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„Adevărul este crud, 

dar numai el foloseşte.”

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Oha”… Igor Dodon!„Oha”… Igor Dodon!

Cezar Adonis

Mihalache

CChiar o fi „Oha” ăsta
al nostru „neamț”?! Să nu fie
mai degrabă vreun
„răspândac” rusofil care
pozează pe post de Werner!
Pentru că, altminteri, cum
să vii între tururile pt
prezidențiale din Moldova
cu declarații anti-unioniste?!
Să faci propagandă
desănțată… anti-unionismu-
lui (și unde, și când?, acolo
și la sorocul unor alegeri
unde nicicând nu au fost
mai întrepătrunse noțiunile
de românism și reîntre-
gire?!), să vii dară și să
arunci semințele otrăvite ale
dezbinării și neîncrederii…

„Igor” Werner Klaus
nu a vorbit însă ca

tăntălăul… Nici nu a grăit ca
un gogoman rănit în orgoliul
lui „nemțesc” (singurul lucru
„ceas” din nonpersonali-
tatea lui de șifonier de
Cotroceni), transfigurat
românește de palmele prim-
ite dinspre Coaliția pentru
Familie și Biserica
Națională, ci a transmis, cu
claritate și implicare,
mesajele Moscova-Berlin, e
drept, într-o formă mai
catifelată decât bocancul
jandarmului premierului Cio-
los (care a transmis acel
„nu, pogadi!” unire, într-o
formă mult mai brutală).

Și se vede transcrip-
tul moscovit din fermitatea
cu care „Igor” Iohannis preia
mesajele, vorbind despre
pașii României în readuc-
erea fiicei la vatră drept…
„intervenții”!

„Intervenția noastră
în Moldova” – molfăie Io-
hannis un sfert de veac de
istorie… Iar restul vorbelor
nici nu mai contează… Pen-
tru că, oare cât de „neoțelit”
pe țeava aparentei rigidității

de ordonanță krupp trebuie
să fii pentru a prelua și ve-
hicula cea mai murdară in-
toxicare a istoriografiei ruse,
să vii să azvârli groteasca
etichetare a „intervenției
noastre în Moldova”?

„Igor” Klaus ne pune
în față analiza lui,
dimpreună cu persoane
„care se pricep (la ceea) ce
s-a întâmplat în relația din-
tre România și Moldova din
’90 încoace”, și aruncă
istețimea lui de neamț în
slujba maicii Rusia! Sau de
dondonist în slujba Berlinu-
lui! De un sfert de veac,
România greșește în relația
cu Moldova! Greșește, ne
spune profesorul de provin-
cie, pentru că a ajutat „per-
soane din Moldova”, și nu
instituții politice.

Asta reprezintă pen-

tru „Igor” Iohannis frații
noștri de peste Prut: „niște
persoane”.

Apoi ne zugrăvește
premizele pe care ar putea
sta, cândva, dar nu „în vi-
itorul apropiat”, Unirea… Or,
sincer, ne rugăm,
dimpreună cu Biserica
Istorică, să nu îl mai avem
președinte în 2018, da, într-
un viitor nu „apropiat”, ci de-
a dreptul imediat!

Prima condiție pusă
de Werner, transformarea
dintr-un „deziderat frumos”
într-un „proiect politic”,
„Oha” dorind probabil trans-
latarea unionismului, din-
spre tinerii frumoși care au
construit pas cu pas o
mișcare, spre politică, spre
ei, spre acele instituții, re-
chini și lupi, care să facă
ceea ce știu mai bine: să
destrame, să distrugă, să
pârjolească tot în urma lor.

Și mai vine „Oha”
ăsta „al lor” cu o imputare.
„Nici România, nici Repub-
lica Moldova nu trebuie să
mai aibă dispute pe propriul

teritoriu care sunt sub
jurisdicție internațională”…

Cum să nu îi ia dară
foc sângele în venele de
români tradiționaliști? Ce
teritorii are România în dis-
pute, cu cine, și despre ce
„jurisdicție internațională”
vorbește individul? Sau,
deja, „Oha” a marșat la
ideile unor capete seci din
Europa vizând instaurarea
unor enclave sub
protecționism UE, iar pentru
el Ardealul e cumva vizat
subiect într-o „dispută”?

Klaus Werner Iohan-
nis… Nu, nu ești nici gogo-
man, nici tântălău, nici un
servil fără coloană care
pupă mâinile străinilor! Ești
trădător și prezumtiv
declanșator al unor mizerii
istorice. Sub tine, teroriștii
care voiau să amestece

sângele românesc cu
„pământul secuiului” sunt
aproape liberi la un an de la
ceea ce ar fi putut fi o zi de
doliu național (împlinind
„profețiile” pe care ni le tot
scriu javrele anti-românești).
Cu vorbele tale ne mânjești
familia tradițională, ne în-
fierezi pentru „fanatismul”
de a fi români!

Îți dai seama cât de
vizibil, grețos și grotesc în
același timp, ai devenit? De
ce urăști această țară? De
ce ne urăști?…

●

Codrule, codruțule…!Codrule, codruțule…!

Al. Stănciulescu

Bârda

TTe-ai născut din
adâncimi de vreme pe aceste
locuri, ca să ții de urât și să fii de
reazim și de ajutor acestui
neam. Și-a legat viața și sufletul
de tine și te-a numit întot-
deauna, fără a exagera, frate.
Din lemnele tale le-a făcut pe
toate: casa, grajdul, pătulul,
magazia, cotețele, gardul, patul,
masa, scaunele, leagănul
copilului și postava de pâine,
sculele de tot felul, obiectele de
bucătărie, prispa și stâlpii
sculptați, plugul, carul și căruța.
Din lemnele tale a făcut biserica
din sat, troița de la hotare și de
la răscrucile drumurilor,
coșciugul, în care să aștepte
fiecare Învierea, au făcut crucea
mărturisitoare de pe mormânt.
Din ramurile tale au făcut
armele cu care și-au apărat
viața, familia, pământul și țara,
au construit instrumentele de
cântat, precum fluierul, vioara,
cavalul, buciumul, tulnicul și
multe altele, cu care și-au
mângâiat sufletul, și-au plâns
durerile multe, ori și-au strigat
bucuriile puține. O adevărată
civilizație a lemnului s-a dez-
voltat pe aceste locuri, datorită
îngemănării tale cu neamul
românesc.

