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„Învățat e omul care nu 
termină niciodată de învățat.”

- Lucian Blaga
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CChiar dacă au urlat ca
din gură de şarpe, acuzându-i
pe europarlamentarii PDL că
prin acţiunile lor au dezinformat
Europa, liderii USL au apelat 
la aceeaşi tactică. Într-un
mimetism ce ţine loc de gândire
politică naţională şi patriotică,
social-democraţii şi liberalii au
apelat tot la europarlamentari
pentru a-şi promova mizer-
abilele delaţiuni prin care se
continuă, într-un proces de ma-
nipulare ce depăşeşte cu mult
naivitatea, ipocrizia, orgoliile şi
frustările politicienilor noştri, de-
credibilizarea masivă a ţării. Cu
nimic mai prejos față de cei pe
care i-au azvârlit de la butoane
prin forța votului popular și
uitând de toate relele reproşate
pecinginei portocalii care a
apelat la diferite instrumente
manipulatorii pentru a cerși
compasiunea pe la înaltele porţi
UE, reproşuri care au mers
până la depunerea unor plân-
geri penale împotriva unor lideri
PDL, acuzaţi de subminarea
economiei şi pângărirea imag-
inii ţării, USL a pus la rându-i
mâna pe pixul delaţiunii.

Fără a ţine cont de
demnitatea ţării și de drepturile
cetăţenilor, ignorând faptul că
PDL a căzut în dizgraţia publică
şi din cauza tentativei de fi
spălat rufele cu mâna
străinătăţii, guvernanţii USL au
scris mai marilor Europei
(preşedintelui Comisiei Eu-
ropene, Jose Manuel Barroso,
dar şi comisarului pentru
Justiţie, Viviane Reding) pentru
a stârni o reacţie cât mai
radicală a Bruxelului. Numai că
spre deosebire de detractorii
portocalii, care doar se
plângeau ca babele sub mitra
popii, liderii roşii şi galbeni de
ciudă şi dogmă au solicitat, şi
nu printre rânduri, și o poziţie
cât se poate de
„intervenţionistă”.

Desigur, pare de
neînţeles de ce un politician
care nu are destulă forţă pentru
a putea găsi ieşiri din situații de
criză, care intră în panică şi, la
primul furtună mai serioasă,
fuge în braţele străinătăţii pen-
tru a-şi căuta „domnitorul” care
să-i spună ce are de făcut, se
luptă totuși să ajungă în prea-
jma acelui loc care îi pune în
evidenţă tocmai slăbiciunile şi
neajunsurile? Pentru că într-o
asemenea situaţie suntem azi:
cu o „forţă” a schimbării care nu
și-a asumat alternanța la putere
pentru a răspunde așteptărilor
imediate ale țării și a rămâne în
istorie măcar ca o copie a celei
mai şterse umbre a celui mai
şters epigon din pleiada de
guvernanți postdecembriști. 

Asistăm la o continuă
degradare a clasei politice care
accesează butoanele puterii,
fiind cu fiecare „mandat” de
așteptare scurs din viața
noastră martorii involuției clasei
politce pe măsură ce
acumulează anii de nerăbdare
pe tuşa guvernării.

Este şi cazul actualei
puteri care, până acum, nu a
reuşit să dovedească decât
faptul că este cel puţin la fel de
ipocrită şi aplecată spre „ne-
gocieri” dubioase ca şi fosta
pecingine. Pentru că, în clipa în
care USL a dat fuga la rându-i
la poarta stăpânirii pentru a da
cu seubsemnatul împotriva pro-
priilor instituții în Stat, s-a com-
promis. Şi a compromis și
orizontul de aşteptare pe care îl
flutura a speranţă în faţa
românilor.

Astfel, tot prin inter-
mediul delaţioniştilor de serviciu
în care s-a metamorfozat cel
puţin o parte a europarlamen-
tarilor români, USL a cerut Uni-
unii Europene să-şi spună
punctul de vedere faţă de
acţiunile unor organe de
anchetă care aparţin Statului
Român. Şi nu este vorba de
faptul că în acest fel guvernanţi
au pus Bruxelul în postura de
Big Brother angajat pe post de
bodygoard al democraţiei din
România (iar alte ţări membre
UE s-a putea arăta cât se poate
de deranjate de precedentul de
„exprimare” a vocii Bruxelles-
ului pe care îl creăm, dând
ocazia şefilor UE să se umfle la
statul de minijandarmii acestei
părţi de lume), ci de faptul că,
prin acţiunele propriilor
guvernanţi, Statul Român este
înfăţişat în faţa Europei, şi nu
numai, ca un stat incapabil să-
şi gestioneze propriile prob-
leme. Iar eventuala intervenţie
a greilor Europei cu o nouă listă
pentru Victor Ponta, pentru
reglarea situaţiei de la
Bucureşti, ar crea acum un
precedent, riscând să genereze
reacţii ostile din partea celor-
lalte state care pot vedea în
acţiunea aparent neutră a Brux-
elului zorii unor noi limitări de
suveranitate. Pentru că orice
stat este expus, mai ales în
condiţiile unei crize economice
prelungite, riscului de escladare
a conflictelor politice interne. 

Ba, UE şi-ar putea face
și un obicei din astfel de
„intervenți”, mai ales că s-a în-
registrat deja o tentativă de
supracontrol prin intenţia Băncii
Centrale de-a supraveghea ac-
tivitatea băncilor naţionale.

