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„Omul de geniu lucrează 

pentru omul de talent, iar omul

de talent pentru compilator.”

- Nicolae Iorga

Informație, opinie și atitudine publicistică

Vin soldații!Vin soldații!

Maria
Diana Popescu

CComisia Europeană
nu renunţă la poziţia „pe loc
repaus” faţă de disputele
„made în Ungaria”, semn că
rolul comisiei este al unui
taraf de urechişti,  care ar
avea mai mult succes pe
marginea şanţului, aplaudat
de nişte nuntaşi tămîiaţi.
Unde le scapă linia
melodică, improvizează,
fiecare după cum îl taie
vocea, pentru că dirijorii, la
rîndul lor,  alţi urechişti
preocupaţi să intoneze pro-
priul imn, ignoră faptul că un
stat suveran, naţional şi uni-
tar, nu poate avea două limbi
oficiale şi două drapele.
Rămîne ca şi rromii să ceară
acelaşi lucru şi uite-aşa
reuşim să scriem cele mai
ruşinoase pagini ale istoriei
postdecembriste! 

Ar fi bine ca ambele
tabere să calmeze reacţiile
disproporţionate. Deşi agen-
tul loviturii de stat din 1989 îl
pune la zid pe tînărul pre-
mier, tonul său diplomatic
rămîne echilibrat şi în intere-
sul României.

Cu toate că am con-
semnat la vremea
respectivă, reamintesc că
euro-pastorul de azi, nu a
fost împotriva comunismului,
ci împotriva României, aşa
este şi azi, un duşman al
românilor. Locuitorii Ardealu-
lui îşi iubesc Patria Română,
vor să trăiască în pace şi nu
se vor supune îndemnurilor
udemerist-iredentiste cu
ieşitul în stradă. Fie ei un-
guri, secui sau alte etnii
trăitoare în ţară, au în sînge
unitatea, suveranitatea, in-
tegritatea naţională şi
teritorială. De ce a fost spri-
jinit de „ţara vecină şi
(ne)prietenă” să ocupe
funcţia de vicepreşedinte al
Parlamentului European?
Ca să poată lansa de la
tribună rachete în direcţia
României, ale cărei interese
le boicotează. Culmea
ironiei, a fost chiar şi decorat
de însuşi şeful statului cu
„Ordinul  Naţional Steaua
României, „în semn de mare
apreciere a curajului şi
demnităţii de care a dat
dovadă” în lovitura de stat
din 1989. Să decorezi un
agent al serviciilor secrete
străine, care luptă împotriva
ţării tale? „Curat-murdar”!

Cu imaginea  de
erou confecţionată şi
cultivată pînă azi, agentul 

în sutană continuă opera de
ameninţare cu autonomia,
incitînd la ură, nesupunere
civică şi proteste de stradă.
Iată ce declară un preşedinte
de stat, stăpîn pe situaţie: „În
Rusia trăieşte poporul rus,
iar poporul rus nu admite nici
un afront al unei minorităţi;
acestea trebuie sa respecte
Rusia, pe ruşi şi legile, fără
să ceară favoruri speciale
sub pretextul că sunt
discriminaţi; cine face altfel
este invitat să părăsească
Rusia imediat; Nu Rusia are
nevoie de minorităţi, ci ele au
nevoie ca Rusia să-i
primească, să le ofere
adăpost, locuri de muncă şi
hrană; În Rusia trăiesc doar
ruşi!”. Membrii Dumei de Stat
au aplaudat în picioare 
cinci mite.

Euro-pastorul ar tre-
bui să-şi pună pofta-n cui. În
aprilie vin soldaţii chinezi în
România. Armata de
teracotă, dezgropată la
Xi’an, China, trimite cîteva
regimente la Bucureşti, într-
o expoziţie de arheologie
chineză, ce se va deschide
în a doua parte a lunii aprilie
la Muzeul Naţional de Istorie
a României, şi va putea fi
vizitată pînă în luna august.
Nu cumva expoziţia să le
dea vreo idee împăraţilor
noştri să se îngroape
împreună cu Armata
Română, pentru a se proteja
de chinurile iadului. Cu ce a
mai rămas din ea. Unei părţi
însemnate, făcîndu-i-se
slujbă de înmormîntare.
Dacă, potrivit istoricilor, la
construirea întregului com-
plex funerar al primului
împărat al Chinei, Qin Shi
Huang (221 – 210 î.Hr.), ar fi
lucrat aproximativ 700.000
de muncitori, întrebarea se
pune, cîţi români ar fi nece-
sari pentru complexele fu-
nerare ale celor 588 de
parlamentari. Înseamnă că
şomajul va dispărea, tot
românul va avea de lucru, iar
formula magică „să trăiţi
bine!” îşi va găsi, în sfîrşit,
aplicabilitate. 

Potrivit estimărilor, în
cele trei gropi uriaşe de la
Xi’an s-ar afla, în total, 8.000
de soldaţi, 130 de care şi
520 de cai. Închipuiţi-vă cît
spaţiu ar fi necesar
împăraţilor noştri ca să-şi ia
cu ei, pe partea cealaltă a
pămîntului, fiecare cîte 130
de limuzine de lux sau 520
de bărci şi elicoptere!

De ochii lumii, nu de
alta, forurile europene îşi
exprimă cu privire la

dispariţia, în Europa de Est,
a clasei de mijloc. 

De parcă nu
măsurile diabolice ale
aceloraşi foruri ar fi decimat-
o. Cu cît ar fi fost mai
numeroasă, cu atît mai tare
ar fi tremurat cămaşa la 
vîrful puterii, văzîndu-şi
ameninţate poziţia şi intere-
sele. Dacă în ţara noastră ar
mai trăi marile sindicate,
dacă liderii lor nu şi-ar fi luat
adălmaşul pentru simulacru,
dacă nu le-ar fi crescut
burţile şi zestrea, poporul ar
fi dus-o mai bine. Cei
infectaţi de romantism
revoluţionar, după ce au
făcut praf socialismul, au pus
mîna pe averea statului, nu
s-o administreze, ci s-o
buzunărească. La baza pi-
ramidei, mulţimea vrăjită de
promisiuni fără acoperire,
vine periodic la vot, legit-
imîdu-le de 23 de ani
operaţiunea, fapt pentru
care, din cînd în cînd, la
sărbătorile naţionale, mai
primeşte o porţie de sarmale
sau fasole cu cîrnaţi. Clasa
de mijloc provenită din
meseriaşii mici şi mijlocii, din
alte categorii de salariaţi,
reuşea să se impună în
menţinerea condiţiilor demo-
cratice şi economice. Ei
aveau legătură cu munca şi
producţia. Ei erau economia.
Astăzi, nu tu fabrici, nu tu
producţie internă, importăm
masiv, de la papuci de casă
şi hrană eurizată pînă la
lumînările pentru înmor-
mîntare.

