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„Încrederea înfloreşte în inimile
mari.” 

- Vasile Alecsandri

Informație, opinie și atitudine publicistică

Anti-românismul deșănțat al Anti-românismul deșănțat al 
penibilului cuib evreiesc Sh...penibilului cuib evreiesc Sh...

Cezar Adonis
Mihalache

NNu o fi Parlamentul
României exponent al
democrației noastre, dar,
deocamdată, atât avem…
Sau mai avem… La atât se
rezumă astăzi vocea
poporului… Aici mai pot fi
azvârlite șarje, replici și
opinii… Aici mai pot fi rostite
toate acele adevăruri pe
care, oriunde în altă parte,
veneticii și cozile lor de
topor ni le impută, nu doar
ca naționalisme (de „dânșii”
nedorite), nu doar inserții de
patriotism virulent (!), ci de-a
dreptul dovezi ale extremis-
mului, anti-semitismului și
raso(!)-xenofobiei noastre…

Până acum, cel
puțin, tribuna parlamentului
părea, uneori poate și era,
un garant al libertății, nu
chiar de exprimare (liberă
exprimare), ci de opinare.
Pentru că libertate de expri-
mare a fost meșteșugită în
timp cu masca libertății de
opinare. De a avea opinii,
cât mai restrâns exprimate,
ca influență și notorietate…
Și chiar dacă tribuna aleșilor
nu putea fi considerată un
vector media, adesea nici
măcar o sursă „pe surse”
pentru mass-media, măcar
acolo mai exista șansa
răbufnirii unor voci…

Dar strivirea libertății
de exprimare se întoarce
acum împotriva forului care
a avut practic cea mai mare
libertate de exprimare. Și nu
este vorba că i se întoarce
împotrivă pentru că a girat,
fie și prin neasumarea unor
luării de poziții, feluritele at-
acuri la adresa presei, prin
avansarea în cei treizeci de
ani de democrație a zeci de
proiecte vizând limitarea
presei ori adoptare unor
proiecte de control coercitiv
prin norme de defăimare și
de stabilire a unor măsuri
„potrivite” (normarea non
delictului de opinie prin știri
obligatoriu pozitive), ci pen-
tru că a acceptat un fetiș
pentru propria-i exprimare
de la nivelul unei tribuni pe
care niciodată nu protejat-o
de umorile atacatorilor
libertăților noastre.

Parlamentarii s-au
pus ei la adăpost de
răspunderile discursurilor
lor, prin inventarea dreptului
de a avea, doar pentru sine,

o zonă de exprimare
p a r l a m e n t a r ă :
Independența opiniilor.
Practic imunitatea pentru
orice afirmație, prin invo-
carea garantării libertăţii de
gândire. Adică, protejarea
propriilor interese, inclusiv
acelea de a nu fi târâți prin
tribunale pentru opiniile ex-
primate, opinii translatate
dinspre libertatea de expri-
mare, rezervată muritorilor,
spre o libertatea de gândire,
definită prin statul alesului.

Dincolo de Parla-
mentul României există însă
o instituție mai vocală…
Acum, mai vocală, dar
mâine-poimâine probabil și
cu o intervenție coercitivă…
Și nu doar la nivel de cu-
tume și norme…

Institutul Sh pentru
studierea holocaustului.
Penibil, și ca organism, dar
și prin inventatul obiect de
activitate. Un institut care,
savurându-și prima victimă
al noului tip de torționarism
(având ca obiect de „lucru”
aceeași victimă, poporul
român), prin condamnarea
publicistului Vasile Zărnescu
pentru scrierile sale
„negaționiste”, și-a permis
acum un atac și la adresa
forului național, cerând Par-
lamentului eliminarea dis-
cursurilor de o anumită
factură. Acele poziții sufi-
cient de nepotrivite în anal-
iza Sh pentru ca „asemenea
opinii de la tribuna
democrației românești să
înceteze”… Și am spune că
institul a opinat, dar violența
prin care tribunei
democrației românești (sic!)
i s-a cerut să înceteze, prac-
tic, cu exprimările libere,
denotă cretinismul „sh” -ului
de tip… nou.

Și nu mai contează
ce a determinat institutul Sh
să aibă o asemenea reacție
violentă. Faptul că acesta
dă cu pumnul chiar în 
ceea ce singur numește

tribuna democrației
românești, sigur, nu a
libertății, căci delimitarea,
decuparea, deconturarea
formei democrației de fon-
dul libertăților, de orice fel,
inclusiv a celor de expri-
mare, de opinare, și dacă
am merge pe definiția statu-
tului discursului parlamen-
tar, de gândire, reprezintă
punctul toxic în care am fost
aduși.

Esența atacului unui

institut ce poate supura prin
sine, prin măduva-i otrăvită,
chiar anti-semitism, îl
reprezintă extirparea
libertăților de exprimare. Nu
controlul, nu restrângerea,
nu limitarea la ceea ce,
probabil, ar trebui să-i
cerem să ne definească în
noile norme comportamen-
tale, ca posibilități și putințe
de exprimare.

În esență, atacul in-
stitutului Sh vizează istoria,
valorile și cultura națională.
Cultura istorică și patriotică,
valorile și valențele unei
generații ce s-a sacrificat
pentru ca noi, astăzi, să
avem acel ceva ce, pe zi ce
trece, ni se sugerează că nu
mai reprezintă un drept
garantat.

Și am putea spune
că institutul Sh a  comis-o
rău de tot. Că s-a făcut de
râs și ar trebui, nu doar să-și
toarne cenușă în cap, ci să-
și facă o circumcizie de sine
din pata de umoare cu apetit
de rescriere a istoriei.