Apoi, prin astfel de
delaţiuni, guvernanţii pot crea
fisuri fatale în structura unitară
a instituţiilor statului, favorizând
atacurile şi insinuările. Căci, de
exemplu, dacă nu ar fi existat
recenta „reclamaţie” a cabine-
tului de la Bucureşti faţă de

acţiunile opoziţiei, în fapt, o
recunoaştere a incapacităţii de
a gestiona lucrurile, o
recunoaştere a vulnerabilităţii şi
a posibilei disoluţii a instituţiilor
Statului Român, o delaţiune
prin cabinetul Ponta reclama de
fapt faptul că propriile instituţii
ar lucra împotriva sa (!?), nu 
s-ar fi insinuat agresiva
aserţiune a Budapestei care, fie
şi de la nivelul unui parlamen-
tar „oarecare”, a început să
tragă clopotul revizuirii fron-
tierelor de stat ale României.

Iar faptul că nu am avut
din partea Bucureştiului o
reacţie pe măsură, prin convo-
carea imediată a ambasadoru-
lui Ungariei la Ministerul
Afacerilor Externe şi recla-
marea la Bruxelles a acestei
agresiunii declarate a Ungariei
(pentru că acesta era un motiv
real de a depune plângeri la
UE, şi de către guvernanţi, şi de
către opoziţie), ministrul nostru
de externe s-a limitat la un fel
de polemică pe marginea
situaţiei drepturile românilor din
Ungaria comparatic cu
supradrepturile maghiarilor din
Transilvania. O diversiune cât
un munte de inconştienţă prin
care s-a distras atenţia de la
adevăratul miez al problemei:
prima revendicare aproape
oficială a revizuirii frontierelor
de către Ungaria.

În faţa unor declarații
atât de abulice venite dinspre
guvernul lui Victor Ponta,
reacţia UDMR-ului de relua
agresiv tema autonomiei chiar
nu avea de ce să surprindă. Şi
nu a mai surprins nici reacţia lui
Traian Băsescu, „patriotul” care
s-a folosit de români pentru 
a-şi face jocurile, dar care s-a
dus în maghiarime să le
mulţumească etnicilor pentru
absența de la referendum. S-a
dus la ceaunul cu gulaș deși
abia terminase de sfârtecat
Basarabia de la pieptul patriei-
mamă, declarând pentru
„Vocea Rusiei” că niciodată nu
va avea loc o unire între Re-
pulica Moldova şi România. Și
în maghiarime a trasat tot niște
hărți pentru venetici, pentru că,
întrebat despre declaraţiile ven-
ite de la Budapesta,
preşedintele-suspendat a avut
o atitudine laşă, menţionând că
acum nu mai este problema lui,
ci a preşedintelui interimar.

Acesta este tragedia
României; acea de a avea
parte nu doar de un guvern
care destramă din interior uni-
tatea statală, dar şi de o
opoziţie care trage cu sârg tot
la căruţa veneticilor şi aloge-
nilor.

●

Cât de liberi mai suntem?Cât de liberi mai suntem?

Maria
Cobianu-Băcanu

ȘȘi pentru românii, şi
pentru maghiari de rând,
speranţele de mai bine s-au
stins… Asta după mai mult
de două decenii, în care
alianţa cu maghiarii, la
nivelul conducerii centrale,
i-a favorizat preponderent
pe liderii maghiari, din
perspectivă politică,
ocupând funcţii înalte în ie-

rarhia statului român şi
având acces la butonele
politicii statului, ale
administrării şi gestionării
bunurilor publice, iar din
perspectivă economică, de-
venind bogaţi, cu vile,
pământuri, conturi etc.

Statul Român nu
mai este liber în propria sa
casă sau ţară să ia cele mai
coezive măsuri de organi-
zare administrativă, de
pildă, a ţării, pentru că se
ridică maghiarii şi ne
reclamă că vrem să le
schimbăm structura etnică
sau să-i „radiem”. Statul
Român nu este liber să
inţieze strategii de dez-
voltare economică, prin
investiţii mari în judeţele Co-
vasna şi Harghita, recunos-
cute, de altfel, ca pungi de
sărăcie în ţară, pentru că,
liderii locali judeţeni se tem
că vine forţă de muncă din
Moldova sau din alte zone
ale ţării şi iar reiau motivul
că le „schimbăm  structura
etnică”.

Statul Român nu
mai este liber să-şi apere
graniţele şi liniştea internă a
locuitorilor lui din cauza in-
truziunii sau obrăzniciei
celor din Ungaria, care se
consideră îndreptăţiţi să
intre în ţară când vor, cu ce
vor, inclusiv cu coşciuge
mortuare nedorite şi
sfidătoare la adresa
poporului român, care să fie
reînhumate la noi, pro-
ducând adevărate tensiuni
diplomatice.

De asemenea, nu
suntem liberi la noi acasă
când etnicii maghiari
organizează tot felul de
manifestări cu caracter
naţional, etnic şi chiar reli-
gios, cu ungurii din întreaga
lume, numai la noi în ţară, şi
nu în Ungaria, Ţara Mamă,
nemulţumind şi stresând
populaţia românească, aşa
cum se exprimă unii co-
mentatori şi pe internet.
Statul Român nu este liber
când membrii oficiali ai stat-
ului vecin, Ungaria, îl
sfidează şi trec graniţa îm-
potriva voinţei lui,
încălcându-i Constituţia şi
legile; mai mult,  îl infruntă
spunând că gesturile
miniştrilor români de a in-
terzice reînhumarea lui
Nyiro Jozsef, (recunoscut
pentru tragediile pe care le-
a comis, când a decis să
aleagă calea fascismului)
sunt neprieteneşti, necivi-
lizate şi barbare.

Cum îşi permit să ne
caracterizeze pe noi astfel,
când ei se comportă cu noi
ca nişte barbari, călcând
totul în copitele cailor?
Statul român nu este liber
când Victor Orban, Primul
Ministru al Ungariei,
sfătuieste maghiarii din
România să boicoteze Ref-
erendumul de demitere a lui
Traian Băsescu, acţiune de
neimaginat în viaţa politică
până acum, iar Semjen
Zsolt, la 25 iulie 2012, la
Universitatea „Tusvany” de
la  Băile Tuşnad, afirmă că
Guvernul Ungariei nu va
renunţa niciodată la autono-
mia maghiarilor din Dias-
pora, la cea teritorială
pentru maghiarii majoritari
în anumite regiuni.