Meseriaşii au fost
anihilaţi, s-au ridicat mii de
birouri cu miriapozi,
colecţionari de diplome. Nu
mai ai unde să munceşti, şi
dacă eşti fericitul posesor al
unui loc de muncă, ţii în
spinare un întreg aparat biro-
cratic sau te conduc oameni
inferiori ca intelect şi aptitu-
dini, de la umbra unor licenţe
şi masterate în euro, poate
false sau plagiate. 

Recent a izbucnit un
nou caz al diplomelor false,
la Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş”. Procurorii şi
ofiţerii Direcţiei Generale
Anticorupţie au descins la
Universitatea „Vasile Goldiş”
şi la filialele acesteia din opt
judeţe, existînd un dosar
bine garnisit privind eliber-
area de diplome false. Nimic
nou, practica are aceeaşi
vîrstă cu democraţia
postdecembristă.

●

Dreapta ca sens unic...Dreapta ca sens unic...

Iulian
Chivu

DDe la exprimarea
eufemistică şi lipsită de vlagă a
ideilor de dreapta la conturarea
estompată a unei drepte
româneşti, lucrurile trec printr-
un pasaj ilogic al sensului unic;
mesajul politic ricoşează din
opacitatea destinatarului îm-
potriva expeditorului. Regulile
simetriei trimit în aparenţă la un
principiu homeopatic: similia
similibus curant. 

Pe de altă parte, reali-
tatea politică românească este
însă una atipică, simplă, dar
care nicicum nu poate fi simplist
tratată. In ce mă priveşte, nu mă
aştept să o reconstruiască un
formator de opinie care se
declară şi în glumă criptocomu-
nist, el însuşi în dificultatea de
a-şi schimba radical convinger-
ile cât timp, dincolo de abilităţile
profesiei, simpatiile lui politice
sunt evidente chiar şi pentru cei
cu o minimă cultură psihologică.

Atâta vreme însă cât în
chip copleşitor mediocritatea
naşte mediocritate nu mă miră
nici triumful USL în alegeri, nici
destructurarea fragilului edificiu
de dreapta din România, con-
comitent cu mesajul mediatic
cantonat între exaltări
binevoitoare şi tatonări ipocrite
anulându-se discret fie pe
acelaşi post de televiziune, fie
în paginile aceluiaşi ziar, dar
dimpreună barând orice drum la
dreapta. Aduc în discuţie acest
aspect fiindcă tocmai de aici
pleacă discursul cu sens unic
către un destinatar inconsistent,
aproape ipotetic. În aceste
condiţii, până şi cel mai bine
intenţionat comentariu politic
intră pe acelaşi drum cu sens
unic pe care îl presimt şi soci-
ologii, dar evită şi ei punctele
nevralgice ale situaţiei, mai ales
că unii împărtăşesc opinii de
stânga, dacă nu sunt chiar
angajaţi politic în acest palier.
Urmăresc cu atenţie, pe cât
posibil pe aceeaşi temă, co-
mentariile şi de la Antena 3, dar
şi de la B1 fără să mă surprindă
nici diferenţa de abordare
(selecţia argumentelor se face
strict în susţinerea opţiunilor, nu
a adevărului), dar nici compro-
misul cu raţiunea. Peste
aşteptările mele, am văzut şi
confruntări tête à tête între
protagonişti ai ideologiei de la
Antena 3 cu comentatori de la
B1 şi, o spun şi aici, mi-ar fi fost
jenă de mine şi de prietenii mei,
indiferent cu ce sumă aş fi fost
plătit, să susţin împotriva unei
apodictici evidente egosintonii
detaşate de esenţa şi sensul lu-
crurilor.

Operaţii logice banale,
de genul inferenţelor ori al
inducţiilor conduceau după o
intuiţie susceptibilă de patologii
mimate spre intuiţii deviante,

parcă reproduse după tehnica
patternurilor Speed Seducţion a
lui Ross Joffries,  încât un tele-
spectator lucid se poate îndoi în
cele din rmă până şi de
percepţia naturală a Binelui şi a
Răului. Postulările  peripatetice
susţinteau, evident, un discurs
cu o sintaxă preconcepută a
ideilor care încântă formal medi-
ocritatea prin izomorfism şi
ocoleşte, în schimb, alomorfis-
mul căruia luciditatea îi pretinde
argumente covârşitoare. Ceea
ce ştiu foarte bine
propagandiştii stângii
româneşti, nu numai cu com-
plicitatea sociologilor, ci pe
seama opţiunilor electorale de
după 1990, e că avem un elec-
torat de stânga omogen, con-
secvent şi concentrat pe
regiuni, despre care aceiaşi so-
ciologi preferă să tacă; diversi-
ficarea ideilor face emulaţie,
spre deosebire de omoge-
nizarea argumentelor cu
trebuinţele simple. Mediocrity
born mediocrity, sau mai în spir-
itul nostru latin,stupide soutenu
par stupidité.

Un realizator de emisi-
uni de la B1, nu cu mult timp în
urmă, şi-a ieşit din fire şi a repli-
cat: Doar proştii vă ascultă,
domnilor! Nu are importanţă
dacă subscriu opiniei lui, dar
categoric nu înţeleg de ce sun-
tem aşa de concesivi cu
ignoranţa. Ca pretutindeni, şi la
noi, mediocritatea e solidară şi
atunci mesajul mediatic care
are nevoie de ea are în chip
facil consumatorul asigurat,
uşor de sensibilizat în legătură
cu salariile şi nu cu locurile de
muncă, cu garanţiile de stabili-
tate nu cu schimbările progre-
siste, cu invocarea principiului
de drept şi nu cu legea însăşi.

Raţionalitatea însă e
mereu în căutare de sine,
mereu în căutare de progres şi
tocmai de aceea dreapta
răspunde unui alt gen de dis-
curs şi unei alte oferte politice
decât cea a stângii. Iată de ce
nu mă îndoiesc că noua
Constituţie nu va da nicio şansă
ideii monarhiste, în schimb va
răspunde unor frustrări vani-
toase ale premierului care îşi
doreşte un preşedinte inofensiv
şi uşor vulnerabil; o Constituţie
circumstanţială, nu una de
perspectivă, una în conformitate
cu trebuinţele alomorfe ale
românilor şi nu cu nevoile
obiective ale României. Iată de
ce, conflictual, persuasiunea
unui tip de mesaj politic are alt-
fel de filosofie decât celălalt, iar
media românească, angajată
politic sau nu, o confirmă de
fiecare dată cu un profesionism
tot mai îndoielnic, el însuşi sus-
ceptibil să genereze mediocri-
tate.

