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„Planul generalilor valorează 

cât braţul soldaţilor.”

- Nicolae Iorga
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„Capul lui Moţoc” – un trofeu pe biroul premierului„Capul lui Moţoc” – un trofeu pe biroul premierului

Cezar 
A. Mihalache

MMăcar ceilalţi păreau a
fi venit nemânjiţi la troacă… 
S-au întins ei acolo cu ce au
găsit prin blide şi doar au
sfârşit prin a se mulţu-
mi cu lăturile primite.
„Buda(i)ponta” a venit însă
gata mânjit. Sau cel puţin aşa
a dat impresia… Plin de
bubele infatuării, aidoma unui
cârlan ajuns, dar cu furunculii
mascaţi de o groasă unsoare,
el a împlinit din prima tresărire
poftele pelagrei de „pestă”. Şi
nu a pus doar propriul partid
gaj la plăcuţele bilingve, ci a
înghenucheat servil şi mamu-
tul USL în faţa şobolanilor
verzui (parcă tot mai simpatic
era destrăbaltul guzgan roza-
liu, nu?!), mai rău, făcând preş
la picioarele maghiarimii
politice și votul dat de români.

Indiferent dară faţă de
sacrificiile ori riscurile la care s-
au expus marii capi ai PSD
pentru menţinerea în circulaţie
a autobuzelor electorale, lideri
deveniţi azi „capi” doar pe lis-
tele Europei, premierul a terfe-
lit toată strădania uslistă
printr-un singur telefon. Un
telefon dat de centralistul gu-
vernului (pentru că, de fapt,
asta e el – dar nu atât pe firul
scurt al Cotrocenilor, cât, mai
ales, pe cel al Budapestei) di-
rect şefului” de husari și chiar
în seara victoriei! Un telefon de
confirmare dat în faţa naţiunii
electorale la ceas de prime-exit
poll, ca mesaj de umilire a țării,
şi care fusese prevăzut cu
multe luni înainte chiar prin
rechizitoriul „acordului” tacit
Ponta’ SD – UDMR.

Atunci i s-a găsit o
scuză, că aşa-i românul (parcă
nu-i vine a crede până nu i se
ia şi pământul de pe osem-
intele strămoşilor!), dar 
au urmat de grabă şi alte
măscări la punga arginţilor
„pontieni”… Inclusiv prin 
asigurarea continuității
maghiarimii politice la capul
unei guvernări pe post de cio-
clu al românismului, prin prez-
ervarea unor pioni ai
UDMR-ului în instituţiile statu-
lui, deşi Uniunea – tocmai
perdantă în alegeri, ar fi trebuit
expulzată în propria-i umoare
măcar pentru un mandat, dar
mai ales prin aducerea avocat-
ului Gyorgy Frundo, apărător
acum două decenii al crimi-
nalilor care l-au linşat, pe 22
Decembrie ’89, la Târgu Se-
cuiesc, pe maiorul Aurel
Agache, în funcția de consilier
personal al premierului. Iar în
cazul detractorului Frundo,
motivaţia nu a fost puerilă, ci
special construită pentru a le
da peste nas românilor care au
îndrăznit să voteze şi cu

speranţa trimiterii UDMR-ului
la locul de veci al politicii,
menţionându-se că personajul
tocmai îşi pierduse fotoliul de
senator. Şi pentru a nu se
„risipi” o asemenea „capaci-
tate” i s-a găsit, după 
cum promisese maghiarimea
politică peste capul
câştigătorilor din alegeri, un loc
sigur. Sigur pentru atingere
Constituţiei în articolele care îi
împiedică pe revizioniştii să
transforme ţara într-o federaţie.

Erau primle dovezi că
maghiarimea politică nu se va
dezlipi de loja de influenţă din
sfera puterii. Nu în anul pe
care UDMR l-a declarat „anul
autonomiei”! Au fost primii
pumni trântiţi în ceafa
românilor chiar de la „centru”.

Şi chiar de către aceia care ar
fi trebuit să vegheze ca pe
umerii ţării să nu mai apese
ceardaşul revizioniştilor.

A urmat marea ne-
dreptate adusă românilor la
Sfântu Gheorghe, de la centru,
guvernarea scriind încă un fer-
par la adresa românismului.
Pentru că, în orașul în care nu
mai există nici măcar o singură
librărie românească, iar asta
de 20 de ani, acolo unde
husarii defilează în mod provo-
cator, unde se ridică cârpa
secuiasă şi se demontează
simbolurile noastre, acolo
unde s-a pus în centrul urbei
un panou „SIC” pentru a marca
borna „zero” a zonei autono-
miste cu monedă proprie, unde
primarul iredentist a
inscripţionat maşinile poliţiei şi
ale pompierilor în maghiară şi
vrea astăzi şi uniforme proprii,
acolo de unde a plecat şopârla
definirii ţinutului secuiesc într-
un document oficial, prin de-
scrierea limitelor „ţinutului”
într-o Hotărâre de Guvern (!),
acolo iredentiştii au ţipat că vor
capul „lui Moţoc”. Şi l-au
obţinut!

Românii au avut în
Covasna un prefect cu
adevărat al lor. Codrin
Munteanu. Acum nu-l mai au.
Cum nu mai au nici librărie
românească, nici efigii
naţionale. Pentru că nu au ştiut
să-şi apere drepturile în vreme
ce iredentiştii băteau cu pum-

nul în biroul premierului. Cei
drept, Potera maghiară sătea
la pândă de multă vreme, iar
când prefectul a dispus
acoperirea „bornei” SIC din mi-
jlocul urbei cu un superb triclor,
pelagra a luat foc. Avea mo-
tivele pentru seria de
provocări. S-a sfâșiat drapelul
ţării, iar când prefectul a ripo-
stat s-a mimat o presupusă
încercare a acestuia de a-i
învinovăţi pe maghiarii de
rând. Totul pentru a se demon-
stra Bucureştiului rolul destabi-
lizator pe care l-ar fi jucat
prefectul al cărui cap îl vroia
maghiarimea iredentistă. Iar
faptele s-au derulat extrem de
repede, premierul neavând nici
măcar pornirea de a trimite un
consilier la faţa locului, să vadă

cum stau lucrurile de fapt. A
ascultat, din nou, husarii pela-
grei maghiare și le-a dat ce au
poftit. Or, ce dimensiune va
atinge în fapt și ale căror in-
terese va servi regionalizarea
sub pixul lui Victor Ponta dacă
el a dat afară un prefect doar
pentru că aşa au ţipat boci-
toarele maghiarimii?

