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Minciuna marxistă după 20 de ani: Minciuna marxistă după 20 de ani: 

o fantomă ce se poate întoarce?o fantomă ce se poate întoarce?

Viorel Roman

AAu trecut două decenii
de când ideologia marxistă a
eliberării exploatării omului 
de către om, promovată de Par-
tidul Comunism, s-a dovedit,
alături de național-socialismul
muncitorilor germani (NSDAP),
cea mai inumană formă 
de sclavie și exploatare
modernă. După 1989, când s-
au văzut dimensiunile criminale
ale minciunii în estul Europei,
nimeni nu s-a bucurat.

Entuziasmul de paradă
de la balcoane și televiziuni a
avut rolul de a-i face pe cei
mulți să sară cât mai repede
peste acest moment penibil. 

Pe cei mulți, dar mai
ales pe cei obidiți, umiliți, siliți
să trăiască generații de a rân-
dul ca robi, fără libertatea de
expresie, mișcare, fără drept la
adevăr, justiție, la drepturile fun-
damentale ale omului.

Așa se explică de ce
linia PCR, FSN, PDSR, PSD
(Ceaușescu, Iliescu) a rămas la
putere în mod democratic cu
aceiași ideologie. Și în occident
marxismul era la modă, parțial
finanțat, înainte de 1989, de
partidele comuniste din est, 
și s-a mulat chiar și pe credință,
dând naștere teologiei
eliberării, care la dezastrul din
est a intrat și ea în criză.

Marxismul a fost o
mare încercare de a salva în-
treaga lume, pe care pretindea
a o analiza științific. Credința
era înlocuită de materialismul
dialectic și științific, 
de cunoștere științifică.

Oricum nu se mai
punea problema doar a

cunoșterii, cum fac din tot-
deauna filosofii, ci a
transformării întregii societăți
umane, chiar și a omului.

Rezultatul a fost
scoaterea lui Dumnezeu –
„opium pentru popor” – din 
societate, decuplarea muncii de
remunerarea ei și a sexualității
de procreere. Libertatea, țelul
suprem al mișcării, 
era condiționată de egalitatea
tuturor. Așa că, încă de la 
început, libertatea era
sacrificată pe altarul egalității 
și era determinată, pe dea-
supra, de structura întregului. 
Lupta se ducea pentru schim-
barea structurii social-politi-
ce a întregii lumi.

Unde duce o astfel de

înșiruire de minciuni? La un om
nou, ne asigurau ideologii co-
munismului, pentru că se
vedea cu ochiul liber lipsa 
de libertate, dreptate, pentru
care se pretindea că se fac sac-
rificii cu minciuni pe toate dru-
murile și pentru mai multă
siguranță, cu granițe închise.

Faptul că atât ideologia
lui Karl Marx, cât și teologia
eliberarii s-au dovedit construc-
tii intelectuale inumane, a gen-
erat, cum este poate și firesc,
nihilismul și relativismul. Dacă
și aceste mari teorii „elibera-
toare”, care voiau 
să împlinească aspirațiile omu-
lui (nou!) spre adevăr, libertate
și progres, au eșuat atât 
de lamentabil, atunci poate 
că nu exista nici o teorie 
sau perspectivă, care să 
valoreze mai mult.

Totul este o apă și un
pământ, totul este relativ. Și
dacă oricum nu există adevăr,
poate că doctrina n-a fost
înțeleasă cum trebuie și, 
mai ales, aplicată.

În acest context, n-ar fi
de mirare dacă fantoma care 
a bântuit prin Europa, apoi prin
întreaga lume, marxismul, 
exilat în lumea civilizată în 
cimitirul ideilor, și-ar face 
din nou apariția, desigur 
într-un nou veșmânt, dar la fel

de demonic.

●

Şi totuşi, a căutat PSD „trădătorii”Şi totuşi, a căutat PSD „trădătorii”

acolo unde trebuia?acolo unde trebuia?

Cezar A. Mihalache

OOricum, unul dintre ei
trebuia să plece… Asta dacă
PSD mai voia să aibă 
o minimă credibilitate în faţa
electoratului. De fapt, cel mai
bine ar fi fost să plece amân-
doi, fiind focare clare de de-
cribilizare a formaţiunii. Unul
prin „jocurile de gleznă”,
celălalt prin orgoliile şi
frustările personale. Ar trebui
să plece însă şi Victor Ponta
pentru  că a mers pe o decizie
ce ar putea avea efecte cata
strofale pentru formaţiunea pe
care o conduce, prin 
impunerea înlăturării lui Mircea
Geoană din fruntea Senatului
fără să-l intereseze că partidul
poate pierde definitiv o func-
ție importantă în stat.

Dar, dacă o eventuală
plecare a lui Ponta nu ar afecta
vizibil partidul, în cazul lui
Mircea Geoană lucrurile sunt
mai complicate, PSD riscând
să piardă o funcţie, şe-
fia Camerei Deputaţilor, 
mai importantă acum chiar
decât preşidenţia partidului.

Lucrurile s-au acce-
lerat și din cauza poziției lui Ion
Iliescu, prin declarațiile
proGeoană, acesta punându-l
pe Victor Ponta într-o situaţie
penibilă. E drept, dacă Ion Ili-
escu nu ar fi ieşit la rampă şi
nu ar fi subliniat că, deşi ar
merita, Geoană nu poate fi dat
afară din partid (fără a risca 
ca PSD să piardă cea mai
importantă funcţie pe care 
o controlează la nivelul
instituţiilor statului), lucrurile 
s-ar fi complicat şi mai mult
pentru social-democraţi. 
Din păcate, debarcarea 
lui Geoană nu va duce la
liniştirea apelor în partid…

Oricum, „cazul
Geoană” a mai scos în
evidenţă o realitate: suprapoli-
tizarea funcţiilor în stat de
către opoziţie cu aceeaşi poftă
de care a dat dovadă şi put-
erea. Pentru că, în tot acest
scandal, pentru PSD nu a con-
tat funcţia instituţională a şefiei
Senatului, ci doar cea politică,
ajungându-se ca partidul să-i
reproşeze lui Mircea Geoană
faptul că l-a invitat pe premier
în Senat. În fapt, PSD a căzut
într-o capcană, considerând a
priori că invitarea premierului
ţării în Senat este echivalentă
cu invitarea şefului PDL.

Or, era normal ca
Mircea Geoană, ca preşedinte
al Senatului, să ceară apro-
barea partidului pentru
acţiunile lui? Nu a fost cumva
vorba de o politizare cel puţin
pe măsura aceleia pe care
opoziţia a reproşat-o de atâtea
ori partidului de guvernământ?

Iar atunci este cât se poate de
grav că PSD, oricât de social-
democrat se prezintă, nu 
a înţeles că Mircea Geoană
este de fapt preşedintele 
Senatului, nu preşedin-
tele Senatului PSD.