Institutul Sh a sărit
cu bocancii pe tribuna
democrației deranjat de dis-
cursul omagial al unui parla-
mentar (filosoful Sorin
Lavric) la adresa lui Valeriu
Gafencu. Reproșând însă,
cu o autosuficiență chiar (o
autosuficiență tâmpă, nu
doar obtuză), numirea aces-
tuia, ca dovadă a promovării
legionarismului, ca „sfânt al
închisorilor”, incultura Sh s-
a lovit nu doar de penibila
față de dos istoric răsucit,
contra istoriei, contra cul-
turii, contra bunului simț și a
însăși naturii (umane), ci de
lipsa crasă de cunoaștere.
Pentru că numirea lui Va-
leriu Gafencu în panteonul
încă nescris al naționaliștilor
ca „sfânt al închisorilor” a
fost făcută de Nicolae Stein-
hardt. Or, iată cum un cuib
de evrei, încâlciți în propriile
colțuri (nici măcar șase!),
acuză un alt evreu pentru
omagierea unui român,
poate și pentru lumina de
cunoaștere pe care acesta a
lăsat-o asupra unui popor
pe care l-a iubit și l-a re-
spectat.

Da, și evreii au
uscăturile lor. Care scot fum
chiar și fără foc…

●

Politica externă a lui Klaus IoPolitica externă a lui Klaus Io--
hannis şi a lui Florin Cîţuhannis şi a lui Florin Cîţu

Petru
Romoșan

RRomânia, preşedintele
Klaus Iohannis (el are preroga-
tiva constituţională), prim-min-
istrul Florin Cîţu, ministrul de
Externe Bogdan Aurescu au
rechemat 23 de ambasadori (de
la Berlin, Washington, Viena,
Berna, Varşovia, Vatican,
Tokyo, Pretoria, Seul, Astana
etc.), asta după ce Klaus Iohan-
nis rechemase la finele anului
trecut alţi 26 de ambasadori
(Moscova, Budapesta, Londra,
New Delhi, Ottawa etc.). Deja în
2016 Iohannis rechemase de la
post peste 30 de ambasadori
din cei vreo 100 câţi avem (cu
consulate şi organizaţii
internaţionale cu tot). Practicile
sunt cunoscute: „În momentul
în care informaţia a apărut în
presă, direcţiile de resort din
MAE nici măcar nu fuseseră
anunţate despre deciziile
preşedintelui. Singura comuni-
care pe care unii ambasadori
au avut-o între momentul
difuzării informaţiei în presă şi
întoarcerea acasă a fost docu-
mentul administrativ prin care
era anunţată data-limită a
revenirii în ţară. Nu a existat
nicio comunicare cu instituţia
Preşedintelui României”. Încă
un heirup sau două şi îi
recheamă stahanovist pe toţi.
La urma urmei, de ce avem în
2021 atâţia ambasadori şi atâţia
diplomaţi? Dacă tot nu mai
avem nici o politică externă, de
ce mai întreţinem atâtea am-
basade inutile? Şi de ce avem
un minister de Externe
supraponderal? La fel cum
avem şi servicii secrete
supranumerice, pe lângă un
minister de Interne mamut? Şi,
desigur, avem şi cei mai mulţi
generali din Europa, dacă nu
cumva din lume. Un stat obez
pe umerii unei populaţii sărace
şi care nu face decât să se
împuţineze. Mai ales prin emi-
grare în masă. Cifrele reale nu
sunt cunoscute pentru că ul-
timul recensământ a fost un
rateu jalnic, ruşinos. E limpede
însă că listele electorale sunt
mult mai bogate decât realitatea
din teren. Se trăieşte bine în
ambasadele României? Se
trăieşte excelent, mai ales când
nu ai mai nimic de făcut. Mese,
cocteiluri, întâlniri fantomatice.
Dar secretul vieţii în ambasade
e bine păstrat. Nu trebuie vorbit
despre asemenea lucruri. Câţi
dintre ambasadorii şi diplomaţii
noştri se pricep la economie şi
comerţ (dincolo de diplome du-
bioase) şi ce beneficii aduc ei
ţării care-i întreţine gras până la
moarte? România nu mai are o
adevărată politică externă de pe
vremea lui Nicolae Titulescu
(înainte de 1940), pe care-l tot

pomenim, dar Ministerul de Ex-
terne şi ambasadele nu au făcut
decât să crească şi să
înflorească, după binecunos-
cutele legi cancerigene ale or-
ganismelor birocratice. Pe când
o discuţie deschisă şi sinceră
despre politica externă a
României? Şi, în particular, care
e politica externă a lui Klaus Io-
hannis alta decât cea de numiri
şi rechemări? Klaus Iohannis e
„cuierul”, „ficusul” cui? Al SIE
sau al unei puteri străine? E la
fel de consistentă politica
externă a aceluiaşi Klaus Io-
hannis ca politica internă pe
care o cunosc deja bine toţi
românii? Interesează doar
rotirea „cadrelor” între Berlin,
Washington, Viena, Paris, SRI,
SIE, Londra, postul de ministru
de Externe, sau ar trebui să
avem şi nişte rapoarte de activ-
itate, nişte justificări ale cheltuirii
banilor publici? Ambasadele
României ar trebui să lucreze şi
pentru România, pe lângă aju-
torul „graţios” acordat partener-
ilor noştri mai mari? Nu ar trebui
comasate în continuare am-
basade care nu ne mai sunt de
nici un folos economic? Pentru
că de vreun interes politic nu
mai poate fi vorba, suntem în
UE şi în NATO, şi politica
noastră externă o decid alţii
pentru noi. Cât de gravă e de-
profesionalizarea care a lovit
ministerul de Externe în ultimii
30 de ani capitalişti? S-a schim-
bat ceva de pe vremea Uniunii
Sovietice frăţeşti în afară de
schimbarea taberei? Dacă le
citeşti CV-urile măreţilor noştri
ambasadori, în frunte cu actu-
alul lor ministru, te cruceşti de
câte titluri, doctorate, diplome
(unele false?) au onorabilii. De
ce atunci nu avem nici o ştire
despre activitatea lor
(economică în primul rând!), ca
să nu mai vorbim iarăşi de polit-
ica externă a ţării noastre? De
ce sunt ei atât de absenţi în
afara momentelor festive (spe-
cialitatea casei), atât de nuli? În
cap cu preşedintele şi cu prim-
ministrul lor, fireşte. Acum, când
lumea se schimbă brutal, noi,
românii, dintre ultimii veniţi în
NATO şi în UE, avem dreptul să
ne punem şi nişte întrebări în
legătură cu aceste minunate
asocieri? Sau doar Statul Pro-
fund, moştenit de la asocierea
forţată cu sovieticii, şi-a salvat
pielea prin integrarea în NATO
şi în UE, şi asta ar trebui să-i
mulţumească pe toţi urmaşii
daco-romanilor, ai lui Attila şi ai
Sf. Ştefan, şi ai numeroasei
minorităţi rome? Pe scurt, ştie
cineva în România care e polit-
ica externă a lui Klaus Iohannis
şi a lui Florin Cîţu? Poate avem
dreptul să aflăm şi noi. 

