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„Babele evlavioase merg

la absolut rugându-se, 

iar filozoful trăncănind silo-

gisme.”

- Petre Țuțea
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Raiul de stat sau iadul… „privat”?Raiul de stat sau iadul… „privat”?

Cezar 
A. Mihalache

DDacă ar fi să punem
cap la cap tot mai desele
hotărâri ale parcă nesfântului
sinod, nu poţi să nu te întrebi:
care este de fapt scopul? De
ce această poziţie tot mai
discreţionară, chiar o atitu-
dine de forţă, care nu
serveşte nicidecum protejării
ortodoxismului de asaltul
celorlate culte, ci, mai de
grabă, sădeşte seminţele
neîncrederii? Pentru că, im-
itând parcă felul de
poziţionare a statului în raport
cu cetăţenii săi, ca decident
unilateral indiferent la
nevoile, aşteptările şi
posibilităţile fiecăruia dintre
noi, capii bisericii pun citadela
de suflet şi speranţă a
românilor majoritari otodocşi
într-o situație nefiresc de
distantă față de credincioşi.

Astfel, chiar dacă nu
am văzut ca Biserica să se
pronunțe în cazul prob-
lemelor esenţiale ale
românilor, să riposteze când
statul a luat măsuri nedrepte
faţă de cetăţenii săi, de la
închiderea spitalelor (pe care
ar fi putut, măcar în parte, să
le preia ca aşezământe puse
în slujba celor mai săraci), la
desfiinţarea şcolilor în mediul
rural, Patriarhia s-a transfor-
mat într-un adevărat
delaţionist. Nu a ştiut să fie,
în clipe grele ale ţării,
dascălul luminat de care
avea nevoie Poporul
Român… Dar ştie să-şi pro-
tejeze interesele tot mai com-
erciale, pentru a-și motiva
deciziile tot mai aiuritoare
folosindu-se astăzi chiar şi de
texte culese din legi sau or-
dine de miniştri date în epoca
cenuşie. Iar după impunerea
unei candele „oficiale” de În-
viere, de trei ori mai scumpă
decât una din magazin, pen-
tru care „nesacrul comer-
ciant” mai plăteşte şi TVA, a
lumânărilor care nu trebuie
cumpărate decât din biserică
(în zona rurală fiind lăcaşuri
în care dacă intri cu lumânări
aduse „de afară” eşti luat la
rost), după înmulţirea dărilor
de rânduială, cei care nu îşi
platesc „cotizaţiile” fiind citiţi
în biserică spre ruşinea
colectivităţii, biserica s-a
transformat şi într-un
delaţionist ce stă la până.

Să nu uităm cum, la
sfârşitiul anului trecut, Patri-
arhia cerea asmuţirea Gărzii
financiare peste acele
publicații care şi-au permis să
insereze calendare
bisericeşti în paginile lor. În

loc să sprijine răspândirea
rânduielilor bisericeşti, Patri-
arhia a cerut Poliţiei şi Oficiu-
lui pentru Protecţia
Consumatorului să cerceteze
editorul care a vândut
dimpreună cu revista pe care
o tipărea și un „Calendar
creştin 2013 – Sărbători reli-
gioase şi populare”. De parcă
sărbătorile religioase şi pop-
ulare nu sunt ale poporului!

E adevărat, „juridic”,
era un drept al bisericii. Dar
asta numai pentru că şi l-a
asigurat ea printr-o lege din
1992 care prevede că „Biser-
ica Ortodoxă Română are
dreptul exclusiv de tipărire a
calendarelor ortodoxe şi de
comercializare a acestora

numai în biserici, mănăstiri şi
propriile magazine
bisericeşti”. O lege care a fost
scrisă „cu dedicaţie” în zorii
democraţiei, de parcă Patri-
arhia ar fi o instituţie SRL
inclusă în registrul
comerţului. O lege cu
dedicaţie cum multe s-au dat
la vremea respectivă pentru
fel şi fel de firme care smul-
geau părţi din averea noastră
pentru a „croi” economia de
piaţă.

Mai apoi, a venit
poziţia dură şi de neînţeles
faţă de dreptul unui muritor
de a-şi fi ales felul de a pleca
din această lume. A făcut un
adevărat circ mediatic la in-
cinerarea regizorului Sergiu
Nicolaescu, şi-a trimis argaţii
să supravegheze intrările
Crematorului uman pentru a
nu intra vreun preot gata să-
şi rişte „cariera” pentru a îm-
plini dorinţa familiei de a avea
o slujbă la căpătâiul defunc-
tului (deşi nu a avut nici o
problemă în a asigura slujbe
unor sinucigaşi „celebri”), ba,
a declanşat şi o acţiune de
închidere a crematoriilor
umane (într-un oraş
transilvănean reușind să
blocheze construirea unuia).

Acum, dând dovadă
de aceaşi febrilă preocpare în
a-şi apăra rânduielile… com-
erciale, Patriarhia s-a
năpustit asupra cimitirelor pri-
vate. Pe care, le-ar vrea în
propria-i „gospodărire”, cu
toate foloasele ce decurg din
„găzduirea” morţilor. Iar
primul pas a fost să impună
preoţilor, asa cum a făcut cu

cei ce oficiau slujbe la crema-
toriile umane, să nu mai calce
în cimitirele private. Pentru a-
şi motiva cererea, Sinodul nu
s-a ferit să facă apel la un
ordin al Ministerului Sănătăţii
din vremurile trecute (anii
’80), precizând că acolo stă
scris, spre venică aflare!, că
se acordă „dreptul exclusiv al
administraţiilor publice şi al
unităţilor de cult de a admin-
istra cimitire”. Iar precizările
care urmează sfideză secolul
în care trăim, după părerea
Sinodului înfiinţarea şi admin-
istrarea cimitirelor de către
întreprinzătorii privaţi pro-
ducând consecinţe deosebit
de grave, precum „tulburarea
păcii confesionale în
perimetrul cimitirelor deţinute
de operatori economici,
fundaţii şi asociaţii”. A acelor
fundaţii, asociaţii, şi chiar „op-
eratori economici” (despre
care Patriarhia spune
netulburată că „nu au nimic
sacru”), care nu par a fi tulbu-
rat pacea confesională când
făceau donaţii şi sponsorizau
construirea sau refacerea
unor lăcaşuri de cult. Că bani
nu tulbură liniştea bisericii
dacă sunt puşi sub prapor…

Patriarhia a reamintit
şi decizia Sinodului, din feb-
ruarie 2012, de a continua
demersurile pentru anularea
certificatelor de urbanism
eliberate pentru amenajarea
cimitirelor private, dar a dat
de înțeles că nu se va da
înlături nici de la o
„rechiziţionare” a cimitirelor
private existente, solicitând
ca toate cimitirele care nu
mai sunt sub administrarea
sa să revină sub păstorirea
Patriarhiei.

