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„Eu nu m-am temut a scrie, tu nu te teme a ceti" (Simion Bărnuțiu)

După dezintegrarea urss Rusia a avut o șansă de a se transforma într-o țară democratică. Au
mai căzut imperii însă fostele metropole, fiind civilizații autentice, au acceptat realitatea crudă
pentru ei. Unele dintre ele, cum a fost Marea Britanie și Spania, chiar și-au cerut scuze de la
fostele colonii pentru tratamentul uneori neadecvat. Actualmente aceste colonii și foste
metropole se află în armonie ca parteneri egali în lumile lor engleză și spaniolă. Nu este și cazul
Rusiei (urss nu a fost altceva decât transformarea imperiului țarist rus în imperiul sovietic rus),
scrie Valeriu Dulgheru, preluat de Romanian Global News.

Boris Elțin (așa cum a fost el!) a încercat să orienteze Rusia pe făgașul democrației însă odată
cu aducerea lui Putin la cârma Rusiei, ulterior devenind un adevărat țar, Rusia a revenit la
cunoscuta-i cale imperială, pe care o urmează în ultimii peste 300 de ani. De fapt să fim sinceri
este vorba nu de persoana Putin, care inițial era un personaj sumbru, un șoricel cenușiu (una
din poreclele lui!), ci de cei din spatele lui (cercurile militariste revanșarde). De fapt adevăratul
interes al Rusiei ar fi nu lupta cu UE, SUA, cu întreg Occidentul, ci alianța cu ele pentru a
contracara expansiunea chineză în partea siberiană a ei, pe care la sigur o va pierde.

Chiar în primul său mandat (actualmente este al 4-lea, dar practic al 5-lea, luându-l în
considerare pe cel al lui Medvedev, în care de facto tot Putin a fost președinte!) Putin a venit cu
ideea făcăturii de „Russkij mir (Lumea rusă)", scopul căreia nu este crearea doar a unui spațiu
lingvistic comun ci readucerea fostelor așa numitelor „republici unionale" sub influența Rusiei,
refacerea urss, insistând pe păstrarea limbii ruse drept limbă de stat și a propagandei ruse prin
puzderia de posturi rusești. La 18 martie 2018 la inaugurarea sa Putin a declarat că regretă
destrămarea urss și că scopul său de bază va fi „refacerea legăturilor Rusiei cu fostele
republici". Trebuie însă de știut că Rusia nu are nevoie de parteneri, de vecini, așa cum se face
în lumea civilizată (istoria ultimilor 300 de ani a demonstrat acest lucru!). Ea are nevoie de
vasali cu pseudopreședinți de țări gen Dodon.

Observați cu câtă înverșunare valetul lui Putin pe nume Dodon insistă prin valeții săi socialiști
pe acordarea limbii ruse statutul de limbă de stat în acest colț de țară numit Basarabia, pe care
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Dodon î-l dorește în continuare colonie rusească. Putin într-un fel nu-i iartă lui Plahotniuc nu
landromatul rusesc cu cele peste 20 mlrd de dolari rusești spălate prin băncile moldovenești, nu
implicarea în tentativa de asasinare a lui Gorbunțov (Putin nu este Maica Tereza. A demonstrat
în repetate rânduri că viața unui om valorează cel mai puțin pentru el) ci atentatul asupra sfintei
sfintelor pentru Putin – „Lumea rusă" prin adoptarea Legii nr. 257 cu privire la completarea
Codului audiovizualului, numită de Dodon „Lege anti-propagandă rusă". Cu toate că Legea nu
prea funcționează („Propaganda rusă a rămas, atâta doar că a luat fațeta unui produs
autohton... Teamă îmi e că aceste prevederi nu vor securiza spaţiul informaţional aşa cum
ne-am dori. Majoritatea absolută a mesajelor cheie propagandistice pot fi transmise şi prin
conţinut culinar. Ceea ce au demonstrat televiziunile rusești e că aceste mesaje se strecoară
foarte uşor şi în programele nu neapărat informative, informativ analitice, politice sau militare"
declară Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente) oricum este
deranjant pentru Putin în politica sa de readucere a Basarabiei în „lumea lui rusă!". De fapt,
această așchie de pământ românesc pre nume Basarabia, aflată în derivă de peste 30 de ani
din cauza guvernărilor defectuoase, incoerente, care s-au perindat, nici nu a părăsit-o.

