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„Istoria se petrece exclusiv în

timp, și prin tot ce are el mai

bun, omul încearcă să se

împotrivească timpului.”

- Mircea Eliade
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Sfârşit de capitol...Sfârşit de capitol...

Dan Brudașcu

RRecent, în contextul în
care România este marcată de
profunde și interminabile
neînţelegeri şi confruntări vio-
lente între diverse clanuri, care
îşi zic partide politice, aflate
într-un crunt și nejustificat
război, pe care îl simţim în viaţa
noastră de zi cu zi, opinia
publică a aflat, în marea ei ma-
joritate, cu tristeţe şi părere de
rău despre trecerea la cele
veşnice, la vârsta venerabilă de
94 de ani, a lui Ion DIA-
CONESCU, unul dintre ultimii
venerabili politicieni simbol 
ai unui partid politic aflat demult
la periferia scenei politice
româneşti. Nu l-am cunoscut
personal pe cel dispărut, dar în
anii ’90, pe când dânsul era
preşedinte al Camerei
Deputaţilor, l-am întâlnit, tot cu
un prilej trist, respectiv la în-
mormântarea marelui patriot
Ion RAŢIU , în opinia mea, cel
mai strălucit om politic post-de-
cembrist . Într-un februarie 
extrem de geros, Ion DIA-
CONESCU, Victor CIORBEA,
Ministrul Agriculturii de 
pe atunci, Ion MUREŞAN, dar
şi preşedintele de atunci 
al F.P.S. , au venit la Câmpia
Turzii , cu nepermis de mare în-
târziere, mult după începerea
slujbei la nefericitul eveniment.
Aflându-mă întâmplător în
apropierea locului pe unde tre-
ceau spre catafalc, mi-am ex-
primat în termeni decenţi, dar
duri nemulţumirea pentru faptul

că deranjau slujba. Ion DIA-
CONESCU, care era în fruntea
delegaţiei P.N.Ţ.C.D.-iste s-a
uitat spre mine şi a rostit, cu
decenţă, un „Ne pare rău, vă
rugăm să ne iertaţi!”. La rândul
său, Victor CIORBEA, care 
era foarte aproape de locul în
care mă aflam, a venit spre
mine, mi-a întins mâna, chiar
dacă nu mă cunoștea, a rostit
„Dumnezeu să-l ierte!”, şi 
şi-a plecat capul în semn că îi
era ruşine de gestul care 
îi descalifica pe ţărănişti pentru
şicanele pe care i le făceau 
lui Ion RAŢIU şi în momen-
tul despărţirii sale de aceas-
tă lume. L-am urmărit, însă, de
multe ori în anii ce au urmat, la
apariţiile sale televizate pe Ion
DIACONESCU, care fusese,
înainte de 1944, coleg de par-
tid cu unul dintre bunicii mei. Și
chiar dacă, din punct de vedere
politic, nu ne apropia nimic, nu
puteam să nu remarc ţinuta cu
totul specială, elegantă, demnă
și inteligentă a acestui bărbat
de stat, sobru şi elegant, întot-
deauna raţional, realist şi pro-
fund cunoscător al chestiunilor
aflate în dezbatere. Spre de-
osebire de marea majoritate a
emanaţilor post-decembrişti,
Ion DIACONESCU a ştiut să-şi
păstreze demnitatea şi prin fap-
tul că, indiferent de poziţiile
deţinute de el în noile structuri
de putere, nu s-a preocupat nici
de propria lui căpătuială, nici de
cea a rudelor, verişorilor sau
nepoatelor, aşa cum, din
păcate, auzim frecvent că se
întâmplă în ultimii ani. Chiar

dacă acesta ar fi singurul lui
merit în perioada scurtă în care
s-a aflat în prim-planul vieţii
politice româneşti şi totuși ar
merita cu prisosinţă respectul şi
recunoştinţa depline ale
posterităţii. Numai că meritele
lui personale sunt mult mai nu-
meroase şi mai valoroase, 
iar despre ele se va vorbi cu
siguranţă pe îndelete, atunci
când va veni momentul potrivit,
pentru că, în contextul vieţii
politice a ultimelor două
decenii, Ion DIACONESCU 
s-a remarcat prin calităţile 
şi consecvenţa cu care a
urmărit slujirea exclusivă și cu
orice preț a naţiei sale, a intere-
selor poporului român.

Cu siguranţă că ple-
carea lui dintre noi ne lasă mult
mai săraci într-o perioadă în
care decenţa şi bunul simţ ar 
fi esenţiale pentru scoaterea
ţării din marasmul în care a
adus-o politica ultimilor 20 de
ani. Că recunoaştem sau nu,
prin moartea sa se încheie 
un capitol important din istoria
poporului român, iar în contex-
tul atât de frământat şi de tul-
bure în care se află ţara 
în momentul de faţă, ne
întrebăm, pe bună dreptate, 
ce şanse mai există pentru a 
fi ferită țara de distrugerea şi 
de dezastrele la care par să 
o condamne incompetența și
necinstea celor care ar trebui
să o slujească, nu s-o jefuiască
și sărăcească. Dumnezeu să-l
ierte și să-l odihnească! 

●

Şi noi am fi putut fi acolo…Şi noi am fi putut fi acolo…

Cezar A. Mihalache

AA fost 15 octombrie…
Pentru mii şi mii de
manifestanţi din întreaga
lumea, o zi a protestului global.

Pentru noi, o zi oare-
care. Sau, mai bine spus, o
altă zi cu Iri, Moni, Truică şi

sechelele trecutului romanţat.
E adevărat, nu ne

aşteptam ca această zi să ne
aducă o schimbare radicală.
Nu ne aşteptam să răsturnăm,
într-o clipă, orologiul dramati-
cei noastre situaţii economice.

Nu ne aşteptam ca,
alăturaţi strigătului de protest
global, să se ivească peste
noapte mii de locuri de muncă
şi sute de investitori la porţile
sărăciei noastre. Dar am fi dat
şi noi un mesaj. Acela că 
nu suntem o masă amorfă
care se agită doar la vederea
pungii cu pomeni electorale 
şi a raclelor cu moaşte. 

O masă care rămâne
impasibilă, condamnabil de
impasibilă, când peste gâtlejul
fragil al neamului se joacă
drama generaţiilor următoare.

