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Uniunea Europeană a Protectoratelor? BateUniunea Europeană a Protectoratelor? Bate
limba clopotului în colțuri…limba clopotului în colțuri…

Cezar Adonis
Mihalache

DDeja mult prea mulți
neaveniți își dau cu părerea
despre ceea ce i-ar trebui
Moldovei! Cum i-ar fi ei bine
și anume într-un singur fel:
ruptă pe mai departe de pa-
tria-mumă! Iar astfel de
soluții încep să vină de la
niveluri tot mai „înalte”. Se
discută peste vrerea oame-
nilor, se trasează la fel de
cinic direcții cât mai distante
de cele două inimi, se
încearcă scoaterea din
cadență a pulsului de
românism a singurelor inimi
românești care contează. De
aici și de dincolo de Prut.

Ba, într-un cinism
repetabil, românilor care
mărșăluiesc prin vânt și
ploaie, care încasează bo-

cancii sistemului, dar nu
cedează, căci vor să fie cu
frații lor între aceleași frun-
tarii, li se taie tot mai apăsat
crezurile de către feluriți
oripilanți decidenți ai ne-
soartei. Iar stiloul stilat al
marilor cârmuitori din vre-
murile neapuse a devenit un
cursor pe hărțile proiec-
toarelor din antecamerele de
la nivel „înalt”.

Cancelariile în care
se discută astfel de chestiuni
sunt „mari”, însă, doar prin
aroganța și indiferența lor
față de cei mici! În realitate,
nu au nici măcar un vârf de
unghie din măreția izvorâtă
din inimile milioanelor de oa-
meni simpli, ăia mici în viz-
iunea celor „mari”.

De aceea, ne
deranjează când tot felul de
agarici, plusând în tâmple
șiroaiele imposturii, se
pronunță ei despre destinul
fraților noștri, organizând
dezbateri în care, ca
aghiotanți ai unor camarilele,
sunt trimiși să trâmbițeze
verdictul celor „mari”. Verdic-
tul impostorilor de destine.

Într-o sfidare
întrecută doar de propria-i
nerușinare, vicepremierul

Vasile Dâncu ne arunca fleg-
matic, imediat după marșul
unionist de la București,
pecetea ciorosistă a destin-
ului românilor, catalogând
Unirea drept „o etichetă” (dar
cine sunteți voi vremelnici
ocârmuitori, dar pentru vecie
cârpaci în orice ați face, să
ne diktați vrerile voastre?),
ba, tot el, un individ rămas
„vice” în toate cele, avea să
silabisească, din impostura
sa de vicepremier al cance-
lariei ciolosiste a Bruxelles-
ului, și că unirea ar fi 
posibilă „cândva, într-o altă
conjunctură, într-o altfel de
Uniune Europeană”.

Apoi, la câteva zile,
într-o dezbatere organizată
într-una dintre antecamerele
de coordonare a cancelariei
ciolosiste, cea de la sediul
din Strasbourg al Parlamen-
tului European, de către alți

agarici de fundații și câțiva
europarlamentari aflați în
rutina serviciului lor de a
aduce deservicii țării, un alt
individ, la fel de insipid pre-
cum mâna dreaptă a pre-
mierului Cioloș, a întregit
imaginea acelei „altfel” de
Europe.

Și nu ar fi atras
atenția dacă nu ar fi fost în
continuarea liniei avansate
de Laszlo Tokes mai agârț,
când cerea Ungariei să asig-
ure protectorat Transilvaniei!
Atunci am fost șocați de
uriașa netrebnicie a unui
popă care a încurcat turlele,
dar, azi, după noile „soluții”
propuse, putem vedea deja
dimensiunea „măreției” pe
care o încearcă tot felul de
capete pătrate.

Acum, o altă limbă
ce bate între colțurile unui
tălăngi ce se crede clopot de
catedrală, „expertul” Vladimir
Socor, un fel de popă Tokes
mascat ca „senior fellow la
Jamestown Foundation”,
vorbește despre posibilitatea
ca Uniunea Europeană să
preia Republica Moldova
„într-un protectorat nede-
clarat”.

Pentru că, da, ceea

ce nu spun acești agarici,
este faptul că, prin reîntre-
girea cu Patria, tentaculele
camarilelor de fundații, clici
și clanuri de familii eu-
ropene, nu s-ar mai putea in-
sinua acolo de unde vor să
controleze ei cu totul o țară.
Într-un scenariu repetabil,
nu-i așa?!

Așa că individul
aruncă în dezbatere posibili-
tatea unui protectorat, unul
care să-i dea dreptul legal
Uniunii Europene „să delege
experți în ministerele Repub-
licii Moldova, dar experți de
un nivel important, care să
supravegheze funcționa-
rea instituțiilor Republicii
Moldova”. Că se va găsi și la
Chișinău un „Julien” local,
nu?!

Iar tâmpiții care 
au prezidat dezbaterea
necerută de nimeni (dintre
cei ce contează, adică oa-
menii care mărșăluiesc prin
ploaie și vânt ori înfruntă
bâtele jandarmilor pentru a-
și cere Țara între vechile
hotare), au lăsat netaxată o
asemenea aberație, con-
cluzionând cu zâmbetul
„etichetă” al prostului
neanonim că, în acest fel, ei
au reușit „să reintroducă Re-
publica Moldova pe agenda
Europeană”.

Dar, cine v-a cerut
asta? Lăsați-o acolo unde
este, în cadența celor două
inimi românești. Că sunt mil-
ioane de oameni frumoși
care nu au nevoie de dezba-
teri, nu au nevoie de
„etichete” prinse de piept, nu
au nevoie de laude și solde,
pentru a face un pas istoric!

În rest, agariciul de
fundație nu dă Unirii decât o
singură soluție. „Etichetarea”
ca „soluție de urgență”. Fără
a îndrăzni să spună ce
înseamnă urgența în acest
caz! Dar se poate intui în
caruselul atâtor infiltrați de
fundație ce pregătesc
terenul destabilizării speci-
fice omuleților verzi…

P.S.:

Felicitări europarla-
mentarului Victor Boștinaru,
singurul din cadrul dezbaterii
care i-a dat peste nas agariciu-
lui de fundație, respingând cat-
egoric tâmpenia zemoasă a
unei alte fundații prea umorale
din „grijă” pentru noi.

