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„Don Quijote credea că morile

de vânt sunt uriaşi. 

Oamenii de rând cred că uriaşii

sunt mori de vânt!” 

- T. Maiorescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Dacă nu poți fura, împrumută!Dacă nu poți fura, împrumută!

Cezar 
Adonis Mihalache

PPonta pare tot mai
mult un copil de școală
specială care tocmai a dat
iama în pușculița „familiei”,
poporul român, care l-a
adoptat cu bună credință!
Întreg comportamentul lui
pare oarecum „întârziat”, iar
faptul că vicepreședintele
SUA s-a grăbit să solicite o
discuție pe firul roșu cu
președintele României, la
câteva ore după încheierea
întrevederii cu premierul
Ponta, ar trebui să ne ridice
câteva semne de întrebare.
Să-l fi sunat oare pe Traian
Băsescu să-i confirme că,
într-adevăr, Victor Ponta
este un reprezentant oficial
al Statului Român ori pentru
a-i garanta „seriozitatea”
proiectelor pe care acesta
le-a avansat fără nici un
mandat?!

Și totuși, simpla
lăfăială turistică pe la
unchiul Sam, cu o poză
oficială și o mașină de
însoțire de la Chevron, nu i-
a fost suficientă premierului
plagiator! Drept urmare,
chiar dacă nu avea nici un
mandat, și nici nu 
a informat Parlamentul de-
spre intențiile sale, „Pepe-
lea” s-a dus să efectueze și
o „tragere” financiară de la
Banca Mondială. Iar aidoma
unui mojic scăpat de la
troaca din cotețul de chirpici
la strachinele de lux ale
guvernării, „Viorel” s-a înfipt
cu lăcomie în tot ce a găsit.
Și a luat dintr-o dată mai
mult decât vechii guvernanți
în două-trei mandate! Și
‘geaba ne liniștește el acum
că vom plăti acest împrumut
abia peste 18 ani! Pentru că
țara e înrobită și acum, și
așa va fi și peste un an,
cinci sau peste două
decenii.

Pesemne, cei de la
Banca Mondială i-ar fi dat
împrumutul chiar și cu o
scadență de 30 de ani.
Adică, exact cât le trebuie
„investitorilor” să exploateze
tot ce se găsește prin
pământurile noastre. Dar, o
asemenea „scadență” chiar
ar fi bătut la ochi! Așa că
Ponta a fost „răsplătit” cu
scadență de „numai” 18 ani,
„investitorii” garantându-și
astfel prezența în România
pentru cel puțin 18 ani (iar
copii născuți în anii de gu-

vernare ai prim-plagiatorului
vor afla ei la majorat ce îi
așteaptă!).

Întrebarea e: cum a
„garantat” premierul, fără a
avea un mandat, acest nou
împrumut? Pentru că pla-
nurile lobiste nu se

amestecă. Ce a făcut și ce
a promis unchiului Sam, și
trebui ca a promis destule
de vreme ce zâmbetul in-
vestitorilor de la „Chevron”
s-a întins dintr-o dată (com-
panie pentru care Ponta s-a
angajat și ca lobbist, și ca
bodyguard, și ca expropia-
tor!) e una. Dar, pentru banii
primiți sub perdeluța Băncii
Mondiale trebuie să fi depus
la înaltele porți și alte anga-
jamente!

Or, este probabil ca
în acest moment să nu fim
doar o colonie pusă la pi-
cioarele „Chevron” -ului…
Deja, ar trebui să ne
așteptăm ca și alte resurse
să fi fost împărțite
„geostrategic” de către Vic-
tor Viorel Ponta. Împărțite,
reîmpărțite sau reconfirmate
ca procente. „Chevron” va
primi pesemne gaze de șist
la o cotă de miniredevență
(iar FMI va trece cu vede-
rea eșecul privatizărilor 
din România socialistului
Ponta), Austria și alți benefi-
ciari de prin Europa rămân
cu petrolul la aceleași cote
de redevență (iar Banca
Mondială ne mai păstrează
ceva mărunțiș și pentru alte
„deficite”).

Și este o infracțiune
faptul că Ponta a exercitat
în numele țării, fără nici un
mandat de la Parlament,
optiunea de tragere a sumei
de 700 milioane de euro de
la Banca Mondială. Căci,
fară a avea un mandat scris
(și ce se mai bătea mai

agârț pentru o scrisoare
semnată și parafată de
către Parlament!) se cam
cheamă devalizare și
înșelăciune. Și ar fi luat în
mod cert toți banii puși la
dispoziție de Banca
Mondială (care i-a dat cu

atâta ușurință doar 
în perspectiva nerevizuirii
redevențelor în 2014, anul
reînnoirii marilor contracte
prin care ne-a fost FURAT
petrolul), dar l-or fi tras de
ureche cei de acolo să mai
lase câte ceva și pentru
vreo nefericire economică
ori vreun dezastru „natural”
care ar putea veni peste noi.

Iar Ponta chiar este
convins de genialitatea sa!
Și abia mai încape în
burtierea televiziunilor
pesediste de cât se laudă.
De inspirația sa de a fi găsit
„cea mai ieftină cale de
finanțare a deficitului buge-
tar” (dar de când
refinanțarea unui deficit
rezolvă… deficitul?!). Dar
nu se întreabă ce vor face
următorii guvernanți cu
restul de 17 deficite
bugetare anuale rămase?!
Și atât de fericit e de faptul
că a pus mâna pe bani că a
uitat să întrebe la ce
dobândă?! Nu aia în pro-
cente, „cea mai mică”, cum
a înțeles el, ci partea
achitată ca lobby și protecție
pentru companiile străine.
Cele care, în spatele afac-
erilor, garantează de fapt
distracția lui de a se juca cu
pixul prin actele guvernării.

●

Între teoria chibritului şi… isterie!Între teoria chibritului şi… isterie!

Ioan C.
Petrișor

VVorba românului că „în
orice rău este şi un bine!”
explică faptul că acest neam,
răbdător la vicisitudinile istoriei,
înfruntă greutăţile și îl face să
rămână optimist. Îl face să facă
haz de necaz, să nu devină
agresor, să-şi crească în orice
vremuri copiii şi să-și ţină da-
tinile, să creadă, în numele lui
Iisus, în dragoste şi dreptate, să
nu se isterizeze de politica
guvernanţilor autohtoni sau de
aiurea, de la Porţile vremurilor.
De multe ori, cum zic bătrânii
din Ardeal, acest neam îşi pune
chepeneagul pînă trece ploaia
şi, smerit, aşteaptă soarele care
întotdeauna va reapărea, vin-
decând, după posibilităţi,
urmările vijeliei naturii sau ale
omului pizmaş. „Facem în aşa
fel ca să fie bine”!, auzi deseori
ecoul unei alte pilde ori „Lăsăm
de la noi!” -e o altă expresie
populară de referință. Aceste
bune gânduri şi fapte ale

românului au făcut poate ca, pe
lângă invaziile cotropitoare
străine (tătărăşti, turceşti,
ungureşti, ruseşti, nemţeşti etc),
aici să se aciuieze diverse 
etnii, unele în mod 
masiv (ţigăneşti, evreieşti,
secuieşti), toate bucurându-se
de vecinătatea plaiului  dacic.

