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TRANSFORMAREA RĂZBOIULUI ÎN PACE  

Prof. Tighineanu și membri ai Academiei de Științe a Moldovei, vă mulțumesc 

pentru invitație, mă simt foarte onorat și privilegiat.  

Umanitatea este atrasă și prinsă în strânsoarea celor 3 „C”: Conflict, Covid și 

Schimbările Climatice. Prin urmare, este momentul în care toți trebuie să ne unim 

și să înfruntăm aceste provocări prin curaj, înțelepciune și prudență. 

 În calitate de profesor de știință a solului, cunosc doar câteva concepte de bază ale 

acestei ramuri nobile a cercetării. Am încrederea că putem folosi principiile simple 

ale științei solului, abordând calamitatea în care este prinsă umanitatea în prezent. 

 Mahatma Gandhi spunea că „Dacă doriți pace adevărată în lume, începeți cu 

copiii!”. În actuala criză din Ucraina, au suferit cel mai mult copiii, împreună cu 

mamele lor, bătrânii și civilii nevinovați. Prin urmare, violența împotriva copiilor și 

a civililor nevinovați trebuie imediat să înceteze.   

Mahatma Gandhi credea, de asemenea, că „Mama Terra oferă suficiente daruri  

pentru a satisface nevoile fiecărui om, nu însă și lăcomia anumitor indivizi”. În 

acest context, fac un îndemn către invadatori să oprească războiul și să se așeze la 

masa negocierilor. La urma urmei, dezacordul sincer privind revendicările 

teritoriale poate fi și el un reper, la care ar putea începe tratativele pentru 

instaurarea păcii.  

 De asemenea, le spun celor care sunt încrezuți în invincibilitatea lor că „în ziua în 

care puterea iubirii va depăși iubirea de putere, vom avea pace în Ucraina și în 

alte regiuni ale lumii”.  

Totodată, vreau să mă adresez ucrainenilor: nu trebuie să vă pierdeți niciodată 

încrederea în umanitate; umanitatea este ca un ocean: dacă câteva picături din apele 

lui sunt infectate de ceva străin, oceanul va purifica generos acele unde prin uriașa 

sa forță naturală  de regenerare.   

În continuare, mă adresez către cei care suferă din cauza conflictului din Ucraina și 

din alte conflagrații cu o rugămintea fierbinte: de a ierta ororile războiului pentru 

că „ cel slab nu poate ierta niciodată, iertarea este atributul celui puternic”.  
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Finalmente, reamintesc tuturor părților din conflict filozofia de bază „Vasudhaiva 

Kutumbakam”: lumea este o singură familie.  

Sunt alături de toți cei care luptați pentru pace: în Ucraina și pretutindeni în lume!  

Profesor Rattan LAL, Laureat al Premiului Nobel pentru Pace 

 

 

 


