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Multor rom=ni
li s-a p`rut,
poate, aberant`
ultima ac]iune
agresiv` a
Republicii
Moldova
\ndreptat`
\mpotriva
Rom=niei.
Aceasta este,
\ns`, un mizilic
pe l=ng` ce neau f`cut
„moldovenii“ la
Bruxelles.

Pentru prima oar` parc`, mul]imi de oficiali
rom=ni au protestat \n cor la tupeul autorit`]ilor de
la Chi[in`u de a bloca mai multe delega]ii rom=ne[ti
la grani]a artificial` a micii republici inventate de
Stalin [i strategii URSS. Ce nu au observat mul]i
este c` avem, \nc`, de-a face cu grani]a dintre
CSI cu NATO [i UE [i c` soldatul rus scruteaz`
teritoriul inamic nu numai de la Nistru, ci [i de
pe Prut. Iar Vladimir Voronin, generalul de
plumb al Moscovei, tocmai s-a \ntors de la „congresul
popoarelor“ CSI desf`[urat la Du[anbe. Aici s-a
„\nt`rit“, printre altele, Tratatul colectiv de Securitate
al CSI [i protocolul de colaborare, inclusiv militar`,
cu Organiza]ia Cooper`rii de la Shanghai, un colos
mondial care bate la fund UE [i prin care China
are o nou` grani]` cu SUA, pe Marea Neagr`.
Revolta este maxim` la Bucure[ti. Suntem doar
\n campanie. Dar \[i asum` oare cineva responsabilitatea
pentru stadiul \n care au ajuns, din nou, rela]iile
dintre cele dou` state rom=ne[ti?
Graficul agresivit`]ii \n crescendo a Chi[in`ului
este la \ndem=na oric`rui observator al zonei: de
la blocarea transmisiilor TVR [i batjocorirea istoriei
Rom=niei la scandalul vizelor [i al dublei cet`]enii.
Nimic nou pe frontul de est. Doar MAE face pe
mortu-n p`pu[oi. Iar Cioroianu permite papagalice[te
- de la Ungureanu mo[tenire -, ca Ungaria [i Bulgaria
s` reprezinte perfect, sub acoperire european`,
interesele ungro-slave \n spa]iul vecin`t`]ii apropiate
a UE, R`s`ritul Rom=nesc. Podul de ghea]` s-a
reinstalat peste Prut, \nainte chiar de venirea
iernii siberiene. Miza, de[i pu]ini vor s` recunoasc`,
este, de fapt, Transnistria, garnizoana Rusiei
aflat` la pu]in peste 200 de kilometri de o baz`
militar` important` a SUA la Marea Neagr`, pe
teritoriu rom=nesc. O provocare care, dac` ar fi
corect abordat`, ar putea duce la dezintegrarea
statului artificial moldovenesc. Din p`cate, administra]ia
rom=neasc` este incapabil` s` o rezolve singur`.
{i asta nu-i nimic, pe l=ng` ce \ncaseaz` Rom=nia
cu m=na ei.
Pentru c` bomboana moldoveneasc` pe coliva
Rom=niei a fost pus` deja de c=teva luni bune,
aproape de necrezut, cu [tiin]a tuturor factorilor
abilita]i s` apere statul rom=n [i spre bucuria tuturor
du[manilor insulei de latinitate. Incredibil: UE a
recunoscut [i oficializat „limba moldoveneasc`“! Pe
care Rom=nia este obligat` acum s` o \nghit`, pe
nemestecate. Rezultatul opera]iunii inteligen]elor de
la Moscova [i Chi[in`u ar trebui s` cad` ca o
ghilotin` peste capetele responsabililor rom=ni:
de la ambasadorul nostru la UE, Laz`r Com`nescu
- „4500 euro“, la ministrul de Externe Adrian
Cioroianu [i aparatul din SIE care se presupune
c` serve[te Rom=nia. {tirea ne-a picat \n bra]e
s`pt`m=na trecut`, strecur=ndu-se pe neobservate
prin spa]iul publicistic rom=nesc. Pe 10 octombrie,
Comisarul european al Justi]iei, Franco Frattini, a
semnat cu ministrul de Externe Andrei Stratan
Acordul \ntre Comunitatea European` [i Republica
Moldova privind readmisia persoanelor aflate \n
situa]ia de [edere ilegal`. Documentul a fost \ncheiat
\n limbile oficiale ale UE, printre care apare, scoas`
din joben, „limba moldoveneasc`“. |n contextul \n
care Rom=nia este m=ndr` s` fi produs pentru
„multilingvism“ un Comisar UE neao[: Leonard
Orban. Actul mai prevede c` na]ionalitatea cet`]enilor
moldoveni va fi recunoscut` [i dovedit` inclusiv
prin rezultatele unui test oficial \n limba vorbit`
de acesta.
Prin ce se definesc o na]iune [i un stat na]ional?
O dat` ce teritoriul a devenit deja parte integrant`
dintr-un alt \ntreg, mai r`m=n limb` [i religie, \n
principal. Ortodoxia este atacat` din toate direc]iile,
inclusiv din interior. Acum ne-am pierdut pe [est
[i o parte din limb`. F`r` nici o ap`rare - de[i
documentul era cunoscut de „organe“ din septembrie;
f`r` nici o reac]ie oficial` - de[i au trecut deja
zile bune. O solu]ie exist`: s` propunem [i oficializarea
limbii transnistrene... ■