Românul nu s-a isteri-
zat, n-a devenit nervos când
unul dintre noii conlocuitori au
„progresat”. Blând, poporul (unii
i-au zis leneş - ca şi urmaşii
apostolilor cristici) nu s-a
răzbunat, deși, cei ce au venit
(precum, bicherii austro-ungari)
l-au belit şi jecmănit ca în cel
mai crud ev mediu. Isteria
hungaristă continuă şi azi în
toate felurile… Iar elita
românească tace sau face teo-
ria chibritului despre
democraţie, despre drepturile
homo-ului, despre descen-
tralizare-destatalizare.

E o prăpastie între ce

simte poporul românesc şi vâr-
furile (uscate) ale naţiei, intelec-
tualiste… Tot felul de gargare
politicianiste despre fleacuri
electorale, gripe isterizate, „can-
can”-uri sexuale, dar, când oa-
menii unei Românii profunde
suferă, rabdă, mor, li se
insinuează după douăzeci de
ani că de vină e tot Ceauşescu
(ori, când nu e el, e de vină alt
…Escu şi asta umple tot timpul
tv-ului!). Suntem părtași unei
imense şi obositoare isterii şi
teorii a chibritului, întreţinută de
tot felul de... buni (răi) de gură,
meşteri în palavre. Unde sunt
specialiştii, oamenii de cultură ai
acestui neam? În timpul ăsta,
bolile şi sărăcia fac ravagii,
oştirea, puţină cât a rămas, se
prăpădeşte prin ţări străine, cei
bogaţi devin putrezi de bogaţi,
tineretul se distruge în vicii
„moderne” (?), hungariştii
alungă pas cu pas românaşii din
tărâmurile româneşti harghito-
covăsnene, ceea ce limbuţii din
mass-media nu mai pomenesc
când ar trebui să înfiereze, dar
fac un deliciu cînd ponegresc
câte un preot ce a greşit poate

ceva sau un ministru dintr-un alt
partid.

Ura înlocuieşte argu-
mentul, entropia orală
copleşeşte mesajul… O isterie
care nu e specifică românului,
încât de multe ori te întrebi dacă
aceşti „formatori de opinie” (cine
i-o fi făcut?) sunt români sau
cetăţeni români!? Căci tot vorba
românului spune „că fiecare
pasăre pe limba ei piere” (se
desconspiră adică!). Şi parcă îţi
vine să scoţi bâta de sub chep-
eneag ca să te fereşti de ploaie
şi să goneşti viespii şi furii ce ţi
se bagă şi atunci în suflet! Sau,
când aprinzi lumânarea, să-ţi
pomeneşti strămoşii! Pentru că
vin veneticii precum fluturii negri
să-ţi conturbe litania spusă în
limba ta creştină. Limba acestui
pământ în care te rogi de-o
veşnicie o dată cu limba clopo-
tului ce-i măsoară nemurirea.

●



Firea românilor 3

Se repetă Istoria? Distrugerea ţărănimii româneşti şi planurile Se repetă Istoria? Distrugerea ţărănimii româneşti şi planurile 
economice ale celui de-al Treilea Reich!economice ale celui de-al Treilea Reich!

Radu
Golban

PPolitică actuală de re-
forma a statului, al cărei obiec-
tiv este distrugerea ţărănimii,
poate să aibe la baza planurile
economice ale celui de-al
Treilea Reich. Ministrul nazist
al Agriculturii, Backe, şi Institu-
tul de Analiză Ştiinţifică a
Muncii a Frontului Muncitoresc
german au conceput în 1941
modelul de cooperare şi colab-
orare cu hinterlandul german,
cum numeau sud-estul Eu-
ropei.

În realizarea planurilor
de subordonare economică a
acestei regiuni, autorii consid-
erau că ar avea de trecut
următoarele obstacole majore:
„Mentalitatea acestei populaţii
şi lipsa de înţelegere. Aşa se
explică lipsa de interes de a
produce dincolo de nevoia
subzistentială de alimente...”.
Expertul german în agricultură
Franges sugera o nouă
împărţire a terenurilor agricole
pentru monoculturi de soia,
hamei şi plante furajere.
Desfiinţarea agriculturii de
subzistenţă a fost considerată
cel mai important pas. În cadrul
acestei restructurări agricole,

experţii nazişti considerau că
România ar avea, luând în
considerare suprafaţa arabilă,
o suprapopulație rurală care ar
împiedica aceste planuri.

În 1940, experţii ger-
mani Seraphim şi Franges es-
timau că suprapopulaţia de
„ţărani mâncăi” (bäureliche
Esser) a României ar fi de
aproximativ 40 la sută. Soluţia
consta în mobilizarea acestor
ţărani ca forţă de muncă ieftină
în Germania. Am putea crede
că originea etimologică a nu-
melui expertului german
Franges provine de la termenul
latin al căpşunii - „frangaria”.
Astăzi, numele sau ne trimite
inevitabil cu gândul la termenul
de „căpşunari", ce defineşte
muncitorii de pe plantaţiile
vest-europene, pentru care
acasă nu s-au mai găsit locuri
de muncă. O altă soluţie
propusă de experţii nazişti viza
formarea de suprafeţe agricole
mari, prin reforme politice. O
analiză a mult lăudatei lozinci
de împărţire a muncii între Ger-
mania şi ţările din est, arată că
Germania nici pe departe nu
intenţiona ca ţările răsăritene
să ajungă la un nivel de trăi
comparabil cu cel german. Del-
egatul pentru planul de patru
ani a lui Göring, Kehrl, nota, în

1941, următoarele: „În marele
spaţiu economic, muncitorii
germani pot presta doar cea
mai bine plătită muncă. Pro-
dusele care nu îndeplinesc
aceste condiţii trebuie lăsate
pe mâinile popoarele de la
marginea Europei. Vom culege
pentru muncitorii germani doar
ce e mai bun din producţia
industrială europeană”.