De aceea, Statul
Român nu mai este liber,
suveran şi independent din
cauza noianului de
provocări reale şi inventate,
cele mai multe cu caracter
iredentist,  ale liderilor
politici maghiari…

●
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Cum latră câinele de pază al democrației…Cum latră câinele de pază al democrației…

Sorin 
Andrei

NNu există în istoria
României, după anul de glo-
riei al marii uniri din 1918, 
o formaţiune politică mai
puternic acuzată decât
Mişcarea Legionară. Nici
măcar comunismul cel de
factură satanistă, cel care a
adus atâta şi atâta rău peste
această ţară, nu se poate
compara în ponegrire (deşi
acesta şi-ar fi meritat soarta
din plin), cu legionarismul.

Poate exista
înţelegere logică faţă de
hulitorii Mişcării Legionare,
dacă aceştia sunt cumva
unii dintre duşmanii ei –
este vorba aici despre atei,
despre internaţionalişti de
tot felul, despre politicienii
venali şi corupţi şi în general
despre toţi indivizii lipsiţi de
sentimentul naţional şi
creştin. Domnule, dacă ori-
care dintre aceştia atacă le-
gionarismul îl înţele-
gi, deoarece Mişcarea
Legionară a fost şi a rămas
una de resurecţie creştină şi
naţională pentru românii din
România, iar ăştialalţii îşi
doresc orice altceva numai
român creştin şi naţionalist
în România, nu!

Mai mult decât atât,
înţelegerea logică poate fi
acceptată, desigur şi faţă de
persoanele care acuză
anumiţi membrii ai Mişcării
pentru greşelile pe care
aceştia chiar le-au făcut.
Legiunea îşi cunoaşte
păcatele, şi le asumă, dar

lucrul foarte important este
acela că îşi educă actualii
membri de o aşa manieră
încât să nu se mai
greşească nici o cirtă faţă
de Dumnezeu, de dragul
naţiei. Bine, dar când vezi
tot felul de neaveniţi, care
mai de care mai afon în
problema legionară, că dau
în permanenţă, şi când o
trebui şi când n-o trebui, cu
lături în Mişcare, te întrebi
invariabil, cu mult dezgust,

ce-o fi în capul lor?! Ce vor
ăştia?! Urmăresc ei ceva,
au vreun scop anume sau
latră aşa precum câinele la
lună?!

Iată, nu mai departe
decât alaltăieri, în ziarul Co-
tidianul, vine unul numit Ion
Spânu (dealtfel scriitor şi
gazetar cu ştate vechi în
branşă, dar deh, nimeni nu
le ştie pe toate) şi dă cu
stângu-n dreptul pe prob-
lematica legionară de face
articolul ăla pe care l-a scris
praf şi pulbere.

Acuma n-ar fi fost o
prea mare apăsare pentru
noi faptul că Spânu se face
de râs, dar odată cu auto-
discreditarea lui, Spânu,
ziarist şi formator de opinie
(ca orice ziarist), transmite
către POPORUL ROMÂN,
iară şi iară, numai minciuni,
neadevăruri şi dezinformare
grosolană faţă de Mişcarea
Legionară.

Îşi începe Spânu
materialul lui (dez)informativ

şi îi povesteşte poporului
despre un ins, Mihail
NEAMŢU, care Neamţu,
zice Spânu, ar fi
”preşedintele partidului
<Noua dreaptă>”. Nu e,
maestre (!), Mihail NEAMŢU
preşedintele Partidului
Noua Dreaptă, ci al Partidu-
lui Noua Republică; de altfel
Noua Dreaptă nici măcar nu
este un partid, ci o mişcare.

Una la mână, doi, îi
conferă mai direct mai indi-
rect, lui Neamţu, atribuţii de
legionar, după care îşi

exprimă neliniştea datorată
apropierii acestuia de Traian
BĂSESCU şi a posibilelor
deranjuri pe care această
apropiere le poate crea
printre cancelariile lumii: ”În-
trucât în ultima vreme Mihail
Neamţu este mereu alături
de Traian Băsescu, ar fi in-
teresant să aflăm care este
opinia cancelariilor occiden-
tale în legătură cu această
încuscrire dintre
preşedintele suspendat …şi
tânărul legionar Mihail
Neamţu.”

Iată deci cum nu mai
poate de atâta îngrijorare
Domnul Ion Spânu şi scrie
astfel de aberaţii şi le
diseminează în rândurile
poporului care oricum a
avut parte, din ’44 şi până
azi, de o permanentă dezin-
formare faţă de fenomenul
legionar; iar noi ne mai
mirăm de ce forţa politică ce
a dat cea mai mare jertfă
pentru interesul naţional al
acestei ţări este, culmea, în
continuare hulită de o bună
parte a ţării! Explicaţia e
simplă – poporul ce citeşte
aia gândeşte!

Stimabile (!) Ion
Spânu, le luăm pe rând:
Noua Dreaptă nu este 
un partid politic, Domnul
Neamţu nu este
preşedintele Noii Drepte şi
tot Domnul Neamţu nu este
legionar (ba din contră,
dacă înţelegeţi ce vreau să
spun). S-ar putea ca dom-
nia sa, cândva, să fi avut
oarecare afinitate cu trăirea
legionară, dar de acolo şi
până la a deveni legionar
mai este cale lungă, pe care

un om neinformat sau rău
intenţionat ca dvs. nu are de
unde s-o cunoscă.

