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„În sufletele mari viaţa 
bate ca valurile în stâncă.” 

- N. Iorga
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A fugit premierul; din păcate, nu de tot!A fugit premierul; din păcate, nu de tot!

Cezar 
Adonis Mihalache

DDeşi i-a trecut „glonţ”
pe lângă onoarea PSD-ului
exemplul foarte recent al
felului în care, nu doar
neghiobiile şi trădările, ci şi
aroganţele se plătesc, recte
condamnarea amatorului de
chinezării (politice) Adrian
Năstase, repus, nu în codul
guvernării, ci în cel al barelor
vărgate, actualul premier nu
s-a dezumflat din starea de
flatulenţă şi fudulie. Ba, chiar
dacă pe biroul judecătorilor
CCR se găsea ultimul dintre
cele trei proiecte pe care
PSD şi-a construit gu-
vernarea, celălalte două pi-
loane-proiect pe care se
sprjina mamutul pesedist
fiind deja năruite (revizuirea
Constituţiei şi region-
alizarea), Victor Ponta a ales
să stea departe de marile
decizii în ziua decisivă. O zi
inportan-tă pentru continui-
tatea existenţei sale la gu-
vernare, dar, mai ales,
pentru credibilitatea părţii
social-democrate a guvernu-
lui.

Astfel, în singura zi
în care chiar ar fi trebuit să
stea în ţară, starleta de la
Palatul Victoria a plecat pe
margini de drum numai de el
ştiute. Şi poate că nu a fost
un gest de laşitate, ci a ple-
cat pentru că se baza pe
faptul că are între judecătorii
CCR un „Toni” care va gre-
bla un vot corespunzător.
Dar nu este mai puţin credi-
bil faptul că a tulit-o tocmai
pentru că s-a simţit ca un
lotru speriat de felul în care
s-a văzut „afară” cum fură el
pe dinăuntru statul de drept.
Şi a şters-o, iepureşte, pen-
tru a nu da ochii cu Victoria
Nuland, asistentul secretaru-
lui de Stat al SUA, care,
umblă vorba în târg, a venit
să afle răspunsul la între-
barea pusă de Joe Bidin în
timpul vizitei lui Ponta la
Casa Albă: „Victor, ce vrei tu
să faci pentru România?”.
Celebra vizită în care, pentru
o poză în holul de vizitatori
de la Casa Albă, Victor
Viorel Ponta a mezat gazele
de şist din țară. Iar acum,
deşi venea America la el, a
ales să se ascundă. Dar ca
un negiob, a făcut acest
lucru în văzul lumii, prin sin-
gurul fel care îl putea scoate
în evidenţă: fuga.

Şi poate că planul i-
ar fi ieşit în cele din urmă, iar
PSD nu deconta atât de rău

absenţa premierului în ziua
în care a venit trimisa unchi-
ului Sam. Numai că, în ziua
în care PSD a încasat o grea
lovitură de imagine prin de-
cizia CCR de a declara
neconstituțională descen-
tralizarea, inclusiv grație vo-
tullui lui Toni-pesedistul,
partidul a mai primit o
lovitură de imagine, prin
ieşirea din fire a Gabrielei lui
Pandele. Care a dat de
pământ cu prompterul filialei
de Ilfov, supărată că a bătut
degeaba la uşile premieru-
lui-absent pentru a-i reclama
curvăsăreala locală liberalo-
pedelistă şi lipsa de voinţă a
PSD-ului de a trage definitiv
perdele peste ipocrita alianţă
de la Ilfov. Gest pe care, cel
mai probabil, ştirista
politrucă îl regretă acum;
căci, dacă ar fi avut habar ce
lovitură de imagine urma să
mai primească PSD, dinspre
CCR nu se pripea cu o
demisie care ar putea urca
întrea-ga baroniadă roşie
răzbunătoare în capul
soţului-primar.

Dar, asta e viaţa! Iar
Gabi Firea nu ar trebui să se
simtă trădată. Pentru că fos-
tul ei şef pare şi mai ignorat
de subalterni! Dovadă că,
deşi nimeni nu-l găsea prin
țară, principalii lui „rezemi”
din guvern şi partid nici nu
erau foarte îngrijoraţi. Chiar
dacă, vorba poetului, dacă
era urcat de vreun băsist în
vreun corcoduş să nu
ajungă la întâlnirea cu solul
Americii?!

Oricum, ultimul duş
rece primit de la CCR ar tre-
bui să trezească PSD. Căci,
încă două-trei proiecte de
baronizare-enclavizare puse
pe tușă, iar PDL nu va trebui
să-şi mai facă griji la vi-
itoarele alegeri! Nici măcar
grija de a fructifica, prin cam-
panii media, gafele social-
democraţilor, para-mălăeaţă
a puterii putând să le cadă
direct în traistă.

Întrebarea este,
însă: ce facem cu o gu-
vernare care tocmai a căzut
la „moţiunea” Curţii
Constituţionale (zice legea:
„La angajarea răspunderii,
guvernul cade indiferent de
motivul pentru care NU se
aplică legea pentru care 
şi-a angajat acesta
răspunderea”)? Pentru că,
de drept, respinge-
rea în unanimitate a
descentralizării echivalează
cu o cădere a guvernului în
parlament (şi îl aşteptăm în
fața Executivului pe rebelul

Ghişe cu pancarda „Guver-
nul e DEMIS!”). Şi ce facem
cu aspectele penale ale
abuzului în funcţie la care s-
au dedat miniştri când, fără
o bază legală, au început să
„descntralizeze” ţara? Cine
va răspunde pentru haosul
creat? Pentru că, vinovăţiile
lui Dragnea, ca „părinte” al
descentralizării (un fel de
mamă-degenerată, care ar
trebui decăzută din drep-
turile de a mai răsfoi
dosarele guvernării) se vor
opri la consumul de resurse
alocat unui proiect eşuat. Iar
pentru aplicarea unei
descentralizări abuzive vor
trebui să răspundă, penal,
toţi miniştri.

Totuși, poate acum
vom înţelege cât de mare
este trădarea la care s-a
dedat guvernul Ponta dacă
am ajuns să avem nevoie de
„venirea” americanilor. Care
nu de principiile noastre au
ei grijă, nici de riscul de a se
trezi vecini de scut cu Un-
garia (care e pregătită să
achiziţioneze râul-ramul pe
care nu ştim să ni-l apărăm),
ci de posibilitatea ca prin lib-
era cumpărare de terenuri,
de fiteşcine, dar nu de
români, să aibă la porţile de
la Deveselul anumiţi „vecini”.