Expertul nazist preciza
că, în niciun caz, Germania nu
are voie să tolereze o dez-
voltare industrială în România,
deoarece ar fi în defavoarea
surplusului de produse ger-
mane. Succesul României
consta într-o dezvoltare
agricolă în domeniul monocul-
turii de plante non-alimentare,
a cărei plusvaloare să fie
consumată pentru produse
germane. Rudolf Kratz, dele-
gatul german pe lângă prefec-
tul Berlinului la Viena, afirma,
că recomandare generală: 

„A duce o politică
colonială în domeniul agro-
politic înseamnă să procedăm
precum au procedat turcii cu
sute de ani în urmă: să
scoatem din ţară cele de care
popoarele pot fi private fără a
le săraci cu totul”.

Ulrich von Hassell,
fost ambasador german în Iu-

goslavia, în anii 1930, şi mem-
bru marcant al celei mai
influenţe organizaţii economice
germane, MWT (Tag-ul eco-
nomic central european), prop-
unea în 1940 ca în ţările din
sud-estul Europei să fie per-
mise pe plan industrial doar
următoarele domenii: ex-
ploatarea minereurilor, indus-
tria morăritului, industria textilă,
industria silvică, forestieră, pre-
lucrarea lemnului şi producţia
de produse de consum, care
nu solicită mâna de lucru
calificată. Oricare altă industrie
trebuia evitată. Sub nicio
formă, preciza Seraphim, di-
rectorul Institului Est-European
din Breslau în 1941, nu trebuie
ca Germania să accepte dez-
voltarea industriei elec-
trotehnice şi mecanice în
sud-estul Europei. Materia
prmia a hinterlandului trebuie
prelucrată doar de industria
germană şi nu la sursă.

Experţii Societăţii de
Studii Sud-Est europene
SOEG au concluzionat în 1942
că, pentru interesele industriei
germane, este mai indicat să
se păstreze suveranitatea
statelor sud-est europene,
deoarece ar fi mai uşor de
dezindustrializat economia, de
implementat diferite poltiici etc.

fără lezarea mândriei naţionale
a acestor state. Aceste state
trebuiau cucerite pe cale
paşnică, deoarece dacă nu ar
mai fi fost suverane ar fi putut fi
afectate investiţiile şi creditorii
non-germani. Un Guvern
servil, că cel din zilele noastre,
care - după cum spunea
reprezentantul României la
FMI, economistul Mihai
Tănăsescu - pentru a atrage
banii instituţiei financiare, calcă
pe spinarea săracilor şi îi
sacrifică pe pensionari şi bol-
navi, aplică şi această ultima
recomandare a experţilor ger-
mani amintiţi mai sus. Regimul
vamal de după 1989, care a fa-
cilitat, alături de o politică
necoordonată sau poate chiar
bine instrumentată de 
marile puteri ale Europei,
dezindustriliazarea României,
desfinţarea industriei
mecanice, electrotehnice şi
agroalimentare că şi destruc-
turarea agriculturii, au creat
condiţiile preliminarii pentru re-
alizarea planurilor economice
ale celui de al Treilea Reich.

Poate ar trebui să ne
întrebăm dacă nu trăim un
„deja vu” ori o
înspăimântătoare continuitate.

●

Binomul educație-autoeducațieBinomul educație-autoeducație

George
Petrovai

EEste evident că, din tot-
deauna, orice societate civilizată
și ferm angajată pe calea pro-
gresului spiritual și material,
așează la temelia giganticei sale
construcții binomul educație-
autoeducație. Căci care om cu
scaun la cap își va construi casa
pe un teren mlăștinos sau nisi-
pos, dar fără a acorda funda-
mentului atenția necesară? Tot
astfel, conducătorii popoarelor
mai expuse decât altele la
capriciile și vitregiile destinului
după unii, ale istoriei după cei
mai mulți (bunăoară așa ca
poporul român), ar trebui să fie
preocupați până la obsesie de
făurirea unei baze statale
deodată trainică și suplă, care în
scurt timp să se constituie într-o
adevărată rampă de lansare a
țării și poporului respectiv în uni-
versalitate, ceea ce pentru
sărmana istorie umană este to-
tuna cu eternitatea.

Dar câți dintre românii
zilelor noastre se simt îndreptățiți
să afirme că sunt mulțumiți de
ceea ce se întâmplă pe me-
leagurile mioritice și că aleșii lor
postdecembriștri măcar s-au
străduit să-și ducă la îndeplinire
promisiunile demagogice, promi-
siuni cu ajutorul cărora s-au
văzut cu sacii plini de voturi mai
mult sau mai puțin murdare în
căruța puterii, după care se pun
temeinic pe căpătuiala lor și a
clanului ce i-a fătat, când este
lesne vizibil pentru oricine că
România de azi ar fi o adevărată
gură de rai dacă acești avortoni
ar face pentru grosul alegătorilor
doar o fărâmă din ceea ce
realizează pentru ei și ai lor?!
Cei mai nemulțumiți se arată a fi
ipochimenii de teapa lui Dan Di-
aconescu și Gigi Becali, care –
iată – taie și spânzură în politica

românească (mai bine spus au
făcut-o cu  ceva  timp în urmă)
tot perorând și visând la o
Românie prosperă și fără ciocoi,
adică o Românie care, după o
exemplară manelizare prin
contribuția a aproape tot ce
mișcă-n țara asta, astăzi - prin
nerușinare, impostură și o
trufașă incultură - se vede
stăruitor îndrumată pe calea
largă a becalizării. Și, mă rog, de
ce s-ar rușina doar aceste două
chipoase personaje mai sus
pomenite (Dan Diaconescu pen-
tru măreția imposturii lui,
pușcăriașul de Jiji Becali pentru
sărăcia sa spirituală, adânc
îngropată în purcoiul de bani
dobândiți pe căi hipersuspecte),
când de fapt asta-i starea
naturelă, vorba lui Caragiale, din
profund ticăloșita politică a
României postdecembriste, cu o
Uniune Social-Liberală (USL)
atât de încrezătoare în steaua sa
parlamentară după alegerile din
decembrie 2012 (acum după ce
steaua îmbătrânită în bădărănii
a lui Jiji a fost atrasă în jenanta
constelație politică a Partidului
Liberal), încât nici măcar nu s-a
sinchisit că sfidează sărăcia gro-
sului românilor prin opulența (ca
număr de participanți și bani
mătrășiți, nicidecum valoric) la
care s-a dedat în urmă cu
aproape un an pe Național
Arena pentru a-și prezenta cu
surle și trâmbițe candidații la
parlamentare, un spectacol cu
adevărat demn de monstruoșii
săi predecesori din iepoca
ceaușistă, pentru ca astăzi unii
dintre aceștia (din păcate prea
puțini) să compară în fața
instanțelor pentru a da explicații
în legătură cu pungășiile lor mai
vechi și mai noi (Relu Fenechiu,
Dan Voiculescu, Liviu Dragnea,
Varujan Vosganian). Vine la rând
primul plagiator al României? Nu
de alta, dar celula fostului său
mentor încă e călduță... Iar pe

fondul unei atari admirabile
continuități în gândire, năravuri
și deprinderi, nu cred că mai
poate mira pe cineva regretul a
tot mai mulți români după imag-
inea edulcorată a comunismului
antedecembrist și cu siguranță
nu va surprinde pe nimeni
renașterea unui partid de cea
mai pură orientare bolșevică...