15 octombrie trebuia
să fie şi pentru noi ziua de
revoltă împotriva mon-
struoaselor coaliţii politice şi
economice. Prima zi în care
„chipurile de lut” să înţeleagă
că lucrurile nu mai pot fi 
manipulate ca până acum. La
Bucureşti a fost însă liniste. 

Inimaginabil de liniste
faţă de strigătele de protest
care ar fi trebuit să
răbufneasacă din piepturile
celei mai sacrificate naţiuni 
a Europei. O naţiune supusă
abuziv de către organisme-
le internaţionale unui proces
falimentar de cuantificare 
a noilor trenduri şi măsuri fi-
nanciar-fiscale. Macar în
această zi ar fi trebuit să fim în
stradă. Nu pentru violenţe, ci
pentru a transmite şi noi
mesajul de protest faţă de de-
ciziile care ne afectează viaţa.

Ar fi trebuit să fim în
stradă măcar în amintirea
feonomenului pe care l-am
generat în anii ’90 şi pe care

l-am regăsit în acel mesaj
„Ocupaţi Wall Street-ul” 
din America. Ar fi trebuit să fim
în stradă şi din solidaritate.
Dacă noi tot nu cuprindem
drama pe care o trasăm
generaţiilor următoare prin

nepăsarea din acest prezent…
O solidaritate cu

locuitorii celorlate 950 de
oraşe ale lumii în care s-a
protestat. Oraşe în care, cul-
mea, se trăieste cu mult mai
bine decât la noi. Oraşe din ţări
ale căror guverne nu au tăiat
atât de brutal şi inuman salari-
ile şi pensiile cetăţenilor lor şi
nu au desfiinţat spitalele.

Dar, la noi, în vreme
ce o lume întreaga manifesta,
principalele posturi de ştiri îşi
continuau nestingherite pro-
gramele de intoxicare. Alţii
manifestau pentru viitorul lor,
inclusiv din perspectiva
securităţii alimentare, iar 
noi ne lăsam manipulaţi 
cu poveştile reîncălzite ale
ceaușeştilor. De fapt, poate a
fost mai bine că nu am protes-
tat… Căci, altminteri, o lume
întreagă ne-ar fi văzut, nu cum
ne strigăm revolta, ci felul în
care executăm, în turmă, dan-
sul pinguinului manelizat.

Acum înţelegem însă
de ce au descălecat tocmai
aici, cu numai o zi înainte,
feţele „ocultei” financiare a
lumii. Bucureștiul era capitala
cu sansele cele mai mari de a
găzdui o astfel de întâlnire.  

Căci,  în oricare alt
colţ al lumii, o astfel de în-
trunire ar fi fost privită ca o sfi-
dare, mai ales că era vorba de
întrunire organizată chiar în
preajma zilei în care o lume
întreagă se solidariza tocmai
împotriva jocurilor financiare
ale acestei oculte. O întrunire
care a oficializat, dincolo de
mituri şi speculaţii, scopul
acesteia. Şi mai ales rolul pe
care vrea să şi-l asume oficial
de acum înainte. Căci, prin
mesajele pe care le-a dat de la
Bucureşti, insinuate ca rostiri
ale ultimelor soluţii de salvare
financiară a lumii, este evident
că se pregăteşte o revizuire a
statutului acestei oculte.

A fost aşadar ziua
protestului mondial. Noi 
nu trăim însă în prezent. Noi
trăim în trecutul „romanţat”
indus de televiziuni şi 
în prezentul manelizat 
al divorţurilor de miliardari. Va
urma probabil şi ziua revoltei
mondiale. Din nou nu vom 
fi parte, căci pare 
a fi ratat inclusiv tre-
nul solidarităţii mondiale.

P.S.:
Cei ce au ales să nu

iasă în stradă se felicită 
pesemne pentru opţiunea
făcută. Afară era prea frig…
Iar în case poate că tocmai 
se simţeau primii stropi de
căldură. O alegere care 
îşi va arăta însă colţii inclusiv 
prin factura căldurii de care 
s-au bucurat în ziua în care au
ales să stea în casă. În acea 
zi rece în care o lume întrea-
gă a ales să protesteze.

Pentru ce se cheltuiesc banii ţării!

Ilie Șandru

ÎÎn urmă cu vreo două
săptămâni, doamna  ministru,
Elena Udrea, cea care
gospodăreşte fondurile băneşti
ale ţării, a avut bunăvoinţa de a
se opri, preţ de vreo jumătate
de oră şi în capitala românis-
mului harghitean, municipiul
Topliţa. A trecut în fugă pe la
noul sediu al Salvamontului ce
se construieşte la Gura Secu-
lui, o investiţie absolut inutilă,
întrucât există deja un astfel 
de centru Salvamont în Poia-
na Lomaşului, la poalele
Călimanilor, Pe de altă parte,
nu am auzit încă ca în munţii
din jurul Topliţei, munţi de
înălţime medie, cu plaiuri 
domoale şi păduri ce se ridică
până la aproape 1800 de metri,
să se fi întâmplat cazuri de 
accidente grave care 
să presupună intervenţia
salvamontiştilor. Dar ceea ce a
atras nu numai atenţia
topliţenilor ci şi mirarea lor
deosebită este semnarea de
către doamna ministru a unui
program de montare în mu-
nicipiul Topliţa a nu mai puţin de

60 de camere de luat vederi,
din care 45 fixe şi 15 mobile,
program pentru care se vor
cheltui 5,8 milioane lei, bani
proveniţi din fondurile eu-
ropene.  Se afirmă, în docu-
mentul semnat, respectiv
Planul Integrat de Dezvoltare
Urbană, că respectivele
camere de luat vederi vor con-
tribui ,,la creşterea siguramţei
cetăţenilor”. Noi, cetăţenii
Topliţei, vorba cea ,,proşti, dar
mulţi” ne tot întrebăm de atunci:
cum anume cele 60 de camere
de luat vederi ne vor asigura
siguranţa? Şi despre ce anume
siguranţă este vorba?
Siguranţa noastră cea de toate
zilele, cea de acasă, cea de 
pe stradă, cea de la serviciu?  

