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„Cel mai mare orator e acela

care spune mai puţin şi

sugerează mai mult.” 

- N. Iorga
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Un cui în talpa puterii...Un cui în talpa puterii...

Cezar 
Adonis Mihalache

MMonitorizând  toate
aberaţiile legislative ale par-
lamentului şi abuzul de
ordonanţe dinspre Guvern,
organizaţiile non-guverna-
mentale s-au transformat în
ultima vreme într-un
adevărat cui în talpa unei
puteri care vrea să
strivească normele statului
de drept, constituindu-se
într-o portavoce de difuzare,
prin mass-media şi plat-
formele virtuale sau, direct,
prin parteneriatele cu struc-
turile similare internaţionale,
a abuzurilor actualei puteri.

În fapt, majoritatea
abuzurilor unei guvernării
ajung la urechea opiniei pub-
lice şi a „străinătăţii” tocmai
prin intermediul asociaţiilor şi
fundaţiilor, ONG-urile deter-
minind practic instituţiile pub-
lice să accepte principiul
transparenţei, punând o pre-
siune continuă peste o put-
ere cu vădite tendinţe, dacă
nu de abuz direct, cel puţin
de refuz de comunicare. Iar
un ONG deranjează! 

Deranjează când,
funcţionând „paralel” unei
structuri instituţionale, trage
semnale de alarmă 
când organizaţiile statului
derapează.

Este ceea ce s-a în-
tâmplat şi cu actuala putere,
monitorizată şi „reclamată”
de numeroase asociaţii pen-
tru derapajele apoi excesele
sale. Bunăoară, abuzurile
guvernanţilor asupra presei
au fost relevate de ONG-
urile de media, presiunile
politice de cele cu 
profil de „implementare a
democraţiei”, aberaţiile din
alte sectoare find „taxate” de
asociaţiile din domeniu. Şi nu
trebuie să ne gândim decât
la activitatea ONG-urilor de
mediu care au reuşit să pună
„tălpi” multor abuzuri ale min-
isterelor pentru a înţelege cât
de mult poate strica o
asemenea organizaţie pla-
nurile clicilor aflate la putere!

De aceea, pro-
movarea de către actualul
parlament a unei legi care
impune schimbarea denu-
mirii asociaţiilor şi fundaţiilor
care au titulaturi „similare”
celor ale unor instituţii 
sau structuri profesionale
trădează din capul locului
intenţia puteri de a „asana”
zona non-guvernamentală.
O reducere la tăcere care ar
urma să se facă pe parcursul

a doi ani, prin prevederea
radierii acelor ONG-uri (in-
diferent de anul înfiinţării)
care refuză să se con-
formeze „normelor” puterii de
modificare a titulaturii.

O lege pe care cel
mai nedemocratic parlament
post-decembrist a adoptat-o
în contextul în care UE
translatează din ce în ce mai
mult drept decizional
asociaţiilor şi fundaţiilor,
prevăzând chiar ca fondurile
europene destinate anumitor
sectoare să se acorde
nedisciminatoriu, atât spre
structurile „de autoritate” ale
statului, cât şi asociaţiilor
care fiinţează având acelaşi
obiectiv. Şi poate că şi
acesta este un scop al felu-
lui ascuns prin care parla-
mentul puterii s-a
încrâncenat să adopte
această aberaţie legislativă.
Pentru că, dacă într-un sec-
tor nu mai fiinţează ONG-uri
care să reclame fondurile cu-
venite, atunci ar rămâne mai
mult pentru baronii, nu?!

În mod evident, însă,
principalul scop al trecerii
prin maşina de vot fără per-
sonalitate a parlamentului a
acestei legi a fost acela de a
mai monta o rotiţă hidosului
mecanism prin care puterea
vrea să elimine separaţia
puterilor în stat, să încalece
justiţia, să creeze un cvasi-
monopol decizional, lipsit de
o minimă transparenţă a ac-
tului guvernamental. Iar
legea care obligă asociaţiile
şi fundaţiile să-şi revizuiască
denumirile, sub sancţiunea
dizolvării, lege pe care
preşedintele Băsescu a
trimis-o la CCR (ceea ce nu
înseamnă că instituţia în
cauză îi va și da dreptate, ci,
politic privind, s-ar putea să
treacă peste toate aberaţiile
legii!) copiază, cum altfel?!,
celebra ordonanţă a lui
Adrian Năstase privind nu-
mele firmelor. Actul care im-
punea obţinerea de avize
pentru dreptul de a folosi de-
numirile de „naţional”, „româ-
nesc” sau identităţi de tipul
„instituţie” etc. Dar, ceea ce
a ieşit acum din parlamentul
lăcătuşului Zgonea şi al
repetentului Antonescu este
de o grosolănie juridică
revoltătoare! Pentru că (şi
am ajuns să comparăm
prezentul cu sursa răului ac-
tual!), Adrian Năstase a pro-
movat o ordonanţă care
respecta principiile statului
de drept. Pe când, legea
privind ONG-urile încalcă
atât separaţia puterilor în stat

(un act al parlamentului
ajungând să anuleze
hotărârile date de instanţe!),
cât şi principiul
neretroactivităţii unei noi legi,
dar, mai ales, subminează
autoritatea unei instanţe şi a
autorităţii hotărârilor
judecătoreşti. Care prin
obligaţia ONG-urilor de 
a-şi schimba denumirea
stabilită printr-o hotărâre
judecătorească nu mai sunt
definitive şi irevocabile!

Astfel, obligarea
asociaţiilor, fundaţiilor şi
federaţiilor de a-şi modifica
denumirea (pentru că aşa
vrea Puterea; să nu se mai
creeze confuzii de nume cu
`autorităţi sau instituţii pub-
lice” sau cu `denumirea
oricărei structuri profesionale
constituite în baza legii”) va
desfiinţa toate deciziile
instanţelor şi va anula rapor-
turile juridice stabilite cu re-
spectarea condiţiilor din
vechea lege.

Or, trecând peste
faptul că obligarea unei
asociaţii/fundaţii de a-şi
schimba denumirea după
normele dorite de noua put-
ere, îi va afecta acesteia no-
torietatea, anulând practic
toată activitatea din ultimii 24
de ani, se pune întrebarea
cum îşi va mai putea
desfăşura aceasta activi-
tatea în condiţiile în care nu
mai are siguranţa existenţei
ei, putând fi dizolvată în orice
moment pentru elemente ce
ţin de actul înfiinţării (precum
denumirea), adică tocmai de
acele elemente pe care o
instanţă judecătorească le-a
atestat ca irevocabile? Cum
vor mai putea ONG-urile să
participe la concursuri pentru
finanţarea de proiecte dacă
vor fi în permanenţă sub
ameninţarea dizolvării şi a
radierii?