Este bine de precizat că
rezultatele binomului educație-
autoeducație nu vor întârzia să
se concretizeze în comporta-
mentul cetățenilor și, pe ansam-
blu, într-un grad tot mai înalt și
mai rafinat de civilizare a
societății respective, doar atunci
când cele două componente vor
fi aplicate neîntrerupt și corect.
Firește, luat cronologic, prima la
rând vine educația, căci ea i se
transmite copilului prin limbaj,
sentimente și exemple, deodată
cu laptele supt de la mama lui. 

De unde marele adevăr
cuprins în sintagma limba
maternă (mama este aceea
care-i comunică și deslușește
copilului înțelesul noțiunilor de
bază, astfel dezvoltându-i apeti-
tul pentru lărgirea necontenită a
orizontului moral-spiritual, im-
plicit al celui existențial), precum
și adevărul cuprins în zicerea cei
șapte ani de-acasă. Dar cum
progresul în lumea asta se
învederează în respingerea cu
dispreț a tradițiilor și în
impermanența gusturilor, iată că
familia a fost deposedată de
aura sa sacră din urmă cu, să
zicem, un secol (locul ei fiind în
bună măsură ocupat ba de
conviețuirea în concubinaj, ba
de împerecherile între partenerii
de același sex), timp în care sin-
tagmele aferente se golesc
încet-încet de conținutul lor reli-
gios și de sensul tradițional. Și n-
are cum să fie altminteri, atâta
timp cât omul zilelor noastre își
sacrifică (conștient ori
inconștient?) împlinirea moral-

spirituală prin familie și urmași,
de dragul plăcerii comode și
egoiste. Dar, cu toate că în multe
școli din România
postdecembristă se predă reli-
gia, această foarte importantă
verigă a educației tinerilor, re-
spectiv a pregătirii lor temeinice
pentru viață, este din ce în ce
mai fragilă. 

Din următoarele motive:
1)Părinții ori lucrează în

străinătate, ori sunt ocupați până
peste cap să câștige cât mai
mult ca să le facă odraslelor
toate hatârurile, așa că aceștia
fie că nu sunt supravegheați de
nimeni din afara școlii, situație
ideală pentru ca cei mai mulți
dintre copiii în cauză să dea
uitării bunul-simț și ascultarea,
fie că sunt lăsați în precara grijă
a unor rude (de regulă bunicii),
care de la bun început se
dovedesc o pradă ușoară pentru
tendințele de emancipare ale
tinerilor dedați plăcerilor și
distracțiilor.

2)În cazul celor mai
mulți copii și adolescenți este de
semnalat influența nocivă
exercitată asupra lor ba de tele-
vizor și internet, ba de generozi-
tatea nechibzuită a părinților cu
dare de mână, generozitate
concretizată în bani peșin, biju-
terii, mașină și tot mai multe
libertăți neîngrădite de obligații.
Și încă ceva. Tinerii din România
de azi au atât de puține modele
onorabile printre concetățenii cu
niscaiva ștaif și influență (doar
politicieni mincinoși și corupți,
ce-și afișează mutrele odioase
pe toate canalele de televiziune,
doar vampe cu ifose de vedete,
respectiv milionari de carton,
încă neluați la întrebări pentru
megapotlogăriile săvârșite),
încât nici nu-i de mirare că
aceștia ajung să disprețuiască
școala, normele morale, dascălii,
părinții și cam tot ce-i românesc,
luându-și ca modele de urmat

anumite personaje dubioase de-
scoperite pe internet, în filme
(cel mai adesea americane) sau
în reviste aculturale, reviste ce
nu prididesc să aducă elogii
bogăției și succesului și care, în
general, cu bună știință omit să
menționeze prețul plătit pentru
dobândirea acestor mult jinduite
bunuri.

3)Manualele școlare
sunt atât de neinspirat alcătuite,
încât devin descurajante
deopotrivă pentru elevi și educa-
tori. Consecința acestui fapt este
mai mult decât îngrijorătoare
pentru viitorul românilor: Elevii și
studenții nu numai că nu citesc
nimic înafara programei, dar nu-
și citesc nici măcar manualele,
respectiv cursurile, ci - sfătuiți și
îndemnați chiar de profesori – s-
au obișnuit să ia totul de-a gata
și fără pic de discernământ de
pe omniscientul internet!

4)Eficiența educației
școlare și universitare este în
directă și inseparabilă legătură
cu autoritatea profesională și
morală a dascălilor. Căci dascălii
sunt aceia care prin lumina
chemării și rigoarea dăruirii se
pot constitui în modele vrednice
de urmat de către discipoli, după
cum tot ei în primul rând pot con-
tribui la sporirea prestigiului
școlii unde-și desfășoară activi-
tatea, implicit la întărirea încred-
erii în învățământul românesc și
la propagarea faimei sale peste
hotare. Numai că distanța dintre
realitatea lui ”este” și
potențialitatea lui ”ar putea fi”, te
duce de îndată cu gândul la
aceea dintre cer și pământ. Căci
universitățile românești postde-
cembriste, cu deosebire cele
particulare, sunt cu adevărat
ceea ce sunt, nicidecum ceea ce
ar trebui să fie.

●
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Sărbătoare sau comemorare?Sărbătoare sau comemorare?

Ion
Măldărescu

CCu toată frumuseţea şi
bogăţia graiul românesc,
niciodată nu vom izbuti să
cuprindem viziunea de dincolo
de lume şi de veacuri. Sunt fiu
de militar şi am fost educat în
spiritul respectului pentru Ţară,
pentru Neam şi Armata
Română. Pentru biruinţă,
ostaşul român a mers la
moarte senin, grav şi profund
pătruns de împlinirea misiunii
care - dincolo de clipă - a
căpătat dimensiuni cosmice.
Realitate fundamentală,
primordială şi unică, jertfa
ostaşului român a fost, este şi
va fi jertfa supremă pentru
pământ, pentru România
eternă, Cândva, căpătase
conotaţiile şi proporţiile unui
proces religios, pentru că jertfa
ţinea de credinţă, în faţa căreia
genunchii noştri nu ştiu decât
să se plece, iar fruntea să
atingă, umilită, ţărâna cea
îngroşată cu sângele celor ce
şi-au dat obolul pentru ea.