Or, poate că sunt
deja prea multe pretenţii. Şi
poate că a venit vremea ca
Statul, prin departamentul de
culte dar şi organismele fis-
cale, să pună un pic de
„rânduială” în activităţile tot
mai comerciale ale societății
autonome extinse „Biserica
SRL”. Iar cum buticarul este
încălţat pentru un covrig pe
care l-a vândut fără bon fis-
cal, poate ar fi timpul ca
protecţia consumatorilor, Fis-
cul și Poliția la care Patriarhia
face apel când vrea să-şi
apere exclusivităţile să apere
şi drepturile simplul cetăţean!

●

Sub semnul spiritului mefistofelicSub semnul spiritului mefistofelic

Ilie
Șandru

ÎÎncep să cred că ne
scufundăm, pe zi ce trece, în
mocirla răutăţilor. Parcă duhul
răului s-a coborât peste noi şi
tronează sadic, întunecând
minţile, bătându-şi joc de tot
ce e nobil şi sfânt. Sunt luate
în derâdere şi batjocorite, în
fel şi chi, simbolurile noastre
cele mai dragi, ce ţin de isto-
ria, cultura, spiritualitatea şi re-
ligia noastră creştină. Cu ele
ne-am format ca popor
creştin, cu ele am trecut prin
istorie, de-a lungul veacurilor.
Marele zeu 
dacic, Zamolxe, le spunea
credincioşilor săi că ,,numai
cine are suflet sănătos poate
păstra sănătatea corpului”.
Simion Mehedinţi i-a socotit
pe daci ca fiind aproape un
popor creştin, înainte de
apariţia creştinismului.

Iată deci care este
explicaţia că poporul român
nu s-a creştinat, ci s-a născut
creştin! Este un element
esenţial al creştinismului
românesc, care se
deosebeşte de cel al altor
popoare. El a condus, în cele
din urmă, la stabilirea unei
simbioze între Stat şi Biserică,
respectiv între Biserică şi
Neam. Nu întâmplător ,,legea
creştinească” a devenit şi
,,legea românească”. Excepţie
a făcut doar acea eră a
răutăţilor comuniste, care, cu
toate strădaniile depuse, nu a
putut îndepărta poporul de
credinţa în Dumnezeu, fiindcă
,,spre cinstea neamului din
Carpaţi, concepţia religioasă a
românului e străină de îngus-
timea sufletească a fariseilor
şi a cărturarilor” (S.
Mehedinţi).

Se pare însă că ceea
ce nu a putut dărâma comu-
nismul – credinţa puternică a
poporului român în Dumnezeu
şi deci încrederea lui în Biser-
ica Ortodoxă şi în slujitorii ei –
se încearcă a se face acum,
profitându-se de drepturile şi
libertăţile democratice, abuziv
folosite de cei ce le înţeleg
eronat. Unii dintre aceştia,
voind neapărat să se afirme şi
ei prin ceva, să intre în atenţia
opiniei publice cu orice preţ,
încearcă să distrugă valorile
naţionale şi religioase cu care
noi, românii, am trăit de-a lun-
gul secolelor şi care ne-au aju-
tat să trecem prin atâtea
furtuni.

Aceşti dărâmători de
mituri şi credinţă, contempo-
rani ai noştri, ,,care gândesc
altfel”, vor neapărat să elimine
,,practicile naţional-comuniste

şi anti-europene”! De parcă
mitologia românească şi
credinţa străbună ar fi fost in-
ventate şi s-ar fi născut în vre-
mea comunismului! Nu
întâmplător în noile ,,manuale
alternative” despre Ştefan cel
Mare şi Sfânt se scrie cam tot
atât cât se scrie şi despre An-
dreea Esca. Iar dacă aceasta
este ,,o vedetă”, Ştefan nu a
fost decât ,,un fustangiu”! Aşa
se nasc noile valori naţionale
demitizate! Doar cei ce şi-au
făcut pregătirea istorică în
epoca naţional-comunistă mai
pot să acopere sub aura
,,mitizării false” istoria, de-a
lungul căreia românii nu s-au
afirmat prin nimic, iar când i-a
ameninţat vreun pericol ,,şi-au
pus fustele în ca şi-au fugit în
păduri”!

Cam aşa vor să facă
istoria unii dinte contemporanii
noştri, adică cei ,,care gân-
desc altfel”. Pentru ca să
poată gândi aşa, s-au consti-
tuit în tot felul de ,,cluburi şi
cafenele de conversaţie”,
care, zice-se, ,,te fac să
gândeşti”. Aici, indivizi lipsiţi
de cultură şi de pregătire
istorică elementară, se cred
nişte copii teribili, gata să
răstoarne totul, să dărâme şi
să distrugă valorile naţionale
şi religioase perene, convinşi
fiind că tot ce e vechi e şi
depăşit şi trebuie aruncat la
lada de gunoi. Nimic să nu
mai rămână! În locul lor să
aşezăm – zic ei – noile valori
europene, guvernate de spritul
globalist şi antinaţional. Aşa
învaţă ei ,,să gândească alt-
fel”!

Câtă vreme astfel de
,,istorii demitizate” se scriu la
comenzi venite dinafară, nu
trebuie să ne mai mirăm că
unii dintre istoricii noştri con-
temporani au devenit simbriaşi
plătiţi de ce care nici nu ne
iubesc, nici nu ne doresc şi
nici nu ne respectă!

Cam aşa stau lucrurile
şi în privinţa simbolurilor reli-
gioase şi creştine. Prin
pângărirea şi profanarea
acestora se doreşte a se lovi
în Biserica Ortodoxă Română.
Prea mare este încrederea pe
care i-o acordă poporul
român! 

De aceea, datoria cea
mai imperativă a ceasului de
faţă, în care duhul răului
pluteşte parcă peste noi, este
aceea de a cunoaşte şi de a
cultiva tot ceea ce este ales în
caracterul şi tradiţia neamului
românesc. Între acestea, la
loc de frunte religia creştină
trebuie să se afle la loc de cin-
ste..

●
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S.O.S. Ardealul!S.O.S. Ardealul!

Gheorghe
Funar

CCei peste 30 milioane
de români, din Ţara-Mamă şi
de pretutindeni, ştiu că
Ardealul este leagănul de for-
mare a Poporului Primordial, a
geto-dacilor. În Limba
Primordială a strămoşilor noştri
geto-daci, Ardealul înseamnă
Grădina Domnului, sau
Cetatea Domnului din Dacia
Mare, Dacia Edenică. Pe acest
teritoriu, din Ţara Sfîntă (aşa
cum a fost denumită Dacia în
scrierile din Antichitate), a exi-
stat cea mai veche şi avansată
civilizaţie de pe bătrînul conti-
nent. Cărţile din Antichitate,
celebrele 514 table şi tăbliţe
din aur găsite la Sinaia (pre-
cum şi cópiile lor, realizate din
plumb, după aceleaşi matriţe),
numeroasele dovezi arheolog-
ice de pe cuprinsul României
Mari şi studiile recente ale
specialiştilor germani şi români
confirmă continuitatea Poporu-
lui Român în Vatra
Strămoşească, de cel puţin
12.000 de ani. Se ştie că Im-
periul Roman a cucerit doar
circa 17 la sută din suprafaţa
Daciei, în urma războiului din
anii 105-106 d.Chr. În cei circa
80 de ani de ocupaţie, jefuire şi
distrugere romană, din mica
parte a teritoriului Daciei cotro-
pite, au avut loc numeroase
răscoale ale dacilor, sprijiniţi de
armatele dacilor liberi, îm-
potriva trupelor romane, care
au fost alungate peste Dunăre,
în jurul anului 190 d.Chr.

