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„Raza de soare care te încălzeşte

pe tine nu ţi-e împuţinată prin

faptul că se mai încălzeşte şi

vecinul tău.”

- Al. Vlauță
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Și te uite cum trec investitorii…Și te uite cum trec investitorii…

Cezar Adonis
Mihalache

EEvident că nu suntem
„în cărți”… Nici dacă ies din
cursă și Bulgaria, și Serbia, și
tot nu o să intrăm pe turnanta
investiției nemțești… Pentru că
nu e pentru noi… De altfel, fap-
tul că, deși a apărut această
oportunitate pe piață, prin
anunțul Grupului Volkswagen
de a amâna luarea unei decizii
în privința construirii unei
fabrici în Turcia, din cauza con-
flictului cu Siria (în fapt,
nemțește vorbind, pentru a
identifica o altă țară în care să
fie realizată investiția), și totuși
nu avem nici o reacție, dacă nu
oficial-guvernamentală, prin
punerea pe masă a unei oferte
cu facilități fiscal-investiționale,
măcar o dezbatere la nivel
electoral, denotă că „actorilor”
politici și economici de la noi
le-au fost deja predate
lecțiile… neimplicării.

Sigur, pare aberant să
ai un președinte „neamț”, iar o
investiție germană să treacă pe
lângă noi de parcă nici nu am
exista… Pentru că, din păcate,
chiar nu existăm la acest
„nivel”. (Cum nu exista, în cărți,
în mod real, nici Klaus Iohan-
nis când tot sprijinea ușa can-
celariei lui Merkel). Noi trebuie
să „livrăm” resursele noastre
naturale, nu să devenim actori
pe o piață de producție. La noi,
lucrurile trebuie să se rezume
la „ambalat” și, eventual, re-
alizarea de subcomponente. Și
nu țintirea unui rost geostrate-
gic, nu vizarea unor investiții cu
potențial, locul nostru pe piața
europeană aflându-se în
„competiție” doar cu rostul
decis de alții…

Nu am fost cărți nici
măcar la prima strigare de pe
piață. Când Grupul auto Volk-
swagen a ales Turcia pentru
noua sa investiție, dând de o
parte România, Bulgaria și
Serbia… Și când doar „jocul”
de piață a impus, 
pentru ajustarea pachetului
investițional, o pseudo
competiție… În realitate,
alergători pentru locul doi, pe
lângă linia de „finish”, alături și
de un jucător din afara spațului
european (dar care s-ar putea
să spargă și „bariera” Schen-
gen  în timp ce noi încă vom
mai face analize și rapoarte).

După ce Volkswagen
a ales la acel moment Turcia,
în detrimentul României, Bul-
gariei și Serbiei, nu a apărut
nici măcar un raport 
oficial despre „ierarhizarea”
necâștigătoarelor… Chiar dacă
un asemenea clasament, pe
baza criteriilor nemțești, ar fi
contat pentru analiza de piață
și posibilele „reviewuri” căutate
de alți investitori germani (și nu

numai)… Și nu știm, oficial, pe
ce loc în grupul „perdantelor”
ne-am situat atunci… Înaintea
Bulgariei? După Serbia?…
Sau am fost luați în calcul strict
ca nume de completare „la și
alții”?!… Dar acum este clar
cine a contat în ochii
nemților!… Cine a știut să se
facă văzut!

Pentru că dacă la
nivelul guvernanților noștri este
greu să spui dacă și ce fel de
ofertă a existat pentru Grupul
auto Volkswagen, la prima stri-

gare a investitorului german, în
cazul Bulgariei se vede clar că
au avut lecțiile făcute și pentru
un posibil „tur” doi. (Pe care
orice economist, macroecono-
mist, finanțist și analist de
politică externă l-ar fi luat în
calcul privind spre evoluțiile din
spațiul turc). Mai mult, bulgarii
nu au trimis să vorbească de-
spre reofertarea grupului auto
pe un ministru de mâna a
doua, ci pe un fost președinte
de țară! Și au pus în „joc” cifre
și facilități greu de ignorat:
dublarea ofertei de la 130 la
260 de milioane euro, dez-
voltarea infrastructurii pentru
autoturismele electrice, inve-
stirea în educație pentru
pregătirea viitorilor angajați
(asta pe lângă trecutul lor… is-
toric, precum raportarea inițială
a monedei naționale, Leva, la
marcă, existența unui consiliu
monetar coordonat
„nemțește”)…

Noi însă încă ne
facem că tocmim, la nivel de
minister!, o ciornă cu o ofertă
pentru nemți. Și probabil la
același nivel vom fi și în clipa în
care grupul auto va semna
deja contractul… Noi tot cu
plicul cu șină al prezentării
ofertei noastre; în care, deloc
kafkanian, se va găsi doar
șina…

Și poate că nici nu mai
contează de ce, în plină cam-
panie electorală, nu se
vorbește despre acest subiect.
Nu spune nimic candidatul
„neamț”, Klaus Iohannis, de la
care te-ai aștepta să fie un ve-
hicul pentru orice investiție
germană, nici numita Dăncilă
care, încă, este reprezentantul
unui guvern ce va rămâne în
istorie și pentru ratarea acestei
oportunități.

De fapt, cineva a vor-
bit… A transmis un mesaj
înaintea începerii campaniei

electorale, ba, chiar suficient
de apăsat pentru ca vorbele
să-i fie înțelese de cine tre-
buia… Președintele Camerei
de Comerț Româno-Germane,
Dragoș Anastasiu, care a venit
cu un discurs prăpăstios de-
spre cât de rău va fi în Româ-
nia următorilor trei ani, într-un
defetism al disponibilizările de
personal (400 000 de bugetari
care, într-un fel sau altul, vor
apăsa tot asupra mediului pri-
vat), despre neîncasările la
buget, prin revizuirea cotelor

de impozitare, în general, un
scenariu al nepredictibilității
României, „discurs” ținut în fața
investitorilor germani și care
părea la acel moment decupat
din înfierările specifice PSD.
Dar care astăzi poate fi citit
exact în cheia pe care i-o dă și
reacția guvernului prin absența
oricărei oferte pentru grupul
german (probabil pentru că noi
nu trebuie să prezentăm nici o
ofertă).

Bulgaria a venit cu
facilități în care pare că își
pune gaj parte din atuul ei eco-
nomic, oferta fiind prezentată
de un fost președinte al țării,
Rosen Plevneliev, nu de un
ministru de care nu a auzit ni-
meni… Și sunt, într-adevăr,
facilități fiscale și investiționale
ce vor apăsa greu pe econo-
mia lor. Dar, s-ar putea ca toc-
mai prin acest „dosar”, vecinii
noștri să joace și pentru locul
lor în Spațiul Schengen!

Ai noștri?… Se vor
spăla din nou pe mâini… Și nu
pentru că nu am avea de unde
să scoatem facilități de 260 de
milioane de euro (dacă vrea
Orlando, noi punem pe masă,
direct, nu „facilități”, ci bani, ce
mare fleac să mai facă un îm-
prumut?!), ci mergând pe
scuza că, fiind deja într-un
deficit pe piața forței de muncă,
de ce să ne mai agităm, nu?!…
A, infrastructura?… Prima care
contează pentru un asemenea
investitor, ne-au spus-o și
reprezentanții Renault, ne-au
bătut obrazul și cei de la Ford,
despre ea nu se va comenta
nimic oficial.