●

Conu Fănică de Sibiu şi Conu Fănică de Sibiu şi 
„religia curcubeului”...„religia curcubeului”...

Ion
Măldărescu

AAfirmam cu ceva vreme
în urmă că Iohannis nu este
preşedintele meu. Astăzi
întăresc afirmaţia, pentru că îmi
este ruşine cu un asemenea
preşedinte. Mai grav, însă, îi
este ruşine şi Ţării! Mărturisesc
că din multiple motive - inclusiv
cel al instinctului de conservare
- m-am străduit să evit subiectul
„Klaus”. Deşi am primit „felicitări”
şi trimiteri la origini sau pe alt
tărâm, n-am reuşit să mă abţin.
M-a împiedicat perseverenţa în
fărădelegi a „minoritarului”
K.W.I., pe care, unele „organe”
străine de interesele naţiei, l-au
instalat pe scaunul 
de la Cotroceni, folosind Face-
book-ul, pentru promovarea
manifestărilor împotriva statului
naţional român şi a Neamului
Românesc, împotriva tradiţiilor
şi Credinţei acestui neam orop-
sit, a existenţei noastre ca stat.
Ce ne oferă de doi ani Conu
Fănică de Sibiu? Gafe peste
gafe! De la „Primul pas” a tot
călcat în străchinile lui Păcală.
Excursii - cu toptanul, cu Coana
Joiţica după el. Musai! Fiind
preşedintele concediului făcut
pe muteşte, Conu Fănică de
Sibiu, cu bilet de voie de la bec
a hoinărit pe banii publici, pe
meridiane şi paralele de lux!
Calităţile sale remarcabile sunt
déjà cunoscute, iar ca poliglot,
ştie să tacă în toate limbile
pământului. Având afinităţi
neascunse pentru „Deutschland
uber alles”, când rupe „tăcerea
de aur”, spune „Da!”, subscriind
fără rezerve celebrei cugetări a
lui Friedrich Nietzsche: „A spune
întotdeauna « Da! » O face
numai măgarul şi cel care are
spiritul lui!”. Nu ştiu ce i-a şoptit
Coana Joiţica de Sibiu între
două escapade, dar Conu
Fănică se dă de-a berbeleacul
să execute, necondiţionat,
poruncile străinătăţii, fără crâc-
nire sau comentarii: cote obliga-
torii de năvălitori, bombe
nucleare pe teritoriul României...
Şi de parcă nu ar fi suficient, fir-
manele primite de la Inaltele
Porţi lovesc Neamul Românesc,
lovesc în tot ce are El mai
preţios: Credinţa, Demnitatea,
Suveranitatea, Independenţa,
iar el spune numai Da! O fi fost
Conu Fănică de Sibiu racolat de
Remus Cernea - apărătorul
curcubeiştilor? S-o fi convertit la
Religia Curcubeului ? Mai
degrabă cred că tot de la acel
„Da!” i se trage? Atâta vreme cât
în România raportul dintre
deviaţii sexuali şi milioanele de
„fanatici religioşi” - cum îi
numeşte pe români acest flutură
vânt - nu poate fi contestat,
atâta vreme cât normalitatea
este numită chiar de şeful statu-
lui „fanatism religios”, poziţia

acestuia este, evident, contrară
voinţei poporului român, deci nu
mai are ce căuta în funcţia pe
care o ocupă vremelnic şi
nevrednic !

Trăim în plin Pact molo-
tov-Ribbentrop, ediţie revăzută
şi adăugită. Pe de altă parte,
lupta care se duce astăzi între
Unchiul Sam şi Europa este „pe
viaţă şi pe moarte”, iar cei ce
conduc România stau cu fundul
în două luntri. Cu riscul de a mă
repeta, după un Preşedinte-dic-
tator - dar pentru români -, ţara a
fost/este diriguită de: un Crimi-
nal parşiv, un Prostovan-
trădător, un Hoţoman-şmecher
şi o Marionetă-preş pentru pi-
cioarele Înaltelor Porţi de la
Bruxelles, Washington, Tel Aviv
& Co., via Triateralei B.N.R.
Frământările din Europa
occidentală, din Germania, Sue-
dia, Franţa, Olanda... nu pot fi
ignorate. Statele bogate mai au
resurse să muşamalizeze nouă
„inginerie financiară”, însă
prăbuşirea conglomeratului în-
stelat este doar o chestiune de
timp. Se vrea distrugerea Eu-
ropei, iar în Europa - să nu
uităm - se află şi România. Un
articol al ţării unde Frau Merkel
mai are - încă - pâinea şi cuţitul,
anunţă că: „Europa va suferi o
adevărată explozie, ceva mai
groaznică decât cea de la Hi-
roshima, un Tsunami mai uriaş
ca dimensiune şi durată ca cel
din Tailanda sau Japonia”[2].
Ceasul bombei cu explozie
programată a fost pornit şi este
evident că, asemenea altor mari
imperii, imperiul U.E. a alunecat
deja pe panta căderii libere,
context în care noi trebuie să ne
păstrăm Ţara şi Neamul, demni
şi liberi, nu slujind paraziţilor Oc-
cident! Pe malurile Dâmboviţei,
Conu Fănică şi Pristandaua
tehnocrată guvernamentală dau
ordine ca românilor care nu
păstrează „Tăcerea mieilor” să li
se aplice „Bătuta pe loc”, adică
să fie bătuţi bine de jandarmi ca
să le iasă din cap întregirea
României Mari. Fără îndoială că
„sarsailă” - a se citi Ф.С.Б.,
Г.Р.У., Bundessicherheitsdienst,
Mossad, C.I.A., A.V.O. şi alte
„case de binefacere” - şi-au
vârât coada printre unionişti.
Adresându-mă celor doi primi
căpcăuni ai ţării, le-aş zice de la
obraz: măi păsărilor de pripas,
aţi fost puşi acolo să slujiţi Ţara
şi Neamul, nu să fiţi argaţii al-
tora! Cu lipsa noastră de atitu-
dine nu vom scăpa prea uşor de
puşlamalele din vîrf, care îşi fac
cruce doar înainte de a jefui. Po-
litica românească nu-i altceva
decît un bordel de lux cu prosti-
tuate şi clienţi înstrăinaţi atît de
mult de Neamul Românesc,
încât poruncile din afară
preţuioesc mai mult decât in-
teresele Ţării.