●
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Băsescu a rămas în bătaia vântului?Băsescu a rămas în bătaia vântului?

Ion
Coja

EElena Udrea și
Ioana Băsescu sunt ultimele
victime ale lui Traian
Băsescu. Au stat prea
aproape de un infractor care
s-a dedat la orice, inclusiv la
crimă, ca să-și atingă
nevrednicul țel: putere și
bogăție cât încape! Din mo-
tive necunoscute, lucrurile
intră în normal și Băsescu
se pare că a rămas fără
susținătorii mari și neștiuți,
atot puternici, care i-au per-
mis până acum să-și facă
de cap, sfidând orice idee
de legalitate și de bun simț!

Da, pentru ca as-
censiunea lui Băsescu să
nu fie blocată, susținătorii
săi, adică echipa sa de
intervenție, a recurs și la
crimă: așa a murit bietul
Mihai Erbașu, cel care a
apărut la Dan Diaconescu
cu dezvăluiri grave la
adresa primarului Capitalei,
numitul Traian Băsescu, și
care urma pe post să revină
peste două zile cu alte
dezvăluiri, mai grave. Cel
puțin așa a promis pe micul
ecran Erbașu însuși. A doua
zi însă, Mihai Erbașu a fost
găsit mort în piscina fără
apă, unde anchetatorii au
găsit motive să claseze

crima ca sinucidere.
De unde avea atâta

putere Traian Băsescu să
impună procurorilor și
justiției un asemena abuz?!
De unde atâta putere să se
ajungă la crimă numai ca
ascensiunea psihopatului
să nu fie blocată?! Ce in-
terese atât de mari și ale cui
le-a servit Băsescu în
funcțiile publice pe care le-a
deținut sau urma să le
dețină?!

După câte mi-aduc
aminte o acuzație de crimă i
s-a adus și de Vadim în
„România Mare”, crimă din
anii de dinainte de 1990,
petrecuți la Constanța!
Subiectul ar trebui reluat!

Se pare că nu mai
avem de ce ne teme de put-

erea ocultă a infractorului!
Cei ce l-au încurajat la rele
l-au lăsat din brațe, va trebui
să dea socoteală pentru
isprăvile sale! În 2009, când
am încercat să candidez la
preșidenția României, am
fost blocat de indivizi din
echipa Băsescului, cu funcții
în servicii. Nu-mi dau
seama dacă Băsescu a știut
cum m-au lucrat
subordonații săi. Am recla-
mat de mai multe ori la

Procuratura Generală și la
cea Militară fără nici un
ecou, fără nici o urmare. Nu
speram să câștig eu
competiția electorală, dar
mă simțeam în stare să
opresc ascensiunea odiosu-
lui personaj. Nota  bene: ni-
meni în presă nu a

reacționat la reclamațiile
mele!

…Păcat de cele
două femei, victime colat-
erale ale balaurului.
Apropierea de Băsescu le-a
fost fatală. Le compătimesc
sincer. Nu știu ce acuzații li
se aduc, dar nu este exclus
ca totul să li se tragă de la
mai sus numitul! Așa cum
Băsescu a inventat vinovați
cu ajutorul unor magistrați la
fel de corupți, acum pățește
la fel! Dar deocamdată nu
va intra el la temniță, ci biata
sa fiică! A încurajat-o la
prostii tatăl iresponsabil cu
care a nenorocit-o destinul?
Sigur este că Băsescu i-a
asigurat pe toți complicii săi
că nu se va atinge nimeni
de ei! Băsescu cel diabolic
de inteligent a dat-o în bară.
A calculat greșit!

Pare să se fi supărat
tare de tot cineva de la eta-
jul superior al ierarhiei în
care a funcționat și fostul
președinte! Seamănă a
răzbunare din motive per-
sonale! Cine știe ce
nefăcută a mai făcut fără
știința noastră, a muritorilor
de rând! A dosit câteva zeci
de milioane din cele furate,
de n-au mai ajuns destule și
„mai sus”? Orice ipoteză
este credibilă, deși, în cele
din urmă explicația nu poate
fi alta: Dumnezeu nu bate

cu parul!…
Va ajunge și

Băsescu după gratii, unde i-
a plăcut așa de mult să-și
trimită adversarii? Se pare
că sentința pe care o
așteaptă, dacă va confirma
activitatea sa de turnător la
Securitate, va atrage au-
tomat condamnarea pentru
fals în declarații!

Personal nu cred că
Băsescu trebuie condamnat
pe acest motiv! Ca
funcționar la Anvers era in-
evitabil să nu procure
informații interesante și utile
pentru serviciile secrete ale
Țării. Peste tot în lume se
face la fel și acest gen de
activitate este taxat așa
cum se cuvine: absolut
onorabil!

Are haz ca acest
Băsescu, vinovat de toate
fărădelegile, să fie con-
damnat pentru o vină
inexistentă în plan moral!
Nevinovat, cum s-ar zice.
Dar orice pedeapsă i se va
da va fi sigur prea mică în
raport cu răul făcut în jurul
său, pentru toată suflarea
românească. Nu există în
codul nostru penal
pedeapsă potrivită pentru
marele infractor Traian
Băsescu.

