stalinist` a moldovenismului
Pre[edintele moldovean Vladimir Voronin
a semnat un decret privind declararea anului
2009 drept „An al s`rb`toririi a 650 de ani
de la \ntemeierea statului moldovenesc“,
informeaz` Rompres. Potrivit textului
decretului, „\n legatur` cu \mplinirea, \n anul
2009, a 650 de ani de la \ntemeierea statului
moldovenesc independent [i reie[ind din
necesitatea cultiv`rii spiritului patriotic [i
\nt`ririi statalitatii Republicii Moldova, \n
temeiul art. 94 alin.(1) din Constitu]ia
Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii
Moldova a semnat un decret, prin care anul
2009 se declar` drept An al s`rb`toririi a 650
de ani de la \ntemeierea Statului
Moldovenesc“. Decretul prevede crearea unei
Comisii de Stat pentru organizarea
ceremoniilor dedicate acestei date, \n fruntea
c`reia Voronin s-a numit pe el \nsu[i,

desemnându-[i [i dou` ajutoare principale \n
persoana premierului Vasile Tarlev [i a
pre[edintelui Academiei moldovene Gheorghe
Duca. |n Comisia de organizare a
evenimentului, pre[edintele Voronin a inclus
\nc` 16 personalit`]i din domeniul culturii [i
artei,
parlamentari,
reprezentan]i
ai
guvernului, savan]i, dar [i pe predecesorii s`i
Mircea Snegur [i Petru Lucinschi.

Acuze la adresa
României
De la venirea Partidului Comunist la
putere \n Republica Moldova, s-a \nregistrat
o recrudescen]` a moldovenismului, concept
care sus]ine c` moldovenii nu ar fi români.
Pre[edintele Vladimir Voronin a acuzat

din nou România de subminarea statalit`]ii
moldovene[ti prin acordarea masiv` a
cet`]eniei române [i a f`cut apel la Occident
s` nu ignore aceast` problem`.
|ntr-un interviu acordat, \n exclusivitate,
postului de radio Europa Liber`, Voronin a
subliniat c` prin „simplificarea legii de
acordare a cet`]eniei române moldovenilor,
România pune \n pericol statalitatea [i
identitatea na]ional` a ]`rii“. „Noi suntem
\ngrijora]i de evolu]ia situa]iei. Divergen]ele
au ap`rut \n timp. Dac` oficialii români vor
continua s` submineze identitatea na]ional` a
statului moldovean, rela]iile dintre cele dou`
]`ri nu se vor \mbunat`]i. Ini]iativa României
de a acorda cet`]enie moldovenilor a creat
probleme grave pentru Chi[in`u“, a declarat
liderul de la Chi[in`u, \n cadrul aceluia[i
interviu, amenin]ând, totodat`, c` se va

Vorronninn \ncearrc`` dinn r`sputerri s` se aprropie de Putinn

contact
adresa „tuturor forurilor europene [i
interna]ionale pentru a ap`ra integritatea
statal` a Republicii Moldova“.
De altfel, Voronin a evocat [i spectrul
„unei Moldove a lui ßtefan cel Mare“. |ntrun interviu la postul rusesc de televiziune,
NIT din Chi[in`u, pre[edintele moldovean a
invocat spectrul unei Moldove a lui ßtefan
cel Mare declarând c` „noi avem scopul s`
ne integr`m \n Europa unit`, [i acolo o s`
fie [i Moldova lui ßtefan cel Mare, [i toate
celelalte state, [i o s` fim [i noi to]i
\mpreun`“, a afirmat liderul de la Chi[in`u.

