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„O sculptură nu se sfârşeşte

niciodată în postamentul său, ci

se continuă în cer, în piedestal -

şi în pământ...” 

- C. Brâncuși
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Cu funia pe post Cu funia pe post 

de jalbă…de jalbă…

Cezar 
Adonis Mihalache

BBine că măcar nu i-
au chemat la Budapesta să
le frece ridichea! Și nu au
făcut-o doar pentru că acolo
nu mai au un sediu pe
măsura „înaltei porți”! Mai
ales după ce Ungaria lui
Viktor Orban a avut curajul
să le dea cu ușa de țară
peste degetele de
„bancheri”, Fondului fiindu-i
acum de-a dreptul
incomodă debaraua rămasă
între Buda și Pesta pe post
de „birou de reprezentare”.

Noi suntem însă atât
de îndatorați că FMI nu are
nici o problemă în a ne trata,
nu pe post de datornic, ci
drept o specie de client rău
platnic dat pe mâna
societății de recuperare. Nu
a banilor în sine, ci a unor
active „pe viitor”. Iar faptul
că FMI a închis pagina de
internet din România a fost
doar primul pas. Un gest
motivat chipurile de acțiunile
hackerilor. Și era evident că
va urma, mai ales că nimeni
nu a cerut explicații, iar de la
ștergerea web-ului de țară
până la împingrea pe o
scară și mai abruptă a
desconsiderării României
de către Fond nu a mai fost
decât un pas. Treapta-etapă
a chemării la raport în afara
țării! Adică, tratarea
României pe post de vasal.
Un tratament aplicat, nu din
vreo ranchiună a Fondului,
ci tot „experimental”,
chemarea la ordin a
guvernanților și guverna-
torului Băncii Naționale la
Bruxelles fiind doar o nouă
etapă în impunerea proce-
sului de cedare a părților de
suveranitate națională.

O tratare a
României de către instituțiile
financiare internaționale
(Fond, BM și CE) din pos-
tura unei țări care a tocmai
a pierdut un război, im-
punându-i-se statutul de
pradă supusă vrerii puterilor
(internaționale) care îi
redactează condițiile de
„armistițiu”. Armistițiu într-o
luptă financiară pierdută 
din cauza guvernanților
trădători…

Iar guvernanții ar fi
trebuit să fie primii care să
se opună derulării unor
asemenea negocieri în
afara țării. Dar, nu! Ei au

privit fascinați, fericiți poate
pentru ocazia de a mai trece
în palmares o deplasare și
un „selfie” de grup. Și nu au
înțeles nici măcar ironia
situației de a li se fi oferit
„șansa” de a merge oficial
pe la înaltele porți (așa cum
au tot făcut politicienii, de la
guvernanți la opoziție).
Guvernanții care sunt
chemați acum la „înalta
poartă”, nici măcar cu „jalba
în proțap”, ci, mai de grabă,
cu funia de usturoi de gât…

Și dacă mesajul dat

de instituțiile financiare prin
chemarea reprezentanților
României la Bruxelles nu a
fost suficient de clar, ni s-a
mai dat și o listă de urmat.
Nu de discutat și negociat,
ci de bifat.

Și este cât se poate
de jignitoare chemarea
noastră la ordin pentru a
discuta chestiuni care tre-
buie să se dezbată aici. De
la valoarea redevențelor, re-
forma în sectorul energetic,
rectificarea bugetară, buge-
tul pentru 2015 ori încasările
ANAF la chestiuni strict
specifice unor ministere.
Pentru că nu doar Finanțele
și Bugetele sunt „mobilizate”
spre Bruxelles, ci și Trans-
porturile, „capitol” la care
este vizată procedura de re-
structurare a CFR și dis-
cutarea unei… ordonanțe
de urgență (iar FMI nu se
anunță deloc îngăduitor cu
absolvenții „ha(r)barniști” și
nici nu pare a se limita la
ironii discrete; de fapt, este
de așteptat să nu facă deloc
ironii, ci să trântească pe
masă temele de executat!)

În fapt, o adevărată
ședință de guvern! La care
premierul nu va mai putea
să-și maimuțărească discur-
surile către presă… Pentru
că guvernanții noștri sunt
chemați la Bruxelles, de-
parte de infiltrările mass-
media, pentru a li se înmâna
calendarul guvernării în
2015. Căci, FMI și celelalte
instituții au lăsat puterea de

la Bucuresti să-și facă de
cap electoral în acest an, iar
acum trebuie să semneze
pentru jugul care va fi pus
țării pentru se achita nota
destrăbălării „vlădicilor”…
Iar FMI nici nu mai a căutat
vreun motiv pentru „extem-
poralul” României la Brux-
elles! Nu a mai vehiculat
tema „hackerilor”, ci i-a lăsat
pe guvernanții noștri să-și
găsească singuri justificări
pentru felul intempestiv în
care au fost chemați la
ordin. Și au găsit: chipurile

pentru a nu se interpreta
electoral aceste „negocieri”,
din care puterea și-ar fi
putut trage un având ne-
drept (vezi Doamne!, i-a
apucat echitatea în
reprezentarea electorală!
Haida de!). Doar că țara, cel
puțin oficial, nici nu se află
în campanie electorală, dar
au uitat asta!

Or, tocmai faptul că
guvernanții unei țări eu-
ropene merg la Bruxelles,
pentru a da cu subsemnatul
(„tehnic” și… ne-negociabil!)
reprezintă un „atuu” elec-
toral, dar pentru Opoziție.
Care, oricât ar fi fost ea de
portocalie la vremea ei,
totuși nu a ajuns să dea
umilă explicații în afara țării!

P.S.:

Desigur, pontiștii
înșirați pe funia de usturoi a
guvernării se vor întoarce în
țară tare mândri de treaba lor
(își vor ține cozile bine ascunse
între picioare!) și vor arăta abia
după alegeri planul de noi taxe
și impozite, evident, ca preț al
grelei moșteniri nedebăsificate!
Dar nici Traian Băsescu nu
spune nimic despre această
deplasare la Bruxelles a Gu-
vernului care poate fi
considerată etapă în procesul
cedărilor de guvernare. Căci,
oare cine a fost inițiatorul
delegării de competențe către
Bruxelles, aproape de limita
cedărilor de suveranitate?!