●
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Basarabia şi destinul ei istoric. Basarabia şi destinul ei istoric. 
Anii de independenţă - provocări şi incertitudiniAnii de independenţă - provocări şi incertitudini

Galina
Martea

DDupă zeci de decenii
de ocupaţie sovietică ţara din-
tre Prut şi Nistru, în sfârşit, îşi
dobândeşte libertatea şi
independenţa mult dorită. Ast-
fel, începe procesul de
renaştere naţională pe teritoriul
proclamat/denumit Republica
Moldova. În cadrul eveni-
mentelor istorice de după 1991
au loc schimbări radicale în
legislativul ţării, astfel, în prim
plan, fiind elaborată Declaraţia
de Independenţă, aprobată în
27 august 1991 de Marea
Adunare Naţională de la
Chişinău. Cu efecte pozitive,
relaţiile politice dintre România
şi R. Moldova încep să devină
suficient de benefice şi de-
schise, România fiind primul
stat care a recunoscut
independenţa Republicii
Moldova. Au loc evenimente
radicale în viaţa politică,
socială şi economică a ţării atât
cu aspecte pozitive, cât şi neg-
ative, însă mişcarea de eliber-
are naţională continuă cu
multă dorinţă, indiferent de fap-
tul că o parte a populaţiei este
pentru independenţă, iar o altă
parte pentru unire cu România.
Între timp, după un sfert de
secol de existenţă putem face
nişte totalizări unde putem
constata că primii ani de
independenţă au fost „pe-
rioada de glorie a R. Moldova
în calitate de stat independ-
ent”, acesta fiind condus de
primul parlament, preşedinte
Alexandru Moşanu, iar
preşedintele ţării fiind Mircea
Snegur.

Totodată, putem
recunoaşte că în acea pe-
rioada valorile naţionale (intro-
ducerea limbii române ca limbă
de stat; poporul denumit în cal-
itate de popor român; ţara
aderă la ONU, astfel fiindu-i
confirmată pe deplin statali-
tatea independenţei; legăturile
politice şi economice cu ţările
Occidentului se stabilesc pe
principii de colegialitate şi
transparenţă; ajutorul material
din afară acordat ţării este tot
mai evident, etc.) au fost
aproape veritabile, puse pe
cântarul decenţei naţionale şi
care îşi făceau temelie sigură
în viaţa poporului, iar încred-
erea cetăţeanului în politica
statului era o condiţie cât de
cât normală care crea, într-o
masură oarecare, încredere în
ziua de mâine, indiferent de
faptul că situaţia economică
devenea tot mai dezastruoasă.

În acelaşi timp,
prezenţa Moldovei în plan
internaţional este privită cu in-
teres de multe state şi, nemi-
jlocit, prezintă un interes
strategic aparte. Astfel, are loc
şi un eveniment de o mare
însemnătate (dar ascuns de
opinia publică pentru politicienii
din România şi Republica
Moldova) şi anume: în 28 iunie
1991 Senatul S.U.A. emite
rezoluţia 148 prin care
hotărăşte că “Guvernul S.U.A.
trebuie să susţină eforturile

Moldovei de negociere în re-
unificarea cu România (Marius
Diaconescu, „Document. În
anul 1991 S.U.A. au recunos-
cut dreptul Reunificării
Moldovei cu România”). În
cazul dat, se presupune că
SUA a recunoscut, în mod ofi-
cial, dreptul de reunire a
Moldovei cu România. Însă, cu
regret, reîntregirea a celor
două state româneşti nu s-a
produs nici până în zilele de
astăzi, aceasta rămânând doar
ca o semnificație profetică a vi-
surilor. În acest sens, în con-
textul schimbărilor, cu conotaţii
tot mai defavorabile în viaţa
socială, politică şi economică,
realitatea decurge destul de
dureros pentru românii din
Basarabia. Cu atât mai mult,
că după un sfert de secol
James D. Pettit, Ambasadorul
S.U.A. în R.Moldova, să afirme
faptul „că Moldova nu este
România, Moldova își are pro-
pria sa istorie și propriile sale
provocări…”. Faptul că re-
unirea nu s-a realizat în condiţii
practice, atunci R.Moldova îşi
continuă cursul de existenţă în
calitate de stat independent,
iar speranţele cetăţeanului
devin tot mai epuizate în a
avea un trai decent şi civilizat.

Pe lângă problemele
economice şi sociale care se
acutizează tot mai mult, cu
conotaţii tot mai negative, din
cauza incompetenţei clasei de
guvernare care nu are
experienţa necesară în a con-
duce un stat în mod independ-
ent, atunci, între timp, ţara îşi
pierde şi din integritatea
teritorială, la figurat, dacă s-ar
putea spune aşa. În
consecinţă, în sud-vestul   ţării,
teritoriul cu o populaţie pre-
ponderent de origine găgăuză
devine o regiune autonomă în
componenţa R. Moldova, cu
capitala Comrat, înfiinţată în
1994, (cu limbile oficiale de
vorbire găgăuză, română,
rusă), în corespundere cu
Legea R. Moldova „Despre
statutul juridic special al
Găgăuziei (Gagauz-Eri)”,
adoptată de Parlamentul Re-
publicii Moldova la 23 decem-
brie 1994. Cu regret, însă,
aproape nimeni din locuitorii
din această regiune nu
vorbeşte limba română. De
fapt, în mod normal, în Legea
nominalizată şi aprobată de
Parlamentul R. Moldova ar fi
trebuit să fie indicat: limbile ofi-
ciale de vorbire urmeaza a fi –
română, găgăuză, rusă. Cine
ştie, aceasta este o eroare sau
nu, ar urma să decidă politi-
cienii de astăzi şi de mâine şi
experţii din domeniul respec-
tiv…

Necătând la toate
acestea, pe parcurs, eveni-
mentele din cadrul ţării decurg
cu accente tot mai defavorabile
în viaţa omului basarabean,
nemaivorbind de regiunea
transnistreană, partea de est,
(autoproclamată din 2 septem-
brie 1990; stat independent de
facto, dar nerecunoscut de
ţările membre ale ONU şi la
nivel internaţional), unde din
1990 şi până în prezent are loc

conflictul militar-politic între  R.
Moldova şi autoproclamata
Republică Moldovenească
Nistreană (cu  raioanele din
subordine, stânga Nistrului:
Camenca, Dubăsari, Grigori-
opol, Rîbnița, Slobozia și
orașul Tiraspol), unde sunt
prezente încă trupe militare so-
vietice, armata rusească care
staţionează până la etapa
actuală.