Drumul dreptăţii de-
schis de CCR nu se opreşte
dară aici. Pentru că bătălia
pentru destrămarea
României va continua cu si
mai mare îndărjire, nicicând
Ţara nefiind mai vulnerabilă
(ajungând să aibă rezem în
faţa veneticilor doar posibili-
tatea preşedintelui de a în-
toarce legile şi o curte care,
de astă dată, a fost un bun
paznic al unităţii statului).

De aceea, este
nevoie de presiunea
societăţii pentru a introduce
în Constituţie caracte-
rul PATRIMONIULUI
NAŢIONAL al pământului
ţării şi a readuce în legea
supremă articolele care îl
protejau în vechile noastre
constituţii (1923 – „Art. 18:
Numai românii și cei
naturalizați români pot
dobandi cu orice titlu și
deține imobile rurale în Ro-
mania. Strainii vor avea
drept numai la valoarea
acestor imobile”; „1991 –
„Art. 41: Cetăţenii străini şi
apatrizii nu pot dobândi
dreptul de proprietate
asupra terenurilor”).

●

Vanități dezertoare Vanități dezertoare 

Iulian
Chivu

CCategoric, săptămâna
care a trecut, Victor Ponta le-a
dat analiștilor politici un prilej de
a reflecta și de a comenta cu
exces de ipoteze absența sa de
la întâlnirea cu Victoria Nuland,
adjunctul secretarului de stat
american John Kerry. Chiar
dacă Executivul a fost prezent la
discuțiile de la Cotroceni prin
ministru de Externe, Titus
Corlățean, absența lui Victor
Ponta a fost una marcantă, mai
ales că, din câte s-au discutat
cu acest prilej, un obiectiv al
convorbirilor l-ar fi reprezentat
independența Justiției, adică
tocmai funia din casa spânzu-
ratului. 

Comentariile jurnalis-
tice au trimis în linie dreaptă de
la sosirea înaltului demnitar
american la declarația lui Victor
Ponta referitoare la noua
arestare a lui Adrian Năstase,
declarație criticată până și de
Ion Iliescu. Evident, lucrurile nu
au fost scoase din contextul
unor atitudini mai vechi ale lui
Ponta vis-a-vis de relația
României cu SUA, reverberate
și de Gyorgy Frunda când
spunea cu destulă semnificație
că România nu este o colonie.
Că discuțiile au avut loc la
Palatul Cotroceni în prezența și
cu participarea lui Traian
Băsescu le-a prilejuit comenta-
torilor din interiorul PSD (a se
vedea interpretarea lui Mircea
Goană) dregerea busuiocului,
diluând în fața electoratului mult
discutata ieșire temperamentală
a lui Ponta în legătură cu con-
damnarea lui Năstase,
apreciată de el ca decizie
politică. 

Cu atât mai gravă o ast-
fel de afirmație cu cât ea vine
din partea unui procuror cu o
imagine prezumtiv mai ortodoxă
față de sistemul justiției căruia i-
a aparținut pe vremea lui
Năstase și a altora care
subordonaseră politic statul de
drept. Geoană, într-o intervenție
televizată, adăuga pe agenda
doamnei Nuland, în contrabal-
ansare, și declarația ceva mai
entuziastă a președintelui
legată de perspectiva unirii Re-
publicii Moldova cu România.
Cu ce impresii, ori cu ce convin-
geri va fi plecat de la București
Victoria Nuland nu știm, dar,
pentru climatul politic românesc
așa de precipitat, nu este greu
de presupus. Iar dacă absența
premierului este o simplă
coincidență, legătura cu o
posibilă atitudine trufașă a lui
față de americani  rămâne de
luat în calcul fie că Ponta se
bucură să dea mâna numai cu
Obama, când are prilejul, fie că
nu își pierde vremea cu secre-
tari de stat, chiar dacă sunt
veniți de la Washington. În

opinia noastră, Victor Ponta, un
temperament flegmatic cu se-
rioase ieșiri colerice, se as-
cunde după soluții polivalente
când are prilejul să o facă, ceea
ce le-a permis multora să îl
coteze ca mincinos atunci când
alunecă între o interpretare și o
alternativă a ei. 

Greu de crezut că Liviu
Nicolae Dragnea chiar nu știa
unde este Victor Ponta în acele
zile. Credem însă că, dacă ar fi
fost undeva în afară, nu ar fi ez-
itat să o spună, oricât aceiași
jurnaliști neiertători ar fi cântărit
motivul absenței lui de la
Cotroceni în aceeași balanță cu
motivul prezenței în altă parte; și
așa au speculat suficient pe
seama postărilor premierului pe
Facebook din acel timp. Să nu
uităm că tot acum, în lipsa lui
Ponta, ca și în marțea neagră,
Gaberiela Vrânceanu Firea își
dă demisia din PSD și din
funcția de lider al organizației
Ilfov a partidului al cărui senator
rămâne încă, pe motivul că lib-
eralii lui Antonescu îi exclud pe
social-democrați din calcul și fac
majoritate cu PDL. Se pare că
astfel, în umbra absenței lui
Ponta de la convorbirile cu Vic-
toria Nuland, se mai pregătește
o surpriză prin delegare, proba-
bil în ce privește ruperea USL,
despre care se tot vorbește.
Pentru PSD, ruperea alianței
acum se arată a fi oportună,
pentru că se câștigă timp și se
poate derula o campanie
eficientă pntru europene, dar
mai ales pentru prezidențiale.
Cert este că partenerii aliați au
intrat într-o penumbră a suspici-
unilor reciproce la care con-
tribuie substanțial și unii și alții
nu numai făcând calcule. Victor
Ponta este temperamental pre-
dispus să meargă înainte, dar
pare să își piardă totuși echili-
brul deși are amortizori de
rațiune, dar nu și de emotivitate.
Energic în acțiune, riscă să se
supraevalueze și trece cu
ușurință peste eșecuri. Nu își
pierde calmul cu ușurință, este
suficient de mobilizat, dar riscă
să nu ia cele mai bune decizii
fiindcă vrea să aibă de fiecare
dată și pentru fiecare provocare
un răspuns. 

Ceea ce i se poate
reproșa acestui tip tempera-
mental este tocmai că nu își
asumă eșecurile și se dezice de
ele tocmai pentru că ține cu
îndârjire să meargă mai departe
triumfal și tocmai atunci se
poate găsi în situația de a fi în-
tors spatele unor situații pe care
chiar el le-a provocat, de unde,
în cazul absenței lui de la con-
vorbirile de săptămâna trecută
cu diplomatul american, prilejul
de a fi fost judecat ca o vanitate
dezertoare care se ascunde de
efecte cauzate chiar de ea.