Şi, aşa cum nimeni nu
a umplut ecranele televi-
zoarelor cu „Breaking News”
când se desfiinţa ultima librărie
românească din Sfântu Gheo-
rghe, când se demontau
plăcuţele cu nume româneşti şi
se cobora tricolorul în bernă de
„1 Decembrie”, nici acum nu s-
a dat măcar o veste. Ceea ce
arată uriaşul control media pe
care îl are deja actuala put-
ere…

P.S.:

Şeful cel mare nu s-a
băgat niciodată „la lături” pre-
cum argaţii de care a avut
parte… Mai rafinat,
prezidenţial, el a servit doar
delicatese, de la gulaşul
iredentist la kurtoskalacs-ul de
care i se lipeau buzele atât de
strâns că nu mai putea nici
măcar să mormăie  un anemic
„Nem!”. Dar, în general, şi el tot
ca la troacă s-a comportat…

●

Oamenii fără țară – politicieniiOamenii fără țară – politicienii

Iulian
Chivu

TTrusturile de presă din
România implicate în lupta
politică au fost atenţionate
săptămâna trecută prin Rapor-
tul pe Mecanismul de Cooper-
are şi Verificare (MCV) al
Comisiei Europene în legătură
cu unele atingeri aduse
independenţei justiţiei. Desigur
că atacurile acestor trusturi de
presă au vizat, direct sau indi-
rect, şi statul de drept, stabili-
tatea acestuia, însă Raportul,
în respect pentru opţiunea
politică a fiecăruia, nu a anal-
izat aceste aspect, ci numai le-
a evocat ca premise
neîndoielnice.

Observaţia este
explicită: „…revizuirea stan-
dardelor existente pentru a se
garanta existenţa unor mijloace
de informare în masă libere şi
pluraliste, asigurându-se,
totodată, măsuri reparatorii efi-
ciente împotriva încălcării drep-
turilor fundamentale ale omului
şi împotriva exercitării de pre-
siuni nejustificate şi a recurgerii
la acte de intimidare de către
mijloacele de informare în
masă asupra sistemului judiciar
şi a instituţiilor implicate în
combaterea corupţiei.” După
publicarea Raportului, nimeni
nu a mai vorbit ca altădată de-
spre nevoia de acte normative
sau chiar despre o Lege a pre-
sei, însă spiritele s-au încălzit
pe toate canalele media, cu
predilecție pe cele din au-
diovizual.

Jurnaliștii s-au acuzat
între ei, şi-au imputat, cu argu-
mente mai vechi sau mai noi,
rele intenţii. Au protestat în nu-
mele dreptului constituțional de
liberă exprimare, al dreptului la
opinie uitând că de cealaltă
parte ființează un drept la
imagine și o autoritate
judecătorească în care nu prea
este loc de opinie, de impresie
și cu atât mai mult de atitudine
emoțională. Justiţia nu face co-
mentarii politice, ci constată şi
dispune în conformitate cu un
cadru legislativ în vgoare.  

Politicienii au protestat
și ei cu suficientă ipocrizie în
urma Raportului, mai mult sau
mai puţin explicit, dar prepon-
derent împotriva „amestecului
în treburile interne”, uitând însă
că am subscris unor reguli co-
munitare pe care trebuie nu
numai să le respectăm, dar tre-
buie să ne lăsăm și evaluaţi în
legătură cu ele. În ce privește
presa, am mai notat câte ceva
în aceste pagini, nu numai în
calitatea de cititor sau de
cetățean, ci și în aceea de jur-
nalist de linia I (prezența mea
în paginile Romaniei libere timp
de 12 ani cred că îmi dă încă

această legitimitate).
Sfidarea oricăror

norme deontologice, fie ele au-
tocenzurate de știința profesiei
sau de conștiință, ori regle-
mentate de CNA arată că lu-
crurile au scăpat de sub control
nu atât sub presiunea
concurenței mediatice, cât mai
ales sub cea a angajării
politice. De aici lipsa autocon-
trolului asupra efectelor colat-
erale. În condiţiile amintite,
presa românească a ratat
instituţia jurnalistului freelancer.
Un astfel de jurnalist este posi-
bil doar acolo unde ştiinţa pro-
fesiei şi conştiinţa acestuia fac
politica editorială. La nivelul
ziarelor, lucrul acesta se poate
controla mai greu, dar, la
nivelul televiziunilor, CNA ar
trebui să aibă un cuvânt mai
autoritar. Cum însă ar putea să
se exercite o astfel de autori-
tate instituţia, când ea însăşi
este ținta atacurilor presei și
„eficacitatea activității sale”
stârnește îndoieli, cum se
constată în Raport. Și cum ar
putea fi altfel, din moment ce
Comisia constată că în Româ-
nia chiar și recomandările sale
sunt puse în aplicare selectiv:
„Prezenta evaluare arată că
România a pus în aplicare doar
unele dintre recomandările
Comisiei care vizau restabilirea
statului de drept și a
independenței sistemului judi-
ciar!” Așadar, răului făcut în
vara anului 2012 de atacurile
asupra statului de drept şi con-
tinuarea promovării unor
justiţiabili în funcţii de demni-
tate publică, presa le adaugă
erodările lente, dar sigure, ale
imaginii unor  instituții fie prin
ele însele, fie prin slujitorii lor.

Nimeni nu contestă
meritul presei de a fi de veghe,
de a fi scos la vedere o mulțime
de informații despre unele per-
soane politice al căror CV as-
cundea unele informații nu
prea onorabile, nu se contestă
atitudinea de prevenție
promovată prin presă, dar de
aici până la a sluji cu obediență
ridicolă cauza unei personalități
politice influente sau o anume
idee se poate vorbi despre o
adevărată abdicare de la pro-
priul statut al presei; ceea ce
de altfel Raportul MCV a ob-
servat și a sugerat doar în nu-
mele revenirii la normalitatea
așteptată de spiritul european
al presei într-un stat de drept
funcţional.

●
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Cotidianul „ADEVĂRUL’’ a deschis o dezbatere: „CE FACEM CU ROMÂNIA?’’Cotidianul „ADEVĂRUL’’ a deschis o dezbatere: „CE FACEM CU ROMÂNIA?’’

Corneliu
Florea

IIzbitoare vulgaritatea
cu care patronii acestui cotid-
ian bucureştean şi o parte din-
tre redactorii lefegii şi-au
intitulat dezbaterea, dovedind
continua poziţia anti-
românească, de blamare, dis-
creditare şi denigrare a
României şi Românilor. „Ce
facem cu…’’ este o întrebare
comună pentru lucruri şi
întâmplări cotidiene, mărunte,
nepotrivită când ne referim la
ţara a cărui cetăţeni suntem.
Fiind vorba despre o pretinsă
dezbaterea a situaţiei unui
popor, a unei naţiuni, consider
titlul nepotrivit, ofensator, iar
cei ce l-au proiectat sunt abso-
lut limitaţi intelectual,
educaţional, social  sau plătiţi
să umilească şi să defăimeze
încă din titlu.

Ce facem cu cloşca c-
o lăsat ouăle? Dumnezău ştie!
Ce facem cu porcu’ vecinului
că o intrat la noi în gradină ?
Să-l ia dracu’!  Ce facem cu aia
de la A4 că au pus VW_ul lor
pe locul nostru? Îl zgâriem cu
şurubelniţa! Ce facem cu fata
asta că ne face de râs în tot
Bucureştiul? O trimitem la
Bruxelles să-i meargă vestea
şi acolo! Ş.a.m.d, dragi
bucureşteni de la ’’ADE-
VARUL’’ acesta va este
adevăratul nivel  dacă  începeţi
o dezbatere cu un asemenea
titlu. Dar se pare a  fi doar o
dezbatere de umplutură de
pagini, de la o zi la alta, să vă
ţină atenţia trează, la datorie,
să blamaţi şi denigraţi, să-i
faceţi pe români să-şi pună
cenuşă în cap, să-i
depersonalizaţi până la
nepăsare, apatie şi să fiţi
fericiţi că  părăsesc România
sau că au ajuns la concluzia pe
care le-aţi infiltrat-o ani de zile:
sunt de nimic şi nu se mai
poate face nimic!!