Pe parcursul anilor de
independenţă, în special acei
din ultimii ani, aspectele nega-
tive prevalează tot mai mult şi
sunt extrem de prezente în
viaţa poporului basarabean. În
modul acesta, R. Moldova
continuă să existe ca stat inde-
pendent, dar, simultan, împrej-
muit de o întreagă gamă de
probleme sociale, economice
şi politice care, cu adevărat,
distrug atât identitatea
naţională a poporului şi a
societăţii, cât şi însuşi
existenţa acestora. Aici sunt
prezenţi factori precum: negli-
jarea aspiraţiilor şi necesităţilor
prioritare ale poporului de către
clasa dominantă; guvernarea
ţării are loc mai mult pe prin-
cipii de interese, fără a fi luate
în consideraţie componentele
necesare de protecţie socială
a cetăţenilor; justiţia devine tot
mai coruptă cu dezavantaje
enorme pentru stat şi pentru
cetăţeanul ţării; sărăcia devine
un factor normal în viaţa
poporului, fără a fi luate
măsurile de rigoare şi de sal-
vare a situaţiei existente; exo-
dul populaţiei devine o regulă
necesară în viaţa acesteia; blo-
carea finanțărilor externe are
loc frecvent din motive de neîn-
credere în clasa de guvernare;
investiţiile străine lipsesc
aproape integral din economia
tării; corupția se instaurează
de la A la Z în toate domeniile
de activitate socială/publică şi
la nivel de stat;
nepotismul/cumetrismul este
prezent în derularea tuturor
afacerilor de interese şi de în-
cadrare în câmpul muncii, fără
a fi luată în consideraţie
competenţa şi profesionalismul
omului; ineficiența şi incapaci-
tatea instituțiilor publice
forţează procesul de obţinere
cât mai rapidă a falimentului in-
tegral; etc. Astfel, se
instaurează, sau mai bine zis
deja este instaurată, o stare de
anarhie totală şi o situaţie ex-
trem de confuză care, în rezul-
tat, produce degradarea
integrală a societăţii. Forţele
politice, în majoritatea
cazurilor, ignorează tot mai
mult orientarea pro-
europeană, spre Occident, în
aşa mod, ignorând, la direct,
valorile identitare naţionale/val-
orile identitare românești.

Toate aceste
fenomene sunt prezente în pas
cu starea de lucruri din anii de
independenţă, în special din ul-
timii 15 ani, acestea fiind
marcaţi într-un mod destul de
accentuat de procesul peste
măsură de lung de trecere la
sistemul de economie de piaţă
adevărată, care se încadrează
extrem de anevoios în viaţa

omului şi care, totodată, având
ca referinţă „indiferenţa clasei
politice şi de guvernare pentru
viaţa poporului”. Degradarea
umană, socială şi economică
se desfășoară pe fundalul
crizei politice, de asemenea,
realizată de clasa dominantă
nespus de coruptă şi
incompetentă în a administra
ţara pe principii democratice şi
civilizate. Între timp, în
administraţia ţării apar per-
soane ce sunt extrem de in-
teresate în dominarea totală a
puterii statale. Astfel, campani-
ile electorale se realizează într-
un mod destul de necivilizat şi
necinstit pentru o societate. În
rezultat, puterea statală este
dominată de persoane ce pro-
duc doar ilegalităţi în adminis-
trarea şi existenţa ţării. Sub
aceste aspecte, de necrezut,
dar are loc şi un furt bancar în
cadrul ţării în valoare de un
miliard de dolari americani,
această sumă fiind trecută în
datoria publică sau mai bine
zis pe spatele populaţiei. La
această temă este prezentă
doar unica întrebare destul de
naivă: „Cine este hoţul miliar-
dului din cadrul ţării?”. Însă,
atât întrebarea, cât şi
răspunsul rămâne o enigmă
pentru generaţia de azi şi de
mâine, totul funcţionând pe
principii de ascundere a
adevărului. Dar, dacă şi careva
explicaţii sunt vizibile, oricum
răspunsul la acest subiect
rămâne închis pentru moment.

Nemijlocit, în ultimii
10-15 ani se produc ilegalităţi
grave şi discriminative în viaţa
poporului basarabean. În mod
special, viaţa omului din
localităţile rurale a devenit o
tragedie adevărată. Poporul nu
mai poate supravieţui în con-
tinuare în condiţiile create,
deoarece sărăcia absolută şi
inexistenţa protecţiei sociale şi
sanitare a dominat integral
omul. Aproape în fiecare local-
itate sătească 30 sau ba chiar
şi mai mult la sută sunt per-
soanele de vârsta a treia,
tineretul lipseşte integral, iar
undeva 20 la sută sunt per-
soane angajate în câmpul
muncii. Restul locuitorilor au
emigrat temporar sau definitiv.

Se consideră, în cazul
dacă populaţia nu ar fi emigrat,
atunci somajul în sectorul rural
ar fi constituit undeva mai mult
de 70 la sută, deoarece este
prezent doar sectorul agrar, iar
celelalte domenii ale
economiei naţionale nu
funcţionează, fiind falimentare.
O situaţie şi mai îngrozitoare
este poziţia copiilor, în special
din sectorul rural, fără
asistenţă maternală şi
paternală, aceştea fiind supuşi
unui proces de violenţă din
partea grupărilor criminale şi
alte structuri, fiind maltrataţi
sexual, exploataţi prin munca
fizică şi, nu în ultimul rând,
utilizaţi ca trafic de fiinţe
umane. În afară de aceasta,
potrivit angajaţilor din domeniul
educaţiei, numai pe parcursul
semestrului II al anului de
studii 2014-2015 au fost sem-
nalate 5987 de cazuri de

violenţă asupra copilului. Re-
spectivele cazuri au avut loc în
familii, instituţii de învăţământ
(grădiniţe, şcoli, şcoli profe-
sionale), stradă. Cel mai
frecvent, sunt cazuri de
violenţa fizică (3004 per-
soane), de violenţa emoţională
(1591), altele. 