●
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Repetabila povară a a ingrantei noastre indiferenţe…Repetabila povară a a ingrantei noastre indiferenţe…

Cezar 
A. Mihalache

PPoate doar în vre-
mea premierului Adrian
Năstase să mai fost puşi în
faţa unei asemenea şituaţii:
transformarea ţării într-un
ţarc. Ridicarea unor ziduri de
neîncredere şi suspiciune,
clădite de statul român îm-
potriva propriilor cetăţeni. În
acele vremuri eram trataţi,
desconsideraţi şi clasaţi, de
parcă am fi fost cu toţii, a pri-
ori, infractori. Era ocâr-
muirea care avea să pună
dintâi căluş presei în acei
zori întârziaţi ai democraţiei
noastre, prin închiderea unei
televiziuni, destructurarea
presei scrise prin „privati-
zarea” difuzorului naţional
de presă Rodipet şi fali-
mentarea fabricilor de hârtie.
Era dinastia cu blazon fes-
enist care avea să sugrume
dreptul românilor de a-şi
onora Eroii Naţionali printr-o
ordonanţă de urgenţă
valabilă şi astăzi. Era put-
erea care avea să refuze
cetăţenilor dreptul de a-şi
mai denumi firmele cu
identităţi naţionale ori care
avea să creze confuzia voită
între român şi rrom prin în-
locuirea persuasivă a denu-
mirii de ţigani. Era
guvernarea care ridica ziduri
punitive de care să ne izbim
la orice acţiune şi gest ieşit
din canoanele acceptate,
pentru a asigura puterea
absolută unui cârmuitor care
îşi trata ţara ca pe o feudă cu
23 de milioane de supuşi.

Vremurile acelea au
trecut. Ocârmuirea de atunci
a fost rostogolită de votul
nostru şi părea că accidentul
repetării istorei fusese evitat.
Aşa am crezut. Sau, poate
aşa am sperat: că ne vom fi
lepădat de modelul acela de
conducător care ridica ziduri
împotriva propriilor cetăţeni
pentru a-şi asigura propria-i
poftă de putere. Dar nu ne-
am lepădat şi de
păienjenisul social-politic şi
economic creat de acesta…

De la săvârşirea
guvernării acelui ocârmuitor
s-au mai petrecut peste des-
tinele noastre şi alte person-
aje nefaste. Nici unul nu i-a
atins însă cotele de aroganţă
şi impunere. Poate doar în
mandatele premierului Emil
Boc să se mai fi manifestat o
tentaţie spre strivirea finan-
ciar-fiscală a cetăţeanului,
mascată abil de „măsurile”
anti-criză, ca un prim pas
spre impunerea deciziilor
unilaterale şi tot mai despo-
tice ale locatarului de la
Cotroceni.

După primăvara re-
voltelor „asistate”, am
căpătat însă o altă gu-
vernare. Nu ne-a păsat că

mustea de neghina
postfesenistă, eram fericiţi
pentru schimbarea care
anunţa un adevărat exerciţiu
de redare a demnităţii şi în-
crederii naţionale. Dar care a
rămas doar un exerciţiu al
mimilor! Iar noul premier
(prea tânăr pentru a-l bănui
ca fiind atins de molima
sistemică a feseneului; dar
ce dejamăgire!), în loc să
elimine toate moştenirile
punitive lăsate de
precedenţii săi, de la
conducătorul său de doc-
torat, Adrian Năstase, la pro-
fesorul sfertoconstituţional
Emil Boc, a început la rându-
i să producă astfel de
manifestări menite timorării
cetăţeanului obişnuit, la în-
ceput prin pârghia financiar-
fiscală, şi, apoi, supunerii.

Şi el a început tot cu
presa (boală grea!)… Dar nu
i-am dat atenţie! Deşi
adoptarea chiar de la primii
paşi de guvernare a unei
ordonanţe de „corectare” a
audio-vizualului, care per-
mite închiderea unei televiz-
iuni ca urmare a neachitării
amenzilor (iar închiderea
OTV a fost doar primul
cartonaş galben arătat mai
multor televiziuni, remode-
late astăzi, cum altfel?,
decât proguvernamental), ar
fi trebuit să ne revolte. Nu
am protestat (iar astăzi
avem un tablou audio-vizual
pe măsură; aproape cvasi-
intabulat proguvernamental),
deşi, întotdeauna, pumnii pe
care îi primeşte presa sunt
formele iniţiale prin care se
configurează eficienţa
căluşului de sufocare a
democraţiei la scara
maselor. Au urmat măsuri tot
mai încrâncenate în zona fis-
cal-financiară, mascate
după felurite motivaţii, în fapt
mijloace de timorare
progresivă a cetăţenilor. Iar
dacă privim lunile de gu-
vernare, avem tabloul unei
puteri care, nu numai că nu-
i apără pe români când sunt
loviţi din toate părţile, ci se
străduieşte să-i împingă într-
un ţarc al controlului absolut.

Suntem trataţi
aidoma unei turme care a
rătăcit mult prea mult. Şi
care trebuie mânată, cu sac-
rificii şi victime colaterale,
înapoi în ţarc. Ziariştii sunt
puşi între linii tot mai strâmte
„de demarcare”. Cetăţenii
sunt trataţi ca posibili infrac-
torii care nu vor să-şi
plătească taxele şi im-
pozitele şi trebuie bine
supravegheaţi, încorsetaţi,
forţaţi şi ameninţaţi de or-
ganele fiscale (pentru mo-
ment, doar cele fiscale!)
să-şi achite dările.

Or, ce ţară
europeană îşi mai tratează
astfel propriul popor? Gu-
vernarea a permis crearea
unui păinjenis legislativ

menit să nu lase să scape
nici un leu. Bătrânilor li se
pun propriri pe pensii. Fără
ca statul să se întrebe dacă
oameni din ale căror trupuri
strivite de anii bătrâneţii şi ai
bolilor le mai rămâne măcar
de o fărâmă de pâine.

Într-adevăr, şurubul
coercitiv fiscal-financiar este
necesar într-un sistem. Dar
nu trebuie aplicat dintâi toc-
mai celor mai sărace şi vul-
nerabile categorii. Da, este
uşor să te lupţi cu cei ce nu
se pot oricum apăra! Dar,
măcar dintr-o perspectivă
morală, înainte de a se răfui

cu talpa ţării, clasa de mijloc
fiind deja destructurată,
înainte de a-i împinge în
camerele de jupuire fiscală
pe bătrânii ţării, statul ar tre-
bui să-şi asmută „recupera-
torii” asupra marilor
datornici. Patronii Insulei
Mari a Brăilei, cei ai combi-
natelor de îngrăşăminte, ai
companiilor unde se
regăsesc redevenţele şi im-
pozitele neplătite de
aproape două deceni!