Ca multe alte repere
impuse de conjunctură, nu
foarte bine inspirat şi conjunc-
tural aleasă ca zi de
sărbătoare (asemenea zilei de
23 august), data de 25 oc-
tombrie a fost declarată prin
Decretul nr. 381 din
01.10.1959 Ziua Armatei
Române. De ce, cum şi cât de
justificată este data de 25 oc-
tombrie 1944 pentru a o trans-
forma în prilej de bucurie a
naţiei, vom vedea în cele ce
urmează. Oştirea Română a
adus sacrificiul suprem pentru
a apăra şi păzi hotarele Ţării. A
făcut-o din negura vremurilor
cu bravura şi abnegaţie, în
pofida tuturor nedreptăţilor, lip-
surilor şi a nenumăratelor erori
ale celor aflaţi vremelnic în
fruntea Ţării. Istoria Armatei
Române nu începe cu 25 oc-
tombrie 1944, ci, oficial, din
1830, anul constituirii Armatei
Române moderne. Au fost, de-
liberat, şterse din memoria
colectivă momentele în care
Oştirea Română a avut un cu-
vânt greu de spus: Războiul
pentru Independenţă de la
1877-1878, Războaiele Bal-
canice, Primul Război Mondial,
campania din 1919 din Un-
garia, Al doilea Război Mondial
- frontul de Est. Ziua de 25 oc-
tombrie a fost mediatizată şi
întipărită în memoria românilor
ca reper şi zi în care românii îşi
sărbătoresc Armata. Ea sim-
bolizând nu numai momentul
când militarii Diviziei a 9-a In-
fanterie, prin jertfa a 49.744 de
militari - morţi, răniţi şi dispăruţi
- au degajat, la Carei, teritoriul
de 43.492 kmp, ocupat prin
criminalul Dictatul de la Viena
şi „ultima brazdă de pământ
românesc aflată sub ocupaţia
hortistă”.

Neamul românesc a
cunoscut întotdeauna jertfa şi
eroismul, ele fiind, de altfel, in-
disolubil legate de evoluţia is-
toriei noastre. Orice act de
propăşire istorică a fost pentru
România consecinţa unor efor-
turi considerabile, alăturate

poziţiei active în faţa eveni-
mentelor. N-am fost neam de
ostaşi, dar parcă a fost scris
undeva, într-o carte a lumii şi a
duhului atotbiruitor, ca neamul
acesta de plugari şi păstori să
scrie cu sânge cele mai impor-
tante momente ale istoriei,
atunci când încrâncenarea vre-
murilor a cerut-o. N-am fost
neam de ostaşi, dar n-a fost
căpetenie de oaste străină,
oricât de puternică, oricât de
biruitoare, care să nu rămână
impresionată în faţa curajului şi
a nenumăratelor jertfe, pe care
ostaşul român le-a dovedit în-
totdeauna cu statornicie, pe
câmpul de luptă. Tăria noastră,
tăria oşteanului român se
trăgea din condiţia sa de
lucrător al pământului. Pentru
români, oameni legaţi de glia
strămoşească, de truda pe
care au oferit-o pământului, de
bucuria şi belşugul cu care
acesta i-a răsplătit, reprezintă
- în sens biblic - leagănul vieţii
şi al morţii. Urmaşi ai
străbunilor daci, românii s-au
născut şi au trăit aici, între
aceste hotare, „la poarta furtu-
nilor şi a trecerii oştilor”, fiind
gata să moară în ceasul
suprem - uriaş înţeles al jertfei
pe care ei au adus-o de mii de
ori: Plevna, Griviţa, Mărăşeşti,
Oituz, Odesa, Caucaz, Stalin-
grad, Carei, Ungaria, Cehoslo-
vacia - munţii Tatra..., locuri
udate cu sânge de ostaşii
români. De-a lungul istoriei,
România nu a dus războaie de
cotropire. Abandonată de aliaţii
tradiţionali - Franţa şi Marea
Britanie - preocupaţi de propria
soartă, România s-a aflat
singură în faţa istoriei. Şi a tre-
buit să lupte pentru
supravieţuire.

În luptele purtate în
perioada 23 august -1 septem-
brie -24 octombrie 1944 au fost
angajate în luptă 27 de divizii,
un corp aerian şi două brigăzi
de artilerie antiaeriană, total-
izând un efectiv de 265.735
militari. Au fost eliberate 872
de localităţi între care 8 oraşe,
singurul obiectiv strategic
naţional, realizat efectiv pe
câmpul de luptă de Armata
Română şi recunoscut juridic
în art. 2 al Tratatului de pace
dintre România şi Puterile Ali-
ate şi Asociate, încheiat la 10
februarie 1947. A venit vremea
să spunem adevărul aşa cum
a fost, fiind imperios necesară
cunoaşterea Istoriei aşa cum a
fost, cu binele şi cu momentele
cu care fie ne putem mândri,
fie vom ne vom înclina în am-
intirea celor căzuţi pentru Ţară
şi Neam. Ziua de 25 octombrie
aduce, în fapt, a comemorare.
Un apel la memorie şi neuitare
pentru:
„-  Cei 381.118 morţi şi 243.622
mutilaţi degeaba pe Frontul de
Răsărit,.  Degeaba  pentru că,
graţie prostiei şi trădării de la
23 august 1944, 57.900 kilo-
metri pătraţi de pământ româ-
nesc (Basarabia, Bucovina,
Herţa şi Cadrilaterul )  pentru
care ei s-au jertfit, au rămas
sub ocupaţie străină;
-  Cei 62.000 de basarabeni,
foşti militari, predati „la cheie”
ruşilor, împreună cu familiile
lor, după 23 august 1944 şi

care au dispărut în Siberia;
-  Cei peste un milion de
români din teritoriile ocupate,
lichidaţi sau deportaţi de ruşi;
-  Cei peste 540.000 de
cetăţeni români lichidaţi pe loc,
în lagăre, pe front (100.000)
sau expulzaţi de către ocupan-
tul ungur, inclusiv cele 60.000
de femei trimise ca sclave în
Germania, din care au
supravieţuit doar 8.000;
- Cei 58.330 de ostaşi români,
jertfiţi pentru eliberarea
Ardealului (32.000 doar la
Oarba de Mureş) parte a celor
169.800 căzuţi în campania din
Vest. Căzuţi degeaba pentru
că în loc de cobeligeranţă,
graţie actului de la 23 august
1944, am căpătat statutul de
ţară învinsă, ocupată şi sis-
tematic jefuită.
- Uitam suprema umilinţă la
care ne-au supus politicienii.
Divizia 9 Infanterie era la
porţile Careilor din 24 oc-
tombrie. Dar a trebuit să
aştepte cu arma la picior să
elibereze „ultima brazdă” pe 25
octombrie, când era ziua de
naştere a regelui , care l-a pre-
dat ruşilor - în plin conflict mili-
tar - pe Mareşal, regele care a
acceptat ocuparea Ţării şi lu-
area în prizonierat a 6 divizii
române în zona Bacău-Neamţ
şi a mii de militari izolaţi. ”

