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„Omul, ca întreg nu poate fi

gândit decât biblic; 

ştiinţific, nu.”

- Petre Țuțea
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Dreptul de veto pe laşitateDreptul de veto pe laşitate

Cezar 
A. Mihalache

PPoate că Victor Ponta
chiar a avut impresia unei
mişcări politice geniale și a
„cedat” în faţa lui Traian
Băsescu dintr-un calcul cât se
poate de simplu: liderul care va
fi mers la Consiliul European
trebuia să fie şi cel ce va
anunţa ţara, la întoarce, de
măsurile dure ce vor urma.
Precum tăierea unor noi fon-
duri europene ori reducerea
semnificativă a banilor care vor
mai putea fi absorbiţi vreodată
de România. Or, cum ar fi fost
ca Ponta să revină în ţară, în
plină campanie electorală, să-i
anunţe pe români că li se
pregăteşte un viitor cenuşiu?!
Ar fi fost un preţ mult prea
mare chiar şi pentru el, cel dis-
pus să sacrifice aproape orice
(politic, vorbind!) pentru feri-
cirea de a fi stat câteva ore în
preajma mai marilor Europei…

De aceea, aparent
docil, social-democratul i-a
lasat preşedintelui onoarea de
„reprezentare”. De fapt, de în-
casare a unei lungi facturi de
veşti rele. Şi chiar dacă a fost
vorba de laşitate, de teamă ori
pur și simplu de pragmatism
electoral, trebuie să 
fim conştienţi că rocada
reprezentării nu ar fi schimbat
cu nimic felul de raportare a
Uniunii Europene faţă de noi.

Problema este că nu
doar Victor Ponta a realizat că
nu este indicat să meargă la
Bruxelles, dintr-un capriciu al
fuduliei de reprezentare la
nivel înalt riscând să devină
pentru milioane de români
mesagerul unor veşti
cutremurătoare. Ci şi adver-
sarii politici! Iar dacă scuza,
nespusă public, aceea că pe
Traian Băsescu oricum nu-l
deranjează dacă trebuie să
dea el veştile rele, ba, chiar
pare că-i face plăcere (doar a
făcut-o, cu zâmbetul pe buze,
şi în timpul mandatului lui Emil
Boc, şi nu pentru că i-ar fi
păsat carecumva de viitorul
politic al acestuia), nu-l va scuti
pe liderul PSD de atacurile ce
se prefigurează pe linia finală
a campaniei. Ţara, electoratul
şi contracandidații politici îl vor
taxa pe premier pentru
laşitatea de care a dat dovadă
rămânând acasă. Pentru că nu
poţi pretinde să mergi la Brux-
elles doar când se serveşte
cafeluţa şi se fac fotografiile
pentru istorie. Ci şi când tre-
buie să primeşti în faţă
„aprecierea” eforturilor de gu-
vernare…

„Vitezii” stau însă
acasă de data aceasta… Nu
mai vor să se umfle în pene pe
coridoarele de la „consilii”, nu

mai dau peste cap aranjamen-
tul fotografiilor de grup, nu se
mai duc să stea cârpă, pentru
a nu spune capră!, în faţa Eu-
ropei. Păi, dacă i se mai im-
pune lui Victor un „cvorum”?
Acum pe tema tăierii masive
de fonduri europene? Mai
poate el refuza ceea ce astă-
vară a primit cu braţele de-
schise?! Şi totuşi, pentru a nu
intra în plin planul (şi al nostru,
şi al Europei) ca un laş care nu
a mai avut curajul să meargă la
„mecca” împlinirii sale, acolo
unde, data trecută, a preferat
să bage ţara la o cheltuială de
un referendum, numai să-și
vadă visul împlinit, Victor
Ponta pozează în mare
sfătuitor, spunându-i public lui
Traian Băsesecu acele lucruri
pe care pare că nu a avut timp
(și curaj?) să i le spună între
patru ochi: cum să dea cu
pumnul în masa Europei!

Pentru ţară, mai ales
în vâltoarea populismului elec-
toral, sună bine: România tre-
buie să apeleze la dreptul de
veto dacă UE va pune pe tapet
reducerea fondurilor europene.

Ar fi o acţiune radicală
şi fulminanată! Ar semăna cu
acţiunea lui Ceauşescu din ’68
(în fine, alte vremuri, alţi
stăpâni; dar tot niște stăpâni!).

Ar arăta că România
are curajul să dea cu pumnul
în masă. Întrebarea e: dacă
Victor Ponta chiar este convins
că apelarea la dreptul de veto
este cu adevărat o soluţie,
care ar pune Europa cu botul
pe labe, de ce nu s-a dus el la
Bruxelles? Nu cumva îi e
teamă să nu se facă iar de
râs? Mai ales că lucrurile nu
sunt chiar aşa de simple, iar
dacă România ar apela la
dreptul de veto în condiţiile în
care s-ar reduce fondurile alo-
cate tuturor statelor, ar reuşi
doar să cadă în ridicol. Pentru
că un drept de veto s-ar justi-
fica doar dacă România ar fi
cea vizată de tăierea fon-
durilor! Şi ar avea dreptul să
reclame că este discriminată.

Tăierea fondurilor se
va aplica însă în masă. Cu
acelaşi procent de raportare.
Care este discriminant pentru
noi doar din cauza propri-
ei noastre neputinţe şi
indiferenţe. Pentru că nu este
vina Europei că România a ab-
sorbit atât de puţin încât cele
15 procente în plus faţă de
ceea ce am atras, calcul care
se va aplica fiecărui stat, va fi
extrem de puţin.

Este adevărat, şi noi
trebuie să avem o voce în
cadrul consiliului. Pentru că
este vorba de o schimbare a
regulilor jocului în timpul jocu-
lui. Dacă am fi ştiut din prima
clipă a aderării că nivelul de
absorţie al fondurilor va
condiționa alocăriile în viitor,
poate cu totul altfel ar fi arătat

rata de absorţie. Evident, este
puţin probabil ca fostelor
guvernări să le fi păsat, dar
avem dreptul să spunem acest
lucru la masa „greilor”. 

Ameninţarea cu drep-
tul de veto nu este însă soluţia.
Căci, la primul atac al Europei
strict la adresa noastră, la ce
vom mai apela? Ori poate că
Victor Ponta se gândeşte să-i
întindă o plasă preşedintelui.
Iar la întoarcere, ca răspuns al
neutilizării dreptului de veto, să
iniţieze iarăşi suspendarea?!

