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„Fiece popor şi fiece epocă stă

pe umerii vremurilor trecute.” 

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

O „diasporă” în șase colțuri!O „diasporă” în șase colțuri!

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi de aia nu mai
poate el! Că a rămas fără
Steaua României?! Oricum
are propria lui „stea”! Aia
satanistă care îi stă pecete
pe fiece gând și gest când
vine vorba de România. Dar
asta nu înseamnă că nu tre-
buie să facă spectacol. Iar
alături de el, fluturând

cortinele indignării, nu se
agită doar UDMR-ul, ci toată
șopârlimea din șandramaua
iredentistă care stă pe cele
șase colțuri drăcești.

Pentru că răspopitul
Laszlo Tokes și-a întins
mantaua satanistă nu pen-
tru a ne arăta pieptul plin de
„stele”, ci pentru a lăsa loc
de manevră UDMR -ului să
promoveze în spațiu public
conceptul de „diaspora
internă” („Szórvány”)! O
găselniță a maghiarimii re-
vizioniste, repusă pe tapet
în prag de alegeri, care vrea
și altfel de „diaspore”. „In-
terne”! Dar nu pentru că s-ar
simți înstrăinată în Româ-
nia. Nu, nicidecum! Ea se
simte atât de bine aici, și
poate ar trebui să-i dăm
ceva de treabă, încât se
fălește deja stăpână.

„Diaspora internă”
este doar un alt pretext pen-
tru a hașura enclave. Zeci
de enclave pe care un even-
tual congres al acestor „di-
aspore” să le cuprindă într-o
mare regiune a „diasporei
interne unite”!

Un concept prin care
se încearcă înfigerea în
pământul nostru de noi
„borne” și noi „focuri de
veghe secuiești” care să de-
limitize „spațiul lor identitar”.
Și pe care politicienii noștri
îl privesc distanți. Chiar

dacă iredentiștii și-au definit
termenul cât se poate de
concret. Căci, din „diaspora
internă” a maghiarimii din
România ar urma să facă
parte orice localitate în 
care minoritatea maghiară
numără sub zece procente
din totalul populației. Adică
o altfel de formă de
prezență a identității
maghiare în toate 
acele localități în care
maghiarimea este slab

reprezentată sau deloc în
consiliile locale, de la
Braşov, Timiş și Hunedoara,
la Sibiu și Bistriţa…

În acest fel vor spori
peste noapte, ca 
„diaspore interne”, zonele
de reprezentare identitară,
chiar dacă prin acele locuri
nu a călcat nicicând copită
de iapă de pustă. Sau dacă
a călcat, a făcut-o undeva în
afara celor două județe în
care sunt majoritari,
Harghita şi Covasna. Județe
pe care maghiarimea
politică le consideră de facto
țara lor, iar cei care trăiesc
prin alte judeţe ale ţării sunt
priviți dară ca diaspora „țării
Secuiești”!

Iar grav este că
proiectul este repus pe tapet
prin mâna unui europarla-
mentar român de etnie
maghiară (Iuliu Winkler), ur-
mând probabil să asistăm 
și la înființarea unei
„reprezentanțe” a diasporei
interne maghiare pe lângă
Parlamentul Europei.

Ce înseamnă, de
fapt, conceptul de diasporă
internă pentru maghiarimea
iredentistă? Un altfel de pro-
gram de maghiarizare… De
cvasimaghiarizare! De la in-
ventarea unei noi 
zile a maghiarimii („Ziua
Szórvány”, deja programată
pe 15 noiembrie, ziua de

naștere a principelui Transil-
vaniei, Bethlen Gabor), la
înființarea unor centre „cul-
turale” maghiare, pentru 
a asigura și la nivelul
colectivităților maghia-
re infime implementarea
educației în limba maternă,
„de la prima clasă până la
Bacalaureat, și mai de-
parte”, dar și asigurarea de
mijloace media, în special
presa scrisă, care „să
ajungă la comunitățile mici”.

Pentru că, nu-i așa?!, 
și ultimul maghiaro-secui
contează! Iar dacă nu mai
există, că a dat colțul înainte
să maghiarizeze UDMR-ul
și pământul din cimitire, de
nici târnăcopul nu îl va mai
sfărâma, atunci, se crează!

De aceea, gestul lui
Iohannis de a retrage prin
decret prezidențial decorația
lui Tokes constituie doar praf
în vânt față de asaltul
iredentist! Pentru că re-
tragerea decorației a fost
doar o învârtire a pietrelor
de moară ungurești care tre-
buie să huruie tare, cât mai
tare, pentru a masca sune-
tul nisipului ce roade la
fundația Statului Român…
Iar Iohannis știe bine acest
lucru!

De aceea, trebuie
conturate normele prin care
se pot retrage cetățeniile
române pentru toți aceia
care ne batjocoresc. Mai
ales dacă este vorba de ve-
netici având și alte cetățenii
ori „legitimații” prin care își
afișează identitățile de alte
seminții. Și trebuie început
cu demonul Tokes!

●

A început colonizarea!A început colonizarea!