Reac]ii la Chi[in`u
Ultimele declara]ii acuzatoare la adresa
României f`cute de pre[edintele moldovean
Vladimir Voronin, potrivit c`ruia rela]iile
dintre Chi[in`u [i Bucure[ti nu vor putea
deveni prietene[ti atât timp cât România nu
va renun]a la problemele identitare, sunt
percepute de presa de la Chi[in`u ca un
ultimatum inspirat [i alimentat de ru[i, având
\n vedere recentele insinu`ri ale pre[edintelui
rus Vladimir Putin fa]` de „problemele“ pe
care ar putea s` le aib` România.
Potrivit ziarului Timpul, acest ultimatum
al lui Voronin ar putea suna astfel:
,,Renun]a]i la ideea existen]ei oric`rei
identit`]i etnice [i lingvistice [i a oric`rei
comunit`]i istorice, culturale [i spirituale
\ntre România [i Basarabia, [i atunci rela]iile
dintre România [i Republica Moldova vor
deveni cordiale,,. Acceptând ultimatumul lui
Voronin, continu` cotidianul de la Chi[in`u,
România ar urma, practic, s` renun]e nu
doar la ni[te teritorii la care nici nu mai
pretinde, ci [i la memoria sa istoric`, la
demnitatea de neam. Timpul nu exclude
faptul c`, pentru o parte a clasei politice de
la Bucure[ti, Republica Moldova a devenit o
b`taie de cap \n plus [i c` unii politicieni
chiar ar renun]a cu bucurie la fra]ii din
stânga Prutului, la fel ca [i unii români
simpli, dar aceasta, adaug` cotidianul
men]ionat, nu \nseamn` c` România poate
renun]a la adev`rul despre identitatea etnic`
[i lingvist`, realmente [i obiectiv existent`,
\ntre cele dou` comunit`]i române[ti din
stânga [i din dreapta Prutului.
Voronin nu \n]elege c` exist` ,,un
blestem,, ca noi, moldovenii, s` fim ceea ce
suntem - români [i s` vorbim limba pe care
o vorbim: limba român`. Sunt ni[te adev`ruri
care nu pot fi ‘ajustate’ sau ‘redactate’ de nici
o UE, nici un NATO, nici de Rusia - ni[te
adev`ruri aflate deasupra geopoliticii, care [i
ea e schimb`toare [i vremelnic`, subliniaz`
ziarul Timpul.
Jurnal de Chi[in`u constat` la rândul s`u
c` Voronin amplific` pe zi ce trece campania
românofob`, pretinzând un lucru imposibil: ca
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politicienii români s` nu se mai refere la
identitatea comun` a popula]iei de pe ambele
maluri ale Prutului [i s` recunoasc` ‘limba
moldoveneasc`,,. ,,El crede probabil c` poate
ob]ine acest lucru astupând gura lumii, iar
singurul s`u ‘argument’, pe care \l repet` ca
un obsedat, este de fapt o insult` adus`
inteligen]ei moldovenilor: ‘Moldova a ap`rut
mai \nainte decât România’’, adaug` acela[i
ziar.

Mini[trii lui Voronin
nu [tiu moldovene[te
Nici un ministru de la Chi[in`u nu are
trecut` \n CV limba moldoveneasc`. Doi
mini[tri recunosc c` vorbesc limba român`,
[apte - rusa, 5 - engleza, 4 - franceza, dar
nici unul nu [i-a trecut \n CV limba moldoveneasc`, potrivit unei investiga]ii ap`rute
\n s`pt`mânalul Ziarul de Gard`.
Titularii portofoliilor administra]ie public`,
reintegrare, finan]e, industrie [i infrastructur`, agricultur` [i industrie alimentar`, s`n`tate, protec]ie social`, dezvoltare
informa]ional`, \n frunte cu premierul Vasile
Tarlev [i pre[edintele Vladimir Voronin nu [iau trecut \n CV nici una din limbile vorbite.
Dac` nu i-am cunoa[te, scrie Ziarul de
Gard`, ,,am putea doar b`nui c` unii dintre
ei vorbesc rusa, dat fiind faptul c` numele
ministrului integr`rii este ortografiat pe site
Vasilii, ministrul s`n`t`]ii are numele tradus
\n rus` Ivan Ivanovici, ministrul dezvolt`rii
informa]ionale a studiat la Dnepropetrovsk,
iar pre[edintele Vladimir Voronin [i-a plasat
pe site propria semn`tur` \n rus`“.
De[i nici unul dintre mini[trii moldoveni
nu recunoa[te \n CV-ul s`u c` vorbe[te limba
moldoveneasc`, mul]i recunosc deschis c`
vorbesc limba rus`. Unul dintre mini[tri
spune chiar c` rusa este singura limb` pe
care o vorbe[te. Vasile Ursu, ministrul
transporturilor, de[i scrie \n CV-ul s`u c`
este de na]ionalitate moldovean, la capitolul
limbi cunoscute a \nscris doar limba rus`. |n
total, [apte mini[tri [i-au \nscris \n CV rusa,
cinci - engleza, patru - franceza, unul germana [i unul - turca. Doar doi mini[tri [iau trecut \n CV - limba român`. Este vorba
de ministrul educa]iei Victor ¥vircun [i
ministrul economiei Igor Dodon, acesta din
urm` având trecute cinci limbi cunoscute.
Potrivit aceleia[i investiga]ii a Ziarului de
Gard`, nici conducerea parlamentului nu
recunoa[te limba moldoveneasc`. Marian
Lupu declar` c` este de na]ionalitate
moldovean, dar vorbe[te doar franceza,
engleza [i rusa, \n timp ce vicepre[edintele
legislativului, cre[tin-democratul Iurie Ro[ca,
[i-a trecut \n CV doar rusa [i franceza. Maria
Postoico, al doilea vicepre[edinte al
parlamentului, nu declar` nici o limb`.