Din frunzișurile și
hățișurile tale, Codrule frate,
strămoșii mei și-au cules hrana,
fie că a fost vorba de tot felul de
fructe, de tot felul de sălbăticiuni
hăituite și vânate, ca să-și
astâmpere foamea. La poalele
și în luminișurile tale și-au cres-
cut turmele de vite, oi, capre,
vaci, cai. Din izvoarele tale cu-
rate și reci și-au astâmpărat
setea, ei și dobitoacele lor. La
umbra ta, străbunii mei s-au
odihnit, și-au plâns necazurile și
nevoile, au vorbit cu Dumnezeu
în șoapta rugăciunii. La umbra
ta s-au zămislit nestematele
cântecului românesc, doinele,
baladele, cântecele de
dragoste, de dor, de revoltă și
de ducă. Cu tine, nu au fost
niciodată singuri. Au vorbit cu
tine prin glas și prin semne.
Când ți-au tăiat câte un lemn ca
să-și încălzească bordeiul sau
căsuța, să-și construiască ceva,
mai întâi s-au închinat, au cerut
iertare Creatorului și copacului,
l-au sărutat ca-ntr-un ritual
sacru și apoi au împlântat se-
curea în trupul lui. Ne-ai fost,
Codrule frate, fârtat la vremuri
de primejdii și de cumpănă. În
văgăunile tale s-au ascuns
strămoșii mei, când hoardele
barbare le-au măturat
pământul, le-au ars holdele,
satele și le-au distrus cetățile.
Acolo au regăsit ei puterea de
a-și lua revanșa, de a-i face pe
vrăjmași una cu pământul.
Multe sunt baladele, în care co-
pacii tăi s-au prefăcut în ostași

viteji și au completat rândurile
armatelor voievozilor români.
Alături de ei, erau cetele de în-
geri coborâte din cer anume ca
să dea o mână de ajutor armiei
române. Ai fost cetate de neîn-
vins, Codrule frate, și cu tine am
reușit să supraviețuim prin
veacuri. La sânul tău s-au
adunat vitejii neamului, haiducii,
și au jurat să facă dreptatea
celui năpăstuit de mai marii și
de bogații zilei. În frunzișurile
tale și-au găsit adăpostul mii și
mii de cântăreți ai văzduhului,
veniți din toate părțile
pământului, îndrăgostiți de tine
și  de plaiurile noastre și și-au
cântat cântecele lor. În
coroanele tale și-a făcut soarele
cuibar, aerul s-a strecurat și cur-
cubeul s-a adăpat. Am trecut,
frățioare, prin vremuri grele, - și
pentru tine și pentru noi - , ca
neam. Acum se pare că au venit
vremuri de încercare mai  grele
ca niciodată! Pe tine te
mănâncă zi de zi, pas cu pas,
lăcomia străinilor și nepăsarea
românilor. Mii de hectare din
trupul tău cad neputincioase
sub dinții nesătui ai drujbelor,
circularelor, fabricilor, combi-
natelor. Cară vapoarele,
trenurile, camioanele de mare
tonaj, avioanele chiar, bușteni,
cherestea, lemn fasonat și brut.
Parcă au pornit un adevărat
război împotriva ta. Alții știu să-
și apere codrii lor și nu taie din
ei nici măcar o rămurea. Noi
facem totul una cu pământul.
Ne îngrozim, când vedem cum
o iau pantele la vale, acoperind
casele, satele, drumurile și
speranțele. Ne îngrozim, când
vedem apele ieșind din vadurile
lor și luându-o razna  peste
câmpuri, peste holde, peste
așezări. Ne îngrozim, când se-
cetele ne pustiesc plaiurile și
câmpiile, fiindcă tu nu mai ești
ca să pui ordine în văzduh și pe
pământ. Ești muribund, frate!
Aștepți să-ți întindă o mână de
ajutor, să te apere, fratele tău,
românul, dar nici el nu mai este
cel pe care-l știai tu altădată.
Tinerii i-au plecat peste mări și
țări să-și câștige pâinea;
bătrânii sunt prea neputincioși
ca să se ajute pe ei înșiși. Nea-
mul ni se împuținează precum
copacii tăi, cu fiecare zi ce
trece. O haită de hămesiți fără
scrupule, fără frică de Dum-
nezeu și de oameni taie-n trupul
tău ceas de ceas și nimeni nu-i
oprește cât mai este vreme. Ni-
meni nu mai plantează, nimeni
nu mai păzește, nimeni nu mai
tratează, dar toți se-nghesuie
să defrișeze.

Cu ani în urmă, cineva,
cu glas profetic, spunea: „În vi-
itor, nații bogate nu vor fi cele
care vor deține aur, ci acelea
care vor avea păduri!”. Codrule,
codruțule, cum mai rabzi,
drăguțule?!

●
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Măsuri urgente în salvarea societăţii basarabene!Măsuri urgente în salvarea societăţii basarabene!

Galina

Martea

PPentru a stopa cal-
varul ce se produce în soci-
etatea basarabeană, în 
mod special, nelegiuirile
provocate din partea
guvernanților, cred, ar fi
necesar crearea de urgentă
a unui Comitet de Salvare
Națională care, poate, ar
contribui pozitiv la
îmbunătățirea situației ac-
tuale și, cel mai important,
la deșteptarea poporului în
a conștientiza corect reali-
tatea înconjurătoare. 