În ceea ce priveşte
neliniştea pe care v-o
crează eventualele opinii
ale cancelariilor europene şi
dacă Domnul Neamţu,
imaginându-ne, ar fi fost le-
gionar, iar dvs. aţi mai avea
de gând să vieţuiţi şi pe vi-
itor în România, ar trebui,
maestre, să vă liniştiţi pe
deplin (cu condiţia să nu
faceţi parte din găştile mai
sus enumerate), pentru că
Noua Dreaptă este o
organizaţie întemeiată pe
ordine şi disciplină,
călăuzită de un naţionalism
curat, izvorât din
nemărginita dragoste de
neam şi ţară și care apără
altarele Bisericii pe care
duşmanii vor să ni le
dărâme. În plus, dacă pen-
tru politician politica
înseamnă o afacere (ce
ziceţi de Băsescu şi acoliţii
săi?!), pentru mișcările
naționaliste politica
înseamnă religie.

Iată cum stau tre-
burile, maestre! Nu ştiţi d-
astea?! Documentaţi-vă, iar
dac-o veţi face temeinic s-ar
putea să rămâneţi atât de
puternic impresionat şi atras
de trăirea legionară încât
chiar să devenim… colegi!

●

Nimeni nu poate trece peste guvernul mondial…Nimeni nu poate trece peste guvernul mondial…

Maria
Diana-Popescu

PPoporul nu plînge
după gaşca de la Institutul
Cultural Român. Cert este că
nimeni nu le va mai da bani
să-şi cumpere premii la
Cannes, premii literare fără
nici un fel de valoare şi alte
favoruri. Mă doare sufletul
cînd văd ce specimene au
ruinat Poporul Român, ce
specimene sînt ridicate în
rang şi aşezate în cele mai
înalte funcţii ale Statului.
Cînd în Sahara vor fi piste de
schi şi eschimoşi, iar în
Antarctica vor creşte porto-
cali şi măslini, numai atunci
vor avea românii un trai mai
bun.

Aşadar, „dacă voi nu
mă vreţi, eu vă vreau, ca să
vă îngenunchez în fiecare
zi“. Aceasta a fost şi este de-
viza celor de la Putere! Nişte
„neica-nimeni“ care, prin
evaziune fiscală şi morală, s-
au făcut oameni de afaceri şi

politicieni, pentru a putea
comite, sub umbrela puterii
şi a imunităţii, abuzuri extrem
de grave. Ca şi preşedintele
american, care, după un an
şi jumătate de conflicte
sîngeroase în Siria, a sem-
nat un document secret
privind acordarea unui ajutor
rebelilor din această ţară,
pentru a grăbi îndepărtarea
lui Bashar Al-Assad.

De fapt, războiul nu
este al poporului sirian, ci al
Guvernului Mondial, care
vrea să acapareze toate
resursele lumii, aşa cum le-a
vizat şi pe ale noastre (vezi
Roşia Montană sau Insula
Şerpilor). În numele
democraţiei şi cu preţul vieţii
popoarelor ruinate, aceşti
agresori internaţionali îşi
bifează, unul cîte unul,
uriaşele lor interese finan-
ciare. Minuţios regizate de
Serviciile Secrete ale puter-
ilor lumii, actele de violenţă
din zonele de luptă vin să le-
gitimeze intrarea în forţă.
China şi Rusia ştiu acest
lucru, de aceea se opun.

Cînd o ţară are deja armată,
înfiinţarea altei mai mici, în
scopul atingerii unui obiectiv,

greu de realizat prin mijloace
democratice, sau în scopuri
represive, înseamnă teror-
ism (tactică de luptă
neconvenţională pentru atin-
gerea unor obiective
politice). Susţinut de
manipulările presei aservite,
bazat pe acte de violenţă
asupra populaţiilor neimpli-

cate în conflicte, terorismul
are potenţial de presiune
asupra conducerii unui stat

sau împotriva unor grupuri
de persoane civile, în sensul
producerii unui efect psiho-
logic generalizat, de panică
şi intimidare. Barack Obama
sprijină terorismul, iar
populaţia Planetei ştie acest
lucru. Cum, de altfel, se ştie
că Serviciile Secrete ale put-
erilor lumii au în dotare

unităţi specializate în
declanşarea revoltelor popu-
lare, a revoluţiilor şi
mişcărilor de eliberare, for-
mate din experţi în tehnicile
dezinformării şi manipulării
masselor. Ei acţionează la
comandă în ţările vizate, sub
diverse acoperiri: turişti,
ziarişti, diplomaţi, echipe de
caritate, oameni de cultură,
sportivi ş.a.

Un scenariu
asemănător s-a petrecut şi în
ţara noastră, în decembrie
1989. Confuziile au fost cre-
ate şi întreţinute deliberat de
cei interesaţi să profite în
plan politic, prezentîndu-se
poporului drept vîrfuri ale re-
voltei spontane, impuşi de
„voinţa populară“. Regizorii
au aruncat în eter termenul
de „revoluţie“, ca tehnică a
loviturii de stat, soldată cu
morţi şi răniţi, puşi pe seama
„odiosului regim“ înlăturat
sîngeros de la Putere…

●
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Organizaţia Tratatului de la Varşovia (1984-1985)Organizaţia Tratatului de la Varşovia (1984-1985)

Petre
Opriș

DDupă invadarea Ce-
hoslovaciei de către ar-
matele din cinci state
membre ale Organizaţiei
Tratatului de la Varşovia
(O.T.V.), cu excepţia
României din 20-21 august
1968 şi impunerea aşa-nu-
mitei „Doctrine Brejnev”,
Nicolae Ceauşescu şi-a
manifestat în mod deschis
unele idei antisovietice şi a
adoptat anumite hotărâri in-
comode pentru autorităţile
de la Kremlin. 