Teza cu retragerea
aureliană din anul 271 d.Chr. şi
„golirea“ Daciei de populaţia
autohtonă geto-dacă este
falsă! Pînă acum, nici un istoric
nu a putut demonstra şi nici nu
a prezentat dovezi în legătură
cu părăsirea de către dacii
liberi, de bună voie şi nesiliţi de
nimeni, a 83 la sutădin teritoriul
Daciei  Mari. Adevărul istoric a
ieşit la suprafaţă, iar „ştiinţificii
oficiali“ (cei care au falsificat Is-
toria Poporului Primordial, a
Limbii Române şi a Religiei
Ortodoxe) bat în retragere, dar
încă nu au curajul să
recunoască şi acest capitol din
Istoria falsificată a Poporului
Român, cea care se predă în
învăţămîntul din România.
Ardealul a existat cu cel puţin
11.000 de ani înainte ca hoard-
ele ungureşti să migreze în
Cîmpia Panonică, unde au
găsit un popor ospitalier, pe
geto-daci, inclusiv Cetatea
Buda, de la care a preluat den-
umirea actuala capitală a Un-
gariei.

În Ardeal, nu a fost
niciodată un vid demografic,
aşa cum susţin cei care au fal-
sificat sistematic istoria Un-
gariei. De la strămoşii noştri
geto-daci şi de la Ardeal au
ajuns ungurii să înveţe şi să
folosească, de 1.100 de ani,
cuvîntul „Erdély“, la care nu
renunţă nici astăzi. În încer-
carea de a-i păcăli pe unii
români, dar mai ales pe
cetăţenii din alte ţări ale lumii,
în privinţa Ardealului, s-a ajuns
ca în jurul anului 1.800 cîţiva

istorici şi geografi de la Bu-
dapesta să dea o denumire
artificială şi fără tradiţie locală,
aceea de Transilvania, pentru
o parte însemnată a României.
Românii ştiu că, în anul 1600,
domnitorul Mihai Viteazul a
unit Ţara Românească cu
Ardealul şi cu toată Ţara
Moldovei. Începînd cu bravii
regi ai Daciei şi pînă la
Răscoala condusă de Horea,
Cloşca şi Crişan, nu a existat
denumirea de Transilvania.
Această lucrătură ungurească
numită „Transilvania“ face
parte din politica revizionistă a
Ungariei şi de falsificare a isto-
riei şi geografiei României.
Românii o pot contracara
foarte uşor, folosind doar den-
umirea de Ardeal. Văzînd Un-
garia şi iredentismul unguresc
că, după 1 Decembrie 1918,
nu au mai reuşit să anexeze
Ardealul, ca în „mileniul un-
guresc“ de 51 de ani (1867-
1918), au trecut în ultimii trei
ani la o acţiune pe cît de
paşnică, pe atît de diabolică,
respectiv dezmembrarea
teritorială a României cu aju-
torul decisiv al românilor şi cu
complicitatea autorităţilor de la
Bucureşti. Cum? Printr-o
politică ticăloasă, de neimagi-
nat şi de neadmis în Uniunea
Europeană. Avînd ca obiectiv
prioritar anexarea Ardealului la
Ungaria, Parlamentul de la Bu-
dapesta a adoptat, în anul
2010, o lege privind acordarea
cetăţeniei ungare pentru un-
gurii din afara graniţelor.

La început, legea a
fost aplicată numai etnicilor un-
guri din unele ţări vecine Un-
gariei. Cetăţenii români de
etnie ungară au solicitat, prin
intermediul şi cu sprijinul
U.D.M.R., şi au obţinut
cetăţenia ungară şi paşapoarte
ungureşti. Numărul lor este de
circa 1,1 milioane de noi
cetăţeni ai Ungariei. S-a trecut
la etapa a doua, respectiv la
acordarea cetăţeniei ungare
pentru românii get-beget din
familiile mixte. Cei care solici-
tau cetăţenia ungară trebuiau
să îndeplinească unele 
condiţii obligatorii, respectiv:
cunoaşterea limbii ungare;
învăţarea Constituţiei şi a Im-
nului Ungariei; însuşirea isto-
riei şi geografiei acestei ţări.
Premierul Ungariei, Viktor
Orban, a declarat public şi a
repetat că pentru înlăturarea
urmărilor Tratatului de la Tri-
anon, din 4 iunie 1920, este
mai preocupat de măsurile ce
privesc acordarea cetăţeniei
ungare, decît de măsurile eco-
nomice care să susţină Un-
garia în eforturile de a depăşi
criza. De la vorbe s-a trecut la
fapte şi, din vara anului 2012,
Ungaria acordă extrem de
rapid şi în proporţie de massă
cetăţenia ungară pentru
românii get-beget care solicită
obţinerea acesteia. Legislaţia
în domeniu a fost modificată şi
au fost, practic, înlăturate toate
condiţiile obligatorii. Românii
care solicită obţinerea
cetăţeniei ungare nu trebuie să
cunoască limba ungară, nici
Constituţia, nici Imnul Ungariei,
nici istoria şi geografia acestei

ţări. În plus, nu trebuie să
plătească nimic pentru în-
tocmirea dosarului şi pentru
acordarea paşaportului. Totul
este gratuit. Cheltuielile sînt
suportate de Guvernul Un-
gariei. În a doua jumătate a an-
ului 2012, peste 500.000 de
români get-beget au primit
cetăţenia ungară. Zilnic se
deplasează în Ungaria, în cele
920 de localităţi nominalizate,
mii de români, mai ales din
Ardeal, pentru a obţine, în cel
mult o lună de zile şi gratuit,
cetăţenia ungară, precum şi
paşapoartele ungureşti. Pe
baza noii cetăţenii, românii au
acces imediat pe piaţa muncii
din Marea Britanie, Germania,
Franţa, Olanda, Austria, Bel-
gia, Irlanda, Luxemburg şi
Malta, precum şi în ţările
arabe. De asemenea, românii
- „unguri“ nu au nevoie de vize
pentru a se deplasa în S.U.A.,
Canada şi Australia. Autorităţile
de la Budapesta speră că, în
anii 2013 şi 2014, vor acorda
cetăţenia ungară la peste 3
milioane de români şi apoi vor
acţiona în plan extern pentru a
obţine independenţa Ardealului
pe baza cererii de autodeter-
minare a celor peste 4 milioane
de cetăţeni unguri.

