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Cezar
A. Mihalache

DDeşi abia a ajuns la
putere, USL, mai ales prin
fracţiunea mult mai activă
reprezentată de social-
democraţii mult mai guralivi
decât taciturnii liberali, a şi în-
ceput să-şi dezvăluie impos-
tura. Ameninţări tot mai puţin
voalate la adresa unor gaze-
tari, vorbe orgolioase şi arun-
cate de la înălţimea unor trufii
care ne aduc aminte de
regimul Năstase, opinii şi
păreri dezgropate din pe-
rioada cea mai neagră a ten-
tativelor de a pune căluş
presei. Dar poate că toate
acestea nu ne-ar deranja. Le-
am mai trăit noi cândva. Şi le-
am supravieţuit. Nu ar conta
dacă, dincolo de vorbele stu-
foase, am vedea că atuala
putere ar mai şi guverna.
Dacă am vedea că face şi
ceva treabă. Că încearcă să
guverneze ţara, nu doar să-şi
rezolve propriile probleme de
frustări şi orgolii.

Dar nu se întâmplă
asta. Victor Ponta aleargă
după caii verzi ai închipuirii
sale de cârmaci nominalizat
ca reprezentant al ţării. Minte
cu neruşinare, inventează
invitaţiile onoarei de a fi fost el
chemat de Europa să reprez-
inte România, şi, cel mai grav,
începe să arunce noroi şi
cenuşă în capul României,
asumând abuziv în numele
ţării vinovăţii istorice pe ne-
drept reproşate României.
Căci asta a făcut în cadrul
vizitei în Polonia, la
Auschwitz.

De fapt, Victor Ponta
face orice, se preocupă de
orice, pozează în orice
altceva. Dar nu într-un man-
ager al ţării.

Şi, peste toate,
recroieşte vechile metehne
ale regimului Năstase.

Astfel, după ce s-a
asigurat de destituirea rapidă
a conducerii TVR, logică şi
necesară pe baza raportului
de activitate a instituţiei,
promiţând însă că va depoli-
tiza şi Televiziunea şi Radioul
public, PSD s-a aliat în cele
din urmă tot cu maghiarimea
politică. I-a lăsat pe mână ra-
dioul public pentru a obţine
acel mizerabil sprijn al UDMR
la votarea penibilei declaraţii
anti-băsescu. A acelei
declaraţii de desemnare a
reprezentatului României la
Consiliul Europei.

Or, nu este vorba doar
de faptul că PSD s-a dedat
celei mai ieftine trădări

înfăptuite până acum de
vreun guvern postdecembrist.
Nu este vorba doar de trista
realitate că, pentru nimic, ci
doar satisfacera unui frustrat,
maghiarii şi-au asigurat pe
mai departe radioul naţional
prin cea mai lejeră negociere.
Votarea unui document al or-
goliilor imature, document
scornit doar pentru a satisface
setea de împlinire euopeană
a lui Victor Ponta. Dorinţa
acestuia de a fi şi el mare.
Mare cât un preşedinte de
ţară ce nu va fi poate
niciodată…

Este vorba de lucruri
mult mai grave. De minciuni,
de trădări şi, în cele din urmă,
de o nouă mezare a interesu-
lui ţării. Este vorba de faptul
că PSD a bătut palma cu o
formaţiune cu porniri
antiromâneşti doar pentru a-i
confisca preşedinte-

lui României dreptul
constituţional de a-şi
reprezenta ţara. De a arăta
că, dincolo de rufele
nespălate ale politichiei de
acasă, afară România are o
voce unică.

Victor Ponta a ridi-
culizat vocea singulară pe
care trebuie să o demon-
streze România că o are în
exterior, doar pentru a fi şi el
lider european pentru o zi.
Pentru că, altfel, nu prea pare
a şti cum să se afişeze într-o
asemenea postură.

Şi este oribil că PSD
s-a dedat, pentru a obţine o
ciornă a dreptului de
reprezentare în favoarea lui
Victor Ponta, la practica de a
aduce în faţă nemeritat
UDMR-ul (şi ne mai mirăm că
Budapesta ne batjocoreşte în
propria casă).

Este dureros că, după
ce în timpul campaniei elec-
torale s-a aliat cu
maghiarimea politică în
diferite localităţi, acum nu
doar că lasă o uşă larg
deschisă UDMR-ului, dar îi
asigură şi un loc în faţă. Iar în
vreme ce bătea palma cu
UDMR pentru a asigura
redactarea şi adoptarea unei
hârtii fără valoare istorică,
cabinetul Ponta reteza fără
probleme din drepturile
românilor. Reteza din ceea ce

ostila guvernare portocalie a
mai lăsat ţării. Iar Ponta a în-
ceput cu biletele de tratament
pentru pensionari. A început…

Ce va urma? Probabil
ducerea la paroxism a conflic-
tului pe care premierul îl are
cu Traian Băsescu. Fără a-şi
fi trecut în palamares măcar o
zi de guvernare reală, o zi în
care să fi creat un singur loc
de muncă, să fi redat
bunăstarea unui sigur român
prin măsurile luate, Victor
Ponta guvernează prin com-
ploturi împotriva preşedintelui
ţării a cărui premier a ajuns
prin mila acelui pe care îl
atacă acum. Îi retrage de sub
autoritate instituţiile onorifice,
dar fără a avea minima
decenţă de a-i spune în faţă.
Şi a început cu Institutul Cul-
tural Român.

Probabil, Victor Ponta
îşi va satisface până la
toamnă toate poftele… Va
hrăni neajunsurile şi frustările
de care suferă vizibil. Dar care
va fi preţul? Pentru noi şi chiar
pentru partidul în care şi-au
pus românii speranţa…

De ce tace însă
copreşedintele USL? De ce
acceptă Crin Antonescu
aceste atingeri adu-
se instituţiei preşedintelui
României care, departe de a-
l mai afecta prea multă vreme
pe Traian Băsescu, s-ar putea
să-i limiteze chiar lui, de va
ajunge şeful ţării vreodată, lib-
ertatea de mişcare. Oare nu-l
interesează ceea ce face Vic-
tor Ponta în direcţia restrân-
gerii drepturilor preşedintelui
României pentru că, de fapt,
nu-l interesează această
funcţie. Nici acum, nici în vi-
itor?

P.S.:

PSD s-a aliat cu UDMR pen-
tru a-i lua lui Traian Băsescu
dreptul de a ne reprezenta la
un banal consiliu al Europei.
Problema este că, după
crearea acestui periculos
precedent, dreptul de
reprezentare a ţării de către
chiar preşedintele ei va fi pus
oricând, şi de către oricine, in-
clusiv de către UDMR la care
a apelat acum Victor Ponta,
sub semnul întrebării. Or, asta
îi trebuie unei ţării deja
asaltate de impertinenţele Bu-
dapestei?