Printre altele, liderul
P.C.R. a întreprins demer-
suri pentru menţinerea
permanentă a unităţilor ar-
matei române în subordinea
sa directă, precum şi pentru
prelungirea cu numai cinci
ani a valabilităţii Tratatului
de la Varşovia. Prima
acţiune l-a nemulţumit pe
Leonid Ilici Brejnev, iar cea
de-a doua a stârnit comen-
tarii atât la o reuniune a
miniştrilor Afacerilor Externe
ai statelor membre ale
O.T.V. (Budapesta, 19-20
aprilie 1984), cât şi la o
şedinţă a alianţei respec-
tive, desfăşurată la nivel de
experţi în luna iulie 1984 –
unde reprezentanţii Poloniei

şi U.R.S.S. au propus pre-
lungirea cu încă 20 de ani a
valabilităţii Tratatului de la
Varşovia, precum şi o
clauză de prelungire
automată a acestuia cu încă
zece ani. Practic, au fost
propuse aceleaşi termene
de valabilitate cu cele exis-
tente în documentul de
bază, încheiat la 14 mai
1955, la Varşovia.

La 31 august 1984,
Ştefan Andrei, ministru al
Afacerilor Externe, a în-
tocmit un raport referitor la
stadiul negocierilor pentru
prelungirea valabilităţii
Tratatului de la Varşovia,
care expira la 4 iunie 1985,
şi l-a trimis lui Nicolae
Ceauşescu. Documentul a
fost analizat şi, în cadrul
şedinţei Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.
din 10 septembrie 1984,
Nicolae Ceauşescu şi-a
anunţat decizia: „Să lăsăm
deocamdată pe cinci ani, şi
pe urmă o să mai vedem”.

Deosebit de intere-
sant de semnalat este şi
faptul că, la 11 februarie
1985 – cu o zi înaintea
desfăşurării şedinţei
Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. în care s-a
discutat încă o dată despre
noul termen de valabilitate
al Tratatului de la Varşovia –
a fost publicat în Canada un

articol referitor la acel
subiect, în care era folosită
o sursă de informaţii din
Bucureşti a agenţiei
„Reuters”. 

În cadrul articolului
era citat un înalt oficial din
Ministerul român al Afacer-
ilor Externe, care, sub
protecţia anonimatului
oferită de un ziarist străin, ar
fi declarat astfel: „Textul
[Tratatului] va rămâne
acelaşi [...] subiectul său
trebuie să fie discutat şi
hotărât la cel mai înalt
nivel”. Totodată, acesta ar fi
susţinut în week-end-ul care
trecuse – posibil, după întâl-
nirea de la Bucureşti dintre
Nicolae Ceauşescu şi Sir
Geoffrey Howe, ministrul de
Externe al Marii Britanii
(sâmbătă, 9 februarie 1985)
– faptul că nu fusese încă
stabilită o nouă perioadă de
valabilitate a tratatului re-
spectiv.

În acelaşi articol se
afirma faptul că diplomaţii
occidentali aflaţi la posturile
din Bucureşti ştiau despre o
tentativă de acord dintre
statele membre ale O.T.V.,
stabilit la sfârşitul anului
1984 şi care prevedea pre-
lungirea cu doar zece ani a
Tratatului de la Varşovia
(termen respins ulterior de
către sovietici). Totodată,
diplomaţii occidentali din

România aveau cunoştinţă
despre faptul că, în luna
septembrie 1984, la
Varşovia, delegaţia română
propusese un termen de
cinci ani, în timp ce sovieticii
au afirmat că doresc 20 de
ani de valabilitate a Tratatu-
lui. Aceste informaţii inedite
ne determină să formulăm
următoarele întrebări:

- Cine a fost înaltul
oficial din Ministerul român
al Afacerilor Externe citat de
agenţia „Reuters” şi ale
cărui declaraţii au apărut
apoi în publicaţia din
Canada?

- Autorităţile române
au premeditat scurgerea de
informaţii către mass media
occidentală (în scopul
menţinerii unei imagini pro-
pagandistice favorabile
României în cercurile
politice din Occident) sau a
fost vorba doar despre o
indiscreţie săvârşită de înal-
tul oficial român?

- Diplomaţii occiden-
tali din Bucureşti au primit în
mod deliberat anumite
informaţii sensibile din
partea autorităţilor române,
în perioada septembrie
1984 – februarie 1985, cu
privire la stadiul negocierilor
referitoare la prelungirea
valabilităţii Tratatului de la
Varşovia? Sperăm să putem
răspunde la aceste întrebări

în cursul cercetărilor vi-
itoare.

Decesul liderului
suprem de la Kremlin, Kon-
stantin Ustinovici Cernenko
(10 martie 1985), a pus
capăt „jocului” iniţiat de
preşedintele României în
primăvara anului 1984. 

Deoarece propuner-
ile româneşti de prelungire
doar cu cinci sau zece ani a
valabilităţii Tratatului de la
Varşovia nu au fost accep-
tate de autorităţile sovietice,
Nicolae Ceauşescu a sem-
nat, în cele din urmă, la 26
aprilie 1985, „Protocolul
privind prelungirea duratei
de valabilitate a Tratatului
de prietenie, colaborare şi
asistenţă mutuală semnat la
Varşovia la 14 mai 1955″,
alături de ceilalţi
conducători ai statelor
membre ale OTV, 
în condiţiile păstrării
termenelor de valabilitate
din tratatul încheiat la 14
mai 1955.