„Armata, sprijinul cel
dintâi şi cel din urmă al unui
neam” (Simion Mehedinţi)

Ordinul de Zi nr. 104
din 25.10.1944

„La chemarea ţării
pentru dezrobirea Ardealului
rupt prin Dictatul de la Viena aţi
răspuns cu însufleţire şi
credinţă în izbânda poporului
nostru, tineri şi bătrâni aţi por-
nit spre hotarele sfinte ale pa-
triei şi cu piepturile voastre aţi
făcut zăgaz neînfricat
duşmanului care voia să
ajungă la Carpaţi. Zdrobit de
focul năpraznic al artileriei şi
de necontenitele voastre at-
acuri, inamicul a fost izgonit din
Ardealul scump, eliberând, ast-
fel, ultima palmă de pământ
sfânt al ţării. Prin ploi, prin
noroaie şi drumuri desfundate,
zi şi noapte aţi luptat cu un
duşman dârz şi hotărât şi l-aţi
învins. Azi, când avangărzile
trec pe pământ străin (se tre-
cuse la eliberarea Ungariei),
pentru desăvârşirea înfrângerii
definitive a duşmanului, gândul
meu se îndreaptă către voi, cu
dragoste şi admiraţie pentru
faptele voastre de arme. Peste
veacuri veţi fi slăviţi, voi ofiţeri
şi ostaşi care aţi eliberat
Ardealul. Pe cei care au căzut
la datorie îi vor preamări
urmaşii şi numele lor va fi scris
în cartea de aur a neamului.
Încrezători în destinele neamu-
lui şi luând pildă de la cei ce au
pus patria mai presus decât
viaţa, continuăm lupta strâns
uniţi în jurul steagului…”. (Gen-
eral Gheorghe Avramescu, Co-
mandantul Armatei a 4-a
Române).

După cum se ştie, isto-
ria o scriu învingătorii. Aşa a
fost întotdeauna, dar, nimeni
nu ne poate interzice să
spunem şi altceva decât ceea
ce ni se impune, decât ceea ce
se doreşte a se lăsa pradă

uitării, mai cu seamă astăzi, de
Ziua Oştirii Române. Aşa cum
încă de la început am precizat,
avem momente cu care ne
putem mândri. Mă voi opri la
unul dintre acestea: După ce,
ca în repetate rânduri şi - mai
grav, ca şi astăzi, clasa politică
românească a trădat interesele
Neamului Românesc -, un
ofiţer al Armatei Române a ne-
socotit laşitatea acesteia. În
primele zile ale lui iulie 1940,
maiorul Valeriu Carp şi-a slujit
poporul aşa cum puţini au
făcut-o. Ruşii ocupaseră
abuziv Basarabia, Bucovina,
Ţinutul Herţa şi înaintau spre
Putna, încălcând propriile im-
puneri ale ultimatum-urilor
emise în zilele de 26-28 iunie
1940. Niciun ordin de luptă nu
ajunsese la Batalionul 3 din
Regimentul 16 Infanterie/ Di-
vizia 7, aflat în ariergarda tru-
pelor române, la comanda
căruia fusese numit maiorul
Valeriu Carp. În momentul în
care soldaţii i-au transmis „Se
vede Putna!”, adică mormântul
lui Ştefan cel Mare, acesta a
decis să nu mai aştepte ordinul
de luptă, care nu mai venea, a
desfăşurat batalionul în dis-
pozitiv de luptă şi a dat un
ordin unic in istoria militară:
„Din ordinul meu şi pe a mea
răspundere, deschideţi focul!”
Ruşii, care înaintaseră,
depăşind însăşi ordinele lui
Stalin, au căzut seceraţi. restul
trupei s-a oprit, iar Graniţa
noastră de Nord-Est a rămas
fixată acolo, pe „Aliniamentul
Carp”. Eroismul, vitejia şi patri-
otismul, nu sunt doar cuvinte
cuprinse într-un dicţionar, ci
reprezintă adevărate valori
morale, pe care orice ostaş ştie
să le aprecieze, chiar şi la ad-
versarul său. Nici ruşii n-au
mai putut schimba Istoria, pen-
tru că atunci, acolo, un ofiţer
român a pus stavilă ocupantu-
lui!
În ţara în care Trădarea a fost
ridicată la rang de politică de
stat, în Ţara unde trădătorii,
asemenea regelui Mihai,
Pacepa, Răceanu şi chiar
demnitari postdecembrişti se
bucură de privilegii (unele minţi
cretine i-au ridicat chiar la rang
de eroi), numele maiorului Va-
leriu Carp se vrea radiat din is-
toria Oştirii Române. Mai mult,
pentru gestul său patriotic,
ofiţerul român a fost declarat,
asemenea Mareşalului, „crimi-
nal de război”. Nimeni nu i-a
reabilitat memoria! A venit mo-
mentul să-l cinstim!
S-a procedat premeditat la dis-
trugerea Armatei Române pe
căi frauduloase, cu profituri
colosale pentru câţiva (afacer-
ile: Motorola, Puma, sicriele
zburătoare la mâna a treia
F16... şi contrabanda cu arma-
ment), demers finalizat prin
eliminarea Armatei Române de
pe tabla de şah a Europei. Prin
„efortul” considerabil al politi-
cienilor noştri de mucava, slugi
prea-plecate ale stăpânilor
lumii, ceea ce a mai rămas din
armată a ajuns umbra
fantomatică a celei de altădată.
Se fac afaceri, se
achiziţionează fregate ale
forţelor militare străine, pro-
puse pentru scoaterea din uz,

avioane de luptă depăşite
moral, cu mare grad de uzură,
toate reprezentând un
potenţial şi real pericol pentru
viaţa echipajelor. Ce se va în-
tâmpla în cazul unei ipotetice
agresiuni armate? Nu-i greu de
presupus, dar mai bine să nu
fie cazul. Cândva, haina
militară impunea respect,
acum... un caporal din armata
S.U.A. are ţinută de general,
iar un ofiţer superior din Ar-
mata României, o modesta
uniformă pestriţă de campanie.
Trist dar adevărat! În această
zi „festivă” mă găsesc într-o
mare dilemă: serbăm sau
comemorăm Armata Română?

De strictă actualitate în
aceste zile, când este pe cale
înfăptuirea dezmembrării
României, versurile următoare,
reproduse din volumul „Ne
cheamă Ardealul” ed. 1944
strigă disperarea celor care au
mai rămas români, în cuget şi
în simţire şi se simt părăsiţi de
vânzătorii de Ţară aflaţi în frun-
tea statului. Ţara are nevoie de
un nou „Mareşal!”

