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„Nici un om nu învaţă a judeca

citind judecăţile gata scrise de

alţii, ci judecând singur şi

dându-şi seama de natura lu-

crurilor.” 

- Mihai Eminescu
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Sfârtecarea României și deplina Sfârtecarea României și deplina 
neghiobie a tăceriineghiobie a tăcerii

Cezar Adonis
Mihalache

NNici nu a dat bine
„uncle Sam” semnalul, că
stârpiturile tehnocratice s-au
și executat! În România,
toate vinovățiile devin
„,mega” și toate reușitele,
victoriile, contribuțiile noastre
sunt minimalizate. Sunt
scrise cu litere tot mai mici,
până vor deveni simple
zgârieturi pe pietrele monu-
mentelor invadate de bălării.

Am tăcut și, iată,
acum trebuie să ne asumăm
deplina neghiobie. România
trebuie stoarsă, iar cea mai
simplă metodă este aceea
de a-i lua bogățiile în numele
plății pe care trebuie să o
facă pentru vinovății care nu
îi aparțin. Sau, cel puțin, nu
aparțin generațiilor contem-
porane unor hidoșenii ale is-
toriei, dar ne aparțin nouă,
generațiile care am tăcut și
tăcem în fața acuzelor pe
care le primim pe nedrept.

În clipa în care
unchiul Sam ne-a dictat 
prin Departamentul de 
stat al burtosului Hot-
Dog asumarea unei
reponsabilități depline pentru
holocaust, iar am tăcut. Am
tăcut acolo unde poate ar
mai conta: în piețele publice,
în revoltele pe care ar trebui
să le urnim pentru a ne urni
din indiferența față de schim-
barea abuzivă a istoriei.

Numărul victimelor
holocaustului altora, ce ne
sunt azvârlite peste paginile
de istorie, dar mai ales 
în balanța a noi 
și noi despăgubiri, crește
exponențial. Și cum altfel
când guvernanții, aceste
lepre ce suferă de
decadența patriotică și
națională a apărării
înaintașilor, ca memorie și
drept al Adevărului Istoric,

dar și a protejării generațiilor
ce vin, și care vor deveni
bune de plată pentru huzurul
veneticilor, au acceptat fără
crâcnire asumarea unei
aberații pentru care ar trebui
judecați pentru Înaltă
Trădare: deplina asumare a
holocaustului!

Acum am ajuns la
aproape un sfert de milion
de victime de care suntem
făcuți vinovați! Și suntem
atât de neghiobi în ac-
ceptarea oricărui rahat is-
toric că mașinăriile lor nici nu

se mai deranjează să
producă celebrele falsuri. Să
falsifice, treaba la care se
pricep cel mai bine.

Vinovați, așadar, de
uciderea a 350 000 de evrei!
Iar „baza de impozitare” (da!,
este cinic, dar asta
reprezintă deplina asumare
a holocaustului, o extindere
a bazei de jumulire prin
aducerea în culpa noastră a
morții a sute de mii de evrei)
se tot extinde, avansând prin
minciună și trădări spre or-
dinul milioanelor. Poate chiar
spre cifra totală a crimei al-
tora… Căci mai nou suntem
făcuți vinovați nu doar de un
holocaust al evreilor români,
ci și de uciderea evreilor
ucrainieni, mâine-poimâine,
poate și a celor bulgari,
polonezi etc.

Mai rămâne doar ca,
în această rescriere a isto-
riei, să aflăm că noi am con-
struit și lagărele de
exterminare! Într-o deplină
asumare de către noi a holo-
caustului pentru deplina
deculpabilizare a unei puteri
care stă la masă cu aceia
care strigă acum și fac cal-
cule de îmbogățire pe
seama morților…

O megavinovăție
care va fi consolidată prin
megamuzeul monstruozități
care ne împresoară istoria.
Un megamuzeu al holocaus-

tului. Asumat, cum altfel?!,
de către Guvernul
tehnocrato-tradător prin HG.
Să rămână consemnată prin
literă de lege minciuna
vinovăției noastre, apostilată
de acum pe conștința
fiecărui român de azi și de
mâine…

Și, din nou, doar
românii „neadevărați” vor
protesta față de construirea
acestei megahidoșenii.
Aceiași care s-au ridicat și
impotriva megamoscheii,
altă inserție menită 
a deromâniza și
deznaționaliza filele noastre
de istorie, creând alte
popoare și istorii, nu „con-
locuitoare”, ci înlocuitoare.
Iar români adevărați vor fi pe
deplin considerați doar aceia
care vor continua să
protesteze, nu împotriva
megatemplelor de schilodire
a istoriei, ci împotriva Cate-
dralei Neamului. Poate de
aceea s-au și tăiat din fon-
durile acesteia, nu?! Să
ajungă și de templu, și de
megamuzee!

Și ce ne spune un
jidan (da, ăsta jidan, nu
evreu, din comisia care a
numărat cenușa din care să-
și clădească ei noul imperiu
financiar!), Raul Hilberg,
care ne atacă într-un raport
de al lor: „nici o țară, în afara
Germaniei, nu s-a implicat în
masacrarea evreilor la o
asemenea scară.” Precum
România! Probabil, după
asumarea deplină a
vinovăției de către
guvernanții trădării, și
dezvinovățirea iudeo-
europenistă a Germaniei,
vom rămâne singurii vinovați
în rapoartele acestor ve-
netici. Iar în deplina complic-
itate a noilor puteri aliate (!),
vom fi trași la răspundere și
de către Germania pentru
produsele și materiale cu
care am fost obligați să
hrănim mașinăria lor de
război, iar datoria istorică pe
care o au nemții față de noi
ne va fi imputată nouă ca
asumare deplină.

Așa, toate părțile (de
fapt, una și aceeași,
iudeică!) vor fi pe deplin
satisfăcute prin sfârtecarea
fără nici un foc de armă a
resurselor unei țări mici, dar
mici nu prin forța ei, ci prin
vremelnicii ei conducători. 