●

Noi dovezi ale continuităţiiNoi dovezi ale continuităţii
dacilor în Dacia romană!dacilor în Dacia romană!

Ionuț
Țene

ÎÎn ultimii ani au apărut
tot mai multe dovezi arheolog-
ice ale continuităţii geto-
dacilor în Dacia romană şi
după retrgerea aureliană din
anul 275. Pe baza unor docu-
mente indubitabile se confirmă
faptul că dacii au supravieţuit
cuceririi romane şi şi-au con-
tinuat viaţa cu păstrarea limbii
în spaţiul carpato-danubiano-
pontic. Limba dacilor era
foarte asemănătoare cu latina,
fiind trunchiul lingvistic princi-
pal din care s-a extras limba
vorbită de locuitorii Romei.
Cercetătorii de la arhiva Vati-
canului au confirmat ştiinţific
înrudirea dintre limbile dacă şi
latină şi continuitatea dacilor în
Dacia Romană şi în era mi-
gratorilor. Vârful de lance al
acestei idei este Miceal Led-
with, fost consilier al Papei
Ioan Paul al II-lea şi membru
al Comisiei Teologice
Internaţionale, unul din oa-
menii care au avut acces la
documente secrete din arhiva
Vaticanului. Dincolo de ceea
ce susţineau istoricii interbelici
şi cei din perioada comunistă,
care mizau pe o sinteză
istorică daco-romană, cu el-
emnetul etnic şi lingvistic
roman primordial, istoricii de
azi descoperă noi izvoare
inedite care confirmă teoria is-
toricilor români de la începutul
secolului XX, adică pe Nicolae
Densuşianu, Nicolae Miulescu
sau Vasile Pârvan, că
trunchiul etnic şi lingvistic al
poporului român este de orig-
ine geto-dacă.

Recent arheologii bri-
tanici au făcut o descoperire
esenţială, care confirmă arhe-
ologic continuitatea dacilor în
Dacia ocupată de Imperiul
Roman. În ruinele unui fort
roman, situat la Birdoswald, în
Marea Britanie, au fost de-
scoperite vestigii ce arată că
aici a staţionat iniţial o cohortă
de soldaţi daci, recrutaţi după
înfrângerea dacilor de către
romani şi încorporaţi în armata
romană, iar apoi alţi militari
daci, fie urmaşi ai celor dintâi,
fie noi recruţi din Dacia. 

Cohorta a fost
constituită curând după
cucerirea Daciei – în vremea
împăratului Traian, în anul 106
e.n -., iar soldaţii au fost
transferaţi în provincia romană
Britania, unde urme ale
prezenţei lor apar curând după
anul 120 e.n. Inscripţiile găsite
arată că soldaţii daci au ajutat
la construirea Zidului lui

Hadrian, iar ulterior au
staţionat la fortul de la Bir-
doswald, unul dintre punctele
fortificate de pe traseul zidului. 

În două inscripţii apare
reprezentat un falx – cuţitul
curbat caracteristic dacilor,
care apare şi pe Columna lui
Traian, în scena în care Dece-
bal se sinucide cu o astfel de
armă. Este incredibil felul în
care soldaţii daci din Britania
romană îşi păstrau cultura: la
peste 200 de ani de la înfrân-
gerea lui Decebal şi la
aproape 2000 km depărtare
de Dacia, încă mai reprezen-
tau falxul pe inscripţiile lor şi
dădeau copiilor nume dacice,
inclusiv pe cel de Decebal. O
piatră de mormânt descoperită
în fort comemorează moartea
a doi băieţi cu nume dacice,
unul numit chiar Decebalus,
care a trăit numai câteva zile,
şi altul cu numele de Blaesus,
mort la vârsta de zece ani.

În urma ultimelor
dovezi materiale putem spune
că teoria latinistă a originii
poporului român promovată
de Şcoala Ardeleană şi de
Timotei Cipariu este o exager-
are. Ideea că toţi dacii au fost
ucişi de cuceritorii romani este
o mistificare modernă. Im-
periul Roman era unul
raţional, care se baza în
reconstrucţia teritoriilor
cucerite pe populaţia locală
care era mână de lucru ieftină,
plătitoare de dări şi, iată, furni-
zoare de soldaţi în Britania la
200 de ani de la sinuciderea
lui Decebal. Mai mult, dacii din
Britania nu şi-au uitat originile
şi aveau în dotare arme în
forma specifică tradiţiei lor şi
îşi numeau copiii cu numele
regelui Decebal, care era un
mit al afirmării identităţii
„naţionale”.Pe viitor, sper ca
noile dovezi arheologice să
aducă lumină în spiritul
adevărului istoric privind orig-
inea geto-dacă a poporului
român şi a lexicului de bază al
limbii române. Teoria istorică
latinistă şi ideile unor istorici
interbelici sau comunişti că
poporul geto-dac ar fi dispărut
în numai 170 de ani de
ocupaţie romană a doar unei
treimi din teritoriul întregului
regat Dacia se infirmă doc-
umetar şi e absurdă din punct
de vedere al logicii istorice. Şi
Austria a cucerit Transilvania
219 ani, de la 1699 la 1918,
dar românii din această
provincie istorică nu vorbesc
limba germană.  

●
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Pericolul Moscova-Berlin – alianţa născută din complexul singurătăţii!Pericolul Moscova-Berlin – alianţa născută din complexul singurătăţii!