●

PDL ia urma PNŢCD-ului?PDL ia urma PNŢCD-ului?

Victor
Nafiru

LLuptele din PDL par
să nu se mai termine. De
câteva luni şi, mai cu
seamă, după pierderea
alegerilor, partidul care a

condus România în ultimii
patru ani s-a transformat
într-un veritabil ring de box,
în care s-au aplicat upercu-
turi şi lovituri „de dreapta“,
de cele mai multe ori sub
centură.

Cei mai atacaţi s-au
dovedit membrii Biroului
Permanent Naţional şi, în
special, Elena Udrea,
Roberta Anastase şi Emil
Boc. Spre cinstea ei, fosta
consilieră de la Cotroceni a
renunţat la şefia organizaţiei
de Bucureşti, după rezul-
tatele catastrofale din 10
iunie. La fel au procedat şi
Poteraş şi Gheorghe Ştefan
de la Piatra Neamţ, chiar
dacă acesta din urmă
câştigase primăria locală.
Gestul lor a fost urmat de
alţi membri importanţi ai
PDL, ceea ce a produs un
adevărat seism în interiorul
unui partid care ajunsese să
fie urât de români.

În această dispută 
a onoarei şi a
responsabilităţii, doar Boc şi
Anastase au refuzat să
demisioneze, agăţându-se
cu disperare de putere.
Până la urmă, aproape că
au fost forţaţi să facă
acelaşi lucru, chiar de către
cei pe care i-au condus cu
mână de fier de-a lungul
anilor.

Surprinzător, Traian
Băsescu a stat liniştit în
barca sa şi nici măcar nu a
încercat să mai intervină în
această dispută de „care pe
care“. Spun surprinzător,

deoarece Traian Băsescu
este socotit drept politi-
cianul fără de care PDL nu
ar fi ajuns la guvernare. La
prima vedere, fostul coman-
dant de cursă lungă s-a
săturat să mai interpreteze
rolul preşedintelui-jucător,
însă, cu siguranţă, are

pregătit un „plan B”, care să
ducă la salvarea partidului
sau măcar la regruparea
acestuia în jurul unui nucleu
de tovarăşi de nădejde.

Până atunci, Traian
Băsescu are propriul meci
cu Victor Ponta, pe seama
reprezentării României la
Bruxelles, la sfârşitul lunii.
Sunt convins că pe 90 la
sută dintre români nu-i
interesează disputa dintre
preşedinte şi premier, ci mai
degrabă o politică de re-
dresare economică, locuri
de muncă, cu salarii şi pen-
sii mai mari.

Revenind la prob-
lema arzătoare din PDL, să
nu-i plângem pe liderii aces-
tui partid, inclusiv pe cei de
la nivelul local. Chiar şi în
condiţiile destrămării PDL, îi
vom regăsi pe pedelişti
înregimentaţi în alte partide.

Ca mercenari. Dar
ce mai contează acest lucru
într-o politică fără principii şi
politicieni fără demnitate?.  

●
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Gheorghe
Funar

AAlegerile locale din 10
iunie a.c. au fost fraudate, la fel
ca toate tipurile de alegeri
post-decembriste, dar, de
această dată, au fost mult mai
bine controlate de către
stăpînii străini ai României, prin
intermediul unor marionete
politice autohtone. Scopul prin-
cipal urmărit a fost scoaterea
reprezentanţilor Partidului
România Mare din Consiliile
Judeţene şi din Consiliile Lo-
cale ale municipiilor, prin
obţinerea programată a doar
doi-trei la sută din voturile în-
registrate de calculator. Apoi,
la alegerile parlamentare din
toamnă să fie oprită revenirea
PRM în Parlament, pentru ca
acest partid de patrioţi să nu
poată contribui la bloca-
rea Holocaustului împotriva
Poporului Român.

Înaintea, dar mai ales
în timpul campaniei electorale
pentru alegerile locale din 10
iunie a.c., mass-media
centrală şi locală a prezentat
zilnic numeroase modalităţi 
de influenţare a voturilor
alegătorilor, de fapt, infracţiuni,
înscrise la art.106–114 din
Legea nr.67/2004, republicată,
pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale.
Conform art.115 din Legea
nr.67/2004, în cazul
infracţiunilor prevăzute de
această lege „acţiunea penală
se pune în mişcare din oficiu”.
Aflînd că sînt încălcate aceste
prevederi legale în timpul cam-
paniei electorale, în ziua de 24
mai a.c., am adresat Denunţuri
Penale la toate Parchetele de
pe lîngă Tribunalele judeţene,
solicitîndu-le să treacă la fapte.
Urmarea este demnă de Anul
Caragiale. Unele Parchete mi-
au restituit plîngerea penală
pentru că nu am înscris CNP-
ul meu şi nu le-am indicat
făptuitorii şi mijloacele de
probă. Multe Parchete
judeţene m-au înştiinţat că au
trimis Denunţul Penal la Par-
chetul de pe lîngă Judecătoria
municipiului reşedinţă de judeţ,
iar în cazul altor Parchete s-au
înfiinţat Comisii rogatorii, care
mă citează şi eu trebuie să dau
declaraţii la Poliţia Municipiului
Cluj-Napoca, acum, după
încheierea alegerilor locale, în
caz contrar sînt amendat.

Rezultă limpede că
Parchetele nu s-au sesizat din
oficiu în legătură cu
infracţiunile prevăzute de
Legea nr.67/2004 pe tema
fraudării alegerilor locale, iar
cînd au primit denunţuri penale
s-au eschivat de la începerea
cercetărilor. Vremea trece, vre-
mea vine, iar veniturile lunare
ale procurorilor rămîn aceleaşi.

Pentru a supraveghea
desfăşurarea examenului de
bacalaureat au fost instalate,
de cîţiva ani, camere video în
săli, cu toate că elevii nu
concurează cu nimeni pentru
vreun loc, aşa cum se întîmplă
la alegerile locale şi parla-
mentare. PRM a solicitat, în
mai multe judeţe, ca Birourile

Electorale să hotărască am-
plasarea camerelor video de
supraveghere în Secţiile de
Votare. În prealabil, tot la solic-
itarea PRM, Biroul Electoral
Central a hotărît să lase la lat-
itudinea Birourilor Electorale
de Circumscripţie amplasarea
camerelor de supraveghere în
Secţiile de Votare. Toate
solicitările PRM pe această
temă au fost respinse de
Birourile Electorale Judeţene.
Acum, se află în dezbatere la
Senat o propunere legislativă,
înregistrată în 2 aprilie 2012,
privind instalarea de camere
video în Secţiile de Votare.
Iniţiatori sînt cîţiva deputaţi
PDL şi din partea unor
minorităţi etnice. Consiliul Leg-
islativ a dat aviz favorabil, dar
punctul de vedere al Guvernu-
lui Ponta este negativ. Comisia
juridică a Senatului a dat aviz
negativ, probabil datorită faptu-
lui că hoţii la alegeri sînt foarte,
foarte mulţi şi nu trebuie
înregistraţi, cunoscuţi şi
pedepsiţi. În 26 iunie a.c.
urmeză Raportul Comisiei pen-
tru administraţie publică din
Senat.