Lui Mircea Geoană i s-
a mai reproşat şi faptul că în
timpul vizitei din Statele Unite
s-a prezentat drept lider al
opoziţiei. Ce a fost însă atât de
dramatic în acest gest? În
fond, nu este în interesul
opoziţiei de a se face auzită
prin fiecare lider al ei? Nu este
firesc ca fiecare lider al ei,
acolo unde ajunge şi unde or-
goliile de partid nu sunt cunos-
cute pentru a se face diferenţe
atât de subtile, să fie cât mai
„vocal”? Şi Ilie Sârbu dacă
merge în Mongolia trebui să se
prezinte ca lider al opoziţiei! 

Şi Titus Corlăţean,
dacă ajunge în „Absurdistan”,
la fel. Opoziţia trebuie să-şi
pună în valoare vârfurile 
de lance, nu să le încaiere
între ele. Iar dacă Geoană 
a plusat în rolul de mare şef al
opoziţiei poate că a făcut-o 
din acelaşi orgoliu de care
suferă acum Victor Ponta. Un
orgoliu similar fuduliei lui Mar-
ian Vanghelie care s-a prezen-
tat şi el în America ca fiind
primar al Bucureştilor. 
Or, atunci, toţi au chicotit, in-
clusiv aceia care astăzi sar în
capul lui Mircea Geoană.

Nimeni nu se
întreabă, însă: căutând cu
îndârjire iţele trădării în ges-
turile lui Geoană, partidul nu a
uitat cumva de propriul său
rost? Şi nu în cele din urmă,
toate aceste fricţiuni din PSD
nu fac decât să-i motiveze pe
liberali ca la un anumit 
moment să întoarcă spatele
„partenerilor” de acum,  având
ca justificare tocmai dorinţa de
a nu fi amprentaţi electoral de
neînţelegerile din PSD. 

Un PSD pentru care,
astăzi, orice altceva contează,
mai puţin interesele propriului
electorat şi cele ale ţării.

Şi, în fond, cine este
mai trădător: Mircea Geoană
care a făcut jocuri în spatele
funcţiei de la senat sau Victor
Ponta care a decribilizat par-
tidul pentru liniştea ego-ului
său? Ce garanţie avem că,
după ce va fi „terminat” cu
Geoană, Ponta nu va lua în
cătare alt personaj din PSD?
Totul pentru a nu permite
formaţiunii să se organizeze
pentru viitoarele alegeri…

●

Absolvirile de vină…Absolvirile de vină…

Aurel Brumă

UUndeva, într-o scriere
mai mult citată decât mai mult
citită (regulă de aur în evoluţia
analfabetismului bine susţinut),
Sf. Augustin  spune că cel care
a trădat odată, cu toate 
absolvirile ce i s-ar putea oferi,
tot un trădător rămîne. Or, într-
o reciprocitate corosivă demer-
sului democratic, moralei
sociale, cei atinşi/însemnaţi cu
pecetea trădării ar trebui să se
regrupeze în marginea de după
zid, aşa cum sinucigaşii locui-
esc dincolo de gardul cimi-
tirelor. Asta în cărţi şi-n
de-aiurea dar nu la noi. “Foştii”
de tot soiul îşi restaurează 
biografiile plângând, dacă 
e cazul, pe umerii babelor com-
pasionale, ai celor săraci cu
duhul şi iertători până la cea
mai pură altitudine a
p r o s t i e i / a d m i s i b i l u l u i .

Legea lustraţiei singura
propunere legislativă în clar de
scoatere din teritorialitatea
publică a mangalagiilor princi-
pali, prin adopţie sau prin
moştenire, a fostului partid unic,
a fost dizolvată prin incoerenţă
voită, prin interese, “procesul
comunismului” bine orchestrat

de foştii comunişti veleitari de-
venind un paragraf bifat cu
prea multă bunăvoinţă de
specialiştii în domeniu şi mai
ales vorbitori de alte limbi. 

Acuzele îndosariate în
curgerea ultimelor două decenii
au devenit absolvibile, neim-
portante, ca la un schimb de
prizonieri în care “foştii” s-au
restaurant la schimb 
cu “turnătorii” dovediţi şi ajunşi
mult prea sus în ierarhii pentru
a mai putea fi aterizaţi penal. O
reiterare a unei alte perioade
când, şi realitatea nu minte,
foştii şefi de cuib ajungeau sec-
retari de partid, experienţe ac-
cumulate întărind condiţionat
biografiile restaurate.  Cortină
aparent trasă. Corupţia în
politică, în accesul la macrul
bugetar, a căpătat conotaţii de
travestiu, cultura traseismului,
cu precădere, fiind absolvită de
insemnul trădării, devenind o
regulă de cadril sau de schimb
la perechi. Fără sondaje costisi-
toare puteţi constata singuri
cum X şi Z trec nonşalant de la
un partid la altul, de la o
asumare la o reasumare, exact
cum câinele din lanţ poate
muşca pe patru puncte cardi-
nale în condiţiile unei bune nu-
triri la strachină. Uninominalele

le întăresc mişcările, perdeaua
de fum, trădările în lanţ, masa
de alegători neavând şansa de
a-şi pierde reprezentantul nici
în condiţiile în care şi-ar con-
tinua reprezentativitatea din in-
teriorul instituţionalizat al unei
puşcării, ceea ce în sine ar fi
profound neconstituţional. Se
tasează structurile de partid? 

Se confirmă prin
selecţia traseismului membrii
devotaţi spre deosebire de
ceilalţi? Se întăresc ideologiile?
Aşi! “Reprezentanţii” lui „plus
unu”, legalizaţi print roc de
prosteală, prin subtile injecţii
premiale, nu fac alt effort clarifi-
cat decât să-şi recompună
strategiile pentru obţinerea unui
nou mandate, a unei noi
imunităţi care să elimine, ab ini-
tio, creşterea densităţii din
puşcăriile tot mai modernizate.

Şi ce dacă trece ic-
sulescu de la ăia la ăilalţi? Nu
tot aşa e şi cu achiziţiile din fot-
bal? Şi ai văzut şi dumneata
unde am ajuns, chiar dacă am
fost lestaţi din cupele europene!
N-am ajuns nicăieri dar
umplem în continuare sta-
dioanele fiindcă cineva trebuie
să plătească orice nenorocire
strălucitoare.
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Ion Coja

„D„Domnule Filderman,  
În două petiţii succesive îmi
scrieţi de “tragedia
zguduitoare” şi mă “imploraţi”
în cuvinte impresionante,
reamintind de “conştiinţă” şi de
“omenie” şi subliniind că
sunteţi “dator” să apelaţi “la
mine” şi “numai” la mine, pen-
tru evreii din România, care
sunt trecuţi în ghetouri
pregătite pentru ei pe Bug.

