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excepțional, învață să-l înțelegi

și să-l prețuiești.”

- George Călinescu
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Definiția de lucru a Definiția de lucru a 
învinovățirii continue…învinovățirii continue…

Cezar Adonis
Mihalache

AAdevărul că sună
atât de… gol, încât îți vine
să treci mai departe:
„Definiția de lucru 
a antisemitismului”… Adică,
aparent, un nou nimic de-
spre nimic, inflamat periodic
și pus în sarcina noastră, să
nu uităm care cumva unde
ne este locul! Să nu ne
uităm statutul de victime de
serviciu ori, mai grav, să nu
încercăm cumva să ne
debarasăm de toate aceste
minciuni sfruntate, aruncate
în spatele nostru, acum,
când suntem în pragul unui
moment astral, „Cente-
narul”. Într-un moment al
consemnării Continuității
pentru Neam și Țară, când
ar trebui să scuturăm cărțile
de istorie de praful pe care
l-am lăsat a se așeza, să le
răsfoim și, cel mai impor-
tant, să punem la locul lor
paginile care ne-au fost sus-
trase. Pentru că, atunci, am
vedea că indiferența pe care
am lăsat-o peste istoria
noastră, peste măreția 
neamului, nu este
întâmplătoare, nu este doar
din vina noastră, nu este
doar urmarea blazării, ci a
fost azvârlită acolo pentru a
ascunde urmele degetelor
soioase ale acelora care ne-
au „lucrat” istoria în ultimele
decenii.

Am vedea, nu rân-
durile, nu paginile, ci tomuri
întregi de minciună, de
vinovății luate din sarcina
adevăraților făptași, pentru
a ne fi transferate nouă, cei
folosiți aici și acum (un
„acum” întins deja pe
decenii) pentru a plăti pen-
tru ceea ce ne inventează ei
ca vinovății în funcție de
ceea ce au nevoie.

Așa și cu adoptarea
și asumarea de către gu-
vern a „Definiției de lucru a
antisemitismului”… Să sune
suficient de gol pentru a da
impresia că e vorba doar de
o altă „raportare” de care
avem nevoie pentru a 
mai primi o eventuală
bunăvoință pe drumul nos-
tru european. Ba, te și în-
trebi ce vrea să semnifice
această „definiție de lucru”?
Mai ales că executivul adop-
tat-o fără definirea în sine
a… definiției! Este ceva
ipotetic, este ceva de sforăit

prin seminarii plicticoase,
este un preambul pentru fel
și fel de fotografii a unor fel
și fel de grupuri „de lucru”
unde, cei ce toacă frunză la
câine să o facă în contin-
uare fără a fi întrebați pen-
tru ce iau atâția bani?

Am consemnat în
acești 27 de ani atâtea
aberații inventate pentru a
masca fel și fel de sinecuri,
care au apărut precum ciu-
percile după ploaia otrăvită

a interesului politicianist,
încât îți vine să ridici din
umeri: Ei și?! Un alt insti-
tut-sinecură…

Doar că nu este așa!
Titulatura asumată de gu-
vern în numele nostru este,
de fapt, extrem de precisă.
Și cu multe straturi de spo-
liat pentru viitor. Iar cei ce au
născocit-o („statele membre
ale Alianței Internaționale
pentru Memoria Holocaus-
tului –IHRA”) nici nu au as-
cuns lucrurile în spatele
unei noțiuni goale. Pentru
că „Definiția de lucru a anti-
semitismului” nu este ni-
cidecum o formă fără
conținut, cum ar părea la
prima vedere. Nu este nici o
sinecură dedicată altor
grupuri „de lucru”. E drept,
va umple buzunarele celor
chemați să aplice această
definiție, dar scopul nu este
acesta. Ci adâncirea
vinovățiilor noastre, scufun-
darea noastră într-o culpabi-
lizare din care nu vom mai
ieși nici măcar cu istorici de
bună credință… Care
oricum sunt tot mai rari,
mulți au plecat dintre noi,
rămânând pe aici doar „is-
toricii” de sinecură…

Așadar, tema
adoptată de către guvern
este definită precis de către
alianța holocaustilor, și nu
este vorba de risipite noțiuni
fără sensuri semantice, de
exercitare a impresiei de a
face ceva (pentru că

niciodată nu vom întâlni în
aceste „grupuri” sinecuri
temporare sau grupate pe
îndrumarea de birou
„Făceți-vă că lucrați!”, pen-
tru că ei chiar ne lucrează!),
titulatura memorandumului
fiind de fapt o „definiţie de
lucru a negării sau
distorsionării Holocaustului”.
Și observăm o nouă codiță
lipită pe lângă condamnarea
negaționiștilor: „distorsion-
area”. Care va lăsa foarte

mult spațiu de acuzare la
dispoziția „horrocaustilor”!

Ce prevede această
nouă „definiție” sădită 
pe lângă alte gogorițe?
Indicații date Justiției și In-
ternelor pentru dovedirea,
sancționarea, condamnarea
și punerea botniței (și a
lanțurilor, eventual).

Or, dacă lăsăm
aceste lucruri să ne sudeze
istoria în culpe și vinovății, în
care am fost aruncați și prin
trădările guvernanților dar și
a cozilor lor de topor (inclu-
siv de așa-ziși „istorici”), să
nu ne mire dacă peste
câteva generații, singura
șansă de a ne mai de-
sprinde din această
vinovăție va fi aceea ca, la
rândul nostru, să apelăm la
Declarații de lucru ale
românismului.

Dar de ce să
ajungem acolo când putem
pune acum opreliște acestui
proces de asumare a unor
vinovății străine nouă?!

Trebuie să intrăm cu
fruntea sus într-un an astral
al Națiunii Române, sau cel
puțin așa îl așteaptă
înaintașii noștri, de acolo din
locurile lor din Panteon, 
să intrăm scuturați de
această acceptare, din
cumsecădenie, blajinătate,
dar și nepăsare, a minciu-
nilor istorice.

●

Am ajuns ca alţii să ne punăAm ajuns ca alţii să ne pună
ţară pe hărţile bune…ţară pe hărţile bune…

Corneliu
Vlad

MMarile puteri au
ambiţii mari, fiecare dintre
ele vrea să modeleze lumea
după planul ei. Chiar 
dacă preşedintele Trump
cochetează cu ideea de a
mai lasă jos din grandioasă
povară  a preeminenţei glob-
ale a Americii. Oricum,
Statele Unite încep să nu
mai dirijeze  fără tot mai
multe amendamente ale al-
tora fenomenul globalizării,
aşa cum au făcut-o decenii
multe, de la Ialta, East River
sau Bretton Woods până mai
de curând. Apar noi challen-
geri, cu noi formule de viitor
al lumii, chiar dacă acestea
nu au (încă) nici anvergură,
nici forţă, nici audienţa
proiectului american de or-
dine mondială. Şi sunt, mai
degrabă, proiecte superre-
gionale, transcontinentale,
nu planetare.