Radu
Golban

LLa ce să ne
așteptăm de la Berlin astăzi,
după 75 de ani de la
semnarea Tratatului Molo-
tov-Ribbentrop, dacă
experţii germani numesc
„văicăreală” urmările acestui
pact pentru România?
„Consecințele Tratatului
Hitler-Stalin sub forma de
discurs al victimei în Româ-
nia”, adică o lamentaţie pe
fondul cedării Basarabiei și
Bucovinei, a fost în 2009 ti-
tlul unei dezbateri la Univer-
sitatea din Leipzig. Această
traumă națională a
românilor ar fi așadar, în
conceptul de „pax german-
ica”, o ipocrizie şi un bocet
nefondat. În ceea ce-l
priveşte, Berlinul pretinde
că dreptul la propria istorie
aparține exclusiv hege-
monului.

Deşi URSS, sub
Gorbaciov, s-a dezis formal
de infamul pact, Berlinul a
evitat până în zilele noastre
condamnarea lui. Interesant
doar că în Europa reapare
astăzi teama de alianţa
ruso-germană. Fără a-şi
face complexe pe urma
unor traume ale trecutului,
Berlinul este tot mai preocu-
pat de construirea noului
său rol în lume. Şi cum ar
putea Germania să de-
buteze pe parchetul politicii
mondiale și să depășească
imaginea unei simple puteri
regionale sau economice?
În căutarea unui nou statut

al Berlinului în lume, poziția
de aliat al Americii devenise
din ce în ce mai incomodă.
Instrumentarea unui fals
conflict sau non-conflict
oferă cel mai bun prilej pen-
tru a facilita ascendentul
Germaniei la nivel mondial.
Pentru aprinderea motorului
german de mare putere
politică este însă nevoie de
o igniție intensă pe care nu
o poate oferi decât Rusia. 

Prin regizarea bine
cântărită a decuplării Eu-
ropei de America, servită
audienţei prin gălăgioasa
critică a Berlinului în urma
interceptărilor (de altfel rec-
iproce) între prieteni,
observăm că trecerea de la
adolescență la maturitate
politică a Germaniei nu
funcţionează fără pierderi
colaterale. Rețeta „Merkel si
poporul rus libertatea ne-au
adus” este cât se poate de
simplă: se alege o țară
tânără, dependentă de
Rusia, dar totuși cu o imag-
ine de aspirant la occiden-
talism, multietnică și cu risc
limitat de contagiune în
zonă. Ghinionul Ucrainei, ca
și cel al Greciei, iar mai
înainte al defunctei Iu-
goslavii, este de a fi tolerat
experimente de ascensiune
politică ale Germaniei, pen-
tru ca Berlinul să aibă prile-
jul să-şi proiecteze în faţa
lumii o politică tot mai
ambiţioasă.

Referindu-ne mereu
la Tratatul Molotov-Ribben-
trop din 1939 riscăm să
pierdem din vedere motivele
complexe de apropiere ale

acestor două mari puteri eu-
ropene. Izolarea Germaniei,
dar şi a Uniunii Sovietice
după Primul Război Mondial
a creat cele mai favorabile
condiţii pentru această
alianţă nefastă, aşa cum s-a
întâmplat în 1922 prin
Tratatul de la Rapallo – spre
surprinderea marilor puteri
occidentale, Germania este
primul stat din lume 
care recunoaşte Rusia
Bolşevică, iar Moscova îşi
deschide porţile pentru pro-
dusele şi tehnologia
germană. 

Situaţia economică
şi politică după Primul
Război Mondial a fost
predestinată pentru o astfel
de alianţă, dat fiind faptul că
modul prin care America şi
Franţa s-au impus în Eu-
ropa prin Tratatul de la Ver-
sailles nu a fost agreat nici
de Berlin, nici de Moscova.
Noua arhitectură de pace în
Europa după război a
urmărit din perspectiva
diplomaţiei germane şi sovi-
etice remedierea greşelilor
făcute la Versailles şi
înlăturarea izolării lor. Iar de
la Rapallo la Molotov-
Ribbentrop ne mai desparte
doar un mic pas, Tratatul de
Prietenie de la Berlin din
1926, care a exprimat tre-
cerea de la solidaritatea
între două state izolate la
ambiţiile lor pe plan extern
de a-şi aservi Europa.
Aşadar carantina simultană
impusă Uniunii Sovietice şi
Germaniei a creat un focar
de insecuritate în Europa de
care nu ne putem feri până

în zilele noastre. 
Excepţionalismul,

anticapitalismul si antiamer-
icanismul german cultivat
de Hitler nu putea identifica
pe plan mondial un aliat mai
bun decât Uniunea
Sovietică, un alt duşman de
clasă politică şi economică
al Americii. Imaginea Ger-
maniei greu de desluşit este
expresia poziţiei centrale în
Europa care o obligă pe de
o parte la o colaborare cu
vestul, dar şi cu estul con-
tinetului, iar pe cealaltă
parte impune totodată şi o
politică de „Sonderweg”
(cale aparte), mereu în con-
tratimp cu aliaţii şi diferită de
aşterptarile partenerilor. Iar
noi ce concluzii putem trage
din angajamentul Germaniei
astăzi în Ucraina? Sindro-
mul singurătăţii atât al
Berlinului, cât şi al Moscovei
sunt expresia dorinţei de
neînrolare în structurile
politice, economice şi ju-
ridice pe plan mondial, bine
defintite prin standarde
anglo-saxone.

Astfel, efectele
izolării Germaniei şi a Uniu-
nii Sovietice în prima
jumătate a secolului al XX-
lea sunt identice cu
aspiraţiile la un „Sonder-
weg” politic diferit de restul
lumii din zilele noastre,
riscul la nivel mondial fiind
probabil mai mare decât
scenariul uncrainean. Ironia
sorţii este că exact lipsa pro-
priei istorii pe plan politic, în
mod normal o critică adusă
lumii noi, se potriveşte mai
degrabă Germaniei şi

Rusiei. Lipsa propriei istorii
– în acest context nefiind
definită atât de vechimea
culturii acestor două
popoare cât de nesiguranţa
şi stângăcia pe parchetul
politicii mondiale – şi par-
venitismul politic generat de
un belşug trecator sunt ade-
varatele motive de îngrijo-
rare pentru întreaga
planetă. O uniune din singu-
ratate. 