Or, din câte se poate
totuşi pricepe, vom fi mai
straşnic supravegheaţi de către
poliţie în deplasările noastre
prin urbe, adică pe stradă, prin
magazine etc. Fiecare pas
făcut de la ieşirea de acasă,
până la întoarcere, va fi 
sub control? Oare asta 
este ,,siguranţa” ce ni se 
va asigura? Nu ştiu exact care
este motivaţia acestei acţiuni,
pentru care se cheltuie o

groază de bani, ce s-ar fi putut
folosi în cu totul alte acţiuni
care să conducă la creşterea
nivelului de urbanizare şi de
civilizaţie, fiindcă oraşul Topliţa,
deşi botezat muncipiu, 
nu îndeplineşte încă nici una
dintre condiţiile minime obliga-
torii pentru un asemenea rang
urban. De asemenea, oare
aceşti bani nu s-ar fi putut folosi
pentru dezvoltarea turismului
montan, pentru punerea în val-
oare a condiţiilor naturale 
extraordinar de frumoase pe
care le oferă munţii din jurul
Topliţei, ca şi obiectivele turis-
tice existente, rămase 
necunoscute? Ce se ştie, 
de exemplu, despre schitul de
la Gura Izvorului, aflat în acea
minunată ,,împărăţie de
frumuseţi” a Munţilor Călimani?
Munţi care sunt declaraţi ,,parc
naţional”! Să ajungi însă până
acolo trebuie să străbaţi un
drum forestier de nouă kilometri
a ajuns într-o degradare totală. 

●
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Până unde poate merge obrăznicia politicienilor de la Budapesta?Până unde poate merge obrăznicia politicienilor de la Budapesta?

Ilie Șandru

NNu se astâmpără
politicenii de la Budapesta.
Trăiesc şi acum cu aceleaşi
concepţii învechite şi retro-
grade ale veacurilor trecute. În
virtutea aşa-zisului ,,drept is-
toric”, îşi arogă şi acum dreptul
de a stăpâni teritorii ce aparţin
altor popoare vecine cu 
Ungaria, care au aparţinut
cândva coroanei maghiare, 
pe care mai locuieşte azi o
populaţie maghiară minoritară.

Între acestea şi Tran-
silvania. Numai că de fapt,
aceste teritorii, inclusiv Transil-
vania, nu le-au aparţinut
niciodată de drept, ele fiind
cotropite prin forţa armelor, îm-
potriva voinţei popoarelor 
autohtone. Ungurul Anonymus
o spune clar: ,,Căci pe aceea
vreme magyarii în mintea 
lor nu doreau altceva decât 
să ocupe ţări, să subju-
ge popoare  şi să 
se îndeletnciească cu fapte
războinice”. Aşa a ajuns Tran-
silvania sub stăpânirea lor. Iar
odadată cu aceasta a început
teribila acţiune de
maghiarizare forţată a tuturor
minorităţilor de aici, inclusiv a
secuilor, care, puţini la număr,
în scurtă vreme şi-au pierdut
tot ceea ce i-a definit ca fiind
cândva un grup etnic deosebit
de naţiunea maghiară. Ei au
devenit acum ,,secui-
maghiari”, cum îi definesc
politicenii unguri, atât cei din
ţară,cât şi cei din Ungaria. Cu
românii transilvăneni a fost mai
greu. Ei au fost prea mulţi pen-
tru a fi asimilaţi. Au fost 
întodeauna cu mult mai mulţi
decât stăpânitorii vremelnici 
ai Transilvaniei. În 1880, de ex-
emplu, după datele
recensământului, trăiau
2.294.241 români (47,44 la
sută) şi 916.628 unguri (18,94
la sută), cărora li s-au adăugat
353.02 secui (7,30 la sută). 

În total erau 1.269.655
unguri şi secui la un loc (26,24
la sută). De altfel, nici Ungaria
nu a prea fost a ungurilor. În
momentul formării dualismului
austro-ungar, din cei
13.579.000 de locuitori ai 
Ungariei, numai 5.656.000
erau unguri, în timp ce
7.939.000 erau de alte etnii.

Totuşi procesul de
maghiarizare şi-a spus cuvân-
tul, astfel că în mai puţin de 50
de ani, în judeţul Ciuc au
dispărut mai mult de 18 sate
româneşti, în Trei Scaune, 60
de sate româneşti, în Odorhei,
55 de sate româneşti şi în
Mureş, 50 de sate româneşti. 

Acest proces a fost
atât de dur şi de intens, încât,
vorba lui Eminescu, ungurii
,,au crezut că vor putea

maghiariza până şi pietrele”!
Acum, cei de la Bu-

dapesta se comportă exact ca
şi înaintaşii lor, considerându-
se îndreptăţiţi să poarte grija
ungurilor dinafara hotarelor
Ungariei, prefăcându-se a nu
şti că acest lucru încalcă
grosolan normele dreptului
internaţional, prin ingerinţe
nepermise în treburile interne
ale altor state. Ei pretind că din
moment ce facem parte din
Uniunea Europeană, drepturile
statelor membre se restrâng în
favoarea celor adoptate la
Bruxelles. ,,Gata cu prob-
lemele interne, cu politicile in-
terne, fie ele ale României sau

ale Ungariei. Suntem membrii
ai Uniunii Europene şi totul
merge la Bruxelles”, a declarat
recent Richard Horcsik,
preşedintele Comisiei pentru
Afaceri Europene din Parla-
mentul Ungariei, referindu-se
la problemele legate de o 
viitoare regionalizare din
România.La Târgu-Mureş, în
timpul unei conferinţe de
presă, europarlamentarul
ungur Szegedi Csanad, mem-
bru al formaţiunii extremiste
Jobbik, şi-a dat şi el cu părerea
asupra unei chestiuni ce
priveşte strict România: re-
gionalizarea. Reluând ideea
lansată de preşedintele
Băsescu privitoare la cele opt
regiuni+două judeţe, Csanad a
spus că formaţiunea sa este
de acord, dar cu unele ,,mici

revizuiri”, anume la cele opt
regiuni să se adauge încă
două: Ţinutul Secuiesc(cu
judeţele Covasna, Harghita şi
Mureş) şi Partium(cu judeţele
Bihor, Satu-Mare şi Sălaj)
Curată obrăznicie ungurească!
Nu e prima dată când aceşti
neobrăzaţi vor să ne dea lecţii
ce să facem şi cum să facem
ceva ce ne priveşte doar pe
noi. Ca să nu mai vorbesc 
că individul are şi tupeul de a
se referi la vechea toponimie
maghiară ,,Partium”(Partium
Regni Hungariae), fost teritoriu
al regatului maghiar desprins
de Transilvania, pe care vrea
s-o transfere acum în Româ-

nia, pentru a fi şi aceasta un
alt fel de ,,Cal troian” al 
revizionismului unguresc.