Ştiu românii de ce nu
se mai poate face nimic?!?  Le-
o spuneţi tot voi, urmărind sce-
nariul primit: au greşit in istorie,
mai ales de la Întregirea
României!! Frumos scenariu,
bine ticluit, ţinteşte şi
nimereşte! Şi aduceţi  probe şi
martori: Radu  Ioanid    

Radu Ioanid  ştie ce
face din România, doar cu asta
se ocupă de când a plecat din
România, iar acum, ca invitat
la aceasta dezbatere, doctorul
în istorie şi filozofie, a spus: Is-
toria Romaniei moderne nu
poate fi despărţită de anti-
semitism  aşa cum se
intitulează interviul lui din
’’Adevarul’’ 26 ianuarie 2012.
ŞI?!?  Nu se desparte, nu se
desparte,  ce valoare mai are
în 2013 când de peste
şaptezeci şi cinci de ani evreii
de astăzi nu pot dovedi în faţa
unui tribunal liber un act con-
cret de antisemitism în Româ-
nia!! Faacta non verba. Cu
toate acestea setot bat  tobele
cele vechi şi perimate, de la un
colţ al pământului la altul, se
inventează noi ficţiuni ce să
menţină stare de vinovăţie
peste generaţii. În criză de
fapte concrete de antisemitism
în România caută cu detec-
toare speciale antisemiţii. Au
bani de propagandă. Este
adevărat, că şi în România, ca
peste tot în lume, a fost şi
există un grad de antisemitism,
care până în 1990 a fost din
amintiri şi dormita, dar au venit
echipa de la Holocaust Indus-
try  şi a sunat deşteptarea! Mă
întreb daca sunt fericiţi ca l-au
generat în mijlocul unui popor,
ce i-a primit creştineşte
văzându-i fugăriţi şi pribegi de
prin alte părţi, pentru ca apoi
să-şi despoaie binefăcătorii
prin exploatare perfidă. Acum,
în lipsă de acte şi fapte con-
crete de discriminare împotriva
lor au lansat propaganda neo-
antisemitismul şi  ’’holocaustul
în România’’, impunându-ne,

fără discuţii, comentarii, argu-
mente, să ne cerem scuze,  să
ne punem cenuşă în cap, să le
despăgubim averile plus taxă
de holocaust, calculată de ei,
pentru sute de mii de evrei şi
pe deasupra au cerut cetăţenie
românească cu pensii şi aju-
toare băneşti!! Paradoxul para-
doxurilor: evreii cer cetăţenia
unei ţări pe care o acuzi că a
declanşat holocaustul în lume!!
Pe  toate cele cerute le-au
primitde la ochlocraţia post
decembristă, şi nici aşa nu ne
lasă în pace!!

Dragii evrei din toată
lumea, mai lăsaţi-ne în pace,
acum aveţi ţara voastră, nu
mai este ca în urmă cu o sută,
două de ani când ne având
ţara făgăduită trebuia să
suferiţi prigoanele ca venetici.
În Israel, nu veţi suferi de anti-
semitism ca în Europa trecută,
acolo sunteţi cetăţeni liberi,
puteţi să faceţi o mare dez-
batere despre Ce facem cu Is-
raelul, o oază lipsită de
antisemitism dar în mijlocul
unui deşert ostil!! Nu aveţi
destule probleme cu vecinii?!
Trebuie sa ne vârâţi pe sub
uşă  evrei americani să latre la
români că sunt antisemiţi?
Oare nu era mai corect să-i
duceţi în Israel, să  vadă în ce
stare de alerta permanentă
trăiţi şi atunci ar fi văzut cu
adevărat cine, şi câţi, le sunt
duşmani!! Atunci, din Israel,
sunt convins că şi-ar fi cerut şi
ei cetăţenie românească pen-
tru siguranţă în caz de
manifestări  reale de  anti-
semitism!! Radu Ioanid,
sărmanul, este  limitat în
gândire şi orizonturi, o păpuşă
cu o singură melodie cu cheie
de la Holocaust industry  – sin-
tagma şi cartea aparţin profe-
sorului universitar evreu
Norman G. Finkesstein –  pe
care o cântă,  de douăzeci de
ani, cât îl ţine gura: romanii
sunt antisemiţi! E liber, scrie şi-
n Declaraţia Universală a

Drepturilor Omului. Numai,
românii nu  sunt liberi să se
apere împotrivaanti-romanis-
mului, fiindcă pentru ei
Declaraţia Universala a Drep-
turilor Omului a fost abrogată şi
în locul ei s-a introdus neo-
inchiziţia Secolului XX. Exem-
plific, citind interviul luminatului
şi justiţiarului doctor Radu
Ioanid; am constatat la
postările cititorilor că mai mult
de jumătate au fost refuzate
fiind neacceptabile, deci:
’’Everyone has the right to free-
dom of opinion and expres-
sion..’’ nu e la fel  pentru orice
fel de Radu… mă cheamă. În
România-UE să ai dreptul la
opinie trebuie să fii, întâi de
toate, supravieţuitor de holo-
caust sau descendent, euro-
pean occidental, minoritar
maghiar şi, ce mai rămâne, e
doar pentru lefegii români ai
celor dinainte. În acest context
pervertit de dezinformaţii şi
rea-credinţă,  nu se poate
forma o strategie de viitor pen-
tru România! De fapt, e clar, se
urmăreşte altceva.

Strategic, se
urmăreşte prin manipulare
insistentă dezmembrarea stat-
ului naţional român  până în
anul 2018!! Întâi le facem
regiuni şi pe urmă, vecinii sunt
poftiţi să-şi aleagă ce doresc,
Ipocritul Basescu, Boc slugă
ardeleana la UDMR, Ungure-
anu cu studii serioase în
ebraică, kicsi  Ponto sunt
înhămaţi de alţii la acest
proiect în doi timpi.  Şi cum Is-
toria Moderna a României pe
lângă antisemitism, pe care îl
plătim precum despăgubirile
de război faţă de URSS, e
plină, plinuţă şi de anti-
românism, în bună parte
datorită evreilor, lucru pe care
ochlocraţia de astăzi şi struc-
turile ei îl ascund sub preş, s-
ar putea ca regionalizarea şi
apoi dezmembrarea spre care
suntem împinşi, să se
împlinească. Un motiv în plus

de îngrijorare este şi faptul că
românii au fost puşi la punct şi
cu toleranţa!! Atât de
manipulaţi şi de dezinformaţi
au fost în legătură cu preceptul
de toleranţa în democraţie
încât au fost împinşi în
toleranţa fără prag şi limite:
care cum vine trebuie să
beneficiază de câtă toleranţă
vrea, precum odinioară în
casele de toleranţă, numai că
de data asta e pe gratis …

Am în faţă cele zece
pagini ale interviului doctorului
în filozofie şi istorie de la
Muzeul Holocaustului din
Washington  care s-a deplasat
la Bucureşti, bănuiesc pe chel-
tuiala cui, ca să-şi dea cu pre-
supusul ce e de făcut în
România, dar el a pedalat
numai pe antisemitismul
românilor. Verificaţi, este pub-
lic! Şi vorba lui Nenea Iancu
ne-am procopsit, am luat-o a
doua oară de la paş’opt,
aceiaşi placă de 23 de ani! În-
trebarea mea, de român
obişnuit, este: ce mai vor?