|n schimb, CV-urile primelor persoane \n
statul moldovenesc abund` de pozi]ii de]inute
\n organele Komsomol [i \n cele ale
Partidului Comunist, fie de pân` la
destr`marea URSS, fie de dup`, fie din toate
timpurile. Astfel, Valentin Guznac, ministru al
administra]iei publice, arat` c` a lucrat „\n
func]iile de instructor, [ef de sec]ie, primsecretar al Comitetului Or`[enesc al
Comsomolului B`l]i“, Vladimir Antonesi,
ministrul industriei, a lucrat la „Asocia]ia de
producere a nutre]urilor, Flore[ti, apoi ca
pre[edinte al colhozului Kotovski, Flore[ti“,
Vasile Ursu a \nceput cu „ßcoala superioar`
de partid din Kiev, apoi a fost [ef de sec]ie
la Comitetul raional Frunze al Partidului
Comunist al Moldovei, instructor la Comitetul
Central al PC al Moldovei“. CV-ul
pre[edintelui Voronin abund` \n detalii
partinice, cu „Academia de ßtiin]e Sociale de
pe lâng` CC al PCUS, inspector, [ef adjunct
al Sec]iei organizare a CC al PCM, primsecretar al Comitetului Or`[enesc Bender al
PCM,
copre[edinte
al
Comitetului
organizatoric al Partidului Comuni[tilor din
Republica Moldova, prim-secretar al CC al
PCRM“.

Limbi identice dar diferite
Pre[edintele
parlamentului
de
la
Chi[in`u, Marian Lupu, a declarat pe 14
noiembrie c` rela]iile „\nghe]ate“ [i „foarte
tensionate“ dintre Chi[in`u [i Bucure[ti sunt
cauzate de divergen]ele legate de identitate
[i limb`, el reluând astfel declara]iile din
ultima vreme ale pre[edintelui moldovean
Vladimir Voronin. |n opinia pre[edintelui
parlamentului de la Chi[in`u, elementul etnic
nu ar trebui eviden]iat \n rela]iile moldoromâne. „Acestea trebuie s` fie civilizate,
bazate pe spiritul european“, a apreciat
Marian Lupu.
ßeful forului legislativ de la Chi[in`u a
recunoscut c` „limbile vorbite \n România [i
Republica Moldova sunt identice“, dar a
ad`ugat c` „este op]iunea fiec`rui cet`]ean s`
se autoidentifice, e român sau e moldovean
[i s` numeasc` limba pe care o vorbe[te
cum dore[te“. Marian Lupu a dat ca exemplu
cazul Spaniei, unde, a spus el, aceea[i limb`
este numit` \n trei feluri - spaniola, catalona
[i basc`. Autorit`]ile moldovene au lansat
obsesiv \n ultima vreme o serie de atacuri la
adresa Bucure[tiului, pre[edintele moldovean
Vladimir Voronin calificând recent România
drept „ultimul imperiu din Europa“, care
„bag` cu sila“ tot felul de lucruri \n
Republica Moldova, sponsorizând opozi]ia de
peste Prut.
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Minciuna
moldovenismului
|ntreaga teorie a „moldovenismului“ promovat` intens la Chi[in`u se bazeaz`
pe minciuni \n serie, cit`ri trunchiate [i lips` de deontologie [tiin]ific`
Vasile Stati, principalul ideolog al „moldovenismului“, \n ciuda propriilor afirma]ii c`
ar fi un marginalizat, public` \ntr-un ritm
sus]inut, mai ales de la venirea la putere a
comuni[tilor la Chi[in`u. Astfel \n ultimii ani
i-au ap`rut \n condi]ii grafice [i de tipar
excelente lucr`rile: Istoria Moldovei (Vivar
Editor, Chi[in`u, 2002); Dic]ionar moldovenesc-românesc (Chi[in`u 2003); Moldovenii
din Ucraina (Chi[in`u, 2007). |n toate aceste
volume Vasile Stati promoveaz` teza
moldovenismului sus]inând c` locuitorii dintre
Prut [i Nistru ar constitui o etnie diferit` de
cea româneasc`. Mai mult, Stati sus]ine c`
\ntre Carpa]i [i Nistru ar exista etnia
„moldovenilor“, diferit` de cea a „valahilor“
(dintre Carpa]i [i Dun`re) sau a „ardelenilor“
(din interiorul arcului Carpatic).

