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“De mii de ani, poporul român, aşezat cu voia lui Dumnezeu în spaţiul
carpato-danubiano-pontic, participă la zidirea unei Europe a naţiunilor paşnice şi prospere, fără
ca vreodată, în istoria sa milenară să inițieze sau să dorească teritorii străine aparţinând altor
ţări, ci, dimpotrivă, constituind o barieră geografică, fizică şi politică împotriva invaziilor străine,
care ameninţau nu numai ţările învecinate apropiate, dar şi drumul care s-ar fi deschis către
cele îndepărtate din Apus”, se arată intr-o scrisoare deschisă adresată simbolic, natiunilor
europene de către mai multe personalități din Basarabia.

“De la Dacia lui Burebista până la Unirea Principatelor Române ale Munteniei şi Moldovei din
anul 1859, poporul român a fost supus loviturilor unor enorme valuri de invazii distrugătoare,
dar a reuşit să reziste pe vatra lui nestrămutat, continuând să ţeasă cu talent şi dăruire pânza
unei culturi ancestrale, păstrând valorile tradiţionale specifice şi rezistente în timp, fără de
seamăn în lume.

În veacurile din plin Ev Mediu, marii şi vitejii noștri voievozi români, Mircea cel Bătrân,
Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, au apărat pământul Daciei strămoşeşti, dar
şi pe cel al Europei creştine de imperiile în expansiune ale Orientului Apropiat şi Extremului
Orient. În spatele acestui zid, Europa Occidentală a avut parte de epoca de aur a Renaşterii în
care omul european şi-a recăpătat demnitatea şi conştiinţa de sine ca individ, după o lungă
perioadă de menţinere în ignoranţă prin anihilarea constrictivă, fizică şi psihologică a
personalităţii.

Românii însă, aflaţi la încrucişarea căilor de interese geostrategice şi geopolitice ale imperiilor
avide de noi pieţe de desfacere a propriilor mărfuri şi de exploatare a resurselor naturale atât de
generoase, oferite mai ales de ţara noastră, au fost răsplătiţi cu amputări de teritorii.

Aşa s-a întâmplat în 1775 cu nordul Principatului Moldovei, numit de ocupanţi Bucovina, anexat
de Imperiul Habsburgic, şi cu partea de est a Moldovei, numită de ocupanţi Basarabia, anexată
de Imperiul ţarist Rus în 1812. Pentru românii din aceste teritorii, secolul al XIX-lea a fost o
perioadă de împilare naţională, dezrădăcinare, deznaţionalizare, de înlocuire obligatorie a limbii
materne, româna, în şcoală, biserică, administraţie, cu limba rusă, de impunere cu forţa a altor
culturi şi tradiţii. Ei au fost rupţi de la procesele de formare a conştiinţei naţionale şi de
constituire a statului naţional român în 1859 prin unirea Ţării Româneşti şi a Moldovei.
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Secolul al XX-lea a început pentru români cu dezastrul Primului Război Mondial. Dar tocmai
atunci când mai bine de 80% din teritoriul României era ocupat de trupe străine, o forţă divină a
dezlănţuit puterea latentă, dar mereu prezentă, a poporului român.

Procesul de unificare şi eliberare a început în partea de est a Moldovei, numită Basarabia, care
la 2 decembrie 1917 şi-a proclamat independenţa faţă de Imperiul Rus, iar la 27 martie 1918
s-a unit cu Patria-Mamă, România. La 27 noiembrie 1918 a revenit la sânul naţiunii partea de
nord a Moldovei, numită Bucovina, iar la 1 decembrie 1918, Transilvania, prin Declaraţia de
unire de la Alba-Iulia, sub conducerea regelui Ferdinand se întregeşte procesul de unificare.
Timp de 22 de ani, poporul român reunit a construit o societate democratică de nivel european,
atingând un nivel social-politic şi economic cu nimic mai prejos de Ţările potente ale Europei
Occidentale.

