
Serie Nouă

Anul III

Numărul 141

(6621/1186)

12 - 18 martie 2014

„Poporul nostru a crezut că

dracul, fiind bărbat, nu poate fi

destul de rău. Şi atunci a creat

pe mama dracului!” 

- N. Iorga

Informație, opinie și atitudine publicistică

Demisia lui Tăriceanu – o „defectare” la comandă?Demisia lui Tăriceanu – o „defectare” la comandă?

Cezar 
Adonis Mihalache

DDe De ani buni,
varanul Dan Voiculescu joacă la
două capete... Pe de o parte
face pe republicanul, pe de altă
parte pompează prin latrinele
sale mogulistice suflu în felurite
alianţe de (re)instaurare a
monarhiei. Suflu pe care îl
promovează, cum altfel, prin
„Jurnalul Naţional”, momentan
gazetă republicană, dar care
poate deveni la o adică fiţuică
monarhistă, prin Antenele
„regalităţii” (ai căror pastori-
gâde promovează, „bloguit”,
necesitatea restaurări
monarhiei), dar mai ales prin
fundaţia sa, instituind suculente
premii pentru studenţimea
atrasă în maşinăria de manipu-
lare şi îndoctrinare. Iar alături îi
stau şi alţi „republicani” de cau-
ciuc, de la academicianul cu
rârâit monarhic la feluriţi
jurnalişti şi analişti gata să să-şi
vulcanizeze „convingerile” pen-
tru a demonstra necesitatea
(re)instaurării monarhiei. Şi
poate că am uitat, dar mogulul
Voiculescu nu este la prima in-
cursiune „monarhistică”, inclu-
siv în 2011, în contextul invitării
fostului suveran în Parlament,
vorbindu-se de posibila insin-
uare, prin otrăvitul fruct al
„dudului”, monarhistul-actor,
cândva candidat la preşidenţie!,
care ar fi trebuit să-i servească
regelui în discurs câteva fraze
de solicitare a reinstaurării
monarhiei. Nu a ţinut, însă!

Acum, varanul activist
se întoarce la vechea „şcoală”.
Căci, „partajarea” este simplă:
dacă prin unele universităţi se
practică organizarea unor
ample seminarii pe tema holo-
caustului, cu evidente tente de
îndoctrinare a studenţilor în
culpa unei inventate vinovăţii a
românilor, de ce nu s-ar derula
manifestări similare și pe tema
restaurației monarhiei?! Evi-
dent, pentru a inocula tinerei
generaţii ideea colapsului
prezentului şi a viitorului din
cauza strucuturii guvernamen-
tale de tip republican. Iar ma-
nipularea se citeşte chiar din
fundamentarea acestei dezba-
teri universitare „cruciale”, tema
fiind motivată prin faptul că
„dezbaterea privind monarhia în
România (...) a apărut firesc în
contextul unei renaşteri a
curentului monarhist”. Şi ar fi o
logică pentru o asemenea dez-
batere. Dacă ar avea caracter
istoric şi i-ar lăsa pe regi acolo
unde le stă bine: în manualele
de istorie.

Aşadar, pentru Dan
Voiculescu şi ştergătorii de praf
din jurul lui, importanţa dezba-
terii s-a impus graţie renaşterii
curentului monarhist. Dar, oare,
două scări de bloc (şi ălea
îmbătrânite!) de sub balcoanele
Palatului Elisabeta înseamnă
curent monarhist? Păi, dacă ar

fi măcar, cum zice legea par-
tidelor, ca să-i sâcâim un pic pe
monarhişti!, cel puţin 25 000 de
susţinători din minim 18 judeţe
plus Capitala, poate am vorbi
de un „curent”. Başca faptul că,
pentru a cere o „reinstaurare”,
fie şi a readucerii energicei „Eu-
genia” în fomula clasică de rupt
dinţii (republicanilor!), se im-
pune o iniţiativă legislativă
cetăţenească în echivalentul
celei de promovare a unui
proiect de constituţie venit din-
spre popor. Dar, aşa, cu 1000
de simpatizanţi, ce să faci?!
Poate doar să-i înmulţeşti, evi-
dent, racolând din tânăra
generaţie prin seminari derulate
prin felurite universităţi...

Totuşi, „justificarea”
iniţierii de dezbateri pe o
asemenea temă nu se leagă
doar de presupusa apariţie a
unui curent (mai mult pe sub
uşă!) monarhist... Între virgule,
maşinăria de manipulare mai
adaugă ceva pentru crearea
curentului de opinie dorit,
vorbind despre necesitatea
dezbaterii şi din prisma
„reaşezării monarhiei în poziţia
sa tutelară”! Adică, o temă cu
răspuns dat, metodă specifică
oficinei mogulului-varan. Pentru
că, de fapt, nu despre o analiză
a monarhiei faţă în faţă cu re-
publica este vorba, ci de o im-
punere, „a priori”, a monarhiei
„în poziţa sa tutelară”. O manip-
ulare croită chiar 
din titlul „dezbaterii”:„ROMÂNIA
- MONARHIE SAU
REPUBLICĂ?” – în care, prima
opţiune plasată este Monarhia,
deşi, măcar în logica actualei
structuri de guvernământ, între-
barea ar fi trebuit pusă invers!

Oricum, finalul acestei
„dezbateri” era cât se poate de
previzibil, demonstrându-se că
„România poate fi şi monarhie
şi republică”. Adică, ideea de a
de pune, pentru început, egal
între una şi ala. Prima fază a
operaţiunii a fost, dară, un suc-
ces! Iar următoarele „teme” vor
dezbate care dintre ele are hibe
mai mari şi, tot aşa, până se va
demonstra că republica este
mai viciată decât monarhia!
Dar, chiar înaintea furnizării
răspunsului cu final plătit, un
politician al PC-ului a furat star-
tul, deputatul de Diaspora
Ovidiu Alexandru Raeţchi
vorbind, în cadrul unei dezba-
teri organizate de platforma...
Dreapta Conservatoare („am-
balajul” PC-ului pentru diaspora,
pentru uz intern urmând să se
convertească într-un PC social-
democrat), despre necesitatea
unui dialog politic şi
constituţional vizând monarhia
din România pentru a se aşeza
„monarhia în poziţia sa tutelară
firească în cadrul statului
român”. Evident, tot „în contex-
tul unei renaşteri a curentului
monarhist”. Iar frazele sunt
trase la indigo cu regulamentul
„dezbaterilor” din ţară. Ceea ce
înseamnă că deputatul, fie a citit

„Jurnalul naţional” înainte ca
acesta să fie tipărit, fie PR-ul
PC-ului nu s-a complicat şi a dat
drumul la aceleaşi comunicate!
Apelul era adresat, la acel mo-
ment, candidatului-monarhist la
preşedinţie, Crin Antonescu,
căruia deputatul îi cerea, în cal-
itatea de „viitor preşedinte cu
viziuni monarhiste oneste”, să
insereze sigiliul regal (?!) în pro-
cesul de revizuire a Constituţiei.
„Nu trebuie să luăm în calcul un
proces constituţional imediat,
care să dezechilibreze angaja-
mentele USL pe termen scurt, ci
unul pe termen lung, poate de
un deceniu”.

