
Un seism, deosebit de puternic, de 
8 grade pe scara Richter, s-a produs la 
12 mai în ţinutul Wenchuan din  provincia 
Sichuan. Cutremurul a fost resimţit în 
peste 10 provincii ale ţării şi peste hotare. 
S-au înregistrat mari pierderi umane şi 
materiale.

Preşedintele Chinei, Hu Jintao, a 
dat imediat după cutremur dispoziţii 
autorităţilor provinciilor afectate să 
desfăşoare operaţiuni urgente de salvare 
şi să acţioneze pentru asigurarea 
securităţii vieţii locuitorilor din zonele 
calamitate. Liderii chinezi, între care Wen 
Jiabao, Hu Jintao, Xi Jinping, Li Keqiang, 
Wu Bangguo, s-au deplasat în repetate 
rânduri în zonele afectate de seism pentru 
a-şi exprima simpatia faţă de sisnitraţi 
şi ca să dirijeze acţiunile de înlăturare a 
efectelor calamităţii. Numeroşi militari, 
medici, voluntari, membri ai grupelor 
internaţionale de intervenţie au desfăşurat 
activităţi de căutare şi salvare în zonele 
calamitate.

Comunitatea internaţională a oferit 
prompt părţii chineze ajutoare umanitare. 
Mulţi lideri străini au trimis poporului chinez 
mesaje de condoleanţe. Preşedintele 
României, Traian Băsescu, aflat atunci 
în vizită în Kuweit, a telefonat pe 12 mai 
seara ambasadorului Chinei la Bucureşti, 
Liu Zengwen, exprimându-şi regretul 
faţă de pierderile umane şi materiale 
uriaşe cauzate de cutremur şi a transmis 
condoleanţe sincere pentru victime, 
simpatie şi compasiune faţă de familiile 
victimelor şi răniţi. Mulţi ascultători şi 
prieteni români au transmis asemenea 
mesaje de condoleanţe şi susţinere 

redacţiei noastre. Iată fragmente din 
acestea:

Laura: „Îmi pare nespus de rău pentru 
acest cutremur care a zguduit China! 
Totuşi, mă bucur să văd că autorităţile 
chineze fac tot posibilul pentru a ajuta 
victimele şi pentru a-i găsi pe cei aflaţi sub 

dărămături...”

Gh. Cucoş: „Mă doare, efectiv mă 
doare suferinţa pe care trebuie s-o înduraţi. 
Acum veţi vedea adevăraţii prieteni, cei 
care vă vor sări în ajutor...”

Cătălin Ghintuială: „În numele 
membrilor Asociaţiei Române de Prietenie 
cu Republica Populară Chineză-Filiala 
Vaslui, doresc să vă transmit compasiunea 
noastră pentru familiile chineze, greu 
încercate în aceste momente, familii 
chineze care au avut de suferit în urma 
teribilului cutremur care a avut loc zilele 
trecute în Republica Populară Chineză.

Poporul Român a trecut prin astfel de 
momente în câteva rânduri şi din acest 
motiv cunoaştem suferinţa produsă unor 
familii prin pierderea unor membri ai lor.

Regretăm cele întâmplate şi vă rugăm 
să transmiteţi tuturor acestor familii 
mesajul membrilor noştri de compasiune.

Dacă putem fi de folos în vreun 
fel, vă rugăm să ne comunicaţi şi veţi 
afla că inimile noastre bat alături de ale 
dumneavoastră."

Pentru a exprima condoleanţe pentru  
victimele cutremurului din provincia 
Sichuan, între 19 şi 21 mai 2008 s-au 
hotărât zilele de doliu naţional în China. 
Preşedintele Traian Băsescu, premierul 
Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele 
Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, 
şi alţi politicieni români au prezentat 
condoleanţe la ambasada chineză din 
Bucureşti, unde a fost deschisă o carte de 
condoleanţe în intervalul respectiv. 

Şeful statului român a scris: 
„Sunt profund îndurerat de efectele 

cutremurului devastator din 12 mai 2008. 
Exprim regretul profund pentru numărul 
mare de victime omeneşti şi pentru 
pagubele materiale mari. Suntem solidari 
cu oamenii ţării dumneavoastră. Exprim 
convingerea că poporul chinez va reuşi să 
depăşească repede acest moment greu.” 