Or, din această
perspectivă, cererea lui Ponta
nu are așadar nici o
acoperire… După cum, din
păcate pentru el, nici „viziunea”
care l-ar fi determinat să-l lase
în faţă pe Traian Băsescu, nu
face parte dintr-un calcul politic
genial. 

Căci, deşi pare că Tra-
ian Băsescu a muşcat „mo-
meala”, asumându-și rolul de
purtător al veştilor rele (mai
mult, prin acceptarea prop-
unerii lui Victor Ponta de a
merge el la Bruxells, în loc 
să-i împacheteze acestuia un
copy-paste al draftului de
reprezentare, dând chiar im-
presia că a mai bătut un cui în
sicriul PDL-ului), nu este deloc
aşa. Iar marinarul nu a rămas
dator, subliniind că nu are
nevoie pe post de însoţitori în
delegație de miniştrii politici ai
guvernului, ci de experţi pe
care, evident, Ponta nu-i are
nici în ministere, nici în guvern.

P.S.:

Pe acest fundal, al
reproșării de către Traian
Băsescu a cvasi-politizării min-
isterelor, Victor Ponta a mai
făcut o gafă, grăbindu-se să ia
atitudine faţă de acuzele aduse
de UDMR pentru presupusele
activități de propagandă
electorală la care s-au dedat
funcţionarii din cadrul mai mul-
tor ministere. Angajaţi care,
chipurile, s-ar ocupa cu trim-
iterea de e-mailuri anti UDMR!

În loc să vină să
tranşeze lucrurile, premierul a
lăsat loc de suspiciuni, declar-
ând că dacă sunt dovezi că din
ministere s-au trimis emailuri
cu mesaje negative la adresa
UDMR, va acţiona, lăsând să
se înţeleagă că emailurile cu
mesaje politice… pozitive sunt
binevenite, nu?!

●

Băse nu poate opri torentul proPSD!Băse nu poate opri torentul proPSD!

Iulian
Chivu

RRomânii, tot mai
debusolaţi de sărăcie şi lipsiţi
de o ofertă electorală energică,
detaşată net de cele ale ultim-
ilor douăzeci de ani, nu au
decât să se întoarcă la PSD, cu
toate că acesta i-a dezamăgit
de mai multe ori, iar alianţa cu
liberalii nu este profitabilă nici
măcar ca sumă; e îndoielnic că
electoratul liberal autentic va
vota cu USL. Românii în gen-
eral nu sunt interesați de de-
mocratizarea formulelor după
care acced în Parlament
deputații și senatorii, însă dau
curs chemării la urne fără alt
discernământ decât cel al
„atențiilor” mai consistente şi al
apetitului pentru discursuri mai
condimentate. Climatul politic
românesc de dupa eșuarea
suspendării președintelui Traian
Băsescu s-a încălzit din nou,
dar pe alte paliere. 

Tehnicile de influențare
a votului practicate până acum
ar putea fi stopate de teama
consecințelor, dar ar putea fi
substituite cu altele mult mai
elaborate. Simultan însă, pentru
cât mai multă siguranță, PSD &
co. și-a „pregătit” electoratul,
acel electorat căruia nu-i trebuie
prea multe argumente raționale,
ci o supraîncălzire emoțională.
Şi exact asta se face pe an-
tenele lui Dan Voiculescu non-
stop, ca la oracolul din Delfi. Se
invocă sondaje de opinie, prob-
abil cu circuit închis, se dă ca
sigur ceea ce nu poate fi încă
decât ipotetic, se ocolesc
raţionamentele pentru că elec-
toratul nu trebuie să
gândească; singurele argu-
mente sunt doar cele decontex-
tualizate după rețetele lui
Volkoff . Originalitatea alegerilor
parlamentare de anul acesta,
percepută întocmai și de UE,
constă în mutarea luptei politice
în mass-media, declinarea ei în
seama analiștilor şi numai pen-
tru deliciul acelor spirite încinse
se mai hăituiesc pe laTg. Jiu su-
porterii lui Dan Diaconescu.

Presa românească de
mare audiență este în bună
parte arendată de PSD, presa
locală (scrisă și mai ales audio-
vizuală), în special în județele
cu electorat de stânga și cu ba-
roni locali de aceeași culoare, a
fost cumpărată efectiv de
aceștia. Ori lucrurile de genul
acesta se știu și la Bruxelles și
așa se explică de ce alegerile
din decembrie vor fi supervizate
de organismele internaționale
ale democraţiei, mai ales după
atacurile din vara acestui an
asupra statului de drept la
București. Cum însă în decem-
brie se va face un nou raport pe
Justiție, Traian Băsescu, în vir-
tutea prerogativelor lui

constituționale, a fost nevoit la
12 noiembrie să atenționeze
public asupra unor consecințe
de această natură, mai ales că
în Parlament se întârzie un vot
decisiv în ce privește solicitarea
organelor de drept de a cerceta
câțiva membri ai Executivului, la
sesizarea Agenției Naționale de
Integritate, în cauze de incom-
patibilitate. Cum era de antici-
pat, intervenția lui Traian
Băsescu a fost taxată imediat
ca implicare în campania
electorală. Pentru precizări și
accente, președintele revine a
doua zi, dar în zadar. Încă o
dată se confirmă vorba Eclesi-
astului că nimic nu e nou sub
soare din moment ce în urmă
cu un secol Sigmund Freud
constata și el pe motive similare
că fondatorul civilizației a fost
nu cel care a aruncat o piatră, ci
cel care a aruncat o insultă. Tra-
ian Băsescu nu are nevoie de
apărare, cum o spune el însuși,
însă instituția Președintelui
României are nevoie de consol-
idare. Hăituit cu suspendarea,
președintele valorifică doar
acele intervale constituționale
de grație când nu poate fi sus-
pendat și se adresează politi-
cienilor atenționându-i să nu
compromită și ceea ce a mai
rămas neatins de atacurile furi-
bunde asupra instituțiilor statu-
lui de drept.