Pentru a amesteca
tragicul în intervenţia Dvs.,
subliniaţi că această măsură
“este moartea, moartea,
moartea fără vină, fără altă altă
vină, decât aceea de a fi evrei”.

Domnule Filderman,
nimeni nu poate să fie mai sen-
sibil ca mine la suferinţele celor
umili şi fără apărare. Înţelegem
durerea Dvs., dar trebuie, 
mai ales trebuia să înţelegeţi şi
Dvs., toţi la timp, durerea 
mea, care era aceea a 
unui neam întreg.

Vă gândiţi, v-aţi gândit
ce s-a petrecut în sufletele
noastre anul trecut la evac-
uarea Basarabiei şi ce se pe-
trece astăzi, când zi de zi şi
ceas de ceas plătim cu
mărinimie şi sânge, cu foarte
mult sânge, ura cu care coreli-
gionarii Dvs. din Basarabia ne-
au tratat la retragerea din
Basarabia, cum ne-au primit la
reîntoarcere şi ne-au tratat de
la Nistru până la Odessa şi pe
meleagurile Mării de Azov?

Dar potrivit unei
tradiţii, voiţi să vă transformaţi
şi de astă dată din acuzaţi în
acuzatori, făcându-vă că uitaţi
pricinele care au determinat
situaţiile pe care le plângeţi. 

Să-mi daţi voie să vă
întreb şi prin Dvs. să-i întreb pe
toţi coreligionarii Dvs. care au
aplaudat cu atât mai frenetic cu
cât suferinţele şi loviturile prim-
ite de noi erau mai mari.

Ce-aţi făcut Dvs., anul
trecut, când aţi auzit cum s-au
purtat evreii din Basarabia 
şi Bucovina, au scuipat ofiţerii
noştri, le-au smuls epoleţii, 
le-au rupt uniformele şi când
au putut au omorît mişeleşte
soldaţii cu bâte. Avem dovezi. 

Aceiaşi ticăloşi au în-
tâmpinat venirea trupelor sovi-
etice cu flori şi au sărbătorit 
cu exces de bucurie. Avem 
fotografii doveditoare.

În timpul ocupaţiei
bolşevice, aceia pentru care vă
înduioşaţi astăzi au trădat 
pe bunii români, i-au denunţat
urgiei comuniste şi au 
adus doliul în multe familii
româneşti. Din pivniţele
Chişinăului se scot zilnic, oribil
mutilate, cadavrele martirilor
noştri, care au fost astfel
răsplătiţi fiindcă 20 de ani au
întins o mână prietenească
acestor fiare ingrate.

Sunt fapte ce se
cunosc, pe care le cunoaşteţi
desigur şi Dvs. şi pe care le
puteţi afla în amănunt.

V-aţi întrebat Dvs. de
ce şi-au incendiat evreii casele
înainte de a se retrage? Vă
puteţi explica de ce în
înaintarea noastră am găsit

copii de 14-15 ani, cu
buzunarele pline de grenade?

V-aţi întrebat câţi din ai
noştri au căzut omorîţi
mişeleşte de coreligionarii
Dvs., câţi din ei au fost
îngropaţi înainte de a fi morţi?
Voiţi şi în această privinţă
dovezi, le veţi avea.

Sunt acte de ură,
împinsă până la nebunie, 
pe care evreii Dvs. au afişat-o
împotriva poporului nostru tol-
erant şi ospitalier, dar astăzi
demn şi conştient de drepturile
lui. Drept răspuns la mărinimia
cu care au fost primiţi în mi-
jlocul nostru şi trataţi, evreii
Dvs., ajunşi comisari sovietici,
împing trupele sovietice în
regiunea Odessei printr-o
teroare fără seamăn,
mărturisită de prizonierii ruşi, la
un masacru inutil, numai pen-
tru a ne provoca nouă pierderi.

În regiunea Mării de
Azov, trupele noastre
retrăgându-se temporar şi-au
lăsat câţiva ofiţeri şi soldaţi
răniţi pe loc. Când au re-
luat înaintarea şi-au regăsit
răniţii mutilaţi îngrozitor.

Oamenii care puteau fi
salvaţi şi-au dat ultimul suspin
în chinuri groaznice.
Li s-au scos ochii, li s-au tăiat
limba, nasul şi urechile.

Îţi dai, Domnule Filder-
man, seama de spectacol? Te
îngrozeşti? Te înduioşezi?

Te întrebi, de ce atâta
ură, din partea unor evrei ruşi
cu care nu am avut niciodată
nimic de împărţit. Dar ura lor
este a tuturor, este ura Dvs. Nu
vă înduioşaţi, dacă aveţi cu
adevărat suflete, de cei ce nu
merită, înduioşaţi-vă de cei ce
merită. Plângeţi cu mamele
care şi-au pierdut în astfel 
de chinuri copiii sau cu aceia
care şi-au făcut şi lor şi vă fac
şi Dvs atâta rău.

MAREŞAL ANTONESCU
19.X.1941

P.S. Un soldat rănit din
P. Neamţ a fost îngropat de viu
din ordinul şi sub ochii comis-
arilor sovietici jidani, deşi
nenorocitul implora să nu-l 
îngroape, arătându-le că 
are patru copii.”

*****
Textul de mai sus este

răspunsul prin care generalul
Ion Antonescu îl pune la punct
pe Wilhelm Filderman, autorul
unui memoriu încărcat de
invenţii şi exagerări cu privire
la evreii deportaţi în Transnis-
tria “fără altă vină decât aceea
de a fi evrei”. O formulă
prezentă în mai toate textele
despre Holocaust, despre
suferinţele evreilor de pretutin-
deni. S-o fi potrivind în alte
părţi, dar pentru evreii din
România nu are nicio
acoperire în fapte. În România
nu a existat vina de a fi evreu,
dovadă fiind faptul că majori-
tatea copleşitoare a evreilor nu
au fost afectaţi de legile aşa zis
anti-semite, ceea ce a
declanşat un veritabil exod al
evreilor din toată Europa
ocupată de Hitler către Româ-
nia. Nu i-a speriat pe acei evrei

perspectiva de a fi supuşi unui
regim de izolare în Transnis-
tria, unde au ajuns toţi evreii
apatrizi, care nu aveau
cetăţenie română şi despre
care nu se putea şti cu 
ce intenţii, în vreme de război, 
se refugiau la noi. Alături 
de aceşti evrei care nu aveau
actele în regulă, în Transnistria
au fost deportaţi câteva 
sute de evrei comunişti 
sau ştiuţi a fi agenţi anglo-
americani (spioni).