Să încercăm să vedem ce este cu această așa numită „lume rusă (russkij mir)", o făcătură
propagandistică putinistă crasă. „Lumea rusă nu înseamnă mesteceni, balalaici, matrioște ci
propagandă. Există un spațiu geografic în care oamenii trebuie să vorbească în limba rusă. Iar
„Lumea rusă" înseamnă propagandă" declara deunăzi la o emisiune la postul „Europa Liberă"
Oleg Panfilov, etnic rus, născut în Tadjikistan, care după destrămarea urss a trăit 18 ani în
Rusia, nefiind cetățean al Rusiei, actualmente cetățean al Georgiei (din 2008), în care trăiește
de 10 ani. Reputat istoric, publicist, scriitor, jurnalist, fost angajat la postul de televiziune NTV,
ultimul post al opoziției lichidat de Putin, etnicul rus Oleg Panfilov a devenit persoană
indezirabilă în Rusia după publicarea prin fundația Tony Blair a cărții „Putin și mass-media". Iar
după războiul Rusiei contra Georgiei din 2008, în care O. Panfilov a activat în Consiliul de
Securitate Națională al Georgiei, în Rusia este declarat trădător chiar și de opoziția rusă
Nemțov, Iavlinski, Naval'nyj. Să ne amintim că și la noi în timpul războiului Rusiei contra
Republicii Moldova din 1992 etnicul rus Leonid Karasiov, care a apărat cu mare bărbăție podul
de la Tighina de atacurile tancurilor Armatei a 14-a și ale bandiților și mercenarilor transnistreni,
a fost declarat trădător al Rusiei. Iar moldoivanul Dodon care a „moștenit țara" apărată de acest
etnic rus și bravii voluntari și polițiști, le-a cinstit memoria bandiților, depunând flori la
monumentul lor din Tighina. În Georgia este de neconceput ca un șef de stat, fie el și filorus
cum este actualul președinte Ivanishvili, să depună flori la monumentul dușmanilor țării. La noi
totul e posibil.

Tot din acțiuni în cadrul „lumii ruse" fac parte și așa numitele „marșuri în apărarea familiei
ortodoxe tradiționale". În Ucraina sunt interzise, iar în Basarabia ele sunt în vogă. Să luăm chiar
și ultima contramanifestare organizată de vladîka Vladimir (marinarul Kantarean) și Dodon la
Chișinău împotriva marșului LGBT desfășurat pe 18.05.2019. Să fim sinceri, este discutabilă
oportunitatea unor astfel de acțiuni ale LGBT în Basarabia caracterizată prin tradiționalismul ei,
acțiuni care sunt folosite de dușmanii noștri în scopuri meschine. Cred că marea majoritate în
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Basarabia sunt pentru familia tradițională dar în calitate de apărători apar doar filorușii Vladimir,
Dodon ș.a., tocmai cei care și până astăzi împărtășesc ideologia comunistă anticreștină a
familiei, inclusiv, cea de „comunizare a femeii" la începutul erei bolșevice (o tâmpenie
leninistă!).