Şi pentru ca
nesimţirea să fie totală,
Csanad a ţinut să precizeze că
în nici un caz Jobbik nu va
putea accepta propunerea lui
Băsescu fiindcă lipseşte
judeţul Mureş ,,cu un rol strate-
gic important pentru Secuime”.
În definitiv, vorba ceea, ni 
se fâlfâie nouă că Jobbik va
accepta sau nu ceea ce facem,
într-o chetiune care ne priveş-
te numai pe noi şi nicide-
cum pe altcineva din afara
hotarelor ţării.

Din păcate, asupra
acestei chestiuni inerne nu âşi
dă cu părerea numai un
reprezentant al extremismului
maghiar, ci şi alţi politicieni bu-
dapestani, aflaţi chiar la gu-
vernarea Ungariei, care 
au declarat că intenţionează
de a aduce chestiunea noii
regionalizări a României în
discuţia Parlamentului Euro-
pean, preocupaţi fiind în mod
deosebit de ,,pericolul” care 
îi pândeşte pe ungurii 
din România, care şi-ar pier-
de identitatea naţioală.

Probabil, ca de atâtea
alte ori, guvernaţii noştri vor
tăcea, ca nu cumva să-şi
supere amicii udemerişti, care
le sunt aliaţi politici. Este o
veche meteahnă a politicienilor
români, datorată lipsei de curaj
de a reacţiona la toate nernici-
ile pe care reprezentanţii
politici ai minorităţii maghiare
le fac de mai bine de două

decenii. Oare de ce nu putem
să urmăm şi noi exemplul slo-
vacilor, singurii care au pus pi-
ciorul în prag – cum se spune –
spre a atrage atenţia Ungariei
că nu se poate ,,simţi
responsabilă” pentru ungurii 
de peste graniţă, fiindcă
această responsabilitate pen-
tru minorităţile naţionale revine
statului în care aceste
minorităţi trăiesc. Aceste

prevederi sunt cuprinse în
legislaţia internaţională de
după cel de Al Doilea Război
Mondial: Actul Final de la
Helsinki, Convenţia Europeană
pentru Protecţia Drepturilor
Omului şi a Libertăţilor Funda-
mentale, Delcaraţia ONU
asupra Minorităţilor, Convenţia
Internaţională ONU privind
Drepturile Civile şi Politice,
Documentul CSCE de la
Copenhaga. Probabil toate
aceste încercări ale Ungariei
de amestec în treburile interne
ale altui stat decurg, pe de o
parte, din acele concepţii înve-
chite de care vorbem la în-
ceput şi de care politicienii de
azi de la Budapesta nu se pot
debarasa, lăsându-se cuprinşi
şi ei de aceea ,,febrilă epi-
demie spirituală”(Eminescu) 
de care sufereau şi predece-
sorii lor, iar pe de alta, 
din modul acestora de a con-
cepe viitorul Europei unite, ca
o ,,Europă a regiunilor”, nu a
statelor naţionale. Asta cu
toate că această ,,Europă a
regiunilor” continuă să fie o
nebuloasă  chiar şi în minţile
celor care vorbesc de ea.

Iată de ce nu ar trebui
să uităm nici acum ideile
cuprinse în studiul lui Aurel
C.Popovici ,,Statele Unite ale
Europei”, publicat la Dresda în
1906, care îşi păstrează actu-
alitatea chiar mai mult decât
atunci când au fost scrise: 1.
,,O Europă fără naţiuni şi fără
state naţionale este o idee
masonică nocivă”; 2. ,,O
Europă a naţiunilor şi a statelor
naţionale este o idee
benefică”. Probabil însă că
susţinătorilor globalizării şi
mondializării nu le sunt deloc
pe plac asemenea idei ,,înve-
chite”, în care tot ce ţine de
naţiune, naţional, naţionalism,
patriotism etc. nu mai are loc.

●

Cazier moral de politician… penal – serial despre cei mai lustrabili și mizerabili (ș)parlamentari

Romeo Tarhon

FIȘA PENALĂ a inculpatului pesedist,
nopatea vesel ziua trist,  Dan Nica,

așteptat la…mititica

(Notă: Pentru a lua prin surprindere în
jungla lor politică greu accesibilă 

cât mai mulți prădători, am început
seria dezvăluirilor cu șacalii, hienele 

și coioții mai mici).

DDan Nica, de profesie fără pro-
fesie, întrucât meseria de politician nu a
fost inclusă în nomenclatorul meseriilor,
altiminteri  montator destoinic de 
microfoane la bărbați și la cucoane și
înregistrator silitor din popor, adică
„specialist” în telecomunicații, cândva,
pe la ultimul etaj al Palatului Tele-
foanelor de unde au urcat în schema
fostelor și actualelor servicii cei mai
destoinici băieți cu ochi albaștri, verzi și
căprui care fură libertatea oricui spre a
promova chiar ei, tagma lor de derbe-
dei…!  Musiu Nica Dan chiar a avut
parte de parte la ciolan, nu ca golan, ci
ca antigolan (!), dacă ne amintim poziția
și practicile  lui din perioada fenome-
nalului fenomen ”Golaniada”când, ca și

Băsescu, tocmai își făcea practica și
datoria pentru țară prestând undeva la
țară, el în galați în telefonizare, teleas-
cultare și teledeconspirare, Bîsescu în
teleraportare de pe mare…Fiind de un
real folos provincial Iliescului, a tot fost
promovat până a devernit bărbat. 