Cât priveşte violenţa
asupra femeilor, acest
fenomen este unul 
ce caracterizează, în 
mod deosebit, societatea
basarabeană. În mod aparte,
violenţa asupra femeilor în
condiţii casnice este un proces
extrem de frecvent din partea
puterii masculine, fenomen ce
reprezintă o încălcare gravă a
dreptului omului într-o comuni-
tate. Teama de a denunţa/de a
spune formează procesul de
violenţă reală contra femeilor
basarabene. Datele statistice
spun că undeva un sfert dintre
femei au fost supuse
maltratărilor fizice, iar undeva
12-15 la sută au fost abuzate
sexual în familii (sau în alte
situaţii) după vârsta de 16 ani.

După astfel de
realităţi, ai impresia că poporul
basarabean nu este protejat de
nimeni şi nu reprezintă niciun
interes sau milă din partea cla-
sei dominante. Nimeni nu ajută
cu nimic poporul, iar acesta, la
rândul lui, a pierdut încrederea
totală în instituţiile statului şi în
puterea statală. Cât despre
viaţa spirituală a societăţii,
subiectul în cazul dat nici nu se
discută, deoarece acesta a fost
abordat anterior în lucrarea
„Formula existenţei umane
între materialism şi spirituali-
tate…”. Astfel, prezentul din
societatea basarabeană este
invadat doar de întuneric, iar
degradarea umană şi socială a
coborât la cel mai josnic nivel.
Toate aceste fenomene re-
latate mai sus, parţial, ieşite
din comun, sunt prezente în
societatea Republicii Moldova,
anii de independenţă fiind plini
de provocări şi incertitudini.

Astfel, ultimii ani fiind
ademeniţi insistent de politica
dinspre răsărit, poporul
basarabean continuă să
trăiască încă cu amintirile tre-
cutului, care s-au derulat cu
consecinţe nemaipomenit de
dramatice şi cumplite
(deportările în ţinutul Siberiei;
foametea din 1946-47;
deznaţionalizarea; distrugerea
până în talpă a locaşurilor
sfinte destinate celebrării cul-
tului creştin ordodox; răpirea
de către imperiul rus 1812-
1914 de la patria mamă şi, ul-
terior, în 1940), şi, nemijlocit,
cu starea de lucruri a prezen-
tului care este cu mult mai dură
decât însuşi realitatea.

●



4 Tichia de politician

Soluția cea mai corectă: suspendarea și demiterea Johannului!Soluția cea mai corectă: suspendarea și demiterea Johannului!

Ion
Coja

IIndividul numit
Klaus Johannis a mai con-
trariat o dată toată suflarea
românească: cică suntem
un popor de fanatici
religioși, cu cel puțin trei mil-
ioane de români retrograzi
bolnavi de intoleranță față
de Celălalt, români care
pretind că familia e musai o
afacere/ o treabă/ o relație/
o înțelegere/ un aranjament/
un miș-maș/ o legătură
sfîntă și ce mai poate fi, dar
numai între un bărbat și o
femeie, pe baza principiului
atracției universale între
plus și minus, între contrari-
ile recunoscute de toată și
de când lumea!

Popor de ciobani,
românii, dacă n-au văzut ei
doi berbeci sau două noat-
ine mârlindu-se pe pajiștile
înverzite sau măcar după
un tufiș, nu pot pricepe cum
de se poate la oameni așa
ceva! Cică se poate, dacă
sunt organizați într-o minori-
tate, cum este și cazul Jo-
hannului, care aparține la
două minorități! Ceea ce nu
l-a împiedicat să ajungă
președinte peste majoritari!
Sunt ei românii mulți, dar
sunt și tare proști, Măria Ta!
Nu tot timpul, ci doar o dată
la patrusau cinci ani!

După ce un derbe-
deu ca Traian Băsescu ne-
a fost președinte vreme de
zece ani, e lucru sigur că
suntem în stare să
suportăm orice președinte,
lăsându-l să-și încheie
liniștit mandatul! Unul mai

rău decât Băsescu sigur nu
va mai fi! Deci nu avem
nicio speranță că Johannis
va merita vreodată mai mult
decât Băsescu să fie sus-
pendat și, Doamne, ajută!,
demis!

Cu toate acestea
soluția logică ACUM este ca
Johannis să fie demis! Sus-
pendat și demis! Dacă se
poate, chiar înainte de
alegeri! În momentul de
față, singura treabă bună pe
care o mai poate face actu-
alul Parlament este să dea
numărul de parlamentari pe
a căror semnătură să se
declanșeze procedura de
demitere a ditamai Johannul
Klaus!

Johannis și-a îm-
plinit misiunea divină care i
s-a încredințat de Cel Care
veghează la propășirea/ sal-
varea Neamului românesc:
l-a împiedicat pe Ponta 
să ajungă președintele
României, așa cum fusese
acesta pregătit și proclamat
la cursurile de vară ale
KGB-ului. Dar a rămâne Jo-
hannis până la capătul man-
datului este prea mult
pentru răbdarea noastră, ca
și pentru tenacitatea de
bovină a sus numitului! N-o
să rezite, nici una, nici alta
încă trei ani!…

Motive de sus-
pendare există o mulțime.
Mă refer la nenumăratele
dovezi că Johannis al nos-
tru nu a citit Constituția
României, ceea ce nu este
o scuză pentru cât de des o
încalcă! La care se adugă o
mulțime și mai mare de
încălcări ale legii penale! Și
nu am în vedere numai

acele fapte pentru care a
ajuns în fața Justiției, secția
penală, înainte de toamna
anului 2014! Mă gândesc și
la foarte probabila sa com-
plicitate la asasinatul în
masă de la Colectiv!
Vorbesc foarte serios și clar:
dacă mergi pe logica lui CUI
PRODEST?, sfîntă în
criminalistică, ajungi în
primul rând la Johannis, și
numai în plan secund la
Cioloș! Tandem din ce în ce
mai odios!