Pentru realizarea
acestui plan, Ungaria a obţinut
sprijinul altor state din Uniunea
Europeană şi a reuşit să
blocheze intrarea României în
spaţiul Schengen. Nu trebuie
uitat că, în semestrul I din anul
2011, Ungaria a deţinut
preşedinţia Consiliului Europei
şi a reuşit să stopeze intrarea
României în spaţiul Schengen,
încălcînd astfel Tratatul bilat-
eral cu Ţara noastră. Sub di-
verse pretexte şi cu concursul
autorităţilor de la Bucureşti se
tot amînă, pînă în anul 2015,
intrarea României în spaţiul
Schengen, cu toate că Ţara
noastră a îndeplinit, de mult,
toate obligaţiile prevăzute în
Tratatul de Aderare. Balamucul
provocat în ultimele luni în
Consiliul Superior al Magistra-
turii (C.S.M.) şi amînarea nu-
mirii conducătorilor de la
Parchetul General şi de la
D.N.A. contribuie la un raport
negativ pe Justiţie, la sfîrşitul
acestei luni, în cadrul Mecanis-
mului de Cooperare şi Verifi-
care şi, probabil, la o nouă
monitorizare a României. În
paralel, Ungaria şi U.D.M.R. îşi
intensifică acţiunile de
internaţionalizare a aşa-zisei
probleme ungureşti din Ardeal.
Ungurii nu se împacă deloc cu
statutul lor real de grup etnic
minoritar în România şi vor să
devină, în mod artificial şi cu
sprijinul Ungariei, majoritari în
Ardeal. Conspiraţia revizionistă
acţionează pentru schimbarea
statutului Ardealului şi, ca
soluţie intermediară, ei caută
să obţină independenţă
teritorială pe calea
autodeterminării populaţiei un-
gare, care speră să devină
majoritară prin acordarea
cetăţeniei ungare pentru cîteva
milioane de români get-beget.
După obţinerea autonomiei ter-
itoriale a Ardealului este
prevăzută alipirea sa la Marea

Ungarie. Românii trebuie să
ştie şi să nu uite niciodată că
ungurii din Ungaria şi conduc-
erea acestei ţări, împreună cu
etnicii unguri din România şi de
pretutindeni, acţionează pentru
dezmembrarea teritorială a ţării
noastre şi alipirea Ardealului la
Ungaria! În faţa noului şi
uriaşului pericol unguresc este
necesar ca românii din Ţara-
Mamă şi de pretutindeni să se
unească şi să acţioneze rapid
şi cu fermitate. Ca acţiuni con-
crete, consider că se impun,
cel puţin următoarele:

1. În Parlament să fie
adresat un mesaj al
preşedintelui României în
legătură cu acordarea
cetăţeniei ungare pentru
românii get-beget şi
consecinţele politicii Ungariei
asupra integrităţii teritoriale a
ţării noastre.

2. Denunţarea Tratatu-
lui de înţelegere, cooperare şi
bună vecinătate între România
şi Republica Ungară, semnat
la 16 septembrie 1996 la
Timişoara şi ratificat rapid de
Parlament prin Legea nr. 113
din 10 octombrie 1996. Un-
garia a încălcat grav articolele
nr. 1, 3, 4, 7, 14 şi 15 din acest
Tratat. Românii şi europenii îşi
amintesc că în 16 septembrie
1996, ca primar al Municipiului
Cluj-Napoca, am organizat un
marş funebru în ziua cînd a
fost înmormîntată liniştea
românilor din Ardeal. Viaţa a
confirmat justeţea acelei
manifestări de protest,
mediatizată în toată Europa.

3. Prezentarea şi dez-
baterea, de urgenţă, în Senat
sau Camera Deputaţilor, de
către partidele care apără In-
teresul Naţional şi integritatea
teritorială a României, a unei
moţiuni simple cu tema: „
S.O.S., Ardealul!“.

4. Declaraţii pe
această temă în Parlamentul
European care să fie făcute de
către europarlamentarii din
România.

5. Preşedintele
României şi primul-ministru
Ponta, precum şi preşe-
dinţii Senatului şi Camerei
Deputaţilor, să adreseze
scrisori către omologii lor din
ţările Uniunii Europene, mai
puţin cei din Ţara vecină şi
neprietenă, prin care să-i in-
formeze despre acţiunile Un-
gariei privind acordarea, cu
încălcarea normelor europene,
a cetăţeniei ungare pentru
românii get-beget în cadrul
unui program perfid vizînd
anexarea Ardealului la Marea
Ungarie.

6. Guvernul României
să trimită scrisori la toţi eu-
roparlamentarii europeni şi la
congresmanii americani, prin
care să-i informeze despre
acţiunile sinistre ale Ungariei
cu scopul anexării Ardealului,
prin politica acordării dublei
cetăţenii pentru românii care
nu cunosc limba ungară.
Scopul urmărit de Ungaria este
de a modifica structura etnică
a locuitorilor din această
multimilenară provincie
românească, parte a Daciei
Mari, a României Mari, a

României ţară membră a Uni-
unii Europene.

7. Preşedintele
României şi primul-ministru,
împreună cu Parlamentul şi
europarlamentarii din Ţara
noastră, să acţioneze pentru
intrarea urgentă în spaţiul
Schengen. Apoi, Ungaria va
rămîne fără clienţi români în
vederea obţinerii dublei
cetăţenii.

8. Printr-o Ordonanţă
de Urgenţă şi pentru a
cunoaşte realitatea faptică,
Guvernul Ponta II să
stabilească următoarele:

a) Toţi cetăţenii români
care au obţinut cetăţenia
ungară sînt obligaţi, în maxi-
mum 15 zile, să anunţe în scris
acest aspect la Poliţia din lo-
calitatea de domiciliu, inclusiv
dacă cunosc (vorbit şi scris)
limba ungară.

b) Cei care declară că
ştiu limba ungară vor fi testaţi,
scris şi verbal.

c) Aceia dintre
cetăţenii români care nu
respectă cele două solicitări de
mai sus vor fi amendaţi cu
sume cuprinse între 1.000 şi
5.000 de lei.

Pe baza unei aseme-
nea ordonanţe, Guvernul
României are posibilitatea să
afle care este situaţia reală şi
pe localităţi a cetăţenilor
români care au dobîndit şi
cetăţenia ungară.

9. Cetăţenii români din
colegiile electorale să le ceară
parlamentarilor aleşi în 9 de-
cembrie 2012 să acţioneze în
Senat şi Camera Deputaţilor
pentru dezbaterea şi con-
tracararea acţiunilor anti-
româneşti ale Ungariei vizînd
anexarea Ardealului.

10. Finanţarea din
Bugetul de Stat şi publicarea
de cărţi şi reviste, în limbi de
largă circulaţie şi în tiraje de cel
puţin 10.000 de exemplare,
privind adevărata Istorie a
României şi a Ardealului, pre-
cum şi acţiunile anti-româneşti,
revizioniste ale Ungariei şi
iredentismului unguresc, de
după 1 Decembrie 1918.

1 1 . G u v e r n u l
României, prin Ministerul Afac-
erilor Externe şi cu ajutorul
organizaţiilor românilor de pre-
tutindeni, să contracareze
acţiunile iredentiste ale exilului
unguresc pe tema autonomiei
teritoriale a Ardealului şi
anexarea lui la Ungaria.