Hidroelectrica a intrat
în insolvenţă! Firma are datorii
de circa 100 milioane euro. Se
pregăteşte, în mod artificial,
falimentul Hidroelectrica pentru
a putea fi vîndută pe o sumă
derizorie. Ştirea şochează şi
se discută mult pe acest
subiect. Numai simpla de-
clarare a insolvenţei va avea
ca efect scăderea accentuată
a sumei solicitate de Guvern în
momentul privatizării, acţiune
impusă de FMI şi Banca
Mondială. Comentatorii acestui
subiect incendiar scapă din
vedere că declararea
insolvenţei la Hidroelectrica a
apărut abia după ce Victor
Ponta s-a întîlnit cu cîţiva
conducători ai Băncii Mondiale
şi FMI. Se pretextează că,
datorită secetei din anul 2011
şi în urma ninsorilor abundente
din iarna trecută şi a nu-
meroaselor ploi din primăvara
acestui an s-a ajuns să scadă
profiturile firmei şi aceasta să
nu aibă suficiente lichidităţi. Ca
urmare, Hidroelectrica trebuie
trecută sub protecţie judiciară.
Adevărata cauză o constituie
diktatul FMI şi Băncii Mondiale,
acceptat de Regimul Băsescu-
Boc şi dus mai departe de Gu-
vernele alogenilor Ungureanu
şi Ponta, privind privatizarea =
jefuirea Hidroelectrica. În pre-
alabil, vor fi angajaţi manageri
privaţi străini, cu salarii de
30.000-50.000 euro pe lună,
plătiţi din banii contribuabililor
români, care suportă creşteri
repetate ale preţului energiei
electrice. Pe lîngă „băieţii
deştepţi şi anonimi” din en-
ergie, care sînt ocrotiţi de toate
Regimurile post-decembriste,
este posibil să apară o altă
„echipă de băieţi deştepţi”,
care vor cumpăra extrem de
ieftin o mare parte din hidro-
centralele, construite de
Poporul Român prin mari sac-
rificii. Se va justifica vînzarea
rapidă a unor hidrocentrale
pentru a ajuta Hidroelectrica să
iasă din insolvenţă. După ce, în

ultimii 22 de ani, Statul Român
a obţinut miliarde de euro prof-
ituri de la Hidroelectrica era
normal ca Guvernul Ponta să
sprijine financiar această firmă,
inclusiv din împrumutul de 1
miliard euro luat recent de la
Banca Mondială. Probabil că
Guvernele Boc I-V au lăsat în
visteria Statului Român ceva
mărunţiş din cele peste 80 mil-
iarde euro împrumuturi ex-
terne, luate la dobînzi foarte
mari. Pe ce s-au cheltuit
aceste sume uriaşe? În afară
de PRM, nimeni nu-i întreabă
pe guvernanţi şi pe cei din con-
ducerea  Băncii Naţionale a
României.

Vizita premierului Vic-
tor Ponta la Viena, şi nu la
Chişinău, în Republica
Moldova, aşa cum era firesc.
După ce a făcut plecăciuni şi
promisiuni la şefii de la Consil-
iul Europei, primul-ministru
Ponta nu s-a dus în prima sa
vizită oficială în străinătate la
fraţii noştri din Republica
Moldova, ci s-a dus în Austria,
pentru a se înţelege sau nego-
cia cu cei de la OMV şi de la
ErsteBank. Se ştie că Regimul
Iliescu-Năstase, cu sprijinul
PNL, PD, PC şi UDMR, a pri-
vatizat PETROM şi a dat unor
firme străine, la preţuri extrem
de mici, zăcămintele de ţiţei şi
gaze naturale ale Poporului
Român. La acest jaf s-a opus
numai Partidul România Mare.
Prin Legea nr.555/2004 s-a
stabilit că, pînă în anul 2014,
toate firmele care exploatează
ţiţei din România plătesc o
redevenţă de trei dolari/baril,
acesta fiind preţul de
cumpărare, indiferent de preţul
pe piaţa mondială. Pentru
gazele naturale din România
preţul de vînzare, inclusiv pen-
tru OMV, este de 5 dolari/1000
m3. Sînt cele mai mici preţuri
din lume ! Premierul Ponta i-a
rugat pe conducătorii OMV să
accepte, începînd cu anul
2015, o dublare a redevenţelor
pentru ţiţeiul şi gazele naturale
din România, adică să
cumpere ţiţeiul cu 6 dolari/baril
pînă în anul 2024 şi gazele
naturale cu 10 dolari/1000 m3,
indiferent de preţul acestora pe
piaţa mondială. Bineînţeles că
rugămintea premierului Ponta
şi a USL a fost acceptată de
către investitorii austrieci. 

Acelaşi premier Ponta
a negociat cu conducerea Er-
steBank să fie eşalonată la
plată suma de 3,75 miliarde
euro pretinsă de această
băncuţă din Austria după ce a
primit cadou, prin privatizare,
cea mai mare bancă
românească – BCR. Se ştie că
Regimul Băsescu-Tăriceanu a
dat BCR la ErsteBank pentru
suma de 2,25 miliarde euro şi
s-a angajat că va plăti băncii
austriece suma de 3,75 mil-
iarde euro, pînă în anul 2015,
reprezentînd „găurile negre“
provenite din fuziunea BCR cu
Bancorex.

Plagiatul din teza de
doctorat a juristului Victor
Ponta, despre care a aflat,
deloc întîmplător, presa
străină, tocmai cînd în Româ-
nia se discută pe tema per-

soanei care să reprezinte ţara
noastră la întîlnirile la vîrf ale
Uniunii Europene. Atunci cînd
l-a desemnat premier 
al României, preşedintele
Băsescu avea mapa
profesională a liderului PSD,
deputatul Victor Ponta, inclusiv
detalii pe tema plagiatului din
teza sa de doctorat. Cu toate
acestea, l-a desemnat premier
pe Victor Ponta la numai o oră
de la trecerea Moţiunii de
Cenzură împotriva Guvernului
Ungureanu. În aceste zile,
preşedintele Băsescu îl
discreditează cu multă plăcere
pe doctorul în drept Victor
Ponta, dar loveşte şi în imag-
inea externă a ţării noastre.