●

Adevărata față a „patriotului” BăsescuAdevărata față a „patriotului” Băsescu

Dan 
Tănasă

ÎÎntrebarea venită
dinspre reporterul de la
Vocea Rusiei a fost directă:
„Dvs. consideraţi că Româ-
nia şi Moldova trebuie să
devină un singur stat?”.
Răspunsul lui Traian
Băsescu a fost la fel de di-
rect: „Nu. Suntem două
state independente şi eu
consider că Republica
Moldova poate deveni
membră a Uniunii Europene
şi atunci graniţele dintre noi
nu vor mai avea decât val-
oare istorică pentru că
cetăţenii Uniunii Europene
circulă liber dintr-o ţară în
alta. Deci obiectivul nostru,
şi este un obiectiv afirmat şi
consecvent susţinut în inte-
riorul Uniunii Europene,
este ca Republica Moldova
să devină membră a Uniunii
Europene, dacă ea vrea. N-
o obligăm că n-avem cum”.

Aceasta este între-
barea și răspunsul care fac
din Traian Băsescu doar un
politician banal ca toți
ceilalți adică un politician
fără viziune și care luat de
valul internaționalist care îl
înconjoară uită de interesul
major, național, al reunirii
celor două state românesti.

O reunire cerută în strada la
Chișinău de peste 7 000 de
oameni și care creează
încet, încet, o masă care,
vor sau nu vor politrucii de
la Chișinău și București, se
rostogoleste mai departe
venind peste ei.

Băsescu putea
răspunde că nu el, ci
poporul de pe cele două
maluri ale Prutului poate
hotărî dacă cele două state
românești se vor uni. Dar
nu. El a răspuns ferm că
NU. Nu consideră că
România și R. Moldova tre-
buie să devină un singur
stat.

S-a complăcut în a
repeta papagalicește ideea
cu integrarea în Uniunea
Europeana, neluând însă în
calcul că totuși cea mai
rapidă cale de integrare în
UE pentru cel de-al doilea
stat românesc este reunirea
cu România. Neasumarea
unui ideal național pe care
înaintași tăi au reușit să-l

înfăptuiasacă, dă măsura
micimii în care se scaldă cei
care fac politică în Româ-
nia.

Germania a demon-
strat că se poate. Foarte
adevărat, o Germanie cu
politicieni pentru care in-
teresele naționale germane
contau. Băsescu nu face
decât să confirme
decăderea morală a unei
clase politice inepte, fără
coloană vertebrală, pentru
care interesul național trece
prin buzunarele oligarhilor
care o împing în față.

N-am auzit nici de la
Crin Antonescu sau de la
Victor Ponta ceva legat de
acest subiect. Și aceștia, ca
și Băsescu, reprezintă un
tip de politicieni de care
românii trebuie să scape. O
clasă politică ridicolă care
și-a înfipt rădăcinile în
instituțiile Statului Român
făcând din ele doar o sursă
permanentă de îmbogățire
și anihilând orice încercare
de apărare a intereselor
românești, este o clasă
politică arogantă care nu
face decât rău, iar asta o
demonstrează ZI DE ZI.
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Mișcarea pentru Salvare Morală Mișcarea pentru Salvare Morală 
și Spiritualăși Spirituală

PPornind de la celebra formulare a unui adevăr incon-
testabil exprimat de către artistul și gânditorul Dan Puric, potrivit
căruia „Neamul românesc nu a coagulat niciodată în jurul unei
ideologii, ci a unei stări de spirit”, având în vedere deriva
noastră națională în cadrul marii derute planetare și evaluând
potențialul moral, spiritual, intelectual și social al națiunii române
divizată de către politicieni și oligarhi în două jumătăți, în două
Românii, în două lumi paralele, deunăzi am lansat proiectul
care vizează mobilizarea celor mai devotați și luminați români în
vederea contituirii unui pol civic novator prin intermediul unei
mișcări intelectuale de proporții naționale: Mișcării pentru Sal-
vare Morală și Spirituală. 

În  plan real, uman și social, MSMS necesită, structuri
organizatorice, sedii, activitate… Ne aflăm la primii pași, aceștia
fiind esențiali în continuarea proiectului. Am încercat să
creionez primele idei legate de această inițiativă în articolele,
comentariile și apelurile pe care le-am dat publicității, cel mai
important pas fiind constituirea unui nucleu de inițiativă în ve-
derea pregătirii și înregistrării asociației, căci, doar sub o astfel
de formă asociativă civică este cel mai sănătos să ne
manifestăm. 

Avem speranța că ni se vor alătura cât mai mulți și cât
mai valoroși români din punct de vedere al moralității, al
înțelepciunii, al iubirii de neam și țară, al grijei pentru viitorul
națiunii, al dorinței de a fi pregătiți pentru următoarele etape de
dezvoltare a umanități, al anticipării următoarei orânduiri sociale
post-capitaliste și post-comuniste căreia încerc să îi definesc
unele trăsături.

Va fi cel mai revoluționar model de sistem social durabli
pentru om și planetă. Mișcarea pentru salvare Morală și
Spirituală are în vedere anticiparea viitoarei istorii, elaborarea
unui astfel de model perfectibil și pregătirea omului pentru
înțelegerea acestei noi orânduri. Sunt conștient de faptul că
România va avea un rol central în această evoluție logică și
legică și va furniza cele mai importante idei, descoperiri și en-
ergii umane și spirituale. (RT)

●



Ghimpele Națiunii

Ţipla de cornete – de la „codoi” la dottore copy/pasteŢipla de cornete – de la „codoi” la dottore copy/paste

Cezar 
A. Mihalache

NNu de o rectificare
bugetară avea nevoie guver-
nul Ponta, ci de una morală.
Pentru că, rearanjarea sacilor
bugetari între ministere, între
ministere şi interesele de
grup ale USL, nu va rezolva
uriaşă criză de credibilitate.
Guvernul trebuia, înainte de
toate, să-şi propună o rectifi-
care morală. O îndreptare a
tarelor şi lacunelor de
conştiinţă din interiorul
alianţei de guvernare. Mai
ales după ce a eşuat lamen-
tabil în încercarea de a-l
scoate pe tusă pe
preşedintele-jucător, într-o
risipă bugetară de mult prea
multe milioane de euro doar
pentru mofturile unor frustaţi
politici.