Ar fi corect ca în
acest proces de salvare
națională și de constituire a
Comitetului de Salvare
Națională în prima linie să
stea Forumul Democrat 
al Românilor din 
Moldova (FDRM), fondat
după proclamarea de
independență a țării,
structură ce reprezintă în
mod prioritar interesele aut-
entice ale națiunii române și
ale românilor de pretutin-
deni, interese de reunificare
a două state românești, in-
terese de dezvoltare
economică și socială a țării,
interese  pentru o cultură și
evoluție civilizată a
societății, promovarea țării
în spațiul occidental și de in-
tegrare reală în UE.

FDRM, fiind
inițiatorul principal în
acțiunile de renaștere
națională şi de reîntregire a
neamului românesc, trebuie
să fie îndrumătorul în
acțiunile de salvare
națională a țării în clipele de
grea cumpănă. Totodată, în
acest proces al salvării
naţionale trebuie să par-
ticipe toţi oamenii de bună
credinţă care pledează întru
binele poporului şi, nu în ul-
timul rând, intelectualitatea
care este nucleul dezvoltării
umane. Dar, cel mai impor-
tant factor, totalitatea aces-
tor acțiuni trebuie să
aparțină și să se axeze inte-
gral pe unitatea națională,
pe identitatea și conștiința
națiunii, pe principiul de
recunoaştere a propriilor
origini - neamul românesc.
Prin urmare, în mod priori-
tar, respectivul Comitet de
Salvare Națională ar urma
să fie completat din
personalități cu cea mai
transparentă atitudine față
de sine, față  de societate şi
complexitatea lucrurilor în
baza cărora se menţine
existenţa unei
comunităţi/societăţi. Este
evident, societatea
basarabeană dispune de
asemenea personalități
care sunt dotate cu calităţi
deosebite umane/spirituale
şi intelect aparte în

educație/instruire. Nemi-
jlocit, prezum, în
componența Comitetului de
Salvare Națională trebuie să
fie incluși și reprezentanți ai
organismelor occidentale,
precum ONU, UE,
Federaţia Internaţională a
Drepturilor Omului, Drepturi
Globale (Global Rights),
Observator al drepturilor
omului (Human Rights
Watch), Comitetul
Internaţional al Crucii Roşii,
Forumul Democrat al
Românilor de Pretutindeni,
Biserica Ortodoxă Română,
alte. Pentru a soluționa
situația extrem de critică din
cadrul țării, care este mereu
în recesiune şi involuţie în
toate domeniile de activitate
socială, este necesar de a
crea și adopta de urgență
(de asemenea, cu ajutorul
organismelor internaţionale)
un act normativ prin care să
se facă regulă şi să fie
stopate toate nelegiuirile ce
se produc în administrarea
țării, şi, în mod special, pen-
tru încălcarea dreptului
uman la o existenţă
decentă.

Respectiv, per-
soanele cu putere în stat
care au o influență
distrugătoare în guvernare
urmează a fi trase la
răspundere penală de în-
tregul popor (dar, şi cu aju-
torul organismelor
occidentale) pentru
încălcarea jurămintelor de-
puse în ocuparea funcției în
stat și pentru promovarea
intenționată a fărădelegilor
în societate. 

În caz contrar, imag-
inea cu care se prezintă şi
se va prezenta în contin-
uare R. Moldova în plan
naţional şi mondial nu va 
fi altceva decât 
confirmarea repetată a ex-
presiei „anarhia statală 
este produsul ruinării so-
ciale”(Galina Martea, „De-
spre Idealul Naţional…”).
Posibil, prin instaurarea
Comitetului de Salvare
Națională s-ar putea con-
tribui pozitiv la
îmbunătățirea situației ac-
tuale și la deșteptarea
poporului în a conștientiza
corect realitatea care îi
determină. Important este
ca accentul forte să fie pus
pe unitatea şi identitatea
națională, pe  conștiința
natională a întregii societăți
care trebuie, neapărat, să
conştientizeze corect prob-
lema identitară, întemeiată
pe originea neamului româ-
nesc. Dacă aceste subiecte
nu vor fi soluţionate în tim-
pul apropiat, atunci situația
socială din ţară se va desta-
biliza și mai profund,
atrăgând în sine tot mai
mulți factori negativi.

Actualmente, fiind la
o etapă crucială a destinu-
lui, R. Moldova (parte
integrantă din cultura și isto-
ria daco-romană, strămoșii
poporului român) este
obligată şi trebuie, în sfârşit,
să recunoască cu demnitate
componentul realității is-
torice şi anume: confir-
marea autentică a identităţii
poporului. În cazul dat, este
foarte important ca un popor
să cunoască şi să-și
recunoască originea de
neam, de naționalitate, de
identitate. Identitatea
națională, care reprezintă
atitudinea fiecărui om față
de propria societate şi orig-
ine, este acel pilon care
determină în esență respec-
tul unui popor față de valo-
rile naționale. Deci,
identitatea și unitatea
națională sunt expresii care
reprezintă integral senti-
mentul național al unui
popor faţă de realitate şi
adevărul istoric. Atât identi-
tatea națională, cât și uni-
tatea națională sunt noțiuni
ale proceselor identitare ce
includ în sine aspecte fun-
damentale precum: limba
unică de comunicare, cul-
tura/tradițiile şi valorile aut-
entice naționale specifice
neamului, teritoriul naţional,
credința, ideologia. În cazul
dat, prin absența acestor
valori identitare se impune
necesitatea de a fi iniţiate în
mod de urgență întruniri
colective cu masele pentru
a promova corect politica de
orientare și conștientizare a
evenimentelor ce se
derulează în societate,
deoarece cauzele ce
determină   dezorientarea
maselor în viața 
socială sunt, indiscutabil,
corelate cu aspectele
susmenţionate. Evident,
este necesar de a trezi în
oameni marea credință în
valorile spirituale ale
divinităţii, astfel înlăturând
ura şi răutatea care este
destul de prezentă în viaţa
acestora. Prin credința
adevărată, cu aspirații 
pozitive, s-ar putea 
distruge/înlătura răul 
ce domină societatea
basarabeană. Condițiile so-
ciale și politice existente
sunt cauza ce afectează în
mod direct comportamentul
uman prin spălarea de
creiere și degradarea
completă a societății.