Ce fel de joc a făcut
însă președintele Camerei de
Comerț Româno-Germane?…
La asta ar trebui să răspundă,
dacă mai există, structurile
specializate…

●

„Sus ai noştri, jos ai voştri“…„Sus ai noştri, jos ai voştri“…

Victor
Nafrin

ÎÎi întâlnim în aceste
zile pe stradă, mergând în
haită. Îi deosebim după cu-
loarea gecilor: PSD, ăia în
roşu, albastru, cei de la PNL.
Se plimbă şi se preumblă în
sus şi în jos, în zone aglom-
erate, pieţe ţărăneşti, par-
curi, staţii de autobuze, piaţa

de vechituri, supermarket-
uri, între blocuri. Doar
străzile mărginaşe şi cimi-
tirele au scăpat neperiate de
aceşti trepăduşi politici. Dar
mai e timp, campania nu s-a
terminat încă.

Merg grupaţi, în linie
ca la rugby, iar dacă ai
nenorocul de a te întâlni cu
ei, nu ai nicio scăpare. Te
înconjoară ca ulii şi hienele şi
nu te lasă să treci până nu iei
o broşură plină cu minciuni:
kilometri de drumuri asfal-
tate, zeci, sute, mii de
proiecte aduse în judeţ (de
atâtea PNDL-uri şi CNI-uri e
plină cămara, iar noi tot rău
o ducem), măriri de pensii şi
salarii (de parcă ar fi dat de
la ei din buzunare), şcoli şi
grădiniţe renovate.

Şi unii, şi alţii sunt în
stare să jure că vor face şi
vor drege. Că interesul
colectiv este mai presus de
cel personal. Unii ne vorbesc
de ciuma roşie, alţii ne am-
intesc „părinteşte“ ce vom
păţi dacă îl votăm pe ăla
care îşi face vacanţele în
străinătate, joacă tenis de
câmp, vorbeşte limbi străine.
Chestia asta seamănă cu
propaganda anilor ’90, cea
cu „n-ai mâncat salam cu
soia, nu eşti români“. Astăzi,
salamul cui soia a dispărut, a
rămas rahatul, nu ăla din
prăvălie, pe care politicienii îl
mănâncă cu polonicul, de
fiecare dată când au ocazia.

E dreptul fiecăruia
să-şi clameze candidatul,
după clasicul slogan: „Sus ai
noştri, jos ai voştri“… Să-l
facă mare, tare, frumos şi
deştept. Să-i scoată în
evidenţă calităţile. Să ne
convingă să-l votăm ca este
mai bun decât ceilalţi. Nu mă
deranjează agresivitatea
verbală cu care încearcă să
demonstreze că Dreapta nu-
i ca Stânga şi nici Stânga ca

Dreapta. Dimpotrivă. În 30
de ani de democraţie ne-am
lămurit singuri de acest
adevăr: toţi o apă şi-un
pământ.

Altceva nu înţelege
omul de rând, sătul să-i as-
culte pe aceşti Caţavenci pe
stil nou: unde mama dracului
aţi fost, bă, până acum, că
de la ultimele alegeri nu v-a
văzut nimeni la faţă. În toţi
aceşti ani nu aţi ştiut că dru-
murile judeţene sunt ca cele
de acum 50 de ani? Că în
satele părinţilor şi moşilor
voştri closetul e tot în fundul
grădinii? Că nu avem doctori
de familie în mediul rural?
Că ne pleacă tinerii pe
capete afară, iar femeile la
îngrijit de moşi şi babe? Că
există şi proştii care vă tot
votează? Ori v-a durut în cot
de ei? Chiar nu vă e ruşine
să coborâţi în stradă şi să ne
opriţi să vă ascultăm inepţiile
din programele electorale?
Zău, aşa. Cine vă dă dreptul
să continuaţi să minţiţi cu
nesimţire, aceeaşi de trei
decenii?

Ruşine să vă fie, in-
diferent de culoarea gecii pe
care o îmbrăcaţi în campani-
ile electorale.

●
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Idolul marxist…Idolul marxist…

Ionuț
Țene

MMulți nu înțeleg sub-
straturile cazului filosofului
marxist și propagandistului co-
munist Mihai Șora, belfer
nomenclaturist până în 1989.
Foarte mulți români percep co-
munismul ca o chestiune
locală ruso-sovietică, în reali-
tate dictatura ideologică a
regimurilor bolșevice a fost o
problemă globală, care s-a
grefat pe ruinele fostului im-
periu țarist sau în Europa de
est, cu încercări temporare în
Bavaria, Ungaria sau Spania
interbelică. În anii 1930
comuniști erau și la Kremlin, la
Londra, dar și în departamen-
tul de stat american manip-
ulându-l pe președintele
Roosevelt în favoarea acestei
secte totalitare, care
promovează filosofia marxistă
și crima, adică ura de clasă și
de rasă și revolta împotriva
credinței religioase.

Mihai Șora a fost în
anii 1940 o rotiță însemnată a
acestui mecanism diabolic co-
munist care s-a extins în toată
Europa. Nu întâmplător acest
propagandist bolșevic a fost
solicitat să vină în România de
către cea mai criminală femeie
a epocii moderne care a fost în
politica noastră: Ana Pauker,
care a implementat în stil fe-
roce gulagul sovietic la noi,
fiind vinovată de moartea a
peste 100.000 de mii de
români și închiderea a altora
200.000. Când Mihai Șora
făcea cererea să se înscrie în
Partidul Comunist Român în
1951, floarea intelectualității și
politicii românești murea
asasinată în închisori, de la
Iuliu Maniu, Ion Mihalache la

Gheorghe Brătianu, iar Co-
posu, Steinhardt sau Țuțea
erau torturați atroce de agenții
bolșevismului promovat de
Ana Pauker, protectorul lui
Mihai Șora, care a fost un ele-
ment al instaurării totalitaris-
mului în țara noastră. Să vină
acum o companie economică
ca Emag ca să promoveze „lib-
ertatea” bolșevică a lui Mihai
Șora e o infamie asupra celor
care au murit la Pitești, Canal,
Gherla, Târgu Ocna, Sighet
sau Aiud. Această impietate
este promovată de o firmă
privată, care încă nu este
sancționată încă de CNCD sau
de către parchetul general
pentru propagandă indirectă în
favoarea celor care au avut
funcții într-un regim criminal,
care a promovat genocidul și
totalitarismul în anii 1950.

Când a cerut Mihai
Șora, membru al partidului co-
munist francez să se înscrie la
comuniștii români, nu era un
tânăr naiv care nu știa ce vrea
sau că nu știe că vrea să par-
ticipe indirect la genocidul to-
talitar împotriva poporului
român, ci un bărbat matur de
32 de ani ce avea o muză
politică, pe criminala Ana
Pauker. Pe bună dreptate
presa română și intelectualii
democrați și europeni s-au re-
voltat la campania Emag. Un
document din 1951 care
prezintă tentativele lui Mihail
Șora, „simbolul libertății” ales
de Emag pentru a sărbători 30
de ani de la evenimentele din
1989, de a intra în Partidul
Muncitoresc Român (PMR), a
fost făcut public de istoricul
Mihai Burcea.