Un bătrân, domnul Suceavă, are 70 
ani şi a fost ofiţer în ministerul de interne. 
Deşi suferă cu inima, a venit personal la 
ambasadă şi a donat 1.000 lei. Mulţi alţi 
prieteni români au venit pentru a face 
donaţii în bani. Elvira Ivaşcu, fostă expertă 

Colecţia „Cele 36 de stratageme” este o lucrare care întruchipează 
chintesenţa artei războiului create de strategii din China antică. Deşi 
lucrarea a văzut lumina tiparului abia cu ceva mai mult de 60 de 
ani în urmă, strategemele cuprinse în ea au început să circule în 

rândul populaţiei chineze cu peste două milenii în urmă, devenind 
componente ale culturii tradiţionale. Strategemele prezentate în 
lucrare au fost şi încă mai sunt larg aplicate în politică, diplomaţie, 
economie, tehnică şi ştiinţă. 
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Zicerea „a îndepărta scara 
după ce urcă la etaj” provine 
dintr-o istorioară. Se spune că 
Liu Biao, care conducea ţinutul 
Jingzhou în secolul al II-lea, 
avea mare slăbiciune pentru 
fiul său mai mic, Liu Qi. Dar Cai, 
soţia lui din a doua căsăstorie, 
ţinea mai mult la Liu Cong, fiul 
mai mare şi încerca în fel şi chip 
să semene discordie între Liu 
Qi şi tatăl său. Tânărul simţea 
că se află în mare pericol. A 
cerut de mai multe ori sfaturi de 
la demnitarul Zhuge Liang. Dar 
acesta nu voia să se amestece 
în probleme de familie.

Într-o zi Liu Qi l-a invitat 
pe Zhuge Liang să bea vin 
împreună. După ce au urcat 
amândoi la etaj, unde era 
pregătită masa, şi au început să 
bea, Liu a dat ordin însoţitorilor 
săi să îndepărteze pe furiş 
scara.

„Acum nu ne vede şi nu ne 
aude nimeni. Ce vorbiţi intră 
numai în urechile mele. Vă 
rog să-mi spuneţi ce pot face”,  
s-a adresat el respectuos către 
Zhuge.

Neavând încotro, demni- 
tarul i-a povestit lui Liu o 
întâmplare din vechime. El a 
spus că în perioada Primăverii 
şi Toamnei (722-481 î.Hr.), Li 
Ji, favorita regelui din statul 
Jin, intenţiona să-i ucidă pe cei 
doi fii ai acestuia, prinţii Shen 
Sheng şi Chong Er. Chong, 
care ştia foarte bine că Li Ji era 
o femeie foarte periculoasă,  

s-a refugiat în alt stat. Shen, 
băiat cumsecade, a rămas 
acasă ca să aibă grijă de tatăl 
său. 

 Într-o zi Shen Sheng i-a 
pregătit tatălui nişte delicatese. 
Li Ji le-a schimbat pe ascuns 
cu preparate otrăvite. Apoi a 
propus intenţionat înainte de 
masă ca cineva să guste mai 
întâi din mâncăruri, motivând 
că acestea au fost aduse de 
afară. O slugă a primit ordinul 
să le încerce. După ce a înghiţit 
puţin, a murit pe loc.

Aflând că mâncărurile au 
fost aduse de prinţul Shen, 
extrem de furios regele, l-a 
blestemat pe tânăr şi a decis 
să-i pună capăt zilelor. Prinţul 
s-a sinucis fără să se apere.

„Shen Sheng şi-a pierdut 
viaţa din cauză că a rămas, 
iar Chong Er a scăpat teafăr 
pentru că a plecat”, a conchis 
Zhuge Liang.

Liu Qi a înţeles imediat ce 
vrea să spună interlocutorul 
său. A cerut tatălului său să 
fie trimis în Jiangxia, reuşind 
astfel să scape de primejdioasa 
mamă vitreagă.

Liu l-a invitat pe Zhuge 
să se urce la etaj ca să ceară 
sfaturi de la el. El a îndepărtat 
scara pentru a elimina 
orice îngrijorare din partea 
oaspetelui.

Stratagema «a îndepărta 
scara după ce urcă la etaj» 
poate fi aplicată pe plan 

militar atât pentru crearea unei 
situaţii speciale pentru însuşi 
autorul, cât şi pentru inamicul 
acestuia.