De altfel, toţi evreii
care au ajuns să conducă
România, începînd cu familia
Hohenzollernilor şi încheind,
sperăm, cu cei trei preşedinţi
de după decembrie 1989, le-au
făcut mult rău românilor şi i-au
jefuit cît au putut. Dovezile
prezentate în presa străină şi
preluate de mass-media
românească pe tema plagiatu-
lui din teza de doctorat a juris-
tului Victor Ponta sînt evidente.
Procurorul Victor Ponta îşi
recunoaşte parţial fapta, dar
declară că a săvîrşit-o cînd nu
visa că va ajunge premier al
României, iar dacă cineva va
îndrăzni să-l acuze, într-o
Comisie din subordinea sa de
la Ministerul Educaţiei, atunci
este dispus să renunţe la titlul
de doctor, care nu îi aduce nici
un cîştig material. 

Deocamdată, nu a fost
instituită de legiuitor procedura
de renunţare la titlul de doctor
pentru cei prinşi că au plagiat
în teza de doctorat! Mentorul
său politic şi conducătorul său
de doctorat fiind ocupat, chinuit
şi umilit  cu dosarul „Trofeul
calităţii”  nu a observat pla-
giatul făcut de „Micul Tit-
ulescu”. Premierul Ponta
încearcă să se apere, în faţa
probelor evidente, susţinînd că
nu s-a lăudat cu titlu de doctor
obţinut astfel. În alte state eu-
ropene, cei care au fost acuzaţi
de plagiat, chiar dacă au fost
aleşi preşedinţi de ţară ori se
aflau în funcţia de ministru, şi-
au dat demisia de onoare, din
lipsă de onoare, dar dintr-un
oarecare bun-simţ sau de
ruşine, iar apoi au dispărut din
viaţa publică. 

La noi, recent, fostul
ministru al Educaţiei, senatorul
de Bihor, Ioan Mang, fiind
acuzat pe tema plagiatului a
dat-o cotită cîteva zile, iar apoi
şi-a dat demisia. În loc să
urmeze aceste exemple, pre-
mierul Ponta a aprobat
componenţa delegaţiei
României pentru deplasarea la
Bruxelles, din care l-a exclus
pe preşedintele Băsescu. Fiind
în Anul Caragiale, este posibil
ca premierul Ponta şi ai lui să
plece spre Bruxelles cu
avionul, iar preşedintele
Băsescu cu vaporul, din
Dosarul „Flota”. Cum vor
reacţiona liderii europeni? Cui
vor întoarce spatele?

Demisia senatorului
Mircea Diaconu din funcţia de
ministru al Culturii este

surprinzătoare, dar nu
întîmplătoare. Brusc, la
comandă, Agenţia Naţională
pentru Integritate (ANI) l-a
acuzat de incompatibilitate
între statutul său de senator şi
cel de director de teatru din
Bucureşti. Adevărul este în altă
parte şi incompatibilitatea i se
trage de la declaraţiile făcute
de ministrul Culturii, Mircea Di-
aconu, la 1 iunie a.c. în
legătură cu Sarmizegetusa
Regia.

Pentru a nu se afla
ADEVĂRUL despre Centrul re-
ligios al lumii antice, aflat în
Munţii Orăştiei, prin reluarea
săpăturilor arheologice (între-
rupte în anii 1960 de către aca-
demicianul alogen Constantin
Daicoviciu) a fost înlăturat din
funcţia de ministru al Culturii
senatorul Mircea Diaconu,
care a intrat în istorie cu aceste
declaraţii. Se ştie deja că
Sarmizegetusa Regia,
botezată astfel de istoricul
evreu C.Daicoviciu, nu a fost
Capitala Daciei, sau Geţiei. Pe
plăcile de aur găsite la Sinaia,
în anul 1875, aflate acum la
Moscova (din 14 septembrie
1944, circa 300 de bucăţi) şi la
Vatican (circa 200 de bucăţi)
unde este scrisă istoria geto-
dacilor pînă în anul 106 d. Chr.,
nu este menţionată
Sarmizegetusa Regia, ci
numai Sarmizegetusa, Capi-
tala aflată lîngă Haţeg, la Sub-
cetate, unde Guvernul
României refuză să finanţeze
săpăturile arheologice pentru a
nu se afla ADEVĂRUL şi a nu
se prăbuşi castelul de nisip
construit de cei care au falsifi-
cat, în ultimii 1.600-2.300 de
ani, Istoria Poporului Primor-
dial, a geto-dacilor, şi Istoria re-
ligiei strămoşilor noştri. 

La începutul lunii iunie
a.c. a apărut la Cluj-Napoca, la
Editura Gedo, cartea domnului
Valeriu D. Popovici-Ursu, cu ti-
tlul „Adevărata obîrşie a
Poporului Român”. Autorul
precizează că: „Din istori-
ografia universală sînt ignorate
în întregime, de către actualii
istorici, scrierile unor mari
cercetători străini, studii apro-
fundate ale specialiştilor din
universităţi de renume mon-
dial, cum sînt Universităţile din
Cambridge-Anglia şi UCLA
(Universitatea Californiană din
Los Angeles), care relevă un
trecut glorios al strămoşilor
noştri. Datorită faptului că, încă
din neolitic avem probe că
limba noastră era deja formată,
că aveam o organizare
sacerdotală, politică şi militară,
putem afirma că poporul nos-
tru era deja un popor format,
avînd o limbă unitară, ceea ce
face unitatea unui popor.”

Noi, românii, avem da-
toria de a ne uni, de a lupta
pentru a ne cunoaşte
Adevărata Istorie şi de a fi
stăpîni în România noastră
moştenită de la Poporul Pri-
mordial, de la geto-daci!                        

●
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O întrebare pentru numitul Mugur IsărescuO întrebare pentru numitul Mugur Isărescu

Ion Coja

ÎÎn România după
1990 au apărut și primele
bănci private cu capital româ-
nesc, adică bănci românești!
Aflate în proprietatea și
administrația unor români. A
unor români mai mult sau
mai puțin motivați – pe lângă
altele, și de oarecari senti-
mente altruiste, ca să nu le
spun chiar patriotice,
naționaliste. Exemplul cel
mai cunoscut pentru mine și
mai convingător, Banca
DACIA FELIX. Înființarea
acestei bănci a fost legată de
numele unor inimoși arde-
leni, în frunte cu profesorii
universitari clujeni Iustinian
Petrescu, Liviu Roman,
Adrian Motiu, Romulus Con-
stantinescu, lideri deopotrivă
în Uniunea VATRA
ROMÂNEASCĂ și PUNR.
Sediul băncii – la Cluj-
Napoca. 