Toate câte le-au
pretins le-au primit, le primesc
cu vârf şi îndesat! Dacă vor un
al doilea stat israelian, de
rezervă, în România, nu e o
problemă se poate aranja cu
ochlocraţia şi cleptocraţia de la
Bucureşti, dar atunci trebuie
să-şi asume şi posibilele
riscurile reale, nu numai pe
cele  supra expuse de 23 de
ani, fără nici un caz concret în
acest timp. Ceea ce mă
uimeşte pe mine este că în
România se refuză o dez-
batere amplă, în public şi mass
media, care să pună în balanţă
dreapta, numai cu argumente,
antisemitismul românilor si
anti-românismul evreilor. De ce
evreilor şi elitelor dâmboviţene
le e frică să dezvelească
adevărurile? Cât va mai con-
tinua mass media din România
cântatul în strună la
orchestrările  evreişti??

●
Homosexualii lui Remus Cernea și ai altor LGBT-iști politici la Muzeul Țăranului Român…!Homosexualii lui Remus Cernea și ai altor LGBT-iști politici la Muzeul Țăranului Român…!

Romeo
Tarhon

MMizerabil, subversiv,
imoral, scandalos, anti-româ-
nesc…! Aflu cu stupoare că
Muzeul Țăranului Român a ac-
ceptat, probabil sub presiuni
politice și prin șantaj de buget
de la nivelul șefului Guvernului
și al consilierului de lângă fun-
dul lui, Remus Cernea, ca pe
parcursul lunii februarie să
găzduiască manifestărilor
minorităților sexuale sub
genericul „Luna Istoriei LGBT.”

Încă o redută a
moralității creștine și a
tradiționalismului sănătos, orig-
inar, este luată cu asalt de
hoardele denaturaților și
deviaților mucenicului  Remuci
(!) Cernea, parvenitul politruc
promovat în postura de con-
silier personal al  premierului
Victor Ponta ca urmare a unor
mai vechi planuri și mașinațiuni
avându-i drept sforari strategi
pe Viorel Hrebenciuc, Sorin
Roșca Stănescu, Adrian
Năstase, Dan Voiculescu, Cos-
min Gușe & co. Care au vizt ca

prin soiosul personaj fabricat
drept cvasiemanație a tinerei
generații moderniste, aparent
rebele, să creeze un efect de
magnet de mase prin
atragerea precum a unei pilitiru
de fier  a cât mai multor adepți
a acăror busolă funcționează
defectuos ca urmare a
schimbării polilor magnetici ai
moralității și valorilor într-o
lume  în  plină decadență.

De fapt se continuă un
plan diabolic, bine construit,
care a demarat prin aruncarea
pe piața imposturii politicianiste
în cursa prezidențialelor din
2009 a acestui personaj
malefic, artificial, sintetic, nici
măcar exotic și în nici un caz
reprezentativ pentru tinerii
români. Atrag atenția de mai
muți ani asupra produsului
Remus Cernea care
manevrează rețelele de so-
cializare, indexându-l și de-
mascându-l pentru nocivitatea
asupra unei întregi generații
ușor de degenerat(!)… Nu a
fost de mirare că, în urma unor
polemici cărora nu le-a putut
face, pierzându-și curând con-
trolul, ”băieții” din umbră ale

serviciilor, responsabili cu
monitorizarea socializării pe
net, aflați la butoanele de
comandă ale rețelei facebook,
mi-au dezactivat contul și au
interpus un scut electronic prin
care, doar și utlizarea de către
mine a numelui ”Remus
Cernea”, prin alte conturi, să
fiu blocat automat. Așa se
lucrează…

Cernea este un  per-
sonaj periculos, trufaș, per-
vers, o unealtă a breaslei
oculte de confecționeri de mar-
ionete destinate teatrului am-
bulant de țăndărei și țăndărici
pe care evoluează în plină as-
censiune însuși Pinocchio-
Ponta, păpușoiul (!)  meșterit și
tras de sfori de către strategii
bătrânului Geppetto-Iliescu și
adus în scenă de către mari-
oneta acestuia fabricată la
prima mână, Adrian Năstase,
acum la zdup pentru că, deși
de lemn, a năzuit la putere și
libertate de manevre urcându-
i-se la capul lui de scândurică.
Cei care i-au conceput, i-au
cioplit din lemnul epocal și i-au
pus să joace roluri principale,
au fabricat și numeroase fig-

urine și figuranți care să
acopere diferitele domenii.

Pe Remus Cernea, un
soi de Lady Gaga în varianta
masculină, păroasă, l-au in-
ventat și confecționat cu
scopul de a întruchipa un sim-
bol de emanat al maselor non-
conformiste de tineri, spre a le
controla, de fapt, mișcările,
tendințele, aspirațiile, psiholo-
gia, ideologia… Pentru a-i in-
ocula și contamina, cei mai
vulnerabili fiind, din păcate,
tinerii asupra cărora apasă
toate vicisitudinile unei
societăți siluite, supuse inver-
sionismului cultural, axiologic,
etic, ca urmare a importului
nesăbuit de vicii pentru comer-
cializare și consum în masă și
ca urmare a propagandei agre-
sive a cultului inculturii, a com-
portamentului demonic, a
practicii sexului liber cu ingre-
diente de tot felul, de la jucării
sexuale și alcool în exces până
la droguri deosebit de nocive,
a expunerii publice impudice, a
depravării contagioase și altor
eschibiții  care aparțin domeni-
ului sugestiilor colective cu
scopul manipulării prin falsă

libertate de decizie și supunere
a propriului corp fizic și mental
– dar de la Dumnezeu, uti-
lizându-se elemente științifice,
moderne, perfide, psiho-so-
ciale de dirijism și conducere a
maselor.

Or, văzând că însăși
ființa noastră națională
conservată de milenii, diluată
spiritual în patromoniul nostru
etnic și impregnată în sim-
bolostica tradițională, este
sfidată, agresată și pângărită
de mințile bolnave ale manipu-
latorilor unor astfel de parade
publice chiar în leagănul istoric
al culturii românismului creștin,
trag iar și iar semnalul de
alarmă asupra  celui mai
distrugător, ucigător fenomen:
blasfemia neîngrădită! Soci-
etatea civică trebuie să opună
rezistență, să dezaprobe, să
condamne public autorii, să
împiedice astfel de manifestări.

●



4 Tichia de politician

Proclamația de la Alba Iulia nu este izvor de drepturi pentru maghiari!Proclamația de la Alba Iulia nu este izvor de drepturi pentru maghiari!

Ion
Coja

DDe ani de zile, propa-
ganda iredentistă udemeristă a
găsit un cal de bătaie acolo
unde te-ai fi așteptat mai puțin:
Proclamația de la Alba Iulia!
Chipurile, articolul 3, alineatul
1 din proclamație nu a fost 
pus în aplicare, iar ei,
propagandiștii separatismului,
cer cu insistență să fie respec-
tat întocmai!… În caz contrar,
udemeriștii se consideră în
drept să ceară orice, inclusiv
separare teritorială între
români și maghiari, chiar și în
interiorul granițelor românești!
În acest context, nesupunerea
civică va fi primul pas pe calea
care poate duce chiar și la con-
fruntare armată, militară!…
Udemeriștii n-o exclud deloc,
drept care se și pregătesc pen-
tru așa ceva.