În Arta Războiului de Sun Zi 
se arată că prin „îndepărtarea 
scării”, oastea pusă de 
comandantul ei într-o situaţie 
dificilă poate lupta pe viaţă şi 
pe moarte cu inamicul.

În secolul al II-lea î.Hr., după 
destrămarea imperiului Qin, 
Liu Bang şi Xiang Yu, amândoi 
cu oşti colosale, s-au angajat 
într-un război pentru putere. 
Xie, regele micului stat Zhao, a 
trecut de partea lui Xiang Yu. 
Ca să slăbească puterea lui 

Xiang, Liu Bang a dat ordin lui 
Han Xin şi Zhang Er să atace 
statul Zhao. Armata statului 
Zhao cu un efectiv de 200.000 
de ostaşi, sub comanda regelui 
şi a comandantului şef Chen 
Yu, s-a masat la trecătoarea 
Jingxing din munţii Taihang, 

pentru a purta o bătălie decisivă 
cu armata inamică.

Han Xin, conştient că avea 
o armată mult mai slabă, a 
decis ca 10.000 de ostaşi de ai 
săi să se ascundă într-o pădure 
sub comanda lui Zhang Er, iar 
restul oştii să întâmpine oastea 
inamică.

După prima confruntare, 
Han Xin a dat ordin trupelor sale 
să se retragă, creând impresia 
că nu putea ţine piept ofensivei 
inamicului. Când ostaşii săi au 
ajuns pe malul unei apei, el  
le-a declarat: „Nu mai avem 
unde să ne retragem. Numai 
lupta poate să ne salveze.”

Ostaşii lui Han Xin au 
intrat din nou în bătălie. În 
acest moment, ostaşii conduşi 
de Zhang Er au apărut 
pe neaşteptate în spatele 
inamicului, dându-i o lovitură 
surprinzătoare.

Atacată din faţă şi din 
spate, armata lui Zhao a fost 
decimată. Comandantul ei a 
fost ucis, iar regele a fost luat 
prizonier.

Prin urmare, o armată mică 
poate învinge o armată mare 
când este pusă într-o situaţie 
dificilă, precum un om urcat la 
etaj, dar cu scara îndepărtată. 

                   
                         Zhu Kewen
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A îndepărta scara după ce urcă la etaj

Pământul se mişcă furios

Toţi căutăm supravieţuitorii sub ruine

O înghiţitură de lapte după ore de coşmarHu Jintao în mijlocul populaţiei de la Wenchuan



la redacţia noastră şi cunoscută crainică la 
postul Radio România Actualităţi, are 81 

de ani. Fiind bolnavă, n-a putut să prezinte 
condoleanţe la ambasadă. Ea a scris acasă 
unele cuvinte pentru a fi trecute în cartea 
de condoleanţe. În timpul unei convorbiri 
telefonice avute cu membri ai redacţiei 
noastre, domnia sa a spus emoţionată: 

„Dacă n-aş fi fost atât de bătrână - am 
peste 80 de ani - şi atât de neputincioasă, 
m-aş fi înrolat de urgenţă în cohortele de 
salvatori şi cu mâinile mele aş fi scormonit 
pământul învolburat şi aş fi dat la o parte 
plăcile de beton, cărămizile, molozul de 
sub care se mai auzeau vaietele celor 
încă în viaţă. Aş fi scos de sub dărâmături 
copilaşii, scumpii copilaşi, pe care până 

să-i urc în maşinile spitalelor îi legănam, 
căutând să le alin în felul acesta durerile. 
Dar, din nefericire, toate acestea se 
rezumă la „dacă aş fi". Şi.... nu-mi rămân 
decât lacrimile care curg năvalnic. Ştiţi 
voi, exprimările acelea, condoleanţe ori 
compasiuni, eu le socotesc convenţionale. 
Aşa încât, mă adresez poporului chinez, 
cu tot sufletul meu cernit de imensul gol 
din jur.”