De stat. De stat într-un guvern
de stânga-dreapta de nu mai știa
dreapta ce face stânga și cu care mână
să se scarpine în curul politicianismului
de de ieri și de azi, stare politică care
(!) , de dreapta-centru-stânga fiecare,
împreună cu Felixul, opoziționează 
și (ș)parlamentează… Nici nu știu ce
furăciuni să dezvălui mai întâi din muu-
ultele lui furăciuni și șmecherii despre
care presa a scris iar justiția a pre-
scris…Vă mai amintiți că prin iunie
2009 , când tovarășul musiu Nica era
ministru sinistru, vremelnic și îndoielnic,
la  administrație și interne, trâmbița cu
mare trâmbiță că au fost (în)tocmite,
cică, 35 de dosare penale împotriva
unor persoane importa(n)te , nu a spus
care… din care el știa că care dion care
că cântă și fură mai tare… a precizat,
au săvârșit pentru ai Băsescului
tentativă de fraudare a alegerilor frau-
date…Păi s-avem pardon, i-a murit
încă de atunci instrumentul,

trâmbița…Și nu a trecut mult și nici
bine, că prin ferbruarie a.c. (anul
curent…că dacă era „anul gaze” era
„a.g”…), cu pedeleul la putere de atâtea
guverne Boc și un singur președinte
care  minte de câte ori se jură că nu
minte, am aflat spre rușinea noastră, a
alegătorilor, cu tristă bucurie(!), că nea
Nica, împreună cu alt golan și șarlatan,
pe nume Vosganian, este cercetat
foarte penal în dosarul Poșta Română
care se tot amînă până o iau păgubiții
în mână ( rima e de vină).

Nici nu știu dacă amărășteanul
pesedist, fost actual informator al lui
fostului premier Năstase, dar și fost
ministru al fostului actual(!) guvern Boc,
mai trebuie tras de gulerul negru al
cămășii albe pentru cele  40 la sută
acțiuni din compania Viticom SRL Pan-
ciu și pentru celelalte 60 la sută ale
leguminosului său tată…Firma lui Nica
și a celor cu pricină penală a luat de la
Minsiterul Agriculturii un mărunțiș de
circa un milion lei noi (nu voi…) pentru
reconversia viței de vie plus vreo
155.000 lei subvenție de intenție, având
de încasat și dividende,  pe de-a moaca
și pe alba-neagra, de peste 300.000 lei,
din ăi grei…Mizilic…Din afacerea cu
desfacerea poștei române, statul pe

care tare îl iubește, îl slujește și îl
jumulește penalul nostru de srcviciu de
azi, a păgubit, băi fraierilor care pe 15
octombie ați stat ascunși în casa care
cade pe voi de griji și nevoi,  în jur de un
milion de euroi…Pentru ei, nu pentru
voi. Vă mai spun doar faptul că în acea
„mică” escrocherie a fost partener cu
Varujan Vosganian și că onorabilii au
fost dați în gât – ce frumos de urât! – de
către ungurul Szolt Nasgy…Curat mur-
dar! Și vă mai informez, deși nu sunt in-
formator(!), că Dan Nica a început fără
sfârșit să fie cercetat de către nenea in-
spectorii  ANI încă de prin 2009 , după
ce a fost dejectat și rejectat politic, con-
form principiului sacrificiului neaoș
românesc „Iubește-mă mândro dragă /
Cât mi-o fi câmeșa neagră, / Că dacă
m-oi primeni / Șepte mândre m-or
iubi”…până toate s-or grăbi și m-or
părăsi, completez eu cu alt tâlc cimili-
tura cea cu tâlc…

Eu, pe cuvânt, știu mult mai
multe despre onorabilul și deplorabilul
(ș)parlamentar.



4 Tichia de politician

Politichia maghiară – parte statornică a monstruoasei coaliţii împotrivaPolitichia maghiară – parte statornică a monstruoasei coaliţii împotriva
Poporului Român şi a Statului RomânPoporului Român şi a Statului Român

Maria
Cobianu Băcanu

RRomânia şi românii
se află în momentul de faţă
într-o conjunctură cât se
poate de dramatică din isto-
ria noastră, aceea 
de destrămare a statului
naţional, a graniţelor sale şi
a ţesutului social, economic,
politic, cultural al ţării,
determinată de prea multa
democraţie de care s-au bu-
curat şi se bucură maghiarii
şi celelalte minorităţi care
deţin doar zce la sută 
din populaţia ţării, pe care
acum o folosesc agresiv îm-
potriva românilor. Excesul
de democraţie, acordat de
către tinerii şi nepregătiţii
politicieni români să real-
izeze trecerea de la social-
ism la capitalism în anii
1990, nepregătiţi în
cunoaşterea şi aplicarea
regulilor jocului democratic
a unei etnii, ca cea
maghiară, obişnuită secole
să domine,  au condus la
actualul posibil scenariu, ca
România să dispară ca stat
naţional unitar, de pe harta
Europei şi a lumii, transfor-
mându-se într-o constelaţie
de etnii răspândite pe în-
treaga sa suprafaţă.

Că maghiarii au
ajuns la acest inacceptabil
nivel de a pretinde privilegii
de la români, aşa cum spun
mulţi români oneşti, nu ei
sunt de vină, ci partidele
politice care au fost la gu-
vernare în cei 21 de ani şi 
s-au aliat cu ei, pentru a se
menţine la putere. Abili, cu
răbdare şi consecvenţi fiind,
maghiarii au învins cu brio
slăbiciunea, incompetenţa
şi lipsa de simţ naţional a
politicienilor români, reuşind
să-i supună voinţei lor şi să-
şi impună cele mai absurde
proiecte. Să sperăm că la
viitoarele alegeri vom vota
conducători competenţi,
adevăraţi patrioţi, care vor
face din România un stat
suveran, independent, indi-
vizibil şi respectat în Uni-

unea Europeană şi în
întreaga lume, aşa cum
aspiră poporul român.

Principalele iniţiative şi
acţiuni ale maghiarilor care
se rostogolesc ca un
tăvălug peste noi sunt legea
educaţiei – votată şi intrată
în aplicare, legea statutului
minorităţilor naţionale, pe

cale de a fi votată în parla-
ment sau, la limită, de a fi
votată prin asumarea
răspunderii ministeriale sau
guvernamentale, proiectul
de modificare a Constituţiei,
cu obiectivul: schimbării ac-
tualei împărţiri administra-
tive şi crearea a 8 regiuni de
dezvoltare europeană, ce 
ar favoriza crearea regiunii
autonome maghiare sau 
a Ţinutului Secuiesc şi elim-
inarea Art. 1 din Constituţie,
în care se afirmă că Româ-
nia este stat naţional 
suveran şi independent, uni-
tar şi indivizibil, atribute 
ce displac maghiarilor, care
afirmă că România este 
stat multinaţional, d-
schiderea la Bruxelles a
Reprezentanţei Ţinutului se-
cuiesc în Casa regiunilor
Ungariei, ca un fel de
amabasadă a acestuia, prin
care să stabilească relaţii şi
activităţi comune cu alte
state, ca de la stat la stat, in-
teresul exacerbat pentru
simbolistică, pentru a-şi
crea o istorie bogată în
evenimente cu semnificaţie,