12.Guvernul României
să finanţeze acţiunile împotriva
iredentismului unguresc orga-
nizate de către Uniu-
nea Naţională „Vatra
Românească“, Societatea
Naţională Cultural-Patriotică
„Avram Iancu“, „Astra“, Foru-
mul Românilor din Covasna,
Harghita şi Mureş, precum şi
de partidele politice neparla-
mentare. Unirea românilor îm-
potriva pericolului unguresc va
zădărnici şi această nouă
acţiune parşivă a Ungariei
îndreptată împotriva integrităţii
teritoriale a României.

●



4 Tichia de politician

Cine îi sancționează pe detractori?Cine îi sancționează pe detractori?

Claudiu
Aiudeanu

EEste obligatoriu,
măcar şi numai  din punct
de vedere moral, ca pre-
mierul Victor Ponta să ex-
plice electoratului român
care la ultimele alegeri par-
lamentare l-a trimis atât de
categoric şi de necontestat
în fruntea guvernului ţării,
de ce nu a luat, până în
prezent, nici o poziţie
publică oficială tranşantă,
urmată de măsuri practice şi
concrete legale ale Guvenu-
lui României, în legătură 
cu ultimele afirmaţii antis-
tatale româneşti şi
anticonstituţionale, făcute
de K. Hunor, preşedintele
UDMR, în presa on-line şi
scrisă din Ungaria (vezi
hvg.hu şi Nepszabadsag).
La fel de obligatoriu, el tre-
buie să explice opiniei pub-
lice româneşti şi de ce
continuă să adopte o poziţie
de tăcere, de noncombat
faţă de ultimele manifestări
ofensatoare la adresa sim-
bolurilor naţionale ale
României – al cărui prim
ministru este, respectiv, a

drapelului naţional,
săvârşite de alţi doi lideri
marcanţi ai UDMR, Borboly
Csaba, preşedintele Consil-
iului Judeţean Harghita, şi
Tamas Sandor, preşedintele
Consiliului Judeţean Cov-
asna! Primul, indignat de
sentinţa justiţiei române, în
deplină concordanţă cu
prevederile legale privind
arborarea drapelului altor
state, de interzicere a
arborării drapelului Ungariei
pe clădirile instituţiilor pub-
lice, răstălmăceşte reali-
tatea, considerând actul
justiţiei ca fiind un atac la
comunitatea sa etnică şi
declară public că „dacă o
comunitate etnică este
atacată lucrurile iau o
întorsătură rea” forţând
bezmetic o analogie cu
situaţia belicoasă recentă
din Irlanda de Nord care a
pornit tot de la un drapel!!!

Este consiliat Primul
ministru al României în
probleme juridice de udm-
rist-ul G. Frunda care în
urmă cu numai câteva zile
declara într-un interviu dat
publicaţiei „Nepszabadsag”,
din Ungaria, că România nu
este un stat naţional, în sen-

sul că asemenea declaraţii
sunt sancţionate de lege ca
instigări la violenţe in-
teretnice? Al doilea – care,
atenţie!, mai îndeplineşte şi
funcţia de lider al UDMR
Covasna, referindu-se la
imensul drapel tricolor
românesc amplasat de Ziua
Naţională a României, 1 De-
cembrie, în centrul localităţii
Sf. Gheorghe, jud. Covasna
a făcut o declaraţie
antiromânească şi şovină,
ofensatoare la adresa
României şi a tuturor
românilor: „Drapelul naţional
al României trebuie înlăturat
deoarece nu are autorizaţie
de construcţie”! 

Aceste declaraţii, de
dată mai recentă, reprezintă
quintesenţa impertinenţei,
obrăzniciei şi dispreţului
extremiştilor maghiari şi
secui, adepţi ai sepa-
ratismului teritorial pe criterii
etnice şi duşmani perfizi ai
statului naţional unitar şi in-
divizibil român, faţă de sim-
bolurile naţionale ale
românilor. Numănui nu îi
este permis să-şi bată joc
de drapelul naţional sau de
oricare alt simbol de acest
gen, la fel cum nimănui nu îi

este permis să ofenseze
Constituţia ţării prin
declaraţii ce neagă sin-
tagma de „stat naţional uni-
tar şi indivizibil”.

Există legi care
sancţionează asemenea at-
itudini, şi declaraţii, iar dacă
în România instituţiile abili-
tate nu se mai
autosesizează de mult în
legătură cu acest gen de
infracţionalitate, atunci
primul ministru este obligat
să ceară acestora, dintre
care cele mai importante se
află în cadrul unor ministere
pe care le are în subordine,
să se sesizeze şi să aplice
legea. 

În câte situaţii de
acest gen a intervenit Primul
ministru al României? Nu a
intervenit nici pentru
îndepărtarea numelui fas-
cistului horthyst şi szallasist
Nyiro Jozsef  de pe două
şcoli şi o stradă din Judeţul
Harghita, atunci când era
condamnată încercarea de
înhumare a acestuia în
România, inclusiv pe plan
internaţional, de
organizaţiile evreieşti şi nu
numai. Se poate că, încă de
atunci, preconiza o viitoare

colaborare cu UDMR la gu-
vernare.

Cu siguranţă, opinia
publică românească este
interesată dacă premierul
actual al ţării noastre
consideră că nerespectarea
de către UDMR a Art.1 
din Constituţia României:
„România este stat naţional,
unitar, suveran şi independ-
ent, unitar şi indivizibil” con-
stituie o ameninţare la
integritatea teritorială şi la
securitatea naţională a
României şi dacă refuzul
UDMR de a vota actuala
Constituţie a României, pre-
cum şi încălcarea de către
parlamentarii UDMR, care
susţin realizarea autonomiei
teritoriale pe criterii etnice, a
„Jurământului de credinţă
faţă de ţară şi popor”depus
pentru a fi validaţi ca atare: „
Jur credinţă patriei mele
România, jur să respect
Constituţia şi legile ţării, jur
să apăr…suveranitatea,
independenţa, unitatea şi in-
tegritatea teritorială a
României…” legitimează
aducerea acestei formaţiuni
politice la guvernarea
României.

●
Fructuoasa complicitate deontologicăFructuoasa complicitate deontologică

Maria
Diana Popescu

EExact în februarie ne
paşte o nouă epidemie de
gripă! Aşa vuieşte presa
internă.  Ar fi culmea să
umble, halandala, de capul
ei, prin lume. Orice gripă e
programată pe tabel, cu dată
fixă şi responsabilităţi în vîn-
zarea cît mai multor doze de
vaccin. Cu HAARP-ul ăsta
plantat pe capul nostru de
către războinicii păcii, se ştie
dinainte ce cod are, unde şi
cît va curge ninsoarea sau
ploaia. Atunci de ce n-am şti
cînd şi cu ce avion vine gripa,
cîte victime sînt stipulate în
protocolul de găzduire şi cîte
doze de antidot e obligat să
cumpere Ministerul Sănătăţii. 