Deloc întâmplător!
Menirea acestei bănci era 
să asigure creditarea
întreprinzătorilor români, et-
nici români îndeosebi, pentru
a ne asigura că, prin privati-
zarea ce urma să se
declanșeze, elementul româ-
nesc din Transilvania nu va fi
marginalizat sau exclus 
de concurența unor
întreprinzători străini sau
susținuți financiar din
străinătate.

Acum, după 22 de
ani, știm bine unde am ajuns:
beneficiarii privatizării din
România sunt mai ales
străinii, firme sau așa zis
întreprinzători străini. Iar
printre beneficiarii autohtoni,
etnicii români sunt o minori-
tate. Nu numai în Transilva-
nia, din păcate… Iar această
evoluție nefirească a lu-
crurilor are, cum toată lumea
știe, o strânsă legătură cu
înstrăinarea Băncii DACIA
FELIX.

Un rol asemănător și-
a asumat și Banca
Internațională a Religiilor –
BIR, al cărei istoric mi-e mai
puțin cunoscut în tristele sale
detalii. Știu însă destule ca
să pun alături soarta celor
două bănci românești și, în
general, soarta creditului
românesc. A fost deliberat
sabotat și scos de pe piața
financiară! Face parte acest
capitol din opera de mari
proporții care se cheamă dis-
trugerea economică a
României, a statului român,
ca țintă finală!

Cunosc binișor ce s-
a întâmplat cu DACIA FELIX
și am de pus o întrebare lui
MUGUR ISĂRESCU. Am o
nedumerire, probabil singura
care mi-a rămas în legătură
cu acest subiect dureros. 

Prin Banca Națională
a României, MUGUR
ISĂRESCU a avut un rol de-
cisiv în dispariția, de facto, a

Băncii DACIA FELIX! Banca
cu acest frumos nume, în
care mulți români și-au pus
mari nădejdi, nu a dat fali-
ment, așa cum știe publicul
larg. Ci „doar” a
suferit o schimbare radicală a
acționariatului, a proprietaru-
lui, care, din majoritar româ-
nesc, a devenit majoritar
evreiesc. Și această schim-
bare s-a produs fără voia
acționariatului, a acționarilor
români, dar cu voia guverna-
torului Mugur Isărescu, prin
câteva „inginerii financiare” în
care este amestecată atât
Banca Națională a României,
cât și Guvernul României.

Mai întâi, printre
acționarii principali ai Băncii
DACIA FELIX s-a infiltrat și
cunoscuta firmă ARCOM,
firmă de mare prestigiu, care
a dus în lume faima
României. Asta până în
1990. După, s-au mai schim-
bat lucrurile, în urma
privatizării, desigur. Se pare
că a fost vorba de o schemă,
o stratagemă, o „inginerie
financiară”: nimeni din staful
și acționariatul DACIEI
FELIX nu a avut ceva
împotrivă ca ARCOM să
devină unul dintre acționarii
cei mari. Ca din întâmplare,
firma ARCOM s-a angajat
apoi să execute o lucrare în
Israel, printr-un contract con-
ceput, zic unii, special pentru
ca firma românească să iasă
în pierdere. Ceea ce s-a și
întâmplat: ARCOM nu și-a
putut respecta angaja-
mentele contractate, a ajuns
în proces cu beneficiarul is-
raelit, a pierdut și, în contul
datoriei contractate prin
sentință judecătorească,
ARCOM a „trebuit” să
cedeze acțiunile sale de la
DACIA FELIX firmei din Is-
rael, pe care, chipurile, o
păgubise prin neîndeplinirea
angajamentelor asumate prin
contract. Așa a apărut prima
mare breșă în acționariatul
românesc de la bancă. Prin
ARCOM, o firmă din Israel,
beneficiara colaborării cu
ARCOM, a devenit acționar
principal la DACIA FELIX.

A doua lovitură, de
data aceasta fatală, a venit
de la numitul MUGUR
ISĂRESCU, a cărui Bancă
Națională a României a dat
băncii DACIA FELIX un
credit, un împrumut de 100
milioane de dolari, ca sprijin
firesc și de la sine înțeles că
trebuie să vină la nevoie din
partea băncii centrale,
naționale, pentru băncile din
subordine.

A urmat însă ges-
tul criminal: MUGUR
ISĂRESCU, care mai pusese
până atunci în dificultate
DACIA FELIX de mai multe
ori, a cesionat creditul acor-
dat băncii românești unei
firme de apartament,
deținută de un necunoscut, al
cărui singur atu pe piața

financiară era calitatea sa de
evreu: Robinson, parcă, se
numea individul! Cu acesta
MUGUR al nostru face un
contract și cedează creanța
de aproximativ 100 de mil-
ioane de dolari în condiții ex-
trem de avantajoase: pentru
22,5  milioane de dolari,
diferența urmând să fie
recuperată pe parcursul a câ-
torva ani. Asemenea condiții,
atât de avantajoase, ar fi fost
acceptate și de Banca
DACIA FELIX. Nu mai zic că
s-ar fi găsit sute de investitori
români care ar fi putut semna
ei acel contract, ar fi avut 
capacitatea financia-
ră necesară. MUGUR
ISĂRESCU nici nu s-a gândit
să caute și alt mușteriu în
afara misteriosului Robinson!
Și să recurgă la o licitație sau
ceva asemănător, la care să
poată participa în primul rând
DACIA FELIX.

Probabil că cei care
pe MUGUR ISĂRESCU îl țin
în funcție de 22 de ani –
record mondial!, i-au cerut,
impus sau sugerat cu cine să
facă contractul de cesionare
a creanței! Adică pe mâna
cui să predea banca DACIA
FELIX, fără să se mai con-
sulte cu acționarii români ai
băncii. S-a consultat cu Micki
Șpagă, cel care la guvern s-a
ocupat cu întocmirea actelor
care să dea iz de legalitate
unui act total nelegitim,
imoral, anti-național etc. În
cercuri intime, adică atunci
când se îmbată mai tare,
(re)numitul Șpagă se laudă
că în felul acesta le-a luat
evreilor un milion de dolari.
Adică i-a tras în pieptu-i de
aramă! Restul, de 99 mil-
ioane le-a rămas integral
noilor propietari evrei. Din în-
tâmplare evrei! Plus câteva
zeci de milioane de dolari
aflați în safe-ul băncii, și de
care noul acționar majoritar
nu avea dreptul să se atingă!
I-a făcut dispăruți acel Robin-
son, apoi a dispărut și el
după ce a vândut DACIA
FELIX la altă bancă, tot din
Israel, despre care toți
cunoscătorii susțin că este
„banca Mossadului”! Numai o
bancă are Mossadul? Cam
slăbuț, domnilor…

Și întrebarea mea
care este? Nu! Nu am nicio
îndoială că fără MUGUR
ISĂRESCU nu s-ar fi pu-
tut derula înstrăinarea
frauduloasă a Băncii DACIA
FELIX. Aportul său a fost
capital! Din câți vor fi tras sfo-
rile acestei urîte malversații,
mâna lui ISĂRESCU a fost
cea mai activă, mai iute, mai
…îndemânatică, a intervenit
decisiv și fără recurs îm-
potriva intereselor românești
legate de existența și
funcționarea Băncii DACIA
FELIX! Legate de existența
unui sistem bancar autentic
românesc!