Cei pe deplini
trădători…

●

Traian Băsescu via Traian Băsescu via 
James PettitJames Pettit

Ion
Coja

SSe pare că declarația
ambasadorului Pettit îi cade
greu cel mai mult lui Traian
Băsescu și planurilor sale de
campanie electorală. 

Pilonul propagandei
electorale pregătită de
Băsescu pentru alegerile din
decembrie era acesta: „eu,
Băsescu Traian, cu ajutorul
Statelor Unite care m-au
susținut mereu, voi face re-
Unirea cu Basarabia, cu

Moldova de Est, cu republica
Moldova sau cum vreți să-i
mai spunem. Până la 1 De-
cembrie 2018 Țara va fi iar în
vechile hotare, dacă mă veți
alege în Parlament ca să vă
fiu prim ministru!”

Aluziile în acest sens
au fost destul de multe și de
clare, Băsescu se pregătea
să mai mintă o dată lumea
cu această mască
naționalistă pe care și-a tras-
o de când nu mai este
președinte. El, al doilea Tra-
ian din istori noastră, va face
ce n-au reușit cei dinaintea
lui, nici măcar președintele
României din anii 2004-
2014!

Surse sigure, cu
săptămâni în urmă, m-au in-
format că această strategie,
în care marele hoțoman
vroia să implice și numele
Statelor Unite, a displăcut și
la București, și la Washing-
ton. Deci și la Chișinău… Mă
întreb, ca ipoteză, dacă nu
cumva aici se află explicația
gestului greu de explicat al
ambasadorului Pettit: prin
declarația sa, americanii, cu
riscul de a supăra pe mulți
români, au evitat astfel să le
fie asociat numele cu numele
unui manglitor de voturi, de
care toți românii sunt
dezgustați! Americanii au

vrut astfel să transmită dez-
gustul pe care și ei îl au față
de președintele kgb-ist pe
care l-am suportat și noi, și
ei, în fruntea Românie! Cel
mai kgb-ist președinte dintre
toți președinții kgb-iști pe
care i-am avut!

Altminteri, poziția
Moscovei față de Unirea
noastră a fost foarte clar
exprimată de jupânul Putin:
„românii de pe ambele maluri
ale Prutului sunt o națiune,
sa fim sinceri, ei vorbesc
aceeasi limba. Diferenta din-
tre limbi este ca si intre di-

alectul rusesc din Crimeea si
limba rusa”.

Viitorul se clădește
pe asemenea declarații, la
cel mai înalt nivel planetar.
Nivelul fostului consul gen-
eral de la Moscova nu poate
avea vreo consecință decât
pe o arie restrînsă. Aria
alegerilor din decembrie, la
care Băsescu și ai lui nu vor
mai avea ocazia să se prez-
inte ca salvatori ai Neamului.
Nu întâmplător, tot de la
Chișinău vine și cererea 
de a i se anula cetățenia
moldovenească, din care
Băsescu vrea să facă o armă
electorală! O strategie de
mințit poporul!

Îi dau Băsescului o
idee, cu care să mai mintă o
dată electoratul: când a can-
didat a doua oară la Primăria
Capitalei, s-a lăudat că va re-
deschide șantierul București
– port la Dunăre. Probabil că
ar fi reușit dacă rămânea pri-
mar. Dar românii nu l-au
înțeles și l-au ales președinte
al României! Din această
funcție nu mai putea face
nimic pentru Capitală… Avea
prioritate Țara…

●
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Atacul ONG-urilor soroșiste asupra RomănieiAtacul ONG-urilor soroșiste asupra Romăniei

Sorin
Muncaciu

DDupă cel de-al doilea
război mondial, războiul din
Korea dar, mai ales, cel din
Vietnam și războaiele din Irak
si Afganistan, era foarte clar
că, națiunile nu mai acceptă
motivația războaielor neo-
colonialiste. Deși, loviturile de
stat, așa-zisele „regim
change”, au continuat, cele
mai recente fiind în Libya,
Honduras  și Ucraina, totuși,
strategia oligarhiei bancar
corporatiste americane, de a
schimba regimul politic în
statele care nu se supun
hegemoniei „NOW”, s-a
schimbat. Miliardari ameri-
cani tip Soroș  au început să
apeleze la tehnica subversiu-
nii și destabilizării state-
lor naționale înființând
organizații ONG locale, dar
finanțate de fundațiile oli-
garhiei, cu strategii și obiec-
tive ascunse, opuse
intereselor națiunilor țintă.

Astfel, lovitura de stat
din Ucraina, unde Euro-
Maidan a fost finanțată de
Soroș prin Open Society
Foundation, International
Renaissance Foundation
alături de organizații ale ex-
ecutivului american ca: New
Endowmemt for Democracy,
USAID (doamna Nuland re-
cunoscând cheltuirea a cinci
miliarde pentru „instaurarea
democrației” în Ucraina).
Succesul subversiunii și
răsturnării unui regim demo-
cratic ales, a speriat  nu-
meroase state care au
început să restricționeze și să
desființeze libertatea de
acțiune a ONG-urilor de tip
Soroș, pe teritoriul lor
național. Rusia în 2012 apoi
China, India și Izdrael în
2015/2016 au introdus
legislații anti-ONG,
alăturandu-se astfel altor
state care, de asemenea,
restricționează și controlea-
ză activitatea ONG-urilor
străine. Strategiile acestora
au manifestat, din plin, carac-
terul distructiv pentru
națiunile implicate.

