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Neamurile de traistă ale trădării (unui neam)...Neamurile de traistă ale trădării (unui neam)...

Cezar Adonis
Mihalache

AAcum au votat cu
toții cu mâna pe biblia în
ungurește și Constituția 
în limba română… La
următoarele învestiri, vor
vota probabil cu labele pe
constituția noastră, tradusă
și adaptată în maghiară…
Poate chiar într-o maghiară
ce va fi devenit între timp și
a doua limbă oficială… Apoi,
vor jura cu mâna pe biblia în
maghiară și constituția Un-
gariei. Pentru că acolo ne
duce somnul de monștri ai
rațiunii lucrurilor înfăptuite
de înaintași. Pe care ne
răzbunăm parcă pentru
ceea ce au făcut pentru
noi… Pentru „răul” de a ne
împlinit ca națiune între
hotarele istoriei, de a ne fi
lăsat o țară, de a nu se fi
plecat nicicând în fața ve-
neticilor…

Și totuși, nici dacă
ne-am fi răzbunat, cu sân-
gele rece al celor treizeci de
ani de înstrăinare, pe erois-
mul lor, pe sacrificiile și
moștenirile primite de la ei,
și tot nu ar fi trebuit să
ajungem într-un asemenea
hal. În care nu doar să
arătăm ori să fluturăm
epigonisme, ci să dovedim,
nu doar că ne-am urât
înaintașii, dar ne urâm de-a
dreptul istoria și limba prim-
ite fără ca noi să fi făcut
nimic, primite dimpreună cu
o țară altădată atât de feeric
dodoloață… Că ne urâm pe
noi… Și, mai ales, ne urâm
urmașii… Pentru că, dacă
noi ne putem pune cu frun-
tea sub crupa veneticilor și
noilor grofi, din prostie, din
indiferență, de ce să facem
asta și cu viitorul copiilor
noștri? De ce să
transformăm răul din noi în
mai răul din tot ceea ce va
urma?

Niciodată Bu-
dapesta nu a avut atâtea
falange încleștate pe
pământurile noastre…
Atâtea gheare înfipte cu
mult dincolo de zona pe
care le-am lăsat-o, în ul-
timele trei decenii, ca într-un
soi de ofrandă a liniștii și
liniștirii noastre… Și dincolo
de care s-a întins să aca-
pareze doar pentru că a
putut. Ne-am culcat pe o
ureche (și doar în astfel de
verbe ale neputinței ne vom
mai scrie neamul) că, dacă

etnicii cu apucături ireden-
tiste or să stea acolo, în
maghiarismul din inima țării,
o să-i ținem departe de orice
alte pretenții. Că vor fi
înconjurați de noi și nu vor
putea să-și întindă punțile
de adulație către Bu-
dapesta. Și într-adevăr nu

au întins ei „mlădițele”
cățărătoare spre Bu-
dapesta, ci s-au lăsat
înconjurați de rădăcinile
otrăvite venite dinspre
aceasta.

Dar, cum oare, cum
ne-am închipuit, cum am
stat liniștiți în pre liniștea
nostră de dincolo de
cumsecădenie, gândind că
maghiarimea iredentistă va
sta cuminte în zeamă-„i”
secuiască? Că nu o să
extindă de acolo, precum
viermii dintr-un măr stricat,
stricat și la vorbă, și la
port… Și iată că s-au întins,
cu mult dincolo, nu de „se-
cuime”, ci depășind arealul
Ardealului, înfășcând halde
din vechiul Partium… Și
încercând să „coboare”, nu
doar sfidător, nu doar pentru
a arăta că pot, spre zonele
din care au venit toți acei
guvernanți roșii care au pus
umărul la trădare.

Cât ați primit netreb-
nicilor pentru această
trădare? Pe câte generații
ne-ați vândut, neamuri de
traistă pentru a vă umple
buzunarele de neoameni ai
acestor meleaguri?

Astăzi, sunt numiți în
funcții noi prefecți și
subprefecți maghiari, care,
numai mâine-poimâine, vor
jura pe constituția, nu în
maghiară, nici măcar într-o
versiune „adaptată”, a

României, ci pe cea
ungurească. Deja pare că
fiece steag al „ținutului se-
cuiesc” a fost înlocuit de
câte un om. Dar nu de un
român care să vegheze la
pământurile noastre, ci de
acei maghiari care să se
asigure că nimeni în, nu

„această țară”, ci în țara lor,
țara grofilor, nu le va mai da
jos de pe catarge.