„Volohii“ [i „valahii“
Atât \n „Istoria Moldovei“ cât [i \n
„Moldovenii din Ucraina“ Vasile Stati
expediaz` \n câteva rânduri o problem` care
se dovede[te crucial` pentru teoria sa. Este
vorba de faptul c` primele men]iuni referitoare
la locuitorii spa]iului dintre Carpa]i [i Nistru
\i desemneaz` pe ace[tia drept „volohi“ - nici
vorb` de „moldoveni“. Stati expediaz` \n cele
dou` volume aceast` problem` afirmând direct
c` este vorba de „cea mai timpurie atestare a
protomoldovenilor, acelor mai vechi moldoveni
\n spa]iul devenirii lor istorice - CarpatoNistrean“ (Moldovenii din Ucraina, p. 45,
Istoria Moldovei, p. 28). Pentru Vasile Stati nu
exist` nici pe departe vreo leg`tur` \ntre
numi]ii „volohi“ dintre Carpa]i [i Nistru [i
mult dispre]ui]ii „valahi“ dintre Carpa]i [i
Dun`re.
De asemenea, Vasile Stati nu acord` nici
un fel de importan]` faptului c` \n majoritatea
izvoarelor medievale principatul Moldovei era
numit „Moldovlahia“ sau pur [i simplu
„Valahia Mare“. Pentru Stati „volohii“ r`mân
proto-moldoveni, f`r` nici un fel de
argumentare sau demonstra]ie [tiin]ific`. Iar
Moldova r`mâne Moldova de[i s-ar putea g`si
cu u[urin]` câteva sute de dovezi
documentare - inclusiv h`r]i - \n care este
vorba de „Valahia“ sau „cealalt` Valahie“.

Pseudo-linngvistul Vasile Stati

„Limba
moldoveneasc`“
Acelea[i metode pseudo-[tiin]ifice le aplic`
Vasile Stati [i când vine vorba de „limba
moldoveneasc`“. Ligvistul de la Chi[in`u
habilitat la Moscova trece peste m`rturiile
cronicarilor Miron Costin, Grigore Ureche sau
Dimitrie Cantemir - care afirm` clar c` se
exprim` \n limba român` - [i \i \nham` pe
c`rturarii men]iona]i la c`ru]a moldovenist`
proclamându-i „p`rin]i ai limbii moldovene[ti“.
La fel de u[or trece Vasile Stati [i peste toate
m`rturiile medievale ale unor str`ini care au
c`l`torit prin ]`rile române [i care ]in s`
consemneze identitatea limbii vorbite \n
spa]iul care alc`tuie[te ast`zi România.
Trebuie spus aici c` pe tot parcursul
evului mediu exist` men]ion`ri ale
„moldovenilor“ \ns` de fiecare dat` este vorba
de apartenen]a la statul medieval „Moldova“,
cronicarii de aici [i de pe alte meleaguri
]inând de fiecare dat` s` sublinieze
comunitatea de limb` [i etnie cu cet`]enii
celuilalt stat românesc - numit Muntenia,
Valahia sau }ara Româneasc`.
|n rândurile ce urmeaz` am adunat o list`
minim` de m`rturii pornind din evul mediu
pân` \n epoca modern` - consemn`ri care
contrazic \ntreaga teorie a lui Vasile Stati [i
pe care acesta nu se obose[te s` le explice,
ignorându-le pur [i simplu.
George DAMIAN

1370, iulie 24 - Papa Urban al V lea \l
nume[te pe domnitorul Moldovei La]cu „duce
al p`r]ii moldovene[ti de na]iune valah`“ „dux Moldaviensis partium seu nationes
walachiae“ (Eudoxiu Hurmuzaki, Documente
privind istoria României, I, 2, p. 160)
1414 - ieromonahul Zosima trece prin
Moldova \n drum spre }arigrad [i constat` c`
aceasta este „]ar` voloh`“ (Gheorghe
Bezviconi, C`l`tori ru[i \n Moldova [i
Muntenia, Bucure[ti, 1947, p. 16)
1524 - Petru Porembsky afirm` c` românii
din Transilvania „au aceea[i limb`“ cu Petru
Rare[,
voievodul
Moldovei
(Eudoxiu
Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria
românilor, vol. II, partea IV, p. 306)
1554 - cronicarul polonez Stanislav
Orzechovski afirm`: „ei (moldovenii) erau
n`scu]I din italieni [i romani [i se cheam` pe
limba lor români de la romani, iar pe a
noastr` - valahi de la italieni“ - „...erant ex
Italis Romanisque procreati, qui eorum lingua
Romani, a Romanis, nostra Valachi, ab Italis,
appellantur“ (Adolf Armbruster, Romanitatea
românilor. Istoria unei idei, Bucure[ti, 1993, p.
115)
1593 - negustorul rus Trifon Korobeinikov
afirm` despre Moldova c` este „]ar` voloh`“
condus` de un „voievod voloh“ (Gheorghe
Bezviconi, C`l`tori ru[i \n Moldova [i
Muntenia, Bucure[ti, 1947, p. 37)
1597 - Primarul Sucevei se intituleaz`
astfel „scris-am adec` noi, bir`ul cel rumânesc