Proiectul rus, de inte-
grare eurasiatică, iniţiat de
preşedintele Vladimir Putin
îşi urmează calea fără a forţa
excesiv lucrurile, dar cu
tenacitate. Proiectul Noului
Drum al Mătăsii, lansat în
2013 de preşedintele chinez
Xi Jinping a şi început să se
prefigureze, nu numai pe
hărţi, ci şi pe teren.

Aşadar, cel puţin trei
proiecte, pentru aceeaşi
planetă. Nu intră ele în
competiţie, rivalitate, coliz-
iune? Oricât ar părea de cu-
rios, încă nu prea.
Preşedintele Putin chiar teo-
retiza la un moment dat că
proiectele rus şi chinez „se
pot armoniza”, fără să între
însă în prea multe detalii.  Iar
preşedintele Trump a lăsat
lumea în perpelexitate
scoţând America din
Parteneriatul transpacific
după nici un an de la
lansarea lui… la apă. Mo-
ment cât se poate de prielnic
pentru Beijing de a consacra
spectaculos proiectul său de
lume, numit şi „O Centură,
un Drum”,  poate şi pentru că
are două itinerarii – unul
nordic, pe uscat (rutier), care
– cel puţin pe hartă – trece şi
prin România, între Istanbul
şi Moscova, şi o a două rută,
maritimă, care trece prin
sudul Asiei, al  Orientului Mi-
jlociu şi al Europei. Se
estimează că acest proiect,
numit şi „al secolului”, va

beneficia doar în prima sa
faza de lucru, de vreo o mie
de miliarde de dolari şi va
implică 65 de ţări, care
însumează 65 la sută din
populaţia globului şi circa o
treime  din PIB-ul mondial.

După câţiva ani de la
punerea în funcţiune a aces-
tui ambiţios şantier, ce se
întinde din zona chineză
Xian până în nordul baltic al
Germaniei şi Marii Britanii,
Beijingul a reunit săptămâna
trecută  lideri mondiali la un
nivel oficial cât mai ridicat,
posibil (cu Putin şi Erdogan
ca vedete, dar şi alţi
preşedinţi şi prim miniştri,
şefi ai ONU, FMI, Băncii
Mondiale etc.) pentru a im-
pune atenţiei generale, în
mod oficial, pentru reflecţie şi
acţiune, iniţiativa să. La con-
clavul de la Beijing au fost şi
câteva absente notabile –
India, Japonia, iar SUA şi
ţările vest-europene (care,
fapt semnificativ au participat
cu interes) s-au arătat totuşi,
cel puţin în această fază, fie
vădit necooperante, fie diplo-
matic rezervate.

Statele din partea
noastră de lume şi-au trimis
şi ele la Beijing lideri de vârf,
mai ales că tronsoane ale
acestui Drum al Mătăsii au
început să se prefigureze în
zonă.  „Guvernele grec, sârb,
ungur, ceh, italian, portughez
şi elveţian au recunoscut de
multă vreme că drumul spre
viitor trece prin cooperarea
cu China şi edificarea Noului
Drum al Mătăsii” – remarca,
în ianuarie 2017, într-un
studiu, politologul francez
Sonia Bressler, doctor în filo-
zofie.  China dispune acum
de portul grecesc Pireu 
şi de cel turc 
Kumport, construieşte sau
modernizează linii ferate în
Grecia, Serbia, Ungaria, a
început să o facă şi în Bul-
garia  şi nu vom scapa nici
noi, pentru că Drumul
Mătăsii va lega Istanbul şi
Moscova şi pe toate hărţile
cu proiecte, acest tronson
traversează şi estul
României.

Câteodată, ne mai
ajută şi geografia! Chiar
făcându-ne bine cu forţa, 
s-ar putea zice…

●
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„Scena politică din România se va schimba treptat, adică «pas cu pas»...”„Scena politică din România se va schimba treptat, adică «pas cu pas»...”

Nicolae
Balint

DDespre scena politică
românească, despre cei care
ne conduc de aproape trei
decenii, despre interese eco-
nomice externe și interne
susținute politic – pe față sau
ocult – despre mai mult sau
mai puțin „acoperiții” din jurul
nostru și cine îi susține… Mai
presus de toate însă, despre
nevoia de demnitate și respon-
sabilitate națională într-o
Românie pe care, acum în
prag de CENTENAR, o dorim
întreagă pe mai departe, o
dorim prosperă, egală pentru
toți și în care „fiii rătăcitori” din
motive economice să se poată
întoarce la un moment dat.
Toate acestea, dar și multe al-
tele, le-am abordat într-un in-
terviu pe care l-am realizat cu
dl. Prof.univ.dr. Cristian
Troncotă, reputat istoric și pro-
lific scriitor, specialist în istoria
serviciilor de informații, fost
decan al Facultății de Informații
din cadrul Academiei Naționale
de Informații, actualmente pro-
fesor titular în cadrul
Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu, dar înainte de toate un
om de atitudine cu un înalt și
manifest spirit civic.  

*
– Stimate domnule

Profesor, cum apreciați scena
politică românească în mo-
mentul de față? Cum se vede
ea prin ochii unui istoric neim-
plicat politic, dar care are
oricând un termen de
comparație, dacă este să vă
raportați la un moment istoric
sau altul de după 1918?

– Scena politică
românească actuală, ca de al-
tfel mai tot timpul, nu poate fi
diferită de oamenii din soci-
etatea noastră, atât ca mental
colectiv cât și individual. Mulți
ar fi tentați să spună că scena
politică nu ne reprezintă, din
simplul considerent că în afara
granițelor se află patru mil-
ioane de români. Cine sunt
aceștia? Bineînțeles, oameni
vrednici care doresc să
muncească și să câștige mai
bine pentru că în țară nu au
condiții. Deci, cei care au ple-
cat sunt în majoritate crema
societății, iar în țară  ar fi rămas
doar cei cu idealuri modeste.
Elita acestor modești ar trebui,
la rândul ei, în mod logic să se
afle pe scena politică, apreciați
și aduși acolo prin vot popular
democratic. Fără îndoială că ar
trebui să ne mai gândim și la
un alt aspect. Existența unei
alte categorii. Este vorba de-
spre cei neimplicați, iar mo-
tivele neimplicării în viața
politică sunt numeroase. Oa-
menii politici au început să fie
asimilați corupților și
afaceriștilor veroși pe care nu-
i interesează mai nimic în afară
de propria persoană. Un alt
motiv ar fi că, așa cum este
foarte răspândit în opinia
publică, suntem conduși de
străini, ne-am pierdut autono-
mia statală și în curând riscăm
să ne pierdem și identitatea

națională. Dacă acest lucru va
fi conștientizat de cât mai mulți
români din țară și din afară,
atunci România ar mai putea
avea o șansă. Prin neimplicare
nu poți face nimic. Doar 
prin neimplicarea majorității
conștiente avem acest specta-
col dezagreabil, oferit aproape
zilnic de cei aleși, totuși de o
minoritate cu mult sub 50 la
sută din electorat, să ne
reprezinte.