Artificialitatea statu-
lui german înfiinţat doar la
1872, născut din condeiul lui
Bismarck, fără posibilitatea
de ascensiune mondiala
într-o lume deja împarţită,
nu putea să gasesasca un
numitor comun decât cu un
aliat de asemenea încă
nedefinit, însă cu o întindere
teritorială mai mare decât
toate coloniile la un loc.

Din cautarea cu
obstinaţie a unei politici pro-
prii, a unei definţii limpezi şi
a unui profil vizibil, Germa-
nia a făcut până în prezent,
prin relaţia cu Rusia, mai
mult rău decat bine. De
aceea, se impune prudenţă
faţă de pacifismul german!
Doar tot dintr-un avânt de
pacifism l-au dus nemţii pe
Lenin în Rusia ca, printr-o
Revoluţie, să înceteze
războiului în estul Europei!
Şi aşa s-a ales Germania cu
un aliat fidel, iar noi nu ne-
am mai dorit decât să ne
păzească nemţii de ruşi. Un
plan magistral!”.

●

Români în Caucaz - un omagiu adus Vânătorilor de MunteRomâni în Caucaz - un omagiu adus Vânătorilor de Munte

Nicolae Cristian 
Bădescu

LLa sfârşitul lunii iulie
a acestui an, un grup de
patru prieteni (Nicu, Bogdan,
Ionuţ, Walter), am reuşit să
atingem „Acoperişul Eu-
ropei” (Vârful Elbrus – 5642
m, Munţii Caucaz), nu fără
emoţii dacă socotim
condiţiile meteo potrivnice
(vânturi puternice, tempera-
turi sub -20 grade Celsius) şi
anevoiosul proces de
aclimatizare ca fiind
adevărate încercări pentru
cei ce se avăntă arareori la
asemenea înălţimi.

Locul unde potrivit
legendelor greceşti Zeus l-a
înlănţuit pe titanul
Prometheus, Muntele Elbrus
este un uriaş stratovulcan in-
activ ce a erupt ultima oară
acum aproximativ 2000 de
ani. Vârful de referinţă se
află situat pe teritoriul Re-
publicii Kabardino-Balkaria
fiind unul dintre cele mai
râvnite trofee din circuitul
Seven Summits. Kabardino-
Balkaria este parte

componentă a Federaţiei
Ruse, acest ţinut caucazian
fiind actualmente relativ
pacificat, comparativ cu anii
2000, când era socotit "a
doua Cecenie" datorită
insurgenţilor islamişti ce
transformaseră zona într-un
adevărat teatru de război.
Spre exemplificare, în oc-
tombrie 2005, un atac-fulger
al rebelilor asupra Capitalei
republicii - oraşul Nalchik - a
lăsat în urmă peste 140 de
morţi, fiind nevoie de
intervenţia a circa 2000 de
soldaţi ruşi şi trupe speciale
OMON pentru a recâştiga
controlul asupra localităţii.

Aceastea fiind
faptele (la care se adaugă vi-
cisitudinile birocratice pre-
cum şi vecinătatea arealului
cu Georgia, inamic declarat
al Rusiei), se poate spune că
o abordare pe cont propriu a
zonei cu pricina reprezintă o
veritabilă provocare. Dincolo
de obiectivul în sine
reprezentat de vârful de
referinţă la nivelul Bătrânului
Continent, echipa noastră a
dorit să aducă un tribut
Vânătorilor de Munte români

care în perioada 1942-1943
au fost angajaţi în lupte fe-
roce în Munţii Caucaz,
numai în sectorul Nalchik -
Valea Baksanului (pe unde
trec majoritatea alpiniştilor
români în drum spre
"Acoperişul Europei")
căzând la datorie sute de
ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi.

Iniţiativa noastră a
fost susţinută de către
Asociaţia Tradiţia Militară şi
Fabrica de Steaguri, un
drapel realizat în onoarea
ostaşilor români fiind etalat
atât la altitudinea de 5642 m,
cât şi în alte puncte de in-
teres pentru respectiva cam-
panie militară din Al Doilea
Război Mondial. Memorabila
frază: "Cota 910, sece-o
Dumnezeu s-o sece", rostită
de sergentul Rusu din subor-
dinea locotenentului Botiş
Volumiu (Divizia 2 Munte),
după multe zile de lupte şi
jertfe pentru cucerirea şi
apărarea înălţimii dominante
din zona satului Kyzburun
(Baksan) a fost şi ea
desfăşurată pe o pânză.

În data de 22 august,
au avut loc, pe Valea Pra-

hovei şi în arealul Crucii
Eroilor de pe Vârful
Caraiman (Munţii Bucegi), o
serie de celebrări solemne
susţinute de către membrii
Asociaţiei „Tradiţia Militară”
(România), în colaborare cu
„Deutsche Freikorps”
(România) şi Asociaţia „Tra-
ditsia” (Bulgaria) . Ceremoni-
ile au vizat o serie de marşuri
comemorative, în ţinute de
epoca, în amintirea eroilor
căzuţi în anii 1916-1919,
acţiuni ce au loc anual,
evenimentul fiind deja la ce-
a de-a şasea ediţie. În
această conjunctură s-a con-
siderat oportună şi predarea
drapelului cu care s-a cinstit
memoria Vânătorilor de
Munte căzuţi la datorie un
sfert de veac mai târziu, pe
meleagurile Caucazului.
Alături de drapel a fost
înmânată şi o urnă cu
pământ din zona unde au
luptat românii, respectiv din
perimetrul satului Kizburun
Pervyy (Baksan, Republica
Autonomă Kabardino-Balka-
ria).

Îndeosebi în sezonul
de vară mulţi români iubitori

de munte îşi încearcă cu mai
mult sau mai puţin succes
şansele pe pantele
bătrânului Strobilus, aşa cum
a fost denumit Muntele El-
brus de către latini.