În lucrarea „An Intro-
duction : Smart Power The
Human Rights Industrial
Complex”, scrisă de Patrik
Henningsen, strategia aces-
tor organizații este total
elucidată. Autorul arată că
operațiunea de a influența
opinia publică în favoarea
obiectivelor politice și militare
ale puterilor intervenționiste
(reprezentate de țări ale Con-
siliului de Securitate ONU,
US, UK și Franța) a stat la
baza pozițiilor publice luate
de ONG-uri. În războaiele
balcanice din anii 90’, așa-
zisele, „human rights organi-
zations” au pledat pentru
partiția Yugoslaviei. În
Ucraina, Siria și Yemen NGO
au pledat pentru schimbarea
regimului. În Siria, au

denunțat un razboi civil, deși
era foarte clar că este vorba
de un „proxi war”, un război
de gherilă între rebelii
„moderați” susținuți de SUA și
Turcia, rebelii ISIS, susținuți
de Golf Cooperation Council
al țărilor din golf, și, de
cealaltă parte, regimul lui
Assad susținut de Iran și,
apoi, Rusia. În Libia, un ONG
finanțat de Soroș, „Avaaz”, a
influențat media occidentală
cu sugestii de tip: „No 
Fly Zone”, „Buffer Zones” 
sau „Safe Zones” justificând
astfel, bombardamentele
sălbatice asupra unui stat 
suveran. Vanesa Beeley,
ziaristă a acuzat așa-nu-
mitele „White Helmets NGO”
ca fiind finanțate de guver-
nele US și UK deși, au operat
pe teritoriul controlat de al-
Nursa și ISIS, și chiar, au par-
ticipat le execuțiile conduse
de aceste organizații teror-
iste.

Recentele docu-
mente publicate de DCLeaks
aparțin organizațiilor ONG
finanțate și coordonate de
Soroș. Există pe net și pot fi
consultate toate cele 
2576 de documente. Acestea
evidențiază o rețea, greu de
imaginat, care cuprinde 50-
60 de organizați ONG în
toată lumea. Din documente
rezultă implicarea nemijlocită
a ONG-urilor în „revoluții”,
schimbări de regim și
„primăvara arabă”. Astfel, în
revoluția buldozelor din Ser-
bia, în 2000, ONG-ul
OTPOR, în revoluția
trandafirilor din Georgia,
2003, KMARA („destul”),
revoluția lalelelor din Kirgyk-
istan, 2005, CDCS (coalition
for democracy and civil soci-
ety), „revoluția portocalie”,
Ucraina, 2004 și 2014, IRF
(international renaissance
foundation) etc. etc.
Tot din aceste documente
aflăm despre implicarea OSF
în planificarea, inițierea și
finanțarea, așa zisei „crize a
refugiaților”. Aflăm că planul
propagandistic a fost inițiat
de către think tankul „Euro-
pean Stability Initiative,” o
organizație cu sedii la Berlin,
Viena, Bruxelles și Istambul
cu finanțare complexă de la
UN, WB, Rockfeller Founda-
tion, German Marshal Fund
și, bineînțeles, Soros Open
Society Foundation. Planul
acestei organizații a stat la
baza Planului Merkel, pe care
aceasta l-a prezentat la 4 oc-
tombrie 2015. Personalitățile
acestui think tank sunt agenți
NWO cunoscuți: Gerald
Knaus de la ECFR, Joska
Fisher, Javier Salona,
Stephen Hadley, Frederick
Padilla și Ashton Carter.
Acești „domni” reprezintă
crema NATO și serviciilor de
securitate americane. Nu
numai că ONG-urile lui Soroș
au fost determinante în fun-
damentarea și organizarea
crizei refugiaților dar doresc

să „promoveze” în media și în
conștiința publicului ca
această criză sa devină „the
new normal” și să se perma-
nentizeze.

Mai mult, politica
ONG trebuie să profite de
această criză și să
influențeze politicele de relo-
care și azil pentru refugiați,
atat la nivel local, cât și, la
nivel mondial. Făcături tip Mi-
gration Policy Institute, Inter-
national Detention Coalition,
International Migration Insti-
tute au acționat activ în fa-
vorizarea migrației în Europa.
Aflăm că programe ale PE ca
„European Programme for In-
tegration and Migration” și
„Common European Asylum
System” au fost coordonate
de ONG soroșiste, finanțate
prin intermediul OSF și alte
fundații aparținând oligarhiei
occidentale. Participarea
membrilor Parlamentului Eu-
ropean care „susțin” politica
de migrație a lui Soroș
cuprinde un „network intelli-
gence” în 11 Comisii ale Par-
lamentului European, 26 de
delegații naționale, 226 de
parlamentari fiind „aliații”
OSF, printre care aproape toți
parlamentarii români, citați și
analizați în parte în docu-
mentele DCLeaks. În aceste
documente întâlnim dovezile
trădării ONG românești, fiind
listate cu programe,
participări la seminare ,
finanțare detailată, realizări
(cu subiect și predicat). Aca-
demia doamnei „curate” Pip-
pidi fiind la loc de cinste în
utilizarea arginților agentului
NWO, domnul Soroș. Toți cei
care, doresc să verifice
spusele mele, pot 
citi documentele pe
soros.DCLeaks.com. Acolo
vor afla cu lux de amănunte
magnitudinea trădării intelec-
tualilor manjți si necurățați cu
banii lui Soroș.

O altă informație
șocantă este faptul că Soroș
a fost în poziție să sugereze
doamnei Secretar al State
Department, Hitlery Clinton,
poziția pe care trebuia să o
adopte, în amanunt, în con-
flictul din Albania, așa cum,
reiese dintr-un document cat-
alogat în capitolul „President
office” . Situație care, după
părerea mea, nu ar trebui sa
ne mire, dat fiind, că Soroș
este cel mai important
finanțator al campaniei
doamnei Hitlery, cu peste 30
de milioane de dolari donație
(pe persoană fizică), precum
și, prin finanțarea ONG care
sunt implicate în campania
doamnei Clinton cum ar fi
Moveon.org sau Black Lives
Matter. BLM fiind
răspunzătoare de ravagiile
din Baltimore, Ferguson,
Cleveland, Chicago etc. etc.
Apropo de revoltele cauzate
de BLM, scopul acestor lupte
de stradă a fost să se fa-
ciliteze, prin „Obama Task
Force for 21st century Po-

lice”, un raport al ONG
soroșist de 61 de pagin care,
argumentează pentru milita-
rizarea politiei, America să
devină un stat polițienesc.

