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Falsul despre statul „polietnic, policultural” Republica Moldova 
– bază a politicii proimperiale şi antinaţionale comuniste de 
federalizare a republicii, de deznaţionalizare şi rusificare a 

românilor basarabeni. 
 

Odată cu reinstaurarea oficială la putere a comuniştilor în februarie 2001, în republică s-a 
intensificat propaganda despre aşa-numitul „stat polietnic şi policultural” R.Moldova. Anume pe 
această „concepţie” îşi axează comuniştii politica de federalizare a republicii. 

Pentru a dezminţi falsul acestei diversiuni ideologice şi a evidenţia consecinţele grave ale 
promovării şi realizării ei în destinul populaţiei autohtone ne vom opri succint asupra noţiunilor 
fundamentale cum sunt: statul, naţiunea, diaspora, raportul dintre ele şi interpretarea eronată şi 
denaturată a lor de către liderii partidului comunist de guvernămînt, scopurile mîrşave urmărite 
de ei. 

Este arhicunoscut faptul că statele lumii sînt create, în exclusivitate, de către popoarele 
autohtone ca mijloc de apărare colectivă împotriva hoardelor năvălitoare, pentru stăvilirea 
migraţiei popoarelor nomade şi pentru menţinerea ordinii publice interne. Principatele Române şi 
ulterior moştenitoarea de drept a lor, ROMÂNIA, nu face excepţie. Însă, în virtutea migraţiei 
continue a populaţiei pe parcurs de secole, generată de războaie, de conflicte interne, şomaj, 
calamităţi naturale şi din alte motive, actualmente în lume nu există state de sînge pur 
naţional. Spre exemplu, în Canada locuiesc peste 2,5 mil. ucraineni, în Franţa – peste 5 mil. 
arabi, în Germania – peste 2 mil. turci etc. Aceasta, însă, nu a schimbat esenţa naţională a 
statelor respective. Toate elementele migratoare alogene, stabilite cu traiul pe teritoriul statului 
primitor, s-au naturalizat, însuşind istoria, cultura, tradiţiile şi obiceiurile poporului – gazdă, 
încadrîndu-se plenar şi activ în viaţa socia-politică, economică şi culturală a Patriei adoptive şi 
nu constituie acolo naţiuni sau minorităţi naţionale, indiferent de termenul sosirii şi de numărul 
lor.  

Alogenii, veniţi de aiurea şi stabiliţi cu traiul în R.Moldova, nu pot fi o excepţie, mai ales că 
aceştia au venit pe capul nostru drept cotropitori şi/sau colonizatori.  

Statele multinaţionale (imperiile), cît şi sistemul colonial mondial sunt rodul războaielor de 
cotropire, anexare şi subjugare a popoarelor mai mici de către popoarele mai mari şi mai 
puternice. Popoarele cucerite continuă să trăiască pe teritoriul lor strămoşesc, pe care s-au 
constituit drept comunităţi istorice de oameni. Ele sînt ţinute cu forţa armelor în componenţa 
statului cuceritor şi constituie acolo minorităţi naţionale. Anume astfel au apărut statele 
multinaţionale (imperiile) şi, implicit, minorităţile naţionale (popoarele subjugate), sistemul 
colonial mondial. Atît în statul multinaţional (imperiu), cît şi în cel colonial, numai naţiunea 
dominantă are drepturi naţionale depline, cu centrul său politic, economic şi cultural, cu hotarele, 
armata şi limba sa oficială pe întreg teritoriul statului, pe cînd minorităţile naţionale sînt lipsite 