O spunem de la bun
început: Indiferent de ceea ce
scrie în acel atât de des invo-
cat articol 3, trebuie spus și
știut că, prin natura sa, textul
Proclamației nu poate fi un
izvor de drepturi pentru
maghiari! Și iată de ce:

1. Proclamația nu este
un contract între români și
maghiari. Nu am bătut palma
unii cu alții, români și maghiari,
România și Ungaria! Eu n-aș fi
împotrivă să batem palma
măcar acum, în zilele noastre.
Aceasta ce ar însemna? Ar
însemna, mai înainte de toate,
ca Ungaria să recunoască
Unirea de la 1 Decembrie
1918, să recunoască valabili-
tatea Proclamației de la Alba
Iulia. Ceea ce nu s-a întâmplat
în fapt niciodată. La Trianon,
guvernul ungar a semnat vi
coactus tratatele de pace. Și-a
rezervat dreptul să le conteste
oricând, așa cum au și făcut la
Viena, în 1940! Așteaptă mo-
mentul propice ca s-o facă din
nou! Au ceva șanse, cu clasa
politică pe care o avem în mo-
mentul de față…

Așadar, nu poți invoca
un text a cărui valabilitate nu o
recunoști! Acel text ar putea
căpăta oarecare putere de act
legislativ, măcar pe plan moral
(sic!), dacă i-ai recunoaște val-
abilitatea.

Așadar, frați maghiari,
dați și voi o declarație solemnă
de acceptare a Proclamației de
la Alba Iulia, așa cum a făcut
minoritatea germană din Tran-
silvania, de pildă, și mai stăm
de vorbă cu textul Proclamației
în față!

2. Proclamația de la
Alba Iulia a fost un act politic, a
consfințit un nou raport de forțe
între Budapesta și București,
conform cu încheierea pe care
a avut-o Primul Război Mon-
dial: unii l-au câștigat, alții l-au
pierdut. Noi, românii, am făcut
parte din grupul învingătorilor,
ungurii s-au numărat printre
învinși. De când lumea pacea
instituită după un război
modifică asemenea raporturi.
În plus, pentru prima oară în is-
torie, pacea de după
încheierea Marelui Război a
încercat să fie o pace justă,

care să aplice și anumite prin-
cipii de justiție, recunoscând
popoarelor dreptul la autode-
terminare, ignorat sistematic
până atunci. În temeiul acestui
drept, mai presus decât în
temeiul victoriei militare, Tran-
silvania și alte ținuturi
românești au decis unirea cu
România, cu Patria Mamă!
Unirea de la Alba Iulia a fost,
mai presus de orice, un act de
justiție, pe toate planurile: de-
mografic, istoric, economic,
politic.

3. Proclamația de la
Alba Iulia nu este un text
legiuitor, nu are caracter de
lege! Ci doar consemnează o
realitate nouă, ce urma să fie
detaliată prin legi emise de un
corp legiuitor ad hoc constituit.
Adunarea de la Alba Iulia nu
era parlament. Ea avea putere
de decizie într-o singură
chestiune, ca la referendum:
ruperea Transilvaniei de Im-
periul Habsburgic. Gestul re-
spectiv devenise cu putință, ba
chiar se impunea logic,
deoarece imperiul respectiv,
impropriu numit și Austro-Un-
garia, nu mai exista!

4. Proclamația de la
Alba Iulia promitea re-
spectarea drepturilor pe care le
pot avea minoritățile etnice! În
principiu, ideea era că românii
nu voiau să-i facă pe alții să
sufere nedreptatea și abuzurile
de care au avut parte ei înșiși,
românii, vreme de secole! Ce
putea fi mai frumos?!

Udemeriștii au de-
scoperit, după 1990, că noi nu
am fi respectat aceste promisi-
uni și ne bat acum obrazul…
Ca oameni de onoare ce sun-
tem, trebuie să examinăm cu
toată seriozitatea asemenea
imputație! Da, e adevărat,
proclamația nu este (încă?) un
contract, cu două părți anga-
jate prin semnătură să-l re-
specte. Este un act unilateral,
o promisiune! Iar această
promisiune s-a făcut într-un
anumit context, pe care nu-l
putem ignora! Acest context
înseamnă Europa și
democrația (nouă) care se in-
stituia în viața politică
internațională. Vreau să spun
că problema drepturilor mi-
noritare, versus drepturile
populației majoritare, nu era o
chestiune de dispută numai
între români și maghiari, între
românii majoritari și minoritarii
din România! Ci pe plan euro-
pean s-a urmărit instituirea
unei politici și a unei legislații
echitabile, corectă pentru toate
părțile implicate. Principiile
enunțate de politicienii eu-
ropeni au creat un context ju-
ridic din care România nu se
putea exclude. Și nici nu ținea
s-o facă! Aceste norme juridice
au devenit obligatorii și pentru
România! Le-a respectat
România?

Trebuie spus foarte
clar: România se numără
printre țările cele mai gen-
eroase în materie de re-
spectarea drepturilor acordate
de normele europene
minorităților etnice. Ba chiar,
luând aminte la Proclamația de
la Alba Iulia, putem constata că

românii și-au arătat disponibil-
itatea de a oferi mult mai mult
decât s-a decis până la urmă,
pe plan internațional, că ar tre-
bui să fie drepturile minoritar-
ilor. Această normă europeană
în materie trebuia respectată,
lumea internațională, a cance-
lariilor și a instituțiilor
internaționale cu vocație în
acest domniu supraveghează
atent fiecare țară, fiecare gu-
vern. Nu se admite niciun fel
de discriminare. Nota bene:
nici măcar discriminare
pozitivă! Adică nu se admite,
nu este agreată acordarea de
drepturi mai multe și mai mari
decât cele îndeobște accep-
tate și practicate în Europa!

Am încercat să-i fac
pe unii interlocutori maghiari să
înțeleagă că dacă noi, românii,
am accepta toate pretențiile
udemeriste și le-am satisface
întocmai, ne-am pune în cap
toată Europa! Ar fi un abuz în
defavoarea populației ma-
joritare, împotriva intereselor
naționale și statale firești, care
ar putea declanșa, prin puterea
exemplului, a precedentului
creat, un val de tulburări în mai
toate țările europene! Cam
toate țările din Europa ar fi tul-
burate de ivirea unor mișcări
iredentiste, separatiste. Așa se
face că nicăieri, în nicio
capitală a lumii, la nicio
instituție internațională
serioasă, Ungaria nu găsește
azi vreun sprijin pentru politica
ei fantezistă de reconstituire a
ceea ce oricum n-a existat
niciodată: Ungaria Mare, recte
Ținutul Secuiesc.