Pentru o Românie
liberă şi independentă, Pentru
Armata Română, Oricând,
Oricum, cu Oricine şi împotriva
Oricui.

Avem nevoie de Tine,
„Mareşale”. Te vrem în fruntea
Ţării

Azi Mureşul, în ţara lui
străină/din ferecate temniţe
suspină:/plânge poporul de-
amar şi de jale,/ Te vrem la
Bicaz, Mareşale!//Năvalnice
Crişuri în fiece seară/se tân-
guie tare în ruga amară:/geme
poporul de-amar şi de jale,/Te
vrem în Bihor,
Mareşale!//Someşul, târziu în
noapte îşi spune/ obida, dur-
erea fără de nume:/ tânjeşte
poporul de-amar şi de jale,/ Te
vrem la Feleac, Maeşale!// Şi
mamele toate, copiii şi morţii/
în vaiet te cheamă din
ghearele sorţii:/ se frânge
poporul de-amar şi de jale,/ Te
vrem în Sătmar, Mareşale!// Vi-
jelios Arhanghel, mută hotarul
iară/ peste trufii vrăjmaşe, la
margini de ţară:/ şi arde
poporul, de-amar şi de jale,/ La
Tisa te vrem, Mareşale!

Români! Nu vă lăsaţi
înrobiţi de nevrednicii şi
vremelnicii căţăraţi şi prin voia
voastră la pupitrele butoanelor
de comandă ale Naţiei. Ei, în
24 de ani au distrus Ţara şi au
transformat-o în colonie a „Li-
curicilor globalişti”, ne otrăvesc
pământul, apa şi aerul, ne
„codex”-ează hrana şi ne
gonesc tinerii din Ţară; ne
vând - pentru comisioane
grase - bogăţiile Naţiei, nu ale
lor. Ei au schilodit Armata
Română pe care au transfor-
mat-o în legiune de mercenari
pentru impunerea intereselor
potentaţilor planetei şi ale New
World Order şi ne-au adus la
stadiul în care suntem săraci în
Ţară bogată!

Români, pentru o
Românie liberă şi
independentă, Pentru Armata
Română, Oricând, Oricum, cu
Oricine şi contra Oricui!.

●
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Jucătorul mimetic...Jucătorul mimetic...

Cezar 
A. Mihalache

AAcum, chiar are
ocazia sa intre în rolul de
„jucător”! Căci este cam ul-
tima etichetă neplagiată. Şi
cum nu îl ajută defel abili-
tatea de scenarist politic
pentru a fi un adevărat lider
„jucător”, aidoma aceluia pe
care îl copiază, se foloseşte
de resursele bugetare pen-
tru a-şi asigura o imagine in-
vers proporţională cu
valoarea guvernării sale.

Evident, nu o să
intre în calamburul diver-
sionismului de înaltă clasă.
Îl depăşeste cu mult ceea
ce nu se limitează la
maimuţăreală, imitaţie ori
înşelăciune. Nu va încerca
să prindă între „buturile”
şantajului de clasă adver-
sarii, nu atât cei ai PSD-ului,
cât mai ales pe cei ai „per-
soanei” sale, ci va trasa, din
poziţia de copil de mingi
(statut pe care doar el şi-l
închipuie ca fiind echivalent
cu cel de „jucător”) o linie
roşie dincolo de care să
pice în offsaid bugetar toţi
cei potrivnici lui.

R e c t i f i c a r e a
bugetară i-a oferit dară prile-
jul de a face şi el pe

„jucătorul”. De a lua de la
cei ce, nefiindu-i slugarnici,
i-au fost împotrivă, pentru a-
i „răsplăti” pe cei ce-au fost
alături de el de la primele
paragrafe de guvernare pla-
giate.

Întâiul cartonaş a
fost arătat, cum altfel când
nu îţi poţi înfrâna ranchi-
una?!, Cotrocenilor, de unde
a retezat bani pe măsura
mandatele de reprezentare
neprimite de la Traian
Băsescu. Un alt cartonaş a
fost dat Curţii Constituţionle
pentru eroarea de a fi spri-
jinit jurisprudenţa dorită de
locatarul Cotrocenilor. Căci,
dacă din cauza judecătorilor
de la CCR, ei, guvernanţii
(care se identifică direct cu
„statul”) vor trebui să
plătescă 20 de milioane de
lei pentru întârzierea cu
care Statutul parlamentar-
ilor a intrat în vigoare (în-
târziere provocată de faptul
că „preşedintele Traian
Băsescu a contestat 
proiectul la Curtea
Constituţională”) atunci şi
CCR trebuit privat, în con-
tabilitatea lui Victoraş
Po(n)teraş, de o anumită
sumă. Nu una semnificativă,
pentru că nu e bine să te pui
rău cu ei (mai ales când
visezi să candidezi la

preşedenţie, iar judecătorii
CCR confirmă mandatul!),
dar cât să le dai un semnal
de avertizare.

Şi a luat din visteria
CCR pentru că, se explică
Pepelea, exercitarea
democraţiei sub lămpaşul
de veghe de la Cotroceni a
costat prea mult (cele 20 de
milioane de lei), deşi, pentru
exercitarea aceleiaşi
„democraţii”, dar cu urna
furată la referendum, costul
a fost cu mult mai mare. Tot
vreo 20 de milioane, dar de
euro... Desigur, după resp-
ingerea Codului insolvenţei
de aceiaşi judecători, ne-am
fi aşteptat ca CCR să fie
desfiinţat, printr-un grohăit
pe post de ordonanţă de
urgenţă, pentru infracţiunea
de a fi sprijinit, tot după
cugetarea lui Pepelea,
evazioniştii.

Un cartonaş galben
a primit şi distinsa ANI care
prea îşi bagă fustele prin fo-
toliile pesediştilor. Aşa că i
s-a tăiat „diurna” într-un
avertisment care pare a nu
fi funcţionat de vreme ce
şeful lui ANI l-a cam ironizat
pe premier replicând că
oricum nu îi mai trebuiau
banii respectivi!

Şi cum lui Victoraş i
s-a dat un anumit „răvaş”, a

decis sa nu mai facă nici o
Românie industrială, nici
una agrară (tăind şi banii de
la investiţii şi pe cei de la
Agricultură), ci una de
delaţionişti, dând fonduri,
„fără număr”, la toate servi-
cile secrete. Zice gura târ-
gului ca răsplată pentru
efortul acestora de a fi re-
suscitat vizita premierului în
SUA (şi, Doamne fereşte!,
ca premierul să fi fost primit
şi de Obama!).