În asemenea
condiţii, cu cât țara este mai
săracă cu atât mai ușor
populația poate fi ușor
manipulată sub influența
unor mișcări politice care nu
produc unitatea națională și
bunăstarea socială, ci pro-
duc și mai profund dezbina-
rea și ruinarea completă a

societății și a națiunii. Imag-
inea reală a R.Moldova la
ziua de azi reprezintă, într-
un fel sau altul, nivelul prim-
itiv de cultură și civilizație al
unei comunități. 

Se acționează doar
sub deviza: „Cine mai mult
fură și cine este mai
hrăpăreț pentru propria
piele, acela este mai puter-
nic, mai văzut și mai re-
spectat în societate! Iar cine
este mai obraznic, acela
ajunge în capul puterii!”. În
rezultat, toate aceste ele-
mente se răsfrâng negativ
pe nivelul de dezvoltare şi
educație al omului, care, în
timp, devine un element
neocrotit în spațiu ce poate
fi uşor purtat şi traumat de
curenții vântului. Astfel,
omul simplu din societate,
fiind fără identitate și per-
sonalitate autentică, fără
putere și avere, devine vic-
tima schimbărilor și robul
zeilor ce conduc comuni-
tatea. Cu imaginea actuală,
țara a demonstrat, în
repetate rânduri, cât de
ineficientă este în acțiuni și
în promovarea valorilor
naționale. Totodată, ea a
demonstrat că este
incapabilă de a produce im-
presia pozitivă în calitate de
stat independent, modern și
democrat. Dezvoltarea
socială corelată cu
nelegiuirile sociale denotă
faptul că în cadrul țării există
structuri bine organizate
care produc ruinarea
adevărată a sistemelor și
subsistemelor din societate.
În condițiile actuale, în care
se regăseşte R. Moldova,
nu cred că aceasta are
șanse reale de a fi
acceptată în UE în deceniile
următoare. Este nevoie de
timp, iar timpul trebuie să
soluționeze o multitudine de
probleme care să reflecte
imaginea clară a dezvoltării
umane și sociale. În mod
prioritar, schimbările trebuie
să se axeze pe fenomenul
de transparență absolută în
administrare, iar persoanele
ce urmează a fi promovare
în funcții de conducere în
stat să fie selectate în baza
unor rigori de etichetă şi
echitate, fondate pe studii
adecvate și competen-
ța corespunzătoare, 
astfel, înlăturând fenomenul
„cumetrismului” existent în
țară. Iar domeniul prioritar al
țării, care ar urma să
producă cu adevărat
schimbări pozitive, să fie
considerat Sistemul de In-
struire și Educație care este
principalul promotor al
identității naționale, al cul-
turii și al bunăstării sociale.
Pentru a regla și a face
regulă în orice domeniu de
activitate socială din cadrul

ţării este necesară
transparența și corecti-
tudinea absolută sau măcar
parțială în orice acțiune
întreprinsă şi realizată, cu
toate că acest lucru nu va fi
deloc ușor de realizat în
condițiile când mediul social
este atât de grav afectat. Cu
asemenea urmări  în dez-
voltarea umană şi socială
nu are loc procesul de inte-
grare în spaţiul european.
Acceptarea R. Moldova în
UE, ca stat independent, ar
avea șanse reale doar după
30-40 ani (posibil), dacă se
vor regla pe principii de
transparență procesele eco-
nomice și sociale din cadrul
țării, astfel, eliminând în
prim plan corupția din stat
care este cel mai distrugător
factor al dezvoltării
umane/sociale. De aceea,
vrem sau nu vrem, dorim
sau nu dorim, recunoaştem
sau nu recunoaştem, însă
unica soluție reală de a ieşi
din impasul respectiv şi de a
deveni membru al UE într-
un timp apropiat este unirea
cu România. Acesta este
cursul real al evenimentelor
istorice în procesul evoluției
și realitatea pe care trebuie
să o accepte orice om de
conducere din stat și orice
cetățean al țării.
Conștientizarea corectă a
acestei uniri/reuniri este
vitală și inevitabilă pentru vi-
itorul întregului popor
român, pentru viitorul în-
tregii societăţi basarabene.
Dar, cred, în mod normal,
acest component al reunirii
neamului românesc nu tre-
buie să depindă de factorii
ce ţin doar de dorinţa de in-
tegrare în UE, însă trebuie
să fie un proces istoric natu-
ral care să integreze şi să
unească o naţiune cu
aceleaşi origini. Deci, pentru
a crea o reformare pozitivă
şi o imagine cât de cât
transparentă țării în plan
mondial este necesar de a
promova corect valorile
naționale identitare şi spiri-
tuale ce sunt nucleul
dezvoltării unui popor în
evoluţie. Iar prin unitatea
naţională, care este coezi-
une şi forţa de atracţie între
fenomene,  să se producă
acea schimbare favorabilă
care să salveze şi să
elibereze, cu adevărat, soci-
etatea basarabeană din cal-
varul existent.

●



4 Tichia de politician

Un răspuns lui Kellemen Hunor și celorlalți UDMR-iști!Un răspuns lui Kellemen Hunor și celorlalți UDMR-iști!

Ion

Coja

CCâteva cuvinte de-
spre Proclamația de la Alba
Iulia, pe care o pomenim
atât de des și cu atâta
venerație la fiecare aniver-
sare a zilei de 1 Decembrie!
Proclamație invocată în ul-
tima vreme și de UDMR-iști,
acuzându-i pe români că nu
au aplicat-o niciodată! Că nu
și-au respectat promisiunile
făcute la 1 Decembrie 1918
prin Proclamația de la Alba
Iulia!…

Această Proclamație
conține un important capitol,
vizionar, cu privire la viitorul
minorităților naționale din
România. Printre altele, li 
se recunoștea acestor
minorități dreptul de a folosi
limba maternă în școală, în
justiție, în administrație, în
biserică. Nimeni la 1 Decen-
brie 1918 nu a avut de
obiectat la aceste propuneri.
Românii ardeleni, care au
gândit această proclamație,
au vrut să demonstreze ast-
fel că nu au de gând să in-
verseze rolurile cu ungurii
care până atunci nu
recunoscuseră, în fosta Aus-
tro-Ungarie, decât un singur
drept pentru români: dreptul
de a se declara …unguri!
Dreptul la deznaționalizare!