Desigur, acest val al
dezbaterilor promonarhie nu
este întâmplător, el fiind lansat
pe fundalul unor sondaje la
comandă care ar arăta că un
sfert dintre români vor monarhie
(!), iar alţi 30 la sută „nu au o
opinie formată” (or fi cei din
facultăţi?!), aşa că pot fi racolaţi
prin „seminarii”. Sondaje care
mai indică şi faptul că românii
nu mai cred în „mitul” regelui
fugit din ţară cu un tren plin! Şi
vor urma probabil alte aseme-
nea „sondaje”, care vor
desfiinţa, nu-i aşa?!, alte „mi-
turi”. Cum ar fi abdicarea, darea
ţării pe mâna comuniştilor şi
ruşilor, ori mârşava arestare a
lui Ion Antonescu...

În acest context, re-
centa demisie din PNL a lui
Călin Popescu Tăriceanu, un
monarhist mult mai convins
decât Crin Antonescu, nu pare
să fie urmarea unei rătăciri de
moment, ci un avânt dat de Dan
Voiculescu într-un plan bine pus
la punct. Care ar putea viza, de
ce nu?, îndepărtarea lui Crin
Antonescu, după Europarla-
mentare, nu doar din fruntea
PNL, ci şi de la şefia Senatului
(poate chiar mai repede din
fruntea Senatului!), dar şi din
fruntea comisiei de revizuire a
Constituţiei. Pentru că este tot
mai probabil ca varanul să fie
atât de dezamăgit de prestaţia
lui Crin Antonescu în „prelu-
crarea” Constituției şi a
întrebărilor pentru referendumul
constituţional încât pregăteşte,
pentru momentul în care re-
vizuirea va fi repusă pe tapet,
un şef de comisie mai
conştiincios! Şi oare cine ar fi
mai potrivit decât Călin Popescu
Tăriceanu care declara, încă din
2012, că în contextul revizuirii
Constituţiei ar opta pentru rein-
troducerea monarhiei ca regim
constituţional?! „Mutări” care ar
explica şi rapida primire a lui
Tăriceanu, chiar dacă tocmai îşi
atârnase de gât funia suicidului
liberal, de către premierul Victor
Ponta! Primit la guvern poate
chiar după o intervenţie a varan-
ului nemulţumit de tărăgănarea
introducerii întrebării vizând re-
instaurarea monarhiei în 
setul pentru referendumul

constituţional!

●

În căutarea strămoșilor…În căutarea strămoșilor…

Al. Stănciulescu
Bârda

DDupă 1989 a luat
naștere un curent puternic în
istoriografia românească,
menit să revizuiască tezele ofi-
ciale privitoare la originile
poporului român. Când eram
în școală, învățam că poporul
român „s-a născut din sim-
bioza daco-romană, trecută
prin filieră slavă”, iar limba
română este fiica legitimă a
limbii latine, alături de
franceză, italiană, spaniolă,
portugheză, albaneză,
catalană și alte câteva
grupulețe lingvistice din Eu-
ropa. 

Unii lingviști de marcă,
în frunte cu Iorgu Iordan,
făceau limba română tributară
în totalitate limbilor slave din
jurul României. Majoritatea cu-
vintelor noastre își aveau orig-
inea în cuvinte slave, rusești,
bulgărești și sârbești, iar
câteva în cuvinte latinești,
franceze, germane, maghiare.
Doar șapte-opt cuvinte erau
dacice. Când „prietenia”
româno-rusă s-a alterat, filiera
s-a defectat și atunci poporul
român a descoperit că s-a
născut, de fapt,  numai din
„simbioza daco-romană”. Noul
curent, post-decembrist,
susține că poporul român este
urmașul poporului dac și că
influența romană nu a fost
decisivă în formarea poporului
și limbii române.

„Daciștii” din perioada
ost-decembristă au publicații
proprii, au ținut numeroase
congrese internaționale și sim-
pozioane în țară și-n
străinătate. Au fost publicate
cărți cu documente de o val-
oare inestimabilă, studii solide,
în are s-a susținut cu
argumentație convingătoare,
că ,,simbioza” daco-romană a
fost doar o teză de partid.
Reprezentanții Școlii Ardelene
din secolul al XVIII-lea au
susținut teza originii noastre
romane, pentru a dovedi eu-
ropenilor în general și imperi-
alilor austrieci în special, că și
românii au origini nobile, impe-
riale și, deci, trebuie tratați ca
atare, pe picior de egalitate cu
celelalte naționalități din Tran-
silvania. Istoricii din Țara
Românească și Moldova, re-
spectiv din România de mai
târziu, au avut o poziție mai
moderată, ba unii dintre ei au
susținut că numai dacii sunt
strămoșii noștri. Au existat
multe încercări de a denumi
poporul român drept poporul
dac și România Dacia.

Noua grupare a istori-
cilor susține un lucru intere-
sant: limba dacilor nu era
deosebită de limba romanilor.

Era una și aceeași limbă, o
latină populară, care, de fapt,
descindea din limba vechilor
traci, cei mai numeroși și mai
viteji locuitori ai Europei, cum
avea să-i numească Herodot,
părintele Istoriei. Limba latină
care se folosea în cancelarii, în
literatură, filozofie, știință, era
limba latină savantă, selectă,
pe care poporul de rând n-o
înțelegea. Istoricii susțin că ro-
manizarea dacilor nu ar fi fost
posibilă în timpul și spațiul în
care romanii au stăpânit Dacia.
Ei au stăpânit o mică parte din
Dacia în perioada 106 – 273.
În acest timp, triburile de daci
liberi erau mult mai numeroase
decât cele subjugate de ro-
mani. Dacii liberi atacau cu
vitejie granițele Daciei ocu-
pate, respectiv noile granițe ale
imperiului roman, iar dacii
ocupați protestau prin răscoale
și tot felul de acte de ne-
supunere față de noii stăpâni.
Nu era posibil ca un popor atât
de mândru și viteaz ca dacii
să-și abandoneze propria
limbă și să o învețe pe-a ocu-
pantului în doar 167 ani. Un-
gurii au stăpânit Transilvania
mult mai mult și au desfășurat
o politică de maghiarizare
foarte sofisticată, dar limba
română cea mai curată o
găsim tot acolo. La fel în
Basarabia și Bucovina, unde
rușii și austriecii au vrut cu
orice preț să schimbe limba lo-
calnicilor, dar n-au reușit. Chiar
dacă femeile dacice au rămas
văduve în urma războaielor, iar
soldații romani se căsătoreau
cu ele, nu trebuie uitat, că nici
soldații romani nu știau latina,
majoritatea lor provenind din
diferite țări și zone subjugate
de imperiu, dar neromanizate
suficient. Mai  mult, mamele
învață pe copii să vorbească,
iar limba mamelor era cea
dacă. Limba latină este o limbă
grea și ea se învață în mulți ani
de trudă. O spune unul care a
studiat în școală, sistematic,
opt ani limba latină și nu s-a
ales cu nimic. Despre aceste
aspecte vom mai vorbi în viitor.