Expunând fotografii
pe  contul lui  pe Instagram,
Alexander Soroș, fiul mag-
natului se laudă cu vizitele lui
Obama sau Hitlery la
reședința sa. Jonhnatan,
celălat fiu ia masa în oraș cu
candidatul pentru Vice
Presedinte, domnul Tim
Kaine. Influența globaliștilor,
agenților NWO tip Soroș
asupra State Department
este de asemenea
documentată în documentele
NGO, înclin să cred că re-
cente ale ambasadorului
american în R. Moldova,
James Pettit, sunt rezultatul
sinergismului dintre instituția
pe care o reprezintă și polit-
ica lui Soroș.

Astfel, tot din docu-
mente aflăm de rolul de
păpusar pe care Soroș l-a ex-
ercitat în Ucraina din docu-
mentul „A short and medium
comprehensive strategy for
the new Ukraine” din 12 mar-
tie 2015. Mai mult, în ianuarie
2015, se oferă să îl sune pe
Jack Lew, șeful trezoreriei
americane pentru un swap
arrangement de 15 miliarde
de dolari pentru trei luni, între
Federal Reserve și Banca
Națională a Ucrainei, pentru
a evita colapsul financiar al
statului ucrainian. O altă
acțiune profund subversivă
de dezinformare a opiniei
publice occidentale a fost:
„Ukraine Media Project”, în
care se descrie mituirea  unor
jurnaliști din cinci țări eu-
ropene mari, care să accepte
dreptul de veto al OSF
asupra articolelor pe  care le
vor publica în presa din țările
respective, în schimbul
șederii prelungite în Ucraina.

Din punctul meu de
vedere, cele mai șocante
documente sunt cele legate
de strategia de instituire a
controlului ONG asupra sis-
temului politic din state eu-
ropene suverane, foste
comuniste, printre care și
România. Astfel, din docu-
mentul intitulat „Countering
State Capture” din octombrie
2015. În acest capitol după
ce se analizează metodele
prin care oligarhia locală se
menține deasupra legii: 
lupta împotriva corupției
producănd efecte psihologice
negative asupra populației,
dar fără efect în
îmbunătățirea legislației,
ceea ce asigură perpetuarea
spectacolului luptei anti-
corupție fără efecte de durată
asupra fenomenului corupției.
De asemenea, se analizează
blocarea partidelor noi prin
baremul ridicat financiar, din
timpul campaniei electorale
și, apariția unor partide satelit
noi, cu politicieni noi, dar
care, sunt politicieni în slujba
acelorași oligarhi care au

capturat statul. După această
analiză, membrii ONG și OSF
elaborează o strategie de
inființare de partide noi,
finanțate de OFS care să
câștige alegerile și să
întroducă politicieni soroșiști
dependenți de OSF. O altă
strategie importantă este
cumpărarea  mass-media la
nivel local și național. Acești
noi politicieni vor „returna” fa-
vorul finanțării initiale a OSF,
prin substituirea controlului
exercitat de oligarhii locali, cu
controlul OSF. Astfel, statul
devine captiv intereselor lui
Soroș, prin intermediul OSF.

Soroș a furnizat fon-
duri de magnitudinea a opt
miliarde de dolari pentru
agenda globalistă a NWO, a
guvernului mondial. Din
aceste documente rezultă că
scopul final al acestui vast
proiect este schimbarea
dramatică, forțată, a societații
omenești. Politica de stimu-
lare a migratiei, „open bor-
der”, intentionează să
altereze profund fondul ge-
netic al tărilor europene și din
America de Nord, creează
condiții pentru  conflicte inter-
rasiale și confesionale, con-
duce la degradarea relațiilor
inter-umane, familia, comuni-
tatea, spirtualitatea și, în
ultimă instanță, civilizația
occidentală. „Agenda 21”
promovată de ONG împinge
populația în mega-ghetouri,
mega-polisurile viitorului,
unde controlul total este asig-
urat de mijloace tehnologice
ultra-sofisticate. Ceea ce ne
pregătește Soroș și oligarhia
bancar corporatistă este un
nou feudalism de proporții
faraonice și cu organizare de
gulag comunist.

Nu pot să cred că,
cetățenii români care primesc
bani de la fundațiile soroșiste
nu sunt conștienți de rolul lor
de „idioți utili” angajați în dis-
trugerea nației române pen-
tru 30 de arginți!

În loc de încheiere:
DCLeaks a suspendat
vizionarea celelor 2576 de
documente ale ONG Soroș,
de asemenea contul de pe
Twitter al site-ului a fost sus-
pendat! Bine ați venit, în rea-
litatea manipulată de
globaliștii tip Soros, cenzura
stasi pe net a început! Cred
că vor reapărea docu-
mentele, „genie is out of the
bottle”, și nu mai poate fi
băgat la loc!

●
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Azi, Rep. Moldova, mâine Transilvania? Azi, Rep. Moldova, mâine Transilvania? 
Ambasadorul american de Chișinău, adeptul „teoriei moldovenismului”Ambasadorul american de Chișinău, adeptul „teoriei moldovenismului”