Ionuț
Țene

SSunt sigur că peste
câțiva ani cărțile de istorie vor
scrie că data de 3 martie 2016
este prima zi în care a a început
procesul de colonizare și is-
lamizare a României. Primii
refugiați musulmani, cu
încălcarea tuturor legilor țări și
a legislației internaționale, au
sosit la Galați pentru a fi cazați
într-un centru pentru azilanți or-
ganizat de Prefectură, fără
acordul populației locale și fără
să se organizeze un referen-
dum pentru acceptarea sau nu
de imigranți într-un oraș din
România. S-a dovedit că
președintele României, Klaus
Iohannis și premierul Dacian
Cioloș au mințit poporul român,
una zicând în interior pentru
cetățenii români și alta au sem-
nat la Bruxelles și Berlin, ca să
facă pe plac cancelarului ger-
man Angela Merkel, adevăratul
Fuhrer al Europei unite pentru
interesele capitalului nemțesc.

Cu o demagogie
demnă de Gh. Dej și ciraci
procomuniști, Klaus Iohannis și
Dacian Cioloș i-au mințit pe
români că nu vor accepta cotele
obligatorii de imigranți, iar presa
mainstream care trăiește din
firimiturile pecuniare aruncate
de serviciile secrete au manip-
ulat opinia publică, că liderii
României se opun primirii de
imigranți musulmani. Deși toate
sondajele de opinie au dovedit
că românii resping primirea de
imigranți musulmani pe teritoriul
național, Klaus Iohannis și Da-
cian Cioloș au încălcat grav și
flagrant Constituția României,
articolul 3, alin. 4, care prevede
că ”pe teritoriul statului român
nu pot fi strămutate sau colo-
nizate populaţii străine”, de
dragul intereselor germane și
să dovedească, încă, odată că
România e o subcolonie a Brux-
ellului și Berlinului. Pentru
această încălare periculoasă a
Constituției României parchetul
general ar trebui să se sesizeze
pentru începerea urmăririi pe-
nale a celor care au instigat la
încălcarea legii fundamentale și
la colonizarea teritoriului
național cu populații străine. Din
păcate, la Galați, doar un grup
de tineri membrii PRU au ieșit în
stradă ca să protesteze în fața
prefecturii pentru încălcarea
Constituției României și să în-
mâneze un memoriu de protest
prefectului, prin care se cere
respingerea refugiaților musul-
mani și organizarea de referen-
dum local.Tot în acest context,
Partidul Noua Dreaptă a trimis
câteva comunicate de presă de
protest față de încălcarea
Constituției și colonizarea prin
islamizare a țării. Restul
populației e în adormire, iar

instituțiile statului nu
reacționează la aceasă ilegali-
tate, fiind controlate politic.

Totuși aceste proteste
firave pentru încălcarea
Cosntituției României sunt doar
la început. Românii se vor mo-
biliza în favoarea respectării
legii fundamentale și împotriva
colonizării țării cu populații
străine. Asistăm de fapt, pe
lângă încălcarea legilor țării, și
la o politică deliberată de is-
lamizare a României în intere-
sul unor cercuri fundamentaliste
și socialiste de la Bruxelles și
Berlin, care visează la instau-
rarea, pe viitor, a unui califat
musulman unit european, cu
obiective ascunse anti-is-
raeliene. România e invadată
de astăzi, de către populații
străine cu complicitatea
președinției și guvernului, iar
instituțiile statului plătite să
apere siguranța națională tac
complice la această islamizare
de durată. În SUA, dacă
autoritățile centrale și locale
încalcă Constituția patrulele
cetățenești au obligația morală
și legală să apere legea
fundamentală și legalitatea. În
România se pune fireasca în-
trebare: cine mai apără azi
Constituția și legile țării, când
chiar CSAT e complice penal la
încălcarea legii fundamentale?

Am ajuns timpurile ca
cetățenii români să 
se trezească din adormire, 
să explodeze „mămăliga
românească” și să se implice
civic în protejarea drepturilor,
democrației și Constituției în
fața acestei ofensive de-
mografice organizate a Islamu-
lui, în colaborare cu
președintele Klaus Iohannis și
premierul Dacian Cioloș.
Imigranții musulmani au adus în
Europa nesiguranța, violențele,
violurile, frica, bolile și Coranul,
iar România se află în prima
linie a invaziei islamice ca pe
vremea lui Mircea cel Bătrân
sau Ștefan cel Mare. Atunci au
fost voievozi care cu crucea
într-o mână și sabia în alta au
apărat țara și creștinătatea, azi
însă cine ne apără? Bruxellul a
hotărât recent ca România, Bul-
garia, Grecia, Macedonia și
Serbia să devină rezervații pen-
tru refugiații musulmani.

E vremea ca toți
românii să iasă în stradă, nu nu
numai Patrulele lui Vlad Țepeș
și Noua Dreaptă, și să se orga-
nizeze pentru auto-apărare în
fața unui nou tip de război hib-
rid, în care conducătorii și liderii
politici în general se cumpără
cu bani foarte mulți prin conturi
provenite din țările bogate ale
Orientului Mijlociu.

●
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Basarabia – destin sub crucea infernuluiBasarabia – destin sub crucea infernului

Galina
Martea

RRenăscută pentru
un alt destin – 27 august
1991. 

P r o c l a m â n d u - ş i
independenţa, R. Moldova
devine un stat independent,
autonom, plin de speranţe
pentru un viitor luminos de
a-şi reconstrui şi redobândi
valorile identitare naţionale.
Poporul, cu deplină în-
credere în independenţa
proclamată, este convins că
în sfârşit va triumfa drep-
tatea mult dorită şi se vor în-
temeia acele principii care
vor contribui la formarea
unui stat modern, liber,
bazat pe valori autentice şi
drepturi naţionale. Senti-
mente de siguranţă într-o
nouă schimbare şi de re-
alizare a unor dorinţe mult
aşteptate de zeci de
decenii.