Poziția noilor
eșantioane de istorici a avut
ecou în lumea științifică
internațională. Mulți istorici de
renume mondial au îmbrățișat
această idee. Mai mult, un
cercetător al arhivelor Vatican-
ului a ajuns la concluzia că nu
limba română se trage din cea
latină, ci cea romană se trage
din limba traco-dacă, mama
limbii române. Romanii, în
frunte cu Traian, au cucerit o
parte din țară și i-au smuls
bogățiile, dar n-au putut să
supună și sufletul dacilor. Apa
a trecut, pietrele au rămas!

●
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Un nou semnal de alarmăUn nou semnal de alarmă

Radu
Theodoru

DDe ceva vreme, 
revista DACOROMANIA
documentează prin articole
excelent susţinute ştiinţific
că în stema României con-
temporane se repetă, cu
adresa, greşeală făcută de
regele Ferdinand imediat
după Marea Unire, care,
indus în eroare de către
proaspeţii perdanţi, nemeşii
unguri, a acceptat că în ar-
moriile reprezentând Tran-
silvania din stema Ţării, să
figureze însemnele Princi-
patului Transilvaniei de pe
vremea principelui de
nevolnică amintire, Sigis-
mund Báthory. Însemne
reprezentând minorităţile
demografice stăpâne
politiceşte, coalizate în
„Unio Trium Nationum”.
Adică secuii simbolizaţi
heraldic prin Soarele şi
Luna, ungurii prin vulturul de
stepă asiatică Turnul şi saşii
prin cele șapte oraşe-cetăţi:
Siebenbürger. Românii,
populaţia străveche, zdro-
bitor majoritară, lipsiţi atunci
de drepturi politice, fiind
excluşi din reprezentarea
heraldică în stema princi-
patului.

Articolele pertinente
din DACOROMANIA
notează că greşeală regelui
Ferdinand se repetă
păgubos pentru români în
postecembriadă. Ei,
făuritorii Marii Uniri, cei care
veacuri după veacuri au
păstrat românitatea Transil-
vaniei călcând cu moartea
pre moarte calvarul iobăgiei,
ei nici astăzi nu figurează în
armoriile Transilvaniei din
stema Ţării. Revista a făcut
apel la toate autorităţile stat-
ului începând din anul 2011,
de la parlament la guvern,
preşedenţie şi la Academia
Română, să repare
greşeală istorică şi să
introducă în armoriile Tran-
silvaniei pe stăpânii ei de
fapt şi de drept: românii.
Deocamdată, tăcere. De la
această tăcere se naşte
semnalul meu de alarmă.

Inconştienţă, ire-
sponsabilitate politică,
„servitoreală”, sau trădare?
Alarmat de lipsa de reacţie
a celor care ar trebui să
apere interesele naţionale
am întreprins un raid-sondă
pe doi vectori de cercetare:
în hungarismul ofensiv şi în
românitatea pasiv-lâncedă
de astăzi.

Hungarismul ofensiv
însumează lipsa românilor
din stema Transilvaniei,
strategie care vizează în-
corporarea acesteia la Un-
garia. Sau, cel puţin,
federalizarea ei în perspec-

tiva încorporării. Teoria
hungaristă notează: dacă
nici măcar în stema ţării
voastre nu sunteţi
reprezentaţi în Transilvania,
înseamnă că sunteţi o mi-
noritate neglijabilă de-
mografic, economic,
cultural-spiritual şi politic,
aşa cum istoriografia
noastră o demonstrează.
Manevrat abil în congresele
internaţionale de heraldică,
de sigilografie, unde conţii
unguri sunt bine
reprezentaţi la vârf, sim-
pozioane şi conferinţe spon-
sorizate copios de Sörös –
via Budapesta, argumentul
heraldic face priză la nobil-
imea britanică şi franceză
penetrată de focoasele con-
tesine maghiare.

Am pe masă de
lucru volumul „Noblesse
francaise, noblesse hon-
groise XVIeXIXe siecles”,
publicat sub direcţia cunos-
cutului de noi Béla Köpeczi
şi Eva H. Balazs de către
siamezele Akadémiai Kiado
– Casă de editura a Acade-
miei de ştiinţe a Ungariei şi
Editions du CNRS – Paris,
în 1981. Întreg volumul
înmănunchează în el
comunicările colocviului
franco-ungar de istorie
socială ţinut la Rennes între
11-13 iunie 1975 – vreme în
care Béla Köpeczi era adept
al materialismului istoric şi,
oarecum, obiectiv. Atât cât
poate fi obiectiv un istoric
ungur, spre a nu fi acuzat de
trădare…

Notez că în plin des-
potism al proletariatului, un-
gurii îşi căutau argumente în
istoria clasei lor nobiliare
care, de fapt, a făcut şi face
istoria Ungariei până la zi.
Clasa nobiliară departe de a
fi defunctă, purtătoarea stin-
dardului revizionist, căreia,
inconştienţă, iresponsabili-
tatea politică, „servitoreala”
sau poate trădarea îi
slujeşte din plin argu-
mentele heraldice din pro-
pria noastră stemă. La care
ei adaugă argumente
stoarse din arborele ge-
nealogic matrimonial al
domnitorului Vlad Ţepeş
înţelenit în nobilimea
maghiară, arbore ge-
nealogic matrimonial care în
posdecembriadă a adus în
Ardeal o seamă de aşa-zişi
descendenţi rătăciţi şi prin
Casă regală a Marii Britanii,
astăzi doar cumpărători de
pământ românesc, mâine,
poate pretendenţi la tronul
regatului româno-ungar,
stratagemă veche de prin
1920, nu de mult dorit public
la Sibiu de un premier bu-
dapestan cu aprobarea
tacită a motociclistului
român travestit în omologul
aceluia.

La subiect. Imediat
după Marea Unire
nemeşimea perdantă, prin
ocultă masono-fabiană care
dirija tratativele de pace la
de Versailles, a reuşit să
introducă la Palat un presu-
pus heraldist, micul nobil
maghiar scăpătat, Jozsef
Sebestyen de Keöpeczi din
Cluj, care, preferat  de
regele Ferdinand, a operat
falsul istoric din stema
României Mari. Tripletă
contemporană, Szabolcs de
Vajay, autodeclarat descen-
dent dintr-o familie nobiliară
transilvăneană, un fel de lit-
erat şi presupus heraldist,
dar propulsat de abilă
diplomaţie maghiară vice-
preşedinte al Academiei
Internaţionale de Genealo-
gie şi Heraldică, copios
subvenţionată de Bu-
dapesta jucând un rol de
consilier, specialist în ma-
terie – o cucoană româncă,
doctor Maria Dogaru, din
Bucureşti, membră a
Comitetului Internaţional de
Sigilografie jucând în pro-
pria-i ţară rol de cal troian şi
factor de presiune şi miliar-
darul George Sörös care i-a
finanţat tipărirea unui volum
pe temă, deci mai sus
notată tripletă a reuşit să
inducă în eroare Constitu-
anta postdecembristă care,
în pripă, înainte de di-
zolvare, la persuasiunea
mai sus numitei cucoane, a
votat grăbit stema
României, repetând din su-
perficialitate şi neştiinţă fal-
sul istoric sancţionat de
regele Ferdinand, speculat
abil de hungarism.
Manufactură revizionistă a
pseudoheraldistului de
acum un veac, Jozsef
Sebestyen de Keöpeczi, a
devenit una dintre temele
principale care potenţează
superlativ propagandă
hungaristă pe plan
internaţional.