de aceste drepturi, umilite şi supuse deznaţionalizării, asimilării şi exterminării. Această 
discordanţă dintre drepturile naţiunii dominante, exploatatoare, şi cele subjugate şi exploatate 
constituie chintesenţa antagonismului ireconciliabil dintre ele, focarul permanent de conflicte 
interetnice şi războaie de eliberare naţională. Exemple concludente sînt războaiele popoarelor 
înrobite din Caucazul de Nord împotriva jugului colonial şi naţional rusesc. Deznodămîntul 
inevitabil al acestui antagonism iremediabil este dezmembrarea statelor multinaţionale 
(imperiilor), lichidarea sistemului colonial mondial şi apariţia statelor naţionale noi, 
independente pe ruinele acestora, în baza dreptului universal recunoscut al naţiunilor la 
autodeterminare pe teritoriul lor naţional. Anume sub loviturile mişcărilor de eliberare naţională 
s-au destrămat imperiile ţarist, habsburgic (austro-ungar) şi otoman în urma primului război 
mondial şi s-au creat un şir de state naţionale independente pe dărîmăturile acestor imperii: 
Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Finlanda; au fost create premisele reunificării românilor 
înstrăinaţi cu forţa armelor de către aceste imperii şi restabilirii integrităţii teritoriale a României 
prin crearea  Statului  Unitar  Naţional  Român  –  România Mare în anul 1918  

prin revenirea Basarabiei, Bucovinei, Ardealului şi Dobrogei la sînul Patriei-Mamă. Sub 
loviturile decisive ale aceloraşi mişcări de eliberare naţională, după cel de-al doilea război 
mondial s-a risipit sistemul colonial mondial, dînd naştere la zeci de state naţionale independente 
în locul fostelor colonii engleze, franceze, spaniole, portugheze în Africa, Asia, America Latină 
etc. Anume mişcarea de eliberare naţională a jucat un rol hotărîtor în prăbuşirea imperiului 
sovietic şi constituirea fostelor colonii ale lui (republicile unionale ex-sovietice) în state 
independente în anii perestroicii gorbacioviste, divizării Iugoslaviei şi Cehoslovaciei în state 
naţionale independente, în timpul războiului de eliberare naţională din balcani în anii 90’ ai 
secolului XX.  

Prin declararea R.Moldova ca stat multinaţional şi promovarea nesăbuită a federalizării ei pe 
această bază, comuniştii, reveniţi la putere în 2001 în mod accidental, pregătesc şi republicii 
noastre anume un asemenea viitor inevitabil: prăbuşirea iminentă a ei în hăul războaielor 
interminabile de „eliberare naţională” şi, în consecinţă, destrămarea criminală a ei într-o 
sumedenie de „state naţionale”, pentru orice grup etnic nomad, tăbărît pe meleagurile noastre 
drept colonizatori – crimă fără de precedent în istorie.  
 
       Este oare Republica Moldova stat multinaţional? 
              

Răspuns la această întrebare definitorie găsim în explicaţia esenţei noţiunilor de „naţie”, 
„minoritate naţională” şi „diasporă”, în adevărul istoric şi ştiinţific despre populaţia băştinaşă 
(românii) şi alogeni; în practica internaţională de reglementare civilizată şi democratică a 
drepturilor şi obligaţiunilor acestor comunităţi de oameni.  

În conformitate cu Dicţionarul Explicativ al Limbii Române „naţiunea” este o comunitate 
stabilă de oameni, istoriceşte constituită ca stat, apărută pe baza unităţii de limbă, de teritoriu, de 
viaţă economică şi de factură psihică, care se manifestă în particularităţile specifice ale culturii 
naţionale şi în conştiinţa originii şi sorţii comune (DEX, p.670). Care din aşa-numitele „popoare 
conlocuitoare” s-au constituit ca naţiune şi ca stat pe actualul teritoriu al R.Moldova? În afară de 
ROMÂNI – NICI UNA! Ruşii de aici s-au constituit ca naţiune în Rusia, ucrainenii - în Ucraina, 
bulgarii şi găgăuzii - în Bulgaria, evreii - în Israel etc.  