Ei bine acest brav etnic rus O. Panfilov explică poate cel mai bine esența acestei anacronice
„Lumi ruse" putiniste. „Putin încercă să renască propaganda sovietică. Dar pentru aceasta a
trebuit să inventeze ceva. Este asemănător cu ceea ce se întâmpla la 1917. Primul decret pe
care l-a semnat Lenin se referea la presă. Acest decret instaura cenzura, propaganda și
minciuna. Și URSS se ținea de propagandă. Este și cazul zilei de 9 mai. Este o zi absolut
artificială deoarece capitularea Germaniei a avut loc pe 8 mai, iar Războiul al II-lea Mondial s-a
terminat cu capitularea Japoniei (de menționat faptul că rușii nu au avut nicio luptă cu japonezii,
dar cum e stilul lor, le-au ciordit japonezilor insulele Curile). Iar începutul războiului nu a fost la
22 iunie 1941 ci la 1 septembrie 1939. De ce acest război a fost numit în URSS drept Marele
Război pentru Apărarea Patriei? Pentru că era o dezonoare faptul că Stalin și Hitler au fost
aliați... Au împărțit Polonia. Au întreținut relații comerciale. În URSS au fost pregătiți tanchiștii
germani. URSS exporta în Germania metale și cereale chiar până în momentul începutului
războiului (Marelui Război pentru Apărarea Patriei – n.n.). Cei care sărbătoresc această
fanfaronadă de 9 mai trăiesc cu propaganda (și Dodon și clica lui!)" a menționat etnicul rus O.
Panfilov. Deci, pentru toată lumea, inclusiv pentru adevărații ruși, este clar că această
„pobedobesie" la Moscova și în unele foste colonii face parte din „Lumea rusă" a lui Putin. Acest
rus treaz la minte a fost martor la anormalitățile care se petreceau la Chișinău (și nu numai!) pe
9 mai: marea de benzi negru-oranj, sute de indivizi îmbrăcați în haine militare sovietice, și ce e
mai strașnic, mulțimea de copii îmbrăcați și ei în uniforme militare sovietice și cu panglica
bicoloră prinsă în piept. Un adevărat ritual de aducere în jertfă a acestor copii! Toate acestea
creau pentru un străin imaginea unei periferii rusești și nicidecum a unei capitale europene. „Am
observat o mulțime de oameni cu panglici dungate. Pe antenele auto – de asemenea panglici.
Pentru mine sunt oameni care au crescut în condițiile propagandei totale (dar copiii?), de aceea
ei ar fi putut sărbători orice: ziua eliberării Careliei, orice alt război. Putin a dorit-o foarte mult
fiindcă el a reanimat această zi a Victoriei care niciodată nu se sărbătorea astfel. În timpul lui
Stalin (care formal a asigurat această victorie!) această zi nu era zi de sărbătoare. În perioada
lui Brejnev se sărbătoreau doar dăți rotunde... Am observat la Chișinău foarte multe panouri în
limba rusă. În Georgia nu există... În Georgia a fost creat un sistem care funcționează. Timp de
7 ani de guvernare a prorusului Ivanishvili ne-am apropiat mai mult de NATO, de UE. Foarte
curând Georgia va intra în NATO... Georgia niciodată nu se va întoarce în „Lumea rusă".
Aceasta este absolut sigur (și Ucraina niciodată nu se va întoarce în „Lumea rusă" a lui Putin!)"
a mai menționat O. Panfilov.

Despre noi din păcate nu se poate spune același lucru. O așchie de țară europeană, aflată chiar
în centrul bătrânei Europe (spre deosebire de Georgia care se află la marginea ei!) în mod
anacronic înclină tot mai mult spre estul sălbatic, spre această anacronică „Lume rusă" putinistă
în loc de a face pași concreți (nu doar declarații!) de integrare în civilizația europeană. De vină
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sunt nu doar Voronin, Dodon ș.a. mancurți. Cea mai mare vină o poartă așa numiții proeuropeni
și chiar unioniști care s-au perindat la guvernare. După a. 2009 a apărut o posibilitate reală de a
ne rupe din această „Lume rusă" putinistă, de a crea un sistem democratic care să funcționeze
și în cazul venirii la putere a lui Dodon (cum se întâmplă în Georgia chiar dacă în locul lui
Saacashvili a venit prorusul Ivanishvili). S-au ciondănit între ei Filat cu Ghimpu și a câștigat
Plahotniuc care doar mimează proeuropenismul (mă refer la vârfurile PDM, printre membrii de
rând sunt destui oameni cu aspirații proeuropene). Practic nu au făcut nimic pentru a crea acest
sistem. Venirea la putere a prorusului putinist Dodon ar putea schimba cardinal orientarea
strategică a acestui colț de pământ spre această „Lume rusă" putinistă.