– În omul politic pe
care l-am ales să mă reprez-
inte pe mine și pe atâția alții ca
mine, cetățeni simpli, eu văd –
pe lângă calitățile moral-civice
care ar trebui să-l definească –
și o componentă identitară ce
are drept corolar o anume
manifestare, reală și sinceră a
unui naționalism de bună cali-
tate. Aș vrea să văd acest lucru
și la demnitarii statului român
care trebuie, în opinia mea, să
ia atitudine hotărâtă atunci
când este cazul. Fapt care se
întâmplă destul de rar și dese-
ori,  tardiv… 

– Scena politică din
România nu reprezintă ceva
atrăgător pentru oamenii capa-
bili. Aceștia își dau seama că
suntem conduși din afară. Iar
cei care hotărâsc destinele
noastre au nevoie de păpuși
pe care să le poată manipula
după cum le este interesul. Cel
care ar avea bune intenții să
facă ceva pentru țară și nație
ar trebui să-și ia inima în dinți
și să se confrunte cu străinii. Ar
avea vreo șansă? Polonezii,
ungurii, cehii și slovacii au
demonstrat că se pot impune
cu decență și inteligență celor
de la Bruxelles și Washington
atunci când este vorba despre
propriul lor interes național.
Noi, cel puțin până în acest
moment, nu am dat semne că
ne-am gândi la așa ceva. Un
curent naționalist nu se mai
poate naște în România, pen-
tru că la noi, istoria a dovedit
că naționalismul a fost extrem-
ist, fie de dreapta, fie de
stânga. Un naționalism de
bună calitate, echilibrat, con-
structiv, interesat doar de
proiectarea și punerea în apli-
care a marilor proiecte strate-
gice pentru binele țării și al
națiunii, antrenând tot ce are
mai bun societatea, cu un lider
carismatic sprijinit de o elită
meritocratică, respectându-se
regulile democrației și
evitându-se războiul româno-
român nu se poate coagula la
ora actuală în România, pentru
că pe scena politică sunt
promovați, numiți în funcții
înalte, avansați și ținuți în
funcții – uneori cu forța – doar
cei care dovedesc supușenie
și ascultare față de cei care ne
conduc.

– Într-un interviu pe
care l-ați acordat în urmă cu
ceva timp unei publicații cen-
trale, și în care era vorba de-
spre „acoperiții” din mediul
politic românesc, făcându-se
trimitere la Ponta care era
acuzat în acest sens, dv.
spuneați, citez: „În 1997,
procurorul general al României
(Sorin Moisescu? – n.m.) a se-
lectat câţiva procurori tineri
care au absolvit facultatea, a

avut el criteriile lui, care urmau
să ancheteze o serie de
infracţiuni ce ţineau de securi-
tatea naţională. Era vorba de
anchetarea unor persoane
care lucrau în mediul extern,
lucrau în ambasade. Ştiu cu
siguranţă că lista cu procurori
a fost transmisă la SIE pentru
avizare. Cei de la SIE aveau
nevoie să ştie dacă respectivii
procurori sunt integri, dacă
corespund pentru respectivele
anchete. Pe parcursul an-
chetei, procurorii au dat o serie
de informaţii la SIE, pentru că
aşa era normal.” Despre
Ponta, în același context, ați
spus că putea fi cel mult un
„colaborator”. Pe mine și pe
mulți alții, cred eu, ne
interesează mai puțin dacă
Ponta a fost „colaborator” sau
„acoperit” – deși nu este în
regulă să avem acoperiți în
justiție, în mediul politic, etc. -,
iar în acest ultim caz, mi-ar
veni să râd dacă n-ar fi de-a
dreptul tragic…. Ce „acoperit”
ar putea fi acela care să fie atât
de ușor de deconspirat? Sau
să vină unul ca Turcescu și –
mânat de o „criză de
conștiință” – să se
autodemaște. Pe mine altceva
mă interesează…. La ce
infracțiuni care țineau de secu-
ritatea națională, vă referiți dv.?
Care a fost finalitatea 
acelor anchete? Fenomenul
infracțional – din cele spuse de
dv. în acel interviu – era destul
de amplu după câte se pare. În
parantează fie spus, e vorba
de Procurorul general Sorin
Moisescu, cumva?

– Era vorba de așa-
zisa „listă a lui Severin”, adică
un tabel cu agenți ai serviciilor
secrete străine infiltrați în min-
istere. Lista a fost întocmită de
serviciile secrete românești și
care aveau nevoie de un ordin
politic foarte clar pentru a se
putea lua o decizie și de a se
acționa în consecință. Adrian
Severin, ministrul de Exrerne
la acea dată, avea o listă
restrânsă cu cei bănuiți că ar fi
în legătură cu servicii de spi-
onaj străine fără aprobarea
autorităților statului român și
care își desfășurau activitatea
în ministerul pe care-l con-
ducea. Pe Severin l-a cam luat
gura pe dinainte. Cei de la SIE
au avut pretenția, corectă de
altfel, de a ști cine sunt cei care
vor fi în comisia de anchetă, ca
nu cumva să se trezească cu
vreun acoperit anchetat de
tinerii procurori „frumoși și
liberi”. S-a luat această
măsură, de a se apela la
procurori tineri, care n-au avut
nimic de-a face cu fostul PCR
sau UTC, ori cu procuratura
comunistă, tocmai  pentru a
avea credibilitate în fața occi-
dentalilor. La acea oră, Româ-
nia intrase deja în aria de
interes occidentală, accederea
în NATO și UE,  fiind de fapt
„obiectivul strategic fundamen-
tal al României”. Evident că an-
cheta nu s-a finalizat. De ce?
Pentru că mulți se așteptau să
dea peste agenți ai rușilor, și
pe care să-i demaște apoi în
presă. După scurt timp a fost
pusă „batista pe țambal”, cum
se spune pe aici, pe la noi.

După care Adrian Severin a
fost înlocuit din funcția de min-
istru de Externe cu Andrei
Pleșu (la 29 decembrie 1997).
Nici Sorin Moisescu,
procurorul general, proaspăt
numit în 1997 și care avusese
inițiativa constituirii comisiei de
anchetă formată din șapte
tineri procurori, printre care și
Victor Ponta,  nu a mai stat nici
el prea mult în funcție și în
1998 a fost promovat la Curtea
Supremă de Justiție.