Referendumul privind
restructurarea Parlamentului a
rămas fără efecte, însă ideea
modificării Constituției surâde
din nou partidului lui Ion Iliescu
și aceasta se va face tot în spir-
itul impus de Antonie Iorgovan.
Nu cred, de pildă, că PSD ar
îndrăzni tocmai în momente de
criză să-i întrebe pe români
dacă vor republică sau
monarhie. În plus, PSD nu are
la această dată un proiect real-
ist de guvernare actualizată, dar
are sloganuri persuasive pentru
un electorat mediocru, care să
asigure numărul de voturi
(protestele dezamăgiților de la
OLTCHIM nu sunt de natură să
schimbe situația la vot în de-
cembrie). Și nici o intervenție a
lui Traian Băsescu în fața unei
astfel de realități, care ne va
costa pe termen lung, nu poate
opri torentul opțiunilor pro-
PSD, inoculate mediocrității
românești doar emoțional ori cel
mult cu argumentele imediate
ale trebuințelor inferioare. Sun-
tem în situația statului care tre-
buie să vină în interesul
cetățeanului și nu în folosul lui,
ori aserțiunea se adresează
rațiunii nu simțirii și din cauza
asta, într-un stat slăbit
instituțional de politicienii lui, se
salvează doar cei care
traversează crizele gândind, iar
cei ce se manifestă în spirit de
turmă se pot pierde până şi so-
ciologic.

●
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Invitație la efort...Invitație la efort...

Remus
Tănasă

CCorupție dar și
hoție, oportunism, pentru ca
la final totul să conducă la o
sărăcie generală; sărăcie
materială dar mai ale
sărăcie spirituală, asta a
ajuns România de astăzi.
“Dulcea Românie”, așa cum
zice o poezie a lui Emi-
nescu, nu mai este așa de
dulce, pentru mulți România
fiind doar un copac uscat,
care își pierde în mod lent
dar sigur toate frunzele; un
copac fără frunze nu mai
este un loc unde diversele
viețuitoare pot să găsească
adăpost și hrană, fiind astfel
nevoite să caute alți copaci
mai roditori. Dacă ne
gândim bine la peisajul so-
cial al României anului
2012, imaginea copacului
uscat descrie fidel realitățile
sociale din țara noastră. 

Tinerii noștri
emigrează în masă în țări
străine, acceptând să facă
pe sluga la străini pentru un
pumn de bani; intelectualii
tineri acceptă să
părăsească România pen-
tru alte state care le oferă
condiții de muncă decente
și remunerații pe măsura
slujbei pe care o fac, dar
mai ales acceptă să
părăsească patria pentru că
“Românica” (din păcate
acesta termen descrie per-
fect situația) nu le dă
dovadă de respect; iar mulți
dintre tinerii care rămân în
țară ar dori să plece peste
hotare dacă ar avea posibil-
itatea. Lista nemulțumirilor
ar putea continua pânî la in-
finit plus unu. Deci vedeți
dragi prieteni, viețuitoarele
sunt pe cale să părăsească
copacul și se pare că nimic
nu poate fi făcut în această
privință.

Dar de ce această
uscăciune sufletească și
trupească s-a întins asupra
țării noastre? Cine sunt
vinovații pentru aceste rele
ce s-au abătut asupra aces-
tui colț al Europei? Care
sunt cauzele pentru care
România anului 2012 nu
mai “rentează”? De la în-
ceput trebuie precizat că
principalii vinovați ai situației
decadente din țară suntem
noi toți pentru că nu am
reușit să prevedem încotro
se îndreaptă noua cale
românească de după 1989;
noi toți pentru că ne-am
rătăcit încercând să prin-
dem din urmă Europa
“civilizată”, pentru că am
încercat să imităm pe alții în
loc să fim ceea ce suntem;
dar poate am fi reușit să

prevedem calea justă, poate
nu ne-am fi rătăcit și poate
am fi reușit să preluăm /
imităm doar atât cât este
nevoie dacă societatea
civilă românească ar fi dat
dovadă de puțin interes, ar
fi dat dovadă de dorința de
a face efort, de a obosi puțin
până ar fi reușit să
găsească strada căutată;
societatea românească în
acești ultimi 20 de ani a
dovedit că știe ce înseamnă
expresia franceză “laissez-
faire”, îmbrățișând și slujind
acest principiu care într-un
cuvânt vrea să însemne
“lene”. 

Această comoditate
în a gândi și în a acționa, a
permis celor dispuși la un

mic efort, clasei politice
post-decembriste (deși mulți
făceau politică și înainte de
1989) și foștilor securiști, să
preia/să păstreze frâie-
le mersului societății
românești și să (re)imprime
traiectoria de ei dorită. 

Bineînțeles cei care
s-au autoproclamat salva-
tori ai patriei după 1989, și-
au dat seama că această
comoditate, acest “laissez-
faire”, îi ajută să își
desfășoare și să își dezvol-
te afacerile personale,
consecința logică fiind efor-
tul susținut, perseverența și
temeritatea lor în a planta
noi semințe ale comodității;
o societate civilă care este
prea comodă pentru a gândi
și acționa face mai mult bine
afacerilor personale ale
unora decât o societate
civilă conștientă și dispusă
la efort. Deci cei care dupa
’89 au deținut funcții cheie în
sfera politică, economică și
socială au întreținut și extins
parametrul comodității
colective.

“Laissez-faire”-ul în
combinație cu mitul
bunăstarii individuale și cu
cel al securității personale
au făcut ca societatea civilă
românească, după 20 de

ani, să fie aproape
impasibilă la orice gest de
“nesimțire” din partea
guvernanților și amicilor
acestora. 

Filozoful german
Carl Schimt, a prezis clar că
societățile moderne vor de-
veni apatice și amorfe ca ur-
mare a refuzului de a-și
asuma vreun risc. 

În cele din urma,
siguranța societăților mod-
erne, care se vrea dusă la
extrem, până la dispariția
oricărui element disturbator
al unei bune funcționări
mecanice, poate avea
consecințe aberante, lipsind
ființa umană de nevoia
elementară a pericolului și a
tragicului. O lume fără

riscuri conștient asumate,
chiar dacă excelează prin
securitate deplină, devine o
lume golită de orice demers
formator, o lume cocoșată
care își pierde abilitatea de
a trăi omenește.

Dacă guvernanții
noștri sunt dispuși să vândă
capacitatea de a gândi și
simți a unui neam întreg ne
putem imagina înaltul nivel
de imoralitate care radiază
din aceștia; România este
una din țările cele mai
corupte din Uniunea
Europeană, mita și șpaga
fiind date și primite de la cei
mai înalți funcționari politici
până la cel mai nesemni-
ficativ controlor de bilete de
pe mijloacele de transport în
comun; furturile sunt la or-
dinea zilei în România, iar
însușirea necuvenită de
bani nu este pedepsită
decât de fațadă, eventual
pentru a mai induce în
eroare vreun comisar euro-
pean; oportunismul și arivis-
mul fac ca bărbați și femei
să se prostitueze fizic și
spiritual, pentru 30 de arginți
aceștia vânzându-și trupul
și sufletul, toate în
menținerea speranței iluzorii
că vor fi “cineva”. Și ca
imaginea copacului care se

usucă să fie completă, tre-
buie să mai amintim că ex-
ista anumiți agitatori care
încearcă să provoace tensi-
uni inter-etnice sau mai
exact spus, anumite regiuni
care deși sunt românești
flutură stegul altor state,
toate acestea cu complici-
tatea aceleeași clase poltice
dar și cu complicitatea
comodității generalizate a
societății civile românești. 