Iar noi doar am stat
și am privit. Nu am ridicat
tonul nici măcar când infil-
trarea financiară a Ungariei
în Transilvania a fost făcută
publică. Sub mascarada
unui „nu are nimic”, că noi
oricum „nem tudom” despre
ce nu este parafat  (deși,
tocmai pentru că nu a exis-
tat un acord semnat pentru
a primi acele așa-zise su-
porturi financiare pentru et-
nicii maghiari, ar fi trebuit să
veghem!), pecinginea s-a
întins…

Și să nu ne trezim în
acea zi în care, pentru ul-
tima oară, vom mai asculta
un „Deșteaptă-te, române!”,
privind cum ultimele noastre
redute, acolo unde ne
lăudam că nu-și face nici
măcar cucul cuib de au-
tonomie, nici de va rămâne
singur pe lume cu dracul,
dracul ăla politic, chior de un
ochi, va fi ajuns, nu o
enclavă, nu un „protectorat”
al lor, ci o regiune de-a
noastră, hașurată sub
umoarea verzuie a trădării.

●

Întoarcerea la Normalitate…Întoarcerea la Normalitate…

Al. Stănciulescu
Bârda

AAm trecut unii printr-o
perioadă grea, alții printr-una
foarte grea. Nu a fost familie și
persoană, care să poată să
spună că nu a avut nimic de
suferit, nimic de pierdut din
această vreme. Chiar dacă nu
am avut morți printre cei
apropiați, chiar dacă n-am fost
noi înșine afectați de pandemie,
chiar dacă afacerile noastre nu
au fost afectate, am pierdut,
totuși, ceva foarte important: un
an din viață. Lumea n-a mai fost
ca până la începutul anului tre-
cut: s-au închis biserici,  școli,
teatre, biblioteci, restaurante,
magazine, fabrici, locuri pub-
lice; s-au interzis nunțile,
botezurile, s-au restricționat
înmormântările, zborurile cu
avionul, circulația cu mijloacele
de transport în comun, lumea a
fost obligată să stea în casă luni
de-a rândul. S-a reorganizat ac-
tivitatea în spitale.

Au fost lăsați de-o parte
bolnavi de alte boli și au fost
trecuți pe primul plan cei bolnavi
de Covid. Am urmărit cu-nfrigu-
rare anunțurile zilnice privind
numărul de infectați, de
carantinați, de spitalizați, de
morți și de vindecați.  Ni s-a
strâns inima de groază, când
am văzut cadrele medicale
îmbrăcate asemenea unor
cosmonauți, transportând cu
izoleta sau îngrijind în spitale
victimele acestui ,,terorist”
nevăzut. Am asistat
neputincioși la înmormântarea
unor decedați introduși în saci
de plastic și în sicrie sigilate,
care treceau în goana și sunetul
disperat al mașinilor, sub con-
trolul strict al poliției. Am văzut
preoții slujind singuri în biserici,
chiar și în noaptea Sfintelor
Paști. Am văzut oameni
ieșindu-și din minți și săvârșind
crime oribile, pe care oamenii
normali nu le-ar fi săvârșit.

Observând starea
aceasta de lucruri, m-am dus cu
gândul la pilda Fiului Risipitor.
Nu cumva lumea noastră a fost
asemenea acestuia? Nu cumva
și-a cerut de la Creator „zestrea
ce i se cuvine” și-a cheltuit-o
apoi „în dezmăț, cu desfrâ-
natele”, departe de Casa
părintească? Dumnezeu ne-a
dat cu generozitate viață,
sănătate, hrană, apă, aer,
căldură, bogății materiale și
spirituale, minte înțeleaptă,
voință puternică, sentimente
nobile, rânduieli sănătoase de
conviețuire.