În principal, evreii duşi
în Transnistria erau cei mai
mulţi sub învinuirea colectivă
de a fi săvârşit crime împotriva
românilor, în perioada iunie
1940 – iunie 1941, pe teritoriile
ocupate de Armata Roşie. În
măsura în care starea de
război nu permitea derularea
unor anchete juridice care să
stabilească persoana vinovată
de o crimă sau alta, iar tot ce
se ştia era faptul că acele
crime fuseseră săvârşite de
nişte evrei, măsura minimă
care se impunea era o
pedeapsa colectivă: izolarea
tuturor evreilor din Basarabia şi
Bucovina în condiţii care să nu
le permită reluarea activităţilor
ostile faţă de români, faţă de
armata română. Era o măsură
juridic şi moral justificată de
faptul că evreii nevinovaţi nu
colaborau cu autorităţile pentru
identificarea criminalilor.

Fireşte, probabil că cei
mai mulţi evrei nu se făcuseră
vinovaţi de crime sau activităţi
anti-româneşti, iar cei mai mulţi
dintre evreii vinovaţi fugiseră
deja în Uniunea Sovietică. De
aceea, evreii nu au fost
încarceraţi, ca nişte criminali,
aşa cum mulţi dintre ei ar 
fi meritat, ci, pentru că printre
ei se aflau şi oameni
nevinovaţi, au fost numai
strămutaţi cu familia şi izolaţi,
în localităţi şi locuinţe din care
populaţia civilă se refugiase în
interiorul Uniunii Sovietice. 

Asemenea procedeu
este acceptat de legile
internaţionale ale războiului.

Evreii duşi în Transnis-
tria au fost cazaţi în locuinţe
omeneşti, au avut o largă liber-
tate de mişcare. Interdicţia
impusă era să nu se intre în
acele localităţi fără permis spe-
cial! Era o măsură care îi pro-
teja pe evrei de localnicii
ucrainieni dornici să se
răzbune pentru crimele evreilor
care au “gestionat” în-
fometarea Ucrainei şi uciderea
prin inaniţie a milioane de
ţărani din Ucraina în anii 30.
Se aud şi azi voci în Ucraina
care le reproşează autorităţilor
româneşti din Transnistria că i-
au apărat şi protejat pe evrei în
urmă cu 70 de ani! Inclusiv pe
evreii autohtoni din Transnis-
tria! Li s-au oferit evreilor din
Transnistria locuri de muncă
plătite. Ideea a fost că statul
român nu se simte obligat să le
poarte de grijă unor persoane
care nu sunt loiale faţă de
România, faţă de români!

Evreii au fost lăsaţi să
se descurce singuri, au avut
dreptul să primească orice
bunuri ca ajutoare, inclusiv
bani, de oriunde, de la oricine!

Din păcate, peste ani,
acest regim de izolare, de
minimă izolare, în condiţii rela-
tiv acceptabile, civilizate, a
căpătat numele de exter-
minare, iar românii au fost
acuzaţi de genocid anti-evrei-
esc, de holocaust!

Este nu numai o
minciună şi un fals, cel mai
grosolan fals de care am avut
parte noi, românii, vreodată, în
istorie! Dar mai presus de orice
este o nedreptate care se face
comportamentului românesc,
prostesc de generos, 
de omenos! Dacă avem ceva
să ne reproşăm pentru acei ani
este faptul că ne-am arătat 
oameni cu nişte ne-oameni,
care nu meritau generozitatea
noastră. Sunt aşa de puţine
vocile evreieşti care au spus
adevărul!. Una dintre aceste
voci a fost a lui Marius Mircu,
publicist evreu care a sintetizat
toată povestea din Transnistria
prin formula “exerciţiu de auto-
guvernare”, formulă pe care o
considerăm a fi cea mai
potrivită cu realitatea: oblig-
ându-i pe evreii deportaţi
(strămutaţi) în Transnistria să
se descurce singuri, An-
tonescu i-a obligat la un
exerciţiu de auto-guvernare
care le-a fost extrem de util
apoi, în Palestina.

Evreii din România
având, cum bine se ştie, un rol
important în constituirea şi suc-
cesul Israelului. La vremea
respectivă, printre românii ai
căror feciori mureau pe front,
circula vorba că Antonescu 
le-a făcut evreilor ţară 
în Transnistria! Se pare că Ion
Antonescu a ştiut cu cine are
de-a face. În scrisoarea
reprodusă mai sus, Ion An-
tonescu vorbeşte de mai multe
ori despre dovezile pe care le
are cu privire la crimele şi
fărădelegile săvărşite de evrei
împotriva românilor. Implicit
dovezile privind regimul aplicat
evreilor în România. Citind
scrisoarea Mareşalului te alegi
cu o întrebare: unde 
sunt dovezile de care vorbeşte
Mareșalul Antonescu?

Suntem în măsură azi
să le oferim cititorilor noştri
următoarea informaţie:

Cu gândul la discuţiile
ce se vor purta la sfârşitul
războiului, la tratativele şi ne-
gocierile ce vor urma luptelor
de pe front, mareşalul Ion An-
tonescu a avut grijă să adune
o bogată documentaţie privind
“problema evreiască”. Sub
acest titlu s-a adunat un vast şi
explicit material documentar
pe acest subiect. Documente
care conţineau dovada corec-
titudinii guvernului Ion An-
tonescu şi a omeniei românilor.

Documente care vor-
beau despre lipsa de loialitate
a evreilor. Aceste documente –
mă gândesc eu, puteau să ar-
gumenteze capitolul probabil
cel mai cuprinzător şi mai
convingător din ISTORIA
OMENIEI ROMÂNEŞTI. 

O istorie încă nescrisă
de istoriografii noştri, deşi ar
avea cu prisosinţă material din
care s-o întocmească, chiar şi
fără documentele adunate de

Ion Antonescu. Căci, din
păcate, acele documente nu le
mai avem. Una dintre
consecinţele trădării de la 23
august 1944 a fost şi jaful la
care ocupantul sovietic s-a
dedat în arhivele României. Un
jaf metodic, bine organizat,
care nu a ocolit principalele
arhive româneşti, inclusiv cele
privitoare la soarta evreilor sub
Antonescu. Aceste arhive au
ajuns la Moscova, furate (nu
am alt termen mai potrivit!)
imediat după “eliberarea” din
august 1944. Repet, printre
documentele sustrase
samavolnic s-au numărat şi
documentele privitoare la
evrei, şase lăzi dedicate “pro-
blemei evreieşti”. Chiar 
aşa erau înregistrate cele 
şase lăzi cu documente: 
Problema evreiască.

Asta s-a întâmplat
după 23 august 1944, în
primele luni. După aproape
cincizeci de ani, în 1991, pe
fondul “demontării comunismu-
lui” de către urmaşii celor care
îl montaseră în 1917, o
delegaţie de specialişti din Is-
rael, specialişti în Holocaust
probabil, a mers la Moscova şi
a tratat cu autorităţile soarta
celor şase lăzi de documente.