●
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Guvernul Ponta şi Parlamentul vând pământul din Grădina Maicii Domnului!Guvernul Ponta şi Parlamentul vând pământul din Grădina Maicii Domnului!

Gheorghe
Funar

FFără dezbateri pub-
lice, fără înştiinţarea Poporului
Român şi fără referendum
naţional, într-o grabă suspectă
şi într-o viteză supersonică,
record mondial de neegalat şi
de neomologat pentru nu-
meroasele ilegalităţi, în pe-
rioada 9-17 decembrie 2013,
cu încălcarea Regulamentelor
celor două Camere ale Parla-
mentului, care sunt legi, Sen-
atul şi Camera Deputaţilor au
votat cu o majoritate
confortabilă şi cu o procedură
nemaiîntâlnită în perioada
1990-2013, proiectul de Lege
privind unele măsuri de regle-
mentare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în
extravilan de către persoane
fizice şi de înfiinţare a
Autorităţii pentru Administrarea
şi Reglementarea Pieţei Fun-
ciare. 

Astfel, printr-o
procedură total ilegală, a fost
creat cadrul legal pentru ca
sub coordonarea şi conduc-
erea primului-ministru alogen
al României să se vândă rapid
şi la preţuri derizorii, către per-
soane fizice şi persoane ju-
ridice străine, suprafeţe
nelimitate din terenurile agri-
cole aflate în Grădina Maicii
Domnului, din Sfântul Pământ
Strămoşesc, pentru apărarea
căruia s-au jertfit milioane de
geto-daci şi de români în ultimii
2.000 de ani.

Guvernul Ponta II se
grăbeşte să vândă la străini
(persoane fizice şi persoane
juridice) ce nu-i al lui, pământul
agricol al Poporului Român şi
să pună astfel într-un 
pericol nemaiîntâlnit siguranţa
naţională şi securitatea
alimentară a Poporului Român.
Prin această Lege de vânzare
a pământului din Grădina
Maicii Domnului la străini,
PSD, PNL, PDL, PC, UNPR şi
UDMR împreună cu Guvernul
Ponta II le-au pregătit la mil-
ioane de români statutul de
iobagi şi de sclavi la stăpâni
străini în România. În Biblie
scrie că pământul pe care l-a
dat Dumnezeu unui popor nu
poate şi nu trebuie niciodată
vândut. Prin iniţierea şi
adoptarea Legii de vânzare a
terenurilor agricole din Vatra
Strămoşească la străini s-a
confirmat că marea majoritate
a parlamentarilor nu au frică de
Dumnezeu şi sunt, în realitate,
alogeni cu nume neaoş
româneşti care execută or-
dinele unor forţe oculte ale
asasinilor economici şi
asasinilor politici străini îm-
potriva Poporului Român şi a
României.

Membrii Guvernului
Ponta II şi parlamentarii din
România cunosc legislaţia din
Israel în privinţa vânzării
pământului la străini, dar au re-
fuzat să o preia constructiv şi
inteligent pentru Poporul
Român. Poporul evreu şi-a ex-
primat voinţa printr-o lege care
interzice vânzarea pământului
din Israel la străini. Pentru cei
care încalcă această lege se

aplică pedeapsa capitală.
Dintre ţările din Uni-

unea Europeană niciuna nu a
trecut la vânzarea terenurilor
agricole la străini. Mai mult,
prin lege, s-a interzis vânzarea
pământului din aceste ţări la
străini. Aşa au procedat, re-
cent, Franţa, Austria şi Un-
garia. În Bulgaria s-a votat în
Parlament ca abia din anul
2020 se va lua în discuţie vân-
zarea pământului bulgar la
străini. Niciuna dintre ţările din
Uniunea Europeană care nu
au reglementat şi nu au trecut
la vânzarea pământului la
străini nu a fost sancţionată,
dar nici măcar avertizată de
către Forurile Europene.În 

În mod logic şi practic,
Parlamentul României ar fi tre-
buit să ia în discuţie şi să
dezbată asupra problemei
vânzării pământului românesc
la străini, doar în mod teoretic,
abia după ce ar fi îndeplinite
câteva condiţii obligatorii:
- România a fost primită în
Spaţiul Schengen;
- Nivelul salariilor şi pensiilor
din România a ajuns, cel puţin,
la media lor din Uniunea
Europeană;
- Subvenţiile pentru agricultorii
români sunt egale cu cele
acordate în Uniunea
Europeană;
- Ţările care au fondat Uniunea
Europeană şi cele care au in-
trat în U.E. înaintea României
au adoptat legislaţia necesară
şi au trecut la vânzarea
terenurilor agricole la străini,
persoane fizice şi persoane ju-
ridice, inclusiv state străine.
La toate aceste condiţii, ce tre-
buie îndeplinite cumulativ, se
impune a fi adăugate câteva
precizări exprese în Legea
românească cu privire la:
- Preţul minim de vânzare a
terenurilor agricole, numai
către persoane fizice străine,
este de zece milioane
euro/hectar.
- Întreaga producţie obţinută
pe terenurile agricole
cumpărate de persoanele fiz-
ice străine nu poate fi
exportată din România, ea fiind
destinată asigurării securităţii
alimentare a Poporului Român.
- Se interzice specula cu
terenurile agricole cumpărate
de străini, ele neputând fi
revândute decât după cel puţin
100 de ani. Ele vor putea fi do-
nate Statului Român de către
noii proprietari sau urmaşii lor.
- Cumpărătorii străini, per-
soane fizice trebuie să aibă
pregătire de specialitate în
domeniul agricol, o experienţă
în producţia agricolă de cel
puţin 20 de ani, un capital so-
cial de cel puţin 5 milioane
euro, să aibă domiciuliul şi să
fi locuit efectiv, cel puţin 10 ani,
în localitatea pe raza căreia se
află terenul agricol pe care vor
să-l cumpere, suprafaţa
maximă de teren agricol pe
care o poate cumpăra o
persoană fizică străină este de
1 hectar.

Regimul post-decem-
brist din România este primul
şi singurul din Uniunea
Europeană care se grăbeşte
să vândă la străini (persoane
fizice şi persoane juridice) şi la

apatrizi (cetăţeni fără patrie)
milioane de hectare de terenuri
agricole din teritoriul inalienabil
al ţării noastre. În mod delib-
erat şi conform programului di-
abolic pus la cale de stăpânii
străini ai României, Guvernul
Ponta II nu a supus dezbaterii
publice proiectul de Lege
privind vânzarea terenurilor
agricole la străini, pe care l-a
înregistrat la Parlament abia în
ziua de 6 decembrie 2013. Ce
a urmat în Parlamentul
României este incredibil dar
adevărat !