De ce Dodon este atât de ancorat pe vectorul rusesc? De ce insistă atât de mult prin diferite
momeli să ne readucă în lagărul siberian din care se părea că am scăpat, dar cu atâtea jertfe.
Ar mai fi cum ar mai fi dacă Rusia ar fi modelul demn de urmat pentru noi. Să vedem părerea
etnicului rus O. Panfilov despre ruși, Rusia, spre care ne îndeamnă trădătorii de neam Dodon,
Ivan Ceban, Batrâncea ș.a. „...Viața în Georgia este mai ușoară în primul rând că nu este
Rusia. În al doilea rând, Georgia, probabil este unica țară postsovietică după Armenia, în care
nu există „lumea rusă", noi nu avem acolo aceste panglici dungate... Ce fel de cultură rusă?
Operă italiană? Baletul francez? Kremlinul italian? Petersburgul olandez?...Însuși etnonimul
„rus" este un adjectiv nu substantiv, iar națiunea care se numește drept rusă a apărut doar 300
de ani în urmă, ca și limba rusă contemporană. De aceea, despre „lumea rusă" trebuie să
vorbim ca despre o comunitate de oameni uniți, deseori fără voie, într-o unitate etnocriminală pe
care o numesc „ruși". De fapt „lumea rusă" trebuie să fie caracterizată de istorie.Dacă nu există
istorie, tradiții, nu va ieși nimic. Prin ce Georgia se deosebește de Rusia? Prin faptul că Georgia
este un stat cu o istorie de trei mii de ani (spațiul românesc are o istorie multimilenară!). Și, în
acei aproape trei mii de ani, țara a fost guvernată de 280 de regi, a fost creată o mare cultură,
una din cele mai vechi limbi. Fiecare georgian își cunoaște strămoșii până la al 8-lea sau al
9-lea neam. Rușii nu o cunosc, pentru că este greu de înțeles cum ei, în general, au apărut,
cum se uneau diferite popoare mici. Tătarii, bureații, ingușii își cunosc istoria, iar rușii nu o
cunosc... Rusia se va descompune. Nu are niciun rost. Ce poate să-i unească într-o țară pe un
ciukcea și pe un cecen? Doar limba rusă. Asta și înseamnă „lumea rusă", o propagandă unică.
Un număr mare de popoare de peste 190, cotropite în ultimii 400 de ani, vor începe să se
desprindă și din Rusia va rămâne doar regiunea Moscova..." a continuat O. Panfilov. Câtă
claritate în explicațiile acestui adevărat rus tov. Dodon ș.a. despre viitorul sumbru al Rusiei. Și
atunci de ce să-l urmăm ca o turmă pe berbecul Dodon care vrea să ne ducă în această „lume
rusă"?

Pentru ca străinii să nu ne privească ca pe niște handicapați proruși, pentru ca inși de alde
Dodon, Ivan Ceban, Batrâncea să nu-l zăpăcească pe moș Ion cu „raiul rusesc", trebuie să fim
uniți. Unirea înseamnă putere. Uniți suntem de neînvins. Există marele risc ca în alegerile locale
din vară-toamnă puzderia de așchii unioniste să se avânte iarăși răzlețite, asigurând victorie
candidaților binomului. Este de datoria tuturor intelectualilor, care a urcat treptele spre Olimp pe
spinarea lui moș Ion, să contribuie la unirea tuturor forțelor prounioniste.
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