Am avut noi grijă de
ele? Mi-e teamă că nu! Am
pângărit fără frică de Dum-
nezeu cele mai elementare
norme de conduită morală, am
ridicat perversiunile și patimile
cele mai josnice la nivel de

norme legiferate, am închis cu
pumnul gura celor ce au prote-
stat. Ne-am pervertit gândurile
și simțurile, am pângărit su-
fletele copiilor, dându-le
„educație sexuală” încă din anii
de grădiniță! Desfrânata
apocaliptică umbla pe străzi și-
și bătea joc de familie, de su-
flete, de tot ce e mai sfânt. Am
dărâmat mii de biserici și am
construit în loc moschei, birturi,
localuri pentru jocuri de noroc și
de prostituție. Ura a înlocuit
dragostea și frățietatea dintre
noi. L-am înjurat și L-am batjo-
corit pe Tatăl Ceresc cum nu se
putea mai urât. Sărbătorile și
posturile au ajuns prilejuri de
dezmăț, de târguri și „festivaluri
culinare”. Am intoxicat
pământul, apa și aerul, mân-
carea și băutura cu tot felul de
otrăvuri și chimicale. Am distrus
pădurile, am golit sânurile
pământului de bogățiile min-
erale. Ne-am lăsat robiți pe-
ncetul de zeii vremii noastre:
Puterea, Averea și Plăcerea, iar
de Dumnezeu am uitat. Am
ajuns slujitori ai porcilor!

Pandemia aceasta,
care a secerat peste două mil-
ioane de oameni de pe tot
globul și alte sute de milioane i-
a băgat în spitale, izolare sau
carantină nu a fost
întâmplătoare. Ceva din adân-
cul sufletului meu îmi spune că
a fost palma pe care ne-a dat-o
Dumnezeu pentru știutele și
neștiutele noastre păcate. Dum-
nezeu nu se lasă batjocorit!

După un an de luptă cu
boala, după un an în care
medicii și întreg personalul
medical din lumea întreagă au
făcut acte de eroism și de
mucenicie, după un an în care
am început să descoperim
medicamente și metode de
tratare a bolii, să descoperim
vaccinuri promițătoare, începe
relaxarea, revenirea la Normal-
itate.

Fiul Risipitor din Biblie
a avut înțelepciunea să se
judece pe sine; a avut puterea
să se lupte cu patimile ce-l
robiseră, cu porcii pe care-i slu-
jea și să se întoarcă acasă la
Tatăl  său. Găsește și lumea lu-
ciditatea aceasta? Găsește put-
erea aceasta de a reveni la
Dumnezeu, de a reveni la Nor-
malitate? Ar fi păcat dacă ar
rata ocazia. Dumnezeu nu vrea
moartea păcătosului, ci în-
dreptarea lui. E momentul să-L
regăsim pe Dumnezeu ca pe un
părinte care ne așteaptă cu
dragoste, cu dor să revenim la
El, să ne ierte, să ne primească
întru iubirea Sa.

●
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Vasilică
Militaru

SSESIZARE privind
funcționarea ilegală a Insti-
tutului Național pentru
Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel“ în
baza exercitării, de către
Președintele țării, a funcției
de mediere între puterile
statului, precum și dintre
stat și societate, prevăzută
de art. 80 al Constituției.

Recent, o instanță a
Judecătoriei Sectorului 3
București a condamnat la
închisoare un român, pe dl
colonel (rtg.) S.R.I. Vasile I.
Zărnescu, pentru publicarea
unor articole care conțineau
puncte de vedere person-
ale, dar susținute pe baza
cercetărilor multor autori oc-
cidentali, privind holocaus-
tul, cercetări realizate în
ultimele decenii. Constatăm
că instanța a ignorat
prevederile art. 29 și 30 din
Constituția României privind
libertatea de exprimare,
garantată și de prevederile
art. 11 al Cartei Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Eu-
ropene, în deplin acord cu
prevederile art. 19 al
Declarației Universale a
Drepturilor Omului, instituită
de O.N.U. în 10 decembrie
1948. Prin sentința dată,
completul de judecată a
admis, în mod exclusiv,
numai optica directorului
I.N.S.H.R. „E.W.“, Alexan-
dru Florian privind Holo-
caustul.

Anticipăm că, prin
această condamnare,
Justiția a deschis o cutie a
Pandorei, care va determina
radicalizarea unui segment
al societății românești, ali-
mentat de atitudinea 
vădit antiromânească a
instituțiilor de forță ale Stat-
ului român. De pe portalul
Judecătoriei, precum și din
știrile apărute în multe mass
media, am aflat că per-
soana „vătămată“, deci
inițiatorul sesizării penale, a
fost directorul Institutului
Național pentru Studierea
Holocaustului din România
„Elie Wiesel“ (denumit în
continuare I.N.S.H.R.
„E.W.“). Se înțelege că tot
mai mulți români sunt pasi-
bili să ajungă în pușcărie
doar pentru că și-ar exprima
public un punct de vedere
personal (inclusiv pe pagina
personală de socializare)
asupra problematicii privind
teoria „Holocaustului din
România“, așa cum este ea
difuzată de I.N.S.H.R.
„E.W.“ Analizând pozițiile
publice ale I.N.S.H.R.
„E.W.“, se observă că
acesta, în mod discreționar,
interzice orice opinie despre