Deci, la Legea
educaţiei, ne înscriem cu o
bilă neagră, determinată de
incapacitatea guvernanţilor

români de a realiza o lege
de înnoire şi modernizare
reală a învăţământului

românesc, care să ofere
învăţătură şi instituţii de
educaţie de înaltă ţinută
intelectuală şi educaţională,
de care să beneficieze, în
egală măsură şi fără niciun
fel de discriminare, toţi

membrii societăţii noastre. 
Ţinând cu orice preţ

să rămână la putere,
bazându-se pe o alianţă
fragilă, formată din micro-
grupuri disparate, aduna-
te de ici-de colo, adică,
traseiştii de la alte parti-
de,  minoritarii maghiari
recunoscuţi ca anti-români
până în măduva oaselor,
celelalte minorităţi, care au
slabe legături cu problemele
ţării în care trăiesc, ci doar
interesele lor reduse de a 
se afirma ca etnie, bravii 
şi incompetenţii noştri
guvernanţi s-au lăsat pe
seama liderilor maghiari,
dirijori de orchestră, care au
înclinat balanţa numai în in-
teresul lor, excesiv etnic,
dispreţuind şi umilind mân-
dria naţională a tuturor
românilor şi, în special a
celor din Covasna, Harghita
şi Mureş, al căror viitor este
împrevizibil. Iar amintindu-şi
perioada 1940-1945, în
niciun caz, plin de speranţă.

Alături de aceste
iniţiative-acţiuni ale UDMR
la adresa statului român, se
manifestă interesul exacer-
bat pentru simbolistică. 

Această problemă
urmărită cu asiduitate şi
tenacitate fără cusur de
către liderii maghiari are o
ţintă extrem de clară, fermă
şi uşor de descifrat. Prin
această formulare trebuie
să se înţeleagă preocu-
parea de o mare intensitate
şi anvergură a lor şi a
maghiarilor de rând de a-şi
marca teritoriul cu propriile
lor însemne, expresii, sim-
boluri, monumente,  statui,
sigle de instituţii, activităţi
culturale, artistice, sociale,
religioase, prin care să-şi
valideze aserţiunea că ei au
fost, sunt şi vor rămâne

primii şi cei mai îndreptăţiţi
locuitori ai acestor minunate
locuri din arealul Carpaţilor
Răsăriteni. Trecerea în
revistă a acestei activităţi
mi-a demonstrat încă o
dată, dacă mai era nevoie,
aroganţa, agresivitatea şi
lipsa de respect cu care
maghiarii tratează pe
concetăţenii lor minoritari de
etnie română din zona în
care sunt majoritari, dar 
şi pe toţi românii din ţară,
prezentând cu atâta lipsă de
măsură şi infatuare, până la
detalii, aspecte din viaţa cul-
tural-istorică şi de toate
zilele, pe care le trăiesc şi 
le consemnează, de parcă
ar fi singuri pe acest
pământ, refuzând cu
ostentaţie orice înscriere 
a vreunui simbol al
străvechii culturi române în
istoria culturală a ariei natu-
rale în care trăiesc
împreună de la sosirea lor
pe aceste locuri. Multi-
tudinea de activităţi pe care
le organizează în cadrul ze-
cilor şi sutelor de organizaţii
etnice şi culturale din
judeţele Covasna, Harghita
şi Mureş îţi dau impresia că
te afli într-o comunitate
umană în care sensul vieţii
se consumă numai 
în activităţi simbolice, care
să aducă aminte tuturor că
aici ei sunt stăpânii atotcre-
atori de istorie şi cultură, 
că  trăiesc într-o continuă
comemorare şi aniversa-
re de sărbători, din care
răsare în fiecare moment 
o personalitate istorică,
politică, socială sau
culturală, care a lăsat urme
de neşters în memoria
colectivă a coetnicilor. 

Încercând să inven-
tariezi această prea-ocu-
pare de a umple spaţiul cu
simboluri specifice, ajungi
să te întrebi: Oare, când mai
şi muncesc aceşti oameni?

Cine le asigură traiul
de toate zilele, dacă în
fiecare zi sau săptămâna se
organizează o manifestare
cu participare umană
consistentă, care necesită
timp de organizare, de 
mobilizare şi timp de partic-
ipare fizică propriu zisă.
Cine îi subvenţionează să
realizeze numai activita-
te etnică, ce nu este cre-
atoare de bunuri materiale,
necesare vieţii, dar le
consolidează identitatea
etnică? Desigur, politicienii
români care îi gratifică cu
milioane de Euro pentru
menţinerea la guvernare,
statul ungar şi diaspora lor.

Însă, mai înainte de
toate, să menţionăm că
etnia maghiară excelează

prin supraorganizare, puţini
fiind, în raport cu majoritarii,
ei şi-au înfiinţat o puzderie
de organizaţii, încât cred că

nu este maghiar care sa nu
fie înrolat în câteva, iar în
cadrul lor activităţile de
comemorare domină. Legat
de cuvântul „comemorare”,
mi-am amintit că în intervi-
urile cu românii despre nu-
meroasele monumente şi
statui ale maghiarilor, ei îmi
spuneau că, înainte de
1989 acestea nu existau. 

Dar „după această
dată, au început să apară
ca ciupercile după ploaie. A
avut loc o adevărată cam-
panie de realizare şi  ex-
punere în tot locul de statui
şi monumente, încât sunt în
stare să se adune şi în jurul
unei pietre oarecare, numai
să spună că, acolo, se
<comemorează> o person-
alitate din istoria lor”.

Pretenţiile lor de a
cuceri şi stăpâni tot spaţiul
public vor să contrazică
afirmaţiile lui Milton 
G. Lehrer care, făcând 
o călătorie de studii în
Ardeal, în vara anului 1940,
puţin înainte de „Dictatul 
de la Viena”, şi-a amintit
toate fantasmagoriile şi
elucrubaţiile fanteziilor
şovine ale defăimătorilor
unei realităţi incontestabile
şi le-a spus: „Discutaţi cât
veti vroi, Domnilor, dar cine
oare a creat aspectul 
eminamente românesc 
al acestui pământ, cine 
altul decât poporul româ-
nesc?”(„Ardealul”, Pământ
românesc / Problema
Ardealului văzută de un
american, Milton G. Lehrer,
1944, Bucureşti, p, 17)

Suntem, așadar, în
faţa unui dezastruos tsunami
unguresc în Ardealul româ-
nesc, sub „auspiciile” guver-
nului Băsescu-Boc care,
abuzând de asumarea
răspunderii ministeriale şi
guvernamentale, a eliminat
parlamentul din jocul politic,
a anihilat democraţia, a în-
tronat dictatura şi a votat
toate pretenţiile aberante –
antiromâneşti, şovine,
iredentiste şi iresponsabile –
ale li-derilor maghiari, parte
statornică a monstruoasei
coaliţii împotriva Poporului
Român şi a Statului Român?