– De ce s-a luat o ast-
fel de măsură, adică schim-
barea ministrului de Externe,
Adrian Severin, și întreruperea
anchetei, iar ulterior numirea
Procurorului general Sorin
Moisescu într-o altă funcție?

– Din punctul meu de
vedere, desigur istoria va con-
firma sau nu, cred că majori-
tatea celor aflați pe liste și
probabil depistați în anchetă
erau legături ale occidentalilor,
agenți de influență probabil,
recrutați după 1990. Așa s-ar
explica de ce occidentalii nu-l
prea agrează pe Ponta, pentru
că știe prea multe despre oa-
menii lor de influență. Și au
fost depistați pentru că erau „la
început de carieră”, adică nu
aveau experiență pe frontul se-
cret față de cârtițele sovieti-
cilor/rușilor reactivați înainte, în
timpul și după evenimentele
din decembrie 1989. Nu știu
dacă acesta a fost motivul sau
unul dintre motivele care au
stat la baza deciziei occiden-
talilor de a nu primi România în
NATO în 1997. Este vorba de-
spre sammitul NATO de la
Madrid, din 8-9 iulie 1997, la
care Ungaria și Polonia au fost
invitate să adere, în vreme ce
Cehia și România au fost
sărite. Pentru Cehia motivul a
fost clar și transparent. S-a in-
terpretat de către occidentali,
prezența la referendum a ce-
hilor sub 50 la sută, ca un
adevărat afront la adresa
NATO. Dar pentru România nu
s-a precizat nimic transparent.
Cert rămâne faptul că abia
după aceste evenimente, s-a
instalat la București NOS,
adică biroul de legătură cu
NATO, instituție care dă avize
cetățenilor români să lucreze
cu documente secrete, adică
acele celebre certificate de
confidențialitate acordate de
ORNISS, după verificări ale
SRI și SIE. Rețineți acest
amănunt foarte important.

– De fapt, domnule
Profesor, ce este acest Birou
NOS și cum lucrează el? Puteți
să ne explicați mai pe larg?

– Biroul NOS poate să
respingă propunerea care vine
de la SRI sau SIE și susținută
de ORNISS, dar fără să mo-
tiveze. Deci are posibilități de
informare, prin IU (Unitatea de
Informații a NATO) total diferite
față de serviciile de informații
românești. În termeni de spe-
cialitate se spune că utilizează
alte baza de date, adică rețele
de informare. Acest lucru a
rămas valabil și astăzi. Și ca să
revin la prima întrebare. Cred
că înțelegeți că scena politică
din România se va schimba
treptat, adică „pas cu pas”. Vor
apărea alți actori. Că vor fi mai

buni sau mai răi vom vedea.
Important este că toți vor avea
un element comun: avizul
NOS. Cine nu va avea avizul
NOS pentru clerence security
(certificatul de securitate) va fi
trecut pe lista corupților și, mai
devreme sau mai târziu, știm
cu toții ce va păți. Turcescu nu
a fost ofițer acoperit. A încercat
o mică stratagemă, bine jucată
dar prost regizată scenic și
deplorabilă la recuzită. Ceea
ce a arătat el public nu era un
act atestator al calității sale de
ofițer acoperit. Nici nu există în
practică așa ceva. De aici și
concluzia că atât el cât și cei
care l-au susținut au fost în re-
alitate niște clovni. Ofițerii
acoperiți nu se pot deconspira.
Isteria cu ofițerii acoperiți este
regizată foarte bine de
profesioniști în scopul că ar
mai putea să bage puțin frica
în oasele agenților ruși, foarte
bine infiltrați în mediile de in-
teres, și, vezi Doamne, că i-ar
face să fie mai reținuți, dacă nu
cumva chiar să-i întoarcă. E
clar, avem de-a face cu strate-
gii și jocuri operative pe termen
scurt, mediu și lung, poate
poate pică ceva. Așa este pe
frontul secret, niciodată pace,
mereu confruntare, iar
câteodată fratricidul este mai
dureros decât o victorie de
etapă din partea adversarului.

- Având în vedere re-
centele scandaluri politice ce l-
au avut în prim plan pe
Sebastian Ghiță și dezvăluirile
sale, „capetele” care au căzut,
precum și ușoara „șifonare” a
imaginii unor instituții, altfel
onorabile atâta timp cât au
acționat și vor acționa în cadrul
legal existent, când estimați că
am putea avea acel pachet de
legi ale siguranței naționale
care este atât de necesar?
Consider că decât un stat cu
tendințe autoritariste, e de
preferat un stat cu o
democrație imperfectă, dar
mereu perfectibilă, în care
separația puterilor în stat să fie
una reală, în care serviciile se-
crete să acționeze într-un
cadru legal, între niște limite
bine precizate, în conformitate
cu strategia națională de secu-
ritate și cu atribuții clare, pre-
cise, care să nu lase loc de
interpretări. 

- Cu pachetul de legi
privind securitatea națională
este deja o problemă politică.
Din câte știu eu, pachetul de
legi a fost elaborat la nivelul
anului 1997. Guvernarea
Alianței Civice l-a elaborat dar
nu a reușit să-l treacă prin Par-
lament. A promis dl. Traian
Băsescu de fiecare dată când
a candidat pentru funcția de
Președinte, că primul lucru pe
care-l va face, va fi să pro-
mulge legile securității, dar nici
domnia sa nu s-a ținut de cu-
vânt. A promis și dl. Klaus Io-
hannis. Au trecut mai bine de
doi ani și nimic. Din ce cauză
nu știm, dar putem comenta. 