●

Revoluția lui Horea de la 1784: debutul epocii moderne la români!Revoluția lui Horea de la 1784: debutul epocii moderne la români!

Ionuț
Țene

LLa comemorarea de
anul acesta a martiriului lui
Horea și Cloșca de pe
Dealul Furcilor de la Alba-
Iulia, din 28 februarie 1785,
organizată de Societatea
Avram Iancu, la grupul stat-
uar al răsculaților din Cluj-
Napoca, opera sculptorului
Ion Vlasiu, istoricul Tudor
Sălăgean a ridicat în cu-
vântarea sa omagială o
problemă de periodizare a
istoriei românilor, provocată
de eroii țăranilor din Munții
Apuseni. Istoricul susținea
că sunt voci istoriografice
care consideră răscoala lui
Horea începutul de fapt al
epocii moderne a României,
nu revoluția lui Tudor de la
1821. El a evidențiat în ex-
cursul său, importanța
ecoului răscoalei moților de
la 1784 pe plan
internațional, atât în presă,
cât și în cancelariile lumii.
Sigur că, în acest sens,
revoluția lui Tudor
Vladimirescu din 1821 a fost
doar o mică „zaveră” (con-
form cronicarilor munteni) și
o „anexă” a răscoalei gre-
cilor eteriști pentru
independență în presa și
opiniile diplomaților epocii.

Cred că o nouă in-

cursiune făcută cu curaj, de
cercetare a revoltei moților
de la 1784, ne va lumina,
astfel: nu mai este veșnica
dilemă și polemică a istori-
ografiei române David Pro-
dan versus Ștefan Pascu
din anii `80 ai secolului tre-
cut: răscoală sau revoluție,
ci o problemă de peri-
odizarea a istoriei românilor.
Încă din perioada interbelică
lucrurile erau clare pentru
istoricii momentului. Din titlul
cărții „Revoluțiunea lui Horia
în Transilvania și Ungaria
1784-1785”, Nicolae
Densușianu a ales calea
revoluționară a mișcării
moților pentru libertate și
emancipare socială.
”Declarația de la Deva” a
răsculaților este un program
revoluționar pur în climaxul
epocii, avant la lettre față de
revoluția franceză de la
1789. Insistența lui David
Prodan din monumentala lu-
crare în două volume
„Răscoala lui Horea” are în
subsidiar sechele marxiste
de interpretare a evenimen-
tului, doar ca o ridicare
socială a țăranilor oropsiți,
în realitatea mișcarea lui
Horea, Cloșca și Crișan
este mult mai complexă și
profundă cu legături as-
cunse avute în interiorul
curții imperiale, masonerie

și servicii secrete ale țarinei
ruse Ecaterina a II-a. Știu că
în epoca comunistă, opinia
lui Ștefan Pascu, care con-
sidera revoluție ridicarea
moților de la 1784 era
interpretată doar ideologic
în empatie cu dictatura lui
Ceaușescu, care se dorea
tot revoluționară.

Paradoxal, Ștefan
Pascu în lucrarea „Revoluția
populară de sub conduc-
erea lui Horea” (1984) avea
dreptate și sublinia 
cu acribie documentele
revoluționare ale mișcării lui
Horea, care în fondul ei a
fost și una religioasă de
resurecție a ortodoxiei con-
duse de preoții din „religia
veche”, cum spun actele
cancelariei austriece, sub
influența lui Sofronie de la
Cioara.

În 1976, după studii
frecvente în Occident și
cercetări exhaustive la
arhivele din Bruxelles, is-
toricul clujean Nicolae
Edroiu în cartea „Răsunetul
european al răscoalei lui
Horea (1784-1785)” a
dezvăluit ecoul uriaș pe
care l-a avut în conștiința
europeană, elitele intelec-
tuale occidentale, cancelarii
și presa mondială, până în
SUA și America latină,
insurecția revoluționară a lui

Horea, Cloșca și Crișan.
Acest ecou nu putea avea o
așa de mare importanță și
răspândire fără un lobby
ocultat de istoriografie, a
sprijinului subteran a unei
asociații secrete pan-eu-
ropene de care Horea s-a
folosit sau a fost folosit. În
comparație, revoluția lui
Tudor de la 1821, care
isotriografia epocii a numit-
o doar răscoală, nu s-a bu-
curat nici pe sfert ca
influență europeană și
mondială. Sigur că pe prin-
cipiul naționalității și
emancipării „partidei
naționale” din Valahia și
Moldova, istoricii Bălcescu,
Xenopol, Giurescu sau
Iorga au pus revoluția de la
1821 ca dată jalon a în-
ceperii perioadei moderne.
Consider că printr-o nouă
cercetare a documentelor
de arhivă și conexiunile
internaționale ale revoluției
lui Horea s-ar putea recon-
sidera anul 1785 debutul
epocii moderne în istoria
românilor. După momentul
Horea, puterea austriacă,
prin Iosif al II-lea,
desființează iobăgia, iar pe
plan național se năștea
Supplex Libellux Valacho-
rum, care este cel mai mod-
ern program al partidei
naționale înainte de

revoluția munteanului
Tudor. De asemenea,
Școala Ardeleană se naște
ca urmare a revoluției lui
Horea, cu un program cul-
tural modern în spiritul
francez al egalității, libertății
și fraternității, încă de la
1791, care nu are nicio
legătură cu era medievală.
Deci epoca modernă a
românilor poate fi
recreionată, începând cu
revoluția lui Horea din 1784,
ale căror consecințe so-
ciale, politice, economice și
cultural-naționale s-au ob-
servat imediat și percepute
ca atare de elita în formare
a românilor de pe ambele
versante ale Carpaților.
Epoca modernă a românilor
începe în 1785. Este o
provocare la care istori-
ografia română trebuie să
răspundă și să reevalueze
etapele istoriei noastre. Ar fi
și o reechilibrare a influenței
robuste ardelene față de
Muntenia, ca centru al „par-
tidei naționale” de la în-
ceputul secolului XIX.

●
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Pandemie sau plandemie?Pandemie sau plandemie?

