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D-lui Vladimir Voronin
fost General bolsevic sovietic,
lider al Partidului Comunist si
presedinte communist al Moldovei
Chisinau,Republica Moldova.
Domnule Voronin,
Am urmarit cu multa atentie tragicile evenimente care au avut loc in
ultimile zile la Chisinau, Republica Moldova. Sa fiu sincer, sunt foarte nemultumit
si revoltat pentru faptul ca ati folosit in mod barbar si criminal forta pentru a
suprima manifestatiile de protest contra ramasitelor bolsevico-comuniste de pe
pamantul meu natal. Eu sunt moldovean, originar de pe meleagurile lui Mihai
Eminescu, poet national si parintele nationalismului moldovenesc si romanesc si,
nu pot tolera ca in Moldova lui Stefan cel Mare, niste agenti stalinisto-comunisti
ai Moscovei sa-si faca de cap, ori sa-si bata joc la infinit de Fiii Moldovei si de
aceasta sacra tara.
In primul rand doresc sa va intreb, cum ati ajuns dvs. presedinte al
Republicii Moldova, cu ajutorul moldovenilor nationalisti si anti-comunisti ori cu
ajutorul muscalilor si hoholilor ? Va intreb aceasta, avand in vedere ca dvs. nu
sunteti nascut in Republica Moldova, ci in Republica Transnistria, si numai unul
din parinti ar fi roman de origine. Mai mult, in discursul televizat, pe care l-ati tinut
recent, nu v-ati adresat moldovenilor in limba moldoveneasca ori mai corect spus
in limba romana, ci in limba rusa, de parca Moldova ar face parte din Rusia, cu
capitala la Moscova, nu la Chisinau. Din cate sunt informat nici ruseste nu vorbiti
corect, cu toate ca ati fost General sovietic si mare propagandist bolsevic. Prin
urmare, cum v-ati permis, de vreme ce Moldova s-a autproclamat Stat
independent si suveran, sa rusificati si bolsevizati in continuare Moldova dintre
Prut si Nistru ca pe vremea calaului comunist I.V.Stalin ? Chiar nu va este rusine,
ca presedinte al Moldovei sa va adresati moldovenilor in limba rusa, o limba atat
de nesuferita de moldoveni, vorbitori ai limbii latine ? Aceasta inseamna ca,
sunteti nu numai un dusman inversunat al limbii geto-daco-romana, dar si al
adevarului istoric, al culturii si traditiilor stramosesti ale moldovenilor pe care
incercati sa le inlocuiti cu cele rusesti si de alta natura straina.
In al doilea rand, comunistii trebuie arestati si adusi in fata justitiei si
pedepsiti pentru abuzurile si actiunile lor teroriste si criminale comise in timpul
dictaturii comuniste contra poporului moldovenesc, pacii si umanitatii, nu sa fie
lasati liberi sa participe in alegeri democratice. Intr-un sistem democratic, n’au ce
cauta teroristii si criminalii comunisti, care au comis crime, genocid, deportari in
masa si holocaust rosu si continua sa faca viata grea si mizerabila moldovenilor.

Datorita mentalitatii inapoiate a fosilelor comuniste, Moldova a ajuns cea mai
neindustrializata si saraca tara, nu numai din Europa, dar din intreaga lume.
Comunistii au transformat Moldova intr-o tara agricola slab dezvoltata, nu
departe de sapa de lemn. Pentru a-i intretine cu produse agricole moldovenesti
pe muscali si hoholi, taranii moldoveni sunt asupriti si exploatati sangeros de
partidul communist, iar muncitorii moldoveni, au fost nevoiti sa plece in alte tari in
cautare de lucru. De aceia, comunistii si toti cei cu idei de stanga
internationaliste, trebuie eliminati odata pentru totdeauna din viata politica a
Moldovei.
In al treilea rand, vad ca va dati mare “patriot” si “aparator” al Moldovei si
moldovenilor, dar n’ati indraznit niciodata, sa cereti Ucrainei, teritoriile din Nordul
si Sudul Moldovei, ocupate ilegal de Ucraina in urma Pactului Ribentrop-Molotov
in 1940, a invadarii Romaniei de catre Uniunea Sovietica in 1944 si dupa
dezmembrarea Uniunii Sovietice in 1991. De ce, pentru ca dvs. ca agent al
Kremlinului, nu va convine ca, istoric aceste teritorii, au facut parte din Moldova,
Romania, Geto-Dacia si Tracia si nu apartin legal si de drept Ucrainei ori Rusiei,
ci urmasilor geto-daci ?