- continuarea în pagina a 4 - a
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În primul rând, Legea
51/1991 privind siguranța
națională a României, care a în-
trat în vigoare la 29 iulie 1991,
deci înaintea Constituției demo-
cratice (21 noiembrie 1991) a
cunoscut o serie de modificări,
care au ținut cont de noile
realități și noul context de secu-
ritate al României după inte-
grarea în NATO și UE. La ora
actuală poartă numele de Legea
securității naționale, întrucât în
urma unei ordonanțe de guvern
din 18 martie 2014 - este vorba
despre guvernul Ponta - prin
care s-a înlocuit pur și simplu
cuvântul siguranță cu cel de se-
curitate. Nu s-a schimbat și
definiția prevăzută la art.1, după
cum era și normal. Care va să
zică, definiția funcțională în pe-
rioada 1991-2014 pentru
siguranța națională este identică
cu cea a securității naționale
după această dată și până în
prezent, când România este
membră NATO și UE. Mai mult,
Legea 14 privind organizarea și
activitatea SRI, în ciuda tuturor
actualizărilor de până acum,
rezultate din alte legi, continuă
să folosească noțiunea de
siguranță națională, care după
martie 2014 nu mai este
prevăzută de legea securității
naționale. Ori conducătorii
noștrii și-au pierdut mințile, ori
se întâmplă ceva ciudat pe
scena politică românească.
Prima tentație este să te
gândești dacă nu cumva, cuiva
nu-i priește termenul de securi-
tate națională. Și dacă nu-i
priește înseamnă că nu
avizează. Și de ce ar aviza,
atâta timp cât noțiuni precum
național, naționalism, interes
național sunt expresii „depășite
istoric” în plină eră a ideologiei
globaliste. Mai mult, atâta timp
cât există Strategie de securi-
tate a NATO, Strategie de secu-
ritate a UE, la ce ar mai fi nevoie
și de o Strategie de securitate
națională a României? Dacă nu
mai este nevoie de așa ceva,
atunci nici legea securității
naționale, ori pachetul de legi
pentru securitatea națională nu
se mai pot elabora. Rațiunea
unei legi, mai ales a unui pachet
de legi este să pună în practică
o strategie.

- Considerați că
evoluțiile politice din SUA vor
influența pozitiv și evoluțiile
politice - dar nu numai - din
România? 

- Personal cred că lu-
crurile vor putea fi dezmorțite și
în acest domeniu, o dată cu
modificările ce vor rezulta după
ce „valul Trump” va ajunge și pe
plaiurile mioritice. Principiul for-
mulat este „cine vrea apărare să
plătească”. Sună bine și ne dă
speranțe. Va fi o oportunitate și
pentru noi de a încerca să
„plătim” securitatea prin
inteligență și inițiativă în spiritul
interesului național conexat, fără
îndoială, la interesele în zonă
ale marelui aliat strategic. Când
eram mic, bunica îmi spunea că
speranța moare ultima. Nu sunt
convins că SRI-ul a încălcat
vreo lege. „Binomul” (SRI,
DNA), este o expresie ce a fost
folosită pentru prima dată într-un
document de analiză al SRI din
2014 și făcea referire la proto-
coalele de colaborare dintre

cele două instituții. În legea 14
de organizare și funcționare a
SRI, art. 14, este prevăzută ex-
pres posibilitatea de colaborae
cu mai multe instituții din Româ-
nia, inclusiv cu ministerul Public
„în scopul asigurării siguranței
naționale”. Iar faptul că CSAT a
hotărât că fenomenul „corupției
la nivel înalt” este o problemă de
securitate națională, la fel ca în
mai toate țările civilizate și cu o
democrație avansată, percepție
susținută de mai toți analiștii
prezenți la summiturile și sesiu-
nile de comunicări științifice, cel
puțin din ultimii zece ani, nu
înseamnă nimic alteva decât o
activitate în cadrul legii. Alta este
problema „Binomului”. Cei doi
șefi de instituții, Codruța Kovesi
și Florian Coldea au fost numiți
de fostul Președinte, Traian
Băsescu, după niște reguli doar
de domnia sa știute. Și dacă tot
i-a numit, le-a dat și niște ordine,
mai precis comenzi politice,
adică să-i „aranjeze” pe temuții
săi adversari politici. În limbajul
de specialitate se numește
„poliție politică represivă” atunci
când folosești instituțiile de forță
ale statului în lupta politică. E
greu să uităm replica lui Traian
Băsescu imediat după alegerea
sa ca Președinte în 2004, refer-
itor la fostul său contracanditat
la președinție: „Adriane nici nu
știi cât de mic ai început să fii”.
Și Adrian Năstase a fost con-
damnat și a făcut pușcărie, nu
prea mult, dar suficient ca
altădată să nu mai cuteze să-l
umilească cu erudiția sa pe Tra-
ian Băsescu. La fel și cu Dan
Voiculescu. Scenele înregistrate
cu mărturiile Băsescului despre
cum l-a condamnat
judecătoarea Camelia Bogdan
la 10 ani închisoare cu exe-
cutare pe Dan Voiculescu și
cum generalul Florian  Coldea,
șeful operativ al SRI, trăgea
„spectaculos concluziile”,
rămâne pentru istorie un docu-
ment antologic, o adevărată
frescă pentru scena politică
românească. Același Băsescu
perorează acum, pe la unele
posturi de televiziune, teza
halucinantă cum că abia după
2014, adică după ce nu a mai
fost Președinte, „binomul” înse-
tat de putere a transformat
România într-un „stat mafiot”.
Acesta este spectacolul penibil
oferit de scena noastră politică.
Una este să ai o viață politică
tumultoasă ca urmare a
confruntărilor de idei și alta e să
îți epuizezi resursele în comen-
tarii despre cât de rău este ad-
versarul politic.

- Da, într-adevăr, se
întâmplă lucruri bizare pe scena
politică românească, foarte dis-
cutabile din perspectivă
democratică, iar uneori de-a
dreptul contradictorii și contrari-
ante chiar. Cetățeanului de rând
bine educat, îi lasă un gust amar
și un sentiment de respingere,
iar la toate acestea se mai
adaugă și, uneori, anumite ges-
turi și imprecații rostite de
anumiți politicieni. Cum ați car-
acteriza această situație?

- Jignirile și expresiile
suburbane folosite nu numai de
fostul președinte Băsescu, vin
să tensioneze și mai mult scena
politică românească. Și exem-
plele sunt cu toptanul. Le-am
ales doar pe acestea pentru a
înțelege ridicolul în care se com-
place unul dintre cei care se