contact
[i cu cel armenesc cu 22 de pârgari de la
ura[ de la Suceav“ (Eugen St`nescu,
Semnifica]ii istorice ale numelui poporului [i
]`rii noastre“, \n Magazin istoric, nr. 10, 1969,
p. 38
1630 aprilie 24 - Minoritul din Malta Paolo
Boncini scria „\n aceste ]`ri preo]ii dac` nu
cunosc limba valah`, adic` moldoveneasc`, sau
maghiara sau germana nu vor putea s` fac`
nimic“ - „... la lingua vallaca sive moldava
overo ungara overo tedesca...“ (Giuseppe
Piccillo
Moldovenesc-românesc
\n
documentele misionarilor catolici, \n revista
„Limba român`“, Chi[in`u, nr. 1-3, 1997)
1640 - Grigore Ureche \i include pe
moldoveni \n etnia româneasc`: „Rumânii câ]i
se afl` l`cuitori la }ara Ungureasc` [i Ardeal
[i la Maramoro[u, de la un loc sântu cu
moldovenii [i to]i de la Râm se trag“ (Grigore
Ureche, Letopise]ul }`rii Moldovei, ed. II,
Chi[in`u, Ed. Literatura artistic`, 1988, p. 133135)
1641 - misionarul catolic Petru Bogdan
Baksic scrie dup` o vizit` \n Moldova c`
„moldovenii vorbesc limba valah`“ - „il
Valaccho“ (C`l`tori str`ini despre }`rile
Române, vol V, Bucure[ti, 1973, p. 224
1643 - Mitropolitul Varlaam al Moldovei \[i
intitula una din lucr`ri „Carte româneasc` de
\nv`]`tur`. Dumenecele de preste an [i la
praznice \mp`r`te[ti [i la svin]i mari, cu dzisa
[i cu toat` cheltuiala lui Vasile Voievodul [i
Domnul }`rii Moldovei, din multe spirituri
t`lm`cit` din limba sloveneasc` pre limba
româneasvc` de Varlaam, Mitropolitul de }ara
Moldovei, \n tiparul domnesc \n M`n`stirea a
Trei Svetiteli \n Ia[i de la Histos 1643“. |n
acest volum apare o Predoslovie a lui Vasile
Lupu „c`tr` toat` semin]ia româneasc`“ \n
care se spune c` „Dintru cât s-au \ndurat
Dumnedzeu dintru mila Sa de ne-au d`ruit,
d`ruim [i noi acest dar limbii române[ti, carte
pre limba româneasc`, \ntâiu de laud` lui
Dumnedzeu, dup` acea de \nv`]`tur` [i de
folos sufletelor pravoslavnice“. (Varlaam,
Opere, Chi[in`u, 1991, p. 20)
1643, mai 24 - domnitorul Moldovei Vasile
Lupu \l recomand` pe preotul Bartholomeo
Bassetti care a scris pentru el „o carte \n
limba valah`“ („lingua valaca“) (Giuseppe
Piccillo - Moldovenesc-românesc \n documentele misionarilor catolici, \n revista „Limba
român`“, Chi[in`u, nr. 1-3, 1997, p. 24)
1644 - Iezuitul Paulus Beke relateaz`
referitor la Moldova: „Este foarte potrivit aici
preotul care cunoa[te limbile valah`, ungar`,
s`seasc` sau german` [i italianâ“ „...valachicam, ungaricam, saxonicam seu
germanicam et italicam linguam“ (Giuseppe
Piccillo - Moldovenesc-românesc \n documentele misionarilor catolici, \n revista „Limba
român`“, Chi[in`u, nr. 1-3, 1997)
1648 - diplomatul transilv`nean Ioan
Kemeny relateaz` c` \n cadrul unei solii c`tre
voievodul Moldovei Vasile Lupu i-a dus
acestuia „dou` scrisori \n latine[te [i
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române[te“ [i a vorbit cu voievodul moldovean
„cât [tia \n române[te“ (C`l`tori str`ini..., vol.
V, Bucure[ti, 1973, p. 135, 140)
1661 - Nicolae Milescu Sp`tarul afirm` \n
traducerea „C`r]ii cu multe \ntreb`ri foarte de
folos pentru multe trebi ale credin]ei noastre“
c` „Dumnezeu se zice \n limba greac` Theos,
iar pe limba latineasc` Deus, iar` rumâne[te
se cheam` Dumnezeu, care nume iaste luat
de la letinie, \n ce chip [i mai jum`tate de
limba româneasc` luat de la latini“. (V.
Cândea, Nicolae Milescu [i \nceputurile
traducerilor umaniste \n limba român`, \n
„Limb` [i literatur`“, VII, 1963, p. 29). Mai
mult, autorit`]ile ruse \l numeau pe Nicolae
Milescu „Valahul“.
1666 - istoricul sas Iohann Troster afirm`
c` moldovenii „sind Wallachen, der Romischen
Colonien Ubrige, nennen sich Romunos“ „sunt valahi, urma[i ai coloni[tilor romani [i
se numesc români“, Troster ne furnizeaz` [i
o prob` de „limb` moldoveneasc`“: „Assa
greschte Rumunyi“ (Adolf Armbruster,
Romanitatea românilor. Istoria unei idei,
Bucure[ti, 1993, p. 195)
1671 - Giovanni Battista del Monte afirm`
c` „provincia Moldova este supus` st`pânirii
unui domnitor della natione Vallacha“
(Giuseppe Piccillo - Moldovenesc-românesc \n
documentele misionarilor catolici, \n revista
„Limba român`“, Chi[in`u, nr. 1-3, 1997)
1673 - Mitropolitul Dosoftei al Moldovei \[i
intitula Psaltirea: „Psaltire a sfântului proroc
David. Pre limba rumâneasc`, cu dzisa [i cu
toat` cheltuiala Prealuminatului \ntru Isus
Hristos, Ioan {tefan Petr` Voievod`, Domnul
}`rii Moldovei“.
1680 - iezuitul Martin Szentivanyi relateaz`
c` „valahii“ cin Moldova [i }ara Româneasc`
spun \n limba lor „[i noi suntem români“ [i
„suntem de sânge român“ „Valachos, qui
Moldaviam et Transalpinam incolunt, seipsos
pro Romanorum progenie tenere, dicunt enim
communi modo loquendi: Sie noi sentem
Rumeni; etiam nos sumus Romani. Item: Noi
sentem di sange Rumena; Nos sumus de
sanguine Romano“ (Adolf Armbruster,
Romanitatea românilor. Istoria unei idei,
Bucure[ti, 1993, p. 191)
1686 - Miron Costin afirm`: „|nceputul
]`rilor acestora [i neamului moldovenescu [i
muntenescu [i câ]i sunt [i \n ]`rile ungure[ti
cu acest nume, români [i pân` ast`zi, de unde
sântu [i de ce semin]ie, de când [i cum au
desc`lecat aceste p`r]i de p`mânt, a scrie,
mult` vreme la cump`n` au st`tut sufletul
nostru“. Tot Miron Costin extermin` dintr-un
condei toate scrierile lui Vasile Stati afirmând:
„C` acest nume moldovan ne este de pre apa
Moldovei dup` al doilea desc`lecatul acestei
]`ri de Drago[ vod` (...) M`car dar` c` [i la
istorii [i la graiul [i str`inilor [i \n de sine,
cu vremi, cu vacuri, cu primenele, au [i
dobândesc [i alte nume, iar` acela carele este
vechi nume st` \ntemeiat [i \nr`d`cinat,
român, cum vedem. C` savai ne r`spundem