Chiar aşa! Numai
S.U.A. să se confrunte în stu-
diourile de ştiri cu „cel mai
grav sezon  din ultimii zece
ani”? N-ar fi corect să fim şi
noi vizitaţi de virusuri care
săvîrşesc minuni în visteriile
companiilor farmaceutice?
Tot timpul se gîndesc cu
dragoste la noi şi nu mai ştiu
cum să ne administreze gra-
tuit popamin, gropamin şi
amin-amin. După ce AH1N1
a fost pus pe fugă, vine
AH3N2, exact  în luna febru-
arie şi direct de pe lamela
laboratoarele buclucaşe.
Cum le programează ei pe
toate, într-o fructuoasă com-
plicitate deontologică! Şi cît
de grijulii sînt cu ţările sărace!

Mă întreb şi
eu, aşa, cum oare gripele

astea porcine şi aviare oco-
lesc întotdeauna  ţările eu-
ropene dezvoltate. La loc
comanda, dragii mei! Altfel
ajungem cobai în labora-
toarele super-puterilor!

Îmi amintesc bine, cu
cîţiva ani în urmă, cercelul
străin, care infectase de-a
binelea urechea sănătăţii
româneşti, striga pe toate
posturile t.v. naţionale că
„porcina va face peste
douăzeci de mii de morţi”. N-
a fost aşa! Decesele naturale
din spitale în acea perioadă
erau fals puse pe seama
gripei, tocmai pentru a
întreţine efectul de panică în
rîndul populaţiei, care trebuia
să dea fuga la porţia
injectabilă de mercur de cali-
tate. Străinul de cauza
României a reuşit să întreţină
o psihoză în masă cu
„porcina”. Din prima psihoză
cu „aviara”, s-a căpătuit rapid. 

Am văzut cu toţii la
televizor cum prin sate um-
blau „extratereştrii” în com-
binezoane şi glugi albe, cu
măşti pe faţă şi le săltau
bieţilor români orătăniile din
ogradă, ca să le gazeze în
tomberoane. Aşa au ridicat
românii piaţa de carne de
pasăre a comersanţilor din
afară, îmbuibată de antibio-
tice.

Pe atunci, străinul cu-
rajos recomanda, ca pe 
o contracepţie femeilor,
medicamentul Tamiflu, un
antigripal fabricat de un con-
cern farmaceutic, unde prin-
cipal acţionar este Donald
Rumsfeld – membru marcant

al ideologiei care are ca
obiect de activitate reducerea
termenilor asemenea în
lume. Vaccinarea este parte
a politicii globale, ca
neţărmurită grijă faţă de
creşterea numărului de
locuitori ai planetei. 

De aici, imple-
mentarea noilor „tehnici su-
perioare”: cardul de sănătate,
vaccinarea antigripală şi
„imunizarea” fetiţelor cu vîrste
între 9 -10 ani, distrugerea
sistemelor de sănătate, floru-
rarea apei, toxifierea hranei
cu diferite euri, proceduri ex-
perimentale, la care România
aderă cu uşurinţă, graţie
celor cărora le-am încredinţat
ţara pe mînă. Scopul
vaccinării este unul singur.
Nefiind ceva natural, compat-
ibil umanului, serul aduce boli
autoimune, paralizie, infertili-
tate şi moarte. „Nesiguranţa,
sărăcia şi deruta în care
trăim, au făcut din noi un
popor de ipohondri. Or, unei
populaţii atinse de ipohon-
drie, ce-i trebuie: cât mai
multe farmacii! Cînd vezi cum
se sting în jurul tău din ce în
ce mai mulţi cunoscuţi şi tot
mai mulţi tineri, când observi
că spitalele se răresc şi se
ruinează, când îţi dai seama
că medicii emigrează cu
miile, ce-ţi mai rămâne de
făcut: dai buzna în farmacii şi
cu ultimii bănuţi umpli
plăsuţele cu pastile, pe zi ce
trece mai scumpe şi mai di-
versificate, în speranţa că vei
obţine binecuvântata imuni-
tate! Falsă iluzie! Auzi în
stânga, în dreapta, la radio, la

televizor că au apărut alte
medicamente miraculoase şi
la următoarea pensie sau
chenzină iar stai la rând la
uşa farmaciei, să-ţi umpli
plăsuţa. 

Şi uite, aşa prosperă
industria farmaceutică, în
timp ce, paradoxal, starea de
sănătate a populaţiei se
agravează! Nu reclame pen-
tru medicamente, ci educaţie
sanitară trebuie la televizor!
Nu concurenţă între
producători pentru livrarea de
medicamente scumpe şi di-
versificate, ci medicamente
de bază, ieftine şi eficiente;
nu pilule importate, vândute
ca „suplimente alimentare” cu
preţuri năucitoare, ci produse
de plafar la preţ rezonabil şi
cu aceleaşi efecte. Dar Min-
isterul Sănătăţii sigur nu va
avea astfel de preocupări. El
este preocupat de carduri, de
CIP-uri şi de valorificarea or-
ganelor noastre bolnave. Să
fie sănătoşi domnii din minis-
ter! Măcar ei…”, scrie distin-
sul nostru cititor Vasile Bârea.

Aşadar, capitalismul,
înţesat de paraziţi umani, a
cotit lumea spre „programe”
ce n-au de-a face cu
sănătatea, pacea şi liniştea
socială, ci cu exploatarea
omului de către om, cu
lărgirea sărăciei şi corupţiei,
cu lărgirea zonelor de
influenţă ale marilor puteri,
care dispun acum de în-
treaga moştenire a capitalis-
mului. Cînd capitalismul îşi va
da duhul (nu mai e mult),
analiştii vor spune că
omenirea a făcut concesii

unui program al iluziei 
pe care trebuie să-l
depăşească. Este prea
corupt şi materialist, prea pre-
ocupat de cîştiguri uriaşe.
Orice ar fi capitalismul acum,
nu mai are nimic bun la care
să te uiţi cu gura căscată. Ci
să te înfurii pe el ca pe un
criminal în serie, care a ucis
şefi de state, a ucis progre-
sul, siguranţa şi
independenţa popoarelor. 

Acum, cînd mem-
branele capitalismului scîrţîie
şi tremură ca piftia, devenind
ele însele convulsive,
această etapă nefastă îşi
aşteaptă sfîrşitul. În treacăt
fie spus, nu e deloc uşor să
trăieşti într-o astfel de lume,
în care istoria şi-a pierdut cur-
sul.Nicio direcţie discernabilă
nu s-a ivit în sînul capitalis-
mului, ci doar paroxismul
sclaviei popoarelor, al
sărăciei, al discordiei,
corupţiei şi criminalităţii eco-
nomice. La fel cum Marele
Zid Chinezesc avea menirea
să ţină departe hoardele
mongole, la fel cum Zidul
Berlinului trebuia să ferească
inocentele popoare socialiste
de toxinele capitalismului, tot
astfel capitalismul democrat,
insinuat între graniţele
statale, trebuia să ferească
popoarele vizate de progres,
de linişte socială, de
bunăstare şi pace internă.