Ghimpele Națiunii

Un punct de vedere necesarUn punct de vedere necesar

Claudiu Aiudeanu

Este arhicunoscută
poziţia liderilor UDMR de
promovare, susţinere şi de
încercare pe orice căi şi
prin orice mijloace de re-
alizare a autonomiei teritori-
ale pe criterii etnice a aşa
zisului „ţinut secuiesc” şi
ceva mai nou a „regiunii
Parţium”. Pe înţelesul 
tuturor, ambele zone
reprezintă,  laolaltă cu al-
tele, Macroregiunea V din
Planul de regionalizare al
României iniţiat de UDMR şi
aprobat de Senatul
României  şi este identic cu
fostul teritoriu ocupat de Un-
garia horthystă între 1940 –
1944 !!! Autonomia
teritorială este principalul
obiectiv politic al UDMR-ului
în prezent !!! Este vorba
deci de iniţierea şi
desfăşurarea, de către
aceştia, a unor activităţi  
ce afectează integritatea
teritorială a României şi pe
cale de consecinţă, carac-
terul unitar, naţional şi indi-
vizibil  al statului român!!!
Intenţia UDMR-ului de a
dezintegra statul naţional
român  este evidentă!!! Este
binecunoscut faptul că faţă
de aceşti indivizi şi acest
„partid”, până în prezent, nu
au fost luate nici un fel de
măsuri de către autorităţile
statului, în baza legislaţiei
existente în România!!! Mai
mult, UDMR-ul se află la gu-

vernarea României poziţie
din care orchestrează, fapt
evident şi pe care nu-l mai
ascunde, aşa cum proceda
cu câţiva ani în urmă, cu
mult mai multă uşurinţă,
chiar cu succes, segregarea
teritorială a statului româ,n
urmărind ca finalitate feder-
alizarea acestuia !!! În tot
acest timp, unele posturi de
televiziune din ţară  invită
lideri udemerişti la tot felul
de emisiuni, talk-showri etc.,
în care aceştia afirmă, în
mod deschis şi direct, 
că sunt susţinători şi promo-
tori ai  realizării autonomiei
teritoriale, pentru etnicii
maghiari şi secui, din aşa-
zisul „ţinut secuiesc”. 

În cadrul acestor
emisiuni asistăm la o
propagandă înverşunată,
construită pe falsificarea
adevărului istoric, pe
minciună şi inducerea
premeditată în eroare a au-
ditoriului prin prezentarea
unor aşa-zise argumente şi
dovezi fabricate în prorpiul
interes fără nici o legătură
cu realităţile din România,
făcute de pe poziţia unor
grofi unguri ce se cred su-
periori şi care ne dau lecţii
nouă românilor „neştiutori”
şi „inferiori” lor, promovată
în mod jignitor şi ofensator
de aceşti duşmani cunoscuţi
ai statului naţional unitar
român, pe teme care sunt
subordonate în totalitate
dezideratului dezmembrării
teritoriale a României! Grav
este şi faptul că unii dintre

moderatorii de televiziune
sunt total nepregătiţi pentru
emisiuni cu asemenea
subiecte. Nu am văzut ca un
moderator să întrerupă şi să
taie microfonul unui invitat
etnic maghiar pe motivul ab-
solut firesc şi normal că
acesta prin afirmaţiile pe
care le face, vis-a-vis de
susţinerea realizării au-

tonomiei teritoriale, încalcă
Constituţia şi legile în
vigoare ale României. 

Totodată, trebuie
avut în vedere că emisiunile
cu un astfel de conţinut, ex-
trem de important şi sensibil
pentru români, este necesar
să găzduiască şi o serie de
invitaţi cu o pregătire pe
măsura importanţei tematicii
aflate în discuţie ( istorici,
scriitori, oameni de presă cu
aplicaţie pe aceste teme,
etc.) – lucru care se
întâmplă foarte rar,  capabili
să contracareze în mod ar-
gumentat elucrubaţiile ex-
tremist-şovine ale acestor
neorevizionişti-separatişti! 

Nu este normal şi nu
este în interesul României
ca aceşti bezmetici care
acţionează în baza unei ide-
ologii naţionalist- extremist-
revizioniste şi revanşarde

pentru separatism teritorial-
etnic să apară pe unele pos-
turi de televiziune!  Este
incredibil, dar de multe 
ori asistăm, în cadrul unor
astfel de emisiuni, chiar la
situaţii în care unii invitaţi
patrioţi români sunt
ridiculizaţi, persiflaţi şi „puşi
la punct” de aceşti modera-
tori submediocri!!! Cui
foloseşte ca astfel de indi-
vizi să apară, cu regulari-
tate, la diverse televiziuni? 

Bineînţeles că
numai lor, ei profitând astfel
de o bună mediatizare 
şi multiplicare a mesajului
lor autonomist-separatist în
media românească şi
internaţională! Televiziunilor
respective nu le foloseşte în
nici un caz, din contră, aşa
ceva contribuie la scăderea
rating-ului. Personal am
auzit, în ultima perioadă,
destule opinii de acest gen.