Probabil pe ideea că
acele documente, deoarece
priveau problema evreiască,
era drept să fie date pe mâna
evreilor, ca un capitol important
de istorie evreiască. La acest
argument s-a adăugat o sumă
frumoasă, cu care s-au
acoperit, probabil, cheltuielile
de conservare şi depozitare,
başca eventualele remuşcări
sovietice ori scrupule.

Lăsăm pentru alt prilej
comentariul dedicat acestei
mârşăvii. Deocamdată ne
mărginim la a ne declara
neputinţa de a stabili cu obiec-
tivitate a cui a fost abjecţia
acestui gest mai mare: a ruşilor
sau a evreilor?

Probabil că nu vom şti
niciodată detaliile acestei
tranzacţii. Cunoaştem bine
rezultatul: imediat după 1991-
92, au început să apară în
presă acuzaţiile de genocid şi
Holocaust, încununate cu
recunoaşterea oficială a aces-
tui Holocaust de către guvernul
aşa zis românesc! Dacă mai
ţinem cont şi de prăpădul făcut
în Arhivele româneşti după
1990, prăpăd organizat sub di-
recta oblăduire a lui Petre
Roman şi alţi demnitari
vânzători de ţară, ne dăm
seama care a fost strategia
acestei mascarade. Ea s-a
bazat în principal pe sus-
tragerea sau/şi distrugerea tu-
turor documentelor care
puteau dovedi adevărul în
“problema evreiască”.

Minciuna nu are pi-
cioare lungi. Chiar şi fără
aceste documente, care
puteau dovedi nevinovăţia lui
Ion Antonescu şi a românilor
săi, Holocaustul rămâne o
minciună neruşinată uşor de
dovedit ca minciună. 

●



4 Tichia de politician

De ce nu mai cântăm sau De ce nu mai cântăm sau 
unde sunt piepturile de odinioară…unde sunt piepturile de odinioară…

Mihai M. Popescu

UUna din trăsăturile
cele mai evidente din ceea
ce numim activităţi civic-
populare ar trebui să se re-
flecte în partea vocală.

Fie că este un mit-
ing, un marş, o
demonstraţie sau orice altă
manifestare, primul lucru
care se observă la
participanţi este vocalitatea.
Sau, în cazul nostru, lipsa
ei. Acţiunile sindicale din ul-
timii ani au prilejuit diferite
tipuri de scandări: de la
urlete răguşite la momente
gen „dansul pinguinului”.
Cu siguranţă că o mani-
festare publică, organizată
şi susţinută de oamenii sim-
pli are două componente
majore, care-i determină im-
pactul: numărul celor
prezenţi şi vocalitatea lor.

Una fără alta nu se
poate. Degeaba se strâng
50 000 de oameni, dacă sin-
gurele scandări sunt două
cuvinte blegite. Cum dege-
aba urli din toţi rărunchii,
dacă sunt doar zece per-
soane care mărşăluiesc.

Nu intru acum în de-
talii ce ţin de psihologia
maselor sau de evenimente
din trecut. Cert este 
că, dacă s-au mai găsit
mulţimi care să iasă 
în stradă, din punct de
vedere vocal, acestea au
fost aproape nule.

De exemplu, cu
prilejul Zilei Armatei
Române am avut ocazia să

asist la o acţiune a militar-
ilor. Aceştia au mărşăluit pe
străzile oraşului, cântând.
Vocile lor puternice, dure,
clare au creat o impresie

puternică locuitorilor cât şi
telespectatorilor. Deşi nu au
fost mai mult de câteva
sute, ostaşii au creat, 
prin cântec, o senzaţie
extraordinară! Spre
comparaţie, e de-ajuns să
ne reamintim de adunările
slabe ale miilor 
de sindicalişti, studenţi sau
altceva.  Imaginile văzute în
asemena cazuei mi-au 
amintit de o carte pe care
am citit-o acum ceva timp,
scrisă de un român simplu:
era fiu de pădurar din 
Bucovina…

Şi atunci mi-am dat
seama de un adevăr: sun-
tem bolnavi sufleteşte, pen-
tru că nu putem cânta. În
Biserică, sute de oameni nu
sunt în stare să spună cu
voce tare, Tatăl Nostru sau
Crezul. Sau în alt loc public.
La acţiunile civice se repetă
mecanic nişte scandări 
de două trei cuvinte. La
şcoală, la teatru, la muncă
sau pe stadion, imnul
naţional se stinge după
două-trei versuri şi exem-

plele pot continua.
Unii, sesizând ceva,

dar nu complet, au adus
fanfare şi cântăreţi la diferite
acţiuni. Degeaba. Unii şi-au
înarmat oamenii cu fluiere şi
alte obiecte producătoare
de zgomot. Degeaba. Sunt
prezenţi, dar morţi
sufleteşte. Această  situaţie
denotă o conştiinţă
necurată. Cei care nu 
pot cânta se simt cu musca
pe căciulă. N-ar putea să-ţi
spună ce anume, dar au
ceva pe suflet. Poate nici 
nu cred în motivul pentru
care sunt acolo. Şi atunci e
ca şi cum n-ar fi.

Este inutil a mai
continua în acest fel. Cât o
să mai putem organiza
manifestari publice, să o
facem cu cei care vor şi pot
să cânte. Dacă sunteţi
puţini, mai aşteptaţi, dacă
sunteţi prea mulţi aplicaţi
principiul selecţiunii. Cei
care pot să cânte, să vină.

Când românii, ori-
care ar fi ei, vor ieşi – din
nou – în stradă, cântând,
politicienii vor tremura
iarăşi. Dacă vom cânta fru-
mos, curat, melodiile noas-
tre româneşti, românii vor
arăta iarăşi că sunt vii.

Dacă vom continua
să mergem în gol, copiind o
formă din trecut, nu vom
trezi nicio conştiinţă. Ba
dimpotrivă, o vom adormi.
Întotdeauna când au plecat
la luptă, românii au făcut-o
cântând. E vremea să ne
uităm cu atenţie în sufletele
noastre şi să ne întrebăm:
când vom cânta iar?

Confruntare surdă între Emil Boc și 
Traian Băsescu

Ruxandra Hurezean

PPreședintele Traian Băsescu a dorit în cîteva rînduri
înlocuirea actualului premier cu un tehnocrat. În luna febru-
arie a anului acesta s-a exprimat public pentru o astfel 
de „opțiune”. Dar, după ce PDL s-a întrunit și atunci, ca și
acum, la Vila Lac, a spus nu, îl vrem pe Boc mai departe.
Președintele s-a resemnat pe moment, dar a revenit din 
cînd în cînd cu noi idei pe aceeași temă.

Iată ce spunea atunci Traian Băsescu: „Discuțiile 
s-au oprit la ceea ce ar trebui să fie eventual un prim-
ministru și opțiunile majoritare aseară au fost pentru contin-
uarea cu actualul premier. Eu am avut opțiunea unui pre-
mier tehnocrat. Şi nu sunt în poziția de a merge împotri-
va opțiunii majoritare” (februarie 2011).