Pentru zecile de
turişti autohtoni care păşesc
anual pe meleagurile Cau-
cazului, pe direcţia Nalchiku-
lui şi a Văii Baksanului, poate
că un moment de cugetare
sau o simplă privire
aruncată, în fugă, prin
locurile cu pricina contribuie
atât la conştientizarea unor
momente din istoria noastră,
cât şi la liniştirea sufletelor
nenumăraţilor eroi anonimi
căzuţi pe veci în uitare, la
mare depărtare de casă...

●



4 Tichia de politician

Provocare pentru clasa politică: desființăm UDMR sau desființăm România?Provocare pentru clasa politică: desființăm UDMR sau desființăm România?

Bogdan
Diaconu

PProiectul de lege al
autonomiei propus de
UDMR nu s-a modificat fun-
damental față de versiunea
pe care am prezentat-o în
urmă cu două luni. Reacția
publică în fața acestui atac
josnic la adresa statului
român nu poate avea decât
un singur răspuns:
desființarea UDMR. Altfel,
putem să ne luăm adio de la
România. Rusia și Ungaria
știu de ce. Îi provoc pe liderii
României să se decidă pen-
tru desființarea țării sau
pentru desființarea UDMR!

De Ziua Marii Uniri,
toți politicienii își vor declara
iubirea de România și re-
spectul pentru 1 Decembrie
1918. Să vedem dacă acest
atașament față de întregirea
statului român se va mani-
festa și în Parlament la votul
pentru proiectul de lege al
desființării UDMR pe care îl
voi depune spre dezbatere,
o măsură justă, deloc
extremistă și motivată strict
de încercarea acestei
formațiuni de a face jocurile
ruso-maghiare de

destrămare a României.
Poate ar trebui, în acest
sens, ca noul comandament
NATO să fie localizat în
zona Harghita-Covasna,
alături de forțele armate
române, pentru ca omuleții
verzi de la Budapesta și de
la Moscova să ocolească
regiunea.

La fel, de Ziua
Drapelului Național, toți
politicienii iubesc Tricolorul.
Îl vor mai iubi și când va
ajunge legea mea la vot,
cea care interzice steagurile
etnice pe instituțiile publice
și afișarea reprezentanților
statului român cu steaguri
autonomiste? 

În Transilvania e o
adevărată sarabandă de
steaguri secuiești și de
steaguri ale Ungariei pe
clădiri publice sau la
manifestații publice. La fel
de bine am putea pune
steagul Imperiului Otoman
în Dobrogea sau steagul
Rusiei în Moldova, ca să nu-
i discriminăm pe foștii
stăpânitori.

Am propus deja Par-
lamentului o lege de interz-
icere a steagurilor cu
caracter etnic pe instituțiile
României, care se află

acum în dezbatere la Senat.
Vom mai iubi Drapelul
României și când această
lege va ajunge la vot? Sau
vom păți ca de fiecare dată:
când are loc o escaladare a
extremismului maghiar în
România toată lumea sare
ca arsă, dar când vine la vot
în Parlament o lege care să
interzică asemenea
manifestări anti-statale, se
votează pentru căderea
proiectului?

Îmi fac datoria de
onoare de a reaminti de
existența acestui proiect de
lege care reprezintă o
modalitate de a onora
Drapelul Național,
împiedicând alăturarea sau
chiar înlocuirea lui cu
steaguri autonomiste și se-
cesioniste sau cu steagul
Ungariei, așa cum se
întâmplă la această oră în
Transilvania.

Previziunile mele
sunt însă pesimiste. Am mai
avut un proiect de lege 
care prevedea interzice-
rea manifestărilor și
organizațiilor cu caracter ex-
tremist, categorie în care
UDMR se încadrează acum
cu mare succes. Patrio-
tismul parlamentar s-a în-

muiat brusc pentru că
UDMR se află la guvernare.

Cât despre proiectul
de desființare a UDMR, cine
va avea curajul să renunțe
la viitoarele voturi ale
secesioniștilor, chiar dacă a
devenit evident pentru toată
lumea ce jocuri face acest
Jobbik din România îm-
potriva țării noastre care își
finanțează astfel autodis-
trugerea?

Desigur că toate
proiectele mele de lege sunt
fasciste, extremiste, comu-
niste și șovine, ca să o iau
înaintea detractorilor,
menționând toate cate-
gorisirile pe care le-am auzit
deja. Iar desființarea UDMR
reprezintă culmea luptei
mele împotriva democrației,
reprezentate în acest caz
de tandemul Budapesta-
Moscova. E timpul pentru
critici să fie mai creativi și să
vină cu ceva nou. Înseamnă
că și Marea Unire este 
o sărbătoare fascistă,
extremistă, comunistă și
șovină. 

De fapt, tot ce este
românesc și orice referire la
identitatea națională și la
valorile noastre reprezintă
pentru unii manifestări fas-

ciste, extremiste, comuniste
și șovine, cu acest lucru m-
am obișnuit. Nu înseamnă
că e și adevărat. 

Culmea este că
până și vocile care mă
acuzau pe mine de extrem-
ism și cântau în strună
moderaților de la UDMR s-
au speriat de proiectul de
lege al autonomiei teritori-
ale. Acum să-și pună
cenușă în cap toți cei care
se uitau la Kelemen Hunor
ca la apostolul conviețuirii
româno-maghiare și care se
întrebau mirați ce mi-a venit
de nu înțeleg rolul creativ și
împăciuitor al UDMR. Dar
memoria publică e scurtă.

Așadar, dacă tot e
moda provocărilor, aceasta
este provocarea mea pentru
clasa politică a României:
desființăm UDMR sau
desființăm România?
Adresez această provocare
în general politicienilor din
România, iar nominal
președintelui României, Tra-
ian Băsescu, premierului
Victor Ponta, președinților
celor două Camere ale Sen-
atului și liderilor de partide
parlamentare.