Alminteri, este evi-
dent că statul are altă
„cătare”. Iar croirea unui im-
pozit pentru pământurile
nelucrate, de exemplu,
urmăreşte de fapt o ex-
propiere (prin forțarea
ţăranilor de a-și 
da pământurile în arendă,
după acumularea de datorii
către fisc, ori chiar vânzarea
prin executarea silită).
Guvernanţii ştiu bine că sunt
mii de ţărani care nu-şi mai
pot lucra pământurile. De
aceea, nu poţi crede
gogoriţa că această impoz-
itare ar fi menită să-i deter-
mine pe ţărani să-şi lucreze
pământurile. Dimpotrivă,
suntem în fața construirii
unui cadru ce va facilita ex-
propierea după ce vor fi
strans datorii la fisc. Pentru
că noii achizitori fiscali nu o
să-i mai ia ţăranului slana
din pod şi cerealele ascunse
în beciuri, nu o să-l mai
caute între nojici pentru-l
taxa, ci vor merge direct „la
sursă”. Pământul, „executat”
fiscal pentru a-l scoate din
proprietatea ţăranilor, adică
a ţării, şi a-l vinde străinilor.

Şi nu trebuie să ne

mire că fermierilor li s-au
mărit subvenţile, cu un praf
de secetă, scopul fiind acela
de a introduce impozitarea la
hectar (ba, poate, şi la metru
pătrat!) ori pe cap de animal.
Iar cand vor cumula destule
datorii, şi aceştia vor fi la
rândul lor executaţi silit. Căci
Fiscul pândeşte! Şi nu doar
că şterge cu mâna-i cea
hrăpăreaţă coperţile vechiu-
lui statut al cooperatorului
(plagiind de acolo „cotele” de
impozitare pentru găini ori
animale), dar pregăteşte şi
un control „încrucişat”, prin
procurarea datelor de la

primării și agenţiile de plăţi
agricole.

Nu vor scăpa nici
întreprinzătorii. Pe lângă im-
pozitul pe venit, de trei la
sută, care va scoate din
peisaj firmele rămase după
impozitul minim al lui Emil
Boc, pe lângă cel „forfetar”,
care va dezagrega firmele
din turism şi multe alte
domenii unde este prevăzut
a se aplica, zilnic apar noi
reglementări! Astfel, com-
paniile, firmele, buticurile nu
vor mai putea să ridice de la
bancă nici măcar banii pen-
tru salarii dacă nu vor face
dovada plăţilor la zi la
utilităţi!.

Şi nu doar că ne
putem trezi şi noi, oamenii
obişnuiţi, că nu mai putem
încasa salariile cuvenite
decât dacă facem dovada
plăţii utilităţilor, dar, dacă nu
ne vom protesta împotriva
acestor abuzuri, vom ajunge
să nu mai putem intra într-un
magazin fără a ne teme că
sistemele de alarmă îi vor
avertiza vânzătorii că avem
„datorii” la stat. Şi vom da
pâinea înapoi pentru ca banii
să fie vărsaţi mai întâi în
contul datoriilor fiscale…

Se conturează dară
unul dintre cele mai eficiente
mecanisme de colaborare
între organele fiscale şi
autorităţile locale, dar nu
pentru a ne rezolva prob-
lemele, ci pentru a ști exact
ce avem fiecare în casă.
Deja există primării care
trimit „recuperatorii” prin
blocuri ori „inspectorii” să se
uite peste gard în curţile oa-
menilor, deja fiscul a început

să trimită somaţii chiar şi
elevilor pentru a le impozita
premiile! Cât cinism…

De fapt, statul vrea
să taie chiar şi dreptul
cetăţeanului de a mai con-
testa. După modelul CNA…
Se va începe cu amenzile
rutiere pe care guvernanţii
vor să le forţeze spre o
achitare rapidă prin flutu-
rarea ameninţării cu sus-
pendarea permisului auto.
Apoi, din afera amenzilor ru-
tiere, molima restricţionării
drepturilor se va exinde uşor
în toate sectoarele
economiei.

Şi cum să nu
asistăm la asemenea
aberaţii când când (re)regle-
mentarea normelor specifice
cadrului fiscal au fost făcute
pe seama unui proiect de
lege avansat de un ex-sena-
tor care are mari probleme
cu legea şi fiscul. Şi a cărui
ranchiună se citeşte în
fiecare rând a unei legi pe
care Camera Deputaţilor a
adoptat-o fără să
crâcnească, fiind aduse
modificări care
generalizează pedeapsa
cu… închisoarea. Închisoare
pentru refuzul de a prezenta
Fiscului documentele legale
şi bunurile din patrimoniu, în-
chisoare pentru împiedi-
carea accesului organelor
de control în sediile firmelor,
închisoare pentru neplata în
termen de 30 de zile a
sumelor reprezentând im-
pozite sau contribuţii cu
reţinere la sursă! Or, ce va
urma? Închisoare pentru
nesăbuinţa de a fi înfiinţat şi
administrat o firmă? Nimic
nu este imposibil! Mai ales
într-o ţară în care şoferii sunt
opriţi în trafic ca suspecţi de
serviciu doar pentru că au
maşini cu numere de Bul-
garia sau volan „pe dreapta”
(sub explicaţia aberantă că
aceste tipuri de automobile
sunt folosite preponderent în
săvârşirea de infracţiuni!).

Este adevărat: fără
excepţie, toţi guvernanţii s-
au purtat cu noi de parcă noi
am fi fost duşmanii statului.
De fapt, duşmanii bunăstării
lor, a poftei de putere, a
dreptului de a se înfrupta
fără să dea sococteală. Dar,
parcă nicicând lucrurile nu s-
au petrecut atât de repede! 

Desigur, poate fi
vorba de încercarea puterii
de a ne „civiliza” pe repede
înainte, pentru a ajunge şi
noi în rând cu Europa.
Numai că, o asemenea pre-
siune, înainte de a-i da
poporului şi beneficii, ar
putea duce într-o cu totul
altă direcţie!