Şi nu este de glumă!
Daca nu vom face ceva, vom
ajunge ca acelaşi parlament
să mai dea o lege prin care,
nu numai să se desfiinţeze
raporturile juridice consfinţite
prin hotărâri judecătoreşti,
dar care să şi oblige fundati-
ile şi asociaţiile să nu mai
poarte denumiri istorice sau
de personalităţi!

●

Gafă sau minciună? Gafă sau minciună? 

Victor
Nafiru

UUna dintre ultimele
informaţii semnate de echipa
de comunicare a premierului
se referă la faptul că, în a
treia zi de Crăciun, Victor
Ponta a luat masa la
Săvârşin cu Majestatea Sa
Regele Mihai. Pentru a fi şi
mai convingători, slujbaşii
plătiţi din banii statului au po-

stat pe Facebook, acolo
unde a apărut şi informaţia, o
fotografie cu cei doi. Câteva
ore mai târziu aveam să
aflăm că, la palatul regal, nici
vorbă de rege şi regină.
Poate doar pe tabla de şah. 

A fost, în schimb,
Principesa Margareta şi
Principele Radu, dar asta e
cu totul altceva. Poza cu fos-
tul suveran şi premierul
României a fost retrasă între
timp, însă nu înainte ca ea să
fi fost văzută de foarte mulţi
români.

Unii ar spune că este
vorba de o mare gafă, în sen-
sul că cei care au postat pe
Facebook au făcut-o în baza
unui comunicat de presă
remis înainte de întâlnirea
propriu-zisă. Ar fi trebuit să
fie şi regele, însă ceva s-a în-
tâmplat, iar postacii nu au
aflat că acesta plecase din
ţară.

Este o explicaţie
puerilă, demnă de un ziarist
şi de o presă de doi bani, şi
nicidecum de profesionişti,
cum aş vrea să cred că sunt
cei din anturajul lui Victor
Ponta. Cu astfel de scuze,
dacă ele vor apărea, nu ar fi
exclus ca, mâine-poimâine,
să fim serviţi şi cu alte
gogomănii de acest gen.

Personal, nu cred că
a fost vorba de o gafă sau de
o proastă comunicare, ci de
o minciună impardonabilă la
acest nivel, de o altă intoxi-
care mediatică, care le în-
trece pe toate cele de până
acum. Este foarte grav că s-
a întâmplat aşa, iar acest
lucru ne aminteşte de anii

’90, şi chiar sfârşitul lui ’89,
pentru că şi atunci, ca şi
acum, cei ce ne conduceau
încercau să ne manipuleze
în acelaşi mod ordinar.

În mod normal, per-
soana sau persoanele din
anturajul lui Victora Ponta
care au dat pe goarnă o ast-
fel de informaţie ar trebui să
demisioneze, dacă nu au
făcut-o până acum, iar pre-
mierul să-şi ceară scuze pen-
tru asta. Sunt convins că nu

o vor face şi se vor găsi des-
tui care să se întrebe ce
atâta tevatură pe seama unui
caz ca acesta. Ba, mai mult,
ar fi în stare să-i dea apă la
moară premierului care, iată,
animat de cele mai recon-
ciliante gânduri, a dorit să se
întâlnească cu regele.

Dincolo de ce
explicaţile şi scuzele însăilate
de susţinătorii lui Ponta şi de
glumele ce vor apărea pe
tema asta, este clar că ceea
ce s-a întâmplat este foarte
grav, pentru că infomaţia nu
a venit „pe surse“, ci cât se
poate de oficial, verficată şi
răsverificată înainte de a
ajunge la români. Oricum ai
da-o, Victor Ponta a picat
prost în această poveste de
iarnă în care s-a visat cu
regele la masă.

De acum încolo,
până şi suporterii săi vor tre-
bui să fie foarte atenţi cu ast-
fel de ştiri, căci altfel cine ştie
ce ghiduşii vor mai face cei
care au grijă să-l facă pe pre-
mier mai frumos şi mai
deştept decât este în reali-
tate, mai interesant şi mai
înţelept ca de obicei.

●
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„Următorul act de demnitate este recunoaşterea oficială a ocupaţiei Basarabiei şi„Următorul act de demnitate este recunoaşterea oficială a ocupaţiei Basarabiei şi
lichidarea consecinţelor Pactului Molotov-Ribbentrop”lichidarea consecinţelor Pactului Molotov-Ribbentrop”

Gabriel
Gherasim

- Stimată doamnă
Pavlicenco, ne întâlnim la
amurgul anului 2013, la fel
cum ne-am întâlnit la în-
ceputul acestui an - pe calea
interviului. Ne-aţi putea oferi
un sumar a ceea ce a însem-
nat anul 2013 pentru Basara-
bia şi pentru poporul român
în general?

- Pot spune cu
satisfacţie că, pentru
mişcarea unionistă, anul
2013 a fost unul pe potriva
anului 2012, cînd – pentru
prima oară în două secole –
s-au ridicat mii de oameni la
manifestări pentru Unire pe
ambele maluri ale Prutului,
comemorînd 200 de ani de
ocupaţie ruso-sovietică. În
anul 2013, au continuat
acţiunile unioniste care, după
doi ani de prezenţa curajoasă
în public, acestea au impus o
abordare mai serioasă a per-
spectivei de refacere a unităţii
naţionale, prin unificarea
celor două state româneşti.
Astfel, se ridică, încet, tabu-ul
de pe subiectul Unirii, după
ce – o perioada îndelungată
– a rămas sub şapte lacate
sau a fost tratat ca o aspiraţie
marginală, extremistă,
neobişnuită, nepermisă şi
chiar inimaginabilă, tratată, în
cel mai bun caz, ironic. Acum
trezeşte, mai curînd, reacţii
nervoase din partea celor ce
răspund comandamentelor
din Est, din partea celor ce ne
ţin în continuare sub
ocupaţie.