Mai trebuie amintit,
spus și repetat la nesfârșit
că la intrarea României în
război, aliații ei, Franța și An-
glia în mod deosebit, au
promis României că la
încheierea războiului vi-
itoarea graniță de Vest a
României va fi pe Tisa.
Promisiune nerespectată la
Conferința de Pace. La 1
Decembrie 1918 se știa deja
că granița de Vest a
României nu va fi cea
promisă, cea dreaptă, cea
corectă în fața justiției is-
torice! Se știa așadar că prin
Granița nedreaptă de la Vest
circa 500 000 de români
rămâneau să trăiască mai
departe sub administrația
Budapestei, bine cunoscută
ca abuzivă și samavolnică.

Mai mult chiar,

printre cei 100 000 de
participanți la Marea
Adunare de la Alba Iulia se
aflau și câteva mii dintre
românii care rămâneau în
afara noilor granițe ale
României. Veniseă și ei să
se bucure de izbânda
justiției, chiar dacă ea nu era
deplină. Veniseră la Alba
Iulia cu o întrebare 
adresată fruntașilor Partidu-
lui Național: Pe noi cui ne
lăsați?…

Pe noi cui ne
lăsați?… O întrebare care
răsună și azi, cu aceeași
deznădejde!

E lucru sigur că au-
torii Proclamației de la Alba
Iulia, atunci când au introdus
în textul acesteia cel mai de-
mocrat și mai umanist pro-
gram politic din lume și din
istorie pentru minoritari –
repet: cel mai democrat
regim din lume pentru mi-
noritari, s-au gândit nu
numai la corectitudinea
politică, la justiția divină care
le impunea un asemenea
program, ci s-au gândit și la
cei 500 000 de români care
rămâneau să suporte un
regim politic pentru minoritari
așa cum îl vor concepe lid-
erii maghiari de la Bu-
dapesta. Liderii români din
Ardeal au nutrit speranța că
principiile enunțate solemn
la Alba Iulia vor fi preluate și
la Budapesta, pentru ca
românii din Ungaria să se
bucure de drepturile pe care
le vor avea ungurii din
România!… Această dorită
reciprocitate nu s-a instaurat
însă niciodată! Nici în zilele
noastre! De la 1 Decembrie
1918 și până azi maghiarii
din România s-au bucurat
de drepturi și înlesniri pe
care niciodată nu le-au avut
românii din Ungaria! Și nici
celelalte minorități naționale
din aceeași Ungarie!

Principiile de la Alba
Iulia reprezintă un model
ideal, oferit întregii Europe,
întregii omeniri! Un model de
politică corectă față de mi-
noritarii etnici! Ca orice
model, și acesta rămâne
greu accesibil, intangibil
chiar. Dar este de datoria

fiecărui stat să tindă spre
acest model, să se apropie
cât mai mult de el, chiar
dacă asimptotic.

Îndrăznesc să spun
– iar la nevoie să demon-
strez, că România se
numără printre cele trei-
patru state europene care s-
au apropiat cel mai mult de
modelul de la Alba Iulia!
Această reușită merită a fi
subliniată mereu, cu fiecare
ocazie! Ca români, trebuie
să fim mândri că înaintașii
noștri, părinții noștri au con-
ceput modelul Alba Iulia.
Putem fi mândri și pentru
felul cum acest model a fost
transpus în realitate de
guvernanții români, de clasa
politică din România, în
frunte cu Parlamentul ei.

Atragem atenția în
mod special asupra faptului
a toate lămuritor privind de-
osebirea dintre guvernanții
de la București și cei de la
Budapesta:

La 1 decembrie
1918, în Ungaria trăiau 500
000 de români. Azi mai
trăiesc 30-40 000… Au
pierit, au dispărut aproape o
jumătate de milion de români
prin maghiarizare. La 1 de-
cembrie 1918, în România
trăiau 1 500 000 de
maghiari. La 1 decembrie
1989 trăiau în România
2.000.000 de maghiari!…
Mai e nevoie de comentarii?!

…Să nu disperăm
însă pentru dispariția a sute
de mii de români din statisti-
cile Budapestei! Slavă Dom-
nului! În Ungaria trăiesc,
înregistrați în toate statisti-
cile oficiale, și o jumătate de
milion de greco-catolici! Un-
guri greco-catolici?!…
Maghiari greco-catolici?!
Este o absurditate! Un non-
sens! Când s-a produs
această trecere masivă a
maghiarilor la Uniație?! Isto-
ria nu consemnează un
asemenea eveniment, un
asemenea proces!

În realitate, cei 500
000 de greco-catolici din Un-
garia sunt de fapt români,
români cărora le e teamă să
se declare români! Ar avea
multe de pierdut pe plan so-

cial și economic, în toate
privințele, pe toate planurile,
dacă s-ar declara români…
Pentru acești români, cadrul
pe care îl oferă Uniunea
Europeană, reprezintă însă
o șansă imensă de a se
regăsi pe sine fiecare! De a-
și afirma identitatea fără
niciun risc. O șansă pe care
n-o pot fructifica însă fără
sprijinul decisiv al românilor
din România, și în primul
rând al guvernanților, al cla-
sei politice din România.

Azi, numărul
maghiarilor din România
este mai mic decât în 1989!
Mai mic este și numărul
românilor din România de
azi, față de România din
1989. În cifre relative însă,
ca procent, numărul
maghiarilor care au părăsit
România după 1990 este
mult mai mare decât al
românilor care au părăsit
România!