O „rectificare” care ar
fi trebuit să înceapă cu pre-
mierul copy/paste. Pentru că,
deşi Victor Ponta poate chiar
a crezut că pata de ridicol de
pe lucrarea sa de doctorat se
va șterge cu timpul, precum
sudoarea de pe fruntea lui
Dorel după ce a mai făcut un
şperţ în cartier, lucrurile nu au
stat așa. În ţara mitei,
bacşişului, şpertului, ciubucu-
lui, furtul premierului în pro-
cedura de confecţionare
intelectuală a ţiplei sale de
făcut cornete juridice ar fost
de grabă dat uitării. Dar nu şi

în străinătate. Nu atâta timp
cât „dottore” continuă să se
aşeze la masă mai marilor
Europei de parcă nu s-ar fi în-
tâmplat nimic.

De altfel, faptul că en-
glezii de la „Nature” au
readus în discuţie subiectul
imediat cum s-a conturat o
direcţie politică postreferen-
dum, spune multe despre
pretenţiile Europei faţă de
aceia aceia care se vor a fi
parte a elitei decizionale. Şi
nu este vorba despre o relu-
are obsesivă a temei, chiar
nu este problema Europei cât
de indiferenţi suntem noi faţă
de furtul la care s-a dedat cel
ce acum se vrea respectat ca
lider european, mai ales că
nu am fost noi emoţionaţi de
devalizarea fabricilor, de ce
ne-am emoţiona în faţa unui
gest atât de banal pentru o
şcoală care, iar aici a greşit
Traian Băsescu, nu scoate
tâmpiţi pe bandă, ci a scos şi
poate că va mai scoate (asta
se va vedea, nu peste mulţi
ani, la următoarea generaţie
de „pontieni”, „mereuşti” şi
„boccisşti” ce vor voi a gu-
verna România), ci de un
scop cât se poate de prag-
matic. Un folos rezultat din
indiferenţa noastră. Reduc-
erea tinerilor noştri absolvenţi
la statutul de „căpşunari”. Şi
nu va fi nimic surprinzător în
a afla, cât de curând, că
prima ţară care nu va 
mai recunoaşte diplomele
româneşti va fi Anglia.

Pentru că, prin analo-
gia între academicianul de
tristă amintire, „Co-doi”, „sa-
vantul cu renume mondial”’,
Elena Ceauşescu, şi „doc-
torul” de factură recentă, dar
deja de trist renume, Victor
Ponta, nu este doar de natură

să-i lezeze acestuia orgoliul.
Pentru că, prin cei doi, en-
glezii de la „Nature” au
cuprins voit întreaga soci-
etate românească, con-
cluzionând, fără nici o replică
din partea oficialilor noştri, că
„românii au plagiatul în
sânge”. Astfel, nu mai este
vorba de un caz particular, ci
de o generalizare prin referiri
directe la două figuri de tristă
amintire pentru mediul aca-
demic internaţional: „acade-
miciana” împuşcatului de la
Târgovişte şi „doctorul” celui

de al doilea împuşcat din is-
toria recentă a României.

Desigur, este de
aşteptat ca, în locul unei
poziţii radicale, de sfâşiere a
titlurilor impostorului şi im-
postorilor, mare parte din elita
noastră profesorală să sară

la gâtul redactorilor de la
publicația engleză. Că doar
sunt, în primul rând, jurnalişti,
iar la noi toate vinovăţiile vin
şi se sparg în capul ziariştilor.
Și totuși, nu britanicii sunt de
vină. Ci noi. Indiferenţa
fiecăruia dintre noi care, într-
o neimplicare pe care
străinătatea nu o poate con-
sidera decât complicitate, nu
am ieşit în stradă să ne
apărăm onoarea anilor de
studii, reclamând un furt int-
electual care a aruncat o pată
de îndoială asupra tuturor

diplomelor. Şi suntem
vinovaţi pentru că nu am dat
de pământ cu impostura „dot-
torelului” şi nici nu i-am
sancţionat pe miniştri care au
format un zid de
infracţionalitate în jurul pre-
mierului-infractor pentru a-i
masca acestuia pocinogul de
renume european. Căci, evi-
dent, cel ce nu iese să-şi
apere munca pusă la îndoială
prin infracţiunea lui Victor
Ponta, însemnă că are la
rându-i ceva de ascuns, nu?

Şi trebuie
culpabilizată şi ministăreasa
de la Educaţie care tace,
trenând lucrurile deşi 1300 de
doctoranzi sunt pe cale să-şi
piardă granturile de cerceta-
re şi contractele cu
universităţile, dizolvarea Con-
siliului Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certifi-
catelor Universitare (acțiune
pusă la cale de ex-ministrul
interimar al Educaţiei, Liviu
Pop, pentru a-l proteja pe
premier) ducând la amânarea
acordării diplomelor de doctor
şi celor îndreptăţiţi să le
obţină.

Or, pentru a-l proteja
pe Victor Ponta de o posibilă
demascare, doctoranzii au
fost aruncaţi într-o buclă de
aşteptare. Probabil până în
clipa în care s-ar putea să
afle că oricum nu le mai sunt
de folos aceste titluri pentru
că nu le v-a mai lua nimeni în
seamă în Europa.    