7 membri trimişi de municipiul Alba 
Iulia şi fundaţia „Search & Rescue Team”, 
au sosit la 17 mai în China şi au participat 
la acţiunile de salvare din provincia 
Sichuan. Din păcate, din cauza condiţiilor 
nefavorabile de comunicaţii din zonele 

calamitate, redacţia noastră nu a putut lua 
legătura cu ei. Pentru a relata mai prompt 
şi detaliat despre acest seism, postul 
Realitatea TV  a trimis chiar în Sichuan 
doi corespondenţi speciali. Ei au sosit la 
13 mai în Sichuan şi au realizat mai multe 
transmisiuni.

Un avion de transport militar Hercules 
C-130 a sosit la 2 iunie pe aeroportul 
Shuangliu de la Chengdu. Autorităţile 
române au trimis ca ajutoare 60 de corturi 
militare de mari dimensiuni,  accesorii, 
materiale de primă urgenţă şi de 
construcţii. 

Executivul de la Bucureşti a aprobat 
anterior printr-o hotărâre acest ajutor 

acordat populaţiei chineze afectate 
de seism, valoarea lui urmând să fie 

suportată din fonduri de la rezerva de stat. 
Comandorul Viorel Pană, ce a condus 
avionul sosit în China, a precizat că fiecare 
cort are o suprafaţă de 16 ㎡ şi reprezintă 
un gest de atenţie din partea poporului 
român. 

Un funcţionar al Ambasadei României 
în China a informat că guvernul român a 
donat prin Ministerul chinez de Externe 
200.000 euro pentru zonele clamitate din 
Sichuan, iar următoarele loturi de donaţii 
materiale vor ajunge în curând în China.  

Vizita lui Jia Qinglin în România
Jia Qinglin, preşedintele forului consultativ 

chinez, a efectuat în perioada 4-7 mai o vizită 
oficială de prietenie în România. 

În cursul vizitei Jia Qinglin a avut întâlniri 
cu preşedintele Traian Băsescu, cu preşedinţii 
celor două camere ale parlamentului român şi 
a rostit un discurs în Senatul României. El a 
exprimat dorinţa de adâncire a prieteniei dintre 
cele două ţări, explicând politica Chinei de 
dezvoltare paşnică în beneficiul tuturor. 

Liderii români au urat în cadrul întâlnirilor 
succes deplin olimpiadei de la Beijing. 
Preşedintele Băsescu a declarat că aşteaptă 
să participe la ceremonia de inaugurare a 
olimpiadei şi la reuniunea la vârf Asia-Europa. 
El a reiterat că Bucureştiul susţine neabătut 
princpiul existenţei unei singure Chine, 
considerând că problemele legate de Tibet 
aparţin afacerilor interne ale Chinei.

Jia Qinglin a declarat că guvernul chinez 
acordă o atenţie deosebită dezvoltării relaţiilor 
tradiţionale de prietenie cu România. El speră 

că marcarea anul viitor a celei de-a 60-a 
aniversări a stabilirii relaţiilor diplomatice 
dintre cele două state va prilejui deschiderea 
unor noi capitole în relaţiile bilaterale.

Simpozion pe tema schimburilor 
culturale chino-române

La 21 mai s-a desfăşurat la Universitatea 
de Studii Străine din Beijing simpozionul 
„Schimburi culturale chino-române, traducerile 
şi dialogul intercultural”.

Activitatea a fost organizată de către 
universitatea amintită, ambasada României 

la Beijing şi Institutul Cultural Român de la 
Bucureşti. 

La simpozion au participat Grete Tartler 
Tăbăraşi din partea ministerului român de 
externe, Florentina Vişan, cunoscută sinologă, 
şefa Catedrei de limbi orientale a Facultăţii 
de Limbi şi Literaturi Străine din Universitatea 
Bucureşti, românologi chinezi din diferite 
instituţii din ţara noastră, precum Feng Zhichen, 
Lu Xianggan, Zhang Zhipeng, Cui Nianqiang, 
Gao Xing, Ding Chao, precum şi alţi specialişti 
români şi chinezi. 

Mulţi participanţi au luat cuvântul, 
prezentând studii şi rezultate din domeniile 
traducerilor literare şi al promovării reciproce a 
culturii chineze şi române.

 
Vizita în China a ministrului român al 

apărării 
Ministrul Apărării din România, Teodor 

Meleşcanu, a efectuat în perioada 16-20 iunie 
o vizită oficială în China. 