problematica Holocaustului
care este contrară viziunii
propriilor angajați și a lider-
ilor comunității evreiești din
România. În decursul anilor,
directorul Alexandru Florian
a implicat Institutul într-o
permanentă vânătoare de
vrăjitoare. Ignorând actul
mântuitor al iertării și al
pocăinței pentru greșelile
trecutului, specifice
credincioșilor creștini
români, I.N.S.H.R. „E.W.“ a
cerut imperios con-
damnarea cinstirii martirilor
români din temnițele comu-
niste, sub pretextul
îmbrățișării de către aceștia,
în tinerețe, a unor ideologii
legionare.

În viziunea
I.N.S.H.R. „E.W.“, comemo-
rarea publică (pomenirea
creștină) a românilor
încarcerați sau uciși în
temnițele staliniste, cum ar
fi Valeriu Gafencu, Mircea
Vulcănescu, Radu Gyr și
mulți alții, este un act de an-
tisemitism. La fel, Alexandru
Florian, în calitatea de di-
rector al I.N.S.H.R. „E.W.“, a
cerut demolarea tuturor sta-
tuilor, schimbarea denumirii
străzilor care purtau numele
unor personalități ale Cul-
turii, Spiritualității și Istoriei
României, interzicerea emi-
terii de către Banca
Națională a unor efigii
aparținând Patriarhilor Țării,
scoaterea unor cuvinte din
dicționar, ștergerea unor
mari evenimente din Istoria
Țării și alte asemenea agre-
siuni axiologice. La o
analiză mai atentă, am con-
statat că I.N.S.H.R. „E.W.“
funcționează în mod ilegal,
chiar de la înființarea lui, iar
angajații acestuia, plătiți din
bani publici – cărora de la 1
martie 2017 chiar li s-au
dublat salariile –, și-au
depășit competențele stipu-
late prin reglementările
legale, în detrimentul scop-
ului și obiectivelor inițiale. 1.
Institutul Național pentru
Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel“ a
fost înființat fără re-
spectarea legii și, prin ur-
mare, funcționează în mod
ilegal. I.N.S.H.R. „E.W.“ a
fost înființat prin emiterea
Hotărârii de Guvern nr.
902/04.05.2005. Activitatea
și organizarea I.N.S.H.R.
„E.W.“ a fost completată
apoi prin prevederile H.G.
nr. 866/23.08.2012, ale H.G.
nr. 1066/26.11.2014 și ale
H.G. 625/31.08.2016.

Toate cele patru
Hotărâri de Guvern au fost
emise cu încălcarea preved-
erilor art. 11, lit. (c) al Legii
nr .90 din 26 martie 2001
privind organizarea și
funcționarea Guvernului
României și a ministerelor:

„Art. 11. În realizarea
atribuțiilor sale, Guvernul
îndeplinește următoarele
atribuții speciale: (…) c)
emite Hotărâri pentru orga-
nizarea executării legilor“.
H.G. nr. 902/04.05.2005
privind înființarea I.N.S.H.R.
„E.W.“ invocă: „În temeiul
art. 108 din Constituția
României, republicată, și al
art. 5, pct. 16 din H.G. nr.
79/2005 privind organizarea
și funcționarea Ministerului
Culturii și Cultelor, cu
modificările ulterioare“.
Practic, I.N.S.H.R. „E.W.“ a
fost înființat printr-o
Hotărâre de Guvern pentru
organizarea executării unei
alte Hotărâri de Guvern. La
înființarea, prin Hotărâri de
Guvern, a tuturor celorlalte
institute naționale, au fost
invocate prevederile unei
anumite legi, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 90 din
26 martie 2001.