consideră „marele om politic”,
„animalul politic” „cu o vastă
experiență politică”, dar care nu
este în stare să precizeze nici
măcar un singur lucru bun făcut
în timpul celor zece ani de
președinție și pentru care
românii ar putea să se bucure și
să-l păstreze în sufletele lor ca
moștenire de la Băsescu. În
treacăt fie spus, de pe urma atât
de hulitului mareșal Ion An-
tonescu ne-a rămas totuși un
tezaur de 24 de tone de aur
rezultat din comerțul cu Germa-
nia, în timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial, lingouri de aur
contra grâne și petrol, ascuns în
primăvara lui 1944 și până în
1947 într-o grotă de lângă
mănăstirea Tismana. Recent,
prin strădania guvernatorului
Băncii Naționale, domnul Mugur
Isărescu, în grota de la Tismana
a fost organizat un muzeu. Locul
și împrejurimile mănăstirii
beneficiază și de un peisaj de
excepție, o adevărată „grădină a
Maicii Domnului”, după cum s-a
exprimat regretatul Papă Ioan
Paul al II, când ne-a vizitat țara.
Acel loc te face să reflectezi
mult mai profund la istorie și la
cine sunt adevărații eroi ai nea-
mului. De pe urma dl. Băsescu
ce ne-a rămas? Toată lumea
știe ce... salarii micșorate cu 25
la sută și pensii micșorate cu 15
la sută, o adevărată „curbă de
sacrificiu” inutilă. În schimb, se
laudă că el a respectat
Constituția, ceea ce ar trebui să
facă și oamenii politici, dar și
instituțiile de forță, uitând prob-
abil că a fost suspendat de două
ori, tocmai pentru că a încălcat
legea fundamentală. Iar dacă
îndrăznește cineva să-i aducă
aminte de propriile fapte se în-
furie, împroșcă cu noroi în
dreapta și în stânga, etalându-și
de fapt ceea ce știe mai bine,
adică ignoranța care, însoțită de
jigniri, îl face să se confunde cu
mitocanii de rând. Pe Liviu
Dragnea, șeful partidului de
guvernământ, PSD, l-a gratulat
mai deunăzi, pe un post de tele-
viziune și la o oră de maximă
audiență, cu termenul de
„panaramă”, ceea ce dovedește
că fostul președinte nu mai are
proprietatea termenilor și nu se
mai poate abține. L a
rândul lui, actualul Președinte
Klaus Iohannis pretinde că
respectă Constituția, care la ar-
ticolul 80 îl obligă să joace rol de
„mediator între puterile statului
precum și între acestea și soci-
etate”. Ori, domnia sa ce face?
Merge în mijlocul unei
demonstrații „spontane”, fără
atorizație, care ulterior s-a pre-
lungit aproape două săptămâni,
tot fără autorizație, dar cu o
coregrafie care l-ar fi făcut chiar
și pe Ceaușescu să fie invidios,
pentru a protesta contra guver-
nului, pe care-l numise el, Io-
hannis, Președintele, cu câteva
zile înainte. Apoi se deplasează
la Bruxelles pentru a face
declarații oficioase în urma
cărora imaginea țării a avut grav
de suferit.

- De la limbaj suburban
s-a trecut uneori la amenințări
mai mult sau mai puțin voalate.
Avem exemple..... Or, de aici și
până la fapte nu e decât un pas.
Acel „pas” s-a făcut, știm câteva
cazuri, le-ați evidențiat foarte
bine dv., dar se pot întâmpla lu-
cruri și mai grave. Scena politică
actuală, în opinia mea, este un

circ perpetuu și creează impre-
sia de neseriozitate ceea ce, la
nivelul percepției publice in-
terne, dar și internaționale
aduce mari deservicii României
ca stat. Cum ați comenta
această stare de fapt?

- A cere unui istoric să
vorbească despre scena politică
actuală românească, înseamnă
a-i cere să-ți descrie penibilul.
Revin la prima dumneavoastră
întrebare cu un aspect care cred
că nu merită să fie trecut cu ved-
erea. Este vorba despre
comparația ca metodă în studiul
istoriei. Se pot face evident
comparații în studiul istoriei, sau
mai bine-zis pentru înțelegerea
corectă a istoriei. Din punctul
meu de vedere cred că se poate
compara, dar nu se poate
asemăna scena politică
românească postdecembristă
cu perioada interbelică. Cu toate
poticnirile, promisiunile neono-
rate, discursurile naționaliste
înflăcărate dar lipsite de
eficiență economică sau în
planul creșterii nivelului de trai al
majorității populației, scena
politică românească de după
decembrie 1989 are totuși mer-
itul că nu a înregistrat nici o
execuție politică, în sens de
eliminare fizică, cel puțin
deocamdată. În schimb, în pe-
rioada interbelică au fost comise
crime politice, adevărate acte de
terorism, fiind executați de către
extremiști legionari nu mai puțin
de patru foști prim-miniștri, din-
tre care doi în funcție (I.G. Duca
– la 29 decembrie 1939 - și Ar-
mand Călinescu – la 20 sep-
tembrie 1939), ceilalți doi, au
fost Nicolae Iorga asasinat la
Strejnic și Gheorghe Argeșeanu
asasinat la Jilava, ambii în
noaptea de 26-27 noiembrie
1940. Extremiștii comuniști au
pus o bombă la Senat, iar în
urma exploziei au murit trei sen-
atori, iar alți 13 au fost grav
răniți. Este vorba despre un
eveniment petrecut la 9 decem-
brie 1920, iar teroriștii au fost
Max Goldstein, Saul Osias,
Leon Liechtblau și Alexandru
Constantinescu. Manualele de
istorie nu consemnează acest
eveniment, deși la momentul
acela întreaga Europă a fost
zguduită la aflarea veștilor din
capitala României. Și unii se mai
întreagă cu naivitate de ce anti-
semitismul interbelic din Româ-
nia se confundă cu
anticomunismul. Un alt extrem-
ist comunist, Alexandru Mihail,
la 5 aprilie 1936, a pregătit
patru bombe care urmau a fi
plasate la Palatul Culturii din
Tîrgu Mureș, acolo unde se
defășura Congresul Studenților
Creștini. Intenția era de a desta-
biliza întreaga țară. Doar vigileța
organelor de Siguranță a făcut
ca nenorocirea să nu se
producă. Când trec astăzi pe
lângă această clădire
majestoasă, care arată ca un
giuvaier arhitectonic după
restaurare și amintindu-mi de ce
era să se întâmple cu ea, mă
cuprind imediat frisoanele. Tot în
perioada interbelică s-a manife-
stat în România și terorismul de
stat. Din ordinul Regelui Carol al
II-lea a fost asasinat căpitanul
mișcării legionare Corneiu Zelea
Codreanu, aspect consemnat
cu franchețe de Armand
Călinescu în Memoriile sale.
Același Carol al II-lea a ordonat
asasinarea în masă și fără

judecată a câtorva sute de le-
gionari, ca represalii după
asasinarea primului-ministru,
Călinescu. Sistemul democratic
interbelic a eșuat lamentabil
după abia două decenii. La 10
februarie 1938 a fost
suspendată Constituția din
1923, fiind înlocuită cu o nouă
Constituție care acorda regelui
Carol al II-lea puteri depline.

- Facem mare caz -
doar la nivel formal consider eu,
pentru că în realitate lucrurile
stau altfel - de articolul 1 din
Constituție. De fapt, cât de „su-
veran și independent” mai este
statul român azi, dacă ar fi să-l
comparăm cu cel interbelic?  