Pe 28 iunie, Consiliul
Unirii a desfăşurat o mani-
festare de demnitate
naţională, la care, într-o,
vineri, pe o căldură
insuportabilă, am comemorat
trista zi din istoria României şi
a Basarabiei, am defilat pe
Bulevardul Ştefan cel Mare şi
Sfînt şi am sfinţit Piaţă Marii
Adunări Naţionale, pîngarită
pe 9 mai 2013 de către clica
rusească în frunte cu
obraznicul Dmitri Rogozin,
reprezentantul lui Putin pen-
tru Transnistria, care a venit
la Chişinău să ne spună în-
cotro să mergem politic şi
strategic. Vreau să spun că
doar unioniştii au protestat, în
acest an, contra vizitelor mi-
sionarilor Rogozin şi Kirill ai
Kremlinului. Tot pe 28 iunie a
fost înmormîntat şi poetul-
martir Dumitru Matcovschi,
cel care a fost în primele rîn-
duri ale Mişcării de
Renaştere Naţională. Mem-
brii Consiliului Unirii i-au adus
un omagiu, inclusiv în cadrul
unei slujbe oficiate de un
sobor de preoţi de la Mitropo-
lia Basarabiei în faţa Acade-
miei de Ştiinţe, unde se afla
corpul neînsufleţit al celui ce
a avut curajul de a lupta
mereu pentru adevăr. Apoi,

membrii Consiliului Unirii s-au
întîlnit la Marşul de la
Bucureşti, pe 20 octombrie,
unde au trăit clipe înălţătoare
de solidaritate românească,
acţiunea avînd menirea să îi
încurajeze pe guvernanţi să
ia în dezbatere iniţiativa
legislativă pentru care Plat-
forma civică “Acţiunea-2012”
a adunat 117 mii semnături şi
care cere implicarea majoră a
Statului Român pentru a
îmbunătăţi statutul
basarabeanului în dreapta
Prutului. De asemenea, în
2013 Consiliul Unirii a
pregătit un pliant într-un tiraj
mare, în care arată avanta-
jele Unirii faţă de menţinerea
statului falimentar Republica
Moldova sau de aderare la
Uniunea ruso-asiatică
inexistentă, zisă vamală.

Pentru 1 Decembrie,
Ziua Naţională a tuturor
Românilor, Consiliul Unirii a
încercat, aşa cum face al
treilea an, să unească toate
forţele unioniste pe platforma
comună proUnire şi putem
constata cu bucurie că am
reuşit, împreună cu Platforma
civică ”Acţiunea-2012”, cu
alte forţe ce pledează pentru
reîntregirea neamului, să
facem o manifestare extrem
de spectaculoasă, denumită
”În Cerc Unim Guvernul”,
făcînd un lanţ de oameni care
s-au apucat de mîini şi au
încercuit Guvernul de la
Chişinău printr-un lanţ uman
unionist. Am vrut să
demonstrăm, prin această,
că suntem solidari românii de
pe ambele maluri ale Prutului
în jurul Guvernului, ca expre-
sie a voinţei basarabenilor, ce
ar trebui să le dorească
binele acestora şi să
acţioneze pentru reîntregirea
naţiunii române, pentru a de-
vein mai repede parte a
NATO şi UE. 

Au venit circa 2000
de oameni, numărul
participanţilor la asemenea
acţiuni creşte constant şi am
reîntîlnit o mulţime de intelec-
tuali români din Basarabia
care au răspuns optimist şi
încrezător îndemnului
unioniştilor.

De asemenea, Con-
siliul Unirii a exprimat mereu
poziţii faţă de evenimentele
majore şi importante din Re-
publica Moldova, cum ar fi
summit-ul de la Vilnius. Con-
siliul Unirii a apreciat para-
farea acordurilor asociative
cu UE ale Chişinăului, dar a
considerat şi consideră că
cea mai scurtă cale de ader-
are la NATO şi UE pentru al
doilea stat românesc este
Unirea cu România şi, de
aceea, Consiliul Unirii a
adresat o Scrisoare-deschisă
Preşedintelui Nicolae Timofti,
solicitîndu-i o poziţie orientată
extrem de energic şi dinamic
spre apropierea cît mai
strînsă a celor două state
româneşti, mergîndu-se spre

omogenizarea spaţiului so-
cial, cultural, spiritual, 
mediatic, economic, militaro-
strategic, politic.

Putem constata cu
satisfacţie poziţia evoluată a
Preşedinţilor celor două state
româneşti, Traian Băsescu şi
Nicolae Timofti, în privinţa
unionismului şi românismului.
Astfel, Băsescu, cel care mai
înainte vorbea de abordarea
problemei naţionale prin con-
ceptual “o naţiune – două
state”, acum a spus şi la
Chişinău, şi la Bucureşti, de-
spre Unirea pe care trebuie
să ne-o dorim efectiv şi care
poate deveni obiectiv naţional
al României, iar Timofti a re-
cunoscut identitatea
lingvistică românească a
basarabenilor şi identitatea
românească a statului Re-
publica Moldova.

Incontestabil, decizia
Curţii Constituţionale privind
restatuarea, la locul adecvat,
de document fundamental
pentru Constituţie, a
Declaraţiei sfinte de
Independenţă a basarabe-
nilor, a început să reaşeze lu-
crurile dureroase pentru noi,
românii din stîngă Prutului,
umiliţi şi după proclamarea
Independenţei, printr-o clasa
de politicieni vînduţi Kremlin-
ului.

Pentru Republica
Moldova, anul 2013, fără
nicio îndoială, este unul al
speranţei, în pofida tuturor
problemelor majore legate de
corupţie, injustiţie, sărăcie,
nedreptate. Este anul
parafării documentelor aso-
ciative cu UE şi, acum, de-
pinde de presiunea pe care
societatea şi factorii europeni
vor dori şi vor putea să o
pună pe decidenţi, să nu
păţim că Ucraina, în faţă at-
acurilor necruţătoare şi abile
ale Rusiei. Noi, unioniştii,
fiind adevăraţii eurointegristi,
desigur, am fi dorit că Put-
erea, care se pretinde ca
democratică, să obţină coez-
iunea societăţii şi a forţelor
proeuropene după modelul
Declaraţiei de la Snagov,
România, din 1995, cînd
toate forţele politice şi-au
sumat obiectivul euroatlantic,
însă la noi nu există o
asemenea tratare serioasă a
imperativelor naţionale, care
nici nu se cunosc definitive,
de aceea manifestările Put-
erii, pînă la parafare, dar, mai
ales, după, rămîn jalnice, re-
gretabile şi chiar lamentabile,
pentru că se manifestă ca tot
mai antiunioniste. Remarcăm
activizarea clasei politice din
România în privinţa Repub-
licii Moldova, vizite impor-
tante făcute, declaraţii privind
Unirea, chiar fiind, poate,
diferite, dar este important ca
această aspiraţie devine tot
mai abordată în declaraţiile
politicienilor.

Am mai remarca,
pentru Puterea din R.