In al patrulea rand,dvs. sunteti o creatura a imperiului diabolic comunist, a
carui timp a apus, si n’aveti nici un drept sa le dictati fratilor mei moldoveni sa-i
iubeasca pe adeptii tiraniei comuniste ori sa-i fortati sa urmeze ideologia dvs.
Marxist-Leninista care a facut atata rau Neamului si Tarii noastre. Locul dvs. este
undeva in Transnistria, ori Moscova, nu in palatul presidential din
Chisinau,Moldova. Pretindeti ca sunteti un comunist sarac si “cinstit”, dar ati
transferat finantele Statului in banca proprie “FinComBank”, inregistrata sub
numele fiului dvs. Oleg Voronin. Impreuna cu fiul dvs. aveti o multime de
companii de afaceri ca:Firma Proiectul International de Vin (WIP) care cuprinde o
suprafata de 2,000 de hectare de vie, incluzand colectia Garling, Hotelul Jolly
Allon, companiile: Zahar, Transline, Supraten, DAAC-Hermes, Orbit (vanzari de
zahar din Cuba si medicamente din China) Trimol, M.S.I. Trading Co., Metal
Market, MedAzur, Andys Pizza, Boena Group si altele. Majoritatea acestor
companii de afaceri sunt inregistrate in Gibraltar, Bahama, Cypru, Iasi, Vaslui si
alte parti, ceea ce denota ca clanul Voronin face parte dintr-o mafia
internationala. Cand ati fost Ministru al Afacerilor Interne din fosta RSS Moldova,
ati transferat la colegii dvs. din serviciul secret al Germaniei de Est, Stasi, 34
milioane de ruble, ca apoi acesti bani sa fie folositi de fiul dvs.Oleg in afaceri cu o
campanie germana inregistrata sub numele de Orbit GMBH, care mai apoi a
devenit Orbit Enterprises Ltd. Banii din afacerile acestei compani au fost depusi
la Banca Chase Manhattan in New York, apoi transferati la banca din Elvetia
acont # 1-841897 la Uberseebank, CH-8024 Zurich, Switzerland. O alta afacere
profitabila de 30 milioane de dolari lunar este facuta de dvs si fiul dvs. prin
importul de petrol, gas, alcol, tigari si alte bunuri prin contracte guvernamentale.
Asadar, puteti sa explicati cum ati devenit dvs. si fiul dvs. atat de bogati intr-o
tara atat de saraca ca Moldova ? Pai parca merge vorba ca sunteti comunisti, nu
capitalisti ? Aaaa ! cand este vorba de putere sunteti comunisti, iar cand e vorba

despre bani sunteti capitalisti. Mai dar smecheri mai sunteti ?! Fiul dvs. Oleg,
este un dezmatat care se crede, auz la el, cica “regele zaharului din Moldova”,
cum se credea si fiul lui Nicolae Ceausescu, Nicu, un fel de Gheorghe dracul in
Romania, dar exista leac si pentru el, cum a fost si pentru Nicu Ceausescu. Oare
stie FBI si Departamentul de Stat al Statelor Unite , ca prin afacerile cu zahar pe
care dvs. si fiul dvs. Oleg le-ati facut cu Cuba, ati violat embargoul comercial
impus Cubei comuniste ? Sau nu va pasa de Statele Unite, pentru ca contati pe
promisiunile desarte ale Rusiei, care pana la urma nu va da nici un scuipat pe
dvs. cum n’a dat nici pe Nicolae Ceausescu, cu toate ca era mai bine vazut in
Vest decat dvs. ?!
In al cincilea rand,va cer sa-i eliberati imediat pe moldovenii nationalisti si
anti-comunisti arestati in timpul manifestatilor de protest care au avut loc recent
in Moldova. Totodata va cer sa renuntati de a mai folosi metode si procedee
teroriste si criminale de tip Stalinist impotriva moldovenilor care nu accepta jugul
asupririi si exploatarii comuniste. De asemenea, va cer sa va cereti scuze public
si sa fie imediat despagubiti moldovenii care au fost arestati, torturati ori ucisi de
catre politie, serviciile secrete si armata, aflate la dispozitia dvs. Politia, Serviciile
Secrete si Armata, au obligatia in primul rand sa apere poporul, iar daca si-au
incalcat acest juramant de onoare si au incitat la violenta, au ridicat pumnul ori
arma impotriva poporului trebuie sa fie judecate si pedepsite cu cea mai mare
severitate, ca niciodata, neam-de-neamul lor, sa nu mai indrazneasca sa comita
astfel de fapte de violenta, tradare si rusine nationala. Sa va intre bine in cap, ca
intr-o tara democratica si civilizata, intaietatea o are poporul, apoi presedintele,
ministrii, parlamentarii ori cladirile in care acestia pretind in mod eronat si absurd
ca apara drepturile poporului. Regii, presedintii, ministrii, parlamentarii si politistii,
vin si pleaca, dar poporul ramane pe vecie. Si fiti sigur ca, daca poporul roman si
moldovenesc, care-si trage originea din geto-daci, a reusit de-a lungul istoriei sa
supravietuiasca cotropirilor barbare romane, asiatice, otomane, fanariote,
poloneze, maghiare, bulgare, rusesti si mai cu seama cea mai crancena dintre
ele, cea a judeo-bolsevicilor sovietici, va supravietui fara doar si poate si teroarei
si masacrelor dvs. comuniste.