●



Ghimpele Națiunii

Sub pumnul cenzurii (ne)afişateSub pumnul cenzurii (ne)afişate

Cezar 
A. Mihalache

EEste pentru întâia
oară când „organul” de
cenzură al audiovizualului,
acest braţ de forţă al unei put-
eri care ar vrea să controleze
până și telecomanda din
mâna telespectatorului, se
pronunţă atât de tranșant (e
drept, deocamdată doar în
sfere media… controlate), pe
marginea unei transmisii
„live” pe internet. Acolo
unde nu are competențe de
reglementare! Iar faptul că
instituţia Cenzurii Naţionale
şi-a dat cu părerea atât de re-
pede despre „dreptul” OTV-
ului de transmite online, „în
direct” şi nesenzaţional, pen-
tru că nu prea are cine să-l
mai vizioneze pe internet,
ridică o întrebare firească:
oare închiderea televiziunii
respective nu a fost gândită
tocmai pentru a permite
CNA-ului să-și construiască
rampa de lansare pentru a
pretinde reglementarea altor
zone de manifestare a audio-
vizualului? 

În speţă, transmisia
radio-tv de pe internet. Să în-
calece acel mediu pe care
orice putere şi l-ar dori sub
propriul control? Pentru că,
astăzi, online-ul este similar

cu cvasilibertatea de expri-
mare a fiecăruia dintre noi,
oriunde, oricând și în privința
oricărui subiect, el func-
tionând încă „liber” în
condiţiile în care alte mijloace
de comunicare au fost de
mult timp măturate sub preșul
cenzurii.

Și nu este vorba de
vreo „nefericită” suprapunere
a acţiunilor, metehnelor,
frustărilor ori impunerilor ven-
ite dinspre putere și argații
aceșteia… Nu poate fi vorba
de o simplă concidență atâta
vreme cât avem în memorie
cazuri recente ale ocârmuirii
de a articula pumnul
limitărilor și în gura mediei vir-
tuale. Căci nu trebuie să
ignorăm acţiunea de la
sfârşitul anului trecut a CNA-
ului, acest miliţian „media”
trezit în plină democraţie,
când, acţionând precis şi
decis la comanda unui opera-
tor privat din mediul pe care îl
reglementează, consiliul
avea să asmuă poliţia asupra
unor site-uri de filme.

Atunci, a fost vorba
de interesul strict al unui op-
erator media care, investind
într-o platformă digitală
falimentară de furnizare con-
tra cost a filmelor şi pro-
gramelor de divertisment, a
încercat să creze un
monopol, prin înlăturarea
altor furnizori, „la liber”, 

de programe simila-
re, asmuţind mădularele
poliţieneşti peste platformele
online ce serveau gratuit dori-
torii cu filme şi documentare.

Acum, CNA profită de
conjunctura creată pentru a
trece de la „reglementarea” în
folosul unei terţe societăţi a
emisiunilor online cu producţii
înregistrate (filme, emisiuni
etc), situaţia platformei
ProTV, la reglementarea în
folosul instituţional propriu a
transmisiilor radio-tv în timp
real. Neavând însă dreptul
de a interfera pe acest seg-
ment, CNA se foloseşte de
mutarea de către OTV a
emisiei live pe internet (acolo
unde, în spaţiul maximei
libertăţi de exprimare, poate
transmite ceea ce CNA i-a in-
terzis în celelate sfere media)
pentru a realiza acea
interferenţă peste mediul vir-
tual pe care și-o doreşte, nu
atât de mult ea, cât mai ales
ocârmuirea.

Astfel, într-o manipu-
lare specifică televiziunii pe
care a închis-o, CNA a
reacţionat deranjată de
această portiţă, anun-
ţând necesara dezbatere
publică, sub masca unei
petiţii online, a ceea ce ar mai
trebui reglementat. În fapt,
sub titulatura „Interesul public
mai presus de gustul publicu-
lui”, CNA strânge semnături

pentru a evalua „necesitatea
îmbunătăţirii unor prevederi
ale legislaţiei audiovizualului”,
creând motivele aducerii în
zona juridică a acelor
modificări care să-i permită şi
interferarea cu mediul online.

Se conturează dară o
situaţie dramatică pentu liber-
tatea noastră de exprimare.
Pentru că, dacă va intra cu
reglementări şi peste mediul
virtual, CNA nu va avea cum
să facă diferenţierea dintre o
„televiziune” online construită
în spatele unui grup de presă
şi o „televiziune” creată prin
platformele de lucru de
feluriții deţinători de bloguri şi
site-uri. Se va ajunge în cele
din urmă la controlul legal al
internetului, şi nu pentru a re-
specta drepturile de autor, ci
a asigura controlul uriașului
mediu de socializare pe care
o permite internetul. Căci,
dacă presa scrisă a fost rapid
dezagreagată prin contro-
larea şi falimentarea reţelelor
de difuzare, limitarea libertăţii
de exprimare generată de
miile de „jurnalişti” născuţi
peste noapte în spatele
blogurile părea până acum
imposibilă.

Or, după intrarea
acestui domeniu în sfera de
reglementare a CNA, lucrurile
se vor schimba radical. Pen-
tru că, în momenul în care va
reuşi să acapareze, pri

norme de „reglementare”,
radio-televiziunile din mediul
virtual, CNA va interacţiona şi
cu platformele care stau în
spatele acestora. Adică toc-
mai cu acele ziare şi reviste
care s-au refugiat pe internet
pentru a supravieţui crizei (şi
cenzurii prin mecanismele fi-
nanciar-fiscale). 

În plus, în această
zonă se vor regăsi în viitor
fondurile de publicitate a
noilor media, adică bani, CNA
poziţionându-se la gura unui
sac fără fund.

P.S.:

Prigoana împotriva
radiourilor de pe internet a în-
ceput, de fapt, încă de acum
doi ani. Sub motivul folosirii
de către operatorii acestora a
softurilor ilegale, Serviciul de
Investigare a Fraudelor avea
să-i salte pe „patronii” mai
multor astfel de radiouri. Nu
s-a utilizat însă nici o clipă
termenul care s-ar fi impus,
de „fraudă informatică” ori
încălcare a drepturilor de
autor, ci de „radio pirat”. CNA
a tăcut atunci fara a atenţiona
asupra confuziei generate,
dar acum este clar de ce…
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EEste evident, cu ex-
tremismul maghiar, din Un-
garia, din diaspora ei, ca și cel
al minorităților naționale
maghiare din țările vecine în
care acestea au fost colonizate
- avem, ca și alți vecini, un ver-
itabil contencios istoric. Acest
primejdios extremism vine din
Evul mediu, de la stabilirea mi-
gratorilor maghiari în România.
Vinovăția cea mare, nu a fost
și nu este a națiunii maghiare
și a minorităților naționale
maghiare din țările vecine în
care au fost ele dislocate, ci
această vinovăție a fost și este
a unei „elite„ aristocratice a 
lor, obsedată de spaima
ancestrală a dispariției dacă
nu-și vor extinde stăpânirea și
dincolo de zona în care s-au
stabilit inițial, sau acolo unde
Regatul lor și-a colonizat
maghiari pentru a maghiariza
masa populației autohtone
găsite la fața locului.