Încercarea s-a repetat, chiar înainte de alegerile din
mai pentru șefia PDL, lideri vocali ai PDL, apropiați
președintelui, spuneau că ar fi de dorit un tehnocrat. Însă
partidul a făcut din nou front comun în apărarea lui Emil Boc,
l-au reales și l-au susținut pentru a rămîne la Guvern.

După toate încercările lui Traian Băsescu de a-l în-
locui pe Emil Boc cu un tehnocrat, președintele aplică tactica
mascării eșecului: nu poate recunoaște public faptul că Boc
și PDL nu mai țin cont de cererile sale și atunci spune sim-
plu: Nu cred că un tehnocrat este potrivit. Cu ce ar plăti
tehnocratul? El nu plătește cu voturi!

Ciudat, nu? Se ridică întrebarea firească: atunci cînd
vroia o astfel de variantă nu se punea problema că
tehnocratul nu plătește cu voturi? Și de ce ar fi necesar să
plătească cu voturi? Tehnocratul plătește cu jobul. E 
mai simplu și mai rapid, se întîmplă imediat, nu la scadență,
adică la alegeri. Și este o responsabilitate individuală, 
nu colectivă, deci mult mai coercitivă.

E limpede că președintele caută justificări pentru a
masca eșecurile repetate în confruntarea cu PDL și cu Emil
Boc. De data aceasta a mai pierdut o bătălie și a ales să se
declare de partea învingătorilor ca să nu fie considerat în-
vinsul. (A procedat astfel și în cazul Sebastian Lăzăroiu.)

Exact acest lucru a făcut la TVR, cînd a început prin
a spune că nu crede într-un tehnocrat la guvernare și că n-
ar fi momentul pentru schimbarea premierului. De parcă ar
fi venit special pentru asta. Sau de parcă ar fi vrut cineva
așa ceva, cineva important, de care trebuie să ții seamă.

Ieșirea sa publică a venit imediat după întîlnirea de-
mocrat-liberalilor cu Emil Boc la Vila Lac de duminică seara.
Acesta, la ieșire i-a spus printre rînduri președintelui că nu
pleacă. Încearcă să-și facă temele dar nu pleacă. Emil Boc
are de partea sa partidul pentru că partidul nu dă „vrabia 
din mînă pe cioara de pe gard”: acum sînt la putere, acum
vor să rămînă la putere. Mai tîrziu, nu se știe!

Toată povestea cu arestările și DNA trece așadar în
fundal – PDL știe că nici măcar Daniel Morar nu-i poate
aresta pe toți! Iar sfîrșitul mandatului șefului DNA este
aproape (începutul anului viitor).

Numai că, și la acest gînd nerostit al PDL,
președintele a dat un răspuns care s-ar putea să nu-i fie 
pe plac. Îl poate păstra pe Morar la DNA prin interimat,
încă șase  luni. Cu alte cuvinte, ar fi timp destul pentru de-
finitivarea anchetelor.

PS:

Apropo, ați mai auzit ceva de audierea la DNA a 
lui Mustafa Bekar, turcul de la Kiat, fost asociat cu o
apropiată a lui Emil Boc la o firmă care a pus mobilier de
joacă în toate parcurile din Cluj? Bekar era administrator la
Kiat și s-a spus că este învinuit că l-ar fi mituit pe Sorin
Apostu. El a cîștigat contracte de sute de milioane de euro
la Cluj, începînd din 2004. Dar Bekar nu a putut fi audiat în
noaptea arestării pentru că nu s-a găsit un traducător de
limbă turcă! Povestea a rămas aici. Oare s-o fi găsit
traducătorul? Nu de alta, dar nici nu poate omul să se apere!

●

„Opriți distrugerea Poliției Române!”– apelul Sindicatului„Opriți distrugerea Poliției Române!”– apelul Sindicatului
Naţional al Agenţilor de Poliţie din RomâniaNaţional al Agenţilor de Poliţie din România

DDomnule Ministru,
Încetaţi să NU vă mai

pese de siguranţa cetăţenilor
României. Renunţaţi la proiec-
tul diabolic de a trece în subor-
dinea primarilor poliţiştii 
din structurile de ordine
publică şi poliţie rutieră.

Experienţa şi bunul
nostru simţ ne spun că nu se
doreşte decît o neutralizare a
sistemului de ordine publică
din România  şi că prin imple-
mentarea acestui proiect 
veţi pune în pericol siguranţa
naţională. Poliţiştii în uniformă
vor deveni slugile celor cărora
nu le pasă decît de intersele
personale şi de partid şi a
clientelei politice aservită lor.

Poporul român nu-şi
doreşte aşa ceva. Cetăţenii
acestei ţări vor o poliţie
puternică, necoruptă politic,
cinstită şi în slujba lor, numai a
lor. Încălcaţi jurămîntul depus
în momentul investirii în funcţie
cînd, cu frică de Dumnezeu,
juraţi că veţi respecta legile
ţării şi că veţi depune toate
eforturile ca toţi românii să 
o ducă mai bine.

Privatizarea Poliţiei
Române este sarcină de par-
tid? În strategia de ordine
publică nu se regăseşte un
astfel de proiect ci, dimpotrivă,
se vorbeşte de o eficientizare
a muncii de poliţie prin
apropierea de cetăţean, dom-
nule ministru, nu de acei pri-
mari coloraţi politic şi care au
uitat ce au jurat cu mîna pe tri-
color. Deja instituţiile statului
sunt politizate la un nivel
îngrijorător. Singurii care au
scăpat sunt poliţiştii din stradă,
cei din linia întîi.

Soldaţii pe care
dumneavoastră doriţi să-i
transformaţi în slugi se vor îm-
potrivi acestei măsuri, vor re-
fuza să pactizeze acestui plan
diabolic, ilogic, criminal am
putea spune sau vor părăsi
sistemul infectat politic.

Puneţi în pericol
siguranţa naţională, în opinia
noastră şi credem că românii
cinstiţi, curaţi şi patrioţi sunt în
asentimentul nostru. I-aţi omis
pe cei deja uitaţi care vor de-
veni în curînd poliţişti şi care
din bună creştere şi educaţie

au decis să lupte împotriva
răului neimplicaţi politic.

Ultimii ani ne-au întărit
convingerea că doriţi o poliţie
slabă şi înfometată tocmai
pentru a putea controla mai
bine tendinţele celor care îşi
respectă jurămîntul făcut şi
care îşi fac pe deplin datoria
nefiind mînjiţi politic.

În cel de-al 12-lea
ceas poate o revelaţie sau cine
ştie, fărîma de patriotism
rămasă vă vor face să vă
răzgîndiţi şi să puneţi pe primul
plan interesele noastre, ale
românilor şi nu cele ale unui
partid aflat vremelnic la putere.