Și încă un Nu! Nu, n-

am să-i cer lui MUGUR
ISĂRESCU să facă public
contractul cu firma intrepidu-
lui Robinson și nici n-o să în-
treb în ce măsură istețul ovrei
s-a achitat de obligațiile asu-
mate în acel contract. Se
pare că deși condițiile trocu-
lui erau extrem de avanta-
joase pentru cetățeanul
israelian, nici măcar pe aces-
tea nu le-a respectat. Se
pare că nu a plătit nici măcar
cele 22,5 milioane de dolari
cu care a cumpărat de la
MUGUR ISĂRESCU creanța
de 100 de milioane de dolari,
cu un profit de 400% (patru
sute la sută)! Mi-e foarte clar
că dispariția băncilor
românești nu este o întâm-
plare, un rezultat al liberei
concurențe de pe piața
financiară, ci este ținta
urmărită cu tenacitate de
entități (cercuri, instituții etc.)
față de care numitul MUGUR
ISĂRESCU are obligații de
obediență necondiționată im-
posibil de ignorat. E „omul
lor”, în termeni mai expliciți!
…Mă rog! E alegerea lui
MUGUR ISĂRESCU! De
gustibus, probabil. Și în cel
mai bun caz! Să fie sănătos!

Ci alta este între-
barea mea! Pentru ca
această schimbare de propri-
etar să se producă, a fost
nevoie să fie anulată, redusă
la tăcere și la neputință
opoziția care s-a manifestat
în interiorul acționariatului de
la DACIA FELIX! Oamenii
aceia nu au stat ca niște
momâi fataliste, ci au încer-
cat să se opună  tentativei
isăresciene. Au stârnit astfel
reacții dintre cele mai dure
împotriva împotrivirii lor.
Bunăoară cu ajutor mafiot
internațional, domnului Sever
Mureșan, acționarul cel mai
activ împotriva acestor
manevre, i s-a înscenat o
tentativă de asasinat, a fost
arestat și ținut câteva luni
bune la închisoare, până s-a
legalizat furtul băncii. Nu-l în-
treb pe MUGUR ISĂRESCU
dacă are vreun amestec în
această conjurație! Să-l în-
trebe domnul Sever, dacă
are chef!

Eu altceva vreau să-l
întreb pe MUGUR
ISĂRESCU… Și anume: au
mai fost trei persoane care,
alături de domnul Sever
Mureșan, s-au străduit cât au
putut să împiedice
înstrăinarea băncii
românești. 

Este vorba de:
1.PAMFIL GORCEA,

fost colonel SRI, care a vorbit
primul în public despre
intenția „unora” de a ataca
banca, a acționat în interiorul
acționariatului pentru a-i face
pe acționarii de la DACIA
FELIX să conștientizeze peri-
colele la care este expusă
banca, iminența atacului fi-
nanciar menit să ducă la
dispariția băncii!

2. EMIL CIOFLAN,
profesor la ASE, unde l-a
avut student apropiat și pe
MUGUR ISĂRESCU, pe
lângă care a intervenit de mai
multe ori după 1990, sem-
nalându-i direcția greșită pe
care a dat-o sistemului finan-
ciar și bancar din România.

3. IOAN GEORGIU,
magistrat din Cluj Napoca,
care, singur împotriva sis-
temului juridic românesc, a
reușit să stăvilească, pentru
un timp, demolarea băncii
DACIA FELIX! Zic pentru un
timp numai, adică atâta timp
cât a fost în viață! Toți trei au
încetat să se mai opună
strategiilor lui MUGUR
ISĂRESCU odată cu înc-
etarea din viață! Iar toți trei
au încetat din viață în condiții
nefirești, care au stârnit
îndreptățite suspiciuni și
stupoare!

Întrebarea mea fiind
exact aceasta: dacă în
înstrăinarea Băncii DACIA
FELIX numitul MUGUR
ISĂRESCU a avut rolul cel
mai important,  persoana sa
are vreo legătură și cu
dispariția fizică a celor trei
români de ispravă care și-au
dat viața pentru
independența financiară a
neamului românesc? A avut
cunoștință MUGUR
ISĂRESCU de planificarea și
executarea celor trei asasi-
nate? Ar fi putut să le
împiedice sau, dimpotrivă, le-
a aprobat cu suprema
conștiință a inevitabilului, a
mersului inexorabil al proce-
sului de globalizare și înro-
bire a României?

Adică, MUGUR
ISĂRESCU, creierul sau
numai executantul strategiei
de înstrăinare a Băncii
DACIA FELIX, s-a implicat și
în decizia de eliminare fizică,
de asasinat, ale cărui victime
au fost cei trei români pe
care nu avem dreptul să-i
uităm? A știut MUGUR al
nostru că vor muri niște oa-
meni pentru ca DACIA FELIX
să-și schimbe stăpânii? Iar
noii stăpâni sunt cumva și
stăpânii de care ascultă
MUGUR ISĂRESCU? Ei au
comandat cele trei asasi-
nate?

Nota bene: Așadar,
se cuvine să reținem aceste
trei nume, ale unor victime,
ale unor eroi, de fapt, eroi ai
războiului financiar în care
România este angrenată de
22 de ani: PAMFIL
GORCEA, EMIL CIOFLAN,
IOAN GEORGIU. Cei trei
bravi români sunt la fel de
eroi ca și cei căzuți la Plevna
sau Mărășești ori Oarba de
Mureș! Au acționat în
apărarea Neamului și a Țării!
Fie-le țărâna ușoară! Dum-
nezeu să-i odihnească în
Împărăția Sa!