Cu încredere pentru
un viitor şi într-o reuşită de
salvare a neamului, poporul
devine tot mai unit, într-o
măsură oarecare, gândeşte
şi acţionează tot mai solidar
doar pentru a redobândi in-
tegral procesul de eliberare
naţională, de restabilire a
unităţii de limbă, cultură şi
tradiţii specifice neamului
românesc. În condiţii de difi-
cultate, după un sistem to-
talitar de decenii, poporul
regăseşte forţa necesară şi
încetul cu încetul purcede
de a forma acea temelie a
societăţii care constituie, s-
ar crede, integritate. O mare
parte a societăţii tinde spre
o reîntregire a neamului
românesc cu ţara mamă, iar
o altă parte încearcă să
stopeze aceste năzuinţe.
Aspiraţiile poporului sunt di-
verse în dependenţă de
originea omului.

Contrar acestora,
situaţia economică şi
socială a populaţiei devine
tot mai instabilă şi nefastă,
fiind grav afectată de tre-
cerea bruscă de la o
economie centralizată
socialistă la un sistem de
economie de piaţă liberă.
Mediul social, o mare parte
din populaţie cu aspiraţii
pro-europene, continuă să
se confrunte cu dificultăţi de
diverse aspecte, având la
bază încă trecutul cu o men-
talitate sovietică. Acest
component formează
enorme piedici în derularea
mai multor acţiuni şi as-
pecte, care nu permite, în
primul rând, reîntregirea
neamului românesc şi,
totodată, nu oferă posibilităţi
reale de a forma o societate
nouă cu dorinţe şi viziuni
moderne în dezvoltare. Pro-
cesele economice şi sociale

se dezvoltă într-un ritm
haotic, neavând la bază
lecţia necesară pentru un
sistem cu economie de
piaţă adevărată, iar
schimbările de rigoare nu
produc impresia pozitivă în
evoluţia ţării.

În acest proces al
schimbărilor intervin diverşi
factori care afectează la di-
rect locurile de muncă, cu
reduceri substanţiale ai
angajaţilor; instituţiile de
stat, cu întreţinere bugetară,
devin tot mai impotente în
faţa schimbărilor, în aşa
mod, o mare parte
plasându-se în caterogia
falimentului economic; veni-
turile pe cap de locuitor ale
cetăţenilor coboară de la o
zi la alta într-un mod extrem
de galopant, neavând în

subordine nici un fel de rez-
erve materiale şi financiare;
fenomenul inflaţiei devine
un proces normal al
existenţei, constând în de-
precierea permanentă a
banilor aflați în circulație, ca
urmare a reducerii volumu-
lui producţiei şi circulației
mărfurilor care duce la
scăderea puterii de
cumpărare a banilor;ra-
murile producătoare ale
economiei naţionale îşi
pierd din capacitate şi inten-
sitate, treptat devenind
complet incapabile de a
suprvieţui, iar cele
neproducătoare pur şi sim-
plu devin victime ale proce-
selor economice în
schimbare. Toate aceste
modificări se răsfrâng nega-
tiv asupra cetăţeanului din
societate, iar societatea
este victima proceselor evo-
lutive în transformare. Ast-
fel, i-a naştere un nou
proces social şi anume: pro-
cesul de migraţiune a
populaţiei în afara ţării. Re-
spectiv, procesul migraţiunii,
cu laturi atât pozitive cât şi
negative, se răsfrânge
destul de negativ în relaţiile
conjugale, iar familia
încetează de a mai exista
sub forma tradiţională. Aici,
femeia-mamă este acea
persoană care
abandonează familia şi ţara,
astfel muncind şi dobândind
peste hotare mijloacele fi-
nanciare băneşti necesare
pentru a salva
supravieţuirea familiei

rămasă acasă, în ţară. 
Astfel, procesele

afective dintre părinţi şi copii
devin destul de dramatice,
iar societatea îşi pierde 
din conţinutul valoric al
normelor de existenţă
decentă şi civilizată. În
consecinţă, omul societăţii
devine tot mai disperat faţă
de noile schimbări sociale.
Lupta pentru supravieţuire
personală devine tot mai
prioritară, iar aspiraţiile pen-
tru promovarea valorilor
naţionale, cu caracter com-
plex, devin tot mai neînsem-
nate pentru omul societăţii.

În modul acesta,
haosul, confuzia, de-
zordinea socială şi incapac-
itatea clasei de guvernare
de a administra o societate,
în condiţiile economiei de

piaţă liberă, monopolizează
întreg sistemul de dez-
voltare a ţării.

Prin urmare, pe par-
cursul a mai mult de două
decenii clasa de guvernare,
nefiind capabilă de a proteja
omul şi societatea în
existenţă şi de a menţine un
nivel corespunzător de dez-
voltare umană, nu numai că
a spulberat din cetăţeni
orice speranţă pentru un vi-
itor şi un trai luminos, dar a
trădat în modul cel mai
obraznic idealurile naţionale
şi a subjugat poporul la cel
mai josnic nivel de evoluare.