Moldova, că ar fi bine să
devină tolerantă faţă de drep-
tul românului la aspiraţia să
de reîntregire a neamului, în
temeiul Constituţiei, în
temeiul Declaraţiei de
Independenţă, al libertăţii de
exprimare, pentru că şi
Curtea Constituţională a stat-
uat, în ultimii trei ani,
împreună cu justiţia
naţională, dreptul de a se
vorbi de Unire, de a avea în
clipuri electorale acest obiec-
tiv, de a avea în program şi
Statut acest scop şi de a
pretinde/cere lichidarea
consecinţelor Pactului crimi-
nal Ribbentrop-Molotov, de-
clarat ca atare de Guvernele
lumii, inclusiv de cel de la
Chişinău. Partidul Naţional
Liberal a făcut mult în
reaşezarea mai multor
abordări în mod corect
constituţional, conform
Declaraţiei de Independenţă
şi Convenţiei Europene a
Drepturilor Omului. Următorul
adevăr şi gest de demnitate
este recunoaşterea oficială a
ocupaţiei Basarabiei şi lichi-
darea consecinţelor Pactului
Molotov-Ribbentrop. Unii
guvernanţi încearcă acum să
tragă o linie de demarcaţie
inadecvată şi dubioasă între
proeuropenism şi pro-
românism/unionism, ceea ce
este total fals. Pretinşii proeu-
ropeni pragmatici nu doresc,
de fapt, integrarea în Europa,
dar o spun pentru că R.
Moldova primeşte mulţi bani
din Vest. Integrarea în NATO
şi UE o doresc cel mai sincer
unioniştii, care o spun de-
schis şi consideră că fericirea
poporului român nu rezidă în
a suporta atîţia demnitari şi
funcţionari hrăpăreţi şi
dezinteresaţi de soarta
cetăţeanului, ci în a avea o
bunăstare şi un viitor, lucruri
pe care le poate oferi numai
un stat suveran, independ-
ent, membru al NATO şi UE,
precum e Țara noastră
România.

- Ce înseamnă faptul
că limba română este
considerată limbă de stat
pentru Republica Moldova?

- Limba română este
limbă de stat din 31 august
1989. Cu două zile înainte de
adoptarea acelor hotărîri is-
torice, privind limba
moldovenească drept limba
de stat şi a grafiei latine, am
editat, împreună cu publicis-
tul Vlad Pohila, cărţulia “Să
citim, să scriem cu litere la-
tine”, care a servit drept prim-
manual pentru a se trece la
limba română. Îmi pare rău
că mama mea, care a predat
română, numită în perioada
sovietică ”moldovenească”,
nu a apucat cu doar doi ani
aceste vremuri. 

Numai că forţele im-
periale ruse au avut mereu
grijă să devieze mersul nor-
mal al lucrurilor în Basarabia
şi, de aceea, după procla-

marea Independenţei, au op-
erat prin servilii lor comploturi
şi scenarii care să ne
oprească din mersul de care
au dat dovadă balticii.

De aceea, este ex-
trem de important că avem
acum o Curte Constituţională
ce a redat demnitate
românească acestui pămînt
şi acestei societăţi, prin de-
cizia de a restatua Declaraţia
de Independenţă pe soclul
identităţii româneşti, fiind o
revenire la Mişcarea de Elib-
erare şi Renaştere naţională,
după 23 de ani… Şi este
foarte regretabil să vedem
politicieni cu studii în Româ-
nia, care fac declaraţii aber-
ante contra limbii române,
care e limba noastră nativă şi
dintotdeauna. Frică şi logică
celor care se opun identităţii
noastre autentice şi veridice
– româneşti – este că, după
recunoaşterea limbii drept
românească, se va
recunoaşte că suntem
români toţi cei peste 80 la
sută din cetăţeni, după care
românii, dar şi alogenii
integraţi, se vor întreba de ce
nu suntem într-un stat, ca şi
germanii. Însă de ce te temi
(şi încă fără motiv), nu scapi.

De aceea, oricum,
spre asta se merge şi trebuie
să ne pregătim. Sperăm să
punem capăt acestei situaţii
fals dilematice. Dar este
adevărat că trebuie să
rezistăm în faţă atacurilor
Moscovei, pe care statuarea
Declaraţiei de Independenţă
drept cel mai important act
fondator al statului o scoate
din sărite şi se teme să nu ne
refacem unitatea naţională
românească, ajungînd aici,
peste Prut, trupele NATO,
ceea ce o va forţa să îşi
retragă armata şi arsenalele
prin care ne ţine sub
ocupaţie. 

Ca preşedinte al PNL
din Basarabia, ca unul dintre
coordonatorii Consiliului
Unirii, intenţionăm să
identificăm formula prin care
să resolicitam atitudinea
Curţii Constituţionale faţă de
poziţiile-cheie din Declaraţia
de Independenţă, care
devine parte a Constituţiei, în
ceea ce priveşte statutul de
ocupaţie al celui de-al doilea
stat românesc şi lichidarea
consecinţelor Pactului crimi-
nal Molotov-Ribbentrop, prin
care au fost distruse vieţile
unor generaţii întregi, rupte
prin generaţia bunicilor de
Patria-Mamă, România.

(urmare în pg a 4-a)
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- Cine au fost pro-
motorii limbii române 
în Declaraţia de
Independenţă, cărora le
rămânem îndatoraţi, şi cine
au fost promotorii 
“limbii moldoveneşti” din
Constituţie, care s-au
acoperit de ridicol de-a lun-
gul decadelor, până la cul-
minarea în infama fiţuică de
“dicţionar moldo-român”?

- Limba română în
Declaraţia de Independenţă
a fost inclusă de deputaţii
români, avînd conştiinţa
adevărului lingvistic, ca şi
de scriitorii şi oamenii de
ştiinţă ce au promovat den-
umirea corectă a limbii
noastre în acest act de
maximă importantă, la care,
din cîte mai cunoaştem, au
participat şi diplomaţi de la
Bucureşti, deoarece după
proclamarea Independenţei
celui de-al doilea stat româ-
nesc relaţiile Chişinău-
Bucureşti erau mai calde
decît acum. Printre
basarabenii care au con-
tribuit la textul Declaraţiei de
Independenţă, din cîte ştim,
au fost academicianul
Alexandru Mosanu, scriitorii
şi cercetatorii Valeriu Matei,
Vasile Nedelciuc, juristul
Tudor Panţîru şi alţii, toți
fiind personalităţi puternice,
afirmate în spaţiul româ-
nesc. Aurel Preda a venit la
Chişinău pe 25 august
1991, la cererea prietenului
sau Vasile Nedelciuc, cu
care colaborase în timpul
Conferinţei. El nu a avut
mandat... în scris, însă in-
teresele supreme ale statu-
lui i-au fost – aşa cum
spune - mereu în sufletul de
diplomat român şi era
conştient că Moscova a
gândit că independenţa va
întârzia Unirea Basarabiei
cu Ţară. Ceea ce a şi fost,
de fapt. Revenind la între-
barea cine a contribuit la
elaborarea Declaraţiei de
Independenţă, Aurel Preda
ne vorbeşte de cinci-şase
personalităţi politice, între
care d-nii Nedelciuc şi
Matei, şi colegul venit de la
Bucureşti, Valentin Stan, şef
de cabinet în MAE al lui
Marcel Dinu. Declaraţia de
Independenţă din 27 august
1991 nu a fost opera unor
străini, ci tot a unor români.
Şi nu contează că au fost de
la Chişinăul de pe Bac sau
de la Chişinăul de pe Cris.
Important e că documentul
reflectă interesul şi instinctul
naţional al Basarabiei - ne
spune Aurel Preda într-un
interviu extrem de preţios,
publicat în cotidianul
naţional ”Timpul”.