●
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Tudor
Voicu

LLa 1 decembrie
1918, are loc la Alba Iulia
Marea Adunare Naţională, cu
participarea a peste 100.000
de români, veniţi din toate
ţinuturile Transilvaniei şi Ba-
natului. Vasile Goldiş, din
însărcinarea şi în numele
Consiliului Naţional Român,
citeşte textul Rezoluţiei de
Unire a Transilvaniei cu
România, aprobată în una-
nimitate. Iuliu Maniu voia
unire, dar cu condiţii! Nu tre-
buie uitat că, la 28 august
1916, când Armata Română
trecuse Carpaţii în Transilva-
nia, Iuliu Maniu era ofiţer în
Armata Austro-ungară, cu
arma în mână îndreptată îm-
potriva Statului Român. De
aceea, nu a fost lăsat să
citească textul Rezoluţiei de
Unire a Transilvaniei cu
România. Textul a fost citit de
Vasile Goldiş, vicepreşedinte
al Consiliului Naţional Român
Central. Adunarea Naţională
a tuturor românilor din Tran-
silvania, Banat şi Ţara
Ungurească, adunaţi, prin
reprezentanţii lor, la Alba
Iulia, în ziua de 1 Decembrie
1918, decretează „Unirea
necondiţionată a acestor
români şi a teritoriilor locuite
de ei cu România“. De fapt,
în Parlament, lui Iuliu Maniu
şi Ion Hudiţă avea să li se
strige „Jidoviţilor!“, pentru că-
i apărau pe evreii afacerişti.
O mare rezistenţă la re-
alizarea Statului Naţional Uni-
tar Român a opus iudaismul
mondial.

După desăvârşirea
Statului Naţional Unitar
Român, „Unirea cu Roma“ a
unei părţi a preoţilor şi a unei
minorităţi a populaţiei
româneşti din Transilvania nu
mai avea justificare. Cei care
s-au „unit“ n-au făcut-o din
considerente religioase, ci din
motive economice, sociale şi
politice, deci nu pentru că ar fi
fost nemulţumiţi de Biserica
Ortodoxă, ci pentru că voiau
să iasă din situaţia de inferi-
oritate politico-socială în care
erau ţinuţi prin nefasta Unio
trium nationum, formată din
unguri, secui şi saşi. În
esenţă, „Biserica Greco-
catolică Unită cu Roma“,
adică „uniatismul“, era expre-
sia duplicităţii, imposturii,
ipocriziei – motiv pentru care
chiar clerul bisericilor aşa-zis
„istorice“ maghiare (luterană,
calvină şi unitariană) îi
acuzau pe românii „uniaţi“ că
„sunt nesinceri, prefăcuţi“.
Ceea ce, în principiu, era
adevărat, întrucît însuşi „uni-
atismul“ nu era decât un tertip
politic, juridic şi religios al Bis-
ericii Catolice folosit pentru a-
şi mări zona geografică a
Catolicismului – care pier-
duse teren în lupta cu Protes-
tantismul – prin cumpărarea
adeziunii la Catolicism a

enoriaşilor cu promisiunea
eliberării din servitutea
politico-economică. Unitatea
Statală a românilor, odată
realizată politic, impunea şi o
unificare religioasă. Printre
cei care s-au opus cu
înverşunare la unificarea
religioasă a fost şi Iuliu
Maniu, deoarece acesta era
„greco-catolic“. În mod evi-
dent, impostura uniatismului
l-a marcat şi pe Iuliu Maniu,
fiind impregnat în comporta-
mentul său duplicitar şi laş,
dar mascat, abil, prin mi-
marea unei înţelepciuni ab-
sconse – motiv pentru care a
fost poreclit „Sfinxul de la
Bădăcin“. În primăvara anului
1923, Parlamentul României
a votat Constituţia Statului
Unitar Român, înlocuind-o pe
cea din 1866. Iuliu Maniu a
fost împotriva acestei decizii
şi, în consecinţă, nu a votat
Constituţia (cum aveau să
facă, şapte decenii mai
târziu, U.D.M.R.-iştii, aliaţii
„seniorului“ Coposu în
C.D.R.). Liderul ţărănist re-
fuzase să participe la în-
coronarea Regelui Ferdinand
şi a Reginei Maria, la 15 oc-
tombrie 1922, la Alba Iulia.
Tot el l-a introdus clandestin
în Ţară pe Carol Caraiman –
după ce Parlamentul îl elimi-
nase de la succesiunea
tronului, în 1926 –,
proclamându-l Rege al
României şi inaugurand, ast-
fel, un regim corupt şi uzur-
pator, care a dus la
sfârtecarea graniţelor Ţării.
La sfârşitul celui de-Al Doilea
Război Mondial, în timpul
tratativelor pentru încheierea
unui armistiţiu, Iuliu Maniu a
fost de acord cu acţiunea
regelui de capitulare fără
condiţii, pe care o enunţase,
cu deplină inconştienţă
politică, paraliticul F. D. Roo-
sevelt, susţinut, de nevoie, de
Winston Churchill. Iuliu Maniu
dispunea de o staţie de radio
emisie-recepţie şi avea
legături directe cu Serviciile
Secrete britanice de la Istan-
bul, transmiţând chiar date de
ordin  militar. Jocul dublu pe
care l-a făcut, pe de o parte,
cu Mareşalul Antonescu şi,
pe de altă parte, cu trupa de
conspiratori în frunte cu im-
berbul rege Mihai I, a dus la
evenimentele tragice de la 23
august 1944, care ne-au co-
stat două treimi din Armata
de Front, făcută prizonieră
din cauza unui pretins
„Armistiţiu“, ilegal şi irespon-
sabil.

La începutul lunii au-
gust 1944, în urma negocier-
ilor cu Alexandra Kollontai,
ambasadoarea U.R.S.S. la
Stockholm, sovieticii
acceptaseră o mare parte a
condiţiilor puse de Mareşal.
Iniţierea negocierilor a venit
de la Stalin. Rusia Sovietică
ne cerea să negociem un
armistiţiu, iar Anglia ne cerea
criminala „capitulare fără
condiţii“. La 7 august 1944,

redutabilul gazetar care a
fondat şi a condus ziarul
Curentul, Pamfil Şeicaru, a
fost chemat de Mareşal la
Olăneşti şi înştiinţat că tre-
buie să plece, în câteva zile,
la Madrid, pentru a organiza,
în afara României, o cam-
panie de presă cu scopul de
a denunţa opiniei publice
internaţionale orice eventuală
încălcare a celor prevăzute în
acordul de armistiţiu care
urma să fie încheiat. La 10
august, Pamfil Şeicaru a ple-
cat în Spania şi şi-a continuat
cariera de comentator politic
până în anul 1980, când s-a
stins din viaţă, la 86 de ani,
dintre care ultimii 36 petrecuţi
în pribegie.