În consecinţă, clasa
dominantă a reuşit să
distrugă o ţară, care nu mai
reprezintă nici un interes
pentru nimeni în plan mon-
dial, în mod special, pentru
lumea civilizată modernă,
iar poporul este acea
victimă care suferă 
şi suportă consecinţele
greşelilor comise de
conducătorii acestui stat.
Poporul basarabean pentru
puterea din stat nu este
nimic altceva, decât un
obiect exploatat şi lipsit de
orice mijloace de existență.
Astfel, omul societăţii,
neavând mijloace băneşti
necesare pentru existenţa
cotidiană, este obligat, în
mod condiţionat şi
necondiţionat, să-şi
părăsească ţara prin toate
mijloacele posibile şi im-
posibile. 

Omul, în special cel
apt de muncă şi tineretul

studios, mai devreme sau
mai târziu, reuşeşte prin di-
verse metode să
părăsească ţara, atfel de-
venind complice al procesu-
lui de migraţiune, iar acei ce
nu au asemenea posibilităţi
continuă să-şi trăiască
existenţa în condiţii de
sărăcie exagerată. 

R. Moldova, actual-
mente, este un stat cu 
o situaţie demografică
tragică/catastrofală. Majori-
tatea populaţiei tinde să
plece din ţară, deoarece
situaţia economică şi
socială a degradat la limită,
fiind un faliment total în
orice sector, iar societatea
este administrată prin cele
mai corupte şi inumane
metode ale existenţei so-
cial-umane. Satele, în prin-
cipiu, au rămas pustii, iar
ţara se menţine doar pe ora-
sul Chişinău, capitala ţării, şi
centrele raionale, cu o
populaţie moderată. 

Mijloacele financiare
pentru întreţinerea şi de-
servirea necesităţilor sociale
s-au epuizat (în mare parte
fiind monopolizate de clasa
politică şi de guvernare), iar
bugetul statului nu mai este
capabil să-şi onoreze
aceste obligaţiuni din inca-
pacitate de competenţă şi
putere financiară. 

În acelaşi timp, aju-
toarele şi împrumuturile fi-
nanciare sunt blocate de
creditorii străini şi structurile
internaţionale, deoarece re-
formele din cadrul ţării nu
funcţionează pe principii de-
mocratice şi umane. Deci,
realitatea adevărului din
cadrul ţării este mai dură
decât însuşi existenţa.
Şansa poporului de a
supravieţui ca naţiune
integră rămâne şi este o
dilemă, iar existenţa unui
stat real este pusă pe cân-
tarul întrebărilor fără de
răspunsuri. Dar, cu toate
acestea, poporul continuă
să mai creadă în iluzii şi
promisiuni false din partea
clasei de guvernare, care
sunt doar nişte aparenţe
neconfirmate cu realitatea.
În aşa mod, se produce
masacrarea poporului în to-
talitate care nu se poate
apăra de curenţii
negativi/defavorabili ai cla-
sei dominante, astfel
cetăţeanului fiindu-i blocat
accesul către sursa
principală de cunoaştere a
adevărului cu realitatea care
îi determină. Prin sărăcia şi
anarhia instaurată în ţară,
poporul basarabean este
supus unui proces de exter-
minare, ca naţiune, şi im-
posibilitate de a se dezvolta
normal, ca factor al evoluţiei
şi civilizaţiei umane.

Nivelul actual de

dezvoltare prin care se
regăsește viata socială,
materială și spirituală a
omului şi a societăţii nu este
altceva decât un proces al
supravieţuirii prin inter-
mediul acţiunilor ilegale re-
alizate de clasa dominantă,
care, nemijlocit, constrânge
cetăţeanul să gândească şi
să acţioneze după placul
acestora. Un asemenea
proces ar putea fi consid-
erat ca un factor al
intimidărilor şi încălcare
gravă a dreptului uman în
dezvoltare si convieţuire
socială. Deci, filozofia de
existenţă a omului în soci-
etatea basarabeană reflectă
o realitate destul de crudă
care este contradictorie
lumii civilizate. Adminis-
trarea societăţii basarabene
se bazează pe un model al
primitivismului, cu caracter
necivilizat şi inuman, astfel
plasându-se pe treapta cea
mai de jos a dezvoltării so-
ciale. 

În acest caz ne
întrebăm: unde a greşit şi
care este vina poporului de
îşi duce în spate un aseme-
nea destin, care, în mod
fatal, este subjugat la
sărăcie, mizerie, nedrep-
tate, inechitate? Oare o
asemenea soartă ar putea fi
corelată cu firea omului care
nu ştie să-şi onoreze drep-
turile de cetăţean într-o so-
cietate? Sau, vinovăţia în
toate acestea este că omul
de pe această bucată de
pământ se află la intersecţia
dintre bine şi rău, dintre
lumină şi nelumină, dintre
păcat şi antipăcat?

Aşadar, Basarabia,
cu o clasă dominantă es-
trem de neomănoasă şi
necinstită care nu-şi
îndeplinește îndatoririle
morale și sociale faţă de
popor şi societate, este ţara
unde infernul a dominat
omul, pământul, cuprinsul şi
tot ceea ce se numeşte
existenţă umană şi socială.
Cetăţeanul acestei ţări este
fiinţa care ar putea doar visa
la o viaţă frumoasă şi
decentă, însă existenţa
reală nu-i oferă această
posibilitate, deoarece clasa
dominantă pe parcursul a
douăzeci şi cinci ani a trădat
şi violat toate interesele şi
necesităţile poporului; a dis-
trus procesul obţinerii de
eliberare naţională, iniţiat şi
multdorit din anii 1991; a
provocat şi subjugat poporul
la cele mai umilitoare pro-
cese de existenţă ce nu
sunt compatibile cu valorile
reale umane (valori individ-
uale, sociale, naţionale).