O interpretare
militară a titlului. Pe multe
terenuri mărginind căi de
comunicaţie principale sau
aşezate lângă poduri, în
trecătorile din munţi, în
locuri obligate de trecere, pe
malurile lacurilor de acumu-
lare sau în vecinătatea
barajelor, pe lângă unităţi
militare, poligoane de
tragere, investitori unguri
din Ungaria sau diaspora,
direct sau prin intermediul
cetăţenilor români de etnie
maghiară sau al românilor
get-beget au cumpărat şi
cumpără parcele consis-
tente pe care clădesc fie
locuinţe particulare, fie di-
verse unităţi comerciale, de
la motel la cârciumă şi
prăvălie.

Prin unguri din
România de la preoţimea

catolică, protestantă şi
reformată la cadrele didac-
tice săteşti s-au acaparat
legal şi ilegal mari întinderi
de teren agricol, ferme ale
fostelor C.A.P.-uri, livezi şi
vii, exploatate de asociaţii
agricole întemeiate pe cri-
terii exclusiv etnice, de-
venite centre de rezistenţă
la autoritatea statală, factori
de presiune pentru dobândi-
rea autonomiei teritorial-
administrativă conform
bibliei autonomiştilor „Az
onkormanyzati torneny sza-
balzyzasi koncspcioja” –
tom editat de ministerul de
Interne budapestan. Prin
dispunerea lor în teren
formează etape pe direcţii
ofensive vest-est, etape de
aprovizionare, baze de
operaţiuni în spatele tru-
pelor româneşti şi în
adâncimea teritoriului
naţional.

Munţii Apuseni,
zona istorică a conştiinţei
naţionale, sunt încercuiţi la
sud în judeţul Albă, prin
asociaţii agricole exclusiv
ungureşti din localităţile
Lopadea Nouă, Colţeşti,
Rîmetea, Sancrai, Radesti,
Ciumbrud. Acestea se leagă
spre sud, sud-est, est-nord
şi nord-vest cu asociaţii sim-
ilare din judeţele limitrofe
apusenilor, subvenţionate
de Budapesta şi nu numai
de ea. Să nominalizez doar
Confederaţia Caritas în
judeţul Mureş şi invazia
formelor din Ungaria:
Agrokor, Zkr, Korosyobegal,
Soljek, Kft în vest. S-ar
adauga acestei interpretări
militare puzderia asociaţiilor
cu caracter paramilitar slu-
jind sub lozinci
antiromâneşti crâncene, re-
vizioniste şi revanşarde
mascate sub firme de tur-
ism, cercetăşie, salvamont,
care-şi antrenează membrii
în munţi.

Asociaţia etnică
„Carpaţii ardeleni”, filiala
Braşov, avea acum câţiva
ani un sector Salvamont cu
zona de acţiune Piatră
Craiului, Ciucaş, Făgăraş.
De fapt, că şi în 1939 se
vizează calea ferată şi
şoseaua Braşov-Azuga.
Susnumita asociaţie este în
legătură cu asociaţii şi
organizaţii „turistice” din Un-
garia. S-a sprijinit şi poate
se mai sprijină pe grupa
româno-catolică a
cercetaşilor maghiari din
Braşov, îndoctrinată nu de
mult de profesorul ultra ex-
tremist şi ultra şovin,
revanşard şi revizionist
Urgon Levente. Ce să mai
vorbim de tabăra de antre-
nament militar şi de co-
mando de pe Valea Uzulzu
în care se instruieşte Garda
Maghiară, plutonul secui-

esc, Garda Maghiară
desfiinţată doar pe hârtie.

În loc de concluzie.
Lipsa românilor din armori-
ile Transilvaniei este
subliniată de neorevizionis-
mul hungarist prin 15
Fundaţii neorevizioniste de
pe tot mapamondul.  Îi în-
treb pe politicienii români,
întrebarea fiind valabilă şi
pentru societatea  civilă, mai
ales cea ardeleană, ce opun
puzderiei de partide neore-
vizioniste, extremiste din
Ungaria şi sucursalele lor
din România? Au auzit
cumva de „Comitetul Direc-
tor Pentru Constituirea Re-
publicii Transilvane” situat
pe rue Saulniei 2I, Paris 9e,
de „Confederaţia Transil-
vanica”, moşmondită şi
cazată la Viena – nu
întâmplător sediul primitor al
revizionismului hungarist -,
de către Institutul pentru
Regiunea Dunării, de „Insti-
tutul Teleki Pal ”cu a sa
injurioasă, la adresa
noastră, Istoria Ardealului,
sau de „Consiliul Pentru
Apărarea Intereselor Cer-
curilor ardelene”, sau de fil-
iala din Ungaria a „Uniunii
Mondiale Pentru Transilva-
nia”, sau şi mai grav, de
„Consiliul de Autonomie al
Maghiarilor din bazinul
Carpatic”?…

Asta aşa, o citare pe
sărite în care intră glorios, în
pas de gaşcă prusac, par-
tidele extremist-revizioniste
cu puiandrii setoşi de sânge
valah pripăşiţi în România
precum „Nouă Gardă
Maghiară”, sau „Garda
Naţională Maghiară” sau
„Jobbik” în concubinaj cu
„Săgeţile Ungurilor” sau
„Garda Naţională a Patriei
Carpaţi”.

Cum va sună la ure-
chi „Székely Legio”,
Legiunea aia secuiască cu
palmares istoric de holo-
caust al românilor la 1848 şi
genocid în 1918-1919, că
să enumăr zgârcit şi pe
sărite din uluitoarea lista de
societăţi, ligi, asociaţii, par-
tide, societăţi culturale re-
vizionist-extremiste create
pe mapamond de hun-
garism, subvenţionate de
Budapesta având că obiec-
tiv de recucerit: Ardealul.

Şi noi? Atenţie
politichia! A nu se juca de-a
istoria spre a nu se ajunge
în groapă ei de gunoi.

●



4 Tichia de politician
Ținutul ratărilor…Ținutul ratărilor…

George
Petrovai

TToate ratările își au
sâmburele lor de dramatism,
dar numai gafele politice și
economice se constituie în
eșecuri de rang național. Căci
ele nu doar că afectează des-
tinele unei bune părți dintre
cetățeni, dar avariază grav și
prestigiul internațional al țării.
Iar România postdecembristă,
departe de a-și întrebuința cu
maximum de eficiență impre-
sionantul capital politic acumu-
lat în timpul Decembriadei, a
sfârșit prin a se afirma drept
campioana ratărilor monumen-
tale. Iată câteva dintre ele:

Prima ar fi Asasinarea
soților Ceaușescu în chiar ziua
de naștere a Mântuitorului, i-a
făcut pe mulți dintre românii cu
scaun la cap să cam cadă pe
gânduri în acele zile de coșmar
când unii dintre compatrioți al-
imentau cu sângele lor sângele
unei revoluții mai mult decât
suspectă, timp în care străinii
își impuneau tot mai multe rez-
erve vizavi de destinul creștin
al României, un remarcabil
destin adjudecat pe parcursul
întregii sale istorii milenare (cu
inerentele derapaje bolșevice)
prin omenie, ospitalitate și
toleranță.