Numai pentru
înființarea I.N.S.H.R. „E.W.“,
Guvernul a emis o Hotărâre
„pentru organizarea
executării unei Hotărâri de
Guvern“ și nu pentru „orga-
nizarea executării unei
Legi“, așa cum prevede ex-
plicit Legea nr. 90/2001.
Deci, H.G. nr.
902/04.05.2005 a fost
emisă în mod ilegal. 2.
I.N.S.H.R. „E.W.“ își
depășește competențele
legale, desfășurând
activități ample de monitor-
izare a societății românești
– practic, de spionaj cultural
– în vederea incriminării
unor cetățeni români pe mo-
tive de antisemitism. Anal-
izând cu mare atenție toate
articolele H.G. privind activ-
itatea I.N.S.H.R. „E.W.“, nu
am identificat nici o referire
la vreo atribuție a I.N.S.H.R.
„E.W.“, finanțat din bani
publici, privind „Monitor-
izarea antisemitismului din
România“. Articolele 3 și 4
ale H.G. nr. 902/04.05.2005
prezintă în mod explicit
obiectul de activitate și
atribuțiile I.N.S.H.R. „E.W.“
privind cercetarea științifică
și documentarea istorică a
„Holocaustului din Româ-
nia“, fără vreo referire la
activități de monitorizare a
antisemitismului și nici la
necesitatea întocmirii vre-
unui „Raport de monitor-
izare a antisemitismului“.
Organigrama I.N.S.H.R.
„E.W.“ nu prezintă nici un
angajat cu funcții de
răspundere privind „moni-
torizarea antisemitismului
din România“.
Se naște întrebarea
legitimă: care angajat plătit
din banii publici din cadrul
I.N.S.H.R. „E.W.“ și în baza
căror prevederi legale
desfășoară acest „Proiect în

curs“ privind „Monitorizarea
antisemitismului din Româ-
nia“, prezentat pe pagina
online a I.N.S.H.R. „E.W.“?
Urmărirea a vreo zece mil-
ioane de utilizatori facebook
din România este o acțiune
care necesită foarte mult
timp. I.N.S.H.R. „E.W.“
publică date extrem de im-
precise privind dimensiunea
„Holocaustului din Româ-
nia“. Legile speciale din
România pedepsesc, cu în-
chisoare de până la trei ani,
„negarea, contestarea sau
minimalizarea, în mod evi-
dent, prin orice mijloace, în
public, a holocaustului ori a
efectelor acestuia“. În baza
prevederilor legale pend-
inte, orice lucrare științifică
prin care s-ar aborda exacti-
tatea numărului victimelor
holocaustului intră sub
incidența legii, autorul/au-
torii ei suportând pedepsele
penale. Conform preveder-
ilor H.G. nr. 902/04.05.2005,
I.N.S.H.R. „E.W.“ este un in-
stitut cu atribuții de cerc-
etare și documentare
științifică privind „Holocaus-
tul din România“, având ca
angajați un șef serviciu
cercetare științifică, patru
cercetători științifici și doi
e x p e r ț i .
De pe pagina on-line de
prezentare a I.N.S.H.R.
„E.W.“ descoperim o rela-
tivizare prin imprecizie a
numărului victimelor „Holo-
caustului din România“.

Pe pagina intitulată
„Holocaustul în România“,
dimensiunea „Holocaustului
din România“ este
prezentată astfel: „Numărul
evreilor români și al evreilor
din teritoriile aflate sub
administrație românească
uciși în timpul Holocaustului
nu a putut fi stabilit cu pre-
cizie absolută. Concluzia, în
acest sens, a Comisiei
Internaționale pentru
Studierea Holocaustului din
România este că, în timpul
Holocaustului, în România
și în teritoriile aflate sub
controlul său ar fi fost uciși
sau ar fi murit între 280.000
și 380.000 de evrei români
și ucraineni. În Holocaust ar
fi pierit și aproximativ
135.000 de evrei români
care trăiau în partea din nor-
dul Transilvaniei, aflată sub
administrarea Ungariei în
urma raptului comis prin
Dictatul de la Viena, precum
și 5.000 de evrei români
care se aflau atunci în alte
țări din Europa“. Urmează o
prezentare detaliată a di-
mensiunilor „Holocaustului
din România“. Vă rugăm să
identificați – dacă este posi-
bil – rigoarea științifică,
specifică unui institut de
cercetare, în indicarea
următoarelor date privind