O spun cu toată se-
riozitatea de care sunt ca-
pabil: mai multe persoane
independente, indepen-
dente prin faptul că sunt on-
este și cu datorii de
recunoștință și loialitate
numai față de românii de azi
și de totdeauna, persoane
din structurile de speciali-
tate în domeniul crimei îm-
potriva siguranței statului,
persoane în funcție sau re-
trase la pensie, fiecare de
capul său cercetând cele în-
tâmplate, au pus același di-
agnostic celor petrecute la
Colectiv: mână criminală, pe
cât de criminală, pe atât de
ne-profesionistă! Au pre-
meditat cele întâmplate, au
pus la lucru arma criminală,
dar au calculat greșit doza-
jul și efectul!

După mintea lor
creață, de impostori, de
incompetenți, de care în
zilele noastre este supra-
aglomerată nu numai clasa
politică, ci și structurile „de
forță”, nu urma să fie atât de
multe victime, ci doar câteva
zeci de răniți, care să
emoționeze lumea, iar restul
să-l facă „băieții tineri și

frumoși”, gata oricând să
iasă la un miting spontan
împotriva oricui, conform
instrucțiunilor superioare!
Declarația lui Johannis, cel-
ebra, privind căderea guver-
nului Ponta, dovedește clar
că a fost în cunoștință de
cauză, cel puțin! Dacă nu
cumva, ca specialist în fiz-
ico-chimice, s-a numărat
printre inițiatori!

Că nu-i pasă de val-
orile umane, că n-are habar
ce-i aia compasiune și milă,
dragoste pentru semeni, a
tot dovedit-o înainte de a
ajunge primar, când s-a pri-
copsit binișor de pe urma în-
fierilor ilegale și inumane,
bine cunoscute multor sibi-
eni! Sunt în discuție cel
puțin 20 de înfieri făcute cu
sînge rece, fără nicio grijă
pentru soarta copilașilor!
Nu, nu pot spune că justiția,
adică procurorii și poliția, l-a
acoperit pe Johannis! Că au
avut un motiv special să-l
protejeze pe viitorul
președinte! Johannis a
scăpat de aplicarea legii pe-
nale în contextul în care un
număr cumplit de mare de
înfieri ilegale și, omenește
vorbind sălbatice, abuzive,
au fost făcute pe mâna unor
mari politicieni. Johannis e
mic copil față de implicarea
unui fost ministru al Justiției
în nedemnul comerț cu
copiii abia născuți!…

Ajuns primar, Johan-
nis s-a pus pe treabă și pen-
tru câte a făcut trebuia de
mult să înfunde pușcăria și
demiterea din orice funcție
publică!… Pentru că Justiția
nu și-a făcut treaba, pentru
că mass media a pus

surdină vocilor
denunțătoare din Sibiu,
electoratul român n-a știut
cui își dă votul în 2014! Ce-
i drept, cam toți candidații
erau buni de tras în țeapă,
în frunte cu cei doi rămași în
turul doi!… Au votat bieții
oameni cu mitul neamțului
cinstit și eficient!… A se
vedea și isprăvile primarilor
sași din Transilvania! Mai
toți cu dosare penale ținute
la dospit!… Mitul trebuie să
reziste timpului și oricăror
evidențe care îl denunță!…

Cine a organizat
mascarada cu voturile
românilor din străinătate se
cam știe acum. Scopul,
destul de nobil: ascensi-
unea lui Arturo Ponta tre-
buia oprită, cu orice preț,
chiar și cu prețul rușinos de
a-l avea în frunte pe un
nătărău! Nici Chivu Stoica,
la un moment dat
președinte al Consilului de
Stat al României, nu l-ar fi
întrecut pe Johannis în ceea
ce unii au numit „sancta
simplicitas”! Adică nerozie!

Dar uite că nerodul
a prins gustul puterii au-
guste! Face combinații
politice și intrigi electorale
ca să se asigure și de un
„parlament al meu”!…

Ce mai așteptați,
domnilor parlamentari, ca
să faceți măcar atât pentru
Țară, după patru ani de in-
activitate păguboasă: dați
de pământ cu impostorul!
Spălați rușinea și clipa de
rătăcire națională! Măcar
atât și veți primi laurii
recunoștinței publice!

●

Într-o țară grav bolnavă...Într-o țară grav bolnavă...

George
Alexander

VVin alegerile parla-
mentare şi am început să ne
urâm cu pasiune! Ne urâm
mai mult decât oricând pe
lume. Căci nu ne pasă, întâi,
de Țară. Şi, nu ne pasă nici
chiar de noi! Ne pasă mai
mult de nebunii care ne con-
duc acum...

…Detractori, hoți,
neciopliți sau inculți,
cămătari, negustori, lupi în
blană de oaie, ospătari,
semidocți, oameni fără carac-
ter, păşunişti, cântăreți de
muzică populară, demagogi,
curve, toți cei care s-au
rătăcit cândva prin viață, au
ajuns în Parlament! (Oamenii
adevărați, de-acolo, îi numeri
pe degete!). Vă mai aduceți
aminte expresii precum, „Noi
nu suntem oameni obişnuiți!”,
„Noi suntem deasupra…”,
„Noi avem Drepturi…” etc.
etc.?

În „Cel mai original
parlament din lume”, nici nu

mai ştim câți penali sunt sau
câți au înfundat deja
puşcăria, pe capete! Câți au
ajuns castrați! În noul parla-
ment, însă, s-ar putea să fie
surprize până la cer…

…Vin alegerile, oa-
meni! Uitați-vă la ei cum ne
mint! Cum promit. Cum vă
înşală. Cum dau ordonanțe în

regim de urgență. Cum
aruncă praf în ochii mulțimii.
Cum îi cumpără pe cei slabi
de înger! Sau cum plâng de
mama focului, la margine de
şanț, de dragul patriei! Cum
se tăvălesc în praf. Este ori-

bil!
Televiziunile, sonda-

jele de opinie (totdeauna ma-
nipulate!) şi declarațiile
belicoase îi ispitesc să se
facă frate cu dracul! Numai
să scape de puşcărie…
Plătesc bani grei, căci au
multe păcate pe suflete.
Multe schelete prin dulapuri.