Demnitarul român a avut la Beijing 
întâlniri cu omologul său chinez, generalul 
Liang Guanglie, şi cu Zheng Wantong, 
vicepreşedinte al Conferinţei Consultative 
Politice Populare. De asemenea, T. Meleşcanu 
a ţinut o prelegere la Universitatea de Apărare 
Naţională din China.

                    
      Nicolae Văcăroiu la Beijing
Preşedintele Senatului României, Nicolae 

Văcăroiu, a făcut în perioada 22-27 iunie 
o vizită oficială în ţara noastră, la invitaţia 
preşedintelui Comitetului naţional al Conferinţei 
Consultative Politice Populare din China, Jia 
Qinglin. 

N. Văcăroiu s-a întâlnit în cursul vizitei cu 
Jia Qinglin şi cu preşedintele forului legislativ 
chinez, Wu Bangguo, abordând dezvoltarea 
relaţiilor pe linie parlamentară, dar şi între 
executivele din China şi România. 

Preşedintele senatului de la Bucureşti a 

vizitat în afară de Beijing provincia Shandong 
şi municipiul Shanghai.

                                               Chu Qunli
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o lume, un vis
Cea de-a 29-a ediţie a jocurilor olimpice 

se va deschide la 8 august 2008, ora 8 seara la Beijing

Flacăra olimpică pe vârFul chomolungma
Flacăra olimpică a ajuns cu succes pe vârful 

Chomolungma, cel mai înalt munte al Planetei, 
pe 8 mai dimineaţa. Este pentru prima dată în 
istoria jocurilor olimpice că torţa olimpică urcă 
pe cel mai semeţ pisc al globului pământesc, cu 
altitudinea de 8844,43 m. 

În ziua de 8 mai la ora 9 şi 18 minute cei aflaţi 
în tabăra de la poalele muntelui Chomolungma 
au început să ţopăie de bucurie când Tsren 
Wangmo, ultima purtătoare a torţei olimpice, a 
ridicat flacăra deasupra capului, cât mai sus, pe 
vârf. Steagul cu cele cinci inele al Comitetului 
Internaţional Olimpic, drapelul naţional al Chinei 
şi steagul JO de la Beijing fluturau în bătaia 
vântului. Pe vârful Chomolungma strălucea 
flacăra olimpică. Purtătorii torţei şi alpiniştii au 
transmis de acolo, de sus urări pentru JO de la 
Beijing: 

„O lume, un vis! Aprinderea entuziasmului, 
transmiterea unui vis! Toate cele bune!" 

Începând de la ora 3 noaptea, după o 
ascensiune dificilă durând mai mult de şase 

ore, alpiniştii chinezi au reuşit să ajungă pe 
vârful muntelui ţinând în mână torţa cu motive 
tradiţionale chinezeşti: nori aducători de noroc. 
Chinezii şi-au îndeplinit angajamentul luat 
pentru întreaga lume ca flacăra olimpică să ardă 
pentru prima dată pe vârful Chomolungma. 

Echipa chineză de alpinism s-a antrenat 
aproape 2 ani ca să asigure succesul acestei 

acţiuni temerare. La 28 martie alpiniştii şi 
antrenorii şi-au instalat tabăra la poalele 
muntelui. 

Cei 12 alpinişti, între care se află şi două 
fete, care au urcat pe vârful Chomolungma 
sunt din etniile tibetană, tu şi han. Ivorbuzhadu, 
unul dintre aceştia, a urcat pentru a patra oară 
până la cota maximă. Înainte de a începe 
ascensiunea ne-a vorbit despre impresia avută 
odinioară când stătea pe vârful acestui pisc. 

„Imediat ce am ajuns pe vârf, am văzut 
totul în vale. Oameni şi diverse lucruri, precum 
şi ceva din teritoriul nepalez. Simţeam că zbor 
în cer." 

După ascensiunea pe Chomolungma, 
flacăra a fost păstrată în Lhasa, capitala 
Regiunii Autonome Tibet, continuând de aici, în 
iunie, să se deplaseze în partea continentală a 
Chinei cu ştafeta torţei olimpice.

                                   
                                             Shi Dacheng

Au reînceput cursurile

Avionul românesc încărcat cu ajutoare umanitare    
      pentru sinistraţii din China

Contacte şi schimburi prieteneşti

Mesajul de compasiune adresat de preşedintele României

Ion Suceavă donează pentru sinistraţii chinezi Începe reconstrucţia