●
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Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn grelele momente
ale vieţii, un om nevinovat,
sau care se crede nevinovat,
ar trebui să apeleze la cel mai
de nădejde prieten al aceluia
ajuns în faţa limanului
singurătăţii. Slova care îl
poate ajuta să treacă peste
momentele de cumpănă.
Firele de înţelepciune scrisă
care îi pot da puterea de a
traversa oceanul înstrăinării
în care a fost aruncat, poate
nedrept, de semenii lui.

Pentru simplul om,
biblia poate fi acel prieten de
nădejde… Pentru un intelec-
tual cu greutate, pe lângă
credinţă, cărţile, mai ales cele
filosofice, sunt cărămizile de
care se poate folosi pentru a
umple golul care îi va fi casă
pentru o anumită bucată de
vreme. Iar pentru un intelec-
tual care are şi valenţe 
de scriitor, salvarea din
înstrăinarea decisă de alţii
poate veni şi dintr-o coală de
hârtie şi un banal creion. De
atât avea nevoie publicistul
Adrian Năstase pentru a-şi
recrea, preţ de câteva lui,

lumea din care tocmai era
s m u l s .

Dar pentru asta avea
nevoie de o teribilă forţă
lăuntrică. Una care să nu
permită compasiunii să
devină milă, iar disperării să
ajungă biată laşitate…

Pentru că alminteri
vorbim de un altfel de „carac-
ter”.

Este cazul lui
Năstase Adrian care, în mo-
mentul în care a pus mâna pe
o armă pentru a se pune la
adăpost de decizia celorlalţi a
anulat întreg bagajul de
cunoştiinţe, spiritualitate şi
axiome care îl deosebea de
ceilalţi.

Îl deosebea pe el,
omul cultilvat, de vinovatul cu
ochii captivi neputinţei de a-şi
înţelege propria-i tragedie ca
parte a acţiunilor întreprinse
cândva.

În acel moment, fos-
tul premier a dat de pământ
cu toţi intelectualii şi scriitorii
care au făcut ani grei de
temniţă. Nevinovați. Şi a
căror literatură de suferinţă
părea că a înţeles-o. A
demonstrat că nu a înţeles
nimic din ceea ce părea a fi
aprofundat ca intelectual.

Prin gestul suicidar,
Năstase Adrian şi-a transfor-
mat experienţa de viaţă într-
un plagiat al kitsch-ului. Din
acel moment, al refuzului de
a înfrunta bărbăteşte o
situaţie temporară, viaţa lui a
devenit aidoma „muzeului” în
care a trăit. Un kitsch de
obiecte arvunite într-un
amestec de valori reale şi fig-
urini îndoielnice. Material, a
acumulat enorm. Dar nu a
înţeles nimic din bagajul spir-
itual pe care îl avea tot în
casă, acolo, între rafturile cu
volume rare.

Din momentul în care
N.A. s-a comportat, fie şi pen-
tru câteva secunde, nu ca un
intelectual care îşi duce
demn crucea vieţii, ci aidoma
unui animal speriat, fostul
premier şi-a dovedit o
anumită instabilitate.

Fie şi accidental, ne-
am aflat în faţa unei dovezi
de labilitate. Şi nu este vorba
de un cetăţean de rând, ci de
un om care astăzi ar fi putut fi
preşedintele nostru.

Şi nu poţi să nu te în-
trebi cum a făcut faţă marilor
presiuni din cariera politică,
dar mai ales din cea de min-
istru de externe şi premier al

ţării, când a cedat atât de
ușor acum. Dar, mai ales,
cum s-ar fi descurcat dacă
astăzi chiar ar fi fost
preşedintele României?

Cum ar fi reacţionat
la adevăratele provocări
dacă, doar dintr-un contact
dur cu realitatea, dar care îl
afecta strict personal, pe ter-
men scurt, de câteva lui,
dacă doar simpla schimbare
a confortului lui de zi cu zi l-a
împins spre o asemenea de-
cizie.

Oare ce decizii ar fi
luat la cârma României în
cazuri tensionate?

De aceea, după ce
vom fi trecut de faza
emoţională, de compasiune
faţă de prăbuşirea psihică a
unui personaj care părea in-
tangibil, ar trebui să punem
anumite întrebări. Întrebări
mai apropiate de concret.
Interogaţii despre felul în care
am ştiut să ne alegem
conducătorii, am înţeles să
ne supunem fără crâcnire de-
ciziilor lor, decizii aflate, iată,
atât de aproape de limitele de
neimaginat ale individualis-
mului şi egocentrismului.
Căci, da!, prin gestul lui,
Năstase Adrian a dat dovadă

de un individualism care ar
trebui să ne dea frisoane,
dovedind că nu-i pasă de cei
din jurul lui. Ci de salvarea ul-
timei rămăşiţe de trufie.

Şi nu trebuie să
rămânem captivi compasiu-
nii. Condamnatul nu este
demn de compasiunea
noastră. Poate doar de
milă… Trebuie să mergem
mai departe. Măcar în nu-
mele milioanelor de români
care au luat calea pribegiei
sub mandatul lui. În numele
copiilor rămaşi orfani într-o
ţară în care părinţii au plecat
într-un exod al speranţei. În
numele unei generaţii for-
mate sub semnul înstrăinării
faţă de părinţii plecaţi în
pribegie pentru a deveni slugi
pe meleaguri străine.

Trebuie să mergem
mai departe. În numele
acelora care au asistat la pâr-
jolirea economico-socială a
ţării sub mandatul lui A.
Năstase.

●

Romeo
Tarhon

RReacția Roxanei
Iancu la articolul  ”123 de ani
de la asasinarea genialului
Mihai Eminescu” semnat de
către Gheorghe Funar, publi-
cat în ziarul Națiunea în
16.06.2012: ”Gheorghe Funar
lovește din nou. Ziarul
Națiunea îi susține
elucubrațiile paranoice”.
http://sfantacredintaorto-
doxa.wordpress.com/2012/06
/17/gheorghe-funar-loveste-
din-nou-ziarul-natiunea-ii-
sustine-ecluberatiile-paranoic
e/

ROXANA IANCU,
Notă, 16.06.2012, blogul
”Sfânta” Credință Ortodoxă
(ghilimelele la cuvântul
”sfânta”reprezintă o subtilitate
a autoarei care înfierează
ortodoxismul…):

”Cu ceva timp in
urma, Romeo Tarhon (unul
dintrecei doi  proprietari ai
ziarului ”Natiunea”),sustinea
sus si tare ca nu e antisemit
ci din tocmai,are multi prieteni
evrei (aceeasi replica o tine-n
brate si Ion Coja,deci nu tre-
buie sa ne mire nimic avand
in vedere ca cei doi sunt si
foarte buni prieteni).

