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Veteranii conflictului armat de pe Nistru şi autorităţile de la Chişinău au marcat pe 2 martie 27
de ani de la declanşarea războiului care a provocat moartea a circa 300 de persoane şi
mutilarea altor câteva mii, transmite Romanian Global News.

Combatanţii s-au adunat în această dimineață în faţa monumentului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt
din centrul Chişinăului, apoi au mers în marş spre Memorialul „Mamei îndurerate", unde au
depus flori, în memoria celor căzuți în lupte.

Primul președinte al R. Moldova, Mircea Snegur, care conducea R. Moldova în timpul războiul
de pe Nistru, a declarat la evenimentul de comemorare că a procedat corect atunci când a
semnat acordul de încetare a focului.

„27 de ani în urmă, în plină demarare a statului independent R. Moldova, separatiștii de la
Tiraspol, fiind susținuți politic, logistic și militar de cercurile ostile de la Moscova au declanșat un
adevărat război (...) Noi nu dispuneam de atribuțiile necesare de luptă, chiar dacă am reușit să
soluționăm unele probleme de acest gen totuna nu eram în stare să ținem piept forței armatei a
14 rusești, care la 19 mai 1992, s-a implicat direct în luptă din partea separatiștilor (...) În pofida
criticii, consider că am procedat corect și am ales unica cale rezonabilă de a curma războiul",
afirmă Mircea Snegur.

Premierul Pavel Filip și-a exprimat recunoștința și aprecierea pentru curajul și devotamentul
celor care au luptat pentru integritatea și suveranitatea R. Moldova.

„Am reușit să aducem subiectul retragerii trupelor rusești de pe teritoriul R. Moldova la tribuna
ONU și în acest an va fi discutată această problemă. Ridicând acest subiect în atenția
comunității mondiale, până la urmă vom reuși să eliberăm R. Moldova de trupe armate străine",
susține Pavel Filip.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat alături de

1/3

Acțiuni de comemorare la 27 de ani de la declanșarea războiului româno-rus de pe Nistru în Basarabia
Scris de Chișinău, România de Est (Basarabia) / Romanian Global News
Luni, 04 Martie 2019

un sobor de preoți și diaconi, în fața Fântânii Eroilor de la intrarea în orașul Tighina, o slujbă de
pomenire pentru militarii căzuți în războiul româno-rus de pe Nistru.

Evenimentul a fost organizat de Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun" din Tighina, în frunte cu
Maria Roibu, director al liceului, și de Asociația Tighina, bucurându-se de prezența autorităților
locale, membrilor poliției, militarilor, elevilor liceului, dar și al veteranilor care au luptat în război.

Redăm integral cuvântul de omagiu al Episcopului Basarabiei de Sud, ținut în memoria
militarilor căzuți în războiul de pe Nistru:

„Cu multă emoție am pomenit astăzi pe eroii noștri care în anul 1992, conștientizând importanța
libertății și a păcii, au venit pe Nistru ca să apere libertatea, să apere democrația și mai mult
decât atât, să invesniceasca valorile spiritualității neamului nostru. După încetarea acelui
conflict armat, am conștientizat mai mult cât de important este ca noi să fim solidari, ca noi să
ne iubim țara și neamul și mai mult decât atât, să fim în stare de sacrificiu, pentru frații noștri și
pentru pacea și libertatea lor. Pentru că nu e simplu deloc, ca militar, să te jertfesri pe altarul
slujirii neamului, sa renunți la tine și la familia ta de dragul țării și pentru libertatea ei. In timp de
război nu știi dacă te vei întoarce, fiindcă pe câmpul de luptă niciodată lucrurile nu sunt
previzibile, ele pot oricând lua o întorsătură nedorita. Dumneavoastră cei care sunteți aici și ați
participat la luptele care au avut loc la Varniţa, dar și la Bender, Tiraspol și în toată zona, ați
văzut câte sacrificii umane au fost și cât de dificilă este despărțirea de cei dragi. Este adevărat
că, atunci când lupți pentru un ideal, atunci când lupți pentru pace și libertate, Dumnezeu te
încurajează, îți dă puteri ca să treci și să depășești toate încercările însă când te gândești la
urmările sau consecințele războiului și vezi sacrificiile umane care s-au făcut, atunci
conștientizezi cât de importantă este pacea și cât trebuie să luptăm pentru ea, dar și pentru
libertatea noastră. Noi îi pomenim pe toți eroii Neamului la toate slujbele. E scumpă libertatea.
Foarte adesea oamenii o conștientizează abia când sunt într-o situație conflictuală sau când se
întâmplă evenimente nefericite ca cel din 1992. Am întâlnit mulți veterani care au participat la
acest război și am auzit de la ei povestind întâmplări reale și situația dificilă prin care au trecut
mulți dintre ei pentru a apăra acest spațiu românesc, acest teritoriu care nu au aparținut lor, ci a
aparținut încă de la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, strămoșilor noștri și noi trebuie să-l
păstrăm să-l transmitem urmașilor cu aceeași demnitate. Consecințele sunt dureroase și astăzi,
fiindcă sunt multe mame care-și plâng pe fiii lor care au căzut aici în Transnistria, sunt multe
soții care-și plâng soții sau copii care nu și-au văzut părinții sau au devenit orfani în urma
acestui război. De aceea, vă mulțumim că vă aduceți aminte de acei care au căzut pe câmpul
de luptă, de cei care s-au jertfit pentru libertatea noastră. Mulțumim militarilor și poliției care
veghează la menținerea păcii și a unității, care luptă pentru libertate și pentru adevăr. Mulțumim
tuturor celor care sunteți de față și dați mărturie și încercati prin eforturi considerabile ca să
păstrați unitatea de credință și unitatea de neam și faceți ca să nu se stângă candela
recunoștinței pentru cei care s-au jertfit în anul 1992. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne
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ocrotească țara și neamul nostru, să așeze sufletele tuturor eroilor neamului în sanurile lui
Avraam cu drepții, iar nouă să ne dea înțelepciune, putere, ca pe toate să le facem cu multă
responsabilitate, ca să promovăm valorile libertății și demnității umane și mai ales să fim
făcători de pace, ca să fim fii lui Dumnezeu. De aceea, în această zi în care am pomenit eroii și
în care se face pomenirea tuturor celor care au adormit întru Domnul, ne rugăm să ne
dăruiască credință dreapta, puterea de a face lucruri frumoase și mai ales să fim demni,
responsabili și să dăm dovadă de sacrificiu așa cum au făcut-o și cei care au căzut la datorie în
anul 1992. Dumnezeu să-i ierte și să-i așeze cu drepții, iar dumneavoastră să vă dea puterea
să fiți mărturisitori, statornici, dreptcredinciosi și pe toate să le faceți cu multă demnitate și
responsabilitate".

Conflictul armat de pe Nistru a început pe 2 martie 1992, între autorităţile constituţionale de la
Chişinău şi forţele separatiste de la Tiraspol, ca urmare a autoproclamării independenţei
aşa-numitei republici moldoveneşti nistrene, după destrămarea fostei URSS. Acordul de
încetare a focului a fost semnat pe 21 iulie 1992 de către Republica Moldova şi Federaţia Rusă.
În timpul conflictului, circa 300 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 3500 au fost mutilate.

„Eroii nu mor niciodată", „Armata rusă, afară". Asta au scandat pe 2 martie și unioniștii de la
Asociația „UNIREA-ODIP", care au comemorat victimele războiului din regiunea transnistreană.

Tinerii au organizat un flashmob în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și au adus cu ei
pancarte și drapele tricolore. „În fiecare an venim aici, la Ambasada Federației Ruse, pentru a
transmite mesajul că nu uităm cine ne-a ocupat în 1992. De 27 de ani avem o armată străină pe
teritoriul Republicii Moldova, iar așa-zisele autorități din stânga Nistrului continuă și astăzi să se
manifeste prin provocări și intimidări. Condamnăm atitudinea Federației Ruse și cerem repetat armata rusă, afară!", a declarat președintele Asociației „UNIREA-ODIP", Vlad Bilețchi.

VIDEO - https://www.facebook.com/vlad.biletchi94/videos/2100014620087559/
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