Documentul prezintă
motivele pentru care
autoritățile comuniste refuzau
„transferul” lui Șora de la Par-

tidul Comunist Francez (PCF)
în PMR, deși Șora invoca fap-
tul că avea „vechime” în
mișcarea comunistă: fusese
membru al PCF încă din 1945.
Documentul este datat în
1951, ceea ce înseamnă că
Șora cerea să fie admis în Par-
tidul Comunist în perioada în
care elitele României interbe-
lice erau exterminate în în-
chisori, inclusiv prin
Experimentul Pitești. Anii 50 au
fost numiți de către istorici
drept anii cei mai negri ai stal-
inismului românesc, „obsedan-
tul deceniu”. În această
perioadă, Șora a lucrat la Min-
isterul de Externe, condus de
temuta Ana Pauker. Radu
Preda, președintele Institutului
pentru Cercetarea Crimelor
Comunismului (IICMER), a
reacționat la noua campanie a
emag, în care Mihai Șora, fost
colaborator al sinistrei Ana
Pauker și membru al nomen-
claturii comuniste peste 20 ani
este prezentat drept o
persoană care a suferit în tim-
pul regimului de tristă amintire.
„Boicotați emag! O rușine!.
Când magazinele scriu isto-
ria…” a scris Preda pe o rețea
de socializare. Acesta a preluat
și un text al profesorului Adrian
Papahagi, în care acesta
spune că agenția de publicitate
induce grav în eroare publicul.
Clipul video de promovare este
o jignire a memoriei politicie-
nilor democrați și a intelectu-
alilor care au murit sau au fost
închiși de către regimul promo-
vat de Ana Pauker. Mircea
Morar, un intelectual din Cluj-
Napoca se întreabă retoric la
această ofensă adusă memo-
riei celor care au fost uciși la
ordinul Anei Pauker: „Ce
părere poți sa ai de cineva
care prin astfel de clipuri și

imagini își bate joc de cei care
au suferit în timpul comunis-
mului?”

Pe de altă parte și
Mihai Șomănescu se arată re-
voltat pe site-ul ActiveNews de
campania împotriva memoriei
celor care au murit asasinați de
regimul comunist. „Filozof
român, apărător al libertății și
al drepturilor omului”, așa scrie
pe posterul gigant pe care
tronează chipul lui Mihail Șora
care face reclamă retailler-ului
emag. Există și un clip video,
în care Șora ne anunță că
„aveam 30 de ani când viața s-
a oprit, când ne-au condamnat
pe toți, la frică”. Nu domnule
Șora, pe dvs nu v-a con-
damnat nimeni la frică. Pentru
dvs, la 30 de ani, viața abia a
început. Dvs nu ați fost con-
damnat la frică, dvs ați fost în
rând și alături de cei care au
condamnat PE ALȚII la frică.”

De fapt, „libertatea” lui
Mihai Șora este cea care ne-a
implementat marxismul cu
forțat în anii 1950. E o „liber-
tate” care promovează ura
între oameni, așa cum ne-a
lăsat-o Marx moștenire pentru
ca o nomenclatură subțire
politico-economică să con-
troleze totalitar, criminal și ide-
ologic o țară și un continent.
Dacă ucenicul Anei Pauker din
1951 ne dă lecții de morală și
„libertate” în 2019 înseamnă că
în România de atunci și până
astăzi nu s-a schimbat în
esență chiar nimic. Am trecut
de la comunismul de stat la
capitalismul de stat neo-marx-
ist, în care patronii și
propagandiștii lor sunt fii sis-
temului securisto-comunist
care conduc România cu o
mână de fier din 1950 până
astăzi? Mihai Șora a devenit
mascota coorporatismului co-

munist într-o Europă unită care
ridică statuia lui Karl Marx pe
banii chinezilor?

Ni se propune o „liber-
tate” cu rădăcini ideologice
care au dus la experimentul
crimelor de la Pitești și Canal.
Asta se vrea UE o continuare
ideologică a sovietismului? Să
nu fie întâmplătoare creația UE
ca spațiu ideologic marxist, o
prelungire a fostului URSS? Ni
se propune o Europă care
promovează totalitarismul co-
munist, ca instrument al crimei
grefat pe ideologia marxistă?
România și Europa are nevoie
de o decomunizare, la fel ca
denazificarea din Germania
post-hitleristă, altfel monștrii
marxismului vor naște pui neo-
marxiști, care nu vor mai locui
la Moscova, ci la Bruxelles sau
Strassbourg. Ca cetățeni care
dorim libertate, fraternitate și
democrație trebuie să
reacționăm la aceste propuneri
de reînviere a totalitarismului
comunist sub o nouă haină,
albastră, pusă peste tricoul
roșu al crimei ideologice cu
rădăcini în filosofia bazată pe
ura față de oameni și Dum-
nezeu a marxismului vetust.
Tineretul român trebuie să
cunoască trecutul regimului to-
talitar comunist susținut de
Mihai Șora în 1951, pentru ca
acele crime să nu se mai
repete niciodată. Românii nu
au nevoie de idoli falși, care
amintesc de cea mai neagră
perioadă istorică a poporului
român și a Europei. Avem
nevoie de democrație și de lib-
ertate ca de aer în ziua de
astăzi când ni se propun mod-
ele de viață totalitare în stil

neo-sovietic.

●

„Retrăiri istorice” confiscate„Retrăiri istorice” confiscate

ÎÎn volumul „Între
Dumnezeu şi Neamul Meu”,
autorul, Petre Ţuţea
menţionează: „Poporul
Român este una din minunile
lui Dumnezeu în marşul Lui
pe pământ”, zicere care nu
prea se armonizerază cu
trista sa cugetare trimiţătoare
la suferinţa anilor de temniţă
şi acelaşi Popor Român.În
2012, cu prilejul trecerii prin
România, profesorul sârb
Miodrag Stanojevic adresa
românilor un mesaj plin de
înţelepciune, greutatea lui
fiind însutită, astăzi, 2 oc-
tombrie 2019, mai cu seamă
după obrăznicia nepedepsită
a extremiştilor alogeni şovini
de la Valea Uzului: „Mă
numesc Miodrag Stanojevic,
sunt sârb din Vojvodina şi
profesor de istorie în Novi
Sad. 

Aflându-mă într-o
călătorie către Ucraina, am
zăbovit trei zile în urbea dvs.,
bucurându-mă de ospitali-
tatea unui vechi prieten şi a
familiei sale. Menţionez că
vorbesc fluent limba română
deoarece am copilărit într-un
sat mixt vlaho-sârbesc.