De unde această
diferență?

Această diferență
provine din faptul că foarte
mulți maghiari – îndeosebi la
tinerii maghiari mă refer!, au
un motiv în plus să
părăsească România, un
motiv în plus să nu se simtă
bine în țara, în statul în care
s-au născut. Motivul este
simplu și surprinzător: ei nu
știu românește! De ce oare
mulți, tot mai mulți tineri
maghiari nu știu românește,
în vreme ce toți ceilalți mi-
noritari din România au
învățat bine românește, nu
au nicio problemă, nicio difi-
cultate în a vorbi cursiv și
corect românește?! Atât
țiganii cât și evreii, tătarii sau
sârbii, sașii sau rutenii,
vorbesc la fel de bine
românește ca și româno-
fonii nativi! Numai maghiarii
și secuii nu reușesc să-și
însușească ca lumea dul-
cele nostru grai! De ce oare?

Răspunsul pune în
evidență iresponsabilitatea
liderilor udemeriști: maghiarii
nu reușesc să devină buni
vorbitori ai limbii oficiale, de
stat, pentru că în interiorul
comunității maghiare tinerii
sunt supuși unei educații

anti-românești, sunt
manipulați – ca să nu zic că
sunt constrânși, sunt
încurajați să nu învețe bine
românește! Să nu se simtă
bine printre români, să nu
simtă că România este pa-
tria lor!…

Discriminarea între
cei ce știu limba oficială a
unui  stat și cei ce nu o știu
este o discriminare
inevitabilă, care se impune
de la sine, este naturală,
firească, normală. Anormală
este existența unor entități
politice și culturale care
funcționează în România
pentru a săpa o prăpastie
cât mai adâncă între
maghiari și concetățenii lor.
La ce le este utilă politicie-
nilor maghiari o prăpastie, o
falie cât mai adâncă între
maghiari și restul societății
românești? Le este utilă
pentru a se asigura astfel, cu
acest preț, de sprijinul aces-
tei noi divinități care apare în
orice democrație: elec-
toratul! Măria Sa Elec-
toratul!…

Prăpastia, la nevoie
chiar vrăjmășia dintre
maghiari și români, le
asigură politicienilor
maghiari un electorat con-
stant, le asigură voturi! Și în
felul acesta le asigură
prezența în diverse funcții
nemeritate, inclusiv prezența
în  incinta Parlamentului
României!

Aceasta este
explicația comportamentului
aberant al UDMR-ului. Una
dintre explicații! Căci mai
sunt și altele, printre care,
cea mai importantă, este in-
tegrarea iresponsabilă a
UDMR în politica Bu-
dapestei, o politică de sub-
minare a României, a
intereselor vitale românești,
care constituie axa spirituală
a existenței statului maghiar!
Cât are de pierdut toată
lumea de pe urma acestei
schizofrenii, ridicată la ran-
gul de politică de stat,  vom
vedea cât de curând.

●

Un festival ținut pe șest sau mită electorală?!Un festival ținut pe șest sau mită electorală?!

Abia s-au terminat
festivalurile Fest Bulevard și
FNT că a început să se
desfășoare Festivalul Cara-
giale și… țineți-vă bine Fes-
tivalul Rodica Popescu
Bitănescu, cu doar cinci
piese anemice... Halal să ne
fie! Am văzut-o și pe asta.
D-na primar general al cap-
italei recompensează cu
îndrăzneală demnă de o
cauză mai bună un agent
electoral cu banii contribua-
bililor, cu toată împotrivirea
consilierilor…

„Doamna Firea a dat
cu bâta-n baltă!”, spun oa-
menii simpli mai deschis și
mai pe la colțuri. Oare d-na
Firea și cei care o
consiliează n-au auzit de
Matei Vișnec și de succe-
sele internaționale al
pieselor sale?

Să nu fi auzit de D.
R. Popescu care are  zeci
de volume de teatru, de
Dinu Grigorescu care are
peste 30 de piese tipărite,
de Denis și Puși Dinulescu,
de C-tin Turturică, dra-
maturgi care scriu piese

bune, interesante de ani de
zile? Dar în mod sigur cei
numiți mai sus nu au ajutat-
o pe Gabriela Firea să iasă
primar, n-au fost agenții săi
electorali, nu s-au hlizit când
doamna Firea își anunța
programul gongoric. Și dacă
n-au fost, n-au ridicat în
slăvi, n-au râs cu gura până
la urechi asurzind telespec-
tatorii, de ce să le  facă fes-
tival? Râzăreața actriță  are
cinci piesuțe firave pe care
le „împinge” cu obstinație
domnul director general al
Teatrului Național ca să

scape de gura și de râsul ei.
Se presupune că

dacă se va merge în ritmul
acesta în curând vom vedea
în posturi cheie la primăria
capitalei și directori la
teatrele care le stipendiază
pe cei care a învățat-o să
scrie, pe cel care a ținut-o în
gazdă când a venit de la
București, sau pe cea care
i-a dat să sugă d-nei Firea
(cum am aflat că deja s-a în-
tâmplat).

Păi, dacă un modest
afacerist stipendiază propa-
ganda unui partid înainte de

alegeri ce să ne mai mirăm
că el pretinde apoi un post
de ministru. Și poate că îi și
este atribuit pentru „meritele
sale în campania electorală”
asemenea d-nei Rodica
Popescu-Bitănescu care a
descoperit că poți câștiga
un festival dacă te hlizezi
vârtos când trebuie și pen-
tru cine trebuie. (Candid

Stoica)

●



Ghimpele Națiunii

Cât de mic înțelegem a fi fost el, mereu…Cât de mic înțelegem a fi fost el, mereu…

Cezar Adonis

Mihalache

NNu, nu o să ne tre-
cem noi dacă îi retrage
Dodon cetățenia! El, ca indi-
vid, e chiar ultima noastră
grijă. Pentru că și noi îi sun-
tem, iar de acum iată că și
frații noștri, ultima lui grijă!
S-a văzut din poziția lui
după (răs)crucea votului de
peste Prut… Când, din nou,
s-a dovedit a fi
dezamăgitor… Și mai fără
de speranță chiar decât
votul „prododon”.