Răspunsul la
Convenţia de Armistiţiu,
favorabilă României, aşa
cum solicitase Ion Antonescu,
trimis de Stalin pe numele
Mareşalului, prin cifrul secret
al Ministerului de Externe, a
fost înmânat lui Iuliu Maniu
de către cei doi funcţionari
care coordonau activitatea
cifrului şi care erau membri ai
Partidului Naţional Ţărănesc
(Rădulescu-Pogoneanu şi
Niculescu-Buzeşti). Iuliu
Maniu nu a putut accepta ca
Mareşalul să fie autorul-
Valentin Manoliu - Dezvăluiri
uluitoare despre afectarea
României şi pârghia executo-
rie a planului de desprindere
a României de Germania.
Răspunsul primit de la sovi-
etici l-a predat regelui – care
fusese, tot timpul, o
marionetă –  şi a consimţit la
arestarea Mareşalului. La
aflarea veştii arestării
Mareşalului Ion Antonescu,
Stalin a fost surprins şi, prof-
itând de ocazie, a ocupat
Ţara şi a amânat semnarea
adevăratului armistiţiu până
la 12 septembrie, după ce
dusese în prizonierat circa
170.000 de militari.

Stalin trata un
armistiţiu cu şeful statului
român, Mareşalul Ion An-
tonescu, şi nu discuta cu
nişte complotişti, în marea lor
majoritate evrei şi români
„jidoviţi“. Nu trebuie uitat că
Iuliu Maniu era de religie
greco-catolică, iar în timpul
cât a fost închis în peniten-
ciarul de la Sighet a declarat
că îi pare rău că n-a trecut la
religia catolică. Este re-
gretabil că, la vârsta de 80 de
ani, când a decedat (5 febru-
arie 1953), a făcut o aseme-
nea declaraţie (cf. Constantin
C. Giurescu, Cinci ani şi două
luni în Penitenciarul din
Sighet, Editura Fundaţiei Cul-
turale Române, Bucureşti,
1994). Omul nu a înţeles nici
la vârsta de 80 de ani că
etapa premergătoare
iudaizării omenirii este catoli-
cismul. 

La procesul
Mareşalului, Iuliu Maniu, în
speranţa că îşi va salva
pielea, a fost un martor cu
două feţe. Fără să vrea,

„marele“ om politic Iuliu
Maniu a făcut jocul
duşmanilor Poporului
Român, abătându-se de la
jurământul pe care-l făcuse
când era reprezentant al
studenţimii: „Jur în faţa lui
Dumnezeu, pe conştiinţă şi
onoare, că îmi voi jertfi viaţa
pentru triumful cauzei
româneşti“.

Nu trebuie uitat nici
faptul că, după ocuparea
Nordului Ardealului, în urma
Dictatului de la Viena, din 30
August 1940, Iuliu Maniu a
organizat la Cluj o
manifestaţie de protest, dar la
care el nu a participat: s-a
fofilat, ca de obicei, şi s-a as-
cuns la Turda. Cei mai mulţi
dintre manifestanţi au fost
arestaţi de autorităţile
maghiare şi duşi în închisorile
din Budapesta. Câtă nedrep-
tate!

La procesul lui Emil
Dumitru Şteanţă, Secretarul
general al Batalionului de
Voluntari „Iuliu Maniu“, alături
de Nicolae Paliacu şi de
Gavrilă Olteanu, care au fost
iniţiatorii şi organizatorii
Mişcării SUMANELE
NEGRE, Iuliu Maniu a fost de
o laşitate deplină. Marele
„naţionalist“ Iuliu Maniu a de-
clarat la proces că nu l-a
văzut niciodată şi că nu l-a
cunoscut pe Dumitru
Şteanţă, deşi avusese multe
discuţii şi întâlniri cu el, iar
Batalionul de Voluntari îi
purta numele! Amănuntele
sunt date chiar de către Du-
mitru Şteanţă, în cartea sa
Am luptat în SUMANELE
NEGRE (Bucureşti, 2007).
Dumitru Steanţă a fost con-
damnat la muncă silnică pe
viaţă, la 18 noiembrie 1946,
şi eliberat prin Decretul de
graţiere nr. 5 din 1964.
Fenomenul SUMANELE
NEGRE a fost o mişcare
naţională, cu răspândire şi
susţinere în toate regiunile
ţării. Chiar şi mareşalul sovi-
etic Rodion Iarovievici Mali-
novski a încurajat această
acţiune şi a lansat, în presa
scrisă şi la postul de radio
BOD, apelul „Înrolaţi-vă pen-
tru eliberarea Ardealului!“

După eliberarea din
detenţie, Dumitru Steanţă a
fost în permanenţă urmărit,
persecutat şi nu i s-a permis
să ocupe nici o funcţie. A lu-
crat ca ospătar, şef de sală,
voiajor comercial, sau a pre-
stat muncă la domiciliu.
Aceasta şi din cauza
declaraţiei lui Iuliu Maniu la
procesul Batalionului de Vol-
untari „Iuliu Maniu“.

Dumitru Steanţă a
decedat într-un total anoni-
mat, la 21 decembrie 2007,
fiind înmormântat în Cimitirul
Străuleşti II, fig. 48, loc 447,
Bucureşti.

Câtă nedreptate a
avut de suferit Emil Dumintru
Şteanţă din partea acestui in-
divid, Iuliu Maniu, care, din
motive încă obscure, este