Au îmbătrânit, de fapt, în rele!
Hienele acestea, cioclii care
s-au îmbogățit, călcând pe
cadavre, au scos „dosărelele”
acum!... Mâna care scoate
dosare pe piață, ca să
distrugă oameni sau să-i

murdărească, stăpâneşte
Lumea!, nu-i aşa?, într-o țară
grav înapoiată.

Am discutat cu oa-
meni care au lucrat în Centrul
din Bucureşti, unde FSN-ul,
în anii 90, difuza dezinfor-
marea, minciuna în masă, în
toată țara!, răspândind
zvonuri, calomniind, decredi-
bilizând oameni în fața opiniei
publice. Lucrau în schimburi,
24 de ore din 24! Este CRIM-
INAL ceea ce au făcut aceşti
oameni propriului popor.

Îl cred pe Marian
Munteanu, când, exasperat,
spune că i s-a fabricat
dosarul! Intră în politică, dacă
nu mă crezi, şi mâine vei afla
că l-ai omorât pe tatăl tău sau
eşti criminal în serie!, dacă
îndrăzneşti să gândeşti altfel,
să fii altfel, pentru poporul
tău! Marian Munteanu
greşeşte, însă… Iadul în care
a intrat dl. Golban nu e decât
o metaforă pentru un suflet
izolat. De ce să-i mai dai în
judecată?! De ce să-ți mai
pierzi timpul cu ei?!... Trebuie
să mergem mai departe toc-
mai de dragul celor care au

nevoie de noi! Pentru că alt-
fel, Marian!… Noaptea va
bate la geam!

Iar, tu, Prietene,
Alegătorule! Ai şi tu o mare
Responsabilitate! Uită-te în
oglindă, prietene, şi ai să-ți
vezi trauma pe față! De ce
am ajuns să trăim atât de urât
într-o țară atât de frumoasă?!
De ce ne trimitem copiii să le
spele ălora wc-urile prin
străinătate? De ce nu-i mai
vedem la orizont pe părinții
noştri, niciodată?! Vor pleca,
au plecat, poate, şi l-au luat
cu ei în ceruri chiar şi pe
Dumnezeu, săracii!

Ajută-ne, să te
ajutăm, omule! Nu te mai lăsa
mințit de penali! Suntem aici
pentru Tine. Nu-ți promitem
decât muncă şi, iar, muncă!
Dar, într-un târziu, va fi mai
bine…

Cicatricele de pe su-
fletul tău nu se văd! Dar vor fi
mereu acolo…

●
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Denigrarea tehnocrației – un pas spre reafilierea politică!Denigrarea tehnocrației – un pas spre reafilierea politică!

Cezar Adonis
Mihalache

MMăcar există con-
sens la nivelul clasei
politice! Or, fie și doar pen-
tru această excepție de…
(la) normalitate, iar
Tehnocrația tot își merită un
premiu în gala națională a
mimetismului. A reușit să
aducă partidele la unison,
creând acel consens politic
național greu de închipuit în
urmă cu un an! E drept,
prețul acestei „uniuni
politice naționale” este pe
măsură. Sacrificiul prin de-
credibilizare, „salvatoarea”
de mai ieri devenind acum
răul în forma lui absolută.
Răul care deranjează la
stomac animalul politic.

Acum un an, par-
tidele decideau democratic,
fie și în formula de simulare
a exercițiului democratic
prin reprezentantul poporu-
lui, Parlamentul, că singura
cale de salvare a țării poate
veni doar prin ieșirea din
statusul politic al ultimului
sfert de secol. Astăzi,
aceleași partide se întrec în
a arunca noroiul răului so-
cial și economic, care ține
captivă țara în sărăcie,  în
responsabilitatea acelora pe

care îi aduceau chiar ele, ca
formațiuni politice „respons-
abile și democratice”, în
capul treburilor.

Azi, tehnocrații nu
mai sunt buni, iar partidele
își reclamă dreptul la ocâr-
muire. Și aruncă formulele
de denigrare rotite în jurul
ideii central-electorale (și iar
avem un consens politic cât

o lozincă!) de definire a
tehnocrației ca „accident al
democrației”.

Când au mințit însă
partidele? Când au „brodat”
la unison votul unui parla-
ment care să despovăreze
guvernarea politică de
sarcinile, vai, atât de
epuizante, sau acum, când
vor să reîmpovăreze par-
tidele (unele dintre ele!) cu
greul unei responsabilități
cât un exercițiu demo-
cratic?!

Evident, minciună a
fost și atunci, minciună
avem și acum. Atâta doar că
astăzi, în efortul de a strivi
tot ceea ce este apolitic,
riscăm să ne încărcăm cu o
minciună din a cărei umoare
(politică) să clădească, pe
lângă redefinirea necesității
garantării atehnocrației,
disprețul politic ca preț al

verei noastre de
democrație.

Firul este însă foarte
subțire. Pentru că politicienii
nu desființează cu atâta
revoltă tehnocrația doar
pentru crearea noului punct
politic de plecare în exer-
sarea următorului sfert de
secol al controlului social și
economic al țării, ci își
asigură și reintroducerea
afilierii politice pe fișele de
post ale unei țări care va tre-
bui să-și reînnoiască miz-

erele carnete de partid, apoi
să le tot (pre)schimbe, de la
o culoare la alta, de la o
formațiune  la alta, de la un
mandat la altul, pentru a
rămâne în funcții.

Tehnocrația nu este
perfectă! Nu și-a dovedit
însă hibele pentru că nu a
funcționat suficient timp. Iar
vinovăția eșecului acestui
an postColectiv nu se
datorează tehnocrației, ca
mecanism de guvernare, ci
oamenilor care s-au încon-
jurat cu această mantie.
Aidoma politicienilor, nu?