După cum bine este
știut, un copac care se
usucă, începe să piardă din
ramuri, iar primele care se
s-ar putea desprinde din
România ar putea fi
Harghita și Covasna!

Dar un pom până nu
se usucă complet nu este
încă pierdut! Iar România
nu este complet uscată,
România a mai dat dovadă
pe parcursul istoriei de
nebănuite energii, de
nebănuite capacități și este
timpul să demonstreze din
nou că rădăcinile sunt încă
capabile de a rezista se-
cetei. România poate și tre-
buie să își recapete seva
care să facă mugurii să
iasă. 

România trebuie să
înverzească precum un
pom primăvara pentru a
asigura umbra necesară
dezvoltării neamului româ-
nesc. Dar pentru a înverzi,
un pom care a început a se
usca trebuie să elimine pen-
tru început  ramurile uscate.

Exact asta trebuie
să facă România anului
2012, trebuie să scape de
ramul cel mai putred al
societății noastre și anume
clasa politică. Clasa politică
care s-a (re)constituit după
așa-zisa revoluție din 1989
a imprimat traiectoria pe
care România se află mo-
mentan. 

După cum zice un
anumit proverb, peștele de
la capăt se strică, așa s-a
întamplat și cu societa-
tea românească post-
decembristă, imoralitatea
clasei politice transmițându-
se până în maduvă. 

Trebuie să repetăm
că România nu ar fi ajuns 
în starea actuală de
decadență numai datorită
acțiunii maligne a clasei
politice, ci și datorită
societății civile care parcă
nici nu a existat în România
ultimilor doua decenii. După
cum afirmam în precedență,
acest ram uscat trebuie tăiat
cât mai repede, căci
uscăciunea s-a transmis și
altor segmente ale
societății, iar până nu este
prea târziu, trebuie să
împiedicăm transmiterea
uscăciunii către întregul
copac. 

Clasa politică

actuală trebuie înnoită cu
adevarat și nu doar de
fațadă, așa cum s-a întam-
plat în 1989, majoritatea el-
ementelor putrede care o
compun acum trebuind a fi
îndepărtate. 

Cei din generațiile
tinere care încă mai sunt
dispuși să facă un efort con-
structiv, trebuie să ia atitu-
dine față de această plagă
ce poartă pompos titulatura
de “aleșii poporului”. 

A fi “ales al poporu-
lui” astăzi înseamnă a avea
privilegii, exact ca pe timpul
vechilor boieri, legea
aplicându-se pentru omul
de rând, aceeași lege
dezaplicându-se când vreun
“politician” sau vreun amic
al acestuia calcă strâmb. 

Constituția nu este
decât o bucată de hârtie fru-
mos colorată, orice individ
“inteligent” putând folosi
Constituția pe post de hârtie
igienică atât timp cât politi-
cienii noștri își continuă
“afacerile”.

Cei dispuși să
obosească, trebuie să își
unească forțele în vederea
efortului de îndepărtare a
clasei politice și a celorlalte
segmente putrede din
cadrul societății noastre: 
a conștientiza datoria
societății civile de a se pro-
teja de paraziții interni și ex-
terni, a protesta față de
abuzurile, de inactivitatea și
de delăsarea guvernanților,
a dezvălui intoxicarea la
care este supus poporul
român prin intermdiul
manipulării mediatice, sunt
doar câteva metode pentru
revitalizarea României. 

Să nu ne facem
speranțe deșarte, ploaia
care ar putea revigora co-
pacul este încă departe, în
orice caz ploaia nevenind
din Vest sau din Est, și deci
doar seva proprie putând
lupta cu seceta care
înconjoară sufletul neamului
românesc. Dacă așteptăm
să vină ploaia riscăm ca
România să devină o Sa-
hara populată. Deșteaptă-te
române!
.

●
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Consideraţii asupra manualului „Istoria secuimii”Consideraţii asupra manualului „Istoria secuimii”

Maria
Cobianu-Băcanu

MManualul Istoria sec-
imii, deşi are o amplă echipă
de autori, istorici, cadre di-
dactice, jurnalişti, din primele
rânduri se prezintă ca un doc-
ument „de partid”, realizat, nu
după criteriile ştiinţifice de a
reflecta realitatea istorică,
aşa cum a fost ea, fără niciun
adaos din afară, a acestui
grup etnic, secuii, ce trăiesc
de peste o mie de ani pe
pământ românesc, între oa-
menii locului găsiţi în anii
descălecării, la sfârşitul sec-
olului al XI-lea, ci, pur şi sim-
plu, ca o comandă de partid,
a unei organizaţii culturale şi
politice, precum UDMR.
Intenţiile autorilor se
descifrează uşor, dintru în-
ceput. Istoria secuilor trebuie
să servească elita politică
maghiară din România la re-
alizarea obsesiei de 94 de ani
a clasei politice a secuilor:
autonomia teritorială, etnică,
administrativă şi financiară
etc. a aşa- zisului „Ţinut Se-
cuiesc”.

Primul subtitlu care
izbeşte cititorul român este
formularea „Pământul nostru
natal” sau „Patria noastră
natală” (cum se poate citi
curent în presa maghiară)
deşi, în fapt, când „au
descălecat” pe acest pământ,
pe care şi-l reclamă ei cu
obstinaţie, ca fiind „natal”, era
locuit de strămoşii noştri,
Deci, vatra de stabilire a lor
nu este exclusiv natală
secuiască. Faptul că autorii
manualului nu-i amintesc pe
români, în pofida docu-
mentelor străine, inclusiv
maghiare, ungare, care le
atestă prezenţa, denotă fără
nici o îndoială că lor 
le lipseşte deontologia
profesională şi ştiinţifică sau
normele de conduită şi prin-
cipiile etice obligatorii pentru
orice lucrare ştiinţifică şi, cu
atât mai mult, pentru un man-
ual şcolar. Tratând istoria se-
cuilor din postura de activişti
de partid, înrolaţi să facă
politică etnică pro-autonomie
teritorială, nu au exerciţiul
acestei rigori, ci, esenţial,
pentru ei este să propage fal-
sul care îi serveşte.