Petru
Romoșan

PPandemia Covid-19
durează deja de un an şi dă
semne că va continua nu se
ştie cât. Pierderile econom-
ice, dezastrele politice (cu
instalarea lui Joe Biden la
Casa Albă, a lui Mario
Draghi prim-ministru în Italia
etc.), catastrofele din
educaţie, cele privind
sănătatea mintală a
populaţiei şi sănătatea în
general, dincolo de cele
cauzate de micuţul coron-
avirus (reale !), sunt colos-
ale, devastatoare, greu de
estimat. 

Cum s-a ajuns aici?
Cine orchestrează în toată
lumea (194 de ţări afiliate la
OMS) măsurile anticovid,
lockdown-urile, interdic-
ţiile şi restricţiile
neconstituţionale, măşti,
vaccinuri discutabile sau du-
bioase ? Bill Gates, Anthony
Fauci, Tedros Ghebreyesus
(OMS) ? Şi, mai ales, ce se
urmăreşte, care e finalitatea
acestui calvar organizat, in-
strumentat? În folosul cui?

Există foarte multe
ipoteze, culturale (Michel
Maffesoli – „Une société en
pleine décadence”, lecourri-
e r d e s s t r a t e g e s . f r ,
22.01.2021), ideologice (Lu-
cien Cerise – „Nous allons
entrer dans le royaume de
la déglingue définitive et de
l’effondrement systémique,
dans l’abrutissement
technophile”, leblogalu-
pus.com, 15.02.2021, apud
revista rivarol.com, nr. 3456,
27.01,2021 – versiunea pe
hârtie), economice şi finan-
ciare, conspiraţioniste 
sau, mai degrabă,
anticonspiraţioniste. Şi
fiecare dintre aceste
proiecţii subliniază o parte
mai mare sau mai mică de
adevăr, de realitate
prezumtivă. Dintre multe
astfel de supoziţii, ipoteze,
perspective ale unor foarte
respectabili profesori din
universităţi, ale unor filosofi,
ideologi, am ales-o pe cea a
lui William Engdahl (n.
1944, absolvent Princeton,
cu doctorat în economie
comparată, economist, jur-
nalist independent şi autor
al unor cărţi de geopolitică
recentă traduse în toată
lumea şi care ar merita să
fie citite), care pare cea mai
realistă, cea mai plauzibilă.

După William Engdahl, la
originea Marelui Reset al
Forumului Economic Mon-
dial (WEF) de la Davos,
condus de Klaus Schwab,
Bill Gates, George Soros,
David Rockefeller jr. etc., ar
fi Clubul de la Roma, fondat
de David Rockefeller tatăl în

vila Bellagio din Italia în
1968. Teoriile de azi se
bazează pe teorii cata-
strofiste neconfirmate ale
Clubului, cum sunt cele de-
spre epuizarea resurelor
naturale sau încălzirea
globală, cu necesitatea
diminuării drastice a emisi-
ilor de CO2 (până la 0 în
2050), pe energia verde
(cea eoliană şi cea a
panourilor solare), adică s-
au impus spaimele teoretice
ale unor oameni bătrâni
imens de bogaţi care au
condus din umbră şi care
conduc încă lumea.

„Forumul Economic
Mondial de la Davos (WEF)
proclamă necesitatea de a
atinge în lumea întreagă
obiectivul „carbon zero net”
în 2050. Pentru mulţi acesta
poate părea un viitor
îndepărtat şi poate deci fi
binişor ignorat. Cu toate
acestea, transformările care
au loc din Germania şi până
în Statele Unite, trecând
printr-un mare număr de
economii, sunt pe cale să
configureze scena pentru
crearea a ceea ce în anii ’70
s-a numit „noua ordine
economică mondială”. În re-
alitate, e vorba de un plan
antreprenorial totalitar
tehnocratic global, un plan
care anunţă deliberat şomaj
de masă, dezindustrializare
şi prăbuşire economică. Să
cercetăm aici câteva ele-
mente din acest tablou de
ansamblu care, de fapt, nu
e deloc nou.

WEF al lui Klaus
Schwab îşi promovează
acum tema preferată,
Marele Reset al economiei
mondiale. Cheia acestui în-
treg este interpretarea
corectă a ceea ce înţeleg
globaliştii prin carbon zero
net în 2050. UE conduce în
această cursă cu planul ei
de a deveni primul continent
„zero carbon” înainte de
2050 şi de a reduce emisiile
de CO2 cu cel puţin 55 la
sută până în 2030.

Într-o postare de pe
blogul său din august 2020,
ţarul autoproclamat al vac-
cinurilor, Bill Gates, a scris
despre criza climatică
iminentă : „Oricât de
cumplită ar fi această pan-
demie, schimbarea
climatică ar putea fi chiar
mai rea… Scăderea relativ
mică a emisiilor de CO2 din
acest an clarifică un lucru :
nu putem ajunge la zero
emisii pur şi simplu sau în
principal doar folosind mai
puţin maşina sau avionul.”
[…]

Pentru a înţelege
bine ce acţiune criminală se
organizează în jurul unor
oameni ca Gates, Schwab
şi toţi aceşti avocaţi ai unei

economii mondiale aşa-zis
„durabile”, trebuie să ne în-
toarcem în 1968, când
David Rockefeller şi pri-
etenii săi au creat o mişcare
în jurul ideii că adevărata
mare problemă a lumii era
cea a consumului uman şi a
creşterii demografice (teoria
numită neomalthusiană – n.
editorului francez). Rocke-
feller, a cărui avere venea
din petrol, a creat deci foarte
neomalthusianul Club de la
Roma în vila sa italiană din
Bellagio. Primul lor proiect a
fost acela de a finanţa un
studiu factice la MIT, numit
„Limits to Growth” (Limitele
creşterii), în 1972” (William
Engdahl – „The great zero
carbon criminal conspiracy”,
resistance71.wordpress.co
m, 12.02.2021 – vezi origi-
nalul la williamengdahl.com,
5.02.2021).