prezentat ca un mare om
politic! Totuşi, Dumnezeu a
făcut, într-un fel, dreptate. Şi,
ca să punem bomboana pe
coliva lui Iuliu Maniu – pe
care marele istoric Nicolae
Iorga îl prezintă ca pe un im-
postor –, trebuie etalat un
fapt recent semnalat în presa
postdecembristă despre
odioasa Ana Pauker. „A fost
acuzată de complot împotriva
siguranţei statului din
însărcinarea Cominternului.
Procesul s-a terminat cu con-
damnarea ei la 10 ani în-
chisoare, cu toate că toată
presa evreiească sau
iudaizată a României, mai
ales ziarele principale
Dimineaţa, Adevărul şi Lupta,
din strada Sărindar, i-au luat
apărarea şi au prezentat în-
treaga desfăşurare a proce-
sului ca pe o infamă
înscenare politico-
reacţionară, arătînd-o pe
Anna ca pe o martiră a
libertăţilor democratice.
Apărătorul ei n-a fost altul
decît şeful Partidului Naţional
Ţărănesc, Iuliu Maniu, care a
preluat voluntar apărarea şi a
pledat pentru achitarea ei
(s.n., V. T.). Aceasta n-a
servit, totuşi, la nimic. Anna
Pauker a trebuit să execute
10 ani de temniţă la în-
chisoarea militară din Râm-
nicu Sărat“ (cf. Fr.
Lenauheimer, „Anna Pauker“,
MEMORIA revista gândirii
arestate, nr. 2/2012, pag.
100). Dar în puşcărie avea să
stea doar patru EMIL
STEANTA - Am luptat în
Sumanele Negreani, pînă în
luna mai 1941, cînd, din or-
dinul Mareşalului Ion An-
tonescu, a fost dată
sovieticilor la schimb cu omul
politic român Moş Ion Co-
dreanu. La 5 noiembrie 1947,
Ana Pauker a fost numită
ministru de Externe şi vice-
prim-ministru al României,
fiind prima femeie din lume
care ajunsese în aceste
funcţii – apărînd chiar pe cop-
erta prestigioasei reviste
americane TIME. „În aceeaşi
lună, a pus să fie aruncat în
închisoare bătrânul
conducător al Partidului
Naţional Ţărănesc, Maniu, cu
următoarea frază lapidară:
«Maniu şi-a meritat odihna
pentru vârsta lui înaintată»“
(ibidem, pag. 104). Evident,
ca orice jidancă împuţită, Ana
Pauker s-a răzbunat pe
„apărătorul ei voluntar“, Iuliu
Maniu, fiindcă, la procesul ei
din 1936, nu o scăpase de
puşcăria meritată. Deci, Iuliu
Maniu a avut ce-a meritat,
pentru întreaga lui viaţă de
netrebnic.

(va urma)

●
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Cezar 
A. Mihalache

DDe data aceasta,
manipularea a răsuflat pe la
colţurile studiourilor de tele-
viziune. Ba, a „defectat” atât
de evident că scopul mas-
cat iniţial de perdeaua de
fum a diversioniștilor TV a
devenit limpede ca lumina
zilei: leii cămătarilor tre-
buiau, de fapt, să
umbrească pierderea
masivă de „lei” din econo-
mia națională, lei „asasinați”
în diferitele insolvenţe ale
momentului. Or, cum simpla
arestare a cămătarilor nu ar
fi putut genera o acoperire
mediatică de proporţii, la
adăpostul căreia guvernanţii
să mai vândă o dată blana
ursului din pădure, de-
turnând atenţia de la incen-
diarele subiecte economice
ale zilei, tranşate prin felu-
rite ordonanţe majoritar îm-
potriva românilor, s-a apelat
la un scenariu în care „relo-
carea” urşilor şi a leilor de
pe proprietatea fraților
cămătari să devină
chestiunea zilei. Iar „blana”
ursului, livrată poporului prin
mai multe canale de știri, ar
fi putut susţine cu brio conti-
nuitatea îndopării mediatice
în format „otevist”.

De fapt, poate nu s-
ar fi întrezărit nicicând
nălucile economice şi indus-
triale de dincolo de fumul
ştirilor de „Breaking News”
dacă preşedintele nu ar fi
gafat. Din nou… Căci, în
momentul în care Traian
Băsescu s-a lepădat de la
pupitrul administraţiei
prezidenţiale de feţele gu-
vernamentale şi politice pe
care nu mai suportă a le
vedea pe ecranele televi-
zoarele (iar cu ocazia asta
am aflat că preşedintele
chiar are timp să

urmărească posturile de
ştiri, un timp cel puţin egal
cu cel necesar premierului
pentru a se lăfâi pe
canapele diversilor „doreli”
de televiziune), lucrurile au
devenit suspecte. Şi cum al-
tfel când, uimire mare!, toc-
mai el s-a strepezit la
guvernanţi cu avertismentul
ca nu carecumva „să ne
trezim cu industria
siderurgică tăiată şi vândută
la fier vechi”. Iar dincolo de
ipocrizia aceluia care dat la
fier vechi o flotă întreagă,
dar care vine acum să ne
dea lecţii de patriotism eco-
nomic, trebuie să
consemnăm o realitate
tragică. Pentru că nu doar
platforma industrială de la
Oltchim ori combinatele
deţinute de Mechtel sunt pe
cale a deveni istorie, pe
eşafodul celor peste 1200
de fabrici distruse în două
decenii de „capitalism”, ci și
ultimele mari structuri eco-
nomice ale țării.

Și am fost și în
aceste zile în fața unei
manipulări ordinare (nici
măcar de scenarii bine con-
turate nu mai avem parte!),
prin care ţara era împinsă
să trăiască emoţional dez-
baterile şi zbaterile despre
locul şi felul în care urma a fi
atârnată blana urşilor de
Rahova (deveniţi, din
dansatori în zgarda ţiganilor,
animale de companie pen-
tru „rromii” care împănează
sufletele timide ale datorni-
cilor!), timp în care, la Mech-
tel Câmpia Turzii, se
spărgeau de zor geamurile,
iar la Oltchim se mai con-
semna o listare pentru o vi-
itoare executare silită.

Suntem contempo-
rani unei situații dramatice,
de cumpănă, chiar, pentru
viitorul economic al țării.
Căci, în vreme ce pe unele
porţi de fabrici intră deja ex-
ecutorii, iar pe altele ies

ţâfnoşi vorbitorii unor com-
panii cu profituri nete demne
de „Guiness Book” pentru a
ne ameninţa cu dezmem-
brarea unor facilităţi, pe
porţile celor mai multe plat-
forme industriale, azvârlite
în colaps, se înghesuie
muncitorii pentru a mai primi
măcar un mănunchi de
bonuri de masă.

Astăzi, industria a
fost pusă pe butuci. Mai
ființează doar acele structuri
industriale legate ombilical
de zonele de exploatare a
resurselor naturale. Iar dacă
marinarul mai saltă câte un
colţ al batistei de 
pe ţambalul industriei
românești, o face doar pen-
tru a-i face lui Victor Ponta
zile grele la vânzarea de
ţară. Măcar să se chinuie şi
el cu artificiile pe care a tre-
buit să le inventeze Traian
Băsescu în clipa în care a
vândut flota (cu atâta în-
demânare că nici iniţialele
de fost ministru nu i se mai
găsesc pe acte)! Mai ales
că, faţă de facilităţile ce
urmează a fi „reorganizate”,
distrugerea Oltchim-ului şi a
fostelor combinate
aparţinând Mechtel va
părea doar o glumă.