La Senatul României
proiectul acestei Legi de vân-
zare a terenurilor agricole din
România la străini a ajuns la
Biroul Permanent în după-
masa zilei de luni 9 decembrie
2013 şi în mai puţin de o oră,
se zice că, a parcurs traseul:
depunerea amendamentelor
de către senatori, care nu au
avut acces la textul proiectului
de Lege; Comisiile de special-
itate care să întocmească Ra-
portul şi să dea avize;
includerea pe ordinea de zi a
plenului; prezentarea poziţiei
grupurilor parlamentare;
susţinerea şi dezbaterea
amendamentelor; vot final. S-a
înregistrat un record mondial !
Niciun senator nu a primit
proiectul de Lege. Nu a fost
formulat niciun amendament în
Senatul României. Niciun grup
parlamentar nu şi-a exprimat
punctul de vedere şi intenţia de
vot. Fără să fi fost văzut, citit şi
amendat proiectul de Lege
privind vânzarea României la
bucată, membrii Senatului au
adoptat, cu majoritate de vo-
turi, proiectul de Lege al Gu-
vernului Ponta II, respectiv au
votat pentru 93 senatori,
împotrivă 12 şi au fost 9
abţineri. Toate acestea s-au în-
tâmplat în seara zilei de 9 de-
cembrie 2013.

În ziua de 10 decem-
brie 2013 s-a înregistrat
acelaşi proiect de Lege la
Camera Deputaţilor unde,
Biroul Permanent a stabilit că
în acea zi şi în câteva zeci de
minute se depun amenda-
mentele de către deputaţi, se
dau avizele de către Comisiile
de specialitate şi se
întocmeşte Raportul de către
Comisia juridică. Aceasta l-a
întocmit, cu amendamente ad-
mise şi respinse şi l-a depus
doar în 17 decembrie 2013.
Imediat a fost înscris pe or-
dinea de zi şi votat în plenul
Camerei Deputaţilor, fără a fi
citit Raportul Comisiei juridice,
fără a se dezbate şi vota
amendamentele anexate aces-
tuia şi fără nicio intervenţie a
vreunui deputat în legătură cu
proiectul de Lege privind vân-
zarea unei mari părţi din terito-
riul naţional la străini. Este
incredibil dar adevărat, aspect
confirmat de stenograma
şedinţei Camerei Deputaţilor
din 17 decembrie 2013, la o
Lege atât de importantă de
care depinde existenţa şi vi-
itorul Poporului Român şi al
României, în Camera
decizională, în Camera
Deputaţilor nu a luat cuvântul
niciun deputat, dintre cei 300
prezenţi în sală. Ei au votat

astfel: pentru 221 deputaţi;
contra 27; abţineri 50 şi nu au
votat 2 deputaţi. În 48 de ore
de la adoptarea acestei Legi
ea putea fi atacată la Curtea
Constituţională pentru as-
pectele de nelegalitate şi de
neconstituţionalitate. Cei în
drept (preşedintele Senatului,
preşedintele Camerei
Deputaţilor, primul-ministru,
Avocatul Poporului, Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, cel
puţin 25 senatori sau cel puţin
50 de deputaţi) nu au sesizat
Curtea Constituţională. Singu-
rul care avea obligaţia legală
să sesizeze Curtea
Constituţională, pentru nu-
meroasele încălcări ale
prevederilor din Constituţia
României care se regăsesc în
Legea de vânzare a terenurilor
agricole la străini, era Avocatul
Poporului, domnul Crişu Anas-
tasiu. Dar… în ziua de 18 sau
19 decembrie 2013, domnul
Crişu Anastasiu a demisionat
sau a fost obligat să demi-
sioneze din funcţia de Avocat
al Poporului, chipurile din mo-
tive personale, pentru a 
nu fi sesizată Curtea
Constituţională în legătură cu
Legea de vânzare a teritoriului
României, pe bucăţi, la străini.

Singurul care şi-a
făcut datoria a fost
Preşedintele României, dom-
nul Traian Băsescu, care a fost
receptiv la solicitarea Partidu-
lui România Mare, din 19 de-
cembrie 2013, de a nu
promulga această Lege privind
vânzarea pământului din
Grădina Maicii Domnului, din
Vatra Românească, la străini,
persoane fizice şi persoane ju-
ridice. Preşedintele României
a trimis această Lege la Parla-
ment pentru reexaminare,
bazându-se pe şapte motive
temeinice. 

Guvernul Ponta II şi
preşedinţii Senatului şi
Camerei Deputaţilor, domnii
George Crin Laurenţiu An-
tonescu şi Valeriu Ştefan
Zgonea, au fost înştiinţaţi, în
scris, de Serviciul de Informaţii
Externe (S.I.E.) şi Serviciul
Român de Informaţii (S.R.I.) că
Ungaria şi alte state străine au
elaborate programe strict se-
crete şi au făcut pregătiri dia-
bolice pentru lichidarea
Poporului Român, urmaş al
Poporului Primordial,
Adevăratul Popor Ales de
Bunul Dumnezeu care s-a for-
mat şi a trăit continuu, de peste
12.000 de ani, în Adevărata
Ţară Sfântă, în Grădina Maicii
Domnului, în Dacia Edenică, în
România. Adevărul Istoric
privind Poporul Primordial al
Geto-Dacilor şi Religia lor este
înscris şi cunoscut de pe
plăcile de aur (şi cele identice
de plumb) găsite la Sinaia în
anul 1875 şi aflate (cele de
aur) la Vatican (circa 200 plăci
mici de aur) şi la Moscova
(circa 300 plăci mari de aur),
unde au fost duse de regii alo-
geni ai României, Carol al II-
lea (în jurul anului 1940) şi
Mihai de Hohenzzolern-Sig-
maringen (la 14 septembrie
1944).