●
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Prin ANAF putem lua Ardealul înapoi!Prin ANAF putem lua Ardealul înapoi!

Radu
Golban

RRomâni s-au săturat
să audă ca li s-a furat
Ardealul, pădurile şi munţii.
Sunt dezgustaţi de ambiţiile
trufaşe ale unor prinţişori
vopsiţi care au tupeul să
pretindă jumătate din
Bucureşti. România trebuie
să sancţioneze retrocedările
ilegale şi abuzive sau de
măsură să submineze in-
teresul naţional, prin instru-
mente fiscale. Este
adevărat că principiul de re-
spectare al proprietăţii pri-
vate este de neatins, însă,
totodată, foarte adevărat
este că România în materie
fiscală este încă un stat su-
veran care poate percepe
orice fel de impozite cuven-
ite să atingă un obiectiv
naţional.

Vestea buna este că
nimeni nu ne-a luat nici
Ardealul „furat” în spinare şi
nici pădurile, câmpiile,
muzeele sau teatrele re-
dobândite ca să le ducă
peste hotare. Ele se află din
fericire în România, iar 
ac de cojocul mafiei
retrocedărilor îl reprezintă
instrumentele fiscale de
natură să corecteze erorile
grave comise în această

materie. România ar avea
chiar şansa să strălucească
la Bruxelles drept elev
model în domeniul
fiscalităţii, implementând un
set de impozite după tehnici
moderne şi nediscrimina-
torii, în conformitate cu
legislaţia europeană. Pentru
impertinenţa de a fi dobân-
dit ceva ce nu li-se cuvine
unor beneficiari, fiscalizarea
acestor „tranzacţii” este pe
deplin motivată şi de nevoie
de resurse financiare pub-
lice şi de a asigura echitate
fiscale în România.

Aria de aplicabilitate
o reprezintă retrocedările
pentru care există dovezi că
sunt ilegale, care au fost re-
alizate prin dobândirea de
drepturi litigioase (re-
dobândirea nu s-a realizat
de moştenitor ci de o
persoană terţă care i-a
cumpărat acest drept),
moştenitori de la gradul 3 în
sus, moştenitori ai căror
rude au beneficiat odată de
compensaţii de la staul
român sau ale căror
proprietăţi au fost confiscate
prin aplicarea unor tratate
internaţionale aflate încă în
vigoare. Fiscalizarea valorii
activelor redobândite tre-
buie impozitata cu o rate de
40 la sută pentru a descu-
raja astfel de tranzacţii

oneroase. Similar modelului
fiscal elveţian, o succesiune
din partea unei rude
îndepărtate se impozitează
în unele cantoane cu peste
40 la sută din valoarea ac-
tivelor.

Obiectul (materia
impozabilă, substanţa
asupra căreia se va stabili
obligaţia de plată) va fi
reprezentat de valoarea
reală actuală (de piață) a
activelor retrocedate (in-
diferent de anul intrării în
posesie). Trebuie avută în
vedere și valoarea
compensațiilor bănești în-
casate pe nedrept pentru
drepturi de proprietate care
nu au putut fi reconstituite
integral (necuvenite, dar
pretinse). O atenție aparte
trebuie acordată
retrocedărilor realizate la
solicitarea unor moștenitori
care s-au stabilit de mult în
afara granițelor țării, al căror
interes a fost doar dobândi-
rea unor proprietăți (unele
declarate simboluri
naționale) în scopul
revânzării, fără a ține cont
de impactul asupra
societății. Consecința aces-
tor manevre este
revoltătoare; unele instituții
publice indispensabile
societății au fost (sau
urmează să fie) închise toc-

mai datorită revendicărilor
unor persoane dezintere-
sate de problemele
naționale. În majoritatea
cazurilor retrocedărilor ile-
gale/abuzive s-au exacerbat
drepturile fundamentale fără
a se șine cont de faptul că
același act (Constituția)
invocă și îndatoriri funda-
mentale (precum fidelitatea
față de țară și apărarea
țării).

Retrocedările din
România constituie una din
cele mai comune şi prior-
itare subiecte ale societăţii
româneşti. Diferite analize
semnalează probleme
grave, „furt și trădare
națională, cu grave implicații
asupra siguranței naționale”
(prof. univ. dr. Mihai D.
Drecin, Universitatea din
Oradea), „rapt în numele re-
spectului proprietății” (prof.
univ. dr. Damian
Hurezeanu, specialist în is-
torie agrară), „abuzuri și
interpretări aiurea ale legii
retrocedărilor” sau „răul
numit restitutio in integrum”
(Lazăr Lădariu).

Retrocedările ile-
gale, expuse prin mass-
media, şochează prin
dimensiunile fabuloase ale
proprietăţilor redobândite,
de la hectare de păduri, la
muzee, teatre, sau chiar şi

sate întregi în Transilvania.
Nu mai prejos stau mod-
elele de inginerie financiară
prin care cu ajutorul unor
judecători şi notari s-au re-
alizat nişte redobândiri halu-
cinante. Numele
beneficiarilor sunt de cele
mai multe ori bine cunos-
cute.

Propunerile de a
stopa sau sancţiona
retrocedările ilegale au
slabe şanse să fie aplicate,
deoarece s-ar apela la or-
ganul legislativ ca să
corecteze o greşeală pentru
care el însuşi este
răspunzător pentru acest
dezastru naţional. Aplicarea
unui astfel de element fiscal
corectiv ar include şi
retrocedările realizate la
comandă politică.