Am revăzut la televizor
întreaga mascaradă numită
proces și am simțit cum două
sentimente pun stăpânire pe
mine:

a) Unul de milă față de
cei doi bătrâni, care – deși în
corzi – mi s-au părut mult mai
demni decât încrâncenații lor

acuzatori (în pledoariile lor,
penibilii avocați ai apărării au
reușit performanța să-l sur-
claseze pe procuror!). De
pildă, în intervențiile și
punctările sale, președintele
acelui penibil complet de
judecată s-a arătat nu doar jig-
nitor de arogant cu cei doi
inculpați (și asta în mod
repetat!), dar și-a permis s-o
trateze pe femeia Elena
Ceaușescu cu o lipsă de
politețe ce nu-i face cinste nici
unui bărbat, necum unui
judecător!

E clar că Ceaușeștii
nu trebuiau judecați în pripă și
împușcați ca niște câini turbați,
atâta vreme cât noii
conducători ai celorlalte state
comuniste s-au bucurat de un
tratament tolerant și civilizat.
Dar pentru umplutorii vidului de
putere, în principal pentru trio-
ul de tristă amintire Ion Iliescu
– Victor Atanasie Stanculescu
– Gelu Voican Voiculescu, era
imperios necesar să se
descotorosească rapid de cei
doi Ceaușești printr-un simu-
lacru de proces, fiind conștienți
că în cadrul unui proces deru-
lat obiectiv și corect (cu probe,
martori, expertize etc.), ei
riscau să fie dovediți trădători,
impostori și profitori. Așa că au
încercat să-și justifice dublul
asasinat prin gogorița cu
teroriștii care acționează atâta
timp cât Ceaușeștii sunt în
viață, chipurile pentru a-i elib-
era din captivitate. Câți dintre
românii de-atunci au fost se-
rios intrigați de faptul că
teroriștii s-au volatilizat cu toții
îndată după încheierea
răfuielilor cu cuplul Ceaușescu,

trupele antiteroriste nereușind
să captureze nici măcar unul
dintre ei?!

b) Al doilea sentiment
care m-a încercat în acele mo-
mente a fost unul de revoltă.
”Bine, bine”, îmi spuneam eu
cu indignare neputincioasă,
”Ceaușeștii au fost condamnați
la moarte în principal pentru
genocidul comis împotriva
poporului român. Dar nu tot un
sinistru genocid este actuala
ruină a economiei românești,
tablou care obligatoriu trebuie
completat  cu groaznica dis-
perare în care-și târâie zilele
cea mai mare parte dintre
români și cu spectrul
înfricoșător al unei datorii ex-
terne de circa 100 de miliarde
euro? Pe președinții
postdecembriști, împreună cu
uneltele lor de încredere, cine-
i va judeca pentru vina că au
pus țara pe butuci?”

A doua mare ratare
privește dezastrul economiei în
general, al agriculturii în spe-
cial. Îmi aduc aminte că Victor
Surdu, ministrul Agriculturii la
acea vreme, urla la radio din
fundul bojocilor: ”Ce așteptați,
oameni buni, de nu mergeți să
vă luați din C.A.P.-uri (Cooper-
ative Agricole de Producție) ce
este al vostru?”. Iar oamenii l-
au ascultat, că de, românii dau
dovadă de multă sârguință
când este vorba de șutit, și cu
mic cu mare au tăbărât pe
C.A.P.-uri, făcând una cu
pământul ceea ce nu și-au
putut însuși: vite, cereale, in-
ventar agricol, materiale de
construcție etc. Doreau în
acest chip devastator nu doar
să-și serbeze libertatea de

esență vandalică (eliberarea,
de exemplu, de teama în care
au trăit ani de zile din pricina
micilor și neîntreruptelor
furtișaguri), ci și să pună cu
nădejde umărul la ruinarea
completă a economiei, astfel
ca opinia nedemnilor
conducători de-atunci, cum că
industria românească nu este
altceva decât o colecție de
fiare vechi, să fie adeverită de
situația din teren.

Și iac-așa, spre bucu-
ria străinilor pragmatici,
românii și-au tăiat craca de sub
picioare și au căzut atât de
zdravăn în cap, încât nici după
aproape un sfert de veac de la
acele jenante barbarii ei nu
realizează că dacă producția
fără consum este un nonsens,
atunci consumul fără producție
indigenă este o nebunie înro-
bitoare și că numai agricultura,
în strânsă colaborare cu turis-
mul și transporturile (evident,
după modernizarea simțitoare
a infrastructurii), posedă forța
necesară (avantaje absolute și
relative) pentru a scoate țara
din actuala fundătură și a o în-
drepta spre prosperitate și
echilibru.

Cea de-a treia ratare
vizează reconfigurarea psi-
hologiei românului postdecem-
brist, în sensul că tot mai mulți
indivizi dau din coate pentru a-
și mări necontenit aria drep-
turilor și libertăților (pentru ei
libertatea este totuna cu liberti-
najul!), în tot acest timp
străduindu-se din răsputeri să-
și restrângă aria obligațiilor
până la uitarea celor mai ele-
mentare îndatoriri față de
Dumnezeu și semeni, îndatoriri

care conferă raporturilor so-
ciale moralitate, raționalitate și
legitimitate, altfel spus umani-
tate și civilitate, atunci când fie
prin educație, fie prin constrân-
gere, relațiile interumane sunt
menținute pe segmentul
civilizației cuprins între su-
portabil și agreabil.

Și iată cum românul
antedecembrist, acel om nou
forjat după modelul lui homo
sovieticus (hoț, leneș, laș, min-
cinos și turnător, într-un cuvânt
canalia în curs de desăvârșire)
și-a văzut visul cu ochii mai
ceva ca fiii lui Israel după ce au
intrat în Țara Făgăduinței la
capătul a 40 de ani de
peregrinări prin pustie: nu tu
muncă și respect, nu tu
disciplină și rușine, ci,
dimpotrivă, crearea celor mai
propice condiții pentru
propășirea fărădelegilor și în-
florirea fără precedent a
actelor antisociale. 

În sfârșit, dar nu în ul-
timul rând, cea de-a patra
ratare, aflată în plină și
interminabilă derulare, are în
vedere reformele dezas-
truoase din educație, sănătate
și administrație, iar mai nou hi-
doasa reformă a statului
băsesciano-uselist. Toate
aceste reforme tind spre haos
și îngrijorare crescândă în rân-
dul cetățenilor preocupați de
viitorul României: s-au închis
spitale și școli, în continuare
vor fi aruncați pe drumuri alte
zeci de mii de bugetari, fără ca
aceste jertfe să aibă puterea
de-a îndrepta cât de cât situția
din țară.