Prin această măsură
veţi şterge de pe hartă
instituţia numită Poliţia
Română, veţi stîrni oprobiul
poliţiştilor şi al întregii societăţi,
veţi intra în istorie ca fiind
acela care a reuşit să dărîme
cea ce domnitorul Alexandru
Ioan Cuza a clădit cu dragoste
şi respect pentru poporul său.

Veţi întîlni rezistenţa
noastră, a poliţiştilor cinstiţi şi
patrioţi incoruptibili politic şi
cărora le pasă de destinele
acestei ţări !



Ghimpele Națiunii

Acolo unde nici pepenii nu plâng…Acolo unde nici pepenii nu plâng…

Cezar A. Mihalache

DDăbulenii nu sunt în
lacrimi… Chiar dacă pare
greu de crezut, nu sunt,
pentru că pe acolo nu au
curs nicicând râurile de
lacrimi pe sub geamurile
biroului senatorial. De fapt,
nu au fost ei în lacrimi, nici
în lunile în care nu dădea
firicel de ploaie peste
pământurile roase de
secetă. Ori când nu se lăsa
ploaia peste obrazul zbârcit
al pământului Dăbulenilor
aşa cum nu se lăsa nici sen-
atorul lor purtat pe acolo. Şi
nu au plâns ei nici măcar în
clipa în care au văzut cum
se farâmă gingiile dezgolite
ale albiilor sub sfredelul
soarelui. Apoi, chiar de ar fi
ca apele să ajungă să spele
colbul Dăbulenilor, „râurile”

tot n-ar avea pe sub ce fer-
estre „senatoriale” să curgă.

Că domn’senator nu
trecea el pe acolo nici
măcar la coptul bostanilor,
darămite în restul anului!

De aceea, oamenii
Dăbulenilor nu plâng…
Chiar dacă sunt pe cale să
rămână fără senatorul lor
atât de înalt cocoţat în tre-
burile ţării. Chiar dacă pe vi-
itor s-ar putea să fie nevoiţi
să se mulţumească poate
cu un personaj şi mai şters.
Unul care s-ar putea să nu
mai aibă nici măcar carnetul
de partid de culoarea
miezului de bostan.

Şi atunci, de ce ar fi
mai trişti acum? Mai ales că,
între Mircea Geoană 
şi Dăbuleni este exact
legătură sufletească dintre
Dăbuleni şi Parlamentul
României. Ba, râsu’ plânsu,
nici măcar între Dăbulenii 

şi PSD nu a fost prea mare
legătură, mai strânsă fiind 
la gură bocceaua în directă
legătură cu partidul 
de guvernământ. Că
„dăbulenarii” trebuiau să
bată drumul să-şi vândă
boştanii şi la Cluj, taman
unde primarul, recent umflat
(dar nu din pepeni, şi nici 
de râs,  ci de mâna lungă 
a DNA), le lua arvună 

„ f i f ty - f i f ty ” .D impot r ivă ,
„dăbulenarii” ar trebui să fie
acum chiar mai veseli, căci,
având mai mult timp liber,
senatorul lor poate chiar va
da pe la dânşii. Iar ei, vred-
nici dăbulenarii, poate chiar
îi vor asigura în colegiul din-
tre nisipuri un birou de
reprezentare printre pepeni.

E drept, nu mai sunt
pepenii acum, ci doar nişte
nisipuri pe care doar
zăpada să le mai
răscolească, şi, probabil,
nici la anul nu vor mai fi
atâţia bostani ca odinioară,
dar s-o găsi loc pentru dita-
mai senatorul. Şi poate că
singurul gest remarcabil pe
care l-a făcut Mircea
Geoană pentru dăbulenarii,
prin acea marcă, nu
înregistrată, ci doar lipită 
pe pepeni pe post de mini-
autocolant, „Produs în
Dăbuleni”, ataşat bostanilor

vâduţi prin Capitală de
ziceai că au venit oltenii cu
masina la piaţă şi îşi arată
mândri numărul de înmatric-
ulare, nu se va uita. 

Desigur, dacă nu s-a
şi uitat între timp, căci,
adevărul e că fără „sticher”
ori cu el, „dăbulenarii” au
rămas la fel de săraci.

Oricum, nu se ştie
cât de încântaţi vor fi în cele
din urmă „dăbulenarii” 
de reîntoarcerea fiului
nevăzut… Mai ales dacă
senatorul lor va ajunge să
joace în alt „film”. Unul tot cu
„bostani”, dar dintre aceia
număraţi în faţa procurorilor,
de mână, nu cu „Mihaela,
dragostea mea!”, ci poate
cu prietenul de la jacuzzi.

Poţi să ştii?  La cât
de   încurcate  sunt    apele

PSD-ului…

●

Csibi Barna un produs al educaţiei pe care Csibi Barna un produs al educaţiei pe care 
tineretul maghiar din România o primeşte zi de zitineretul maghiar din România o primeşte zi de zi

Ilie Șandru

2222 decembrie 1989.
Piaţa centrală din Miercurea
Ciuc, cea din faţa sediului
Comitetului judeţean de par-
tid, numită de noi în
batjocură, aşa în surdină,
,,piaţa aplauzelor”. ,,Casa
albă” nu se mai vede din
fumul negru ce o înconjoară
din toate părţile. Cineva
vorbeşte la microfon, în limba
maghiară. Grupuri nu-
meroase de tineri, majori-
tatea aflaţi, vizibil, sub
influenţa alcoolului, urlă –
fiindcă a cânta este cu totul
altceva! – cântece maghiare
cu caracter revanşard 
şi iredentist, sfâşiind cu ură
drapelele tricolore româneşti,
pe care apoi le calcă în 
picioare, jucând pe 
ele ceardaşul unguresc! 

Mi se urcă sângele în
cap şi prima pornire este de
a mă repezi spre unul dintre
aceşti indivizi ca să-l strâng
de gât. Îmi revin însă repede,
cineva parcă mă trage de
mânecă, trezindu-mă la rea-
litate, şoptindu-mi parcă:
,,stai cuminte dacă vrei să
mai ieşi viu de aici”! (Scene
trăite direct de autorul aces-
tor rânduri, descrise în 
vol. ,,Sub cumpăna veacului”,
Ed. Petru Maior, Tg. Mureş,
1995).

Au trecut de atunci
mai bine de două decenii.
Csibi Barna era în acea
vreme, în mod sigur, un
băieţel nevinovat, care, chiar
dacă a trăit evenimentele din
decembrie 1989, nu a pri-
ceput prea mult ceea ce s-a
petrecut atunci. A fost însă
crescut şi educat în noile
condiţii ,,democratice” create
după 1989, când s-a produs

separatismul şcolar pe criterii
etnice, ce a condus la au-
toizolarea elevilor de etnie
maghiară, nu pentru că au
cerut ei, sau părinţii lor, ci aşa
au vrut educatorii, dascălii,
lor, cei care au afirmat 
că limba română este un ele-
ment de oprimare a
minorităţii maghiare! El este
produsul educaţiei şi
instrucţiei ce se fac azi în
aceste şcoli bantustanizate.