acmu moldoveni, iar` nu \ntreb`m [tii
moldovene[te? ce: [tii române[te? adec`
râmlene[te. Pu]in nu este: scis romanice? pe
limba latineasc`“. Cronicarul moldovean se
refer` [i \n alte rânduri la limba sa ca fiind
româneasc`: „c` poate [i limba noastr` a fi
acest feliu de scrisoare ce se cheam` stihuri.
{i nu numai aceasta, ci [i alte d`sc`lii [i
\nv`]`turi ar putea fi pe limba româneasc`, de
n-ar fi covâr[it vacul nostru cel de acum de
mare greut`]i“ (Miron Costin, Opere alese,
Chi[in`u, 1957, p. 27, p. 59, p. 257)
1709 - c`l`torul suedez Johann Wendel
Bardili afirm`: „Dup` numele ora[ului Ia[i,
locuitorii acestui ]inut care acum se numesc
români...“ (C`l`tori str`ini..., vol VIII,
Bucure[ti, 1983, p. 279)
1711 - ]arul Petru cel Mare nota \n
jurnalul s`u cu privire la campania din
Moldova: „s-a primit [tirea c` feldmare[alul
{eremetiev cu cavaleria a sosit la grani]a
valah`, la fluviul Nistru. La târgul Ra[cov
feldmare[alul a trecut fluviul [i a trimis acolo
pe brigadierul Kropotov cu un deta[ament
pentru a primi pe gospodarul valah Dimitrie
Cantemir“ (A. Boldur, Expedi]ia de la Prut din
1711, \n Studii [i cercet`ri istorice, Bucure[ti,
1946, vol. XIX, p. 312)
1717 - Dimitrie Cantemir \[i intituleaz`
astfel lucrarea \ntocmit` la cererea Academiei
din Berlin: „Hronicul vechimei a romanomoldo-vlahilor. |ntâi pre limba latineasc`
izvodit, iar acmu pre limba româneasc` scos
cu truda [i osteneala lui Dimitrie Cantemir
Voievodul“.
1722 - iezuitul Martinus Kiernozyscki
afirm` c` a f`cut o traducere din latin` \n
„limba comun` a moldovenilor [i valahilor“
(Giuseppe Piccillo - Moldovenesc-românesc \n
documentele misionarilor catolici, \n revista
„Limba român`“, Chi[in`u, nr. 1-3, 1997)
1817 - Mitropolitul Gavril B`nulescu
Bodoni scria „Drep aceea, noi t`lmâcind de pe
limba sloveneasc` pe cea româneasc` trei
izvoade ...“ ({tefan Ciobanu, Cultura
româneasc` \n Basarabia sub st`pânirea rus`“,
Chi[in`u, 1992, p. 42)
1829 - Apare la Ia[i gazeta „Albina
româneasc`“
1837 - Apare la Ia[i suplimentul „Al`uta
româneasc`“
1840 - Apare la Ia[i „Arhiva româneasc`“
1843 - Mihail Kog`lniceanu afirma: „Eu
privesc ca Patria mea toat` acea \ntindere de
loc unde se vorbe[te române[te [i ca istoria
na]ional`, istoria Moldaviei \ntregi, \nainte de
sfâ[ierea ei, a Valahiei [i a fra]ilor din
Transilvania“. (Mihail Kog`lniceanu „opere.
Scrieri istorice“, Bucure[ti, 1946, p. 647)
1848 - Vasile Alecsandri public` bro[ura
„|n numele Moldovei, a omenirii [i a lui
Dumnezeu“ adresat` „fra]ilor români din toat`
România“
1852 - Vasile Alecsandri public` volumul
„Poezii populare ale românilor“
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R`d`cina r`ului
Minciuna autoguvern`rilor minoritare din Ungaria
Alegerile de autoguvern`ri minoritare
din Ungaria nu sunt alegeri libere. Ele au
la baz` o legisla]ie care permite ca oricine
s` voteze [i oricine s` fie votat \n rândurile
autoguvern`rilor minoritare. Nu s-a speriat
nimeni de introducerea unor noi elemente la
alegerile din 2006, când numai cu sprijinul
unei asocia]ii civile care se declar` a
minorit`]ii se putea candida. Nici pân` \n
ziua de azi nu l-a tras nimeni la r`spundere
pe acel domn de etnie rrom` (]igan) care a
\nfiin]at la Budapesta o a[a-numit` „uniune
democratic` maghiaro-român`“ \n numele
c`reia a \mpânzit sectoarele din Capital` cu
autoguvern`ri române[ti. \nmul]it num`rul
acestor pseudo-autoguvern`ri române[ti cu
640 de mii de forin]i pe an, ajungem la
suma de mai multe milioane de forin]i pe
care bugetul statului \l vars` \n buzunarele
acestor ne-români. Pe hârtie [i ace[tia
figureaz` ca „reprezentan]i“ ai românilor din
aceast` ]ar`.
|n Ungaria, atât Legea Minorit`]ilor cât
[i legile referitoare la alegerile a[a-numitelor
„autoguvern`ri“ ale minorit`]ilor, servesc un
singur interes: s` arate opiniei publice
interna]ionale cât de mult face Ungaria
pentru na]ionalit`]ile care tr`iesc pe
teritoriul ei [i, concomitent, s` demonstreze
(s` le dea lec]ii) autorit`]ilor din ]`rile unde
tr`iesc unguri cum ar trebui s` trateze ei
minoritatea maghiar`. O lec]ie dat` pe
spinarea noastr`. [oriceii de laborator, adic`
minorit`]ile din Ungaria, se zbat de mult
timp \ntre via]` [i moarte, dar s-au g`sit la
fiecare minoritate persoane, cu [coal` pu]in`
[i cu obraz gros, care pentru un salariu de
jum`tate de milion lunar, s` strige \n gura