●

„Oscar” pentru divorţ şi fostul manechin al anilor ’70, din nou pe scena jongleriilor„Oscar” pentru divorţ şi fostul manechin al anilor ’70, din nou pe scena jongleriilor

Maria Diana
Popescu

DDescoperit şi promo-
vat de creatoarea de modă
Zina Dumitrescu pe vremea
cînd era elev la Liceul „Sfântul
Sava” din Bucureşti, fostul
manechin al anilor ’70 pentru
revista „Modern” (cea mai în
vogă revistă de modă
socialistă), marele pasionat de
maşini şi femei se reîntoarce
pe scena jonglerilor politice.
Un exemplu paradoxal în sen-
sul de „moralitate” demagogică
este, aşadar, „revelaţia” Călin
Constantin Anton Tăriceanu şi
Partidul Reformator Liberal!
Mai exact, o nouă gaşcă-
căpuşă, aceiaşi inadaptaţi,
frustraţi, complexaţi sau un fel
de alternativă de mătase cu
buzunare fantasy. După eu-
roparlamentare, precis se va
împiedica şi va cădea pe
scenă, la fel ca Antonescu,
deşi, acum, Tăriceanu vrea să
convingă că deţine marea
soluţie a rupturii. Pentru U.S.L.,
un soi de fast-food în timpul
Renaşterii, cu trimitere spre
naivii care pretind că
savurează politica „grea”, de
top. Ocupaţie pe care Petre
Ţuţea o numea „aflarea în
treabă la români”.

Dacă s-ar premia
malversaţiunile politice, re-
sponsabile de haosul din Ţară
şi de sărăcirea sistematică a

populaţiei, politicienii noştri ar
lua periodic cîte un „Oscar”. Cu
toate că de-a lungul mandatu-
lui au făcut afaceri împreună,
„căsătoria”, de longevitatea
căreia am fost sceptică de la
oficiere, s-a rupt. Inevitabilul
divorţ s-a produs. Alianţa
încheiată pe principiul conjunc-
turii de forţă majoră, în care
baţi palma cu duşmanul ca să-
l poţi controla şi distruge mai
uşor, merită un Oscar pentru
divorţ. Imediat după separare,
liderii celor două „aripioare”,
care, de-a lungul mandatului,
au călcat în picioare lege, pro-
tocol, bun simţ, Constituţie,
demnitate, morală, au declarat
presei la separare că, de acum
înainte, nu mai pot trăi de grija
poporului şi a economiei,
promiţînd, a nu ştiu cîta oară,
reviriment naţional.

Ne poate răspunde
domnul Johannis sau n-are
curaj să dea peste mîna
ajutătoare! Să fie vorba de un
reviriment pe baza tonelor de
mezeluri expirate, importate
din Germania? Culmea
obrăzniciei, după ce au fost de-
conspirate hoiturile trîntite în
lăzile noastre de gunoi, pentru
a fi spălate, îmbujorate puţin cu
boia de ardei, reambalate şi
comercializate drept mărfuri de
„calitate germană”, firma de
avocatură angajată de patronii
nemţi pretinde în scris, de la
noi, scuze publice. Cînd îşi
strică singuri imaginea nemţii

devin agresivi. În loc să închidă
firma neamţului vînzător de
gunoaie, au tupeu şi ameninţă!
Doar au gulere albe.

Cică „micii” noştri nu
corespund normelor europene,
pentru că trebuie să-şi menţină
în continuare la noi piaţa de
desfacere a resturilor alterate,
umflate cu amidon şi apă, cu
„e”-uri şi conservanţi la modă.
Ca o primă concluzie, firme
nemteşti în cîrdăşie cu firme
din România vînd în supermar-
cheturi mezeluri stricate. Dacă
situaţia ar fi fost invers, ne pri-
copseam cu un embargo
frumuşel, aşa cum s-a întîm-
plat cu porcii. Ce pedeapsă
merită patronii nemţi pentru
comerţ intenţionat cu produse
care pun în pericol sănătatea
oamenilor? Dar ai noştri? Ne
poate răspunde domnul Jo-
hannis? Poate domnia sa îi va
acţiona în justiţie la Curtea
Europeană a Drepturilor Omu-
lui, în numele poporului român.
Sau n-are curaj să dea peste
mîna ajutătoare! Să ne am-
intim ce tărăboi au făcut en-
glezii cu carnea de cal şi să
mulţumim Guvernului de la
Bucureşti şi cancelarului ger-
man pentru sprijinul constant
în menţinerea statului de drept
în Ţară. Cadrul legal fiind asig-
urat şi impus, putem consuma
liniştiţi resturile de la masa oc-
cidentalilor.

Revenind la divorţul
politic al anului, surprinzător

este momentul în care acesta
a survenit. Tocmai cînd dăduse
oala în focul Noii Nomenclaturi
Familiale de Supraveghere
Financiară din România
(A.S.F.) - o luxoasă şi
profitabilă staţiune
balneoclimaterică de tratament
financiar şi de odihnă  pentru
soţi, naşi, neveste, iubite şi
copii de politicieni, trîntori de
clasă, cu salarii inimaginabile
pentru un muritor de rînd.
Tupeu şi sfidare naţională!
Românii îşi duc viaţa de la o zi
la alta! Nici cancelarul Ger-
maniei sau preşedintele
Deutschebank n-au venituri
lunare de zeci de mii de euro!
Plantele acestea agăţătoare
au cîştigat într-un an cît ar
cîştiga un român în trei decenii
de muncă cinstită. Chiţoiu, fos-
tul ministru al finanţelor şi-a
plantat la A.S.F. pe naşul
Ruşanu (în vremea
preşedintelui Ceauşescu, va-
lutist pe litoral), demis şi cerc-
etat penal, şi pe soţia sa, Laura
Elena Chiţoiu. În locul lui
Ruşanu a fost numit alt naiv,
păcălit de şarlatanul Sima. Ce
credibilitate mai are Dăianu,
dacă n-a fost capabil să aibă
grijă de propriile finanţe?

Din păcate, România
a încăput pe mîinile valutiştilor,
bişniţarilor, şmenarilor şi cla-
nurilor mafiote. 

Zgonea, preşedintele
Camerei Deputaţilor, cel care
s-a declarat public coleg cu

Mihai Viteazul (furîndu-i lui
Vanghelie, „care este”, „Os-
carul” pentru gafe,) şi-a plantat
la A.S.F. fosta soţie, Grigoreta
Cristina Zgonea şi actuala
concubină, Carmen Gheorghe.
Cristian Socol, consilierului
premierului Ponta, pe soţia sa,
Aura Gabriela Socol. George
Scutaru, liderul grupului parla-
mentar al P.N.L. de la Camera
Deputaţilor şi-a adus şi el soţia,
Iuliana Luiza Scutaru. Olguţa
Vasilescu, primăriţa Craiovei,
pe soţul ei, Razvan Wlassopol.
Deputatul P.N.L. Dan Motre-
anu, pe soţia sa, Daniela
Motreanu. Ministrului Muncii,
Mariana Câmpeanu a găsit şi
ea tot aici un loc călduţ pentru
fiul ei, Remus Cătălin Câm-
peanu. Vicepremierul Gabriel
Oprea (U.N.P.R.) a plantat-o
pe fiica sa, Ana Maria Tudor. În
toate instituţiile statului, inva-
date de astfel de plante
agăţătoare, de caracatiţe care
se servesc precum pohtesc din
visteria naţională, în timp ce
noi sîntem ţinuţi în curţi cu gar-
duri păzite, controlaţi tot timpul
la buzunare, sărăciţi cu echi-
tate şi înrobiţi egalitar, sînt
necesare controale drastice
privind achiziţiile, deturnările
de fonduri, gradul de calificare
al angajaţilor şi gradele de
rudenie dintre ei şi politicienii
de pe metereze.