Chiar şi în cadrul
unor televiziuni ar trebui să
se cunoască realitatea că,
în prezent, datorită
recrudescenţei şi multitudinii
acţiunilor ce vizează
înfăptuirea  autonomiei teri-
toriale de către extremiştii
maghiari, s-au creat în rân-
dul românilor, mai mult
decât în anii trecuţi, pe bună
dreptate, fiind vorba despre
atacarea statului naţional
unitar român, opinii şi atitu-
dini de indignare, revoltă 
şi respingere faţă de indivizii
şi partidele minorităţilor
maghiare şi secuieşti care
atentează la integritatea

teritorială a ţării. Motivaţia
că televiziunile trebuie 
să asigure o anumită
reprezentare a tuturor
formaţiunilor politice în
cadrul emisiunilor pe care 
le derulează nu mai poate 
fi valabilă pentru
reprezentanţii UDMR-ului
întrucât aceştia prin
susţinerea şi acţiunile asu-
mate, potrivit propriilor
afirmaţii, în scopul realizării
autonomiei teritoriale pe cri-
terii etnice maghiare a aşa
zisului „ţinut secuiesc” au
încălcat legile ţării! Prin ur-
mare, ceea ce ar trebui 
să vadă românii la televiz-
iune, legat de această
situaţie,  este că instituţiile
abilitate din această ţară 
se autosesizează şi aplică
legile în vigoare faţă 
de acţiunile anti stata-
le româneşti ale
reprezentanţilor UDMR-işti,
P.P.M.T.-işti şi P.C.M-işti
care atentează la integri-
tatea teritorială a României
!!! Reamintin instituţiilor abil-
itate ale statului român 
că orice planuri şi acţiuni ce
pot pune în pericol sub orice
formă integritatea teritoria-
lă a României, potrivit legi-
lor ţării, constituie
ameninţări la adresa
siguranţei naţionale!!!

●

Filat şi planul „Kozak 2” au eşuatFilat şi planul „Kozak 2” au eşuat

Traian Vasilcău

În ţara lui Baghirov  toatele
sunt pe dos: Ghimpu, şuguind, îl ia
la dans pe junele Voronin şi-l
valsează în ritmul de neuitat al
Internaţionalei, Lupu e trist, dar 
nu într-atât, încât să şi cadă sub
masă, aşa cum debitează Voronin, 
şi numai lordul Filat, unicul 
din împărăţie, declară, fericit lulea,
că n-a avut şi nu are nici un fel 
de emoţii sub soare şi lună.

Eu atîta ştiu: un personaj
fără emoţii nu e om, e doar politi-
cian! Acesta să fie portretul-robot al
robotului Filat? Scriu şi brusc mă
opreşte din viteza creaţiei bloggerul
V.N.,  vrând  cu tot dinadinsul să mă
convingă de faptul că Traian
Băsescu a hotărât, în sfârşit, să
repună pe rol dosarul contrabande-
lor cu ţigări, în care rolul central  i se
atribuie doar Premierului nostru. 

Noul consilier al
Preşedintelui, Iulian Chifu, mă
somează cu ochii înroşiţi de iubire
V.N., este primul ziarist român din
Ţară, care a scris la această veche
de când hăul temă, aşa că fii sigur
de dorinţa Preşedintelui Băsescu de
a-l convinge în acest fel pe Filat să

nu se alieze  cu Voronin în 2011. Şi
atunci dacă nu o face azi Filat, o 
va face Ghimpu chiar mâine? Pen-
tru  premierul  de carton, îmi dau
seama că sacrificarea libertăţii
Basarabiei pentru nu se ştie câtă
vreme e ca şi împlinită.

Şi Iurie Roşca, mai nesincer
ca niciodată, îl aplaudă frenetic pe
succesorul său în tronul trădării, îl
aplaudă neîncetat… Cot la cot cu
ziariştii, faţă de care am o profundă
stare de milă, constatînd până unde

pot coborî, ei, care pînă în 2009 lus-
truiau cu buzele roşii de trudă fes-
ele PCRM-ului, iar astăzi adulme-
că pofticios uniFesul PLDM-ului. 

Şi justifică orice trădare, şi
laudă planul Kozak-2, unde Filat 
e primadonul politicii moldoveneşti,
un plan diabolic,  croit în atelie-
rele din Kremlin şi 

aplicat în practică de agenţii KGB
Filat, Voronin et Kamarila.

În ţara KGB-istului Baghirov,
pe care tot ei îl ajută să evadeze-
ntr-o zi. Şi dacă planul Kozak-1 era
menit să îngenuncheze R Moldova
prin federalizare, atunci Kozak-2 
va trebui s-o  îngenuncheze, con-
form gândirii Kremlinului, prin înaltă
trădare. Un plan demarat oficial la 
9 mai 2010, continuat pe tot parcur-
sul anilor 2010-2011 şi gata 
de punctul său culminant, adică 
de apogeu, în octombrie 2011.

Filat declară, răspicat şi
mîndru de sine, că nu ştie ce
înseamnă să fii emotiv.

Noi ştiam că nu e nici heru-
vim. Şi brusc vine pârcălabul de
Ghimpu şi ne anunţă că Primul din-
tre arhonţi a luat DRUJBA şi taie 
cu PCRM-ul în carnea încă vie 
a Basarabiei. Şi-atunci PD-ul şi PL-
ul să rămînă doar pe post de vreas-
curi, bune de încălzit coliba lui 
Filat de la Razliv? Şi dl Băsescu 
n-are cum să nu fi aflat, absolut  
din întâmplare, de aceasta.

Domnia Sa cunoaşte că nici
Ghimpu, nici Lupu, cu atât 
mai mult Voronin, nu vor fi lumână-
ri arzând în catedrala viitoare a 
lui Filat. Dar nici premierul nu poate
fi, din fericire, pantoful lor, incrustat

cu nestemate Swarovski şi basta!
Scriu, recitesc cele scrise, 

iau loc pe-un stâlp de hotar fără
sârmă ghimpată şi zic ultimelor
frunze de toamnă: „Dragele şi tris-
tele mele fiinţe neapărate de 
nimeni, e atît de simplu să vezi lu-
crurile simple, ce pot fi complicate
doar în viziunea unor oameni ireali,
lipsiţi de emoţii, de lacrimi şi 
de remuşcări”. Zmulşi din mocirla
politică în care zac nevindecaţi,
aceştia ar vrea să se dezlipească
de la pământ şi să urce-n tării 
ca nişte farfurii zburătoare, născute
din mame extraterestre, care 
au votat politicieni nepământeni, 
ce nici să mintă frumos nu mai 
sunt în stare, darmite să condu-
că un stat cu niscaiva milioane de
locuitori, tereştri, totuşi, la activ.

Politicieni, care dorm con-
tinuu, dorm şi habar n-au 
de strigătele tot mai stinse 
ale Basarabiei ciuntite de 
toţi ingraţii Istoriei, Basarabie ce 
ar da orice pe lume să se scutu-
re, ca de-o râie sălbatică, de iluştrii
ei politicieni de talcioc.

●