După unii analişti
(Brandon Smith), Covid-19
nu e decât o etapă. Vor
urma Covid-20, Covid-21,
Covid-22… După alţi
analişti, vor urma războaie
(la Marea Neagră ?),
revoluţii (cum e cea
neomarxistă, rasialistă,
woke în curs din SUA),
prăbuşirea economică a Eu-
ropei, care va face că Ger-
mania şi Franţa vor atinge
nivelul falimentar al unor ţări
africane. S-ar împlini astfel
profeţiile acestor organizaţii
secrete (Clubul de la Roma,
Bilderberg, Trilaterala –
toate finanţate de David
Rockefeller) care vor să
modeleze lumea după in-
teresele lor.

Planeta nu ar su-
porta decât cel mult un mil-
iard de oameni, ar 
scădea astfel şi şeptelul,
crescătoriile de porci şi de
alte animale care produc
„iresponsabil” CO2.
Filosofia economică a en-
glezului eugenist Malthus
pare să se fi impus acestei
elite oligarhice financiare,
care a abandonat în mod
evident democraţia, precum
şi toată istoria şi dezvoltarea
umanităţii din ultimii 200 de
ani (de la Revoluţia
Franceză încoace) : „Con-
silierul pe probleme climat-
ice al Angelei Merkel,
Joachin Schnellnhuber,
care e ateu, a prezentat
agenda verde radicală a
Papei Francisc în 2015,
„Laudato si’ ”, în calitate de
consilier numit de Papa la
Academia Pontificală de
Ştiinţe, şi tot el a fost con-
silierul UE în materie de
agendă verde. Într-un inter-
viu acordat în 2015,
Schnellnhuber a declarat că
„ştiinţa” a determinat acum
capacitatea maximă de
„sustenabilitate” a populaţiei
umane, care e cu vreo 6 mil-

iarde de persoane mai puţin
: „În chip cinic, e un triumf
pentru ştiinţă pentru că
măcar am stabilizat ceva, şi
anume estimările capacităţii
maxime ale planetei, care e,
de fapt, una de sub un mil-
iard de persoane.” Pentru a
ajunge la această cifră,
lumea industrializată trebuie
dezmembrată” (idem).

După William Eng-
dahl, măsurile cele mai se-
vere de implementare a
programului Clubului de la
Roma au fost luate în Ger-
mania. În 2023, ultima
centrală nucleară a ţării va fi
închisă. Preţul energiei
electrice va creşte astro-
nomic. Maşinile pe benzină
şi pe motorină vor fi în-
locuite cu maşini electrice,
care folosesc bateriile cu
litiu. Exploatarea litiului este
una dintre cele mai mari
producătoare de CO2, dar
de ce ar conta ? Industria
automobilului, decisivă pen-
tru bunăstarea germană, va
fi pusă la pământ. Dar ger-
manii sunt cunoscuţi ca
producători de planuri glob-
ale dezastruoase – vezi
cele două războaie mondi-
ale. Multlăudata Angela
Merkel, azi în prag de re-
tragere din viaţa politică, „în
2011, a impus, împreună cu
guvernul său, ascultând sfa-
turile lui Joachin
Schnellnhuber de la Institu-
tul din Potdsdam pentru
Cercetarea Impactului Cli-
matic, interzicerea totală a
electricităţii de origine
nucleară înainte de 2022”
(idem).

Cât de serioasă e
viziunea Clubului de la
Roma ? Ne-o spune acelaşi
Engdahl: „Aceasta e
agenda cunoscută astăzi
sub numele de Marele
Reset sau Marea
Reiniţializare sau Agenda
2030 a ONU. Strong (Mau-
rice Strong, om de afaceri
cu petrol din Canada, aso-
ciat cu David Rockefeller şi
membru al fundaţiei aces-
tuia, membru al Clubului de
la Roma, numit în 1971 sub-
secretar al ONU şi secretar
general al conferinţei Ziua
Pământului de la Stockholm
din 1972 – n.n.) a creat apoi
Grupul Interguvernamental
de Studiere a Climatului
(GIEC), un corp politic care
promovează şi susţine teza
nedemonstrată după care
emisiile umane de CO2 vor
duce lumea la o catastrofă
ecologică ireversibilă. Co-
fondatorul Clubului de la
Roma, dr. Alexander King, a
recunoscut câţiva ani mai
târziu frauda esenţială a
agendei lor de mediu în
cartea sa „Prima revoluţie
globală” („The First Global
Revolution”), în care a scris

: „Căutând un nou inamic
pentru a ne putea uni, am
găsit că s-ar potrivi bine
poluarea, ameninţarea
încălzirii globale, lipsa apei,
foametea şi altele. Toate
aceste primejdii sunt
cauzate prin intervenţia
omului şi doar printr-o
schimbare de atitudine şi de
comportament am putea
reuşi. Aşa deci, adevăratul
inamic e însăşi umanitatea.”
King a recunoscut că
„ameninţarea încălzirii glob-
ale „nu era decât un
vicleşug pentru a justifica at-
acarea „umanităţii înseşi”.
Acum, acest atac se
desfăşoară sub forma Mare-
lui Reset şi a şmecheriei cu
carbon zero net” (idem).

Analiza lui William
Engdahl merită citită în în-
tregime, căci ea se consti-
tuie într-un semnal de
alarmă dinaintea pericolelor
care pândesc civilizaţia. Să
încheiem cu una dintre con-
cluziile sale : „Merkel,
Macron, Gates, Schwab şi
prietenii lor vor duce toate
acestea la îndeplinire
aducând standardele de
viaţă din Germania şi din
ţările OCDE la nivelul celor
din Sudan şi Etiopia. În asta
constă distopia lor „Carbon
zero net”. Limitarea severă
a călătoriilor aeriene, a
deplasărilor în maşină, a
deplasării oamenilor,
închiderea industriilor „polu-
ante” (cu CO2) – totul pen-
tru a reduce CO2 din
atmosferă. E interesant de
văzut cât de practică a fost
apariţia la punct fix a pan-
demiei de coronavirus pen-
tru a pune în scenă Marele
Reset sau Agenda 2030
Carbon zero net a ONU”
(idem).