- Desigur, în perioada
interbelică scena politică
românească a cunoscut și
câteva raze de soare. În primul
rând, a avut privilegiul de a se
bucura de erudiția și rafinamen-
tul lui Nicolae Titulescu, ales de
două ori la rând, în 1929 și
1930, președinte al Ligii
Națiunilor. Și tot în perioada
interbelică doctrina politică a ne-
oliberalismului românesc insista
pe protecționismul față de capi-
talul românesc. Acestuia i se
acorda 51 la sută ca pondere în
economia națională, față de 49
la sută cât se acorda capitalului
străin. Ce se întâmplă în ziua de
azi ne este aproape rușine să
consemnăm. „Economia
României” este în procent de 85
la sută în mâinile
transnaționalelor, iar pământul
arabil în proporție de 40 la sută.
Cred că se înțelege acum de ce
am folosit ghilimelele. Deosebir-
ile față de lumea de azi fiind ev-
idente, comentariile nu-și mai au
rostul. Iată doar câteva exemple
care demonstrează că „urâtul in-
terbelic” nu se compară cu „urâ-
tul postdecembrist”, dar nici
realizările. Și pentru că discuția
noastră se axează și pe teme de
securitate, cred că ar merita
menționat și un alt aspect.
Bunăoară, pe actuala scenă
politică românească nu are încă
șansa, dar nici perspective nu
sunt, să apară și să se afirme un
diplomat de talia lui Nicolae Tit-
ulescu, cel care alături de min-
istrul de Externe al Franței,
Louis Barthou era creator și
propovăduitor al doctrinei
„securității colective”. La rândul
lui, marele istoric Gheorghe
Brătianu, și el om politic de vârf,
concepea în studiile sale
geopolitice faptul că spațiul de
securitate a unei țări nu se re-
duce la teritoriu, el depinzând
atât de zonele limitrofe de in-
teres ecomonic, dar și de
tratatele internaționale la care
este parte și prin care se per-
mite accesul la acele zone
și/sau la relații directe cu aliații
strategici. Iar acum nu numai
că-i ignorăm pe acești mari oa-
meni politici care gândeau pen-
tru binele umanității și elaborau
doctrine de securitate universal
valabile, dar nici măcar nu sun-
tem în stare, timp de două
decenii, să trecem prin Parla-
ment un pachet de legi privind
securitatea națională. Nu cumva
doctrina titulesciană a
„securității colective” stă la baza
Alianței Atlanticului de Nord de
astăzi? Da, știu, adevărul istoric
ne doare, mai ales atunci când
este rostit franc și cu obiectivi-
tate.
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Ghimpele Națiunii

Oaia e?! Aia e!…Oaia e?! Aia e!…

Cezar Adonis
Mihalache

SSă ajungi să te
fălești, ca neam, ca țară, cu
o oaie, asta ar fi chiar de
bocet! Nu de baladă… Să
faci transhumanța (politică!)
de la simbolul înaintașilor,
lupul dacic (ce am fost, ce
am ajuns?!), la o oaie, even-
tual ca marcă autohtonă 
a garanției cumințeniei
generațiilor prezente și, mai
ales, viitoare, ar fi chiar
mesajul de epifanie a 23 de
milioane de „mioare”… Să
propui cel mai nefericit
rumegător să „vorbească”
despre ceea ce reprezintă
țara ta, despre ceea ce ne
reprezintă pe noi, despre
ceea ce, în cele din urmă,
reprezentăm noi, ar trebui
să-l facă pe inițiatorul prop-
unerii, zis și ministru!, să
urmeze el soarta baciului.

Ori măcar să-l
mânce câinii pe cel ce, de
acolo, de sus, a putut să
gândească așa ceva! Pen-
tru că nu a făcut-o dintr-o
admirație a versificației
baladei, ci dintr-o supra-
punere simbolistică a imag-
inii a ceea ce suntem noi în
ochii șacalilor ce ne
guvernează. „Mioare” bune

de muls, de „jumulit” (nu de
jupuit, că doar trebuie să
mai vină și data viitoare să-
și ia dijma de vlădici!), bine
așezați și cuminți la locurile
noastre. În țarcurile potrivite
de ei, acolo, în vântul și
ploaia sărăciei și
subzistenței, pentru a nu ne
inspira, cumva, postura de
lupi ori zimbrii!

De fapt, se lucrează
din plin la inocularea „nevol-

niciei” noastre continue.
Veșnice dacă se poate. La
perpetuarea spiritului de
turmă cuminte și, mai ales,
a nevoii noastre continue,
singura „continuitate” pe

care o vor guvernanții noștri
ca punte între reperele de-
veniri noastre, de a avea în
fruntea „turmei” un baci
ocârmuitor.

Da, o fi poetic, atâta
câtă poezie poți desluși la
personajele penibile, ridi-
cole, dar infatuate în
aroganță și agramatism,
care ne conduc, să vezi
oaia drept „o statuie vie”.
Dar oaia, tot oaie rămâne!

La fel de statuie în soarta ei
nefericită. Aceea a unei con-
tinue așteptări.

Și nu este nici
măcar de râs… Pentru că
jignirea este cu mult dincolo

de orice budată neinspirată.
Chiar dacă guvernarea în
sine este o neinspirată
glumă, efectele ei sunt mai
tăioase decât foarfecele de
„căprit” țara. Nici măcar
asociațiile din domeniul do-
bitoacelor lânoase nu au
pus oaia ca „blazon”. Au
găsit măcar o cornută mai
reprezentativă. Pentru că,
da, oaia e oaie iar gândul,
oricum l-ai pitroci, tot acolo
te duce. Nu găsești oaia
brodată nici măcar pe ițarii
ciobanilor. Poate doar ca
„lae”. Și nici măcar de col-
orat prin cărticelele copiilor
nu o prea afli. E drept, acci-
dental, vezi trei exemplare
într-o stemă de județ (să fie
de mirare unde?!)…

Or, cum să pui așa
ceva pe post de „flamură”
națională? Fie și la nivel de
reprezentare turistică. Cum
să te duci la poarta Europei,
după bani, cu o țiplă având
ca antet o… oaie?!

Sigur, un adevăr
amar există în propunerea
ministrului turismului, zis și
Mircea Dobre, un tip „isteț”
precum oaia pe zăduf, care
vrea pară-se să facă laie
imaginea turistica a țării.
Pentru că despre un
blestem mioritic este vorba
când pădurile sunt rase, iar

pământurile o iau din loc.
Dar de ce nu un

brand cu o oaie având scris
un „1984” în frunte?!…  Sau
PSD?… Că tot aia e: o lae!

Vai de tine popor ce
te lași cârmuit de o mână de
rumegătoare cu aere de
baci… Ori vorba oiței-mas-
cote de pe TVR ul de mai
ieri („Pufulica”, devenită
„Pufulița”, decedată însă
înainte de zăpada mieilor):
„verde crud, verde crud,
mugur alb și roz și pur..”.