Cât priveşte cine 
a introdus ”lim-
ba moldovenească” în
Constituţie, desigur, e vorba
de Clanul Lucinschi şi
Clanul Voronin, care, din
păcate, conduc şi azi Re-
publica Moldova şi e posibil
să pregătească scenarii că
să conducă în continuare.
Asta e nenorocul şi
slăbiciunea noastră, iar
lipsa unei identităţi clare a
populaţiei conduce şi la frică
- în faţă guvernanţilor - a
pretinsei societăţi civile şi,
de aceea, suntem păscuţi
continuu de pericolul re-
moldovenizarii în stil stalin-
ist, adică de
deznaţionalizare continuă.
Agrarienii, care au votat
Constituţia, s-au acoperit de
ruşine, de aceea, e bine ca
această Curte
Constituţională a pus punc-
tul pe o ruşine naţională.
Acum va trebui să ştim a ne
apară această realizare a
Mişcării de Eliberare şi de
Renaştere Naţională.

- De la politicieni din
Găgăuzia, care s-au născut
şi trăiesc în Moldova, dar
vorbesc numai ruseşte, pînă
la ucrainienii din Bucovina
de Nord şi Bugeac, diverse
autorităţi au continuat să
publice cărţi şi să creeze
matricole şcolare unde
limba română şi “limba
moldovenească” erau con-
siderate limbi diferite, iar
vorbitorii lor - drept “popoare
diferite”. În ce măsură de-
cizia Curţii Supreme de la
Chişinău poate obligă uni-
versalitatea limbii româneşti
în curiculele şcolare şi/sau
datele statistice ale
densităţii poporului român
(acum - readus sub aceeaşi
identitate)?

- Pentru cine nu e
certat cu legea, lucrurile
sunt clare. De azi înainte, in-
diferent de ce e scris în
Constituţie, adevărul e cel
pronunţat de Curtea
Constituţională. Dar nu ex-
cludem deloc faptul că
Rusia va face totul că să de-
turneze lucrurile şi iată tre-
buie să cîntăm şi noi că
“Nemuritorii” din Buzău că
“Suntem aici” şi ţinem piept
Urgiei din Est. Eu cred că lu-
crurile şi percepţia, totuşi,
se schimbă. Şi este impor-
tant să nu revină comuniştii
la Putere, pentru a menţine
ce avem şi a continuă să
avansăm mai energic spre
refacerea unităţii româneşti.
Iar hotărîrea istorică a Curţii
Constituţionale are
importantă mare şi în ajunul
recensămîntului ce va avea
loc în R. Moldova în aprilie,
în cadrul căruia românii vor
trebui să spună corect şi
nestingheriţi de nimeni că

sunt români şi că vorbesc
română. Va imaginaţi cum
ar fi dacă cei 500 mii de
români cu acte în regulă vor
fi intimidaţi şi nu vor avea
libertatea nici acum să
spună că sunt români şi
vorbesc limba română? Dar
dacă va fi aşa, această
înseamnă că actuală con-
ducere de la Chişinău îşi
zice proeuropeană, dar, de
fapt, este ghidată şi trasă de
iţe de către păpuşari de la
Moscova şi doar mimează
că se vrea în civilizaţia
europeană. Ea nu se vrea
nicăieri. Vrea doar să fure şi
pentru asta e bună şi com-
plotarea, şi cîrdăşia cu
Moscova. Ceea ce nu o
deosebeşte de comunişti.
Noi, Consiliul Unirii, ne-am
fixat trei priorităţi pentru anul
2014 – elaborarea unui Pro-
gram Marshall pentru
Unirea celor două state
româneşti, formarea Guver-
nului Unirii şi exercitarea 
de presiuni pentru
desfăşurarea, în condiţii
fără intimidări, a
recensămîntului din aprilie. 

Este adevărat că
acum la conducere sunt
forţe care încă vor torpila
statuarea şi functionalizarea
limbii române în toate sfer-
ele, în primul rînd în
învăţămînt, dar să vedem
rezultatele alegerilor parla-
mentare din 2014, poate oa-
menii, sătui de minciuni şi
gogoşele, vor vota pentru
forţa unionistă a Consiliului
Uniii. Pentru că PNL din
Basarabia, de exemplu, a
declarat că oferă lista sa
pentru cei mai demni mem-
bri ai Consiliului Unirii, să
obţinem un vot pentru un
grup de oameni nesantaja-
bili, curaţi şi principiali, ce nu
se vînd contra ispitelor
băneşti. Toţi alogenii
neintegraţi trebuie să înveţe
limba şi să ne respecte isto-
ria, tradiţiile, să se adapteze
şi integreze în societate, să
înveţe, în primul rînd, limba.

- Mulţi copii şi adulţi
au fost abuzaţi verbal şi fizic
în marşurile unioniste, din
Chişinău, la Bălţi, şi în alte
locaţii. A meritat suferinţă lor
pentru rezultatele din acest
an?