Agresiunea sovietică asupra României din 28 iunie 1940 a întrerupt mişeleşte viaţa paşnică a
românilor. A fost ziua când ei au fost atraşi în cel de-al Doilea Război Mondial. Planul de
ocupare a Moldovei de Est, numită Basarabia, a fost parte a Pactului semnat la Moscova pe 23
august 1939 între Germania hitleristă şi Uniunea Sovietică stalinistă, cunoscut în istoriografie ca
Pactul Ribbentrop-Molotov.

După 1944, Uniunea Sovietică, care şi-a adjudecat teritoriul României dintre râurile Prut şi
Nistru, a promovat o politică de genocid, manifestată în diferite forme şi promovată în cadrul
unor campanii masive de exterminare fizică a populaţiei româneşti prin execuţii sumare al
reprezentanţilor administraţiei româneşti, omorârea prin înfometare, deportările masive în
Siberia. Timp de 12 ani, din 1940 şi până în 1952, regimul sovietic se face vinovat de
exterminarea a peste un milion de români basarabeni.

O perioadă de 47 de ani, între 1944 şi 1991, Uniunea Sovietică a promovat în Republica
Moldova (Basarabia) aceeaşi politică de deznaţionalizare susţinută de ţarism în secolul al
XIX-lea, numai că la o scară mult mai largă şi mult mai agresiv.

Doar că spiritul de unitate naţională al românilor din Republica Moldova a renăscut şi de data
aceasta. Mişcarea de eliberare naţională din anii 1988-1991 a creat noi condiţii pentru
unificarea românilor din cele două state româneşti. Ca să împiedice acest proces firesc, Rusia
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nouă, dar la fel de agresivă ca şi cea a ţarului sau a sovietelor, a declanşat în 1992 un război de
agresiune împotriva Republicii Moldova, ocupând partea ei de est, act recunoscut ca atare de
înalta Curte Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) de la Strasbourg.Rusia promovează
în continuare faţă de Republica Moldova o politică imperialistă, manifestată prin şantaj
economic, energetic, militar, manipulare informaţională cu scopul făţiş de a o menţine cu forţa în
sfera ei de interese, politică vetustă, medievală, incompatibilă cu valorile secolului al XXI-lea.

În numele poporului Republicii Moldova, vă rugam să susţineţi lupta noastră de eliberare şi de
reîntregire naţională prin puterea care v-a fost dată la învestirea dumneavoastră în calitate de
parlamentari europeni. Noi, românii din Republica Moldova, ne dorim să fim alături de fraţii
noştri români din România şi, împreună cu ei, în Uniunea Europeană democratică şi prosperă,
acolo unde toate popoarele sunt egale şi demnitatea umană este respectată, ca una dată egal
de la Dumnezeu.”

Vă mulţumim.

Bunul Dumnezeu să binecuvânteze ţările şi popoarele pe care le reprezentaţi! Aşa să ne
ajute Dumnezeu!

Semnatari:

Acad., dr. Alexandru Moşanu, Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova,
1990–1993;
General Ion Costaş, Ministru al Afacerilor Interne şi Ministru al Apărării al Republicii
Moldova, 1990–1993;
Ion Ungureanu, Ministru al Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova,
1990–1994; regizor, actor;
Dr. Nicolae Mătcaş, Ministru al Educaţiei al Republicii Moldova, 1990–1994;
Acad. Gheorghe Ghidirim, Ministru al Sănătății al Republicii Moldova,
1990–1994,
președinte al Ligii Medicilor din Republica Moldova;
Acad. Mihai Cimpoi, scriitor, Preşedintele Asociaţiei Uniunilor de Creaţie din Republica
Moldova;
Acad. Nicolae Dabija, scriitor, preşedintele Forului Democrat al Românilor din Republica
Moldova;
Acad., poet, Ion Hadârcă, prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, anii
1990-1993, preşedintele fracţiunii Partidului Liberal din Parlamentul Republicii Moldova;
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Profesor Ana Guţu, Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova, deputat în
Parlamentul Republicii Moldova, Fracţiunea Partidului Liberal;
Valeriu Saharneanu, jurnalist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Fracțiunea
Partidului Liberal;

Chişinău, 20 martie 2013
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