Acest extremism de
„elite” aristocrate , infiltrat și în
cercuri mai largi ale poporului,
a dus națiunea maghiară într-
un conflict continuu cu vecinii
săi. Slab ca forță proprie și ob-
sedat de spaima ancestrală a
dispariției ca neam, extremis-
mul maghiar, cu abilitate  și
perseverență specifică și-a
căutat continuu pe continent
un „spate„ politic și militar,
printre cei care la rândul lor
erau cointeresați să poată
„mișca„ un „nebun„ pe „tabla

de șah„ a Europei în interesul
propriilor expansiuni. Rând pe
rând, papalitatea, imperiile „is-
torice„ care și-au disputat
dominația pe continent, mai
nou extremismele fasciste  ale
primei jumătăți ale secolului
XX și imperiul totalitar comu-
nist a lui Stalin, de curând ben-
eficiind și de înțelegerea și
sprijinul unor cercuri din Uni-
unea Europeană, toți acești
„parteneri„, pe etape, au acor-
dat și acordă „asistență„
multiplă extremismului
maghiar. Restrângând discuția
la țara noastră, este de notori-
etate că extremismul maghiar,
după primul război mondial și
semnarea Tratatelor de pace,
dar cu o agresivitate sporită
după 1989, contând și pe
cedările inadmisibile ale
guvernările post-decembriste,
a făcut din „problema secuilor„
„calul de bătaie„ și „calul troian„
pentru lichidarea Statului  nos-
tru național și anexarea / re-
anexarea la o nouă „Ungarie
Mare” a Ardealului și a altor ter-
itorii din Vest și din Nord, visul
ilegitim din totdeauna a ex-
tremismului maghiar.  Pentru
aceasta s-a dat ca „furaj„ pen-
tru „calul troian”- falsul istoric
că așa zișii secui ar fi o
populație maghiară. Or din
izvoarele istorice rezultă că
Regatul maghiar a adus „un
mănunchi„ de mercenari pe
granița de răsărit a Ardealului,
pe curbura internă a Carpaților,
„mănunchi„ de mercenari ce au
fost așezați într-o masă de
români / vlahi autohtoni,
urmași direcți ai dacilor de
odinioară, strămoșii noștri reali.

Dar asupra acestei mase de
autohtoni cât și a
„mănunchiului„ de „secui„ s-a
exercitat continuu o crâncenă
politică de maghiarizare, în
paralel cu politica de asuprire
socială.

Așa s-a ajuns ca în
1514 să izbucnească în Ardeal
și Ungaria un mare război
țărănesc condus de secuiul
Gheorghe Doja și de fratele
său, împotriva aristocrației
maghiare. Victorioasă însă,
această aristocrație a aruncat
țărănimea în „veșnică iobăgie„.
Răscoale puternice au avut loc
și în „secuime„ în a doua
jumătate a secolului XVI îm-
potriva aristocrației maghiare,
dar au fost reprimate cu cruz-
ime și sadism. Și iată de ce îi
vom afla pe numiții „secui„, în
1599, de partea marelui
voievod, unificatorul Mihai
Viteazul, restauratorul  Daciei
și al Bisericii strămoșești,
voievod pe care „elita„
aristocratică maghiară la numit
„dacul rău”, așa după califică ei
pe orice bun român.  În
veacurile următoare, până la
1918 această „elită„
aristocratică maghiară a dus
față de românii din Ardeal și
părțile vestice, aflate sub
stăpânirea imperiului
maghiaro-habsburgic, ca și
față de așa zișii „secui” o și mai
crâncenă politică de
maghiarizare, în paralel cu cea
de asuprire socială. Astfel, un
istoric secui care alături de
frații români / vlahi din zonă, a
simțit puternic „jugul de
fier”austro-ungar, atenționează
întreg Ardealul, în cartea s-a:

„Învață, Transilvanie, învață,
nu te mai însoți cu Ungaria,
pentru că păsatul unguresc de
multe ori îți arse gura și tot n-ai
fost în stare să înveți !” Azi
primejdiosul extremism
maghiar se manifestă în așa
zisă „secuime”, ca și în Europa
și oriunde este sprijinit de cei
cointeresați, profitând de
cedările vinovate și inadmisi-
bile ale guvernanților noștri,
aducând prin manifestările lor,
încă pașnice,  grave prejudicii
Statului nostru național, su-
veran și unitar,  împotriva lim-
bii române ca limbă oficială și
liant al Statului nostru.

În acest program se
înscriu o serie lungă  de
acțiuni, printre care și mitingul
etnicilor maghiari, cetățeni
români în egală măsură, în
drepturi și obligații ca oricare
dintre noi, din 21 noiembrie
2012, ținut la Sfântul Gheo-
rghe, unde s-a arborat steagul
maghiar și s-au afișat placarde
cu sloganuri și îndemnuri
sfidătoare și jignitoare, îm-
potriva intereselor României și
bunilor ei cetățeni români.
Toate aceste manifestări, lip-
site de fundament științific și de
o cât de mică îndreptățire și le-
gitimitate politică în această
epocă modernă în care ne
aflăm, epocă a suveranităților
naționale și a statelor naționale
independente, nu primesc nici
un răspuns din partea
guvernanților, de parcă n-ar fi
printre ei nici un „bărbat de
stat”, punând astfel mai presus
interesul de partid și încălcând
în schimb foarte grav interesul
național, demnitatea fiecăruia

dintre noi, demnitatea
națională.  A existat și există
soluție – aplicarea legii! Pentru
ca astfel de manifestări să nu
mai poată avea loc, manifestări
și acțiuni ce se dovedesc pe
măsură ce trece timpul, parte
integrantă a planului lor
mârșav și care nu ne dă pace,
etnici români și maghiari, cât și
celelalte etnii, trebuie să
înțelegem că avem împreună o
țară frumoasă și bogată pe
care, împreună trebuie s-o re-
construim, pentru noi și urmașii
noștri. Avem legi bune în acest
sens și ele se cer a fi respec-
tate și asta se poate face
numai în măsura în care cei
care ne conduc destinele,
aleșii noștri, reprezintă cu
adevărat interesele bunilor
cetățeni români, ale României,
întru demnitatea și măreția
poporului român, azi a șaptea
națiune din cadrul Uniunii Eu-
ropene. De aceea , de mare
importanță pentru noi toți, buni
cetățeni ai României, este să
alegem  de  acum încolo, în
Parlamentul României,  pe toți
acei candidați la un mandat de
parlamentar ce s-au dovedit
capabili și patrioți în viața de zi
cu zi și care, odată aleși, vor
putea oferii țării noastre buna
conducere de care avem
nevoie, pentru a face ca
instituțiile statului să
funcționeze conform legilor în
vigoare și numai în interesul
cetățenilor români, în interesul
României.
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