Ionuț
Țene

ÎÎn ultimii ani, am-
basadorii americani din Româ-
nia sau Republica Moldova se
poartă tot mai mult ca și cei so-
vietici din anii 50. Ei dau sfaturi
și indicații prețioase în legătură
cu tot ce se întâmplă în spațiul
românesc de de la politic, eco-
nomic, afaceri, educație sau
religie, impunându-ne obligato-
riu modelul de civilizație LGTB,
fără Dumnezeu, biserică sau
credință națională. Am-
basadorii americani au impre-
sia că România sau Republica
Moldova sunt republicii soviet-
ice ale noului URSS cu capi-
tala la Washington sau
subcolonii bune de muls pen-
tru afaceri gen Bechtel sau Mi-
crosoft, pentru care nici azi nu
au răspuns funcționarii corupți
ai Unchiului Sam. Despre imix-
tiunile de tip sovietic ale am-
basadorului în politica și justiția
românească subordonată la
nivelul de stat African, Hans
Klemm, am mai scris, dar am-
basadorul SUA la Chișinău a
depășit zilele acestea orice
limite a bunului simț diplomatic,
de parcă ar fi fost reprezentan-
tul lui Stalin, nu al lui Obama,
deși în problema „sovietizării”
lumii au multe particularități co-
mune. Ambasadorul James
Pettit parcă la citit pe Vîșinski,
VI Lenin și corifeii moldovenis-
mului Badeev și Roesler,
înainte de a ține discursul pe
27 august, cu ocazia Zilei
Independenței Republicii
Moldova. Prin acest discurs

macabru și gregar James Pet-
tit a dovedit că e un am-
basador sovietic, nu american,
o voce puternică a Moscovei
din perioada bolșevică. Dacă
așa gândesc astăzi diplomații
americani, atunci care mai este
diferența dintre SUA și URSS
pentru români și România?
Niciuna! Și SUA se comportă
la fel ca de imperial ca și
URSS, iar Obama prin astfel
de diplomați parcă îl copiază
pe IV Stalin. Să fi emigrat ide-
ologic toți sovietici de la
Moscova la Washington în-
cepând cu anii 80?

Trăim o ciudățenie a
istoriei? Rusia istorică vrea
unirea Basarabiei cu România,
iar SUA, care se auto-
intitulează democrată, se
comportă imperial și colonial,
impunându-și voința ca Anglia
în India sau Belgia în Congo,în
secolul XIX. Un diplomat amer-
ican vorbește ca unul sovietic,
iar oficiali apropiați de Putin ca
niște prieteni. După ce a copiat
teoria moldovensmului sovi-
etic, James Pettit declară într-o
limbă de lemn: „Nu este ușor,
mulți oameni și-au pierdut în-
crederea în clasa politică, în
guvern, dar este important să
nu-ți pierzi încrederea, este im-
portant să aibă încredere în ei
înșiși ca moldoveni și să se
recunoască pe ei înșiși ca
moldoveni, ca o naționalitate
aparte și o țară aparte pentru a
face acest loc mai bun.
Moldova nu este România,
Moldova își are propria sa isto-
rie și propriile sale provocări,
printre care este faptul că
Moldova este o țară multietnică

cu oameni care vorbesc limbi
diferite și desigur, mai este și
problema transnistreană, care
nici măcar nu este sub con-
trolul guvernului central, dar
care are nevoie de un statut
special, dar un statut special în
cadrul Republicii Moldova”.
Prin acest discurs cred că și ul-
timii naivi și idealiști pro-amer-
icani și-au pierdut iluziile
privind interesele SUA în zonă,
la fel ca cele ale fostei URSS:
fărâmițare și dezbinare
națională specific „divide et im-
pera”. SUA prin vocea am-
basadorului de la Chișinău a
dovedit că nu-i pasă de
dezideratul unionist românesc,
de unirea Moldovei cu Româ-
nia până la 1 decembrie 1918.
Toată teoria acoperiților SRI
din presă și a agenturii
soroșiște din media că ameri-
canii susțin unirea Basarabiei
cu România a căzut. Asistăm
la finalul iluziilor pentru pro-
americani. Unchiul Sam e la fel
ca și celelalte mari puteri colo-
niale seculare, își vede doar in-
teresele proprii în dauna
intereselor țărilor mici și
sărace, cum e România. SUA
nu vrea o România unită și
puternică, ci doar executanți la
București, gata de sacrificiu
pentru un război cu Rusia, în
care să ne facem țara teatru de
război și praf precum Siria.
Clasa noastră politică coruptă
și de companiile americane,
subordonată la nivel de slugi
intereselor strategice ameri-
cane pe teritoriul României, va
duce mai departe stindardul lui
James Pettit și va renunța la
obiectivul unirii cu Republica

Moldova. SUA vrea o Moldova
multinațională în care prin în-
corporarea strategică a
Transnistriei, ca parte dintr-o
federație moldovenească să
facă joncțiunea cu Ucraina
americanizată, în care firmele
de avocatură de peste ocean
și lobby au făcut averi uriașe
după Euromaidan. Prin vocea
ambasadorului la Chișinău,
SUA arată că vrea o Europă de
est fărâmițată și supusă intere-
selor sale, precum și o UE
dezbinată și impotentă. Amer-
ica vrea o Moldovă
independentă, multinatională,
supusă intereselor sale și tam-
pon între România și Rusia.

Aceste declarații
antiromânești ale lui James
Pettit au și un obiectiv perfid pe
termen lung. Se pune pentru
prima data indirect în spațiul
public internațional ideea
Moldovei Mari, deci a
dezmembrării României în
bucăți. Asta în timp ce oamenii
Moscovei ortodoxe ne fac ochi
dulci de sirenă. Alexandr
Dugin, geopolitician și filosof
rus: „Oare de ce nu ar renaște
cultura comună moldo-
română, fiind adus astfel un
omagiu nu doar lui Eminescu,
dar și lui Nae Ionescu, Mircea
Eliade și genialului și inegala-
bilului Lucian Blaga. De ce nu
ne-am aminti de filosofii-
isihaști din cercul „Rugul
Aprins”, tradiționaliștii și
atoniții, care îl studiau pe
Guenon și moștenirea
călugărilor din Optina? De ce
nu ne-am aminti și de Paisie
Velicikovski, care a renăscut
viața monahală în România și