A doua frază care
este şi falsă şi, mai ales,
antiromânească este modul
cum definesc ţinutul secui-
esc. În concepţia lor, „Ţinutul
secuiesc este o regiune a Eu-
ropei”, nu a României, fără să
precizeze că sunt înconjuraţi
din toate părţile de circa
500.000 de români, cei sta-
tornici pe acest pământ de
când se ştiu. 

Un mai mare dispreţ
pentru poporul român, o mai
mare lipsă de corectitudine
ştiinţifică şi de bun simţ ele-
mentar, nu se poate concepe!

Şi această carte este
publicată pe banii Statului
Român, din bugetul Consiliu-
lui Judeţean Harghita, al
cărui preşedinte se ocupă,
aici, de prezentarea ei cu
fală, elevilor din clasa a VI-a
şi a VII-a.

Deşi autorii evită să
numească România ca ţara
în care există Ţinutul secui-
esc, în schimb, se laudă cu
peisajele naturale ale
ţinutului, de parcă ar fi
„opera” lor şi nu „Grădina
Maicii Domnului”. Când le de-
scriu, o fac cu adresă exactă,
pentru a-şi asigura pretinsa
„dăinuire” şi pentru a face
propagandă turistică în Eu-
ropa, ca ţinut exclusiv secui-
esc. „Din punct de vedere
peisagistic, spun autorii, sunt
îndeplinite toate condiţiile
necesare dăinuirii şi
dezvoltării unui grup etnic”.

Se exclude, astfel, din start,
întreaga populaţie care
trăieşte pe acest teritoriu, in-
clusiv români, romi etc. „În
ochii străinilor, această
regiune frumoasă este
<Elveţia Transilvaniei>,
deoarece formele sale de re-
lief, sunt împărţite
proporţional, iar exceptând
Câmpia Mureşului şi
Dealurile Târnavelor, coroana
muntoasă este peste tot”.

Un alt termen ob-
sesie este „dăinuirea” lor, dar
numai a lor, univoc
subînţeleasă, ceea ce
dovedeşte fragilitatea vieţii lor
pe acest tărâm, cucerit şi
stăpânit cu forţa armelor, şi
de a cărui pierdere se tem,
deşi, absolut nimeni, nu le
ameninţă existenţa.

Alt motiv de mândrie
exclusivă a lor sunt apele
minerale. „Ţinutul Secuiesc
este patria apelor minerale” şi
enumeră localităţile renumite,
între care „Borsec este regina
apelor”, ceea ce e adevărat. 

Această afirmaţie tre-
buie citită însă, în cheia lor,
că i-ar servi de minune în
situaţia obţinerii autonomiei
etnice şi teritoriale şi, tocmai
de aceea, bat monedă pe ea.

Adevărul acestei
afirmaţii se confirmă când
scriu cu patimă şi lacrimi, că
această bogăţie „a lor” a tre-
cut „în mâinile românilor”,
odată cu realizarea României
Mari prin Tratatul de la Tri-
anon din 4 iulie 1920. „Apele

minerale, staţiunile balneare
semnificative, scriu ei, care ar
fi putut intensifica turismul şi
economia locală, au ajuns în
mâini române, astfel, nu
sporeau veniturile între-
prinderilor şi comunităţilor din
Ţinutul Secuiesc”.

Pentru secui, „cele
mai mari valori sunt pădurile,
căminul lor natal, unde merită
să trăiască şi să dainuiască”.
De aceea, după 1989, le-au
ras de copaci, pe care i-au
transportat masiv spre Un-
garia ? Ca o constantă
cercetătoare prin aceste
locuri, localnicii români îşi ex-
primau grija pentru modul
cum noii împroprietăriţi după
1989                distrugeau
pădurile şi, prin aceasta, şi
mediul înconjurător: „Aici,
doamnă, gaterele de tăiat
pădurile lucrează zi şi
noapte, fără încetare, iar

terenul lăsat gol riscă să se
surpe”.

Istoria secuimii, prin
mesajul pe care îl transmite,
este departe de ceea ce tre-
buie să fie un manual şcolar,
cu caracter instructiv şi ed-
ucativ, într-o şcoală din
România. 

El este, în fapt, un mi-
jloc de mistificare a istoriei
secuilor prin: interpretarea
falsă a evenimentelor istorice
la care au fost alături,
împreună, românii şi secuii;
prin omisiunea celor mai im-
portante momente comune
de viaţă socială şi culturală
firească, normală, dintre ei,
anume, a împrumuturilor cul-
turale ce au avut loc în limbă,
obiceiuri, tradiţii, construcţii
de case, de porţi, modele de
comportament; prin eludarea
adevărurilor istorice şi inca-
pacitatea morală de a-şi
asumă responsabilitatea
redării atrocităţilor comise de
secui/maghiari faţă de
români, saşi şi, mai ales, faţă
de evrei.

Istoria tragică a
evreilor îi dezvăluie pe acei
maghiari/secui din 1944 care,
cu mare cruzime, îi duceau în
ghettouri, iar de-acolo îi de-
portau în lagărele morţii. 

Ceea ce surprinde
când ajung să scrie despre
acest dur episod al istoriei lor,
este blândeţea, limbajul ales
cu grijă, în care încearcă să
se disculpe de cel mai odios
şi inuman comportament la

care au fost autori unii
conaţionali de-ai lor.

Iar din perspectivă
educativă, manualul nu
urmăreşte altceva decât să
formeze generaţii de tineri
secui, într-un fanatic spirit
separatist, segregaţionist,
care nu comunică cu tinerii
români, cu care ar putea
avea legături normale de pri-
etenie, de împărtăşire de idei
şi sentimente specifice
vârstei lor.

Manualul reflectă
lipsa de respect pentru
românii care, deşi erau oa-
menii pământului din care se
născuseră, au slujit nobilimea
ca servitori, iobagi şi jeleri la
curţile aristocraţiei maghiare,
pe proprietăţile feudale, dar şi
în satele şi gospodăriile
secuieşti, fiind recunoscuţi ca
„păstori mai pricepuţi ca
oricine, în creşterea oilor din
zona montană”. Deşi prin
munca lor contribuiau la
bunăstarea societăţii
secuieşti, manualul cultivă
exclusiv ideea superiorităţii
secuilor, cu statut juridic de
oameni liberi, care nu plăteau
impozite, puteau cultiva
pământul sau creşteau ani-
male. Din manual, reiese im-
plicit, dispreţul faţă de românii
care sunt identificaţi, de au-
tori, simplu, ca „ţărani”, ter-
men care, în societatea
secuilor liberi, însemna
iobag, jeler, venetic, cu statut
social mai mic, adică, inferior.