●
Mai bine român mândru ortodox „legionar” decât un Mai bine român mândru ortodox „legionar” decât un 
propagandist catolico – lutheran ca Neagu Djuvarapropagandist catolico – lutheran ca Neagu Djuvara

Ionuț
Țene

SSe pare că bătrânul
istoric Neagu Djuvara nu
are somn de grija românilor
ortodocşi. În loc să
îmbătrânească frumos şi să
spună poveşti nepoţilor îşi
dă cu părerea senil, jignind
poporul român. După ce a
tipărit o carte în care efectiv
falsifică istoria, susţinând
originea etnică cumană şi
religia catolică a primilor
domnitori Basarabi, lucru in-
firmat de Nicolae Iorga şi is-
toricii Matei Cazacu şi Dan
Ioan Mureşan, cu docu-
mente indubitale ce
dovedesc rădăcinile valahe
şi credinţa ortodoxă a casei
domitoare a Ţării
Româneşti, Neagu Djuvara
o comite din nou: cică
Neagu Djuvara şi-a re-
cunoscut simpatiile le-
gionare din tinereţe şi a
spus ca accentul pus acum
de anumite partide pe mân-
dria de a fi romani si pe
credinţa ortodoxă înseamnă
o reîntoarecere la perioada
în care legionarii au dominat
peisajul politic.

“Da, ne intoarcem la
epoca legionară.E un
anacronism într-o epocă în
care încercăm să nu mai fim
atât de naţionalisti fiecare, ci
sa fim europeni şi să ne
înţelegem cu vecinii noştri

europeni pentru a face un
vot comun împotriva celor
neeuropeni. Lucrul acesta
nu mai este actual acum”, a
spus Neagu Djuvara pentru
gandul.info. Istoricul a pus
simpatia sa pentru legionari
pe seama exceselor
tinereţii. 

“Asta e o mărturisire
de care nu m-am ferit
niciodată: aveam simpatii
legionare. Si, prin urmare,
antipatizam guvernul
Tatarascu care era antile-
gionar. Acum îmi dau
seama că legionarii erau
nebuni şi că ar fi fost o
calamitate dacă legionarii
preluau puterea şi s-ar fi
aliat cu Germania şi cu
Italia, dar ştiţi cum e tinere-
tul”.

Neagul Djuvara
minte din nou şi dovedeşte
că este un bătrân toxic, care
nu ştie să devină înţelept cu
vârsta. Djuvara minte că a

fost în tinereţe legionar, o
minciună în plus ca şi cea
cu Basarab I catolic şi
cuman. Dacă Neagu Dju-
vara ar fi fost legionar nu ar
fi devenit curier diplomatic
în regimul antonescian, deci
înalt funcţionar public. În
general, dacă legionarii nu

au fost împuşaţi de An-
tonescu la aşa-zisa rebeli-
une, aceştia au umplut
închisorile şi lagărele sau au
fugit în Germania. În schimb
„legionarul” Neagu Djuvara
e diplomat antonescian şi
trimis de încredere al
Mareşalului să negocieze
cu Aliaţii la Stockholm.
Neagu Djuvara ne spune
minciuna cu simpatia
legionară, pentru a deveni
credibil în afirmaţia sa
scandaloasă pentru orice
român de bun simţ. E o
tehnică de bătrân securist,
care poate a lucrat în spi-
onajul externelor: „cu mân-

dria de a fi român şi ortodox
ne întoarcem la epoca
legionară”.

Mesajul lui Djuvara
conţine o perfidie fără limite.
El încearcă să inoculeze
românilor faptul că, dacă
sunt mândri că sunt români
şi ortodocşi, ar fi legionari,

adică cel mai ignobil lucru
după filmele comuniste re-
gizate de Sergiu Nicolaescu
şi retransmise de TVR/PRO
TV etc. Pe urmă îi face pe
legionari „nebuni”, adică şi
pe sine însuşi dacă ar fi fost
legionar. 

E o ilogică specifică
vârstei lui Neagu Djuvara.
Ceea ce declară bătrânul is-
toric se încadrează în polit-
ica perfidă de aneantizare a
valorilor naţionale şi reli-
gioase. Francezii, nemţii
sau ungurii au dreptul să fie
mândri de etnia şi religia lor,
numai, noi, românii nu avem
dreptul la un lucru ce ţine de

o normalitate fiinţială şi
democratică. Neagu Dju-
vara duce ticăloşia sa şi mai
departe, implicându-se şi
politic, oferind un mesaj
subliminal, adică românii nu
trebuie să voteze etnici
români şi ortodocşi, care
sunt majoritatea de 90% în
ţara noastră, ci dacă se
poate să pună ştampila pe
un sas de religie lutherană,
din partidul din care el face
parte: PNL.

Neagu Djuvara a
îmbătrânit urât şi singurul
răspuns la aiurelile sale este
să afirmăm public, cu tărie,
noi, românii, originea
noastră etnică şi 
să mărturisim religia
strămoşească ortodoxă,
chiar dacă suntem etichetaţi
legionari. Eu prefer să fiu un
român ortodox, care voi
vota la alegerile din toamnă
un candidat de origine
etnică română şi de religie
ortodoxă. Mai bine român
mândru ortodox „legionar”,
decât propagandist catolico
– lutheran ca Neagu Dju-
vara, un falsificator al istoriei
naţionale pentru interese
politice trecătoare.

●



Ghimpele Națiunii

„Savantă” de renume har(vardist)…„Savantă” de renume har(vardist)…

Cezar 
A. Mihalache

JJuri că sunt din
același „cuib”. „De vulpi”,
vorba sărmanului Remus,
cel avortat în manșeta Gu-
vernului după facerea
Romei și, sigur, înainte de
căderea Bucureștiului
(politic) la alegeri. Zici:
„musai că ăștia doi sunt
frați!”. Din același Gâgă
politic. Remus Pricop(s)ie și
Romula Petrescu Usturoi.