- Tinerii care au par-
ticipat la marşurile unioniste
au fost curajoşi şi au rezis-
tat presiunilor ruşinoase la
care s-au dedat forţele
proruseşti, avînd în spate
Puterea pretins fals
democratică, cu orientarea
prorusă camuflată prin
mesajul proEuropa, ca şi
Opoziţia comunistă, vădit
prorusă. Asta nu a făcut
decît să îi călească şi să îi
întărească în convingerea
că ceea ce fac ei este

corect. Cît priveşte copiii,
aceştia nu au fost la
marşuri, decît că au venit cu
părinţii, ca la sărbătoare. La
marşuri au participat zeci de
mii de oameni şi putem
spune că am salvat obrazul
ambelor Puteri – de la
Bucureşti şi Chişinău,
redînd demnitate poporului
român, partea din stîngă
Prutului continuînd să fie, de
200 de ani, sub ocupaţie
ruso-sovietică. Este foarte
bine că marşurile au fost şi
în alte oraşe, pe care alo-
genii neintegraţi le
consideră “ale lor”, pentru
că mai domină (inclusiv prin
răbdarea nemeritată a
băştinaşilor români) în
aceste localităţi importante
din R. Moldova, urmare a
popularii lor speciale de
către regimul comunist de
factură sovietică, pentru a îi
dilua pe români 
în compoziţia populaţiei
Basarabiei. Peste tot e
pămîntul nostru, românesc,
şi nimeni nu are dreptul să
ne spună unde să defilăm.
Noi nu împiedicăm pe ni-
meni să facă ce doreşte,
asumîndu-şi răspunderea,
şi nu periclităm nicio mani-
festare a altcuiva. Toate
piedicile şi atacurile violente
la care au fost supuşi
unioniştii au fost regizate de
anumite forţe cuibărite într-
o ambasadă mare şi
obraznică, ce a fost mereu
conectată şi cu forţele
proruseşti de la Putere, dra-
pate în forţe, cică, proeu-
ropene. În timp ce, de fapt,
dacă legea e de partea
noastră, statul trebuie să ne
ofere posibilitatea şi să ne
apere drepturile şi libertăţile
fundamentale, inclusiv la lib-
era exprimare în acţiuni
publice. Efortul, bineînţeles,
s-a meritat, astăzi perspec-
tiva de Unire este privită cu
seriozitate, mai ales ştiindu-
se ce scopuri ascunse au
actualii guvernanţi, care
spun una şi fac alta.

- În ciuda
deportărilor din perioadele
ţariste, comuniste şi “de-
mocrate” (a la Putin, 
în Transnistria) a
deznaţionalizării româneşti
din Basarabia/Bucovina de
Nord, Bugeac şi a introduc-
erii constant de colonişti ru-
sofoni, supravieţuitorii
victimelor deportărilor şi ale
persecuţiilor antiromâneşti,
făcute de Rusia între Nistru
şi Prut, s-au ridicat la
înălţimea înaintaşilor, prin
culminarea legiferării limbii
române, că să revină în
Basarabia la ea… acasă (ca
şi tricolorul şi leul monedei).
Ce mai trebuie făcut ca
Basarabia să reajungă în
România?

- Nimic din ce este
alipit artificial la ceva nu
rezistă în timp, prcum nimic
din ce e desprins artificial şi
cu forţă nu rezistă. Că să
fim cu adevărat liberi – pen-
tru că încă nu suntem, tre-
buie să avem legea în capul
mesei, să avem un autentic
pluralism politic şi de opinii,
televiziuni libere, care sunt
încă o iluzie, să nu-i
persecutăm pe investitori,
că să le dea de lucru
basarabenilor şi să aibă
televizoare, să se in-
formeze, să avem impozite
plătite, să fie alte pensii, un
standard mai bun de viaţă.
Consiliul Unirii a elaborat un
Manifest în care arată cum
ar trebui modernizată urgent
R. Moldova, să nu ajungem
o epavă cînd ne vom re-
unifica. Toate proiectele şi
fondurile europene, vrei-nu
vrei, chiar dacă o bună
parte sunt deturnate, ajută
la modernizarea societăţii,
toate urmînd să conducă la
statutul de cetăţean liber, ce
îi va matură de la putere pe
fariseii antiromani şi va vota
pentru unionişti. 

Deocamdată, nu
avem o voinţă clar
exprimată de pro-Unire a
autorităţilor de la Bucureşti
şi Chişinău, dar cînd vor
simţi masă critică, cu toţii se
vor grăbi să spună că şi ei
au fost unionişti. Unora nu
le permite trecutul lor
şantajabil, altora – prietenia
dubioasă, adică, de fapt,
dependenţa de Rusia,
celorlalţi – pregătirea, pen-
tru că încă nu şi-au eliberat
creierii de propaganda
comunistă şi sovietică. Dar
lucrurile evoluează şi noi
suntem optimişti activi.

- Ce doriţi să uraţi
Republicii Moldova şi
României pentru Noul An?

- Să aibă conştiinţa
şi sentimentul aparţinerii
unui neam absolut deosebit,
al românilor, care au un tre-
cut glorios şi, sper, un viitor
fericit. Dar pentru această
trebuie să fim o naţiune
unită, care să reziste tuturor
vicisitudinilor soartei şi vit-
regiilor care, fără îndoială,
încă ne vor paşte. Unirea
face Puterea!

- Doamna Pavli-
cenco, mulţumim pentru in-
terviu şi vă dorim Dvs. şi
celor dragi un Crăciun
Fericit şi un An Nou plin de
noi realizări!

- Şi eu vă
mulţumesc, vă doresc un
Crăciun Fericit şi la Mulţi
Ani!

●
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Cezar 
A. Mihalache

AAu făcut şpagatul cu
PSD-ul moravurilor uşoare, s-
au sunat şi în noaptea „nunţii”
electorale a USL-ului, aidoma
unor concubine mai mult
decât politice, şi-au strecurat
iapa troiană prin ministere şi
agenţii, doar să rămână la
masa „mirilor”, iar într-un final
au bătut palma
descentralizării pe proiectul
dorit de Dra(c)gnea. A acelei
descentralizări care să asig-
ure maghiarimii politice mult
visata decupare „culturală”,
administrativă şi, în cele din
urmă, teritorială a ţintului se-
cuiesc.

Numai că descen-
tralizarea pe care au căpătat-
o, deşi le dă mână liberă 
la demolarea simbolurilor
româneşti de pe străzile unde
vor să necheze ei în limba
cailor de pustă, nu le va
asigura şi banii necesari
realizării autonomiei şi
„întreţinerii”ei. Pentru că, în
momentul în care nu vor mai
primi bani de la centrul pe
care îl hulesc (politic), „aleşii”
locali ai maghiarimii vor trebui
să mărească exponenţial tax-
ele locale pentru a asigura
supravieţuirea „enclavei”. Or,
acum le lipsesc şi banii pen-

tru finalizarea conturului au-
tonomist, cât şi perspectivele
financiar-fiscale pentru a
rezista ulterior în forma
„decupată”.