Chiar dacă prin șantaj
și mituire, prin trădarea clasei
noastre politice, a falșilor noștri
lideri gen Petre Roman sau
Emil Constantinescu, guvernul
României ar ceda pretențiilor
udemeriste și le-ar satisface
toate doleanțele, Uniunea
Europeană ar interveni ea, ar
sancționa și ar împiedica pro-
ducerea unor astfel de abateri
de la litera și spiritul legislației
europene. De data aceasta,
iată, minune mare!,
apartenența la Uniunea
Europeană ne este de folos,
căci pune zăbală disponibilității
guvernanților noștri de a trăda
interesele naționale cele mai
elementare… N-au nicio limită,
nemernicii…

Da, a recunoscut lid-
erul udemerist de la Covasna,
președinte de Consiliu
Județean, într-o emisiune
recentă la Antena 3: vrem au-
tonomie teritorială, așa cum
mai există în Europa!
Bunăoară în nu știu ce insulă
din Finlanda, locuită de câteva
sute de etnici suedezi!… Se-
cuii sunt și ei tot o insulă, de et-
nici alogeni, în oceanul
românesc… De ce nu am
aplica în România modelul fin-
landez? Răspund: printre al-
tele, pentru că suedezii de pe
acea insulă nu contestă statul
național finlandez, nu cer ca
Finlanda să fie declarată stat
multinațional, așa cum cere
UDMR! Iar mai presus de
toate, pentru că de-a lungul is-
toriei, acei suedezi au dat
numai dovezi de loialitate față

de țara, poporul și statul care
le-a dat găzduire! Unde-i loial-
itatea maghiară față de români,
a maghiarilor din România, a
Budapestei?!… Unde-i buna
vecinătate dintre noi și un-
guri?!…

…Am lăsat la urmă
problema cea mai serioasă! M-
am întrebat de multe ori de ce
au fost românii atât de
generoși în promisiunile făcute
la Alba Iulia?

În general, cum știe
toată lumea, așa suntem noi,
românii, față de străini:
bucuroși de oaspeți,
îngăduitori, săritori la nevoie,
darnici, creduli. Nu intru în de-
talii, las pentru altă dată
dovezile că suntem chiar fraieri
de buni, mai ales cu cine nu
merită!…

Reamintesc că
participanții la Marea Adunare
de la Alba Iulia erau români din
toate ținuturile românești su-
puse până atunci Imperiului
chezaro-crăiesc. Dintre acești
români se știa că mulți vor
rămâne totuși dincolo de noile
fruntarii de Vest ale României.
Între aceste granițe și Tisa, dar
și dincolo de Tisa, până pe
malurile Balatonului, trăiau
circa 500.000 de români care
rămâneau în afara Țării. Dacă
Puterile Aliate și-ar fi respectat
promisiunile făcute în 1916, iar
noua graniță de vest a
României ar fi fost pe Tisa, așa
cum ar fi fost drept, cea mai
mare parte dintre acei români
și-ar fi aflat locul cuvenit alături
de ceilalți români din Țară. Ar
mai fi rămas în afara granițelor
numai românii de dincolo de
Tisa, în număr apreciabil și
aceștia… Dar n-a fost să fie!

La 1 Decembrie 1918
se știa care vor fi hotarele de
Vest ale României Mari. Mă în-
treb dacă liderii românimii
ardelene care au scris
Proclamația de la Alba Iulia nu
cumva au fost așa de generoși
în oferta lor pentru că s-au
gândit și la românii din vi-
itoarea Ungarie, țară care
reapărea pe harta Europei
după patru secole de
inexistență! Românii aceia de
mare ispravă de la 1 Decem-
brie 1918 au intenționat ca
între noi și unguri să se
stabilească o normală reci-
procitate, pe principiul
străvechi „ce ție nu-ți place al-
tuia nu face!” Ideea a fost ca
drepturile pe care le acordăm
noi minorităților etnice din
Transilvania, din România,
aceleași drepturi să le
recunoască și Ungaria pentru
minoritari, pentru românii din
Ungaria în mod deosebit!…

Ce s-a întâmplat cu
românii din Ungaria este o
problemă pe care Budapesta și
scula ei numită UDMR se fer-
esc s-o aducă în discuție. Mă
întreb cu ce și cât plătește Bu-
dapesta pentru ca guvernanții
români de azi, clasa politică,
așa zișii noștri comentatori
politici, să tacă și ei prelung pe
acest subiect: care este soarta
și statutul românilor din Un-
garia? Cred că invocarea și de-
mascarea situației în care au
ajuns românii din Ungaria

închide orice discuție și
pretenție la autonomie
ungurească pe teritoriul
României. Dar nu trebuie să ne
mulțumim cu atât și măcar
acum, în al 12-lea ceas,
(1)   să ridicăm cu toată tăria
problema românilor din Un-
garia!
(2)   Budapesta trebuie să dea
socoteală în fața opiniei pub-
lice internaționale de ce s-a în-
tâmplat cu românii din Ungaria!
(3)   Iar românii
deznaționalizați de regimul
șovin de la Budapesta pot fi și
trebuie readuși la conștiința
românească!

Vorbesc cu toată seri-
ozitatea! În această chestiune
ne putem inspira din
experiența udemeristă,
maghiară! Budapesta nu s-a
sfiit să inventeze povestea cu
maghiarii din Moldova, să in-
voce maghiaritatea atât de
discutabilă, nicicum dovedită, a
catolicilor din Moldova și să
declanșeze după 1990 o vastă
operațiune de „recuperare” a
acestor pseudo-maghiari, pen-
tru care a cerut și a obținut
sprijin internațional! Ba chiar și
susținere în bugetul României!!
Asta în vreme ce existența
celor aproape 500.000 de
români în Ungaria anului 1919
este o certitudine de nimeni
contestată. Dar nici nimeni nu
mișcă un deget, nu spune o
vorbă pe acest subiect! Ne
bate bunul Dumneazeu dacă
vom continua să ignorăm
soarta unor frați de-ai noștri
care trăiesc de atâta vreme
sub teroarea șovinismului de
stat maghiar!

În fața obrăzniciei ude-
meriste, tot mai agresivă, 
se impune o reevaluare
bărbătească a întregului con-
tencios româno-ungar
(maghiar), fără menajamente
și fără complexe! Intră în
această discuție și arhiva Tran-
silvaniei furată de autoritățile
ungare când au părăsit Tran-
silvania, în toamna anului
1918. Nu mai vorbesc de
genocidul din perioada sep-
tembrie 1940 – octombrie
1944. Sau de trimiterea pe
front în linia întâi a militarilor
maghiari de etnie românească.
Cu aceeași menire anti-
românească a fost și partici-
parea comuniștilor maghiari la
crimele din timpul „holocaustu-
lui roșu”. Și multe altele!…

Nu putem pune nicio
nădejde în actualii guvernanții,
nu avem a ne aștepta la nimic
bun din partea lor! Ci e cazul și
momentul ca societatea civilă,
mediul academic și universitar
în primul rând, înțelegându-și
menirea și datoria, să intre în
acțiune! Și împreună să forțăm
guvernul să treacă și el la
acțiune! Să internaționalizeze
situația de genocid etnic la
care românii din Ungaria sunt
supuși de aproape un secol!
Secol în care în Europa au
răsunat numai vocile propa-
gandei mincinoase a Bu-
dapestei iredentiste! 

E timpul să se audă și
răspunsul nostru, un răspuns
corect, complet și răspicat!

●



Ghimpele Națiunii

Pe mâna cui lăsăm revizuirea?!Pe mâna cui lăsăm revizuirea?!