Reamintesc « Fenomenul
Csibi Barna », un degenerat
care îşi permite să dea foc în
centrul României unei păpuşi
reprezentând un erou
naţional al românilor (Avram
Iancu - n.a.), autorităţile
române ignorând acest gest.
Pe marginea sa, vă propun
un exerciţiu de imaginaţie: ce
s-ar fi întâmplat dacă: un
român ar fi dat foc la Bu-
dapesta unei păpuşi
reprezentându-l pe Kosuth
Lajos; un turist german ar fi
incendiat la Tel Aviv o păpuşă
reprezentându-l pe David Ben
Gurion (primul prim-ministru
al Israelului - n.a.) sau pe
Golda Meir (de asemenea
premier al Israelului - n.a.); un
ungur din Vojvodina ar fi in-
cendiat la Novi Sad o păpuşă
reprezentându-l pe Milos
Obilic, eroul naţional al sâr-
bilor de la
Kosovopolje;Răspunsul la ul-
timul „dacă” nu poate fi decât
unul singur: dacă ar fi fost atât
de tâmpiţi să o facă, în
aceeaşi seară ar fi cinat în In-
fern. […] C a
să sintetizez relaţia dintre
băştinaşii valahi şi alogenii
unguri, îmi îngădui un sce-
nariu: un ungur pribeag bate

la uşa unui valah. Acesta, os-
pitalier, îl primeşte în casă. Îi
întinde masa, oferindu-i ce
are mai bun în cămară. Un-
gurul, în timp ce se
ospătează, pune ochii pe
nevasta valahului (frumoasă,
bineînţeles) considerând că
ar fi normal ca după ospăţ
valahul să îi ofere şi un
desert, adică nevasta. Indig-
nat de faptul că după ce s-a
săturat, valahul nu-i oferă şi
nevasta, ungurul îi trage o
palmă zdravănă valahului şi
încă una. Înainte ca
mămăligarul să se
dezmeticească, ungurul fuge
pe uliţă strigând din toţi
rărunchii: « săriţi oameni buni,
că mă omoară valahul, sunt o
victimă ». Aşa că, valahi, fiţi
înţelegători şi daţi-le şi nev-
asta, dar vă avertizez că nu le
va ajunge. Următoarea lor
dorinţă va fi casa voastră”.
[…]Afirm cu tărie că nu există
nicăieri în lumea civilizată o
ţară care să acorde atâtea
drepturi unei minorităţi alo-
gene cum acordă România. 

De ce îşi permit asta
în România? De ce nu îşi per-
mit acelaşi lucru în celelalte
ţări unde au minorităţi
maghiare şi revendicări re-

vizioniste, adică Slovacia,
Serbia, Ucraina? Simplu,
pentru că ei ştiu (aşa cum au
menţionat în «Traseul Legen-
delor Sătmărene)» că românii
sunt « un popor paşnic,
binevoitor şi primitiv» şi, com-
pletez eu, un popor « imbecil
de tolerant». Totodată ei ştiu
că slavii (din Slovacia, Serbia,
Ucraina) nu sunt aşa. Şi nu îşi
permit”.

Firesc, vă veţi întreba
ce legătură au cele două ci-
tate cu seria sesiunilor de
comunicări şi dezbateri
ştiinţifice desfăşurate la Maia,
judeţul Ialomiţa  între anii
2004-2019 sub denumirea
„Retrăiri istorice în veacul
XXI”? Au! Şi fiindcă
manifestările menţionate au
ca deviză suverană re-
spectarea adevărului, acesta
trebuie rostit aşa cum este
el:Ei au dat startul „Retrăirilor
istorice” de la Maia, nu
altcineva! Acolo a fost este şi
va mai fi încă locul de
adunare nu al incompetenţilor
comentatori conjuncturali, ci
al istoricilor corecţi, al istori-
cilor-patrioţi. Prof. univ. dr.
Gheorghe Buzatu, prof. univ.
dr. Ioan Scurtu, prof. univ. dr.
Gheorghe Dumitrașcu, gen-

eral de armată (r) prof. univ.
dr. Vasile Cândea,  general
Br. (r) Prof. univ.dr. Nicolae
Ciobanu, prof. univ. dr. Petre
Ţurlea, general de armată (r),
dr. Mircea Chelaru, colonel (r)
dr. Constantin Moşincat, prof.
univ. dr. Corneliu Mihail
Lungu, prof. dr. Gheorghe
Constantin Nistoroiu, coman-
dor (r) dr. Aurel Pentelescu,
col. (r) prof. Ion Măldărescu,
dr. Costin Scurtu, comandor
av. (r) dr. Marius Adrian
Nicoară, prof. dr. Mariana
Păvăloiu, dr. Lavinia
Dumitraşcu, comandor av (r)
dr. Jănel Tănase, comandor
(r) Emilian Munteanu, dr. Ph.
D. Alba I. C. Popescu, colonel
dr. Fechete Mircea, dr. Alin
Spânu, col. (r) dr. Mircea
Tănase... 

Sunt o parte dintre cei
care au fost prezenți la multe
dintre edițiile acestui eveni-
ment  remarcabil de la Maia,
fie-ne cu iertare nescrierea tu-
turor participanţilor. (I.M.)

●



4 Tichia de politician

Jipa Rotaru- Asumarea răspunderii…Jipa Rotaru- Asumarea răspunderii…

Gh. Constantin
Nistoroiu

RRecentul studiu
ASUMAREA RĂSPUNERII, al
prof. univ. dr. Jipa Gheorghe
Rotaru – Comandor (r), istoric
militar, trage cortina celor șapte
pagini ale Prefeţei, pornind în
marşul Asumării răspunderii pe
aliniamentul altor șapte pagini,
trecând apoi cutezător la
asaltul Resorturilor asumării
slujirii cu responsabilitate a in-
tereselor ţării şi neamului,
desfăşurat pe elaborarea
strategică a celor 32 de pagini
încărcate de cercetare,
sârguinţă, abnegaţie, spirit,
tenacitate ştiinţifică şi disciplină
academică militară. Docu-
mentele inedite ocupă cele 106
poziţii ale Listei bibliografice de
patru pagini, iar Anexele
completează Divizia Memoriei
Documentelor pe următoarele
239 de pagini. ASUMAREA
RĂSPUNERII se adaugă
şirului mare de lucrări elabo-
rate minuţios, migălos, preţios,
testamentar, Pantheonului
naţional spiritual, impunându-
se ca un studiu de referinţă,
mai ales că s-a ţesut şi pe
ASUMAREA CURAJULUI au-
torului.

Istoricul militar Gheo-
rghe Jipa Rotaru nu aduce un
cult al personalităţii
Mareşalului Ion Antonescu,
pentru că însuşi personajul
colosal ION ANTONESCU şi-a
clădit pe temelia Destinului
vieţii lui, altarul persoanei sale
creştine, respectiv cultul
unicităţii personalităţii sale,
care îl aşează de la sine, ca
Icoană a Eroului – Martir în lu-
mina Apoteozei Adevărului.