●



Ghimpele Națiunii

Pe noi iarăși călcând…Pe noi iarăși călcând…

Cezar Adonis
Mihalache

EE bine să acționezi,
când ești la putere, de parcă
ai fi încă în opoziție… Măcar
ca un sistem de autocontrol
pentru a nu cădea în ispita
și apoi jalnica beție a puterii,
pentru a nu te abandona
nepăsării, pentru a nu te
lăsa pradă confortului și au-
toelogierii… E bine să nu
uiți de umbra acelui „rezist”
ce ai fost, un nesupus și un
luptător cu tine, cu tarele, cu
ispitele… Să nu uiți de unde
ai plecat, de ce ai ajuns la
un anumit nivel, pentru cine
și mai ales cum… E bine să
gândești, și dacă ești pre-
mierul țării și ai toată put-
erea, și dacă ești liderul
partidului principal de
„prestație” guvernamentală
(fără prestanță însă), de
parcă ai fi încă în opoziție.
Or, măcar cu gândul că
numai mâine nu o să te în-
torci acolo, numai mâine nu
te vei rostogoli de pe vâr-
furile puterii care, iată, în
România postdecembristă
se topesc, se năruie, mult
mai repede pentru orice gu-
vern, venit ori revenit la put-
ere.

Dar e bine doar să
gândești și să acționezi

așa… Nu să te prostești, nu
să faci demagogia ajunsului
la putere, plângând  cu
lacrimi de crocodil de
opoziție pe propriul rever…

A te lăuda că mergi
la CEDO pentru a reclama
decizia de clasare a dosaru-
lui „10 august” nu are nici

măcar scuza unei glume
nereușite. Mai ales când
numai în astfel de glume ții
guvernarea de când ai luat
puterea. Și nu este nici
măcar o virgulă de
anecdotică retorică pusă din
prea mult patos. Este funia,
sfoara acelei neputințe unsă
cu grețoasa umoare a ridi-
colului.

De ce ar merge put-
erea sub care s-a decis

clasarea dosarului „10 au-
gust” la CEDO, când ea a
avut instrumentele, când ea
a numit operatorii acestor
ghilotine de drepturi civile în
care s-au transformat
instituțiile judiciare? Cum să
meargă la CEDO, pentru a
reclama încălcarea drep-

turilor noastre privind de-
cizia luată de justiția puterii
(lor), tocmai aceia care au
dus acolo cererea de de-
clasare „temporară”, a unei
temporalități devenite conti-
nuitate, cel puțin cât va ex-
ista această putere (puterea
politică a aroganței, nu put-
erea pandemiei), cum să
aibă așadar acest tupeu de
a reclama o încălcare a
drepturilor noastre, nu

neapărat de către argații
aparent indirecți ai acelei
guvernări care a solicitat re-
strângerea aplicabilității
normelor CEDO sub justifi-
carea măsurilor pan-
demice? Evident, la acel
moment și CEDO a decăzut
masiv ca imagine, accep-

tând ceea ce nu ar fi trebuit
să aprobe niciodată,
această restrângere, pentru
că drepturile și libertățile nu
pot fi, cel puțin pentru o
instituție de reprezentare și
apărare, reduse la jumătate
ori la sfert… CEDO ar fi tre-
buit să constate atunci strict
reducerea la nimic și să
acționeze în consecință. Nu
să fie părtașă jocului cu
libertățile noastre la care s-a

dedat puterea.
De ce vor liberalii să

meargă la CEDO? Ei, parte
a guvernării?! Care este
scopul?  Nu cumva să
confiște o cale de acțiune
de drept a opoziției, a
societății civile și a presei?

Dacă PNL va avea
acest tupeu de a-și
„reclama”  propria incapaci-
tate, dar și reavoința, pentru
a primi, în fapt, o decizie de
compasiune din partea
CEDO, va fi practic o
încălecare a atribuțiilor, ca
norme, cutume și chiar leg-
islative, a pilonilor reprezen-
tativi ai unei democrații.
Opoziția și puterea. Va fi o
absorbire a mecanismelor
opoziției. Și care nu se va
opri aici, nu doar la un dosar
al nedreptății nedreptățite…

Oribil, murdar, ba,
de-a dreptul scabros… Căci
PNL își pătează din nou
mâinile… De data aceasta
nu cu sângele țăranilor (nu
încă, deși urletul
„Flămânzilor” parcă se aude
tot mai aproape), ci
strângând în căușul palmei
acaparatoare ultimele su-
dori ale democrației.

●

Recitiți, recitiți, recitiți Istoria, domnilor!Recitiți, recitiți, recitiți Istoria, domnilor!

Ion
Măldărescu

PProfitând de pan-
demia creată deliberat și de
metamorfoza caruselului mar-
ilor puteri actuale: China,
S.U.A., Rusia, India, U.E. cu
instrumentul ei N.A.T.O.,
astăzi se fac alte jocuri la
ruleta mondială. România,
mai rău decât în 1940 – când,
deși sfârtecată, era Țară – are
astăzi statut de Colonie
Corporatistă sub Ocupație
Militară Străină (în continuare,
C.C.O.M.S.). Dacă în septem-
brie 1940, la cârma Țării se
afla un Român patriot, dacă
până în decembrie 1989 la
cârma Țării se afla un alt
Român patriot – cu bunele și
mai puțin bunele lor -, în feb-
ruarie 2021 frâiele C.C.O.M.S.
se află în mâna unor an-
tiromâni: un președinte schior
excursionist alogen, un prim-
ministru infractor, un
președinte al unei camere din
parlament, pilangiu alogen cu
mandolină, un șef al S.R.I. –
alogen, un bulibașă sanitar
secretar de stat al pandaliei
sanitare – alogen… o ceată
de incompetenți și penali
(foarte mulți alogeni), ajungem
la versurile Luceafărului,
etichetat de un alt alogen an-
tiromân „Cadavrul din deba-
raua românilor”: „Niște răi și
niște fameni/ I-e ruşine
omenirii să vă zică vouă oa-
menii/ Şi această ciumă-n

lume şi aceste creaturi/ Nici
ruşine n-au să ieie în
smintitele lor guri/ Gloria nea-
mului nostru spre-a o face de
ocară,/ Îndrăznesc ca să
rostească pân’ şi numele
tău… ţară!”