Cezar 
A. Mihalache

NN-ar fi o dramă dacă
şeful comisiei de revizuire a
Constituţiei nu ar fi jurist…
Nu ar fi bai nici dacă la şefia
acesteia ar fi numit un per-
sonaj care a tras de anii de
facultate mai rău decât un
„dorel” de la şcoala
muncitorească. Tragic ar fi
ca şeful comisiei unei re-
vizuiri constituţionale ce va
include şi felul de reorgani-
zare administrativ-teritorială
să fie tocmai preşedintele
uneia dintre formaţiunile
care au tras asiduu la pro-
movarea şi implementarea
pretenţiilor maghiarimii
politice. Am trece poate cu
vederea şi acest lucru dacă
ar fi vorba de acţiuni ce
aparţin trecutului, dar, 
în condiţiile în care
formaţiunea cu pricina a re-
cidivat în înjunghierea fiinţei
româneşti chiar în preajma
dezbaterilor privind şefia
„politică” a adunării care
vrea să dea o nouă
constituţie ţării, lucrurile nu
mai pot fi ignorate.

Şi nu nu putem con-
sidera ca fiind o stranie

coincidenţă faptul că prop-
unerea premierului Victor
Ponta de a-l pune pe
preşedintele PNL în fruntea
comisiei de revizuire, o re-
vizuire a legii supreme pe
care maghiarimea politică o
aşteaptă de 23 de ani pen-
tru a putea haşura ţara în
regiuni şi structuri autono-
miste, a fost făcută la doar
câteva zile de la sprijinul dat
de liberalii UDMR-ului pen-
tru noi agresiuni împotriva
românilor. Pentru că tocmai
partidul celui propus şef de
comisie a sprijinit im-
punerea la Târgu Mureş a
plăcuţelor în limba maghiară
şi pe şcolile primare.

Nu le mai ajungeau
facultăţile private maghiare
ori liceele maghiarizate! Nu
se mai mulțumeau doar 
cu schimbarea numelor
străzilor ori cu plăcuţele bil-
ingve! Nici procesul de
înscripţionare a primăriilor
din „ţinut” în maghiară nu le
mai este îndeajuns. Iar
după retrocedarea imo-
bilelor în care fiinţau şcoli
româneşti, acum vor să
tăblițe în maghiară şi pe
scolile rămase, ducând pro-
cesul de maghiarizare la
nivelul ciclului primar

Astfel, Consiliul

Local Municipal Târgu
Mureș a aprobat, graţie vo-
tului dat de consilierii PNL,
hotărârea privind am-
plasarea placuţelor bilingve
pe clădirile instituţiilor de
învăţământ preuniversitar!
O înfrăţire a liberalilor cu
maghiarimea politică prin
care s-a mai făcut un pas în
procesul de deromânizare şi
maghiarizare din Ardeal.

Şi, chiar dacă
aparent a făcut o impresie
bună prin reacţia promptă
la adresa impertinenţei
autorităţilor de la Budapesta
dar şi a declarațiilor am-
basadorului Ungariei la
Bucureşti, care cere fie am-
plasarea „steagului” secui-
esc (în fapt, o cârpă mizeră)
pe clădirile oficiale ale Stat-
ului Român, fie chiar re-
scrierea Articolului 1 din
Constituţie, nu trebuie să
uităm că premierul este cel
ce şi-a ales „colaboratorii”
pe care se bizuie acum. Pe
avocatul criminalilor din De-
cembrie 89, Gyorgy Frunda,
dar şi pe preşedintele unui
partid care, departe de „cen-
tru”, se dovedeşte tot 
mai devotat intereselor
maghiarimii.

Pe astfel de person-
aje se bazează premierul în

săvârşirea regionalizării
României…

Un proces pe care
Victor Ponta îl zoreşte. Pen-
tru că, deşi alegerile recente
din localităţile rămase fără
primarii care au câștigat
între timp mandate de par-
lamentari, au demonstrat că
USL este încă „pe val”, lu-
crurile nu vor ţine totuși o
veşnicie. O spun teori-
ile politice: indiferent de
dejamăgirile, gafele şi
promisiunilor neonorate,
marele câştigător îşi va
menţine trendul cam o
jumătate de an. Periodă în
care, și dacă i-ar spolia la
sânge pe români cu taxe și
impozite, USL va fi tot în
frunte. Într-o marjă de şase
luni dată de procesul de de-
sprindere a electoratului de
votul dat, de conştienizare a
minciunii şi manifestarea
curajului de a rupe limitele
acestei încrederi. Apoi, când
se va împlini „sorocul”,
tăvălugul va fi nimicitor. Or,
limita de „siguranţă” a USL-
ului se va dezagrega chiae
în lunile de toamnă, de
aceea referendumul tre-
buind realizat cel târziu în
octombrie.

Cum va „presta”

Crin? Probabil va veghea ca
lucrurile să nu fie tergiver-
sate. Pentru a respecta ter-
menul lui Ponta, comisia va
trebui să meargă „unsă”, iar
un „simplu” jurist pe post de
şef al comisie s-ar putea
împiedica de orice virgulă…
În plus, și presa va trebui
ţinută cât mai departe.
Ameţită, trimisă după fumi-
gene, refuzată în dreptul ei
de informare. Şi cine ar fi
mai potrivit decât Crin? Cel
ce exersează deja, prin
bobârnace date acum pre-
sei pentru a nu da impresia
unei bruşte distanţări când
comisia va începe să lu-
creze, un limbaj arţăgos .

Şi nu este deloc
puţin probabil ca, exersând
printre rândurile intenţionat
traduse greşit din „tezele”
Europei cu privire la mogulii
de presă, şi nu presei în
sine, puterea să-şi ac-
centueze ripostele faţă de o
presă prea băgăcioasă. Într-
acolo ţintesc şi tunurile CNA
care trag spre impunerea
unor noi reglementări în au-
diovizual, dar şi pentru 
încorsetarea presei elec-

tronice!

●

Alungarea lui Dumnezeu!Alungarea lui Dumnezeu!

Al. 
Stănciulescu-Bârda

EE mult de atunci și
parcă a fost ieri! Vechile docu-
mente și istorii ne vorbesc de
vremurile când oamenii Îl so-
coteau pe Dumnezeu mult mai
prezent în lume decât astăzi.
Mii de ani, Dumnezeu a fost
socotit stăpânul absolut al
lumii, al popoarelor, al țărilor și
al făpturilor. Pe vremea aceea,
poporul nu era o ,,turmă” bună
de muls de o clasă politică
oarecare, ori de un stăpân sau
altul, indiferent de funcția pe
care o ocupa. Poporul era o ca
o ființă  mai mare, alcătuită cu
știrea și cu voia lui Dumnezeu,
menită să împlinească în isto-
rie o anumită parte din planul
lui Dumnezeu cu lumea.
Poporul avea un rost, o
menire, un ideal înscris în
Cartea Veșniciei lui Dum-
nezeu. Fiecare popor primea,
la zămislirea lui, un înger sau
un arhanghel ocrotitor din
partea lui Dumnezeu. La jude-
cata de la sfârșitul veacurilor,
judecata universală, nu vor fi
judecați numai oamenii ca indi-
vizi, ca persoane, ci și
popoarele. Poporul apărea în
istorie, își juca rolul pe care i-l
destina Dumnezeu și apoi
dispărea din istorie. Că își îm-
plinea sau nu menirea, asta
rămânea să fie judecat la
sfârșitul veacurilor.