Sunt de acord ca
statul român să fie chiriaş al
muzeului „Castelul Bran”.
Dar la fel de acord sunt cu
un impozit pe valoarea
acelui castel, achitat de
către succesorii fericiţi,
astăzi cu burţile la soare pe
Coasta de Azur. Doar sunt
mândri că sunt şi ei români.
Mândria faţă de ţară se
manifestă şi prin principiul
justei impuneri.

●

Regele se retrage din viața politică prea devreme! Ne rămâne dator cu multe...Regele se retrage din viața politică prea devreme! Ne rămâne dator cu multe...

- Domnule profesor
ION COJA, ce sentimente
vă încearcă în legătură cu
veștile care ne vin de la
Palatul Elisabeta? Cum le
comentați?

- Domnule, regele
se retrage din viața politică
prea devreme, înainte de a
pune ordine în ce va
rămâne în urma sa! Sper
să-și fi scris memoriile și
acolo să spună ce aștepta
fiecare de la dînsul…

- Ați afirmat de
câteva ori că sunteți, în prin-
cipiu, regalist!

- Termenul corect
este monarhist! Da, sunt
monarhist, consider că
democrația poate funcționa
cel mult într-o cetate, cum
au fost cetățile din Grecia
antică, unde toți locuitorii se
cunosc și nu ține să fii dem-
agog, să minți etc. Când
este vorba de milioane de
locuitori, sistemul monarhic
de exercitare și de trans-
mitere de la o generație la
alta a puterii politice este
mult mai sănătos, mai
firesc, nu naște monștrii pe
care i-a născut democrația:
Stalin, Hitler, Lenin…

- În istoria noastră
care au fost monștrii cei
mai…

- Pe locul întâi, Carol
al II-lea, tatăl lui Mihai. Mon-

strul monștilor!
- Asta nu înseamnă

că vă contraziceți?
- Păi când spun

monarhie eu mă gândesc și
la voievozi, la Ștefan, la
Mircea, la Basarabi și la
Mușatini!… De la înte-
meierea statelor Moldova și
Muntenia și până la 30 de-

cembrie 1947 sunt șapte
secole de istorie care nu
poate fi despărțită de prin-
cipiul monarhic! Acesta a
dat și stabilitate, și continui-
tate!…

- Ce credeți că
rămâne nefăcut din viața
regelui Mihai? Cu ce
rămâne acesta dator
posterității?

- Sunt o serie de
întrebări cu care istoricii își
bat capul, legate de august
1944, de exil, de gu-
vernarea Ion Antonescu…

Sunt o serie de acuzații și
reproșuri care i se aduc
regelui Mihai, atât la vremea
respectivă, cât și retrospec-
tiv. Regele Mihai nu s-a os-
tenit să lămurească ce era
de lămurit!

- Puteți da un exem-
plu?

- Acuzațiile aduse lui

Ion Antonescu… Multe din
aceste acuzații apasă și pe
umerii regelui Mihai! Erau
solidari în guvernarea Țării.
Regele nu a avut nicio
obiecțiune față de contin-
uarea războiului și dincolo
de Nistru! Desigur, Țara era
condusă de Ion Antonescu,
după mintea și viziunea
istorică a acestuia. Dar
regele Mihai putea să-și
spună părerea, fie atunci, fie
mai târziu, dar n-a făcut-o!
Bunăoara acuzația de
genocid, de holocaust, nu-l

vizează numai pe Ion An-
tonescu și câțiva militari! Ci
ne vizeaă pe toți românii, în
vecii vecilor! Regele Mihai
ar putea foarte simplu să
pună lucrurile la punct și să
spună apăsat adevărul: în
România nu a fost Holo-
caust!

- Regina mamă
Elena a primit nu știu ce
mare distincție a Israelului,
în semn de recunoștință
pentru intervenția sa salva-
toare în favoarea evreilor ce
urmau să fie trimiși la
Auschwitz.

- E vorba de câteva
garnituri de tren în care
nemții au vrut să câteva mii
de evrei din România și să
le expedieze la Auschwitz!
După 1945, zeci de per-
soane s-au lăudat că au in-
tervenit pe lângă mareșal că
nu cumva să îngăduie 
acel transport!… Întrebare
capitală: de ce n-au inter-
venit aceste persoane, în
frunte cu regina mamă, și în
favoarea evreilor deportați
în lagărele „de exterminare”
din Transnistria? De ce l-au
lăsat pe Antonescu să facă
ce a vrut cu acei evrei? De
ce?…Simplu de ce: pentru
că s-a știut că acelea nu au
fost lăgăre de exterminare,
s-a știut că în Transnistria
evreii au dus-o mulțumitor
pentru vreme de război!

Numai că regele Mihai,
după 1992, când a căpătat
circulație basmul cu Holo-
caustul, trebuia să-i pună
pumnul în piept rabinului
Moses Rozen și ridice de pe
umerii poporului român
acuzația cea mai gravă:
genocidul!…

- De ce n-a făcut-o?
- Pentru că după

1990, regele Mihai a avut pe
primul plan grija de a i se
retroceda cât mai mult din
avuția coroanei, chiar mai
mult decât era în drept să
primească!… Nici o
diferență față de prințul
Paul, la fel de ahtiați amân-
doi după imobile și
hectare!… Cu autoritatea pe
care o avea, regele se
putea impune pentru a se
asigura corectitudinea
retrocedărilor! A intrat în
combinații dubioase cu
clasa politică, a făcut
parandărătul și cu liberalii, și
cu PSD! Mai puțin cu
Băsescu, care a vrut să se
pricopsească și el, dar de
pe urma „prinsului” Paul…
Dezamăgire pe toată linia!
…Hai să ne oprim!… Să nu-
mi aduc aminte și de altele!