După eliberarea
iobagilor de la 1848,
conştiinţa de secui liber se
extinde asupra tuturor vor-
bitorilor de limbă maghiară
din Ţinutul secuiesc, de
aceea, pentru a se distinge
secuii de români, autorii re-
curg la înlocuirea expresiei
de „ţăran secui” cu cea de
„cultivator secui” sau „gospo-
dar secui”. Trucuri lingvistice,
care semnifică aceeaşi
aroganţă şi acelaşi dispreţ
arhicunoscut al liderilor
maghiari-secui, dar şi
apetenţă pentru inventarea
de expresii lingvistice artifi-
ciale.

Manualul este o
înşiruire îmbibată de o multi-
tudine de date cronologice,
pe ani şi zile, lipsită de o in-
terpretare socio-economică şi
cultural-spirituală a societăţii
secuieşti, necesară unei
lucrări de istorie. Se reduce la
o descriere simplistă, dar
partizană, a evenimentelor is-
torice, cu precădere, dacă nu
exclusiv, a celor secuieşti, în
afara societăţii largi
româneşti, în care trăieşte şi
respiră acest grup etnic. Ex-
cluzând România din ecuaţia
istoriei lor, autorii creează o
istorie artificială şi deloc
credibilă..

În realitate, manualul
Istoria Secuimii este un bine-
gândit Manifest Politic
UDMR-ist, infiltrat în sistemul
educativ secuiesc, opus
înţelegerii şi cooperării inter-

etnice şi creării unui climat de
înnoire şi cooperare
educaţională, în vederea
modelării unui tineret apt să
participe la realizarea unei
lumi mai bune pentru toţi.

Citind acest manual,
am ajuns la concluzia că ob-
sesia realizării autonomiei lid-
erilor maghiari naşte monştri,
duce la educarea unui tineret
înarmat până în dinţi cu ide-
ologia segregării şi au-
tonomiei, a urii şi dispreţului
pentru tot ce este românesc,
ceea ce nu le oferă şansa
unei vieţi normale, creatoare
pe tărâmul dezvoltării pozitive
a tuturor locuitorilor acestui
sfânt şi minunat pământ al
României.

Autorii manifestă o
crasă iresponsabilitate, pro-
movând în sistemul de
învăţământ maghiaro-secui-
esc educaţia în spirit
naţionalist-extremist şi, în
acelaşi timp, în spirit profund
anti-românesc, bazat pe
denaturări, exagerări şi omi-
siuni.

Având în vedere
această gravă falsificare a is-
toriei, negându-se lupta
românilor pentru eliberare
socială, unitate naţională şi
integritate teritorială,
considerăm că un asemenea
manual nu trebuie să fie ac-
ceptat în sistemul de
învăţământ patronat de
România. În acest scop, Min-
isterul Educaţiei şi Cercetării
trebuie să solicite o comisie
de istorici şi cadre didactice
care să analizeze
consecinţele grave ale aces-
tui manual în realizarea unui
climat de educaţie şi de viaţă
firesc, normal în ţara noastră,
în rândurile generaţiei
maghiare, care nu trăieşte pe
o insulă proprie, ci în Româ-
nia.

Ar fi o neiertabilă
eroare şi lipsă de respect de
sine a noastră, ca popor, a
Statului Român şi a Minis-
terului Educaţiei şi Cercetării
să se admită introducerea în
programa analitică a elevilor
secui şi maghiari un manual
care aduce numai falsuri,
denigrari şi denaturări istoriei
poporului român. 

De aceea, se impune
interzicerea lui din timp, ştiută
fiind graba cu care liderii
maghiari pun în act măsurile
care îi avantajează pe ei şi,
totodată, aduc grave preju-
dicii şi ofense naţiunii
române, în general, inclu-
siv majorităţii populaţiei
maghiare, cinstite şi neşovine
din ţară.

●
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Disperare în copy-pasteDisperare în copy-paste

Cezar 
A. Mihalache

UUna din două: fie este
atât de uşor de manipulat
încât, ori de câte ori Traian
Băsescu aruncă o vorbă de
duh politic reacţionează de
îndată, bătând încă un cui îm-
potriva ţării, firii şi logicii (numai
să nu fie după cum vrea şeful
statului!), fie, mai grav, a făcut
un blat cu preşedintele. Iar
toate maimuţărelile de premier
presupus nesupus sunt, de
fapt, parte a unui mizerabil
calambur.

Oricum ar fi, răul îm-
potriva ţării este acelaşi,
acţiunile lui ca premier fiind
parcă tot mai nevoalate și în-
dreptate spre o înlăturare
imediată și definitivă a normei
de subzistenţă a românilor, o
dezagregare a speranţei şi o
călcare în picioare a tot ceea
ar fi trebuit să construiască un
guvern pentru binele unei ţări.
Şi cum poţi a crede că ar fi alt-
fel, că premierul ar fi bine
intenţionat, dar naiv şi fudul de
se împiedică în blidele cu umo-
rile propriilor orgolii şi frustări,
când, în vreme ce milioane de
români aşteaptă de la el anu-
mite mesaje, el vorbeşte ţări
despre… regionalizare. Şi n-ar
fi vorbă doar de faptul că este,
culmea, acel discurs care
gâdilă plăcut urechile Cotroce-
nilor de mulţi ani încoace, dar,
mai rău, este acea marotă pe

care o hulea când era în
opoziţie. Atunci nici nu voia să
audă de regionalizare, acum
promovează exact modelul lui
Traian Băsescu!

Or, când a fost corect
şi când a minţit? Anul trecut
când înfiera orice formulă de
regionalizare sau acum când
preia şi face lobby pentru re-
gionalizarea „portocalie”? Păi,
măcar să ştim un lucru! Apoi,
ducă-se și el în secuime. 