Practic, începând cu
acea separare etnică, limba
română a dispărut din şcolile
şi secţiile cu limba de predare
maghiară. Dacă cineva ar
avea curajul să controleze
acest fenomen, sau dacă s-ar
da corect notele ce trebuie
acordate absolvenţilor aces-
tor şcoli sau secţii, la disci-
plina Limba şi literatura
română, procentul de pro-
movabilitate a bacalaureatu-
lui cu siguranţă nu ar depăşi
cinci, cel mult zece la sută! Ar
trebui întrebaţi atunci dascălii
lor cum îşi justifică salariul pe
care l-au luat timp de patru
ani (Ca să nu zic 12 ani, de-a
lungul cărora se zice că 
,,se învaţă” Limba română!). 

De ce această
situaţie? Fiindcă ,,limba
română a devenit cea mai
grea materie pentru elevii
maghiari, depăşind prover-
biala matematică”, a declarat
unul dintre profesorii de
Limbă română, dr. în ştiinţe
filologice, din Miercurea Ciuc.

Asta, în timp ce en-
gleza sau germana se învaţă
cu mare uşurinţă, spunea tot
el. Cum se explică? Ne
lămureşte cât se poate de
clar domnul Frunda Gyorgy:
,,A devenit o vanitate să nu
se înveţe limba română în
liceele maghiare. Se zice că
aşa suntem maghiari auten-

tici, dacă nu ştim limba
română”. Un moment de l
uciditate! Şi un moment al
adevărului! Tragedia nu
constă doar în neînvăţarea şi
necunoaşterea limbii române,
adică limba ţării în care s-au
născut şi trăiesc. Tragedia
adevărată este aceea că
aceşti tineri sunt educaţi în
spiritul iredentist şi revanşard
faţă de poporul român. Aşa s-
a întâmplat că secţiile
româneşti de la liceele peda-
gogic şi sanitar din Odorheiul
Secuiesc au fost alungate din
oraş, motivându-se că
,,prezenţa claselor româneşti
în Odorheiul Secuiesc
dăunează procesului instruc-
tiv-educativ în limba
magh iară” (Comunica tu l  
nr. 12 din 4 aprilie 1990 
al Primăriei din Odorhe-
iul Secuiesc).

De atunci deci, în
toate şcolile cu limba de
predare maghiară din ,,se-
cuime”, procesul instructiv
educativ în limba maghiară
se poate desfăşura fără a mai
fi pus în pericol de prezenţa
claselor româneşti. De atunci
elevilor maghiari din România
li se vorbeşte deschis de
,,hoardele năvălitoare ale
valahilor”, despre ,,opincile
pline de sânge ale bandelor
de valahi”, despre ,,cea mai
ticăloasă naţiune de pe
suprafaţa pământului” etc.  

Motiv pentru care tot
ce este românesc, pentru
maghiarii din România, în
primul rând pentru tinereri,
,,este superlativul odiosului
ce trebuie urât tin toate puter-
ile şi combătut prin toate mi-
jloacele”! Toate acetea se
s-au petrecut şi se petrec în
Ardeal, mai ales în aşa-zisele
,,judeţe secuieşti”, unde
tineri, precum Csibi Barna, au

învăţat şi învaţă că ,,aici, pe
Pământul Secuiesc, unde noi
suntem locuitorii băştinaşi, 
să avem curajul să-i cerem
fiecărui invadator, fără
rădăcini aici, să ni se
adreseze în limba maghiară
(…) Să ne intre bine în cap că
puterea română de ocupaţie,
asupritorii noştri, îşi clădesc
planurile de nimicire 
a maghiarilor pe indifrenţa
noastră” Csibi Barna este
unul care nu a rămas indifer-
ent la acest proces de ,,nimi-
cire a maghiarilor” şi deci a
reacţionat, a răspuns promt
la apelurile făcute în numele
naţiunii maghiare. Şi l-a
spânzurat pe Avram Iancu. 

I-a spânzurat, prin
acest gest simbolic, pe toţi
românii trasilvăneni. Fiindcă,
cum bine scria istoricul Ion
Bulei, ,,Avram Iancu a trăit o
dramă, iar drama lui e practic
drama românilor din Transil-
vania  de la jumătatea sec-
olului al XIX-lea”. Este, de
fapt, drama dintotdeauna 
a românilor transilvăneni de-a
lungul veacrilor când Transil-
vana nu a fost decât 
,,o amarnică Golgotă” 
pe care ei au trebuit s-o 
urce, generaţie după
generaţie”, în chinuri
cumplite. Nu trebuie să se
uite nici faptul că Csibi Barna
este comandantul uneia din-
tre organizaţiile extremiste
ale iredentismului maghiar
din România, ,,Garda
secuiască”, organizaţie para-
milutară, faţă de care
autorităţile române manifestă
un total dezinteres, chiar
dacă se ştie că ea 
este organizată după modelul
organizaţiilor de tip fascist din
vremea lui Horthy, precum: 

Garda zdrenţăroilor,
Vânătorii turanici, Uniunea

camaradenească, Asociaţia
generală a tiranilor unguri etc.
Iată de ce Csibi Barna şi ca-
marazii săi nu ar avea nici un
moment de reţinere pentru a
aplica, dacă s-ar ivi prilejul,
,,învăţăturile” cuprinse în
broşura întitulată ,,Nincs
Kegyelem”(Nu există 
îndurare”, a decreieratului
Ducso Csaba, mai ales cele
din cap. ,,Mărturisirea leven-
tului:(…) ,,Voi suprima 
pe fiecare valah care-mi iese
în cale! Pe fiecare îl 
voi suprima!(…) Voi suprima
pe fiecare valah şi atunci 
nu va mai fi în Ardeal decât 
o singură naţionalitate, 
cea maghiară, naţiunea sân-
gelui meu”!

Aceasta este deci
concepţia de viaţă a lui Csibi
Barba, socotit deja un erou
naţional al maghiarilor, fiindcă
prin gestul lui el nu a făcut
decât să ne transmită încă o
dată că ,,nu există între ungur
şi ungur deosebire, toţi 
vă urâm, toţi tindem cu toate
mijloacele la păstrarea
supremaţiei noastre, ca cea-
sul rînvierii Ungariei să ne
afle înmulţiţi şi întăriţi(…) 

Şi cu cât vom avea
mai multe libertăţi, cu atât
vom lucra mai intens, cu cât
vom avea mai multe drepturi,
cu atât vom fi mai periculoşi
pentru statul român, căci
nouă drepturi şi libertăţi de la
români nu ne trebuie decât ca
să le îndreptăm în contra lor”.

Fără comentarii!
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