A consemnat Adrian
Lepădatu Hagi
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Hans – fufa unchiului Sam!Hans – fufa unchiului Sam!

Cezar Adonis 
Mihalache

MMai bine era „curcu-
bist” printre cele 50 de stele
ale steagului inimii sale,
aidoma unuia (sau or fi fost
mai mulți?!) dintre predece-
sorii săi, decât limbă pervers
insinuantă. Că făcea mai
multă treabă cu limba-i de
șarpe la dosul „cerniștilor”
unchiului Sam, decât să ne
încolocească nouă directive.

Când a venit aici, ne-
a zâmbit și ne-a vorbit mieros.
Nu, nu ne-a dat și dezlegare
să poposim liber, fără vize, pe
tărâmul libertății, a zis că mai
bine stăm aici. Aici, la casa
noastră, cu obiceiurile noas-
tre frumoase, cu limba de
care spune că s-a îndrăgostit
în facultate, la orele unui rep-
utat profesor român. Dar și cu
țiganii, sărăcia și nevoile
noastre. Și, mai ales cu po-
vara scutoregionalizării…

Descălecat dară la
post, ne-a paralizat de emoție
cu vorbele sale alese. Atât de
„deschise”, de nici unchiului
Sam nu i s-ar fi ieșit atât de

bine meșteșugul ăsta de ade-
menitor. Ne-a luat cu tot ce ne
este nouă mai drag. „Cultura,
limba și istoria României” –
de care era fermecat. Era…

E drept, nu am se-
sizat la vremea respectivă că
nu le avea cu alte simboluri 
dragi nouă… Cu drapelul,

bunăoară! Dar am zis că nu a
avut timp să se documenteze.
Și cine nu cunoaște, e supus
erorilor. Așa ne-am gândit în
clipa în care stafful american
de la Deveselu ne-a înșirat
drapelul țării pe post de
carpetă la fundul unor gener-
ali și diplomați americani. Am
trecut cu vederea și faptul că
au inversat culorile, punând
tricolorul cu josul în sus. Am

refuzat atunci să cădem în
teorii conspiraționiste. Să 
ne luăm de perfecțiunea
americană care nu lasă
dungă neîntinsă.

Acum, însă, mesajul
pare evident: într-o unitate
militară, steagul ROMÂNIEI a
fost pus la picioarele noilor

descălecători, dar și cu josul
în sus, în termeni militari,
echivalentul capitulării. Căci,
acolo a fost prima capitulare
zonală.

Hans-clemă merge
acum mai departe! Și ne
împinge spre o capitulare
generală. Ne cheamă să
lăsăm de o parte cultura și is-
toria de care se jura că e fas-
cinat, așa de fascinat încât o

vrea pesemne doar pentru el,
nu și pentru urmașii noștri, și
să ne deschidem larg brațele,
de parcă am fi fufele unchiului
Sam când își desfac pi-
cioarele, și să primim
proxeneții de nesimțire,
incultură și lipsă de respect.

Și nu numai să-i
lăsăm în casa noastră, să le
punem mâncare pe masă, să
le dăm și bani de buzunar,
asistență medicală cum nici
măcar românii asigurați nu
primesc (că doar nu o să stea
imigranții la cheremul medicu-
lui de familie, că îl ard cu
pietre, mai ales dacă e fe-
meie!), ci să-i lăsăm pe
imigranți „să devină parte a
României”. Să-i aducem aici,
eventual ca „alte minorități”
recunoscute, să le dăm țara
pe mână. Să o transforme
într-o cortină de pietre, urlete
și golănie, nu?!

Trebuie să-i dăm dară
peste nas lui Hans cu clip-
boardul unchiului Sam. Alt-
fel… Să nu uităm că nici nu
venise bine pe aici și trans-
mitea directive pentru a se
asigura că acea „femeie in-
credibil de curajoasă” (Laura
Codruţa Kovesi) va rămâne

pe poziții, „sprijinită de Guver-
nul României”.

Și uite că a rămas!
Sprijinită, nu doar de guvern,
ci de toate instituțiile Statului
Român, de spui că e „mama
Geea” născătoare de
democrație românească!

P.S.:

Ambasadorul ne
recomandă să-i primim  pe
imigranții musulmani. Și să-i
privim ca „potențială resursă”!
Ba, ne mai ia peste picior,
amintindu-ne cum l-a recu-
perat unchiul Sam pe Ein-
stein. Dar ce nu spune Hans
e faptul că Einstein nu era
semianalfabet! Or să primim
zeci de imigranți răi și
puturoși pentru a aștepta să
vedem dacă răsare vreun
geniu dintre ei, e prea mult!
Mai ales că avem pepiniera
noastră de genii chiar aici.
Mai bine ne spunea am-
basadorul „clemă” cum să-i
aducem pe românii noștri
acasă.  

●

Dictatură cominternistă, bolșevică, la conducerea Dictatură cominternistă, bolșevică, la conducerea 
Federației Comunităților Evreiești din România!Federației Comunităților Evreiești din România!