Cultul personalităţii nu
este o persiflare politicianistă a
demagogilor parveniţi, a slu-
garnicilor Ocultei, a vrăjmaşilor
de Neam, a urâtorilor de
Biserică, a celor care fug per-
manent de Adevăr, ci o
cunoaştere, o recunoaştere, o
cinstire a persoanei şi memo-
riei celui care şi-a întrupat viaţa
întru Destinul Neamului, ven-
erândul. Cultul personalităţii nu
este altceva decât arderea
FIINŢEI metafizice în flacăra
mistică a PERSOANEI care dă
strălucire şi lumină sieşi şi
celor din jur!
NERECUNOŞTIINŢA este
unul dintre cele mai grele
păcate, strigătoare la cer,
asemănătoare celor împotriva
Duhului Sfânt, care se plăteşte
de către toţi politicienii şi toţi
factorii de răspundere care o
slugărnicesc. NU SE IARTĂ
NICIODATĂ! Orice început în-
cepe cu Începutul. Purcederea
din sânul Mamei sale, distinsa
aristocrată BARANGA, apoi
răsfăţul din braţele alintării, l-a
făcut pe copilul Ionel să
ţâşnească din îmbrăţişarea
Dumbravei minunate a
Copilăriei, ca o predestinare
prin descendenţa ostăşească
spre memoria Marilor
Comandanţi Români şi străini.

Se poate spune fără
nici o ezitare că naşterea vi-
itorului Mareşal a avut ca prim
botez, auspiciul

RĂSPUNDERII, ţesătură
tainică prin care s-a urzit în-
treaga sa viaţă, dar în mod ple-
nar VOCAŢIA şi MISIUNEA sa
de Conducător, de Voievod
ales. Celor sortiţi să
călăuzească DESTINUL Nea-
mului, sunt hărăziţi de Dum-
nezeu, de la naştere până la
moarte să crească viguros
întru virtute, să se
desăvârşească deodată cu
ASUMAREA RĂSPUNDERII
în toate etapele vieţii, slujirii şi
slăvirii, devenind astfel, Alter-
egoul moralei sale creştine pe
care se dăltuieşte caracterului
ONOAREA  demnităţii alese
cofiinţiale, eterne întru Dum-
nezeu şi Neam.

„Onoarea, spunea
marele filosof evreu-german
Artur Schopenhauer (1788-
1860), este conştiinţa
exterioară, iar conştiinţa este
onoarea interioară.” (Th.
Simenschy, Un dicţionar al
Înţelepciunii, Ed. Junimea-Iaşi,
1979)

De la ciclul primar
până la Şcoala Superioară de
Război, paşii copilului, zelul
adolescentului, bărbăţia adul-
tului, autoritatea oştenului,
demnitatea conducătorului au
parcurs doar calea
EXCELENŢEI. Dincolo, însă,
de toate aceste cunoaşteri,
urcări, înălţări, deasupra
meritelor sale, ION AN-
TONESCU rămâne în Istoria
naţional – universală, UN
MARE CAVALER AL
ONOAREI, nobleţe atinsă de
puţini bărbaţi militari ori civili în
Istoria lumii, precum marele
Duce francez Henri de Rohan.

Când era comandan-
tul armatei franceze în aliata sa
Elveţie, a rupt intrigile cardi-
nalului-premier Richelieu prin
care îi cerea să-i trădeze pe
elveţieni: „Dacă nu mi se dă
posibilitatea să fiu totodată un
francez şi un om de onoare,
atunci prefer acest din urmă
lucru, chiar dacă ar trebui să
rămân fără patrie!” (Generalul
Ion Gheorghe, ataşat militar şi
ambasador la Berlin 1940-
1944, Mareşalul Antonescu –
Un Dictator Nefericit, Ed.
Machiavelli, Bucureşti-1996,
p.343). În aceeaşi notă de
demnitate se aude şi strigătul
de la Pavia al onoarei regelui
FranciscI I: Tout est perdu hors
l’honneur!

Poate aud şi larvele
politruce cum inspirat le
numeşte Generalul aviator (r)
Radu Theodoru, „speţa
viermiformă de ordonanţe ale
intereselor străine”,
colecţionară de  „acuze şi teze
preluate şi încornorate de vi-
cleimul bacşişarilor din presa
finanţată de ocultă… Scribi
cumpăraţi astăzi ca şi în timpul
ocupaţiei bolşevice, politicieni
acefali, subordonaţi intereselor
străine, după asasinarea
Mareşalului, înrolaţi sub fla-
mura kominternului, astăzi sub
cea a Noii Ordini Mondiale
condusă de oculta financiar-
militară occidentală, au dus şi
duc o campanie nemernică de
profanare a memoriei
naţionale, a reprezentanţilor
emblematici care au ilustrat
conştiinţa de sine a românilor;

sub dictatul kominternist prin
holocaust cultural, adică prin
spălarea memoriei colective
scoţând momente cheie ale is-
toriei şi personalităţile care le-
au exprimat din circuitul
învăţământ-cultură, sub dic-
tatul ocultei-suprastatale prin
denigrare şi minimalizare, de la
aşa zisele manuale alternative
până la marile campanii de
presă susţinute de misiţii ocul-
tei.”  (Radu Theodoru,
Mareşalul, Ed. Lucman,
Bucureşti-2012, p. 7-8)

Clarviziunea generalu-
lui Constantin Prezan, viitorul
Mareşal, unul din braţele mari
şi tari ale Înfăptuirii Daciei Mari,
respectiv România Mare, 
a determinat apropierea,
cunoaşterea, colaborarea, pri-
etenia, fidelitatea, camarade-
ria, eroismul şi martiriul dintre
conducătorul Statului Naţional,
ION ANTONESCU şi ministrul
său de Război, generalul
CONSTANTIN PANTAZI.

Aprecierea generalului
Constantin Prezan, privindu-l
pe ofiţerul Antonescu,
apropiatul său colaborator este
destul de grăitoare: „… este un
ofiţer de o mare valoare, cu
cunoştinţe, vederi limpezi, en-
ergie, conştiinţă, forţă de lucru
şi mult caracter. Merită cu
prisosinţă pentru binele Ar-
matei, a fi pus cât mai repede
pe treptele mai înalte ale ier-
arhiei.” (c.f. Jipa Rotaru,
Asumarea Răspunderii, Ed.
Ro.cart, Bucureşti, 2019, p.
10). Citatul ales cu grijă, non
multa sed multum a fost
aproape neîntrerupt. „Vrea să
cunoască şi să priceapă în
adâncime resortul acţiunilor
marilor căpitani ai timpului:
Alexandru Macedon; Hanibal,
Scipio Africanul, Cezar, Gingis
Han, Napoleon, Moltke. A med-
itat serios la portretele lui Plu-
tarh şi a intrat în toate
amănuntele ştiinţei, artei şi
vieţii lui Foch, Ludendorff,
Petain, Hindemburg,
Napoleon.” (General de corp
de armată Constantin Pantazi,
Cu Mareşalul până la moarte.
Memorii. Ed. Publiferom,
Bucureşti-1999, p. 10).
Format în lumina, prestanţa,
geniul şi autoritatea generalu-
lui Constantin Prezan, ofiţerul
de excepţie a devenit unul din-
tre MARII OSTAŞI ai PATRIEI,
dăruindu-se cu trup şi suflet
Naţiunii şi lui Dumnezeu, de la
războaiele balcanice, cel de în-
tregire şi cel de reîntregire,
până la demnitatea cu care a
sfidat moartea trimisă de de-
votatul ei regal, monarhul mişel
– Michail I, în Valea Piersicilor
de la Jilava.