victimele „Holocaustului din
România“: „au murit sau au
fost uciși între 280.000 și
380.000 de evrei români și
ucrainieni“; „au pierit și
aproximativ 135.000 de
evrei români care trăiau în
nordul Transilvaniei“;
„aproximativ 132.000 de
evrei au fost deportați la
Auschwitz, în lunile mai-
iunie 1944 din nordul Tran-
silvaniei, stăpânit de
Ungaria“; „între 105.000 și
120.000 de evrei români
deportați au murit ca rezul-
tat al expulzărilor în
Transnistria“; „în regiunea
Transnistriei, între 115.000
și 180.000 de evrei locali au
fost lichidați“; „între 45.000
și 60.000 de evrei au fost
omorâți în Basarabia și Bu-
covina de către trupele ger-
mane și române în 1941“;
„cel puțin 15.000 de evrei
din Regat au fost uciși în
progromul de la Iași“. Vă
rugăm să remarcați pretinsa
activitate de cercetare
științifică, desfășurată timp
de 15 ani, a unui „institut“
care prezintă numărul „vic-
timelor Holocaustului“ cu
marjă de eroare de 100.000
morți (între 280.000 și
380.000), sau de 65.000
morți (între 115.000 și
180.000) sau de 15.000
morți (între 45.000 și
60.000). Cum poate aprecia
un procuror sau judecător al
României fapta de mini-
malizare a numărului vic-
timelor holocaustului,
pedepsită penal de legile
speciale, dacă toate datele
considerate oficiale sunt
prezentate, în mod exclusiv,
de I.N.S.H.R. „E.W.“ –
instituție „științifică“ care se
vrea credibilă –, prin
evaluări ca „aproximativ“,
„între“ și „cel puțin“?

-urmare în pagina a 4 a -
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DDeși aceste date
sunt absolut incerte, fiind
relativizate chiar de către
I.N.S.H.R. „E.W.“, totuși
România a fost plasată pe
locul al doilea drept țara cea
mai criminală, după Germa-
nia, în privința dimensiunii
„Holocaustului“. Astfel, se
pronunță sentința acuza-
toare: „Referindu-se la
România, Raul Hilberg a
afirmat că nici o țară, în
afara Germaniei, nu s-a im-
plicat în masacrarea evreilor
la o asemenea scară, cu
cea mai mare implicare“.
Abrupt, fără a se prezenta
cine este persoana citată,
sursa bibliografică, data și
contextul afirmației sau
documentația explicativă.
Am căutat, pe pagina
I.N.S.H.R. „E.W.“, o
prezentare a numărului total
al victimelor Holocaustului,
precum și vreun tabel com-
parativ, cu indicarea
numărului de victime la
nivelul fiecărei țări, pentru a
stabili „scara masacrelor“
din România raportată la
ponderea acestora din alte
țări. Normal era ca o
acuzație atât de gravă să fie
susținută de probe conclu-
dente. Nu am găsit nici o
astfel de probă. Având în
vedere legislația specială în
vigoare, prin excelență
antiromânească, orice
român care ar îndrăzni să
comenteze aceste date și
afirmații „oficiale“, prezen-
tate de I.N.S.H.R. „E.W.“ ca
fiind „certe cu aproximație“,
poate fi condamnat oricând
la închisoare pentru ne-
garea sau minimalizarea
„Holocaustului“. Practic,
orice demers de cercetare
sau de abordare a temei
„Holocaustului din Româ-
nia“, în afara viziunii proprii
a I.N.S.H.R. „E.W.“ și fără
acordul expres al „institutu-
lui“, poate să fie taxat drept
infracțiune de către unii
magistrați ignoranți. Căci
trebuie să admitem ca o
axiomă că, dacă înainte de
1989 nu s-a vorbit și nu s-a
scris nimic despre holo-
caust, în schimb, după
1990, s-a prezentat numai
punctul de vedere al
comunității evreiești, absolut
părtinitor, referitor la holo-
caust. Ca atare, opinia
publică, în genere, și
funcționarii statului – în-
deosebi magistrații, implicați
în gestionarea legilor pend-
inte – sunt afectați de o
ignoranță funciară privind
problematica holocaustului.
4. I.N.S.H.R. „E.W.“ s-a eri-
jat în acuzatorul public al
Academiei Române. În
susținerea celor afirmate

anterior, proba adusă este
cuvântul rostit de directorul
Alexandru Florian în aula
Academiei Române, în data
de 26 noiembrie 2020, intit-
ulat «Mesajul Institutului
Național pentru Studierea
Holocaustului din România
„Elie Wiesel“ către Acade-
mia Română».