Rusia?” Maxim Shevcenko, ju-
rnalist, membru al Consiliului
pe lângă președintele
Federației Ruse, a declarat re-
cent că posibilă unirea
Moldovei cu România și a
Transnistriei cu Rusia. Potrivit
acestuia, Republica Moldova și
România sunt același popor și
ar merita să se unească, însă
UE ar fi împotrivă. La aceseta
trebuie adăugată și declarația
lui Vladimir Jirinovki,
vicepreședintele Dumei de stat
ruse, care a propus unirea
României cu Moldova și prelu-
area Bucovinei de nord de la
Ucraina de către București. Vin
vremuri tulburi, când Moscova
propune România Mare, iar
Washingtonul susține două
state românești separate ca
model pentru alte rupturi terito-
riale viitoare, precum Transil-
vania? Dacă în mintea 
unui diplomat american
„moldovenist” limba vorbită
dincolo de Prut e altceva decât
limba română și există două
popoare: român și moldovean,
ne putem aștepta și de la alți
reprezentanți de peste ocean,
mâine sau poimâine să spună
că cei din Zalău vorbesc altă
limbă decât cei din Pitești?
Unirea trebuie să o facem noi,
românii, fără să ne pese de in-
teresele ”moldovenismului”
promovat de noii ambasadori
parașutați în stil sovietic de la
Washington, care ne dezbină
indirect, deja ideologic, în
„popoare” de moldoveni,

munteni și ardeleni.

●
Alţi impostori, doctori în delapidare şi corupţie...Alţi impostori, doctori în delapidare şi corupţie...

Maria Diana
Popescu

BBătaia de joc şi
dispreţul Puterii faţă de ţară şi
de cetăţenii ei sînt fără mar-
gini. Sub umbrela politică se
adăposteşte o întreagă mafie
la nivel naţional! Am ajuns să
nu ne mai pese dacă ne bagă
mîna în buzunar, zicîndu-ne
în sinea noastră: mai avem
încă un buzunar cu mărunţiş
şi dacă ne bagă mîna şi în ăla
ne bucurăm că ne mai
rămîne haina în spinare,
chiar dacă e ponosită. Altfel,
am reacţiona. Şi dacă există
în România o problemă mult
mai greu de suportat decît
austeritatea, sărăcia, umilirea
şi exploatarea cetăţeanului,
atunci, accesul la puterea de
stat şi politică a proştilor,
hoţilor, impostorilor, mari-
onetelor şi indivizilor uşor
şantajabili, ocupă locul
fruntaş. Haideţi să vedem
cine este tehnocratul de mai
mare dragu' numit director al
Corpului de Control Finan-
ciar? Se numeşte Ovidiu
Cătălin Matei, pensionar mili-
tar, locotenent colonel în
rezervă, e drept, cu o carieră
de succes în armată, dar fără
tangenţe cu finanţele, cu

toate că, după pensionare şi-
a făcut veacul prin ministerul
condus de Dragu. Noul direc-
tor are studii de drept la fără
frecvenţă, absolvite numai el
ştie cum, în timp ce locuia
prin Congo şi Afganistan.
Vedeţi ce minuni izbitoare se
petrec la Ministerul
Finanţelor?, ca de altfel, în tot
mai multe sectoare corupte
ale Puterii! Sînt atîţia tineri
licenţiaţi în finanţe sau drept
financiar-fiscal, însă ministrul
Anca Dragu l-a preferat pe
Ovidiu Cătălin Matei, în
condiţiile în care, postul tre-
buia ocupat de o persoană
mai competentă, cu studii
universitare de economie sau
de drept, la zi. Chiar credeţi
că a fost numit ca să re-
formeze sistemul fiscal din
România? Ei, aş!, nu va avea
libertatea să meargă în pi-
cioare în nicio direcţie! Ori e
cuminte şi fidel ascultător, ori
închide imediat uşa pe
dinafară!

Încă o temă care
provoacă imaginaţia şi in-
dignarea profundă. Hoţii de
stat, care umblă liber la patru
ace, scrobiţi la gulere şi
manşete, au cîte două mas-
terate şi doctorate în ştiinţele
corupţiei şi hoţiei. Dar, iată,
aceste studii înalte, absolvite

pe traista cu bani i-au băgat
la apă pe unii maiştri, elec-
tricieni şi lăcătuşi aterizaţi în
cuibul Puterii. Ofensiva an-
tiplagiat a stîrnit teamă în rîn-
dul celor cu musca pe
căciulă! Doctorii în tot felul de
ştiinţe ai generalului Oprea,
făcuţi la apelul de seară prin
fapte de natură infracţională,
au renunţat de bună voie şi
nesiliţi de nimeni la titlul de
doctor. Ei au motivat că sînt
victime ale luptelor politice,
însă, motivarea reală ţine de
împrejurări penale. Aceşti im-
postori de rang, doctori în
corupţie, evaziune, manipu-
lare, şantaj aveau pretenţia
să fie recunoscuţi drept elite
ale Ţării. Să vedem cine sînt
aceşti crai de curte nouă,
care au cerut debarasarea de
titlurile doctorale: Bogdan
Licu - Procuror general ad-
junct al României, Radu
Stroe - fost ministru de In-
terne, Daniel Moldoveanu -
fost şef al Comisiei parla-
mentare de control al SIE,
Romeo Raicu -
vicepreşedinte PDL la data
susţinerii tezei, în 2011, fost
deputat şi preşedinte al
Comisiei parlamentare de
control al S.I.E., Mihai
Stănişoară - fost ministru al
Apărării şi fost consilier

prezidenţial pe probleme de
securitate al lui Traian
Băsescu, Mihail Tudose - fost
ministru al economiei, Necu-
lai Onţanu - fost primar al
Sectorului 2 din Bucureşti,
Adela Loredana Popescu -
fostă secretară a ex-ministru-
lui de interne Gabriel Oprea,
Loredana Radu - nepoata lui
Gabriel Oprea.