În ce priveşte minorităţile naţionale, apoi ele se constituie istoriceşte ca şi naţiunile, după 
aceleaşi principii: unitatea de teritoriu, de limbă şi viaţă economică comună, de factură psihică, 
de cultură naţională, de origine şi soartă comune. Deosebirea principală dintre ele fiind doar 
faptul că ultimele sunt mai puţin numeroase şi mai slabe decît vecinii lor agresivi, sunt invadate, 
cotropite şi anexate de către aceştia, silite să trăiască în hotarele naţionale ale cuceritorilor. 
Despre alte detalii privind minorităţile naţionale am vorbit mai sus. În acest context este de 
menţionat faptul că nici Principatele Române (Muntenia, Moldova şi Transilvania), nici 
succesoarea de drept a lor, România, nicicînd n-au dus războaie de cotropire, nu i-au cucerit şi nu 
i-au anexat cu tot cu teritoriu pe ruşii, ucrainenii, bulgarii, găgăuzii, evreii sau alte grupuri etnice, 
care locuiesc azi pe teritoriul R. Moldova. Aceasta înseamnă că ei nu sunt nici naţiuni, nici 



minorităţi naţionale. Atunci cine sunt ei? Conform teoriei şi practicii internaţionale ei sunt 
diaspore, adică grupuri etnice, care s-au rupt de matca naţiunii lor, de patria lor istorică şi au 
trecut cu traiul pe teritoriul naţional al altui popor, în cazul nostru – pe teritoriul naţional al 
românilor. 

Nicăieri în lume diasporele, indiferent de cantitatea numerică şi de termenul sosirii lor pe 
teritoriul statului gazdă, nu au dreptul la autodeterminare sau să-şi impună limba lor poporului 
primitor. Obligaţiunea indispensabilă a lor este de a se naturaliza în patria adoptivă, de a însuşi 
limba, istoria, cultura şi tradiţiile poporului ce le-a găzduit. Membrii diasporelor trebuie să se 
încadreze organic în viaţa economică, socială şi culturală a localnicilor, altfel pretutindeni îi 
aşteaptă expulzarea necondiţionată în patria lor istorică.  

Anume aşa au procedat recent nemţii cu ţiganii români, francezii şi englezii - cu arabii, 
spaniolii - cu moldoveni de ai noştri certaţi cu legea statului primitor. 

Asemenea măsuri sunt prevăzute şi în articolele 17, 20 şi 23 din Legea RM privind cetăţenia, 
nr 1024-XIV din 2.06.2000. 

De ce pînă acum nu este expulzat din republică criminalul de stat Igor Smirnov şi banda lui – 
toţi cetăţeni ai Rusiei? Cît se mai poate de suportat teroarea la care sunt supuşi consîngenii noştri 
– populaţia autohtonă în Transnistria? De dragul cui se face această toleranţă criminală?! De 
dragul cotropitorilor şi ocupanţilor ruso-ucraineni?! De dragul unei păci iluzorii?! Pacea cu orice 
preţ este o ticăloşenie!  

În perioada sovietică 20 mil. de etnici ruşi şi ucraineni au fost trimişi în fostele republici 
unionale (din ei 1 mil. – în RM), dotaţi cu mari împuterniciri şi privilegii social-politice şi 
economice, avînd ca sarcină primordială promovarea politicii imperiale sovietice de 
deznaţionalizare şi asimilare a populaţiei autohtone. Ei trebuia să contribuie eficient la crearea 
unei noi comunităţi efemere de oameni – poporul sovietic, lipsit de mîndria şi conştiinţa 
naţională şi de sentimentul patriotismului pentru naţiunea sa. „Moi adres ne gorod, ne uliţa. Moi 
adres Sovietskii Soiuz” – această lozincă comunistă din faimosul cîntec omonim, amplificată de 
chemarea la „udarnîie stroiki comunisma (peatiletki)”, constituia crezul elementului imperial 
nomad ruso-ucrainean, cu ajutorul căruia a contaminat şi a năucit o parte din populaţia 
autohtonă, ademenind-o în ţinuturile îndepărtate ale imensului imperiu, înstrăinînd-o de baştina 
sa, asimilînd-o şi mancurtizînd-o, impunîndu-i psihologia şovinistă şi nomadă a cuceritorilor – 
lucru continuat şi azi în republica noastră de către guvernanţii comunişti. Cu toate acestea, nici 
una dintre republicile ex-sovietice, chiar dacă puhoaiele de ruşi şi ucrainei veniţi peste ele au 
depăşit cota de 50-60% din componenţa populaţiei lor (bunăoară Kazahstanul, Estonia etc.), n-a 
fost federalizată. Chiar nici Ucraina, care niciodată n-a existat ca stat recunoscut oficial de 
comunitatea internaţională, dar creat în mod artificial de către bolşevici în 1917, la care în 1940 
sunt anexate în mod criminal teritorii naţionale şi popoare ale României, Poloniei, Ungariei etc., 
nu se federalizează. Cu atît mai mult nu poate fi federalizată R. Moldova, unde alogenii tăbărîţi 
aici drept colonizatori şi ocupanţi, alcătuiesc mai puţin de 35%, în timp ce autohtonii – 65% din 
populaţia republicii.  