La polul opus
democraţiei împărţirii
bugetare, cine a fost umil,
ba, s-a dedicat cu trup, su-
flet şi plagiaturi premierului,
a fost recompensat. Printre
ei şi „Titus” Moliciune de la
„Externe”, care, nu numai
că l-a apărat pe Pepelea
când râdea lumea de el
pentru furăciunile intelec-
tuale, dar, autoplagiindu-se,
i-a devenit şi frate de cruce.
În acest fel, „Externele” a
primit bani suplimentari. Atât
pentru umilul gest al lui Titus
de a fi servil până la capăt,
dar, mai ales, pentru că vin
alegerile! Iar la europarla-
mentare, PSD va trebui să
fure mai bine decât au furat
mai agârţ, când le-au suflat
pedeliştii voturile. Prin ur-
mare, nişte bani în plus pen-
tru a asigura votului în

diasporă o viteză mai mare
decât cea a mecanismului
lui Baconschi (evident, pla-
giat între timp de pesedişti),
nu strică!

Răsplătit va fi şi „dl
Goe” de la Interne. Nu a
reuşit să ne transforme în
pietoni, nu încă!, dar s-a
străduit. În plus, cum iarna-i
lungă (şi doar taxele vor
concura cu nămeţii), acesta
va trebui să-i garanteze
„şefului” liniştea socială prin
braţul gazoarmat al preto-
rienilor guvernamentali, jan-
darmii, care vor trebui
stimulaţi financiar pentru a
acţiona „fără complexe”.

În front a stat cu
mâna la cozoroc şi lăcătuşul
şef de Cameră, care a primit
fonduri suplimentare pentru
deputaţi. Nu întâmplător mai
mult decât Antonescu la
Senat, care cam ciripeşte
potrivnic. Dar care se poate
îndrepta la rându-i, şi încasa
mai mult pentru somnul
senatorilor la următoarea
rectificare, mai ales că a în-
ceput să-i sufle în pânză lui
Pepelea pentru viitorul joc al
acestuia de-a preşedintele
de ţară.
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AAcest lucru este in-
firmat de afirmaţiile recente
pe care liderul udmr-ist le-a
făcut în legătură cu pro-
blema retragerii Ordinu-
lui Naţional „Steaua
României”- în grad de cav-
aler lui Tokes Laszlo. În
primul rând, afirmaţiile lui
Kelemen Hunor sunt con-
struite în aşa fel încât să
inducă opiniei publice
româneşti şi internaţionale,
dar si organismelor eu-
ropene, ideea că o
eventuală retragere a or-
dinului ar reprezenta un
atac la libertatea de expri-
mare a cetăţeanului în
România, care, de altfel, nu
ar fi recunoscută în Româ-
nia. Mai mult, el consideră
că fiecare cetăţean are
dreptul constituţional de „a
spune prostii”. Nimic mai
fals şi  mai neadevărat!

Legea fundamentală
a ţării, Constituţia României,
pe care udmr-iştii nu au
votat-o, dar nici nu o
respectă, prevede la Arti-
colul 30 că libertatea de ex-
primare este un drept
garantat, iar la aliniatul 7 că
„Sunt interzise de lege
defăimarea ţării şi a
naţiunii...îndemnul la sepa-

ratism teritorial...” În
consecinţă, liderii udmr-işti
care îl apără pe T.L., din
această perspectivă, ar tre-
bui să cunoască faptul că

libertatea de exprimare nu
permite nimănui dreptul de
„a spune prostii” care
încalcă prevederile Articolu-
lui 30, alin. 7, din Constituţia
României, aşa cum a fost
solicitarea adresată de T.L.
premierului Ungariei, V.
Orban, de a face diligenţele
necesare pentru asigurarea
unui protectorat asupra
Transilvaniei. Asemenea
„prosti”, anume să ceri pro-
tectorat asupra unui teritoriu
din cadrul unui stat naţional,
unitar şi indivizibil, membru

al Uniunii Europene, cum
este România, sunt menite,
între altele, să defăimeze
ţara şi naţiunea română.
Dar tupeismul obrăznic este

ridicat la cote şi mai înalte
prin strecurarea voită în
cadrul respectivei declaraţii
a ideii că retragerea ordinu-
lui ar reprezenta „ún semnal
prost”, bineînţeles fără să
ne spună faţă de cine
anume. De fapt, este o
ameninţare bine voalată -
de care udmr-iştii fac uz de
multă vreme -  utilizându-se
în mod diversionist aceaşi
veşnică marotă prin încer-
carea de inoculare a ideii
că, vezi Doamne, Occiden-
tul ar interpreta un aseme-

nea gest ca o nouă
încălcare a drepturilor omu-
lui, în special al etnicilor mi-
noritari maghiari, în
România.

La fel, nimic mai fals
şi mai neadevărat. Re-
spectarea legilor unei ţări şi
a dreptului european sunt
obligatorii pentru toţi
cetăţenii, respectiv, toate
statele! Respectarea aces-
tui principiu de către organ-
ismele Uniunii Europene, ce
stă, de altfel, la baza
organizării şi funcţionării ei,
precum şi de altele
internaţionale, a fost pe
deplin dovedit şi în cazul
litigiilor pe care, de exem-
plu, Slovacia le-a avut cu
Ungaria. Astfel, în nici un
caz interzicerea intrării
preşedintelui ungar Solyom
Laszlo, în august 2009, pe
teritoriul Slovaciei, nu a fost
interpretată de Occident ca
„un semnal prost”, ci din
contră, la 16 octombrie
2012, Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene de 
la Luxemburg, respingând
acţiunea formulată de Un-
garia, stabilea definitiv şi ire-
vocabil că Slovacia nu a
încălcat prin măsura
respectivă dreptul european
şi prin urmare, declararea
ca persona non grata a lui
Solyim Laszlo a fost
corectă!!! Mai mult, respin-

gerea  de către Comisia
Europeană a iniţiativelor şi
proiectelor Consiliului
Naţional Secuiesc şi UDMR
la 25 iunie 2013 şi respectiv
la 13 septembrie 2013 con-
stituie o dovadă că Uniunea
Europeană se declară îm-
potriva segmentării ei în
principate şi ducate, deci şi
a unor protectorate, a unor
autonomii teritoriale consti-
tuite pe criterii etnice! 

Astfel, este limpede
ca lumina zilei că absolut
toate luările de poziţie,
acţiunile, manifestările şi
măsurile legale îndreptate
împotriva politicii neore-
vizioniste, revanşarde şi au-
tonomist-teritoriale, inclusiv
a subiectului protectoratului,
parte a acestei politicii,
derulate de Ungaria şi de
partidele etnicilor minoritari
secui şi maghiari din Româ-
nia,  nu numai că nu oferă
un semnal prost pe plan
internaţional, dar nici nu
contravin, câtuşi de puţin,
legislaţiei şi dreptului euro-
pean.
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