Duşmanul mai vechi
(de circa 2.000 de ai) al

Poporului Geto-Dac şi Poporu-
lui Român şi duşmanul mai
nou (de aproximativ 1.100 de
ani) acţionează sub o conduc-
ere ocultă pentru exterminarea
Neamului Românesc şi pentru
dezmembrarea teritorială a
României. Pentru atingerea
acestor obiective au falsificat
Adevărata Istorie şi Religie a
Poporului Român, urmaş al
Poporului Primordial, în
Adevărata Ţară Sfântă, care a
dat lumii cea mai veche şi
avansată cultură şi civilizaţie !
Cea mai veche meserie din
lume, agricultura, a fost
practicată de către strămoşii
noştri Geto-Daci, cu cel puţin
7.000 de ani înainte de
Naşterea Fiului Domnului. Nu-
meroasele descoperiri arheo-
logice de pe teritoriul României
confirmă acest Adevăr Istoric.
Pentru a putea fi distruse ves-
tigiile arheologice, cele mai
vechi din lume, precum şi
cetăţile şi alte edificii moştenite
de la domnitorii români, Guver-
nul Ponta II şi Parlamentul
României au adoptat Legea
pentru vânzarea terenurilor
agricole la străini, inclusiv cele
pe care se află vestigii arheo-
logice, cetăţi dacice şi cetăţi
medievale. Noii proprietari, la
care Guvernul Ponta II se
străduieşte să le vândă
terenurile agricole, au dreptul
să distrugă vestigiile istorice
existente şi de a interzice efec-
tuarea de săpături arheologice.
Acum, în mare grabă, forţele
oculte împreună cu asasinii
economici şi asasinii politici
străini şi autohtoni caută să
dea lovitura de graţie Poporului
Român şi României prin
cumpărarea terenurilor agri-
cole din Grădina Maicii Dom-
nului !

În primele zile ale anu-
lui 2014, statul ungar a re-
cunoscut public că a pregătit
un program pentru
cumpărarea de terenuri agri-
cole în Ardeal.

Printr-o asemenea
politică diabolică Ungaria
speră, corelat cu retrocedările
ilegale de imobile din Ardeal
(peste doua milioane de
hectare de terenuri agricole şi
păduri, precum şi mii de
clădiri), să dobândească peste
50 la sută din proprietăţile imo-
biliare din Vatra noastră
Strămoşească şi, apoi, să
ceară la Bruxelles aplicarea
principiului autodeterminării
popoarelor. Pericolul uriaş gen-
erat de Legea vânzării
terenurilor agricole din Româ-
nia la străini, inclusiv state
străine, este amplificat de
modificările aduse Codului
penal, care va intra în vigoare
la 1 februarie 2014. Această
Lege va fi aplicată de per-
soane care nu vor mai avea
calitatea de funcţionari publici,
de la 1 februarie 2014.

Cetăţenii conştienţi şi
vigilenţi ai României, trebuie să
acţioneze şi să reacţioneze îm-
potriva trădătorilor de Neam şi
Ţară.

●
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Neobrăzarea şi neruşinarea lui Tőkes Lazlo întrec orice limită!Neobrăzarea şi neruşinarea lui Tőkes Lazlo întrec orice limită!

Ilie
Șandru

PPrin intermediul av-
ocatului Kincses Előd –
figura sinistră a tragicelor
evenimente din martie
1990, de la Târgu-Mureş –
Tokes Laszlo a declarat că
a depus la Curtea de Apel
din Bucureşti o plângere îm-
potriva Consiliului de
Onoare al Ordinului „Steaua
României”, care a hotărât
retragerea acestei înalte
disticţii pe care „marinarul
ajuns pe uscat” i-a atribuit-
o, cu atâta mărinimie, în
2009.

Care vor fi fost
meritele deosebite pe care
Tokes Laszlo le-a adus
României, pentru a primi o
astfel de înaltă disticţie,
numai Băsescu ştie. În
schimb, noi toţi românii, dar
mai ales românii ardeleni,
ştim foarte bine faptul că
Tokes Laszlo este unul din-
tre cei mai înverşunaţi
duşmani ai României şi ai
românilor, care şi-a schim-
bat sutana de popă, tocmai
pentru ca să poată să
acţioneze, prin toate mi-
joacele, împotriva ţării în
care s-a născut şi al cărei
cetăţean este.

Astfel, după ce şi-a
câştigat falsa faimă de a fi
fost omul care a aprins
flacăra revoluţiei anticomu-
niste din România –
dovedindu-se apoi că a fost
un devotat colaborator al
securităţii! – el s-a folosit de
prostia, dar şi credibilitatea
multora, ca să pună la cale
toate nemerniciile de care a
fost şi este capabil în-
drepate împotriva
României, umblând, cum se
spune, „cu jalba-n proţap”
pe la toate curţile europene,
pe care le-a îmbrobodit cu
minciuni gogonate, spre a le
determina să creadă că
Transilvania este locuită în
majoriate de unguri, că ea a
fost stăpânită o mie de ani
de Ungaria, care are toate
drepturile să o recupereze

de sub „stăpânirea invada-
torilor români de peste
Carpaţi”.

Încă din vremea
când mai purta sutana
preoţească, socotindu-se
un slujitor al lui Dumnezeu –
calitate pe care şi-a schim-
bat-o între timp, devenind
un slujitor al diavolului! –
Tokes Laszlo tuna şi ful-
gerea împotriva puterii de la
Bucureşti, oprimatoarea
minorităţii maghiare din
România. „Nu daţi lucrurile
sfinte câinilor şi nici nu le
aruncaţi în faţa porcilor ca
nu cumva să fie călcate şi
să se întoarcă împotriva
voastră” - predica el chiar
din anvonul bisericii. El a ex-
plicat apoi această parabolă
biblică într-o manieră pro-
prie, anume că „lucrurile
sfinte” sunt drepturile colec-
tive ce trebuiesc acordate
ungurilor. Cât priveşte cine
sunt câinii şi porcii le-a lăsat
la latitidinea credincioşilor.

Într-unul din
interviurile sale mincinoase,
acordate unei publicaţii
suedeze, în urmă cu câţiva
ani, răspopitul Tokes afirma,
nici mai mult nici miai puţin,
că „Transilvania este locuită
în proporţie de 70 la sută de
unguri. Iar aceştia se află
sub  cea mai cruntă
prigoană a românilor minori-
tari”. Interviul a fost difuzat,
la vremea respectivă de
postul Duna TV. Concluzia
nu poate fi alta decât că
Tokes Laszlo l-a numărat pe
fiecare ungur din Transilva-
nia de două, dacă nu chiar
de trei ori!

Ascultându-i sau
citindu-i toate gogomăniile
lui Tokes Lszlo, de-a lungul
anilor care s-au scurs după
1989, nu poţi să nu te
gândeşti la renumitul baron
mincinos Munchhausen „cel
mai mincinos dintre
mincinoşi”! De-atunci şi-a
făcut o ocupaţie de a
bălăcări România, care nu
este decât un „oprimator”
pentru etnicii maghiari, în-
demnându-i direct la ne-
supunere, fiindcă „numai

aşa ar putea scăpa de lanţul
statului majoritar”! Fiindcă,
în opinia sa, cei 90 de ani
care s-au scurs după Tri-
anon au constituit un
adevărat infern pentru un-
gurii din România. 