Și te juri că sunt
două copii, mai ratate decât
originalul plagiat, din xe-
roxul lui Ponta, cele mai
șterse și zdrelite de
incompetență. E drept că
amândoi s-au adăpat de la
același uger al „lupoaicei”
cu cap de pisic de pe soclul
din Piața Victoriei, dar nici
așa…

Iar dacă primul e in-
cult de se feresc și gropile
din calea lui (deh’, are și
șanțul demnitatea lui!), Ro-
mula de la Harvard e făcută
sărmana „corn” de atâta
îngrămădeală de logică. Dar
fătuca nu se lasă și îi dă cu
tâmpeniile pe post de por-
tavoce. Și nu mai este tim-
ida făptură din dreapta
junghiului de lup-pisic,
cuminte și cu ochii căscați
pe spate (!). A prins curaj de

Elenă (ca aia răposată!) și
răcnește tocilărește frazele
brici la gâtul țării.

Că doar nu a venit
de la Harvard pe post de
moașă de locuri de muncă!
Iar Guvernul nu e mater-

ntate de viitor. Și nu e tre-
aba lor, al „remusilor”,
„romulelor” și altor cornute
(de Cornu) să dea țării locuri
de muncă. Auzi, și moca pe
deasupra!

Așadar, Guvernul nu
crează locuri de muncă.
Păi’, dacă ar fi treaba lui să
meșterească locuri de
muncă, ar trebui să facă și
autostrazi, să crească și
absorția de fonduri eu-
ropene, să facă de unele și
de altele.

Ei bine, asta ne
transmite prea tânăra 
(și deja… „Gheorghe”!)

ministăreasă. Guvernul nu
dă cu sapa. E cu mapa. Și
nu meștereste locuri de
muncă, că doar nu o să le
facă grămezi-grămezi din
mușuroaiele de șomeri cu
pixurile pe post de hârlețe

pe spațiile verzi din jurul „ex-
ecutivului”. Guvernul doar
trage linie sub locurile de
muncă ale altora. Adică le
numără, le înmulțește cu doi
(deh’, „biped” pe loc de an-
gajat!) și trage linie de im-
pozitare.

Și da, treaba Guver-
nului nu e să creeze locuri
de muncă! Nici măcar mil-
ionul promis electoral. Tre-
aba lui e să racoleze aleșii
locali și cu ei să se
mândrească că a făcut
locuri de muncă. În partid!

Dar, dacă „nu e tre-
aba Guvernului să creeze

locuri de muncă” (încet-
încet, nimic nu va mai fi „tre-
aba guvernului”!), poate nu
e nici treaba noastră să le
plătim salariile de miniștri,
funcționari, secretare, sec-
retare la secretari (și nu

doar „de stat”!), nu?! Ori
poate că ministăreasa funie
de usturoi nu are habar că
face parte dintr-un guvern
de stânga… Sau când i se
spune „stânga” se gândește
doar la mâna în care ținea
cafeaua când se plimba
„întâmplător” prin Piața Vic-
toriei și a ochit-o Ponta-
lentilă-de-răpitoare (politică)
de la ultimul etaj?!

Și cum nu suntem
(prea!) răutăcioși, nu o să-i
spunem tinerei ministărese:
„Fă!”. Adică, „Fă locuri de
muncă!”. Dar îi putem trans-
mite șefului ei de birou: „Fă,

Ponta… Ție chiar nu îți e
dor de un loc de muncă?
Ție și plozilor tăi politici din
cuibul de vulpi?!”.

P.S.:

A mai fost unul peste
ocean care zicea: „Guvernul
nu crează locuri de muncă!”,
contrazicându-l pe Obama în
campania electorală. Și, ce să
vezi, ăla nu a ajuns președinte
acolo, dar iată că Petrescu
Gâgă s-a uns ministăreasă
aici… Și poate că fătuca
noastră nu a dat-o rasol cănd
s-a jurat că Executivul nu
crează locuri de muncă. Poate
i-au ieșit vorbele pe dos și, de
fapt, era vorba că „nu mai
crează”. Că a creat destule,
Executivul având azi mai mulți
miniștri ca oricând! Și nu o mai
amintim pe d-na Merkel (că e
„nedebăsificată” și nici nu a ab-
solvit Harvard-ul!) care a cla-
mat că e treaba guvernului
(german) să creeze locuri de
muncă. Dar ce ne facem cu și
mai recentele vorbe ale min-
istrului Plumb care s-a jurat că
prioritatea Guvernului este
aceea de a crea „70.000 de
locuri de muncă pentru tineri”.
Că nu or fi chiar toate pentru
clientela politică!

●

Diaspora… Unde eşti?Diaspora… Unde eşti?

Viorel
Sandu

CCu ceva timp în urma
citeam un articol în care se
prezentă opinia nefavorabilă a
unor politicieni despre diaspora
românească! Din capul locului,
consider că diaspora nu este o
etnie aparte, este parte din
naţiunea română! Şi aşa tre-
buie să fie! Adevărul este că
politicienii sistemului statal oli-
garhic, se tem de această
diasporă, întrucât nu sunt con-
trolabili, nu pot fi uşor
manipulaţi, precum cetăţenii
din ţară. În schimb
funcţionează, dezinformarea şi
dezbinarea.

Diaspora romană
reprezintă un potenţial de
aproximativ trei milioane de
votanţi şi tot atâtea voturi… Fie
că sunt rezidenţi, fie că sunt
doar temporar la muncă,
aceştia nu sunt deloc o canti-
tate neglijabilă. Voturile lor ar
putea fi decisive în orice con-
fruntatre electorală! Prin ur-
mare, iată teama politicienilor
din sistem! Dar, realitatea este
un pic diferită decât statistica.
Diaspora nu este unită, nu este
coagulată şi este, prin urmare,
vulnerabilă. Vulnerabilă la dez-
informarea aplicată de cei de
acasă şi la dezbinare… Ei nu
sunt informaţi obiectiv asupra
problemelor de acasă, unii
primesc informaţii contradic-
torii, alţii selective, trunchiate,
pe care le consideră suficiente

pentru a-şi contura o idee de
ansamblu despre ceea ce se
întâmplă acasă, despre
umilinţe şi denaturarea
libertăţilor cetăţenilor din ţară,
despre jaful economiei
naţionale şi despre genocidul
naţiunii romane. Prezenţa lor la
vot este de regulă sub medie,
uneori sunt total dezinteresaţi
şi de-a dreptul scârbiţi de soci-
etatea de acasă, de sistemul
nostru politic.