Privit prin câteva diop-
trii socio-psiho-politico-
raţionale TRĂDAREA regelui
Michail I de la 23 August 1944
apare astfel: Iuliu Maniu, la
puţin timp: „Ziua de 23 August
este o zi de biruinţă şi un izvor
de propăşire naţională.” (Vasile
Niculae, Ion Hincioiu, Stelian
Neagoe, Doctrina ţărănistă în
România. Antologie de texte,
ed. Noua Alternativă,
Bucureşti, 1994, doc.
81,p.269)

Avocatul de Bădăcin şi
lider ţărănist ultradilematic

uitase de recunoştinţa afirmată
în 18 Iulie 1941, după eliber-
area marilor cetăţi româneşti
Cernăuţi şi Chişinău de sub so-
vietici: „…Recunoştinţa ţării
pentru generalii, ofiţerii şi
soldaţii români şi pentru Dv.,
Domnule General, Comandan-
tul de Căpetenie, va fi eternă.”
(Ion Calafeteanu, Iuliu Maniu-
Ion Antonescu. Opinii şi
confruntări politice. 1940-1944,
p. 78-80; Gh. Buzatu, Stela
Cheptea, Marusia Cîrstea –
editori, Pace şi Război (1940-
1944), Jurnalul Mareşalului Ion
Antonescu, vol. I, Casa
Editorială Demiurg, Iaşi-2008,
p. 489)

Corneliu Coposu,
după 1989: „23 august 1944 a
fost salvator pentru România.”
(Corneliu Coposu, Confesiuni.
Dialoguri cu Doina Alexandru,
Ed. Anastasia, Bucureşti,
1996, p. 53)

Iată şi părerea
Mareşalului faţă de liderii
ţărănişti, datată după 16 Sep-
tembrie 1940: „Partidul
naţional ţărănesc este o
emblemă, o problemă şi o
dilemă. Emblema este Miha-
lache: ţăranul român cu perci-
uni de jupân. Problema: Dr.
Lupu – nu are talent şi
vorbeşte; nu are bani şi
trăieşte, iar natura l-a făcut
roşu ca să nu roşească.
Dilema: Dl. Maniu, când poate
veni la putere nu vrea şi, când
vrea, nu poate.” (ANIC, fond
Ion Antonescu, dosar 4/ 1929-
1942, f. 144)

Ioan Scurtu: „După ce
Ion Antonescu s-a anunţat în
audienţă, regele, împreună cu
generalul Sănătescu, generalul
Aldea, Grigore Niculescu-
Buzeşti, Ion Mocsonyi-Styrcea
şi Mircea Ioaniţiu au discutat în
legătură cu atitudinea ce tre-
buia adoptată… În acest scop,
garda Palatului a fost pusă în
alarmă; începând cu ora 12
toate intrările în Palat, mai
puţin cea din aripa Creţulescu,
pe unde urma să intre cei doi
Antoneşti, au fost baricadate şi
pregătite pentru respingerea
unui eventual atac. Aceste
măsuri arătau limpede că, în
fapt, obiectivul fundamental al
regelui Mihai era arestarea
mareşalului.” (Universitatea
Spiru Haret – Ioan Scurtu, Is-
toria contemporană a
României (1918-2003), Ed.
Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti 2003, p. 100)

Pamfil Şeicaru la
câţiva ani din exil: „La nici un
popor istoria nu a înregistrat un
caz similar de orgie a renegării
naţionale. Nu numai că s-au
predat armatei Rusiei sovietice
170.000 de ostaşi oţeliţi în trei
ani şi două luni de război, dar
s-a surpat rezistenţa morală a
naţiei prin violenţa cu care par-
tidele democrate au pledat cul-
pabilitatea României, în
speranţa că îşi vor găsi titluri la
recunoştiinţa învingătorilor.”
(Pamfil Şeicaru despre 23 au-
gust 1944, citat de Constatntin
Hlihor, Armata Roşie în Româ-
nia, ed. Pro Universitaria,
Bucureşti-2012, p. 30)

Drama Mareşalului s-a
contopit cu DRAMA României,
care a îndurat, a suferit, a

pătimit TRAGEDIA unui DES-
TIN, impus, împroşcat, urgisit,
profanat mai întâi de un  rege
corupt până în măduva
oaselor, trădător şi ucigaş, de
fiul (?!) acestuia, mişel –
Michail I, care l-a depăşit în tot
răul prin trădare, vânzare,
laşitate, minciună, de camarila
Palatului dirijată de mama sa,
grecoaica prinţesă Elena, de
iresponsabilitatea liderilor
politici istorici, neasumaţi
RESPONSABILITĂŢII istorice
şi de primul aliat, Horia Sima,
alias Iuda Iscarioteanu al
românilor.

Fatalitatea a venit şi
ea peste noi şi prin faptul că
Mareşalul, Conducătorul Stat-
ului Naţional n-a avut şansa
colaborării cu unul dintre cei
mai curaţi, curajoşi, cavaleri şi
mistici ROMÂNI, mai ales că îl
preţuia într-un mod deosebit,
camaraderesc.

„Regimul politic,
consemnează autorul Jipa Ro-
taru, instaurat de Ion An-
tonescu în toamna anului 1940
a fost un regim de autoritate
personală, colaborând într-o
primă şi scurtă perioadă (Sep-
tembrie 1940-Ianuarie 1941)
cu Garda de Fier, bazându-se
apoi pe o serie de generali,
ofiţeri, economişti şi oameni
politici puşi la dispoziţie de par-
tidele istorice.” (pag. 12)

Cu privire la Garda de
Fier, trebuie menţionat faptul
că ea nu mai exista atunci.
Elita ei (peste 250 de lideri),
fusese ucisă din ordinul lui
Carol al II-lea în noaptea de
21-22 Septembrie 1939, cu
complicitatea uzurpatorului
Horia Sima, un alt mişel, un
parvenit, un orgolios exacer-
bat, trădător pus şi plătit de
serviciile Ocultei. Golul rămas,
prăpastia adusă Mişcării a fost
astupată cu secături, irespons-
abili, străini de crezul Mişcării,
de inima şi sufletul românului,
urâtori de adevăr, de dreptate:
„Netrebnicii, care s-au ascuns
în Mişcarea Legionară slujind
scopuri străine de dărâmare a
Ţării, ca şi vagabonzii şi res-
turile odioase ale periferiei în
care au căzut.” (75. Comunicat
către români după înăbuşirea
rebeliunii legionare).