Cu toţii au făcut cereri
scrise de renunţare la titlul de
doctor obţinut la Academia
Naţională de Informaţii a
S.R.I. Aşadar, dintre cei 22 de
doctori teleportaţi în
impostură de plagiatorul şef
Gabriel Oprea, şapte au
etichetă de plagiatori: Necu-
lai Onţanu, Bogdan Licu,
Loredana Radu, Adela
Popescu, Mihai Stănişoară,
Dumitru Pârvu şi Adrian Pe-
trache. Consiliul Naţional de
Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (C.N.A.T.D.C.U.)
mai are pe masa de lucru
zeci de lucrări suspecte de
plagiat, printre care, Florentin
Pandele, primarul oraşului
Voluntari, care a obţinut două
titluri doctorale într-un an.
„Suspiciunile de plagiat
vizează o treime din teza de
doctorat în Ştiinţe Militare, cu
titlul „România şi noile

provocări generate de inte-
grarea europeană", unde
există zeci de pagini care ar
fi fost copiate din alte lucrări
sau preluate, fără ghilimele,
din Strategia Naţională de
Securitate, dată publicităţii în
aprilie 2006. Conducătorul de
doctorat de la U.N.Ap. a fost
generalul de brigadă prof.
univ. dr. Vasile Mihail Ozunu,
actualul director al Colegiului
Naţional de Apărare şi fost
secretar de stat în Ministerul
Apărării în mandatul lui
Gabriel Oprea. Şi Robert
Negoiţă este acuzat că şi-ar
fi plagiat lucrarea de doctorat
de la prima la ultima filă, pe
care şi-a susţinut-o în 2012 la
Academia de Poliţie. Negoiţă
ar fi copiat din Nouriel
Roubini, Mugur Isărescu,
Cristian Păun, dar şi zeci de
pagini de articole de presă.
Luaţi la puricat şi teza de doc-
torat a lui Mugur Isărescu -
şeful politicilor financiar-ban-
care mafiote, ca să fim siguri
că e curată ca lacrima! 

Cine are curaj?

●



Ghimpele Națiunii

Pe limba bloggerului așternător de vorbe…Pe limba bloggerului așternător de vorbe…

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi totuși, ca mult
prea multă ață albă în felul
în care se încearcă, nu peti-
cirea, ci legarea pe deplin a
gurii prea slobode a unora,
pentru a nu bate la ochi! Și
cam prea multă libertate de
decizie a procurorilor îm-
potriva libertăților (noastre)
de exprimare. Acum,
procurorii au luat un tâmpițel
de pe piața celor ce
mimează public judecăți de
valoare și l-au expus
demonstrativ. Că vorbește
urât despre judecători prin
bloguri doar de el citite.

De ce un blogger?
Pentru că ăștia sunt mai
ușor de transformat în pre-
texte de furnizare a
necesității unei legi a presei.
Sunt o carne de tun, fără
conținut jurnalistic, bună de
azvârlit în gura adevăratei și
usturătoarei exprimări. Și
asta pentru că nu-i apără ni-
meni! Nu-i va apăra nici
unul dintre versații „crocodili
de presă”! Dimpotrivă, priviți
cu reticență de către
asociațiile tot mai puține de
protejare a presei (atenție!,
a presei, nu a libertății 
de exprimare!), bloggeri,
aceștia paria ai jurnalismu-

lui tabloidizat, sunt expuși
liberei interpretări a libertății
de exprimare, pentru care
ar muri scrijelind tastaturile,
din partea procurorilor.

Când englezii de la
„Sky News” au pus pe sticlă
reportajul făcătură despre
„traficul de arme” din Româ-
nia, iar procurorii au vehicu-

lat acuze demne de un
decor cenușiu al libertății de
exprimare, ONG-urile au ri-
postat. Și pe bună dreptate!

Acum, un blogger
căruia „Charlie Hebdo” (or
acolo să vadă procurorii
români mostre de violență
de limbaj, mai ales că un
desen, aidoma unei fo-
tografii, face, nu-i așa?, o
mie de cuvinte!), nu i-ar fi

găzduit scrierile nici măcar
pe manșetă revistei, e în-
condeiat juridic pentru lim-
baj nepotrivit. Un „limbaj
ofensator”, la general, dar
care, în clipa în care 
a intersectat imaginea
judecătorilor, a fost clasat ca
„incitator la violență”!

Or, mult prea multe

incitări anti-presă în 
ultima vreme! (Pe care
vigilenții procurori nu
le consemnează! Sau
jurnaliștii nu au dreptul 
de a fi și ei, la rândul lor,
apărați?!) Reportajul despre
traficul de arme, fumat în
cele din urmă într-o ridi-
culizare de către englezi a
comisiei rogatorii dorite de
partea română, și a

catalogării libertății presei
din România la nivelul…
Turciei, „inițiativa” unui
membru CNA de a invita
toate partidele să se implice
în „reglementarea presei”
(cum altfel decât printr-o
lege a presei?!), iar acum
raportarea procurorilor la un
tâmpițel pentru a inflama

puroiul cenzurii… Păi, doar
atât puteți domnilor?! Totuși!

Când extremiștii
maghiari puneau la cale, ba
încă de ani buni, să ne
arunce în aer, și nici măcar
nu își mascau „țelurile”, ve-
hiculând prin presa de limba
maghiară, inclusiv în…
bloguri, un limbaj, nu doar
provocator și instigator, ci fi-
nalmente de amenințare

fățișă, procurorii nu s-au de-
ranjat. Au așteptat să fim
(aproape) aruncați în aer
pentru a decide oarece
măsuri. Probabil, ar fi fost
de dorit o dovadă palpabilă,
juridic, un pumn de țărână
amestecată cu sânge și
carne sfârtecată, pentru a
avea motivația, juridică, a
demarării unei acțiuni pe-
nale.  Căci, mai presus de
securitatea noastră, de in-
tegritatea teritorială, se
află… judecătorii! Întâi, tre-
buie apărată imaginea lor.
Restul, țara, pământurile,
noi, după!