Pentru că, dacă Tra-
ian Băsescu are un „har”
aparte, acela e tocmai felul
lui e a-și da arama pe față în
momentele în care „marile”
conjuncturi nu-l mai
interesează, nu-l mai
afectează ori nu-i mai dau
un rost de cap de afiș pe un
panou undeva într-o mar-
gine de țară… Și o face într-
un fel atât de personal, dar
și impersonal în același
timp, încât e clar că dacă o
acțiune, un fenomen social
sau o implicare politică nu îl
mai interesează, atunci
pune cruce „proiectului”
pentru care mai agârț se
plângea că s-a sacrificat pe

altarul țării. Și își caută o
altă referință. Se
„reinventează”. Fără să-i
pese dacă, în formele și for-
mulele lui anterioare, chiar a
adus vreun beneficiu țării…

Pe undeva, Traian
Băsescu ar merita să piardă
cetățenia Republicii

Moldova. Dar nu pentru că
asta vrea Igor Dodon, ci
pentru felul atât de egoist în
care a privit din nou lu-
crurile. Și soarta fraților
noștri aruncați iară într-o
răscruce a istoriei.

Și de data aceasta,
tot el este victima! Mai bine
spus, să nu fie victima! Să

nu fie vizat de ranchiuna
moscoviților. Lui să nu-i
retragă carecumva Dodon
cetățenia! Căci pentru drep-
turile lui, va merge până în
pânzele albe, cam prăfuite,
ale dreptății. Ceilalți? Să-și
poarte singuri de grijă, să-și
apere drepturile cum or ști!

Or, doar și pentru
felul în care a arătat cât de
înstrăinat este de frații
noștri, de problemele lor, de
viitorul lor precar (care, da!,
va începe și cu șantajul
renunțării la una dintre
cetățenii, cea românească),
înstrăinat așa cum a fost, în
realitate, și față de nevoile

noastre, Traian Băsescu
chiar ar merita să nu mai fie
cetățean al Republicii
Moldova. Pentru că ar fi tre-
buit să aducă în discuție
siguranța cetățeniei pentru
oricare altă persoană! Dar
nu pe a lui. Căci, oricare altă
cetățenie moldovenească

retrasă unui român, dar, mai
ales, cea românească
retrasă unui frate de al nos-
tru, ar reprezenta o ofensă
pentru care Traian Băsescu
ar trebui să se ducă în
Justiție, în numele tuturor
acelora pe umerii cărora și-
a construit imaginea
populistă, de aici și de din-

colo de Prut.
Dar pentru el, Re-

publica Moldova nu mai
este importantă… Să se
spele cu Dodon pe cap,
nu?! Or, chiar așa să fie
domnule ex-președinte?
„Ce hotărăşte un popor, aia
merită. Aia merită şi poporul
şi cel ales”… Păi’, dacă se
dovedește că mai mult s-a
ales în numele fraților noștri,
decât au ales ei, vă suciți
din nou spre Moldova? Sau
chestiunea este oricum
epuizată pentru
dumneavoastră?

„Căpitanul” pare
dară să-i fi abandonat și pe
românii de peste Prut… Așa
cum a făcut-o și cu noi…
Pentru că, în mod real, el nu
a fost niciodată pe puntea
unei mari Biruințe, ci în
pupa unei biete bărci de sal-
vare. Acolo unde nu a fost și
nu va fi loc decât pentru el.
„Cel mare” în interesele lui
atât de mici… 

●

Koveşi, afacerea IKEA şi poliţia Parlamentului!Koveşi, afacerea IKEA şi poliţia Parlamentului!

Maria Diana

Popescu

AAutorităţile române s-
au devalorizat complet în ra-
port cu valutele străine, adică
nu mai dai pe ei nici doi bani!
Guvernul tehnocrat de cursă
scurtă nu s-a zbătut deloc să
ştie cîte parale face pielea
naţiunii române,  ci pe cît o
poate vinde mai departe, iar
cei ce se aliază cu duşmanii
poporului sînt ticăloşi sadea! Şi
cînd pe funcţie te ţin ticăloşii,
vrînd-nevrînd trebuie să
dansezi cum cîntă ei. S-au vîn-
dut toate biletele la circul Lau-
rei Codruţa Koveşi, dar
reprezentaţia se va derula tot
cum şi cît vor ei. În războiul
acesta intern, doar corupţia
aranjează soldaţii pe tabla de
şah, însă, atît învingătorii, cît şi
învinşii sînt la fel de puşlamale.
Oare cine a comandat
filmuleţul omagial dedicat şefei
DNA, de cine şi de ce anume
se teme în continuare, în afară
de plagiatul dovedit şi ţinut sub
preş deocamdată? Acel
filmuleţ penibil, unde apar nişte
lăudători selectaţi pe
sprînceană, de la rromi pînă la
aşa-zişi intelectuali, învăţaţi de
regizori ce să spună în mesajul
de susţinere a şefei DNA,  a
rulat la ceremonia de premiere
a Laurei Codruţa Koveşi cu ti-
tlul de „Comandor al Ordinului
Steaua Polară” de către regele
Suediei.