Şi nu este vorba
doar de programul de con-
cediere a angajaţilor din
companiile sectorului ener-
getic, „dosar” de pârjol 
ieşit la lumină 
din neglijenţa ministrului
economiei. Ci de o de-
valizare programată în inter-
valul 2013-2018. Când, deşi
premierul se jură că nu va fi
aşa, se vor decapitaliza, mai
întâi de resursa cea mai
importantă, cea umană,
companie după companie.
Pentru că aşa s-au destruc-
turat şi ceilalţi coloşi: întâi
au fost daţi afară specialiştii,
iar când roțile au început să
scârţâie, trenul economiei şi
industriei fiind gata să sară

de pe şine (şi nu doar el!), s-
a declarat falimentul ca ur-
mare a imposibilităţii de a
mai asigura activitatea în
condiţiile şi normele de
siguranţă specifice domeni-
ului respectiv.

Așadar, dintr-o
eroare, pe site-ul ministeru-
lui Economiei, a apărut
strategia de „reorganizare”
a mai multor unități. Ul-
timele. Complexul Energetic
Hunedoara, Societatea
Naţională de Închidere Con-
servare Mine Valea Jiului,
Compania Naţională a Ura-
niului, Complexul Energetic
Oltenia, Societatea
Naţională a Sării, Soci-
etatea Naţională a Huilei
Petroşani, Regia Autonomă
pentru Activităţi Nucleare
Drobeta-Turnu Severin,
Compania Naţională a
Cuprului, Aurului şi Fierului
Minvest Deva, Societatea
Naţională a Cărbunelui, Ter-
moelectrica, Electrocentrale
Grup și Transelectrica…

Şi chiar dacă pre-
mierul s-a jurat, mai întâi, că
nu este vorba de un proces
„de azi pe mâine”, apoi iar s-
a jurat că, de fapt, nici nu
avea habar despre acest
proiect (!), în lista compani-
ilor din documentul de care
nu avea habar (dar care
avea deja forma unui
proiect de ordonanţă de
urgenţă!), se regăsesc toc-
mai companiile care
urmează la privatizare. Ul-
timul mare tun: societăţile
care gestionează resursele
ţări, de la metale preţioase,
uraniu și cupru, la cărbune
și sare…

Un proiect în care
„restructurarea şi reorgani-
zarea” sunt atât de impor-
tante încât majoritatea
măsurilor vizează acor-
darea de ajutoare viitorilor
şomeri şi nu se prevede
nimic despre posibilităţile de
salvare a companiilor, prin

refinanţări, conversia datori-
ilor în acţiuni, derogarea de
la restricțiile UE și acor-
darea de ajutoare. Proiectul,
retras între timp de pe site-
ul ministerului, prevedea
doar concedieri, grija
guvernanţilor fiind doar
aceea de a arunca nişte
firimituri viitorilor şomeri.
Pentru a distrage atenția
(lor, dar mai ales societății!)
de la procesul de înstrăinare
a resurselor naturale ale
României.

Şi atunci, nu ar tre-
bui să ne întrebăm 
dacă simulacrul privatizării
„Oltchim” nu a avut ca scop
tocmai identificarea acelor
soluții de reorganizare pe
care guvernanţii să le evite,
în cazul unor oferte venite
din partea unor investitori,
pentru a asigura destruc-
utarea companiilor?
Închiderea celor „neînsem-
nate”, dar, cel mai grav, vân-
zarea cu tot cu resurse, așa
cum s-a încercat în cazul
companiei „Cuprumin”?

În acest fel, Victor
Ponta ar putea deveni pre-
mierul care va reuși să dez-
integreze cele două sisteme
economice ale țării. Cel pri-
vat, redimensionat la minim
(prin impozite, taxe şi
autoriații de tot felul) pentru
a nu se ivi investitori auto-
htoni care să se implice în
salvarea companiilor din
marea industrie de altădată
a ţării, iar cel „de stat”, deza-
gregat pentru ca nici cel mai
excentric investitor să nu
mai fie interesat. Şi nu este
puţin probabil ca îndemnul
pe care premierul l-a trans-
mis englezilor, „Veniţi în
România, beţi o bere!”, să
ajungă și pe fluturaşul
indemnizaţiilor de şomaj a
miilor de angajaţi ce vor fi
disponibilizaţi…
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Dan
Tănasă

PPrimarul (român!) al
municipiului Târgu Mureș,
PDL-istul Dorin Florea, a
lansat un apel pe Facebook,
în limbile română și maghiară,
prin care îi îndeamnă pe
susținătorii așa-zisului ținut
secuiesc să militeze pentru
desemnarea municipiului
Târgu Mureș ca viitoare
capitală regională.

Apelul lui Florea către
români și maghiari ar fi de
lăudat dacă primarul unui mu-
nicipiu important din România
nu ar legitima invenția re-
vizionismului maghiar a așa-
zisului ținut secuiesc. Întocmai
ca extremiștii maghiari din
UDMR, PCM, PPMT sau alte
organizații civile sau politice

maghiare, și chiar întocmai ca
dementul antisemit Csibi
Barna, Florea are alergie la
utilizarea denumirii oficiale a
zonei județelor Covasna,

Harghita și Mureș și utilizează
sintagma ”ținutul secuiesc”,

transformându-se astfel într-o
veritabilă goarnă a revizionis-
mului maghiar care militează
pentru autonomia teritorială a
maghiarilor din Covasna,

Harghita și Mureș și pentru
epurarea etnică a românilor

din această zonă.
Este evident că Flo-

rea nu poate fi acuzat de
prostie. Un om politic la vârsta
lui ar fi trebuit să aibe minime
cunoștințe despre istoria mu-
nicipiului pe care îl conduce
vremelnic dar și despre
evoluția în timp a pretențiilor
Ungariei cu privire la Transil-
vania, parte a României care
cuprinde și municipiul în care
primar este Dorin Florea. Aș fi
vrut să-l văd pe Florea la fel
de vocal și în chestiunea
situației disperate a românilor
din Covasna și Harghita,
supuși unui proces violent de
epurare etnică chiar de către
cei la care Florea face apel. 

Evident că nu l-am
văzut și nici nu-l voi vedea
vreodată. Dacă ai ales să le-
gitimezi, chiar și pe o rețea de
socializare, o sintagmă

inventată de revizionismul
maghiar pentru a desena un
teritoriu din care România și
românii să dispară în timp
înseamnă că nu ești altceva
decât un trădător abject al
neamului din care, din păcate,
faci parte.

Nu există, domnule
primar Florea, niciun ținut se-
cuiesc. Nu a existat niciodată
în istoria acestor locuri vreun
ținut al secuilor, domnule pri-
mar. Secuii au fost colonizați
în această zonă de către
maghiari, domnule primar.
Există în această zonă doar
județele Covasna și Harghita.
Iar în aceste două județe nu
maghiarii, ci culmea (!!!),
românii sunt discriminați,
domnule primar.

●