De fapt, tehnocrații
sunt vinovați pentru eșecuri.
Nu tehnocrația în fondul ei.
Așa cum, în urmă cu un an
(iar aici putem extinde, cu
doi, cu trei, cu zece ani, cu
un sfert de secol!) vinovată
nu era Politica în esența ei,
ci oamenii din politică. 
De aceea, vinovăția
tehnocraților de azi este
strict egală cu vinovăția
politicienilor de acum un an!
Și cu vinovăția sistemului
care (nu) a crăpat acum un
sfert de secol.

Acum însă mai
asistăm la un război care ne
va afecta poate următoarea
generație… Acela de a crea
culpa generală a tehnocrat-
ului. Și vom ajunge ca în

domenii în care ar trebui să
se manifeste doar
specialiștii, tehnocrații,
condiția exersării unor joburi
să fie iarăși legată de afil-
ierea politică.

Se repetă poate în-
ceputul nostru postdecem-
brist. Când managementul
guvernamental, care ar fi
trebuit să dea specialiștii
pentru managerierea țării, a
fost hulit, și înlocuit cu
prezența politică, singura
garanție a democrației abia
obținute!

D e n i g r a r e a
tehnocrației poate deschide
acum drumul plin de vicii
spre reafilierea politică a
unei societăți întregi… De la
femeia de serviciu de 
la instituțiile bugetare 
la șoferul, secretarele 
și feluriții funcționari
(specialiști, dar nu
tehnocrați!) de deconcen-
trate, agenții etc.

Să fie oare acesta
blestemul unei țări în care
specialiștii unui regim „escu”
devin tehnocrații de debara
nemțească?!

●

Iohannis, de la botezul mielului la îngrijorarea Iohannis, de la botezul mielului la îngrijorarea 
vânzării terenului agricol la străinivânzării terenului agricol la străini

Ionuț
Țene

PPreședintele Klaus
Iohannis a punctat două lu-
cruri la un târg al
producătorilor agricoli: a
botezat mielul și s-a arătat
îngrijorat de vânzarea
terenului agricol la străini.
Iohannis îmbrăcat la parde-
siu, cravată albă și cu
pantofi de lac era parcă de-
cupat din alt film în decorul
bucolic, între țăranii agricul-
tori și oierii cu clop, care
miroseau a brânză, ceapă
sau țuică. Avea președintele
o candoare de bonjurist de
la Paris rătăcit între opincari
de la „pașopt încoace”.
Posibil că aerul bucolic și
mirosul neaoș de caș l-a in-
spirat pe „neamțul” rece, că
Iohannis a simțit să o dea
pe declarații și fapte pop-
uliste sau patriotice, mai
ales că se apropie și
alegerile parlamentare unde
partidul „guvernului meu” e
în picaj prin sondaje. Iohan-
nis s-a arătat, pe bună drep-
tate, îngrijorat de vânzarea
neîngrădită a terenului
agriol la străini, circa 30 la
sută din suprafața arabilă a
țării.

A subliniat că „nu se
poate merge la nesfârșit” cu

terenul la vânzare pentru
străini. Iohannis a propus ca
să se revină cu o clarificare
a legii privind preemțiunea
pentru vecinii proprietari
români. Ciudat că Iohannis
în preajma alegerilor și-a
adus aminte de o situație
dezastruoasă: în circa 20 de
ani conform statisticilor
țăranii, fermierii și agricul-
torii români vor fi chiriași pe

terenurile agricole deținute
de străini și marile companii
din occident. Creșterea
producției agricole a ultim-
ilor ani a dus o parte
semnificativă din profit la
fermierii străini care au
teren în România. S-a ajuns
la exploatarea excesivă a
terenului arabil românesc
pentru un profit uriaș care
pleacă peste granițe, deci

nu e nicio bucurie cu
recoltele record, pentru că
nu românii beneficiază de
acestea. Mă mir că de doi
ani Iohannis s-a făcut că nu
vede situația din agriultura
românească. Există de
când e Iohannis președinte
un proiect de lege care se
plimbă de la parlament, gu-
vern și președinție privind
îngrădirea cumpărării de

către străini a terenului agri-
col, chiar cu termenul de
preemțiune, și președintele
nostru nu a spus nimic până
acum. De doi ani Iohannis
putea face ceva implemen-
tând preemțiunea terenului
agricol pentru vecinii români
și nu a făcut nimic până
acum. Iau declarația de
astăzi a lui Iohannis ca una
strict politică, electorală și

ipocrită făcută în preajma
alegerilor parlamentare.
După 11 decembrie cred că
Iohannis nu va mai fi așa de
îngrijorat. Sper să mă înșel.
În realitate cred că avem
nevoie de o lege mai aspră,
nu numai să includă
preemțiunea la vânzare, ba
chiar și naționalizarea
privind terenurile agricole,
fiind vitale pentru hrana și

existența poporului român.
După ce a făcut

declarația patriotică de
rigoare lângă ministru
Achimescu, președintele Io-
hannis a vizitat târgul printre
țărani și ne-a mai oferit o
mare surpriză. La
rugămintea unui cioban oier
cu bundă, care l-a rugat să-
i boteze un miel,
președintele Iohannis a

făcut ce nu a realizat
niciodată niciun șef de stat:
a botezat un ied cu numele
de Tase. Poate acest botez
este unul inițiatic pentru
președintele Iohannis și a
da, pe viitor, un exemplu
personal botezând și un
copil de român pentru a fi un
semnal al creșterii natalității
românești într-o țară în care
demografia e în picaj. Ba,
mai mult poate, îi sugerez
lui Klaus Iohannis să aibă
parte de o adevărată bu-
curie, să boteze și un prunc
orfan pe care să-l înfieze și
să-l crească în cele șase
case personale pentru a da
astfel un sens, atât vieții
sale de familist, cât și un
bun exemplu pentru
numeroșii români bogați, cu
surplus de spațiu locativ,
pentru ca să înfieze copii și
să-i crească ca buni
cetățeni pentru țară. La ce
bun să ai o colecție de case
dacă nu le însuflețești cu un
suflet de copil frumos? Să le
lăsăm moștenire, ca popor
de păstori și țărani, pruncilor
noștri, ce au apărat cu
sânge voievozii: pământ
bun și apă curată.”

●