mare c` \n Ungaria minorit`]ile au
„autonomie cultural`“ [i „reprezentan]e alese
\n mod legal“.
Sistemul de autoguvern`ri minoritare din
Ungaria este unul nereprezentativ. Dovezile
cele mai clare ale abuzurilor [i falsurilor,
f`cute \n numele minorit`]ilor, sunt c` s-au
]inut alegeri \n 119 localit`]i unde la ultimul
recens`mânt din 2001 nimeni, sau cel mult
trei persoane, s-au declarat a fi membru al
na]ionalit`]ii respective. La fel cum aceast`
nereprezentativitate o dovede[te [i faptul c`
majoritatea deputa]ilor nu cunosc limba
minorit`]ii pe care s-au angajat s-o
reprezinte. Un abuz [i mai mare este
egalizarea votului pe localit`]i [i nu, a[a
cum ar fi fost normal, \n func]ie de num`rul
celor ce voteaz`. Adic`, cu riscul de a ne
repeta, o localitate de 3000 de români [i a
alta cu 30 au dreptul la acela[i num`r de
deputa]i. Ce-ar zice ungurii dac` Dobri]ânul
[i Otlaca-Pust` ar avea acela[i num`r de
consilieri locali? [i poate cel mai mare abuz
(c` mai au timp s` inventeze [i altele) este
votul dublu. Adic` votezi o dat` pentru
consiliile locale [i mai o dat` pentru care
minoritate vrei tu, pe baza unei simple
declara]ii. Ce s-ar \ntâmpla dac` \n România
oricare cet`]ean ar putea vota consiliul local
din localitatea unde \[i are domiciliul [i
dup` aceea ar putea vota [i reprezentan]ii
UDMR. Ar face presa din Ungaria un
cataclism mai mare ca dup` Trianon.
Tocmai din aceste motive este inacceptabil ca ]`rile-mam` ale na]ionalit`]ilor
conlocuitoare \n Ungaria s` fie de acord cu
acest simulacru [i s` trateze acest sistem