Acesta a avut drept
consecinţă dezastroasă re-
ducerea drastică a etnicilor
maghiari din Transilvania.
„Dacă în 1920, populaţia
Transivaniei era de 50 la
sută maghiari  şi 36 la sută
români(adică 5,2 milioane
de unguri, faţă de numai 2,8
milioane de români(!?), în
1977 numărul românilor a
ajuns la 7,5 milioane, faţă
de numai 3,5 miioane de
unguri”.

Singura soluţie pen-
tru remedierea acestei
situaţii: autonomia Transil-
vaniei! De parcă această
„autonomie” ar fi aşa, un fel
de personaj, cu puteri virile
fabuloase, care ar conduce
la creşterea spectaculoasă
a natalităţii la unguri. Că
doar statisticile arată clar că
de când au devenit popor
eurpean ungurii nu au avut
decât o natalitate negativă.
Iar de nu ar fi dus acea
teribilă politică de
maghiarizare împotriva tu-
turor popoarelor cu care au
intrat în contact, fiind gata –
vorba lui Eminescu „să
maghiarizeze şi pietrele”! –
nu se ştie dacă azi s-ar mai
putea vorbi de o naţiune
maghiară în Europa!

Ajuns într-un post
atât de însemnat la UE, ca
europarlamentar român,
Tokes Laszlo nu a făcut
altceva decât să aducă prej-
udicii cât mai multe ţării pe
care ar fi trebuit s-o reprez-
inte şi să-i apere interesele.

Strategia sa, în cali-
tatea pe care o are, a fost şi
a rămas aceeaşi pe care a
urmărit-o de când se ştie.
„Integrarea în UE reprezintă
apusul statelor naţionale, iar
acesta reprezintă un lucru
important pentru maghiarii
din România...Cu cât se va
întâmpla mai repede, cu
atât graniţele cu Ungaria vor

dispare”. Evident, afirmaţia
se referea, în primul rând, la
România „stat naţional” al
cărei ,,apus” îl visează un-
gurii, în frunte cu Tokes Las-
zlo. Visul lor este să piară
toate statele naţionale,
numai Ungaria să rămână!
Căci, vorba lui Tăslăuanu,
„decât să piardă Ungaria o
palmă de pământ, mai bine
să piară toţi ungurii”!

Dintr-o asemenea
convingere s-a născut de-
sigur şi ideea lui Tokes,
aceea de a-i propune am-
icului său de la Budapesta,
Viktor Orban, de a institui un
protectorat al Ungariei
asupra Transilvaniei.
Nesimţire şi obrăznicie! Tre-
buie să existe mult cinism
într-un individ să facă o ast-
fel de propunere, ştiind
destul de bine că Transilva-
nia este parte integrantă a
unui stat naţional, unitar, in-
dependent şi indivizibil, care
se numeşte România! Este
chiar mai mult decât atât,
este o trădare de patrie!
Fiindcă „patria este ţara în
care s-a născut cineva şi al
cărei cetăţean este”. Iar
Tokes Laszlo s-a născut în
România şi este cetăţean
român!

Faţă de toate aces-
tea, pe bună dreptate se în-
treba Traian Băsescu, la
Universitatea de Vară de la
Izvorul Mureşului, dacă
Tokes Laszlo mai merită să
fie cavaler al celui mai înalt
ordin al ţării, Ordinul
„Steaua României”?! Ba,
mai mult, dacă mai merită
să aibă calitatea de
cetăţean al României?!
Numai că pe spusele lui
Băsescu românii nu mai
dau de mult nici doi bani,
fiindcă el nu apără intere-
sele ţării, fiind mai degrabă
un fel de Iago, lipsit de orice
scrupule. Tocmai de aceea,
Tokes îşi permite să facă
ceea ce face, fiindcă or-
ganele care ar trebui să
vegheze la respectarea or-
dinei şi legilor fac numai
ceea ce li se dictează de la
Cotroceni. Altfel cum şi-ar

permite Tokes Laszlo să
dea în judecată Consiliul de
Onoare al Ordinului „Steaua
României”, acuzându-l că a
redactat o hotărâre „în stil
broşurist al activiştilor de
partid”! Oare acest organ-
ism, format din personalităţi
de prestigiu ale vieţii publice
din România, ale ştiinţei şi
culturii româneşti, nu ar fi
cazul să-l cheme în instanţă
ca să dea socoteală pentru
afirmaţiile calomnioase la
adresa sa?

Şi, pentru a-şi bate
joc de acesta, com-
portându-se josnic, fără pic
de ruşine, ba mai mult, de-a
dreptul obraznic, ca un
nesimţit, a predat ordinul re-
spectiv Bisericii Reformate
din Timişoara, spunând, cu
tupeu: „să vină la Timişoara
dacă vrea cineva să ia
înapoi disticţia ,,Steaua
României” în grad de Cav-
aler”! Cum i se permite lui
Tokes să aibă un astfel de
comportament ireverenţios
faţă de conducerea ţării?
Cum, adică, cu ce drept a
predat el decoraţia
respectivă Bisericii Refor-
mate din Timişoara? 

A primit acest ordin
de la respectiva biserică? 
Ori mizează că datorită
Timişoarei şi-a câştigat el
„înaltul” titlul de „erou al
revoluţiei”?. Între timp însă
acela a fost uitat, fiindcă, în
realitate a fost o cacialma!
Iar acum singurul titlu pe
care-l merită este acela de
tădător de ţară! Sunt con-
vins că şi timişorenii sunt de
acord cu el. Dar Justiţia
română o fi oare? 

Aici am mari îndoieli.

●

Frunda trebuie să plece!Frunda trebuie să plece!

NNoua Republica
condamnă afirmaţiile incali-
ficabile ale consilierului gu-
vernamental Gyorgy Frunda
la adresa administraţiei
SUA. Există o singură ieşire
onorabilă pentru Guvernul
României din această
situaţie scandaloasă:
demiterea urgentă a con-
silierului Frunda şi delim-
itarea publică faţă de aceste
declaraţii. Derapajele con-
silierului onorific al pre-
mierului Ponta la adresa
celui mai important partener
extern al României nu tre-

buie să rămână fără
consecinţe dintre cele mai
drastice. 