Unde, evident, nu va
îndrăzni să le dea peste nas
gazdelor de îl vor primi cu kur-
toskalacs, aşa cum a făcut cu
pâinea caldă pe care a primit-o
acasă, la români. Atunci ar fi
aidoma „duşmanului” său. Şi
poate va pricepe că, de mult ce
l-a duşmănit, a început să
semne cu el. Şi ar fi şi o
explicaţie pentru tot mai desele
gesturi de mârlănie pe care le
face acolo unde ospitalitatea
este literă de lege. Căci,
dându-le peste nas românilor
cel primesc și omenesc cu
pâine şi sarea, Victor Ponta se
identifică tot mai mult cu per-
sonajul birjar.bIar mai nou, pre-
mierul suduie birjăreşte (în

termenii populismului electoral,
desigur) şi Europa… Şi ader-
area noastră, pe care ne-o
face albie de porci… Şi face
asta într-o ţară în care, şi din
cauza lui, mii de români au
ajuns să depindă la propriu de
ajutoarele alimentare ale Eu-
ropei. Mai rău chiar decât în
Decembrie 89. Pentru că nici
măcar în acele zile în care totul
s-a oprit în loc, de la producţie
la distribuţie, românii nu au fost
atât de flămânzi. Pentru că se
hrăneau cu speranţe. Acele
speranţe pe care guvernanţii
le-au amanetat…

Da, este adevărat, în
anumite zone, „ţigănia” pe aju-
toarele Europei a fost prezentă
încă din Decembrie 89. Dar,
astăzi, suntem puşi faţă în faţă
cu un fenomen în masă. Şi
este cutremurător că ei i se
dedau şi oameni din zone în
care nu ar fi fost de conceput
în urmă cu două decenii să
stea cu mâna întinsă.
Disperați, mii de români îşi
calcă acum ultimele resurse și
motive de demnitate în pi-
cioare, reîntorcându-se spre
starea vegetativă din vremurile
cenuşii. Totul din cauza unei
disperări care trece de limitele
compasiunii, spiritul de turmă
ajungând să sfideze orice
raţiune, oamenii îmbrâncindu-
se pentru făină şi conserve,
dar şi pentru pixuri electorale…

Şi nu este vina lor…
Disperarea a ajuns o stare de
a fi, iar de aici şi până la

renaşterea fenomenului pentru
care am dărâmat un regim,
umilitoarea aşezare la cozile
aşteptării a orice, fără să ai
habar de ceea ce va aduce sis-
temul la alimentară, nu a mai
fost decât un pas.Or, înainte de
a vorbi despre regionalizare,
premierul unei ţări pe cale să-şi
schimbe numele în „Disper-
area Naţională”, nu ar trebui să
vadă aceste fenomene? Sau
sunt prea neînsemnate pentru
el, pentru vremelnica lui
poziţie?

În mod cert, Victor
Ponta nu vede decât ceea ce
vrea… Iar în loc să vorbească
despre aceste crunte realităţi,
în loc să lupte pentru a reda
demnitatea României, iar
primul pas trebuie făcut de jos,
de la nivelul îmbrăncelilor 
pe subzistenţă, premierul
vorbeşte despre regionalizarea
ţării. Ba, parcă și mai cinic
decât alții, aidoma unei paiaţe
la fel de dezgustătoare precum
marionetele de dinaintea sa,
Victor Ponta râde cu un ochi
de capra Europei, dar cu altul
priveşte cu jind la foloasele ei
pentru sistemul lui.

Şi nu are nici o jenă în
a ne minţi şi a ne manipula.
Căci, într-un moment în care
fondurile europene sunt puse
în sine tot mai mult sub semnul
întrebării, şi nu doar pentru
România, el vine şi se jură că-
i musai necesară region-
alizare, tocmai pentru absorbi
aceste fonduri! Iar dincolo de

faptul că nici nu ştim dacă vom
mai vorbi vreodată de fonduri
(sau acestea se vor „lichefia” în
nişte ajutoare de subzistență),
oare al cui era discursul
regionalizării de dragul primirii
banilor Europei? Fără a avea
habar dacă vor mai exista fon-
duri sau dacă dimensiunea
acestora va mai justifica o
acțiunea atât de radicală pre-
cum regionalizarea, premierul
se dă de ceasul ticului politic
să facă acest pas mai repede
chiar decât ar mai fi sperat cel
mai înfocat suporter al
regionalizării, el, numai el, Tra-
ian Băsescu.

Desigur, lucrurile sunt
mult mai tranşante decât ar da
impresia că le tranşează acum
cei doi. Iar Victor Ponta
avansează regionalizarea doar
pentru a justifica modificarea în
doar câteva luni a Constituţiei.
Vorba aceea, dacă nu a reuşit
să-l coboare pe închipuitul
„mohamed” de pe munte,
măcar să dărâme muntele!
Treba e: cum a ajuns Ponta la
acest nivel? A fost ideea lui, fie
şi a lui Voiculescu, sau a căzut
în capcana preşedintelui şi a
scos pe post de draft de lucru
fiţuica de veşnic copy-paste?
Şi este important! Căci, atunci
ne-am lămuri dacă vorbim în
mod clar de un blat ori doar de
fudulia celui ce şi-a prins
fuduliile în cambuza Cotroce-
nilor…

●

Oracolul din Omaha și vaccinul!Oracolul din Omaha și vaccinul!

Maria
Diana-Popescu

DDormiţi liniştiţi până pe
9 decembrie! Mult comentata
eclipsă a trecut cum a venit,
drobul de sare a rămas tot pe
sobă, iar politicienii lucrează
non-stop pentru noi în teatrul
promisiunilor. Lupii îşi schimbă
blana şi năravul doar în cam-
panie, ba mai mult, ne vor
arvuni pe doi ani hăitaşilor care
controlează statele la buzunar.
Cum la noi nu conduc nişte
sfânţi, ci valeţi ai jupânilor
mondiali,  printre apocalipse şi
caracatiţa bancherilor anihilată
de DIICOT, a reînceput marea
abureală electorală. Vânătorii
de tot felul de prognosticuri şi
de sondaje, adică, analiştii, au
şi ei un oscior de ros, însă
spaţiul societăţii civile, bicisnic
şi aşa, este pus, până pe 9 de-
cembrie, sub ocupaţia politicu-
lui. ,,Politica este arta agresivă
de a obţine voturi de la săraci
şi fonduri pentru campania
electorală de la bogaţi,
promiţându-le şi unora şi altora
că îi va proteja de ceilalţi.”

Mare dreptate avea
Oscar Ameringer! Cum pome-
nile electorale au fost interzise,
candidaţii ne servesc gogoşi
virtuale. Ironic, nu? Când sânt
în opoziţie căinează cu lacrimi
de crocodil bietul popor. Cum
pun labele pe fotoliu, strâng şi
mai tare şurubul jugului. E
drept că tot bine trăim de 23 de
ani. Faţă de guvernarea
anterioară, cea actuală a adus
câinii cu colaci în coadă,  şi tot

aşa prin rotaţie, javrele au de-
venit câini de rasă, ocazie cu
care ţin să mulţumesc guver-
nului pentru grija pe care o
poartă poporului meu, cu
urarea: ,,trăiască guvernul pre-
cum poporul!”

