
 

O țară falsă plină de fals… 

deIa Iacob Cazacu-Istrati 

…mi-amairămas o ultimăsperanță –U NIREA 

Mă bucur nespus, că am aterizat pe pământul natal, încă purtând numele de  Republica 

Moldova, dar indată ce am făcut contact cu viaţa socială, de toate zilele a scumpului plai 

mioritic, s-au spulberat toate bucuriile. 

Dacă m-a bucurat  aspectul Ghişinăului: străzile îngrijite, cutiile speciale pentru deşeuri, stațiile 

noi de oprire, apoi m-au uimit oamenii, mai cu seamă acei,care au datoria, menirea 

profesională de menţinere a ordinii,  care nici pe departe nu corespunde realităţii- am observat 

foarte mulţi poliţişti, care mergând pe stradă şi fumând, mai înjurau, meditând în glas, 

Dumnezeu ştie despre ce şi aruncând „chiştoacele” de la ţigări „cu  zvârla” în plină stradă, sub 

picioarele trecătorilor...    Asta e cultura Basarabiei de azi. Culegem roadele cele sădite de anii 

sovietizării... şi după 20 de ani de „mare independenţă” împărţită în trei mişcări sociale, trei 

categorii:  unioniști, stataliști şi proruși. Și, dacă în Mioriţa străveche erau trei ciobănei: unul 

moldovan, unul ungurean şi unul muntean, apoi în noua „Mioriţă” unu-i moldovan, unu-i român 

şi unu-i rus... Spre rușinea noastră  aceasta este greșeala  conduceriiașa numite RM, fiindcă nu 

avem nimic național în afară de limbă și alfabet.În rest e fals totul: și drapel, și stemă și imn...   

ca și ”republicile” create de Kremlin: republica moldova; republica transnistreană; republica 

găgăuz iar...restul este internaționalism, mai puternic leninist... 

Păi, cum să nu-ţi faci o astfel de impresie (dar oare numai impresie?) când limba de stat te 

întâlneşte numai...în aeroport (de ochii lumii?). În rest e limba rusă...Cu toate că dl. Dorin 

Chirtoacă le-a ordonat taxatorilor în troleibuse să vorbească în limba de stat, în marea 



majoritate vorbesc ursuleşte...nemaivorbind de Piaţa Centrală...unde unii din principiu nu vor 

să vorbească în limba de stat... 

Piaţa Marii Adunări Naţionale este plină de corturi ale ”dodoniștilor renatiști”, puţini de ai 

Platformei DA: toţi marionete...De ce în PMAN?! Sfânta Piață a Marii Adunări Naționale e 

pentru a petrece adunări NAȚIONALE!!! NAȚIONALE!!! Ce caută acolo alte naționalități 

vrajmașe nouă, ridicate, îndreptate spre a da o lovitură statului, să răstoarne Guvernul și 

Parlamentul?  Numai poporul nostru român basarabean are dreptul de a se aduna în 

majoritate în PMAN și a hotărâ probleme de importanță strategică majoră națională! 

Da, românul moldovean, care are o răbdare colosală a tăcut până acum: 200 de ani a tăcut sub 

imperiul ruso-sovietic, care l-au umilit, l-au furat, l-au hărţuit și împărţit cum au dorit-o ei, dar și 

25 de ani și mai strașnici, că duc în spate jugul lor propriu, pe care l-au născut și crescut, l-au 

ales cu mintea lor …cea de pe urmă! 

Ceeace se petrece astăzi înPiaţă nu e începutul…Începutul este de atunci de când s-a terminat 

cu primul Parlament…de pecând Roșca era maimuţă și…, dar am mai spus-o nu o data: acesta 

este un scenariu bine gândit, perfectat la 2009 și încă de peatunci am atenţionat că spre asta 

mergem, că la aceasta vom ajunge, dacă nu facemUnire cu Țara, fiindcă după mine  aceste 

acţiuni sunt parte a aceluiași plan- scenario - strategic de lungă durată a foștilor conducători de 

stat ”unioniștisovietici” Lucinschi-Voronin, ca pe orice căi și cu toate mijloacele posibile să 

reconstruiască statul nou unional în hotarele vechi…Așa face azi și Putin, dar…lumea e alta, e 

târziu. Dacă nu erau deschise porţile frontierelor de către M.Gorbacev atunci, în 1990, poate și 

era  de acum reconstruit un nou stat neosovieticus, dar așa libertatea dăruită de Gorbacev i-a 

înnebunit pe oamenii din fostele republici sovietice și au umplut continentele lumii libere…și 

gata. N-au mai dorit să fie vasalii cuiva nici până astăzi.  

       Dar…ei, elita neocomunistă de azi au urmat cursul acestui scenario, zic,  pregatit demult și 

nu fără  participarea directă a unor conducători de ieri și azi, ca Lupu, Diacov, Voronin, Dodon, 

Filat s-au indirectă a lui Ghimpu...  S-a jucat cu spiritele cetăţenilor deosebit de frumos, cu a 

toată populaţia, și unioniști, și stataliști și kremliniști...Totul a decurs ca în filme. Poftim, acum 

avem toată populaţia Moldovei  basarabene nemultulţumită de guvernare, toate păturile 

sociale. Acum depinde care-i acela, liderul după care va porni cârdul...- Unirea cu  Ro...sau cu 

Ru... Totuși, sunt puternici, au fost instruiţi în școli comuniste, comsomoliste, dar sunt 

marionete și ei în mâinile cuiva... E mult și greu de lămurit oamenilor despre adevăratele  

scopuri ale oligarhilor mondiali, grupării mondiale de conducere...despre lupta de a crea cele 

patru centre mondiale, regiuni unionale, apoi din patru-două...și...în sfârșit Dominația 

Mondială a Guvernului Banchir, care deține tot sistemul bancar al lumii. Dominația 

Luciferului. Pentru aceasta e necesar de a duce lumea la haos, la dezbinare, ca mai apoi să fie 

supusă ușor. Noi nu trebuie să permitem acest lucru, ci să ne unim cu Patria română și cu 



celelalte teritorii acaparate de streini în urma Pactului Ribbentrop-Molotov și să facem un zid 

în calea experimentelor mondiale, în cazul de față în calea constructiei unei lumi noi, Noii 

Ordine Mondiale, Nou Communism utopic Mondial! (Despre Noua Ordine Mondială vă voi 

povesti în alt număr al săptămânalului.)  

Ce e  de făcut  azi? 

Urgent: 

1.  De reîntors în Aparatul Guvernului la locurile lor pe acele două persoane 

profesioniste, care au fost umilite, înjositeși demisionate forțat V.Marinuță și Maia 

Sandu.  

2. Director al Băncii Naționale de ales (numit) de către Parlament (Președinte) Dr. Vasile 

Șoimaru  

3. În fruntea Guvernului să fie numit Dorin Chirtoacă și a începe reformele radicale în 

toate direcțiile  și domeniile:economic, social, politic, cultural... 

Altfel putem pierde absolut totul...și să rămânem la covata spartă...dacă vor avea loc alegeri 

anticipate. 

 