Ce obligaţie are Sue-
dia faţă de şefa DNA, de şi-a
pus la lucru ambasada de la
Bucureşti, personal pe însuşi

ambasadorul Anneli Lindahl
Kenny, să realizeze filmuleţul
cu laude penibile la adresa
Codruţei Koveşi? Simplu!
IKEA, o mare companie
suedeză şi-a băgat mîinile pînă
la coate într-o mega afacere
de corupţie în România, im-
plicînd Suedia în scandal, iar
DNA, cu toate că avea
informaţia pe tavă, nu s-a atins
de firma suedeză IKEA! În fil-
mul cu osanale comandate ex-
pres pentru albirea şi
îmblînzirea şefei DNA,
precupeaţa Mariana care vin-
dea struguri în Obor, a ajuns
vedetă şi a mărturisit pentru
EVZ că „a venit un băiat şi i-a
întrebat pe mai mulţi dacă vor
să fie filmaţi şi să zică ceva.
Toţi au fugit, n-au vrut. Eu i-am
zis: Zi-mi ce tre’ să zic, că zic
eu. M-a pus să repet după el şi
m-a filmat cu telefonul. Mi-a zis
să spun aia şi aia. Am crezut
că e caterincă! Dar m-au
anunţat oamenii din piaţă că
am apărut la televizor. Da’ eu
nu ştiu cine-i femeia asta”. Cei
care cunosc adevărul despre
lupta anticorupţie desfăşurată
de DNA, consideră premiile
acordate Laurei Koveşi, în-
cepînd cu SUA, Franţa şi acum
Suedia, drept servicii întoarse.
Cea mai penibilă odă dedicată
şefei DNA  vine de la imperti-
nentului ambasador Hans
Klem! Prea puţin probabil ca
acesta să nu cunoască
adevărul cu privire la lupta
anticorupţie, „abuzurile comise
în numele acestei lupte,
dosarele selective şi acţiunile
de poliţie politică, numărul
uriaş de achitări încasate de

procurorii DNA sau jafurile de
miliarde de euro pe care par-
chetul Laurei Codruţa Kovesi
se face că nu le vede.” (Lumea
Justiţiei)

Tot mai mulţi români
consideră că Parlamentul
României trebuie transformat
în puşcărie (dar asta, cît mai
grabnic posibil, pînă nu se
legiferează Legea prostituției,
știut fiind că, în limbajul popo-
ran, Parlamentul nostru este
deja catalogat drept „casă de
toleranţă politică”),  însă un
proiect legislativ, fără prece-
dent, iniţiat de un parlamentar
PSD, prevede crearea unei
forţe militare, exclusiv a Parla-
mentului, sub numele de
Garda Naţională. Să ne am-
intim „Cântecul soldatului” de
George Coşbuc: „Sunt soldat
şi călăreţ!/ Uite am un cal isteţ,/
Am o sabie de lemn,/ Puşcă
am de dat la semn,/ Am şi
coiful de hîrtie./ Ce-mi mai
trebuieşte mie?” Exact o Gardă
Naţională (tichie de mărgăritar)
pentru parlamentarii aflaţi într-
un perpetuu delir, cărora le-a
intrat în oase frica de mulţime
şi vor să se ştie la adăpost.
După ce şi-au votat pensii spe-
ciale uriaşe, potrivit site-ului
Camerei Deputaţilor, proiectul
de lege propune înfiinţarea
„Gărzii Naţionale a României,
care va avea în componenţă
forţe terestre şi aeriene.
Forţele terestre vor fi alcătuite
din opt brigăzi de infanterie sau
brigăzi mecanizate, o brigadă
de geniu şi o brigadă de arti-
lerie terestră după standarde
NATO, organizate pe cîte şase
batalioane. Forţele aeriene ar

urma să fie alcătuite din opt
baze de elicoptere, dotate cu
elicoptere de luptă, avioane de
transport şi cu avioane de
vînătoare, organizate pe es-
cadrile, patrule şi celule.
Brigada de geniu ar urma să
fie dislocată în municipiul
Deva, iar Brigada de artilerie
terestră în municipiul Brăila.
Garda Naţională va avea opt
inspectorate regionale, în
Bucureşti, Craiova, Timişoara,
Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi,
Focşani şi Constanţa. Person-
alul Gărzii va fi constituit din
personal permanent în
proporţie de 35 la sută şi din
personal voluntar în proporţie
de 65 la sută, iar personalul
permanent încadrat pe bază
de contract va proveni din
cadrul militarilor trecuţi în
rezervă şi în retragere, cu
vârste de până la 65 de ani
împliniţi. Voluntarii care vor
face parte din Garda Naţională
ar urma să beneficieze de
indemnizaţii şi de scutirea unor
taxe şi impozite locale.

Garda Naţională a
României va funcţiona sub
controlul Parlamentului, nu sub
cel al Ministerului Apărării
Naţionale, cu care doar va co-
labora prin două birouri consti-
tuite la Statul Major al Forţelor
Terestre şi Statul Major al
Forţelor Aeriene. Noua
structură militară va fi condusă
de un inspector şef numit de
Biroul Permanent al Senatului,
al cărui preşedinte este chiar
preşedintele Senatului”. La
capitolul necesitatea înfiinţării
unei asemenea (tichii de
mărgăritar – mersi, pardon,

scuzați!)  structuri militare sînt
aduse tot felul de argumente
trăsnite, cum ar fi nişte
închipuite agresiuni asupra
României şi intervenţia
Forţelor Alianţei Nord-Atlantice
în cadrul apărării colective”.
Cine are de gînd să atace
România?, cînd ea este deja
sub ocupaţie americană. Ştim
bine ce efective militare şi ce
maşinării de război au SUA pe
teritoriul ţării, pe care şi le
sporesc periodic. Odată cu in-
trarea în NATO, au distrus,
puţin cîte puţin, Armata
României, iar acum, Parla-
mentul vrea un fel de poliţie
proprie, pregătită să anihileze
furia poporului umilit şi batjo-
corit, cînd acesta va ieşi în
stradă,  o forţă militară în slu-
jba lor, nu a Ţării, care să le
apere corupţia, fundul şi cla-
nurile. Pe lîngă Armata
Naţională, Eugen Nicolicea,
iniţiatorul legii, doreşte o altă
armată, doar în slujba Parla-
mentului, deci, două structuri
diferite care să se bată cap în
cap, la o adică. Iată că, nimic
nu mişcă în Industria Corupţiei
din România fără ştirea şi
aprobarea capilor interlopi ai
politicii, adică a înalţilor
reprezentanţi ai instituţiilor stat-
ului de… drepţi!

●