Invitaţia la dialog
adresată de administraţia
SUA este perfect legitimă în
condiţiile parteneriatului
strategic cu ţară noastră, iar
Guvernul României are
obligaţia morală să îi
răspundă pozitiv. Mai mult,
considerăm că îngrijorarea
partenerilor euro-atlantici
este justificată, în condiţiile
în care Justiţia română a
fost supusă unor abuzuri
sistematice de la instalarea
regimului USL. Reacţia

necontrolată a lui Frunda
trădează însă nervozitatea
întregului cabinet şi a în-
tregii majorităţi parla-
mentare cu privire la
această tema fierbinte,
aflată sub permanenta mon-
itorizare a partenerilor ex-
terni.

Gyorgy Frunda nu
poate fi nici măcar un avo-
cat credibil al ideii de su-
veranitate naţională, în
condiţiile în care UDMR se
numără printre susţinătorii
proiectului Statelor Unite ale
Europei, alături de
formaţiunile surori din Par-

tidul Popular European
(printre care şi PDL sau
PNŢCD).

La baza declaraţiilor
sale nu regăsim deci o
anumită viziune ideală
asupra relaţiilor dintre
România şi partenerii săi
euro-atlantici, ci mai
degrabă frustrare la adresa
sprijinului constant pe care
Occidentul l-a acordat
instituţiilor anticorupţie din
România, Gyorgy Frunda
fiind vizat în repetate rânduri
de anchetele acestora.

Amintim opiniei pub-
lice că Frunda s-a remarcat

şi în timpul mandatelor sale
de parlamentar că unul din-
tre principalii adversari ai
DNA şi ANI, fiind la originea
mai multor iniţiative legisla-
tive care urmăreau reduc-
erea atribuţiilor acestora
sau obstrucţionarea
activităţii pe care o
desfăşoară. Faptul că, după
ce a pierdut mandatul de
parlamentar, Frunda şi-a
găsit rapid o sinecură în Gu-
vernul Ponta spune multe
despre planurile reale ale
Uniunii Social-Liberale în
privinţa Justiţiei.
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Căcărău de fasole roșie…Căcărău de fasole roșie…

Cezar 
A. Mihalache

DDeși e lăudăros și
orgolios de nu se încape,
așa, un fel de căcărău ajuns
la guvernare, siamez politic
al căcărului de drept (cel lib-
eral, „de Isaccea”), nu a
avut totuși curaj să dea ochii
cu doamna venită special
să vadă ce-i cu statul de
drept din România. Iar trei
zile minunate ne-a scutit de
exercițiile lui de ortorie
seacă. Trei zile nu s-au mai
auzit înjurături la adresa
șefului statului, trei zile nu ni
s-au mai umplut televi-
zoarele cu realizările nere-
alizate ale USL-ului, trei zile
nu am mai fost prostiți în
față.

Și așa de bine a fost
că parcă ar fi de trebuință să
mai vină doamna cu pricina
pe aici! Și nu e neapărat
nevoie să stea pe lângă noi
pentru a nu-l mai vedea pe
surfăraș de laude prin
preajmă. E suficient, la cât e
de fricos în păstaia lui, ca
oficialul american doar să
anunțe că ar vrea să-l invite

pe prim-plagiatorul, fugar
politic, la un exercițiu de
dicție pe marginea statului
de drept. Să vezi atunci cum
nu mai dă de el nici soața
lui!

Bineînțeles, după ce
a plecat trimisa unchiului
Sam, a ieșit și căcărău de
fasole roșie din păstaia
lașității. Curajos, vrej-de-fa-
sole și-a organizat o
conferință de presă la
vrăjeală. Iar pentru a da
greutate grețoasei sale
prezențe a dus-o și pe „pri-
madona” veșnic
nominalizată la balconul
Cotrocenilor.

Evident, doamna
președintă-surogat de
președenți suspendați,
care, deși mai acana era
supărată până la ruptură de
planta-vrej a PSD-ului, și-a
schimbat brusc senti-
mentele și l-a girat cu
prezența sa pe lăudărosul
guvernului.  Și că a făcut-o,
e treaba „dânsei”… Dar
parcă și damele de la
„Crucea de piatră” își
dădeau nurii pe ceva mai
substanțial. Nu pe o biată
carte de vizită strecurată în

angajamentul în copy-paste
al renominalizării la funcția
de candidat la Preșidenție.
Dar așa de fericită a fost să-
și vadă numele pe un colț
de hârtie că nici nu și-a mai
pus o minimă întrebare:
dacă vrej de fasole i-a re-
fuzat solicitarea de a fi tre-
cut și el în plombagina USL
ca nominalizat la funcția de
premier, motivând că oricum
el e premier (dar dacă îți
cade temelia de la Palatul
Victoria, Victorașe?!) nu
înseamnă oare că „vrej”
vrea să-i dea cu vrăjeala pe
treptele Cotrocenilor?!

Așadar, Păstaie
Viorel nu a venit în fața
doamnei bătător de argu-
mente. Nu carecumva să-l
facă aceasta, cu întrebări pe
marginea încălecării statului
de drept, fasole bătută. În
schimb, a venit tare de gură
în fața a milioanelor de
români să-și lăfăie arogan-
tele vorbe. Că românii din
fața lui, din anonimatul
ecranului TV, nu aveau cum
să-l „ardă” cu întrebări. Și nu
e vorbă că neghiobul nu e
neghiob destul dacă nu se
dă și fudul, dar ceea ce a

scos pe gură, nici vrejul de
fasole nu încolăcește în
aroganța-i de plantă. Căci,
trebuie să fii cu adevărat in-
solent să vorbești tocmai
despre ceea ce, doar cu o
săptămână înainte, presa a
sancționat ca necuviință, nu
față de președinte, ci față de
țară. Să pui ca prioritate, nu
binele țării, ci descălecarea
lui Băsescu! Ba, pentru a
avea o satisfacție și spon-
sorul de idei al USL-ului,
„Felix”, lentilă spartă de ICA,
s-ar vrea o descălecare a
matrozului cu o lună înainte
de sorocul funcției. Să nu
plece președintele la sfârșit
de mandat, ci pe sfârșit de
mandat într-un soi de auto-
suspendare. Că așa își
închipuie USL că poate da
impresia că a luptat pentru
îndepărtarea lui Traian
Băsescu; adică, și-a re-
spectat angajamentul față
de electorat! Un supliment
de aroganță în care, la nici
o zi de la trasul de urechi,
de la distanță, față de
încălecările instituționale,
vrej-fasole-roșie a venit și a
punctat fățiș scenariul de
„înlăturare” a președintelui

prin mașinăria Parlamentu-
lui.