Ion
Coja

ÎÎn urmă cu câțiva
ani, când s-a înființat Institu-
tul de cercetare a Holocaus-
tului din România, în
conformitate cu decretul de
înființare, s-a ținut un con-
curs pentru funcția de direc-
tor. Cum eu scrisesem și
tipărisem deja trei cărți pe
acest subiect și alte câteva
sute de pagini, publicate în
presă, m-am gândit că nu
aș fi deloc nepotrivit cu
funcția de director al Institu-
tului pentru cercetarea
Holocaustului. Sincer să fiu,
nu cunoșteam persoană
mai dedicată subiectului
decât mine! Abordasem
acest subiect chiar dinainte
de 1990!…

Drept care am elab-
orat un plan, un program de
manageriat, în care am
expus pe larg intențiile cu
care m-aș înscăuna în fo-
toliul de director al Institului
pentru cercetarea Holo-
caustului! Aveam în vedere
și o echipă de tineri
cercetători pasionați și ei de
subiect.

Cu toate actele
necesare m-am prezentat la
Ministerul Culturii, în parcul
Herăstrău, și mi-am depus
dosarul de candidat. Con-
form protocolului anunțat,
urma să mai trec prin rigo-
rile unui  interviu…

Din păcate, de la
minister am primit notifi-
carea că nu pot să fiu în-

scris la concurs deoarece
nu îndeplineam o anumită
condiție: nu aveam studii de
lungă durată în istorie!…

Dacă mai țin minte
bine, condiția aceasta nu
figura în textul legii. Poate
că ar fi fost bine să fac
contestație, dar din cauză
de LEHAMITE m-am lăsat
păgubaș!… Iar director a
fost numit un istoric, fost
coleg cu dl Talpeș în echipa
de istorici militari păstoriți de

Ilie Ceaușescu… Dar is-
toric, ce-i drept!

Văd însă că acum
Institutul Holcaustului are alt
director, pe Alexandru Flo-
rian, specialist în marxism-
leninismul a tot biruitor,
adică specialist în minciuni
și crime! M-am uitat pe CV
intrusului și nu am găsit
nicio mențiune privind
pregătirea sa ca istoric, „cu
studii de lungă durată în is-
torie”.  Nici măcar ca istoric
amator, cum sunt eu, dar cu
câteva cărți de istorie. Are

așa ceva tovarășul Florian?!
Nu are! Condițiile în

care a ajuns director la
„Holocaust”, director
nedemn și scandalagiu, aș
cere prin justiție să fie ex-
aminate. Sunt convins că s-
a făcut un abuz, fie atunci
când mie nu mi s-a permis
să candidez, fie atunci când
numitul Alexandru Florian a
fost făcut director, deși nu
îndeplinea nici el condiția
care mi s-a pus mie.

Așadar, caut un ad-
vocat. Tînăr și dornic de afir-
mare sau mai vârstnic,
căruia să nu-i mai pese de
consecințe…

Consec in țe le?…
Nu! Nu vor exista
consecințe neplăcute pentru
cine îmi va veni alături!
Vorbesc în cunoștință de
cauză: Israelul este un stat
puternic. Instituțiile sale, cu
MOSSAD -ul în frunte,  sunt
bine informate, sunt bine or-
ganizate! Sunt puternice!
Dar nu trebuie să ne

închipuim că la fel de
puternică este și Federația
Comunităților Evreiești din
România! Dimpotrivă! În Is-
rael și în lumea evreiască
această Federație are un
renume foarte prost, de ani
de  zile ea a încăput pe
mâna unor indivizi care fac
de rușine propria evreitate,
atâta câtă e, uneori
îndoielnică.

Ca să dau un singur
exemplu: există o mare

diferență între comunicatele
de la Yad Vashem,din Is-
rael, despre Ion Antonescu
și cele ale Federației am-
intite. În timp ce Yad
Vashem afirmă clar că nu
există niciun document care
să dovedească că Ion An-
tonescu a știut ce urmează
să se întâmple la Iași, în
iunie 1941, Aurel Vainer
bate câmpii cu seninătate
despre un Ion Antonescu
autor al masacrului de la
Iași! Nu mai zic de acuzațiile
de prostănac aduse armatei

române de mâna dreaptă a
lui Vainer, psihopatul Beriș!

În Israel este
cunoscută și prețuită de
toată lumea soarta pe care
au avut-o în România evreii
căzuți prizonieri de război,
combatanți în aviația
britanică! Este cunoscut cu
câtă omenie s-au purtat mil-
itarii români față de pri-
zonierii de război, fie ei evrei
sau ruși, englezi sau ameri-
cani! …De toate astea nu se
știe nimic la Federația
Comunităților Evreiești din
România, iar psihopatul
Beriș îi acuză pe militarii
români din Transnistria că
jucau fotbal cu nou născuții
evrei, până ce acestora le
săreau pe pereți ochișorii și
creierașii!… Ăștia sunt
evreii din conducerea
Federației! O rușine pentru
Israel! Niște mizerabili!

Pe inimosul avocat
care se va oferi să mă
susțină sau să-mi îndrume
pașii îl voi ruga să-mi spună
și ce demersuri putem face
pentru a-i acuza de
defăimare a poporului
român pe indivizii de teapa
lui Beriș sau Vainer! Nu se
mai poate! 

Evreii din România
trebuie ajutați să se
elibereze de sub dictatura
cominternistă, bolșevică,
mafiotă, instaurată la 
conducerea Federației
Comunităților Evreiești din
România!

●