P.S.:

Nu ni se potrivea
oaia ca brand nici măcar
când aveam în fruntea tre-
burilor ditamai „cârlanul”!
Dar acum, când la bucate
sunt doar niște viței ce par a
suferi de orbul găinilor?…
Sau o fi și ăsta vreun brand
sub „acoperire”… Cu oița,
eufemismul delaționistului
bine intenționat?!…

●
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Aurel I.
Rogojan

TTot mai multe minţi
lucide şi voci respectate 
în agora comunităţilor
transilvănene ne alertează,
când cu speranţa înţelegerii
pericolului, când cu
deznădejdea răului deja
făcut, că România se
prăbuşeşte sub loviturile
marilor trădări. Ale trădărilor
de Ţară şi ale trădărilor de
Patrie. Căci nu este una şi
aceeaşi crima de înaltă
trădare. Patria ne este
leagănul străbun al
plămădirii, spaţiul etnico-is-
toric al neamurilor din care
descindem, delimitat de
grupurile etnice congenere,
rămase că străjeri ai patriei
în părţile cele mai de vest,
est, sud şi nord ale expansi-
unilor iliro-tracice, anterioare
marii colonizări elenistice.

Este o realitate
geopolitică imuabilă, ţările nu
mai sunt de mult corespon-
dentul vechilor patrii, ci
spaţiul geografic în care
popoarele şi-au edificat
statalitatea şi posedă un ter-
itoriu delimitat de „graniţe
naţionale“. Drept urmare,
părţi din patriile multor
popoare sunt astăzi în lim-
itele teritoriilor altor ţări.

Cam acesta este
rezumatul lecţiei de istorie,
de care guvernele postde-
cembriste ale României au

refuzat să ţină seama.
Când mi-a fost dat să

văd ce intenţii are Guvernul
României, prin Departamen-
tul Românilor de Pretutin-
deni, în legătură cu Patria,
am realizat de ce este
trădată Ţara. În perioada
interbelică, congenerii noştri
din ex-Iugoslavia aveau
peste 130 de biserici şi 50 de
şcoli. În Evul Mediu, domnii
pământeni, în spiritul
tradiţiilor basileilor Constan-
tinopolului, au ridicat biserici
şi mănăstiri pentru nu-
meroasele comunităţi
româneşti din sudul Dunării.
Azi nu-ţi trebuie nici degetele
unei mâini ca să numeri bis-
ericile şi şcolile româneşti din
întreg Balcaniul, aproape in-
tegral românesc înaintea in-
vaziei slave. Bisericile şi
mănăstirile ridicate în sudul
Dunării de Basarab I Înte-
meietorul şi urmaşii săi pe
Tronul Ţării Româneşti au
fost în vreme simboluri ale
rezistenţei creştin-ortodoxe
faţă de expansiunea
otomană. Toate au fost tre-
cute în proprietatea lor de
către „bisericile naţionale“.
Este numai un aspect al
dramei românismului sud-
dunărean…

O întrebare şi un
răspuns:- Românii din sudul
Dunării sunt încă o
necunoscută în patria lor de
obârşie, România?- Cred că
politicienilor români le e frică
de românii din sudul Dunării.

Răspunsul îi aparţine
domnului Cristea Sandu
Timoc, secretarul general al
Astrei Române pentru Banat,
Valea Timocului şi Românii
de Pretutindeni.

La venerabila etate
de 96 de ani, apostolul
cauzei românilor din sud-
vestul dunărean a răspuns
politicos şi reticent, deoarece
frica politicienilor români nu
este decât conştientizarea
unei trădări a Patriei.

Când conducătorii
altor popoare, în speţă cel
ungar şi german, vin 
şi revendică României
proprietăţi din teritoriul ei in-
alienabil, pe care tratatele
internaţionale de după
Primul şi Al Doilea Război
Mondial le-au atribuit, în con-
formitate cu dreptul
internaţional, poporului şi
statului român, iar un imberb
şi incult prim-ministru le sat-
isface cu inconştienţă
criminală cererilerevanşarde,
este fără de tăgadă că
acesta, aşa cum nu ştie ce
este Patria, trădează Ţara.

Aşa ni se spune că a
făcut Victor Ponta, în schim-
bul primirii cu onoruri militare
la Berlin… Circa 30 la sută
din vechile centre istorice
transilvănene, confiscate de
la Grupul Etnic German, prin
efectele tratatelor
internaţionale, Ponta le-a
promis unor „urmaşi“ ai…
criminalilor de război
hitlerişti.

Aşa au făcut Călin
Popescu Tăriceanu şi min-
istrul de Externe Mihai
Răzvan Ungureanu, care,
imitaţi de Victor Ponta, în
schimbul intrării în graţiile
hungarismului revanşard, in-
amicul milenar al poporului
român, au acceptat, în
aceeaşi manieră,
„retrocedări“ de proprietăţi,
conform cadastrului de la în-
ceputul secolului al XVIII-lea,
în favoarea urmaşilor crimi-
nalilor de război hortyști.

Ce ar trebui să ştie
prim-ministrul?

Că, după Primul
Război Mondial, statul
român i-a despăgubit pe cei
care au părăsit teritoriile cu-
venite istoric şi de drept
României, abandonându-și
proprietăţile.

Că, în următorul
deceniu, în Transilvania
unită cu România, industriile,
transporturile, comerţul şi
băncile au cunoscut o dez-
voltare impetuoasă, iar leul
românesc a devenit o
monedă convertibilă, con-
curând cu cele mai puternice
monede europene.

Că, în urma rapturilor
teritoriale din anul 1940,
foştii proprietari despăgubiţi
şi-au redobândit, prin forţa
ocupaţiei militare, averile
abandonate şi multiplicate,
fără a dezdăuna cu ceva
statul român ori acționarii
prejudiciaţi.

Că, prin legile im-

puse de tratatele de pace
postbelice, grupurile etnice
germane şi maghiare, dată
fiindu-le responsabilitatea
stabilită, conform Dreptului
Internaţional, au fost obligate
la suportarea daunelor de
război. Că una dintre
condiţiile restabilirii şi
normalizării relațiilor politico-
diplomatice ale României cu
puterile occidentale, în anii
’60-’70, a fost despăgubirea
proprietarilor prejudiciaţi de
naţionalizarea de acum 65
de ani.

Aşadar, popor
român, de câte ori plăteşti
trădarea celor aleşi să-ţi
apere drepturile şi să-ţi
împlinească prosperitatea?

Să le învederăm mai
sus numiţilor că dacă ar fi să
le găsim locul în istoria
României, ei ar urma în şirul
nedemnilor condamnaţi, în
numele legii, pentru trădare
de Ţară, iar în numele
strămoşilor, pentru uitare de
Patrie.

●