fals [i mincinos ca fiind unul legal [i
reprezentativ sau, mai r`u, unul politic.
Simplul fapt c` reprezentan]ii ]`rii noastre
mam`, România, se a[eaz` la aceea[i mas`
de tratative cu conduc`torii Autoguvern`rii
Române[ti pe ]ar`, despre care [i ei [tiu
foarte bine cum au fost ale[i, este o
perversitate. Sau s` invers`m situa]ia [i s`
d`m un exemplu pe care sigur c` \l vor
pricepe [i cei care, de fapt, nu vor s`
\n]eleag` un lucru foarte simplu: a[ vrea eu
s` v`d acel guvern ungar sau acea
ambasad` ungar`, care cu toate c` doar prin
translator s-ar \n]elege cu reprezentan]ii
minorit`]ii maghiare, i-ar trata pe ace[tia ca
reprezentan]i autentici ai minorit`]ii
respective. Sau care ministru de externe
maghiar ar sta de vorb` m`car cu o
reprezentan]` a ungurilor din România
alc`tuit` din... români.
Responsabilii din România n-ar trebui
nici s` respire acela[i aer cu acea
Autoguvernare Româneasc` pe ]ar`, care a
fost creat` prin abuzuri electorale [i cu
voturi neromâne[ti, dar`mite s` dezbat` cu
aceasta problemele de viitor ale comunit`]ii.
Numai cu \n]elegerea concret` a problemei
[i cu insisten]` se vor putea cur`]a aceste
reprezentan]e de elementele str`ine [i
d`un`toare. Nu pot exista solu]ii pentru
rezolvarea problemelor minorit`]ii române
din Ungaria pân` când r`ul nu va fi stârpit
din r`d`cin`.
Eva IOVA

Preluare dup` „Foaia Româneasc`“,
revista românilor din Ungaria

Haiducul credin]ei din Timoc premiat de DRRP
Ministerul
Afacerilor
Externe
Departamentul pentru Rela]iile cu Românii
de Pretutindeni- a acordat preotului Bojan
Aleksandrovici din Serbia premiul pentru
promovarea identit`]ii culturale, lingvistice
[i religioase a românilor de pretutindeni, pe
anul 2007, informeaz` Rompres. P`rintele
Bojan Aleksandrovici este fondatorul

bisericii din localitatea sârb` Malaini]a,
raionul Negotin, zon` \n care este prezent`
o vast` comunitate de români timoceni.
Biserica ridicat` prin efortul p`rintelui
Aleksandrovici este primul l`ca[ de cult din
Serbia de nord-est \n care serviciul religios
se desf`[oar` \n limba român`, un simbol
al afirm`rii identit`]ii culturale, lingvistice [i

religioase a românilor din Serbia. Anual,
MAE, prin Departamentul pentru Rela]iile
cu Românii de Pretutindeni, acord` premii
\n valoare de 3000 de euro persoanelor
care au ob]inut rezultate remarcabile \n
activit`]ile de sprijinire a românilor de
peste hotare [i de promovare a limbii [i
culturii române.