Conducătorul statului
din vremea aceea nu putea să
fie decât cel ,,uns” de Dum-
nezeu, cel ce ,,prin mila lui
Dumnezeu” primea mandatul

de a conduce ,,poporul lui
Dumnezeu”. Toate docu-
mentele domnești, inclusiv ale
vechilor cancelarii domnești
românești, au această formulă
sau una asemănătoare, dar
care îmbracă aceeași credință,
aceeași concepție: ,,Eu,
Mircea/Mihai/Ștefan, prin mila
lui Dumnezeu, domn al Țării…”
Așadar, domnul se smerea din
start, dintru început. El avea
conștiința că va fi în fruntea
poporului atâta timp cât va
vrea Dumnezeu, atâta timp cât
va face voia lui Dumnezeu.
Judecățile și hotărârile el le lua
cu conștiința că vorbea ,,în nu-
mele lui Dumnezeu”, nu în
nume propriu. Avea, ce-i drept,
un ,,divan”, adică un grup de
sfetnici cu care se consulta,
dar ultimul cuvânt îl avea dom-
nul. Când pornea la luptă, el
apăra pământul dăruit de Dum-
nezeu poporului care i-a fost
încredințat. În luptă participau
și trimișii lui Dumnezeu, îngeri
și arhangheli. Dacă ieșea vic-
torios, însemna că  Dumnezeu
S-a îndurat de neamul acela și
i-a dat victoria. Nu era victoria
domnului sau a poporului, ci
victoria lui Dumnezeu, a
Binelui asupra Răului. Dum-
nezeu agrea războaiele de
apărare, nu pe cele de
cucerire. În cazul în care era
atacat un alt popor, o altă țară,
faptul trebuia să aibă tot o
motivație religioasă: fie se re-
cupera o bucată de pământ
ruptă din trupul țării cu oare-
care timp înainte, fie se
răspândea credința religioasă
la cei care aveau altă credință
sau erau, pur și simplu, păgâni.
Musulmanii ajunseseră una

dintre forțele cele mai puter-
nice din lume la un moment
dat. Cucereau țară după țară și
popor după popor, fiindcă ei
răspândeau astfel religia
musulmană și ,,salvau” pe cei
cuceriți de la pieire. Ei luptau
pentru Alah și în numele lui
Alah, iar cuceririle i  le închinau
lui Alah. Că se făceau uneori și
greșeli uriașe, e foarte
adevărat.  Și europenii au ple-
cat la luptă pentru eliberarea
Locurilor Sfinte din Palestina,
convinși că Dumnezeu îi va
ajuta. I-a ajutat Dumnezeu
până la un anumit punct, dar
de multe ori cruciații au uitat
pentru ce plecaseră de acasă.
Așa, bunăoară, unii n-au mai
ajuns la Ierusalim, ci au cucerit
Constantinopolul și o parte din
Imperiul Bizantin. Altădată,
entuziasmați de cauza
măreață, europenii și-au trimis
copiii la luptă, organizând o
cruciadă a copiilor. I-au luat
turcii ca pe o turmă de miei, i-
au crescut, i-au educat în
legea lor, i-au făcut spahii și
ieniceri și i-au trimis apoi în Eu-
ropa să lupte împotriva
părinților și fraților lor!

Soldații care luptau în
vechime într-un război, luptau
pentru o cauză religioasă în
primul rând. Pentru ei domnul
sau împăratul  erau ,,unșii” lui
Dumnezeu. Eu luptau pentru
Dumnezeu în primul rând. Lup-
tau să apere pământul dăruit
de Dumnezeu acelui popor,
pământ în care era sângele și
oasele străbunilor; luptau pen-
tru ca să-și apere familiile și în
primul rând copiii, care erau tot
darul lui Dumnezeu; luptau
pentru ca să apere bisericile,

care, de fapt, erau ,,casele lui
Dumnezeu” pe pământ.
Soldații japonezi intrau în ra-
chetele cu care erau lovite
obiectivele dușmane și le diri-
jau până la țintă. Pur și simplu
se sinucideau, dar alegerea
pentru o asemenea misiune
era o mare cinste și  cei mai
mulți doreau s-o primească.
Era sacrificiul lor pentru
împărat, iar împăratul era trim-
isul lui Dumnezeu pe pământ.
Cel care murea în război era
un martir și mergea direct în
locul de fericire de după
moarte, rezervat sfinților și pri-
etenilor lui Dumnezeu.

În momentul în care s-
a trecut de la această conduc-
ere și concepție numită
teocratică (=conducere de
către Dumnezeu) la conduc-
erea democratică (=conduc-
erea poporului), lucrurile s-au
schimbat. Poporul, cu o mân-
drie și o ambiție luciferică, a
luat locul lui Dumnezeu în isto-
rie și în viață. El și-a ales
conducătorii, el a hotărât totul.
Divanul a fost înlocuit cu parla-
mentul, legile au fost ale
poporului și numai ale lui. Țara
a devenit un bun oarecare, din
care se pot înfrupta toți cei
care se pot sustrage legilor,
care poate fi vândută dacă
este cazul. Bogățiile țării au de-
venit niște mărfuri de piață,
care pot fi exploatate și jefuite
fără frică de Dumnezeu; 
armata a devenit ,,de
profesioniști” salarizați,
angajați ca orice muncitori la o
firmă oarecare. ,,Participarea
la război” a devenit obligație de
serviciu, înscrisă în fișa postu-
lui militarilor. Poporul însuși  a

pierdut conștiința unei misiuni,
pe care i-a dat-o Dumnezeu în
istorie.  ,,Domnul” este ,,pro-
dusul maselor”, un funcționar
cu un salariu mai bun, pe care
acestea îl aleg la oarecare in-
tervale de timp. Domnul nu mai
are nimic sfânt în el, poate să
fie orice lichea, important este
să aibă mai multe voturi decât
contra-candidații săi. Cum vo-
turile se pot măslui, se pot fura,
iar rezultatele se pot schimba
după cum vrea puterea,
înțelegem cât de sănătoasă
este alegerea. Se poate
renunța la valorile sfinte ale
neamului, precum istoria, reli-
gia, limba, portul, cântecul,
conștiința de sine ca popor,
sau acestea se pot păstra ca
,,particularități etnice”. Oricum,
țara trebuie să se înscrie în
procesul de ,,globalizare” sau
mondializare, astfel că se va
ajunge într-un final să nu mai
fie țări, popoare de sine
stătătoare, cu conducători și
guverne proprii, ci toată
populația globului să formeze
un singur popor, în fruntea
căruia să fie un ,,guvern” mon-
dial, al cărui domn sau prim-
ministru să fie dracu.  Mai
mare ispravă a lui Scaraoțchi
decât asta, zău că nu s-a mai
văzut în istoria omenirii!

Cât mai este vreme și
Dumnezeu mai are răbdare, ar
fi bine ca lumea să se
trezească la realitate și să facă
ce se mai poate face într-al
douăsprezecelea ceas!  Dum-
nezeu să ne ierte!

●


