DECLARAŢIE POLITICĂ PE MARGINEA ATENTATULUI CU BOMBĂ
DIN SEARA ZILEI DE 14 OCTOMBRIE 2009
Imaginea mioritică a Moldovei, atât de bine cunoscută de toţi cetăţenii din
republică, purtătorii naţiunii majoritare dar şi reprezentanţii minorităţilor etnice,
iată ca e pe cale de a fi spulberată. Violenţele din 7 aprilie, care au fost provocate
de fraudarea masivă a alegerilor, au fost reflectate în mod distorsionat şi au
declanşat veritabile campanii isterice, promovate de unele posturi TV şi radio. Au
rămas în urmă alegerile anticipate, s-a schimbat echilibrul de forţe politice, are loc
transferul puterii în condiţii de perfectă constituţionalitate, precum se menţionează
şi în Rezoluţia 1692 a APCE, însă unele media par a fi împietrite în discursul
jurnalistic şovin şi xenofob. Presa este cea de a patra putere în stat – o axiomă ce
nu necesită demonstrare. Aseară atacul cu bombă care a survenit în locul morţii lui
V aleriu Boboc pare să nu fi fost o simplă întâmplare sau o coincidenţă. Nu demult
- incendierea tricolorului cu postarea materialului video pe Y outube, aseară atacul
cu bombă – la ce să ne mai aşteptăm în timpul apropiat?
Isteria şi zarva propagandistică, confundată de unele posturi TV şi radio cu
libertatea presei şi echidistanţa, şi-au făcut efectul nefast în societatea deja profund
divizată după evenimentele din 7 aprilie şi ceea ce a urmat. Oare nu toleranţa şi
valorile democraţiei sunt temele de acasă pe care trebuie să le facă Republica
Moldova după atâţia ani de monitorizare de către CE? Ce se întâmplă cu societatea
noastră? De ce este asasinat viitorul acestei republici? Cine stă în spatele actelor de
terorism, căci anume aşa pot fi calificate violentarea tinerilor la 7-8 aprilie şi
incidentul de aseară? Cui îi convine destabilizarea situaţiei socio-politice în RM?
Exprim încrederea în obiectivitatea anchetei care se va desfăşura pe marginea
incidentului de aseară, însă, nouă, politicienilor, dincolo de doctrinele pe care le
îmbrăţişăm, ne revine responsabilitatea pentru asigurarea liniştii şi securităţii
MORALE a cetăţenilor. Acum mai mult ca niciodată este important să fie lăsate
într-o parte ambiţiile şi frustrările postelectorale, toate partidele parlamentare, mai
ales actuala opoziţie, trebuie să se conformeze exerciţiului democratic, şi dacă
doreşte să critice noua guvernare – să o facă în mod civilizat, fără excese şi isterii
care aduc prejudicii imaginii RM pe plan internaţional. RM se află într-o zonă de
instabilitate regională, având nesoluţionată problema Transnistriei. Prin urmare, în
aceste condiţii pur şi simplu nu există loc pentru extreme în comportamentul
politic. Cursul integrării europene este prioritatea noii guvernări, dar ea se
regăseşte şi în opţiunile electorale ale opoziţiei. Anume acest subiect trebuie să
devină factorul coagulant al preocupărilor noastre cotidiene.

Vă invit, stimaţi colegi, la un exerciţiu de imaginaţie: închipuiţi-vă ă aseară, între
ora 22.00 şi 22.20 în preajma Arcului de Triumf erau prezenţi copiii, nepoţi, poate
chiar strănepoţii Dumneavoastră…
Mass-media, canalele TV şi radio, care au încremenit în faza electorală, cele care
ştiu foarte bine că nu procedează corect atunci când isterizează populaţia,
profesând un jurnalism de teroare, nu merită să emită pe teritoriul RM.
Consider că multstimatul CCA, dar şi procuratura generală trebuie să se
autosesizeze pe marginea evenimentului de aseară, şi să ceară retragerea licenţelor
de emisie pe teritoriul RM a posturilor de televiziune NIT, N4 şi Omega, pe
motivul că au suscitat reacţii şovine şi xenofobe, ce au degenerat în incidente de
genul incendierii tricolorului şi a atentatului cu bombă din seara 14 octombrie
2009.
Stimaţi colegi,
Democraţia se învaţă de-a lungul anilor, RM nu a avut un secol al libertăţii pentru
a veni cu un patrimoniu democratic valoros şi consistent. Însă, suntem la frontiera
Europei Unite, avem susţinerea instituţiilor europene în toate iniţiativele noastre ce
ţin de reforme serioase în societate, e timpul să dăm dovadă de maturitate politică
şi să ne concertăm eforturile pentru a demonstra tuturor cetăţenilor că suntem
responsabili, că merităm încrederea ce ne-au acordat-o, că avem consideraţiune
pentru miile de voturi ce stau în spatele mandatului de deputat. Suntem aici pentru
a soluţiona problemele cetăţenilor, pentru a le asigura încrederea în viitorul lor
imediat şi cel al copiilor lor. Să nu uităm de această realitate.
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