●
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A doua „trădare” a Crinului…A doua „trădare” a Crinului…

Cezar 
A. Mihalache

DDeși bine punctată,
prin ticurile și 
mimica teatrală strecurate
printre declarațiile și
contradeclarațiile prin care l-
a împins pe Victor Ponta
într-un „sah” parlamentar,
demisia lui Crin Antonescu
nu a fost foarte inspirată.
Cel puțin, nu ca fereastră de
audiență! Calculele sale nu
s-au potrivit cu transmisiile
„încrucișate” ale princi-
palelor posturi TV, așa că,
spectaculara demise nu a
fost prinsă în direct decât de
o televiziune. Or, sub im-
pactul unei demisii anunțate
într-un interval real de
„prime-time”, țara ar fi fost
poate mai mișcată. Dar așa,
„beneficiarii” suprinzătorului
gest au fost, mai de grabă,
colegii din plenul parlamen-
tului.

Desigur, gestul a
fost cât se poate de
năucitor, cel puțin, pentru
social-democrați. Nu pentru
că nu și-ar fi dorit să-l vadă
pe Crin Antonescu
descălecat de la șefia Sen-
atului, ci pentru că ei tre-

abuiau să fie aceia care
urmau să-l îndepărteze într-
o etapă distinctă din „lupta”
cu Traian Băsescu! PSD a
pierdut în acest fel un arse-
nal substanțial în contin-
uarea luptei împotriva
președintelui, cadru în care
am fi asistat la corșetarea
de felurite dovezi ale
legăturilor dintre Antonescu
și Palatul Cotroceni, și, în
cele din urmă, înlăturarea
de către social-democrați a
șefului senatului sub justifi-
carea unei victorii împotriva
sistemului corelat Cotroce-
nilor. Căci, dacă pe Traian
Băsescu nu au reușit să-l
ofere celor 7,5 milioane de
electori, social-democrații
se puteau lăuda măcar cu
îndepăratrea unuia dintre
aliații Cotrocenilor. De
aceea, pe termen mediu,
cel ce a punctat este Crin
Antonescu… Iar dacă
reușea să aplice acest
calambur în care l-a împins
pe Viorel Ponta cu zece
minute mai devreme, când
televiziunile erau încă „în di-
rect”, altul ar fi fost efectul în
țară…

Dar, dincolo de
spectacolul personal și
ineditul situației, gestul lui

Crin Antonescu se consti-
tuie și într-o dovadă a infan-
tilismului acestuia în luarea
unor decizii care puteau
afecta țara. Cel puțin din
perspectiva statutului pe
care i-l dădea poziția sa de
al doilea om în stat. Și mai
ales în situația în care, la
granițele țării, există un
focar de instabilitate.

Din păcate, pentru a
doua oară în câteva zile,
Crin Antonescu s-a dat la o
parte, lăsând cale liberă
unei alianțe care calcă în pi-
cioare interesele românilor.
S-a dedat la această nouă
„trădare” în acelasi stil orgo-
lios-obtuz și meschin-con-
flictual prin care a scos
PNL-ul de la guvernare
făcând loc UDMR-ului deși
era evident unde va bate in-
teresul maghiarimii politice!

Și poate numai
șansa a făcut ca orgolile lid-
erului PNL să explodeze
sub forma demisiei în clipa
în care în parlament urma
să se voteze lista noilor
miniștri! Dar, dacă în loc de
lista cabinetului, în plen s-ar
fi dezbătut adoptarea unei
poziții a României față de
situația din Ucraina? Sau
dacă era vorba de apro-

barea memorandumurilor
semnate de premierul Ponta
cu un gigant chinez suspec-
tat de spionaj informatic la
nivel guvernamental? Ar fi
„clacat” oare Crin An-
tonescu din poziția celui de
al doilea om în stat din
cauza unor mărunte orgolii
și frustări?!

În fapt, Crin An-
tonescu ar fi trebuit să stea
în fruntea senatului cu orice
preț! La fel cum ar fi trebuit
să mențină PNL-ul la gu-
vernare până ar fi fost
sfâșiat de veneticii politichiei
maghiare, numai să nu
permită accesul șacalilor la
guvernare. Ar fi trebuit să în-
dure orice ironii pesediste.
Doar așa ar fi dovedit, în ac-
tualul context politic, că este
om politic. Nu prin retrageri
și demisii pe care istoricii,
peste timp, le vor așeza
acolo unde le este locul.

În plus, până ar fi
fost debarcat, Crin An-
tonescu mai putea face
multe din fruntea senatului!
Ar fi putu iniția, de exemplu,
o petiție-protest împotriva
acțiunii anunțate de Parla-
mentul Ucrainean de a vota
o lege de pedepsire a etni-
cilor români cu pușcăria

dacă păstrează sau solicită
cetățenia română. Asta fără
a mai ține cont că orice
acțiune inițiată din fruntea
senatului, chiar sub
ironizarea prezenței sale ca
„opoziție rămasă la gu-
vernare”, ar fi valorat mai
mult decât orice agitație într-
o opoziție fragmentată!

Zarurile au fost însă
aruncate… Crin Antonescu
a demisionat, punct de la
care PNL poate fi considerat
cu adevărat intrat în
opoziție. Iar prin crcuciadele
pe care le vor duce
formațiunile din opoziție
pentru a clama poziția de
lider al Opoziției, „funcție”
pentru care se vor duce,
paradoxal, mai multe
războaie decât pentru un
scaun de ministru, va
asigura, în sfârșit, din ex-
plozia cumului de frustări,
orgolii și înverșunări, un
front cu adevărat activ. Din
păcate, nu neapărat și anti-
guvernamental…

●

A început prigoana românilor din Ucraina!A început prigoana românilor din Ucraina!

Ionuț
Țene

EEste şocant să vezi
cum presa mainstream
manipulează opinia publică din
România şi UE. Conflictul din
Ucraina e prezentat în stil hol-
lywoodian, adică „băieţii buni”
sunt „pro-europenii” din Euro-
maidan şi îi bat pe „băieţii răi”,
reprezentaţi de oamenii lui
Ianukovici şi pro-ruşi.
Bineînţeles lucrurile sunt mult
mai complicate în Ucraina,
care este un stat artificial ce a
beneficiat de anexări teritoriale
din partea prim-secretarului so-
vietic Hruşciov în 1954. În ves-
tul Ucrainei avem teritorii
înglobate şi cucerite cu forţa,
după război, din Polonia, Slo-
vacia, Ungaria şi România, iar
în sud-est din Rusia.