Sf. {i Cuviosul Mucenic Luchian;
Cuvio[ii Savin [i Vars episcopii

cotidian na]ional fondat \n 1930

Imuno-penal
Pre[edintele Rom=niei este Dumnezeu pe p`m=nt
 |n accep]iunea procurorilor, el poate ucide, viola sau t=lh`ri

f`r` s` ri[te nimic pe timpul mandatului
{eful DNA [i Parchetul General sus]in aberant
c` Traian B`sescu nu poate fi cercetat sau
judecat sub nici un motiv, pentru c` are
imunitate  Aceast` idee absurd` duce la
mu[amalizarea dosarelor \n care [eful statului
este inculpat sau anchetat  ZIUA
demonstreaz` c` pre[edintele Rom=niei
r`spunde penal ca orice alt cet`]ean  |n
realitate, imunitatea sa nu poate acoperi mai
mult dec=t activitatea politic`, la fel ca \n cazul
parlamentarilor  B`sescu e judecat chiar
ast`zi de c`tre Consiliul Discrimin`rii, care l-a
mai sanc]ionat o dat`  Fostul consilier
preziden]ial, Renate Weber, sus]ine c`, din
moment ce pre[edintele e sanc]ionabil
administrativ, el trebuie s` fie sanc]ionabil [i
penal  P=n` c=nd Curtea Constitu]ional` nu
va tran[a chestiunea, DNA va continua s`
omoare dosarele lui B`sescu
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Victorie
c=t o calificare
Na]ionala Rom=niei a \nvins
s=mb`t` Olanda [i este la o
arunc`tur` de b`] de Euro 2008.
„Tricolorii“ trebuie s` c=[tige cu
Luxemburg \n deplasare [i cu
Albania acas` pentru calificare.
Dup` [apte ani de a[teptare, Na]ionala [i to]i
suporterii s`i se pot g=ndi din nou la o calificare,
la o var` de fotbal, [i nu de vacan]`. Na]ionala
[i-a luat trei sferturi de bilet pentru Euro 2008
prin victoria de s=mb`t` seara. ■
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Gavari[i
transnistrean`,
Orbane?
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Pre[edintele Germaniei,
bruscat de un rom=n
Un rom=n rezident \n Germania
a \ncercat ieri s`-l atace
pe pre[edintele acestei ]`ri,
Horst Koehler, apuc=nd
s`-l prind` de reverul
hainei \nainte de a fi imobilizat
de bodyguarzi, relateaz`
Rompres.
Incidentul a avut loc \n momentul
\n care [eful statului german,
care nu a fost r`nit, p`r`sea
\mpreun` cu so]ia ceremonia de
decernare a premiilor T=rgului
de Carte de la Frankfurt.

Se redeschide
dosarul Predoiu

B`rbatul de origine rom=n`, \n v=rst` de
44 de ani, s-a n`pustit asupra lui Horst Koehler,
nereu[ind \ns` s` se apropie foarte mult, mul]umit`
vigilen]ei bodyguarzilor.
„N-a avut timp dec=t s`-l apuce pe pre[edinte
de rever, c`ci bodyguarzii l-au prins imediat.
B`rbatul p`rea confuz. |ncerca s` atrag`
aten]ia asupra sa, c`ci avea probleme cu plata
chiriei“, a declarat un reprezentant al poli]iei
locale.
Un purt`tor de cuv=nt al Pre[edin]iei germane
a precizat, ulterior, c` atacul nu a fost motivat
politic. ■ (D.E.)

GPS
pentru pigmei
Triburile pigmee din zonele
\mp`durite ale Republicii
Congo folosesc tehnologii de
ultim` or`, prin satelit, pentru
a-[i salva locurile sacre de
buldozerele companiilor
multina]ionale.
De[i sunt analfabe]i [i nu [tiu nici m`car
s` citeasc` o hart`, pigmeii au \nv`]at s`
foloseasc` GPS-ul, pentru a oferi informa]ii
pre]ioase despre zonele \n care tr`iesc din
mo[i str`mo[i. Informa]iile sunt transmise
prin satelit [i ajung la o companie industrial`
care reu[e[te astfel s` \ntocmeasc` o hart`
a p`m=nturilor lor. „Este o alian]` unic`. E
pentru prima dat` c=nd o companie industrial`
recunoa[te drepturile indigenilor“ a declarat
Scott Poynton, director al Tropical Forest
Trust“. ■ (M. BIC~)
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Va fi dat` afar` Rodica Culcer DA: 24,69 %
pentru difuzarea filmului
„Caltabo[ul [i p`linca“? NU: 75,31 %

3,3366 lei
2,3539 lei

Generalul Dan Voinea, adjunctul [efului
Parchetelor militare, a dispus reluarea cercet`rilor
\n cazul pl=ngerii colonelului \n rezerv` Ionel
Dragomir \mpotriva generalului Silviu Predoiu,
director adjunct \n Serviciul de Informa]ii Externe.
Dragomir a f`cut o pl=ngere penal` \mpotriva
lui Predoiu, consider=nd c` acesta a dispus abuziv
trecerea lui \n rezerv`. Fostul colonel SIE a
fost dat afar` din acest serviciu de informa]ii
\n luna noiembrie 2005. Numele lui Dragomir
a fost vehiculat \n ancheta privind criza jurnali[tilor
r`pi]i \n Irak. ■ (D.E.I.)
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