Când Conducătorul
Statului l-a ales, în urma re-
fuzului tuturor partidelor
politice, Vânzătorul Horia Sima
în loc să meargă alături de
general pe drumul Onoarei, al
construirii unui stat nou,
naţionalist creştin a călcat pe
cărările infamiei cu atacuri
teroriste: „…Cazul este pato-
logic şi el a atras în jurul lui
toate cazurile patologice,
fiindcă numai descreieraţii (36
de adepţi cu care a declanşat
rebeliunea n.a.) pot urma
orbeşte un astfel de om.”
(Mareşalul Ion Antonescu, Se-
cretele guvernării, p. 59)

●



Ghimpele Națiunii

Între Destinul de Țară și frânturile de soartă decise de alții…Între Destinul de Țară și frânturile de soartă decise de alții…

Cezar Adonis
Mihalache

CCând este vorba de
ei, se mândresc că au un
Destin… Și doar noi le stăm
în cale să-l împlinească!…
Noi, dimpreună cu fruntariile
și monumentele noastre, cu
Istoria, Trecutul și Eroii
noștri… Cu toate acele
borne în timp pe care nu le
pot acoperi sub fumul
focurilor de veche
„secuiască”, ălea din paiele
revizionismului și ale ireden-
tismului. În schimb, când
este vorba de noi și frații
noștri, ne aruncă în zefle-
mea posibilitatea de a avea,
eventual!, „o soartă
comună”… Că doar atât
merităm… O soartă… Ei cu
măreția, noi cu firimiturile, nu
de împlinire, căci măreția
consemnării națiunii
dolodoațe este a acelora
care veghează, a celor
curajoși, nu a celor tăcuți, ce
stau mereu cu fruntea
plecată.

Noi am merita,
așadar, cel mult niște resturi
din care să ne fie încropită,
de alții, o soartă. Fie și una
comună cu frații noștri din
Moldova, dar în limitele pe
care să le stabilească alții.
Inclusiv ei. Pentru că, nu
numai că noi le stăm, încă,
în cale, dar, mai nou, lui
Kelemen Hunor i s-a pus

pata și pe frații noștri din
Moldova… Căci pentru
acest „capo di tutti capi” al
iredentismului, podurile
noastre de flori sunt garduri
cu ghimpi ce îi strică lui „des-
tinul”… Și are tupeul, nu de
a ne sugera, ci de a trasa ce
soartă merităm, prin
îngăduința pe care trebuie
să o acceptăm, să o cerșim
chiar, de la cei „mari”.

Și este o schimbare
radicală a viziunii lui Kele-
men Hunor. Nu prin faptul că
visează un destin pentru
ceata iepelor de pustă și
„sorți” (de neizbândă) pentru
noi, ci pentru că vine și
spune apăsat NU unirii
noastre cu Moldova. Și
poate nu l-am băga în
seamă, dar spune toate
acestea din postura de can-
didat la Președinția
României (!), fiind clar
(provocator de evident,
chiar) că, prin prezența lui în
această cursă, a vizat toc-
mai punerea unei presiuni
pe rostul (ne)vorbelor sale.
În fapt, transmițând un
mesaj pe care nu putem să
ne facem că nu-l înțelegem.
Unul care poate fi,
deopotrivă, și trimis de către
stăpânii lui de la Budapesta
și Moscova, dar și impus ca
subiect „intern”, pe o temă
esențială, pe care, dacă tot
nu au abordat-o ceilalți
candidați, greu să le spui
„candidați români”, a arun-

cat-o el „în dezbatere”:
Unirea. Dar nu ca o temă-
nadă pentru confruntările
electorale inexistente, ci sub
forma unei pagini „externe”
cu stropii de cerneală de prin
alte „cancelarii” deja uscați.
Un subiect pe care alții ni-l
pun între repere deja de-
cise… Translatarea Unirii de
la momentul astral al reîntre-
girii destinului nostru la
soarta a ceea ce vor alții să
ne impună.

Până acum,
maghiarimea politică se
afișa a fi de acord cu Unirea
noastră cu Moldova, ba,
chiar ne sugera să facem
acest pas, dar numai în
schimbul trasării conturului
ținutului secuiesc sub forma
fantasmagorică pe care o
vor ei. Astăzi însă, schim-
barea de „optică” este
radicală. Nu mai văd Unirea
noastră nici măcar în ter-
menii unei eventuale cedări
din partea noastră pentru a
le obține bunăvoința și acor-
dul (!), nu o mai văd deloc.
Dimpotrivă, din postura unui
portavoce „de externe” a
marilor puteri, Kelemen
Hunor pune pe tapet deran-
jul pe care l-am face prin
continuarea vehiculării unirii
noastre ca destin. Chiar în
termeni catastrofali, ca o
răscolire a securității întregii
Europe! Și ne avertizează
că, pentru a nu supăra
Rusia, ar trebui să acceptăm

„soarta comună cu
Moldova”, ventual după ce
„discutăm” și cu „partenerii
europeni”. Astfel, gloaba din
iută de pustă ne târăște de-a
dreptul sub jugul robirii la
două porți. Mersul la cea
europeană pentru a informa
despre cum ne vrem noi o
soartă (o simplă soartă, de-
sigur), una decisă de
cealaltă „poartă”. Ne
transformă Unirea într-un soi
de glonț care, nu ar trece
„razant” pe la ceafa Europei,
ci ar aprinde direct un butoi
de pulbere. Și nu se ferește
să împingă analogia mai de-
parte, chiar acolo în preajma
adevăratelor butoaie cu pul-
bere din Balcani, apăsând
pedala (imposturii sau a curi-
eratului de la Răsărit?!) cum
că am stârni Rusia dacă am
continua cu vehicularea ideii
de destin dimpreună cu frații
noștri…

Și poate că mai
cutremurătoare decât vor-
bele cu multe puncte de
amenințare ale lui Kelemen
Hunor sunt doar nepăsările
celorlalți candidați… Și a
partidelor care îi sprijină…
Vorba aceea, măcar liberalii
să fi ripostat! Pentru că nu
vin niște mârțoage să se
așeze pe post de armăsari
de car funerar al destinului
nostru.

Sau poate că, de
fapt, nici ei nu trebuie să
reacționeze?… Și înțelegem

de ce au scos din organi-
grama pentru viitorul guvern
ministerul pentru românii de
afară, inclusiv din Moldova,
de ce nu au venit cu un min-
ister al reîntregirii pe care îl
așteptam de la ei… Și poate
chiar felul în care premierul
desemnat privește în altă
parte în timp ce Kelemn
Hunor ne trasează soarta
poate fi un semn al refacerii
unei guvernări, fie și prin
eșaloanele doi și cele din
agenții, cum am mai avut
parte, nu?!