Când se vor trezi
ONG-urile să privească
echidistant prestatorii felu-
ritelor forme de înțelegere a
libertății de exprimare? Pe-
semne când vor realiza că o
lege a presei nu va face
trimitere juridică doar la
scrierile de pe bloguri ori la
comentariile postacilor
infiltrați, ci a unei prese
care, din păcate, tinde să
devină oglinda acelei nișe
media de care mai ieri se
amuza…

●

Închiderea lanţului dintre Apus şi Răsărit…Închiderea lanţului dintre Apus şi Răsărit…

Vitalie
Pastuh

CCu o sută cincizeci
de ani în urmă, Mihai Emi-
nescu scria: „Noi, poporul
latin de confesie ortodoxă,
suntem în realitate elemen-
tul menit să încheie lanţul
dintre Apus şi Răsărit”.

Comparativ cu
sfârşitul secolului al XIX-lea,
geografia fizică a poporului
latin de confesie ortodoxă
nu s-a deplasat. Unde am
fost, de milenii, acolo am
rămas. Însă am avut
cumpene teribile, după con-
stituirea statului unitar
român independent. Faţă
de independenţa României,
Franţa a manifestat rezerve,
iar Imperiul Otoman şi An-
glia – ostilitate. Ulterior,
România cât pe ce să fie
captura de război a Ger-
maniei, care ocupase două
treimi din ţară. Cât pe ce să
fie cuprinsă de sionism care
plănuia crearea aici a Is-
raelului european (un 
timp existase Repu-
blica Sovietică Socialistă
Evreiască Botoşani). De
aceste două mari tragedii
am scăpat. În anii ’20-’30,
economia României căzu în
mâinile companiilor străine.
După cel de al Doilea
Război Imperialist de

reîmpărţire a lumii, Imperiul
britanic  şi Imperiul nord-
american  au făcut România
vasală (în mărime de 90 la
sută) a Imperiului ruso-sovi-
etic. Cu timpul, mai ales în
epoca conducerii de către
marele patriot-martir Nico-
lae Ceauşescu, gradul 
de supunere vasală a
României faţă de Moscova
se micşoră vizibil.

Practic, România a
aparţinut românilor din 1953
(după curăţirea aparatului
de stat şi de partid de prin-
cipalii alogeni-realizatori ai
holocaustului antiromânesc)
până  la sfârşitul anului
1989. După lovitura de stat,
în esenţă contrarevoluţie,
realizată de serviciile se-
crete ale marelui Imperiu de
peste ocean şi ale celui
ruso-sovietic, cu partici-
parea activiştilor evrei din
România, Ţara intră în pro-
cesul devorării prin

privatizări nejustificate. În-
treprinderile construite de
români, cu trudă şi sacrificii,
fie că au fost închise, fie că
au încăput pe mâna
mafioţilor, tâlharocraţilor şi a
companiilor străine. Din cat-
egoria  Lumii a Doua
(Socialistă), Ţările Române
au fost degradate prin
dezindustrializare în catego-
ria Lumii a Treia (colonizate,

subdezvoltate).
„ I n t e g r a r e a

României în Uniunea
Europeană”, pătimită de
Ţară în 2007, a fost a doua
integrare a României în sis-
temul mondial capitalist.
Prima pătimire-integrare,
către începutul secolului
XX, avu consecinţe eco-
nomice dezastruoase. Juris-
tul, savantul, scriitorul
democrat român Constantin
Stere a explicat criza
profundă de la începutul
secolului XX, în care se

zbătea Regatul României,
prin faptul că poporul român
a fost integrat  în sistemul
capitalist ca popor dominat
–slugă a popoarelor bogate
şi puternice.

UE, de fapt, nu e o
uniune democratică, ci una
imperială-dictatorială. E un
imperiu bicefal, cu Germa-
nia şi Franţa state domi-
nante.  Aceste state
constituie nucleul bogat 
al capitalismului  apusean.
Periferia capitalismului
apusean este alcătuită din
ţări de mâna a doua (Gre-
cia, Spania, Italia, Portu-
galia) şi ţări de mâna a treia
(Bulgaria, România). Cen-
trul jefuieşte periferia. Îi im-
pune decizii păguboase
intereselor naţionale.

Ultima impunere
imperială – distribuirea către
membrii UE a cotelor de
imigranţi nelegali, atraşi de
Germania în nucleul capital-
ist apusean,  este o mină
păgână cu riscuri majore.
Centrul german cerne
imigranţii ilegali, reţinând
doar  persoanele cu
pregătire calificată (munci-
tori, ingineri, medici, maiştri
ş.a.) şi împinge spre ţările
de mâna a doua şi a treia
plebea primitivă, pretenţios-
agresivă.

Pot fi evocate şi alte
impuneri imperiale accep-

tate de conducerea
României. Toate denotă fap-
tul tragic:  România, după
pătimirea „eurointegrării” 
a pierdut suveranitatea
necesară funcţionării efi-
ciente a statului.

Ieşirea din criza
subjugării coloniale este
una singură: restabilirea
suveranităţii statului prin
ieşirea din imperiul UE şi
formarea cu R. Moldova 
a Comunităţii Statelor
Române, ca spaţiu-tampon,
echidistant faţă de Apus şi
de Răsărit. „Lanţul dintre
Apus şi Răsărit”, care ar co-
opera cu puterile, care 
i-ar garanta integritatea
naţională şi drepturile su-
verane. Având perspectiva
şi intenţia Reunificării Țărilor
Române, la momentul opor-
tun. Neapartenenţa proiec-
tatei Comunităţi a Statelor
Române la Imperiul
Apusean ar diminua consid-
erabil rezistenţa Imperiului
Rus  la proiectul Reunirii
Moldovei de Est cu Româ-
nia.

Apropo, procesul
modernizării nu necesită
obligatoriu apartenenţa ţării
la Imperiul UE. În afara UE
s-au modernizat Japonia,
China, „tigrii asiatici”…
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