Puciul de la Kiev a fost
organizat de o grupare radicală
înarmată cu caracteristici para-
militare, care a impus un gu-
vern ce nu a fost ales de
nimeni, dar considerat legitim
de Occident pentru că le de-
schide porţile ţării pentru a de-
veni piaţă de desfacere şi
rezervor de resurse naturale,
minerale şi de materii prime.
Ceea ce s-a întâmplat zilele
trecute la Kiev seamănă cu
lovitura de stat a bolşevicilor
din octombrie 1917, care a fost
făcută de numai câteva sute
de radicali finanţaţi de armata
germană şi unele bănci occi-
dentale. „Marea Revoluţie din
Octombrie 1917” a devenit
mult mai târziu în vremea lui IV
Stalin. Şi atunci un grup mi-
nuscul şi radical extrem de vio-

lent a preluat statul rus ca „eu-
romaidanezii” statul ucrainean
din Piaţa Independenţei. Până
nu vor fi alegeri democratice
Ucraina este condusă de o
clică minoritară radicală fără le-
gitimitate electorală, cu un lider
condamnat pentru delapidarea
a miliarde de dolari în anii
trecuţi. Vorba scriitorului
basarabean Vasile Ernu, fostul
premier Iulia Timoşenko e în
materie de corupţie un Adrian
Năstase la pătrat, numai că lid-
erul român închis nu e primit
cu porţile deschise la Cance-
laria de la Berlin a Angelei
Merkel.

Radicalii de la Kiev
care au preluat puterea nu au
mai aşteptat legitimarea prin
alegeri libere şi au pus de legi
şi acţiuni împotriva
minorităţilor. Românii din Bu-
covina de Nord, Maramureşul
istoric şi Buceag sunt zilele
acestea ţinta unor atacuri fără
precedent din partea noilor
autorităţi ucrainene. Rada
Supremă a Ucrainei a anulat,
săptămâna trecută, legea
privind principiile politicii de
stat în legătură cu limbile
minorităților, adoptată de par-
lament în iulie 2012. În virtutea
acestei legi, româna avea
statut de limbă regională în
zonele în care etnicii români
erau o comunitate suficient de
mare. Legea adoptată de Par-
lamentul de la Kiev permitea
utilizarea oficială a limbilor re-
gionale în instituţiile publice lo-
cale, în cazul în care 10% din
totalul populaţiei dintr-un terito-
riu vorbeşte o limbă minoritară.
Adoptarea legii a stârnit o serie
de proteste și nemulțumiri, în
special în vestul naționalist al

Ucrainei. La alegerile
prezidențiale din 2010,
președintele Viktor Ianukovici a
avut sprijinul comunității
românești din Ucraina, dar și al
rusofonilor, promițând, în
schimb, ridicarea la statutul de
limbă regională a limbilor
minorităților. Mai mult, radicalii
de la Kiev au început o
operaţiune de intimidare a
românilor din Ucraina.

Noul guvern de la Kiev
are pe masa de lucru o lege
care prevede puşcăria pentru
românii din Ucraina care
solicită cetăţenia
României.Sigur legea se referă
şi la ruşi şi la alte minorităţi. În
Rada Supremă a Ucrainei a
fost introdus un proiect de lege
sub numărul 4116 – „Cu privire
la modificările aduse Codului
Penal al Ucrainei în legătură cu
răspunderea pentru neinfor-
marea în legătură cu deţinerea
a cetăţeniei a altui stat”, care
prevede privaţiunea de liber-
tate pe un termen de la trei
până la zece ani pentru
deţinerea cetăţeniei duble.
Proiectul de lege a fost intro-
dus în parlamentul ucrainean
înca la 7 februarie. Sub
incidenţa legii urmează să
cadă şi etnicii români din regiu-
nile Cernăuți, Odesa, care au
obţinut sau urmează să obţină
cetăţenia României. Аutori ai
proiectului sunt deputații din
fracțiunea parlamentară a Par-
tidului “Batkivșcina” Oleksandr
BRYHYNEȚI, Leonid EMALI și
Andrii PAVLOVSKII. Scandalul
recent pe marginea posibilei
duble cetățenii ale unor
funcționari publici (Mykola
AZAROV, Andrii KLIUEV etc)
și informațiile cică mulți

locuitori ai regiunilor limitrofe,
pe lângă pașapoarte ucrainene
dețin, de asemenea, și
pașapoarte românești, ruseși,
face această problemă extrem
de acută”, a menționat depu-
tatul Oleksandr BRYHYNEȚI.

Am prieteni din zona
Cernăuţi care le este frică să
se întoarcă acasă să-şi vadă
bunicii şi părinţii deoarece au
dublă cetăţenie şi se tem să nu
se aplice legea, să fie trimişi di-
rect de la vamă la puşcărie. În
acestă perioadă  am fost infor-
mat  că noile autorităţi
ucrainene au demarat o
acţiune cu caracteristici para-
militare de închidere a şcolilor
româneşti din satele din Bu-
covina de Nord, Maramureşul
istoric şi Buceag. Autorităţile
române de la Bucureşti tac
complice pe valul susţinerii de
către UE şi SUA a loviturii de
stat de la Kiev, care nu are
nimic cu democraţia, drepturile
omului şi ale minorităţilor.
Români din Ucraina condamnă
abrogarea legii care asigura
dreptul utilizării limbii române şi
protestează împotriva legii
privind trimiterea la puşcărie a
românilor care cer cetăţenia
română. “Vă rugăm să nu
faceţi jocul forţelor politice
ucrainene, oricare ar fi ele,
deoarece ne convingem tot
mai mult că acestea nu
urmăresc altceva decât
deznaţionalizarea noastră prin
ucrainizarea şcolilor, prin re-
strângerea sferei de
funcţionare a limbii materne,
prin totalul dezinteres al
autorităţilor de stat faţă de
crearea unor condiţii de dez-
voltare pentru limbile mi-
noritare egale cu cele

asigurate limbii ucrainene, in-
diferent de metodele la care re-
curg: a lingurei de miere
otrăvită oferită de foştii demni-
tari sau cea a cnutului folosit
de actualii diriguitori ai des-
tinelor noastre”, se arată în
scrisoarea deschisă a
Fundaţiei Culturale„Casa Lim-
bii Române” din Cernăuţi,
preluată de Romanian Global
News. Şi de data aceasta
Bucureştiul ca să nu supere
SUA şi Bruxellul tace complice
în timp ce românilor le sunt an-
ulate drepturile naţionale de
către noile autorităţi ilegitime
de la Kiev.

Ceea ce se întâmplă
în Ucraina nu are nicio legătură
cu lupta dintre democraţie şi
dictatură, ci e o răfuială de con-
turi de tip mafiot, între fosta
nomenclatură post-sovietică şi
grupările radicale finanţate de
Occident pentru accesul la
imensele resurse naturale şi la
marea piaţă de desfacere a
Ucrainei. Românii din Ucraina
sunt victime în acest război, iar
Bucureştiul, ca de obicei, faţă
de Budapesta, Varşovia şi
Bratislava, care au luat poziţie
faţă de persecutarea
minorităţilor, nu întreprinde
nimic pentru apărarea fraţilor
din afara graniţelor. Se tot
repetă azi o placă stricată din
anii 50 cu agresiunea tan-
curilor sovietice într-un context
istoric, economic, spiritual şi
geopolitic total diferit. Între timp
românilor li se bagă la propriu
pumnul în gură că vorbesc
româneşte la Cernăuţi.
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