Mesajul maghiarimii,
noua ei „abordare”, nu se va
limita nicidecum doar la vor-
bele leprei politice de pustă.
Nu se va încheia cu acest
„fără Unire”… Va urma, după
„deciderea” soartei noastre
comune cu frații noștri în Eu-
ropa (dar nu ca frați!) și
punerea pe tapet a aducerii
în UE a neamurilor lor de
secui, să se facă de un ținut
panpartium! Fitile pe care
maghiarii și ungurii le
așează în toate colțurile Eu-
ropei după cum ne-au plan-
tat nouă toate acele semințe
otrăvite ce trei decenii mai
târziu ne-au adus în situația
de privi, de a lua pur și sim-
plu act, de felul în care mi-
noritarii decid transformarea
unui Destin de Țară în
spărturi de soartă…

●
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Ionuț
Țene

IIată că în România nu
s-a schimbat mai nimic de 30
de ani de la așa-zisa
revoluție… Doi securiști,
presupuși complici ai asasinării
poetului dizident Gheorge Ursu
în 1985 au fost achitați de
judecătorii „comunizanți”,
dovedind în ochii opiniei pub-
lice, încă odată, complicitatea
între fosta securitate și justiția
controlată de rețelele regimului
totalitar de dinainte de 1989?
De altfel nici nu trebuie să ne
mire, dacă până acum câteva
luni am avut un procuror gen-
eral, care băga la pușcărie
deținuții politici de la Aiud în
vremea lui Ceaușescu. Pe de
altă parte, niciun partid nu
dorește cu adevărat
desființarea pensiilor speciale
provenite din comunism pentru
că ar desființa propriu-zis sis-
temul care ne controlează.
România este încă prizonieră
fostelor rețele ale securității și
partidului comunist care au tre-
cut de partea sistemului glob-
alist de factură neo-marxistă,
ce controlează guvernele mar-
ilor puteri. Sentința de astăzi
care achită doi foști complici la
asasinarea unui poet dizident
revelă românilor faptul că
România este prizonieră fostu-
lui sistem securistic care
controlează parțial justiția, po-

litica și economia. Poate în to-
talitate?

Procurorii susţin că, în
perioada ianuarie – noiembrie
1985, inginerul disident Gheo-
rghe Ursu a făcut obiectul
urmăririi informative şi judiciare
pentru acte sau fapte consid-
erate ostile regimului comunist,
fiind arestat la 21 septembrie
1985. A murit pe 17 noiembrie
1985, în Spitalul Penitenciar
Jilava.Procurorii militari au sta-
bilit că Marin Pârvulescu şi
Vasile Hodiş au exercitat
acţiuni represive şi sistematice
(filaj, urmărire informativă,
percheziţii, audieri sistematice,
acte de violenţă fizică şi
psihică) asupra lui Gheorghe
Ursu, acţiuni care „au avut ca
urmare producerea de
suferinţe fizice sau psihice
grave şi au fost de natură să îi
aducă o atingere gravă a drep-
turilor şi libertăţilor fundamen-
tale, în principal a dreptului la
viaţă”.

Decizie surprinzătoare
a instanței, în procesul
torționarilor disidentului Gheo-
rghe Ursu. Curtea de Apel
Bucureşti i-a achitat pe Marin
Pârvulescu și Vasile Hodiş,
după ce încadrarea lor juridică
a fost schimbată, fapt ce l-a re-
voltat pe teologul Radu Preda,
directorul IICCMER. „În primul
rând, simbolic vorbind, este de
neînțeles cum justiția română,
fix la 30 de ani de la căderea
comunismului, nu a reușit să-și
însușească un minimal instru-

mentar în materie de judecare
a unor asemenea cazuri și ia
asemenea decizii, care dacă ar
rămâne definitive, ar
reprezenta o pată pe obrazul
justiției post-comuniste. Să
înțelegem că pentru justiția din
România, încadrarea crimelor
comunismului este facultativă,
că ea nu presupune nici o
rigoare, că de fapt degeaba
avem un Institut de Investigare
a Crimelor Comunismului, câtă
vreme crimele comunismului
rămân o metaforă pentru
doamnele și domnii judecători.
Germania are și la ora actuală,
la 70 și ceva de ani de la ter-
minarea celui de-al Doilea
Război Mondial, o Procuratură
specială la nivel federal, care
tratează chestiunile legate de
crimele nazismului. Noi nu am
reușit, cu toate că avem DI-
ICOT, cu toate că avem DNA,
n-am reușit să avem un Par-
chet specializat și nu avem nici
un corp corespunzător de
judecători, care să știe despre
ce este vorba atunci când vor-
bim cu adevărat despre
crimele comunismului. Deci
amatorismul sistemului judiciar
în materie de crime ale comu-
nismului este înfiorător”.

De asemenea, intelec-
tualul clujean și politicianul
Adrian Papahagi s-a arătat re-
voltat la aflarea sentinței: „La
30 de ani de la căderea comu-
nismului, victimele sunt uitate,
călăii sunt absolviți de orice
crimă, securiștii au pensii spe-

ciale, dacă nu au devenit mil-
ionari, vechii comuniști
administrează lecții de liber-
tate, barzilor ceaușiști li se
ridică statui, Marx e la modă
printre intelectuali, Che Gue-
vara e icoană pop, iar eu voi fi
denunțat ca „extremist de
dreapta” fiindcă îmi permit să
observ aceste lucruri.”. Pe de
altă parte, fiul dizidentului este
consternat de injustiția
promovată de judecătorii
manevrați de fosta securitate și
de către rețelele partidului co-
munist. Andrei Ursu, fiul
disidentului anticomunist Ghe-
orghe Ursu, sustine că decizia
de achitare dată de Curtea de
Apel București în cazul foștilor
ofițeri de Securitate, Mihai
Pârvulescu și Vasile Hodiș,
este o incredibilă bătaie de joc
la adresa ideii de justiție în
România, dar și o imensă ne-
dreptate si la adresa victimelor
comunismului, a celor care i s-
au opus lui Ceaușescu. „Sunt
stupefiat, efectiv. E o incredi-
bila bataie de joc la adresa ideii
de justitie in Romania. E cu
adevarat tragic ca, la 30 de ani
de la eliberarea de dictatura,
iata Securitatea mai poate inca
sa influenteze in asa masura
oameni din justitie – si care le
fac inca jocul. E o imensa ne-
dreptate si la adresa victimelor
comunismului, a celor care s-
au opus lui Ceaușescu. Orice
judecător, orice om de bună
credință i-ar fi condamnat.
Sunt sute de probe – mărturii,

documente ale Securității, acte
medicale care demonstreaza
fără vreun dubiu că acesti oa-
meni l-au torturat pe tatăl meu,
torturi care au dus la uciderea
lui. Si nu numai atât – că au
facut-o cu intenție, la ordin de
sus, de la vârful ierarhiei dicta-
turii Ceaușescu”.

Pentru magistrații care
până mai ieri au avut șef un
fost procuror comunist care îi
băga pe dizidenți la pușcărie,
probele și documentele incrim-
inatoare nici nu mai contează?
Și unii magistrați, ca și
securiștii, își protejează la 30
de ani de la revoluție pensiile
speciale și privilegiile? „Corb la
corb nu-și scoate ochii?” Din
păcate, România se
îndepărtează tot mai mult de
un sistem democratic coerent
și european și se aseamnănă
tot mai mult cu o fostă
republică sovietică sau o
„bananieră” sud-americană, în
care votul cetățeanului nu prea
contează. Românii emigrază și
datorită faptului că statul este
prizonier fostelor rețele ale
securității, iar încrederea în
importanța votului electoral
manipulat de un serviciu spe-
cial a ajuns la cote aproape de
zero. În România, tot mai mulți
oameni cred mai degrabă doar
în dreptatea lui Dumnezeu de
pe lumea cealaltă.
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