●

Traian 
Vasilcău

LLeniniana, alături de
Pușkiniana și, mai puțin,
Eminesciana au fost tri-
umviratul dominator al liter-
aturii de pînă la 1989. Ba
poate și mai tîrziu, pentru că
mare mi-a fost mirarea să
cumpăr într-o zi, prin anii
Mișcării de renaștere (nu-mi
vine Încă să spun: Eliber-
are)națională, o nou-
apărută  carte masivă de
poezii  leninisto-marxisto-
engelsistă  în grafie latină,
semnată de Mihail Nicore-
anu. De ce? Cu ce? Pentru
ce? – m-am întrebat, dar am
procurat-o și m-am îngrozit
de conținutul (dacă  era!) al
acesteia. Nici acum nu pot
înțelege cum putea să
apară o asemenea bijuterie
ideologică a trecutului în
prezentul (de atunci!) demo-
lator al leninianei, că al
pușkinianei proces demola-
tor așa și n-a mai venit…
pînă azi. Și faptul existenței
anacronice în continuare a
lui Pușkin ca și primadon al
Aleii clasicilor  literaturii
Române (auzi, Alexandr
Sergheievici, române?) din
Grădina Publică “Ștefan cel
Mare” e o rușine pe obrazul

Primăriei municipiului
Chișinău, al Ministerului
Culturii și al intelectualității
basarabene, în general,
care nu-l poate mișca din
loc pe exilat și basta! Dar
asta e stofă deja pentru un
alt material, în caz că politi-
cienii și edilii noștri nu vor
catadicsi să auză…

Paradoxal, dar eu
nu voi învinui colegii mei
scriitori mai în vîrstă de fap-
tul că au scris o poezie-
două despre partid, Lenin,
eroii Comsomolului leninist,
Marx, Engels și alți voievozi
ai unei epoci demult apuse
în timp, nu  însă și-n spațiul
basarabean contemporan…
Nu-i voi învinui pe ei, pentru
că adevărații favoriți ai
regimului sovietic comunist
au fost alții, care, practic, s-
au contopit de bună voie nu
doar cu tematica, ci și cu
partidul comunist în general.

Vă mai amintiți de
cărțile întregi la temă, sem-
nate de V. Senic, S. Șleahu,
B. Istru, E. Bucov, P. Cruce-
niuc, F. Cutcovețchi, A.
Roșca, I. Stavschi și mulți
(chiar mulți?) alții… Unii, dar
și unele dintre cei pomeniți
aici, s-au învrednicit și de
Premiile  de Stat republi-
cane  și unionale  de atunci,
acordate  pentru asemenea

sindrofii patriotarde, pe care
azi nici rozătoarele din
satele lor de baștină nu mai
acceptă  dezinteresat să le
citească. De cinstire nici
vorbă să fie…

„Leniniana” era un
fel de sfînta sfintelor la scri-
itorii, politrucii, ideologii de
orice rang, pedagogii și ele-
vii RSS Moldovenești. Și
această hipnoză era atît de
adînc inoculată în cugetele
tuturor generațiilor, încît la

moartea lui Brejnev, succe-
sor marcant și el al ideolo-
giei leniniste,  plîngea toată
școala, unde învățam eu. La
fel s-a întîmplat și la
moartea lui Andropov, dar și
la apusul lui  Cernenco… 

Cu toții credeam,
dar chiar credeam că se
termină Lumea. Că Lenin a
existat prin urmașii lui ideo-
logici, că Lumea adevărată
aceasta ar fi fost cu
adevărat și odată cu ple-

carea acestora urma să
rămînem fără Lume, în
afara Lumii, ca și cum în
afara Vieții am fi aruncați de
istorie… Trebuie să
recunoaștem că în epoca
de pînă la 1991 Lenin a fost
mai puternic în URSS  decît
Dumnezeu,  Christos, Maica
Domnului și toți sfinții părinți
luați împreună.

…Era prin 1986,
aveam 17 ani, și învățam la
școala medie din satul
Fetești, Edineț. Se apropia
ziua de naștere a  geniului
proletariatului mondial,
V.I.Lenin, 22 aprilie, iar în
ziarul de perete al școlii
lipsea esențialul, adică o
poezie despre Lenin. Eu
eram poetul consacrat al
școlii și învățătoarea de
limbă moldovenească m-a
înnobilat cu sarcina rarisimă
de a scrie o capodoperă
leninistă, care să ducă
faima RSS Moldovenești
tocmai pînă-n Bermude. 

Trece o săptămînă,
dar poezia nu-i, iar eu tac.
Vorba e că încercasem,
transpirasem ca un toreador
sadea, dar rezultatul era
nul! Tremuram la orice lecție
de limbă sau literatură
moldovenească, dintr-un
simplu considerent că nu
izbutisem (Încă!) să scriu un

poem despre sau pentru
Lenin. 

Totuși, după o
rugăminte repetată a
învățătoarei, am încropit cu
eforturi sisifice două-trei
strofe pe care le-am publicat
în ziarul de perete omagial
al școlii și am uitat de ele.

Nu le-am păstrat, nu
le-am inclus  în nici o carte
din cele 39 ale mele și,
gîndindu-mă la acele zile
din secolul/mileniul  trecut,
tot  nu-mi pot da seama
cum de n-am reușit să scriu
atunci din prima o „bijuterie”
lirică, pentru leniniana
sovietică măcar, atunci cînd
unii reușeau să  zidească
zgîrie-nori de poeme la
această temă, în urma
cărora au luat de  s-au pri-
copsit cu mașini, aparta-
mente,vile, ordine, medalii,
premii de stat și onorarii, la
care azi, în secolul/mileniul
prezent  nu-ți  poți permite
nici măcar să visezi…

Acum înțelegeți de
ce nu-i condamn pe cei de-
au scris, nu din mare
plăcere, evident, un poem,
maxim două despre  „atot-
puternicul” de Lenin?!

●

De ce nu-i condamn pe cîntăreții lui… Lenin?De ce nu-i condamn pe cîntăreții lui… Lenin?