Plecând însă de la
recenta grozăvie a puterii
care a adoptat o hotărâre de
guvern privind alocarea unor
sume din încasările de TVA
spre diverse sectoare (plata
datoriilor autorităţilor locale,
plăţi de lucrări sau achiziţii,
după cum vor primăriile),
maghiarimea, prin vocea
preşedintelui filialei UDMR
Arad, Bognar Levente, vi-
ceprimar al Aradului, a cerut
ca o parte fixă din încasările
TVA să rămână la dispoziţia
comunităţilor locale, pentru a
nu mai depinde de alocările
pe care le decide, punctual,
Guvernul. Iar maghiarime
vrea 15 procente din
încasările de TVA, chipurile
pentru a realiza procesul de
descentralizare. În fapt pen-
tru a finaliza proiectul de fed-
eralizare chiar cu banii noştri!
15 procente pentru care
maghiarimea politică se va
bate aprig în condiţiile în care
este de aşteptat ca statul să
nu mai aibă nici un control
asupra felului în care se
folosesc banii „deturnanţi” din
TVA, într-un alt act al guver-
nului fiind prevăzut ca sumele
repartizate (acum, într-o val-

oare stabilită aleatoriu şi, în
multe cazuri, discreţionar de
către Guvern, dar, în
perspectivă, într-o sumă fixă
şi certă) să fie alocate prin
decizia şefilor politici locali,
directorul directiei generale
regionale a finantelor publice
ori prin cea a şefului
administraţiei judeţene a
finanţelor publice. Şi doar
acum UDMR s-ar mulțumi cu
15 procente din încasările din
TVA! Căci, după ce o să
transforme direcţiile fiscale
deja descentralizate în
adevă-rate departamente fis-
cale secuieşti, probabail va
bloca toate încasările de TVA
de pe plan local. Că, vorba
aceea, după un TVR local…
maghiarizat, merge şi un…
TVA (descentralizat), nu?! Şi
este evident că UDMR, dacă
nu i se va da peste bot, nu se
va mulţumi doar cu TVA-ul
„descentralizat”, ci ne vom
trezi şi cu felurite vigniete
secuieşti („secuimovigni-
etae”) când trec maşinile de
Bucureşti pe la ei, ba poate şi
o acciză calculată în forinți…
Şi au nevoie de banii primiţi
ca drept de minoritate din
TVA-ul majorităţii, dar şi de
alte felurite mecanisme „de-
scentralizate”, nu doar ca val-
oarea însumată, cât mai ales
pentru a masca intrările de
bani dinspre Budapesta.

Este rezultatul practi-
cilor udemeriste pe care le-
am acceptat cu prea multă
uşurinţă în cei 24 de ani de
democraţe a minorităţilor, ani
în care UDMR s-a folosit în
realizarea strategiei „paşilor
mărunţi” de banii noștri. Au
„tras” bani prin deciziile con-
siliilor locale şi judeţene pen-
tru a finanţa exclusiv activităţi
„culturale” maghiare, dar ni-
meni nu i-a tras la
răspundere pentru de-
valizarea banilor, s-au folosit
de banii noştri pentru a-şi
face posturi de televiziune,
pentru a edita manuale şi a
organiza fel şi fel de acţiuni
menite a 
impune ideea permanenţei
maghiare şi a dreptului de a-
şi construi în inima României
un stat în stat. Apoi, în afara
statului, dar nu doar a celui
„de drept”, ci de-a dreptul în
afara celui actual, prin feder-
alizare. Căci, în noaptea de
taină (electorală) în care și-a
pus fustele în cap cu unii, dar
a ibovnici pe mai departe cu
alţii, pe ungureşte, PSD a dat
maghiarimii politice mai mult
decât simple încredinţări de
reîntoarcere a acestora,
cândva, la putere. Le-a dat
mecanisme pentru a descen-
traliza şi crea structuri de
auto-enclavizare, le-a creat
direcţii fiscale separate ori

structuri medicale regionale.
Ba, tot cu gândul la ei, PSD
le-a pus la dispoziţie cel mai
rapid şi eficient mecanism la
care puteau visa autorităţile
locale pentru a face rost de
bani. Libertatea e a stabili
valoarea taxelor locale, de a
le mări pe cât cred ei de
cuvinţă. Numai că, la acest
capitol, amanta s-a simţit
înşelată: păi cum să crească
taxele în propriile
comunităţi?! 

Cum să meargă în
mijlocul maghiarimii pe care
încearcă să o determine să
mărşăluiască pe post de se-
cuime pentru a i spune că tre-
buie să-i majoreze taxele
pentru a dezvolta „regiunile”.
Taxele locale supradimen-
sionate sunt mecanisme de
spoliere a românilor majori-
tari. Şi nu sunt utile
maghiarimii decât dacă se
por redirecţiona cumva 
spre nevoile comunităţilor
maghiare!

Oricum, nu mică ne-
ar fi surprinderea să aflăm că
alocarea unor procente fixe
din TVA pentru „a asigura
dezvoltarea comunităţilor
maghiare” se găseşte deja în
acordul secret cu FMI…

●
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DDupă marele marş al
secuilor e ridicată tot mai des
problema că societatea
maghiară din Transilvania, re-
spectiv politicienii care o
reprezintă, au comis o mare
greşeală în ultimi ani, ultimele
decenii, deoarece nu au încer-
cat să-şi găsească parteneri în
lupta autonomistă, nu au insis-
tat să-i convingă pe membrii
naţiunii majoritare care trăiesc
în această regiune cu privire la
faptul că au şi ei loc într-o
regiune autonomă de pe
Pământul Secuiesc, mai mult
de atât, autodeterminarea ar
putea fi chiar în beneficiul lor.
Acum s-a manifestat în sfârşit
deschiderea, tema va fi
analizată astăzi de specialişti,
politicieni români şi maghiari în
cadrul unei conferinţe. Pe Antal
Arpad, primarul din Sfântu Ghe-
orghe, unul din politicienii
distinşi ai UDMR, l-am întrebat
care sunt – în aprecierea sa
şansele în privinţa ieşirii din
impas a dialogului maghiaro-
român vizând autonomia.

Antal Arpad: Ar fi in-
teresant să fie demarată o cam-
panie de informare, să fie
întocmită câte o broşură pentru
moldovenii, pentru cei din Tara
Românească, precum şi pentru
românii din Transilvania, care
să arate cine sunt secuii, ce-şi
doresc ei, ce înseamnă autono-
mia. In fiecare caz ar trebui
identificate punctele de legătură
istorice – au existat suficiente –
iar prin acestea ne-am putea
explica intenţiile. Am constatat
că prin astfel de argumente pot
fi ei influenţaţi. Aceste broşuri ar
putea specifica site-urile pe
care pot fi accesate diverse ma-

teriale, cum sunt şi cele postate
de Valentin Stan. Dacă fiecare
al zecelea om ar studia aceste
materiale şi şi-ar schimba
părerea, ar fi deja un rezultat
important. In opinia mea, acest
lucru ar reprezenta o posibili-
tate, însă presupune mulţi bani,
finanţarea nu poate fi asigurată
din resurse autoguvernamen-
tale, motiv pentru care trebuie
să optăm pentru concursurile
de proiecte. Dacă vom reuşi să
accesăm fonduri în acest scop,
ar putea fi realizat un progres
semnificativ.