În epoca contemporană în lume are loc nu federalizarea, ci invers – defederalizarea statelor 
create în mod artificial şi arbitrar pe baza acestui principiu imperial, care a dat naştere unui 
antagonism ireconciliabil şi demolator în interiorul lor. Sfîrşitul iminent al acestui antagonism 
este destrămarea statelor respective. Exemple concludente, menţionate deja mai sus, sunt 
destrămarea recentă a imeriului sovietic, iugoslav, a Cehoslovaciei, apariţia pe ruinele lor a noi 
state naţionale independente, pe de o parte, iar pe de altă parte – reîntregirea naţională a 
popoarelor despărţite cu forţa armelor, cum sunt Germania, Vietnamul, Yemen. La ordinea zilei 
este reîntregirea naţională a celor două Corei, a celor două state chineze – China şi Taiwan, a 
celor două state româneşti – România şi Republica Moldova. De aici rezultă că necesitatea 
reeducării rătăciţilor noştri naţionali pe baza adevărului istoric şi ştiinţific despre români şi 
amputarea elementului expansionist nomad ruso-ucraineano-turc (a diasporelor agresive ale 
acestora), repatrierea forţată a elementelor provocatoare, antinaţionale în patria lor istorică 
constituie unica soluţie de rezolvare corectă, echitabilă şi democratică a situaţiei din estul şi 



sudul republicii. Pentru aceasta republica noastră dispune de bază juridică internă şi 
internaţională, de mijloacele şi forţele necesare. Aplicarea lor este un imperativ al vremii. 

Astfel federalizarea Republicii Moldova este o  idee absurdă a lui Vladimir Voronin şi a 
sectei lui comuniste, inspirată şi impusă de patronii lor de la Moscova, susţinută de miopia 
politică a birocraţilor din cancelariile occidentale. 

Această idee aberantă şi reprobabilă i se impune populaţiei autohtone ca o soluţie 
„mesianică” în rezolvarea problemelor social-politice şi interetnice regizate şi realizate de 
expansionismul ruso-ucraineano-turc prin intermediul diasporelor sale, implementate cu forţa în 
Basarania după 1812, susţinute de către slugoiii lor locali. Combaterea acestei inepţii comuniste 
este datoria sacră a actualei generaţii de români de pretutindeni şi, în primul rînd, a celor din 
Basarabia şi din Ţară. 

 
Azi, 1 decembrie – sărbătoarea naţională a tuturor românilor de pretutindeni – desăvîrşirea 

operei de formare a Statului Naţional Unitar Român, ne închinăm cu pioşenie în faţa 
înţelepciunii şi clarviziunii strămoşilor noştri din anul 1918, care, cu preţul unor mari jertfe, au 
făurit România Mare, salvînd străvechile provincii româneşti Basarabia, Bucovina şi 
Transilvania de jugul colonial ţarist şi habsburgic, de război civil, ridicînd statul şi poporul 
român în rîndul statelor şi popoarelor civilizate ale Europei. 