Trebuie să recitim dis-
cursul generalului Ion An-
tonescu rostit în Ședința
Consiliului de Miniștri din 7
Septembrie 1940, într-un alt
moment de cumpănă pentru
Neam și Țară, imediat după
părăsirea tronului de către
Regele Carol al II-lea (la 6
septembrie 1940, Carol al II-
lea nu a abdicat, ci a cedat
tronul fiului său! – n.a.). Atunci,
în anul 1940, ca și acum, în
anul 2021 – deci la o distanță
de opt decenii – în România
guvernează „legea-fără-de-
lege”, haosul, corupția, jaful,
minciuna… Abuzurile se
țineau lanț (ca și azi), iar drep-
turile Nației erau călcate în pi-
cioare (ca și azi). Anul 1940, a
fost anul rapturilor teritoriale
ale  României Mari, autori fiind
marile puteri ale momentului
Germania, Italia în acord cu
U.R.S.S. și criminalul Pact
Hitler-Stalin – actual și astăzi
– și acordul tacit al S.U.A. și
Marii Britanii

Dacă în 1940, când
Țara se afla în cleștele puter-
nicilor lumii, discursul
Românului Ion Antonescu a
pus degetul pe rana desfrâu-
lui, în februarie 2021
C.C.O.M.S.-România se află
pe mâna unor descreierați și a

ajuns de râsul planetei. Vă
propunem să parcurgeți dis-
cursul celui care la 1 iunie
1946 a fost asasinat în Valea
Piersicilor, la Jilava, pentru
vina de a fi fost român-patriot.
Peste 43 de ani de la
comiterea acelui asasinat-
măcel, în sfânta zi a Nașterii
Mântuitorului, un alt român-
patriot a fost pus în fața zidului
de la Târgoviște. Se pare că
asta este soarta Românilor-
Patrioți

Firesc, pe parcursul
celor opt decenii scurse de la
discursul generalului Ion An-
tonescu situația umanității –
implicit a poporului român –
societatea, tehnologia și
modul de viață s-au schimbat
foarte mult, însă metehnele
dăinuie ca un blestem asupra
celor care și-au ucis
conducătorii. Actualii
înșurubați în scaunele celor
trei palate dâmbovițene nu
reprezintă interesele
românilor, ci doar pe ale lor și
ale corporațiilor ale căror slugi
prea-plecate sunt. Vă rog citiți
cu atenție discursul, analizați
partea de actualitate a aces-
tuia, fără a uita că astăzi trăim
în imperiul haosului.

Recentul mesaj al
ambasadorului Israelului la
București, David Saranga
(D.S.), prin care acesta își
exprimă opinia despre rolul
mareșalului Ion Antonescu în
istorie urmează „pas cu pas”
atitudinea fostului Gauleiter
Helmut Klemm și a zaharisitu-

lui său urmaș – Adrian Zuck-
erman – contravine preveder-
ilor Convenției de la Viena din
18 aprilie 1961 făcându-se vi-
novat de imixiune în treburile
interne ale României : „Am
aflat cu stupoare și
dezamăgire despre afirmațiile
recente referitoare la rolul
jucat de mareşalul Ion An-
tonescu în istoria României.
Criminalii Holocaustului, dar și
cei care sunt simpatizanți ai
mareșalului Ion Antonescu, ai
Mișcării Legionare, ori cei care
instigă la ură nu trebuie
tolerați de societate!”.

Fapt prea puțin
„cușer” și nici pe departe
diplomatic, mesajul domnului
ambasador David Saranga
„instigă la ură” (extras din
mesaj – n.n.) și ignoră – pre-
meditat sau nu – declarațile a
doi conaționali ai domniei sale
la care adăugăm o succintă
precizare:

– evreul Simon Peres
– fost Președinte al statului Is-
rael: „Nu vom uita niciodată
că, în cele mai negre perioade
alei istoriei, vremuri ale nazis-
mului, România a ajutat la sal-
varea a 400.000 de evrei, care
au venit în Israel şi au ajutat la
construirea acestui stat, dar şi-
au păstrat şi identitatea şi cul-
tura şi dragostea pentru
România” (București, 2010);

– evreul pământean –
Teșu Solomovici, care
cunoaște mult mai bine Istoria
României decât domnul am-
basador: „Într-un fel îi datorez

viața aceluiași mareșal Ion An-
tonescu și ca mine îi
datorează lui Antonescu viața
aproape toți evreii din vechiul
regat!”. (București, 2011).

– singurul teatru evrei-
esc din Europa „Teatrul
Barașeum”, înființat prin De-
cizia nr. 42181 din 8 septem-
brie 1940, a Ministerului
Cultelor și Artelor, publicată în
Monitorul Oficial Partea I-a nr.
211 din 17 septembrie 1940, a
funcționat pe întreaga
perioadă a regimul Antonescu,
chiar și sub regimul legionar.

Ce ne oferă anul
2021? Priviți peste ocean:: un
infractor recidivist senil – care
a furat inclusiv din România –
a ajuns șef la „Casa Albă”, iar
molima „resetării”
mărșăluiește sub drapelul
multicolor al curcubeului. De
aceea, acum, la vreme de be-
janie, Maica România se
întreabă tristă: „[…] Unde-i
Ion, copilul meu/ Care m-a
iubit mereu/ Care nu s-a dus
cu dușii/ Care s-a bătut cu
rușii? […] Nu ni-i fapta cât ni-i
zisa,/ Dar istoria, proscrisa,/
Iarăși adevăr promis-a/ De la
Nistru pân’ la Tisa… […]”.

●