In al saselea rand, avand in vedere ca dvs. aveti o mentalitate bolsevico-comunista
si, ati ordonat folosirea fortei pentru a inabusi in sange manifestatiile de protest din
Chisinau contra falsificarii alegerilor parlamentare de catre clica dvs. comunista, va cer sa
va dati demisia ca presedinte al Repubicii Moldova si impreuna cu mafia dvs. comunista
sa parasiti pentru totdeauna aceasta tara. Plecati “domnule” inapoi in Transnistria, ori
Moscova, ori Havana ori Beijing, unde misuna comunistii ca viermii. De asemenea, cer
demisia Guvernului si in primul rand a D-nei Zinaida Greceanii, prim-ministru al
Republicii Moldova. In apelul pe care l-a adresat recent, concetatenilor si parintilor, D-na
Greceanii, a folosit expresia de “om cu Dumnezeu in suflet”. Pentru prim-ministri,
ministri si presedinti comunisti nu exista Dumnezeu in sufletul lor, pentru ca ei n’au
Dumnezeu, ci cred in Marx, Engels, Lenin, Stalin si alti atei comunisti. Apoi este o rusine
si o nesimtire totala din partea D-nei Greceanii, prin faptul ca s-a nascut din parinti
deportati in Siberia de catre judeo-bolsevicii sovietici, iar acum, nefortata de nimeni, a

ajuns sa serveasca tot interesele meschine si perfide ale comunistilor, din a caror cauza sa nascut la Tomsc,Rusia, nu la Chisinau,Moldova.
Asa dupa cum este bine cunoscut, comunismul a fost creat de catre jidani,
cu scopul de a face comune bogatiile unei natiuni, cu interesele lor de dominarea
si subjugarea lumii.Asadar, ca communist, dvs. nu faceti decat ce au facut jidanii,
adica sa faceti comune bogatiile Moldovei cu interesele familiei dvs. Va tineti
agatat de putere, pentru a legaliza afacerile in stil mafiot pe care le faceti cu
familia dvs. si n’aveti nici cea mai mica vointa de a le crea moldovenilor o viata
decenta si fericita, pentru ca sunteti un sarlatan, bandit si escroc de talie
mondiala. Tineti dezbinata Moldova de Romania, dar cu familia dvs. faceti afaceri
in Romania in valoare de zecii ori sute de milioane de dolari si euro. Sa va fie
rusine, sunteti un om nesimtit si lipsit de caracter si discernamant.
Oricum, este bine sa aveti in vedere ca, in Moldova, nu mai exista colt
pentru adeptii imperiului diabolic comunist care au facut cel mai mare rau si au
comis cele mai orbile crime si atrocitati contra moldovenilor, romanilor si
umanitatii. A sosit timpul ca Moldova si Romania sa fie din nou una si aceiasi
tara, iar orice impotrivire din partea dvs. si a acolitilor dvs. muscali si hoholi, nu
va ramane fara raspuns din partea noastra, a moldovenilor si romanilor
adevarati. Va rog sa luati acest avertisment in considerare, in mod serios, si sa
stiti ca, noi, fiii geto-dacilor din Moldova, nu vom avea liniste si pace, pana cand
Moldova nu va fi reunificata cu patria mama, Romania. Aceste manifestatii de
protest din Moldova, sunt doar inceputul unor actiuni care duc la reunificarea
Moldovei cu Romania si repararea unei nedreptati istorice comisa de inamicii
interni si externi ai Neamului si Patriei noastre.
Sper ca m-ati inteles si nu doriti sa aveti soarta lui Nicolae Ceausescu, un
alt fost comunist care a tradat la straini Neamul si Patria noastra si a murit ca un
prost cu internationala socialista pe buze.
Jos comunismul si colaboratorii lui !
Pentru victoria cauzei nationale !
Traiasca reunificarea Moldovei cu Romania !
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