Acum, ce o fi fost în
capul celor doi siamezi
usliști, e greu de dibuit…
Dar cât de neghiob (iarăși)
trebuie să fii pentru a-l
provoca pe președintele
aflat încă pe mandat să-și ia
mai repede catrafusele?
Păi, dacă se umflă tărâța de
navigant în parâma timo-
nierului de la Cotroceni și dă
matrozul la iveală cursul
prelungit pe firescul timpului
pierdut în săptămânile de
suspendare? Și dacă mai
vine și Curtea
Constituțională să întindă
„Marele Pavoaj” al dreptului
marinarului de a mai sta la
geamandura anti-usl?

S-ar putea ca
proiectul de alegeri
prezidențiale, „anticipate”
(sub masca autosuspendării
benevole) să se sifoneze
înaintea celor două zile ale
abuzului de referendum
constituțional!
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Ilie
Șandru

AAm trăit s-o mai
auzim şi pe asta: Borboly
Csaba, în nemărginita lui
dragoste pentru românii din
zona de nord a judeţului
Harghita, le acordă AU-
TONOMIE! Avem deci toate
motivele să credem că de
acum în colo, prin
bunăvoinţa lui Borboly
Csaba, prin care „se va crea
un exemplu pozitiv fără
precedent în România”! şi
prin care „vrem să dăm un
exemplu pozitiv întregii
societăţi”!, noi, românii
trăitori în cele opt localităţi,
respectiv două oraşe şi
şase comune, din nordul
judeţului Harghita, vom trăi
ferciţi!

Nu cu prea mult timp
în urmă scriam un articol în-
titulat „Borboly Csaba
moare de dragul
r o m â n i l o r ” ( I n f o r m a ţ i a
Harghitei, vineri, 15 noiem-
brie 2013). Atunci „murea” el
de dragul românilor „care
trăiesc în afara ţării, în
Ucraina, Serbia şi alte ţări
limitrofe”, pentru că e vai de
capul lor, sunt ai nimănui. În
afara de cei din Ungaria,
pentru că acolo, ce mai, e
raiul pe pământ, inclusiv
pentru români!

Acum însă, iată, a
venit vremea ca Borboly
Csaba să moară de dragul
românilor din „parohia” sa,
din Harghita, cărora doreşte

să le acorde, vreau nu
vreau, o „anume au-
tonome”, prin care „cele
două oraşe: Topliţa şi
Borsec, precum şi co-
munele: Bilbor, Corbu,
Gălăuţaş, Sărmaş, Subc-
etate şi Tulgheş vor avea
putere decizională în ceea
ce priveşte cultura,

învăţământul, agricultura,
sănătatea, problemele so-
ciale, religia, turismul, chiar
şi protejarea monumentelor
de artă”.

Anunţul acesta
„bombă” a fost făcut de Bor-
boly Csaba vineri, 3 ianuarie
2013, pentru agenţia de
presă MTI din Ungaria. Iar
dumnealui vrea ca prob-
lema să se rezolve repede,
astfel că „dosarul de
înfiinţare a fost deja depus
la Tribunalul( a se citi
Judecătoria) Topliţa, ur-
mând ca să dobândească
statut juridic la finele lunii
ianuarie a.c.”! Citind despre
această năstruşnică

iniţiativă, m-am gândit că
totuşi ea s-o fi luat în urma
unei întâlniri pe care Bor-
boly Csaba o fi avut-o cu
primarii din localităţile re-
spective. Nici pomeneală!
Niciunul nu ştia nimic! Au
rămas cu gurile căscate.
Unii au crezut că e vorba de
o glumă. S-au convins însă

că nu este glumă. „Ăştia
sunt nebuni”!, a zis unul din-
tre ei. I-a răspuns altul: „Nu
sunt nebuni, sunt idioţi,
fiindcă aşa se numesc cei
cu idei multe, mai ales dacă
sunt şi trăsnite”! Însă toţi au
fost de acord că asemenea
idei, trăsnite fiind ele, nu s-
au născut din senin.

O fi sau nu trăsnite,
ele impun câteva întrebări:
pe cei „32.000 de suflete  de
români, care trăiesc pe o
suprafaţă de 1200 de kilo-
metri patraţi”, în nordul
judeţului Harghita, i-a ches-
tionat cineva dacă vor sau
nu să fie autonomi?; cine şi
în numele cui a depus la

Judecătoria din Topliţa un
document prin care se
solicită o „anume au-
tonomie” pentru aceşti
români?; cine vrea să-i
adune cu de-a sila pe
românii nord-harghiteni într-
o „autonomie” pe care ei nu
au cerut-o niciodată?; are
dreptul Consiliul Judeţean

Harghita, în frunte cu Bor-
boly Csaba, să ia astfel de
decizii?; nu cumva o astfel
de hotărâre este un atribut
al statului român, nu al unui
judeţ? În sfârşit, cum vede
Borboly Csaba o ,,anume
autonomie” pentru românii
harghitei, chiar minoritari
fiind, în propria lor ţară,
România? Nu cumva este
ea o autonomie bazată tot
pe criterii etnice, chiar dacă
este  pentru români? 

Sunt doar câteva
dintre întrebările la care
preşedintele Consiliului
Judeţean Harghita va trebui
să răspundă.

Fiindcă, probabil,

ideile acestea au fost
,,rumegate” multă vreme.
Iar ele au, în mod sigur, o
legătură directă cu acea
mult cerută şi trâmbiţată au-
tonomie a ţinutului secuiesc.
Nu întâmplător Borboly
Csaba vorbeşte despre un
„exemplu pozitiv fără prece-
dent în România”, şi despre
dorinţa de a se da „un exe-
plu pozitiv  întregii societăţi”.
Este vorba, fără doar şi
poate, de a se crea un
precedent, prin care, după
cum aprecia un sociolg,
„maghiarii înceacă să-i
obişnuiască pe români cu
ideea autonomiei la care
tânjesc chiar ei”! Este tre-
aba lor, n-au decât să
tânjească, cine ştie, poate
cândva o vor şi obţine.
Românii harghitei nu
doresc, în nici un caz, o au-
tonomie pe care Borboly
Csaba vrea să le-o impună
cu forţa, chiar dacă sunt mi-
noritari în judeţul Harghita.
Pentru că şi judeţul Harghita
este un judeţ al României, la
fel ca toate celelalte 40 de
judeţe. Iar autoritatea statu-
lui român trebuie să fie
impusă  pe întregul său ter-
itoriu naţional.
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