Farkas Reka: Care
sunt propunerile pe care le-aţi
putea formula pentru românii
care trăiesc aici?

A.A.: Una din princi-
palele lor probleme o constituie
faptul că nu dispun de
reprezentanţi în cadrul conduc-
erii administraţiilor locale de pe
Pământul Secuiesc. După
părerea mea, într-o situaţie
dată s-ar putea discuta chiar
despre funcţia de
vicepreşedinte judeţean sau
cele de viceprimar şi să
spunem: s-a făcut, dacă voi aşa
vă simţiţi în siguranţă pe
Pământul Secuiesc, şi dacă noi
vă promitem acest lucru şi aţi
putea deveni partenerii noştri în
înfăptuirea autonomiei de pe
Pământul Secuiesc, nu avem
nimic de obiectat – însă am
pretinde şi noi acelaşi lucru la
Cluj, Oradea, Arad, oraşe în
care procentul maghiarilor e
asemănător. Condiţia o
reprezintă autonomia, având în
vedere că în momentul de faţă,
în cadrul statului naţional
român, autoguvernarea
reprezintă bastionul nostru de
apărare. Tocmai din acest motiv

nu renunţăm la ea, la aceste
funcţii, deoarece toate celelalte
– de la instituţiile deconcen-
trate, până la armată, poliţie,
jandarmerie, serviciile secrete –
se află în mâna lor. S-ar putea
discuta despre principiul
proporţionalităţii etnice în cazul
tuturor instituţiilor, însă doar la
pachet. Dacă ei acceptă ca în
cadrul jandarmeriei să existe
proporţionalitate, pot accepta şi
eu ca acest principiu să fie val-
idat în cadrul primăriei. Cealaltă
problemă o reprezintă autono-
mia culturală. La Sfântu Gheo-
rghe sau pe Pământul
Secuiesc, românii au nevoie de
autonomie culturală, le-am şi
asigurat-o deja în mare parte.
La Sfântu Gheorghe, de exem-
plu, nu vom desemna în fruntea
teatrului român un director cu
care nu sunt de acord românii.
Suntem în majoritate, teoretic
am putea pune pe oricine în
fruntea teatrului sau în fruntea
şcolilor româneşti, însă nu
facem aşa ceva. Există o
situaţie similară şi la consiliul
judeţean în ceea ce priveşte
distribuirea fondurilor – con-
silierii români pot decide asupra
părţilor distribuite în mod
proporţional din sprijinul acor-
dat bisericilor şi culturii – după
părerea mea nu neapărat e
corect acest lucru, însă aş
putea accepta şi pe acesta.

F.R.: Ar fi nevoie chiar
şi de o discriminare pozitivă ca
ei să nu simtă ameninţaţi de
vreun pericol, autonomia nu
vizează izgonirea lor ?

A.A.: Am sentimentul
că există în noi o empatie mult
mai mare faţă de românii care
trăiesc aici, decât cea
manifestată de ei faţă de

maghiarii din diasporă. Pot ac-
cepta principiul discriminării
pozitive, însă situaţia este
următoarea: întreaga structură
de stat e gândită astfel încât, să
fim sinceri, cum s-ar putea
manifesta aceasta? Am fost
acuzat că nu există director
român în cadrul primăriei, însă
lucrurile s-au întâmplat aşa nu
pentru că noi nu am vrut să
angajăm un român, ci pentru că
un român, care trăieşte aici,
dacă vrea să lucreze în
administraţie, optează nu pen-
tru autoguvernarea prost plătită
şi care presupune multă
muncă, ci pentru prefectură,
eventual pentru una din
instituţiile deconcentrate sau
militarizate, unde pentru o
muncă cu 50% mai puţină
obţine de două sau trei ori mai
mulţi bani. In România, nu
există oraş de dimensiunea
municipiului Sfântu Gheorghe
în care să funcţioneze două
teatre. Dacă analizăm în mod
raţional lucrurile, nu ar fi de fapt
justificată menţinerea teatrului
român, însă şi aceasta este un
gest către comunitatea română:
acordăm bani, ca ei să simtă că
dispun de instituţii importante.

F.R.: Cealaltă
problemă serioasă este aceea
că românii de pe Pământul Se-
cuiesc nu au reprezentanţi cu
care s-ar putea discuta. Există
vreo şansă în această privinţă?

A.A.: Românii de aici,
în special reprezentanţii lor, îşi
exprimă în permanenţă îngrijo-
rarea că ar putea pierde teren.
Pleacă tinerii născuţi aici, este
foarte puternică atracţia
Braşovului, Bucureştiului, cel
care nu doreşte să devină
poliţist sau jandarm se duce

acolo să-şi facă un rost în viaţă.
Ii deranjează oricare din denu-
mirile maghiare de străzi, toate
statuile, instituţiile culturale
maghiare, deoarece le percep
ca pe o pierdere de teren. In-
teresul celor care se bucură de
susţinerea regimului – serviciile
secrete, biserica, guvernul,
administraţia prezidenţială –
este acela ca noi, maghiarii să
nu avansăm niciun milimetru.
Nu văd cum am putea ajunge la
un consens cu oamenii de
genul Codrin Munteanu, Mircea
Duşa sau episcopul ortodox.
Am realizat un sondaj de opinie
din care a reieşit clar: maghiarii
din Sfântu Gheorghe se gân-
desc în unanimitate la regiunea
de pe Pământul Secuiesc, iar
românii optează pentru
regiunea cu centrul la Braşov.
Majoritatea etnică ar reprezenta
pentru ei siguranţa. Nu simt că
ar putea fi repurtate succese
semnificative în urma negocier-
ilor cu politicienii locali. Deseori
simt că punerea de acord a
punctelor de vedere în prob-
leme care ne vizează este mult
mai simplă la Bucureşti, decât
cu cei din regiune. Totuşi con-
sider că situaţia nu este una
lipsită de perspective noi tre-
buie să găsim într-o formă sau
alta calea prin care ne putem
atinge scopul.

(Sursa: cotidianul Haromszek,
nr. 7047 din 16.11.2013, autor

Farkas Reka)
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