Şi totuşi, n-am scăpat
de tot de apocalipsă. Mai in-
dulgent cu rasa umană,
Cercetătorul Bill McKidden de
la Universitatea California, o
mută un pic mai la vale, dar tot
aproape de noi. Potrivit so-
cotelilor sale, 2028 va fi anul
schimbărilor de climă, dramat-
ice pentru Terra. Neîngăduitori,
astro-fizicienii din Grenoble
flutură pe monitoare o “plan-
eta-vagaboadă”, hoinărind prin
spaţiu fără o stea în jurul căreia
să orbiteze. Fireşte şi ea are
ca ţintă Terra. Cum majoritatea
semnelor apocaliptice vin ca în
dosarele ,,X” de la americani,
un obiect misterios a fost filmat
deasupra Denver-ului. Un
O.Z.N., o farsă, o pasăre, un
gândac sau un insectă-dronă
în rodaj? Cei de la Discovery
News dau o  explicaţie de toată
mila: ,,a fost o muscă sau o
albină”. Chiar dacă ar fi fost o
insectă, preferată va fi întot-
deauna ipoteza extratereştrilor
care vin să ne elibereze.  Bun,
ca să avem şi noi semnele
noastre, un turist susţine că a
văzut recent un obiect luminos
pe cerul Buzăului, care nu
putea fi altceva decât un
O.Z.N. Înregistrare video de pe
Youtube este proba sa, unde
se poate vedea un obiect lumi-
nos în formă triunghiulară, de-
plasându-se pe o traiectorie

oblică. Vedeţi ce înseamnă re-
fuzul vaccinurilor? Oamenii
încep să aibă vedenii dirijate.
Uite ce a păţit ,,Zona euro”
dacă nu s-a vaccinat împotriva
tuberculozei! A intrat oficial în
recesiune tehnică, pentru a
doua oară în ultimii trei ani.
însă serul salvator şi va veni în
2013, nu din Danemarca, ci de
la Banca Centrală Europeană,
care va da startul tiparniţelor.
Bancnotele euro vor fi modifi-
cate şi înlocuite în decursul câ-
torva ani, lor adăugându-li-se o
nouă serie, denumită Europa”,
distinctă prin inserarea în fil-
igran şi în hologramă a portre-
tului ,,Europei”, personaj din
mitologia greacă, de unde şi
numele continentului. Ce-ţi e şi
cu vaccinurile astea! V-aţi în-
trebat de ce se impune vac-
cinarea, când riscurile bolii
sânt mici comparativ cu
enormele riscuri ale vaccinării?
Vaccinurile care îmbogăţesc
companiile producătoare mai
rău îmbolnăvesc şi pot ucide.
Plătim pentru propria moarte.
Sute de părinţi disperaţi ai
căror bebeluşi de câteva zile
au fost vaccinaţi împotriva tu-
berculozei, şi-au internat copii
în stare gravă din cauza
efectelor adverse.  Medicii
admit că acest vaccin, importat
din Danemarca de Ministerul
Sănătăţii din ţara noastră, are
reacţii extrem de severe faţă
de cel produs cândva la ,,Insti-
tutul Cantacuzino.” În urmă cu
30-40 de ani funcţiona o
schemă minimală de vaccinuri.
Pe măsură ce companiile far-
maceutice au preparat noi

seruri, prezentate populaţiei ca
,,benefice”, ,,necesare” şi
,,obligatorii”, vaccinarea a de-
venit ,,o afacere” redutabilă.
Dragi părinţi, nu mai vaccinaţi
copii, dacă vreţi să-i aveţi
sănătoşi! Legislaţia noastră, la
fel ca şi cea europeană, spune
că niciun vaccin nu este oblig-
atoriu. Oare Warren Buffett,
supranumit oracolul din
Omaha, unul dintre cei mai
bogaţi oameni ai planetei, şi-a
vaccinat copiii şi nepoţii? 

Mai avem şi veşti
bune, totuşi. Prima vine de la
ministrul britanic de interne
Theresa May, care a declarat,
potrivit BBC News,  că, după
expirarea obstacolelor impuse
în 2005, românii vor primi drept
nerestricţionat de a locui şi
lucra în Marea Britanie, în-
cepând din decembrie 2013. 

Cea de a doua veste
bună este pentru românii din
Spania cu datorii la bănci.
După ce trei persoane s-au
sinucis în timp ce forţele de or-
dine încercau să-i evacueze,
pentru că nu şi-au mai putut
plăti ratele, miile de protestatari
de pe străzile marilor oraşe ale
Spaniei au forţat Guvernul
spaniol să ia măsuri urgente.
Ca urmare, au fost sistate, timp
de doi ani, evacuările forţate
din apartamente pentru cei
aflaţi în imposibilitatea de a-şi
achita creditele restante. ,,Ştim
că şi în România,  situaţia nu
este deloc roză. Ar fi bine ca şi
Guvernul de la Bucureşti să
înveţe din această experienţă
şi să nu aştepte sacrificii
umane pentru a lua o decizie

de protecţie a familiilor care nu
îşi mai pot plăti ratele către
bănci, fiind astfel în situaţia de
a fi evacuaţi forţat”, a declarat
Daniel Ţecu, preşedinte
F.A.D.E.R.E. (Federaţia
asociaţiilor de români din Eu-
ropa).

Băncile din ţara
noastră, nişte supermarcheturi
financiare, cum prea bine le-a
denumit Roubini, lăcomia
bancherilor şi a recuperatorilor
au omorât zeci de români în ul-
timii ani şi alte mii au fost daţi
afară din case. Victimele, de la
oameni de afaceri la oameni
obişnuiţi, sânt trecute sub
tăcere. Băncile au devenit
nişte magazine cu bijuterii
scumpe din care iau cei care
au cheia casetei şi cei care
umblă cu şperaclu în mapă. În
bănci se mişcă sume uriaşe şi
doar câteva sute de mâţe au
fost  prinse la furat până acum.
Numai într-o singură bancă de
top de la noi, în ultimii patru
ani, s-au înregistrat oficial 119
cazuri de fraudă internă şi
externă şi un număr de 182 de
tentative. 

Cea mai semnificativă
fraudă fiind de 400.000 euro.
Dar în celelalte peste 40 de
bănci şi miile lor de filiale?
Faceţi un calcul! Sperând s-o
poată controla, bancherii
americani au creat special
criza, având ca ţintă ţările din
Europa de Est şi din lume,
aflate la pubertate. Dar  le-a
scăpat printre degete, iar acum
culeg roadele furtunii.

●