În numele regilor şi domnitorilor martiri, decapitaţi de străini în lupta pentru independenţa, 
integritatea teritorială şi unitatea naţională a românilor (Decebal, Mihai Viteazul, Ioan vodă cel 
Cumplit, Grigore Ghica, exilatul domnitor unificator de Ţară Alexandru Ioan Cuza), deputaţilor 
Sfatului Ţării, martirizaţi de comunişti, mareşalului Ion Antonescu, exterminat tot de comunişti 
pentru îndrăzneala de a elibera Basarabia şi nordul Bucovinei de sub ocupaţia Rusiei staliniste a 
miilor de generaţii de români ce au scăldat cu sîngele lor moşia strămoşească, apărînd-o de 
cotropitori, în baza dreptului poporului român la autodeterminare, realizat de el în 1600-1601, în 
1859, 1918 şi 1941, Asociaţia Cetăţenească pentru Lichidarea Consecinţelor Pactului „Molotov-
Ribbentrop”: 

1. Condamnă în mod hotărît tentativa lui V.Voronin şi a comuniştilor lui de a federaliza 
R.Moldova, lichidînd statalitatea naţională şi hăcuind teritoriul ei, împărţindu-l cotropitorilor şi 
ocupanţilor ruso-ucraineni şi turci pentru a-şi crea aici state naţionale, transformînd republica 
într-un protectorat rusesc – bastion împotriva Europei civilizate.  

2. Respinge categoric Memorandumul rusesc în problema relaţiilor dintre Chişinău şi 
Tiraspol, considerîndu-l un amestec grosolan în treburile interne ale republicii. 

3. Susţine fără rezerve şi aderă la Comitetul pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei 
RM, se solidarizează cu manifestanţii din centrul capitalei. 

4. Cere retragerea necondiţionată şi în termenii stabiliţi la Istambul şi Porto. Deci pînă la 31 
decembrie 2003, a armatei de ocupaţie şi a tuturor muniţiilor ruseşti de pe teriroriul republicii. 

5. Cere expulzarea din RM a tuturor elementelor agresive, duşmănoase şi antinaţionale în 
patriile lor istorice ca unică soluţie pentru instaurarea păcii durabile şi a concilierii civice în 
republică. 

6. Secole la rînd Rusia şi Ucraina au supus Moldova numeroaselor agresiuni, jafuri şi 
amputări de teritoriu. Ele sunt arhitecţii şi realizatorii războiului de pe Nistru, conflictului dintre 
Chişinău şi Tiraspol. Cerem eliminarea lor ca mediatori şi pacificatori în rezolvarea conflictului 
nistrean. 

7. Considerăm implicarea imediată, plenară şi necondiţionată a României în rezolvarea 
conflictului din Transnistria drept datorie sacră a ei faţă de consîngenii şi cetăţenii săi din stînga 
Prutului, care gem sub ocupaţie străină. 

8. Considerăm reîntregirea României în hotarele ei fireşti din 1918 drept unica soluţie 
pentru stingerea focarului de instabilitate din această parte a Europei. Implicarea ţărilor garante 
ale Marii Uniri a Românilor din 1918 – Uniunea Europeană, NATO, SUA şi Canada – este un 
deziderat major şi o datorie a acestora faţă de poporul român. 



9. Comunismul a suportat un faliment total şi ireversibil pe plan mondial. Menţinerea la 
putere a comuniştilor în RM este un anacronism, o sfidare a mersului normal al istoriei. 
Înlăturarea lor de la guvernarea acestei „ţări” nenorocite este o necesitate imperativă. 

10. Prezentul document se remite organelor abilitate interne şi internaţionale pentru 
informare şi luare de atitudine şi poate fi semnat de orice persoană fizică sau juridică. 

                                                         
                                                     Preşedintele ACLCPMR,  

prof.dr.în istorie Iacob Golovcă 
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