Totuşi, adevărul este
că noi cei de acasă avem mare
încredere în cei din diaspora,
avem nevoie de românii de
acolo. Şi pentru noi diaspora
este o forţă, numai că nu ştim
ce anume poate să-i determine
pe mebrii ei să se unească şi
să sprijine o mişcare de
opoziţie puternică şi dinam-
ica…

A crea o opoziţie
autentică în diaspora ar fi,
cred, cea mai mare lovitură
aplicată sistemului politic. A se
revedea opoziţia faţă de statul
comunist, din epoca
Ceauşescu, cu gruparea “Eu-
ropa Liberă”… Opoziţia unită
din diaspora are libertate de
mişcare, membrii ei pot fi
spionaţi/supravegheaţi mult
mai greu, nici din punct de
vedere al finanţelor nu ar sta
foarte rău… Totul e să aibă de-
terminare, să aibă chemare să
ajute Țara mamă, pe copii,
nepoţii sau rudele lor grav
lovite de acest sistem politic
distructiv şi haotic, să re-
abiliteze istoria şi tradiţiile
noastre şi, poate nu în ultimul

rând, să facă front comun cu
opoziţia, cea care este activă,
din ţară. Un alt exemplu, îmi
revine în minte, este şi gru-
parea francezilor din Anglia,
pentru eliberarea Franţei de
nazişti, constituită în anii ’40 şi
care acţiona în Franţa, dând
lovituri grele, regimului de
ocupaţie! Acum, sigur voi fi
contrazis de unii, cum că, nu
ne putem întoarce la anii din
urmă. Nu, dar putem extrage
din acele perioade faptele care
au dus la înlăturarea unor sis-
teme dictatoriale ireversibile…

Cei din diaspora au
privilegiul de a vedea cu ochii
lor funcţionând o societate
normală, cu civismul ei, cu
libertăţile cetăţeneşti recunos-
cute, cu instituțiile staului care
funcţionează pentru oameni şi
nu pentru grupuri de interese,
iar în acest sens ştiu ce anume
trebuie să ceară politicienilor
nostri! Ştiu să facă diferenţa
între un stat oligarhic, condus
dictatorial de către clanuri
mafiote, şi un stat care are la
baza principiile respectării
libertăţilor cetăţenilor, care
recunoaşte cultura şi istoria
naţională, care îşi apără su-
veranitatea şi instituţiile statu-
lui de drept.

Pentru noi, cei din
ţară, diaspora reprezintă un fel
de “Big Brother”, care, prin
lipsa sa de acasă, a luat-o
razana, iar noi, ceilalţi fraţi, îi
aşteptăm întoarcerea, cu
nerăbdare şi cu încredere. Nu
ar trebui să mai existe nici un
dubiu faţă de regimul actual din

ţară! România este condusă
de un sistem de găşti mafiote,
de o dictatură politică, la nivel
instituţional! Cine încă nu este
convins de asta este invitat să
revină în ţară, două-trei luni, să
încerce să trăiască aici, să se
angajeze, să plătească taxe şi
să-şi crească copii aici, în
România, şi atunci va simţi pe
propria sa piele ce înseamnă
să fii român umilit la tine
acasă…

Revenid la diaspora
noastră, aş vrea să cred că
aceste considerente nu sunt
doar ale mele personale, ci pot
fi ale multor altor romani… Nu
aştept să fim salvaţi de dias-
pora, dar cred că sprijinul ei ar
fi decisiv pentru reintoarcea
Ţării la principiile sănătoase
ale unei societăţi normale şi
mai cred că noi toţi avem
această obligaţie, fie că sun-
tem de aici, din ţară, fie că sun-
tem din diaspora. Nu putem
accepta la nesfârşit, o politică
infracţională. Nu putem ac-
cepta la infinit, o cârdăşie a
găştilor din partidele politice,
puse pe căpătuială cu orice
preţ. Nu mai putem fi de acord
cu vânzarea ţării şi a tuturor
bogăţiilor sale.

Avem o ţară bogată
(încă mai avem!) şi atunci de
ce să mai permitem ca o mână
de oameni aflaţi într-un joc
murdar de jefuire a ţării, a
fiecăruia dintre noi, să își facă
de cap?! Dacă plătim taxe şi
preţuri exprimate în euro
doresc şi infrastructura
modernă şi utilităţi de calitate,

un învăţământ performant, o
asistenţă medicală de calitate,
o salarizare la nivelul preţurilor,
pentru a putea trăi decent, noi
şi familile noastre. Prin urmare,
atât diaspora, cât şi noi, cei din
ţară, trebuie să coagulăm o
opoziţie adecvată, reală şi
pragmatică. Și noi ne dorin o
civilizaţie precum în Germania,
Franţa sau Anglia, pentru că tot
avem preţuri echivalente cu
aceste ţări, de ce să nu avem
şi o societate normală ca şi a
lor?

Ştiu, există probleme
specifice şi pentru cei plecaţi,
şcoli în limba română, cărţi şi
literatură română, și poate că
nu în toate acele ţări, cu
rezidenţi români, ei beneficiază
de anumite drepturi. Dar, dacă
nu ai baza asigurată în ţară, un
guvern cu aplecare pentru
cetăţeni, pentru nevoile aces-
tora, cu o politică externă şi o
diplomaţie sănătoasă, atunci
nu poţi cere altora ceea ce nu
ai la tine în ţară! Pentru că şi
străinii ne judecă după sis-
temul nostru politic.

Astăzi, nu mai putem
ascunde sub preş mizeria
noastră, rufele murdare care
se văd public, de la Est la Vest.
Acest sistem politic ne
discreditează pe noi toţi, in-
diferent unde ne aflăm! Prin ur-
mare, putem pune întrebarea:
„Diaspora – unde eşti tu,
oare?”

●