Cum puteti Dle
Tarhon sa sustineti asa
ceva,din moment ce ii per-
miteti unui astfel de personaj
precum Gheorghe Funar sa
scrie un articol mai mult decat
imbecil cu atacuri clare im-
potriva unei minoritati na-
tionale protejate de
Constitutia Romaniei?

Ceva imi spune

ca,dvs nu sunteti in stare sa
va decideti cu privire la senti-
mentele pe care le nutriti.

Acesta este exemplul
pe care il dati cititorilor dvs.,in
ceea ce priveste toleranta et-
nico-religioasa?

In urma cu aproxima-
tiv 10 luni de zile ati publicat
un interviu structurat in patru
parti cu un Dn Dr. din Satu
Mare care pe deasupra e si
evreu.Domnului Dr. respectiv
ii oferiti respectul dvs doar din
prisma faptului ca e medic re-
spectat peste tot in lume sau
si pentru ca este….evreu?

In data de 17 August
2011 mi-ati trimis un mesaj pe
contul meu de Facebook ,in
care ati scris astfel ”Sunt unul
dintre puținii români neaoși
care detestă antisemitismul,
ultranaționalismul, ireden-
tismul, nazismul, terorismul în
cele mai perverse forme. Ex-
cesele și lipsa de toleranță,
de cumpătare în relațiile in-
terumane sunt surse inepuiz-
abile de durere, de tragedii
într-o lume complicată,
dezlănțuită, amenințătoare,
egoistă, năvalnică, lacomă,
deși este atâta loc sub
soare…Sper să împărtășim
aceleași principii pacifiste, să
putem transmite împreună
mesaje înălțătoare, dar să fim
și vigilenți. Punga de venin a
șarpelui-om trebuie stoarsă,
secată fără milă! ”

In momentul in care ii
permiti lui Gheorghe Funar sa
publice atata venin ,in
paginile publicatiei tale…in-
seamna ca esti de acord cu
privire la acel punct de vedere
pe care il are,indiferent de
tinta.

Exista o vorba ro-
maneasca: ”Cine se asea-
mana se aduna! ”

Detestati ”anti-
s e m i t i s m u l ,
ultranaționalismul, ireden-
tismul, nazismul, terorismul în
cele mai perverse forme.” dar
aveti prieteni precum Gheo-
rghe Funar si Ion Coja.Sus-
pect !

Roxana Iancu”

(N.R. Pentru conformitate am
reprodus întocmai textul, la
virgulă și fără diacritice)

ROMEO TARHON răspunde:

18/06/2012 at 04:05
Stimată Roxana

Iancu, vă întreb doar atât
(fără să justific faptul că ziarul
Națiunea este o publicație de
opinie și atitudine deschisă
oricui, liberă la cuvânt…):

Dvs. vă puteți declara
o PRO-SEMITĂ, de vreme pe
cei care nu sunt prozeliți ai
sionismului îi calificați drept
ANTI-SEMIȚI? Și, dacă
sunteți o militantă pro-semită,
o susținătoare pătimașă a
evreismului, de ce trebuie să
anatemați cu vorbe de ocară
grea intelectualii români care
încearcă să facă puțină
curățenie chiar în curtea isto-
riei națiunii evreiești pentru
care am o stimă specială, dar
care, ca oricare popor, este
manipulată, intoxicată și
alimentată cu fel și fel de sce-
narii, inoculându-i-se de un
amar de vreme sentimentul
că este dușmănită, nedorită,
incomodă…? Ura pe care o
manifestați vă descalifică, vă

orbește și v-ați făcut un rău
nume prin a măslui, prin a
vâna, prin a denatura și
răstălmăci cuvintele celor
care încearcă să pună în
lumină adevărul istoric despre
neamul evreiesc și istoria lui
zbuciumată. Gestul de a
încerca să mă transformați și
pe mine într-un anti-semit,
doar fiindcă ziarul nostru nu
cenzurează, este un gest
murdar, iar a mă acuza că
sunt anti-semit fiindcă îi am
printre prietenii de notorietate
și pe profesorul Ion Coja și pe
Gheorghe Funar, este o încă
o mizerie și mai mare. Dacă
v-aș fi prieten, așa cum v-am
deschis calea, ar fi drept ca
prietenii mei ne-evrei să mă
acuze că sunt pro-semit?

Prin pledoaria dvs. nu
urmăriți decât să
mizerabilizați, să mânjiți, să
vă justificați pe orice cale fix-
ismul unei gândiri scăpătate,
încețoșate de obsesia că toți
cei ce nu sunt de partea dvs.
sunt anti-semiți. Dar, de fapt,
v-ați profesionalizat și
încercați să vă faceți un
nume, să vă faceți remarcată
lansând astfel de atacuri doar
spre a atrage cumva atenția
cât de militantă sunteți și
intolerantă cu ”dușmanii”
evreilor. Ei bine, cu astfel de
excese și atitudini belicoase,
dvs. înșivă îi faceți mai mult
rău decât bine poporului is-
raelian care pare astfel că a fi
trimis în lume, inclusiv în
România, agenți, agitatori și
misionari care seamănă vânt
ca să culeagă furtună…
Decât să vânați anti-semiți,
mai bine ați face o politică
pro-semită pe față, ați pro-

mova calitățile, cultura,
tradițiile, istoria poporului
evreu și prietenia cu noi,
românii, între care și eu, un
jurnalist cu mulți prieteni din
toate națiile și etniile. Și, vă
întreb, dacă mă ”adun” cu toți
aceștia, de la congolezi la
vietnamezi și somalezi,
înseamnă că mă asemăn?

Dacă veți insista,
stimată provocatoare, nu voi
pregeta să vă dezvăluiesc
identitatea și misiunea pe
care o aveți ca agent, așa
cum m-ați informat în
mesajele private în tentativa
de a mă racola și folosi ca
mesager… Refuzul meu și
distanțarea de dvs. sunt,
probabil, adevărata cauză
pentru care încercați să mă
pedepsiți atât cât puteți, trâm-
binând neadevăruri,
speculații, calomnii…

Să vă fie cât de cât
rușine!

P.S.:

Într-un exemplu de deontolo-
gie, „sub acoperire” însă, de
pe site-ul respectiv a fost
eliminat post-ul directorului
editorial al gazetei Națiunea
care îi atrăgea atenției doam-
nei redactor să lectureze cu
mai multă atenție articolul pa-
triotului Gheorghe Funar, să
țină cont că este redactat în
baza citatelor din opera
politică a publicistului Mihai
Eminescu și, în cele din urmă,
să lectureze articolul fără
patimă.!

●

Polemică anti/pro-semită…Polemică anti/pro-semită…