În locul prezentării
unor ultime descoperiri de-
osebite, ca urmare a
activității de cercetare și
documentare a specialiștilor
holocaustiști din cadrul
I.N.S.H.R. „E.W.“, directorul

institutului a prezentat un
„Raport de monitorizare a
activității Academiei
Române“. Acesta s-a
prezentat, în fața academi-
cienilor români, numai cu o
trecere în revistă a acțiunilor
academicienilor, din ultimii
15 ani, considerate ca fiind
antisemite și de negare a
holocaustului: „Avem în
vedere manifestări publice
ale unor membri sau mem-
bri corespondenți ai Acade-
miei, directori sau
cercetători din institutele
păstorite de acest for cul-
tural“. Nu există nici o
referire privind ultimele de-
scoperiri arhivistice impor-
tante care să fi dus la
corectarea sau stabilirea cu
„precizie absolută“ a
numărului victimelor „Holo-
caustului“

I.N.S.H.R. „E.W.“
dovedește superficialitate în
studierea problemei vic-
timelor „Holocaustului”. Pe
pagina veche a Institutului,
la capitolul intitulat „Proiecte
în desfășurare – Înregis-
trarea numelui victimelor
Holocaustului din România“,
cele mai consistente liste –
„Lista deportați evrei“, „Lista
evrei muncă obligatorie“ și
„Lista orfani evrei“ – conțin
niște tabele cu nume, având
majoritatea rubricilor
necompletate și fără o nu-
merotare a acestora, din
care să se înțeleagă actu-
alizarea numărului per-
soanelor descoperite și data

identificării acestora. Ultima
actualizare a pdf-urilor este
din anul 2015 – deci de 5
ani nimeni nu a mai actual-
izat nici o listă, nimeni nu
depus nici un fel de activi-
tate pentru salariul primit.
Celelalte liste, din totalul de
13 prezentate ca „Proiect în
desfășurare“, conțin între 9
și 371 nume. Este evident
că proiectul a fost abando-
nat, dar a figurat ca activi-
tate efectuată, pentru care
„institutul“ a fost plătit.

La I.N.S.H.R.
„E.W.“, accesul la

informațiile privind „Holo-
caustul” se plătește cash.
Pe pagina intitulată „Revista
I.N.S.H.R. „E.W.“, toate arti-
colele sunt prezentate în
limba engleză. Practic, re-
vista „Holocaust – studii și
cercetări“ este anuarul
I.N.S.H.R. „E.W.“, un institut
plătit din banii contribua-
bililor români. Românul pre-
ocupat să afle ultimele
noutăți privind cercetările
Holocaustului este obligat
să cunoască limba engleză
și să plătească 3 euro pen-
tru descărcarea fiecărui ar-
ticol de pe net.  Românul
care vrea să studieze „Holo-
caustul“ poate consulta
documentația numai fizic, la
sediul institutului.
Remarcăm incoerența
datelor privind numărul
publicațiilor deținute de Bib-
lioteca I.N.S.H.R. „E.W.“,
număr care oscilează de la
2.000, la 3.499 până la
4.500. Pe prima pagină de
prezentare este prezentată
Biblioteca Institutului cu
specificația: „Peste 4.500 de
volume, cărți și periodice,
care pot fi consultate fizic la
sediul institutului nostru.
Lista lor poate fi consultată
online“. Accesând
următoarea pagină,
intitulată „Biblioteca“, se
menționează: „Peste 2.000
de volume, cărți și publicații.
Acestea pot fi consultate
fizic la sediul institutului“.
Lista articolelor conține
numai 3.499 înregistrări, nici

4.500 și nici 2.000, majori-
tatea având autori străini și
fiind scrise în limba engleză
sau franceză.

Studierea sau abor-
darea subiectului „Holo-
caustului din România“ este
un subiect tabu, destinat ex-
clusiv unor „aleși“, care
poate deveni un pericol
pentru orice cercetător „ne-
evreu“, în condițiile în care
inclusiv unii academicieni ai
României au fost acuzați, în
mod public, de negarea sau
minimalizarea Holocaustului
în lucrările lor. Cea mai

recentă acuză de „mini-
malizare a Holocaustului“ i
s-a adus chiar președintelui
Academiei Române, acade-
micianul Ioan Aurel Pop!

În concluzie,
studierea „Holocaustului din
România“ a devenit apana-
jul exclusiv al angajaților in-
stitutului dirijat de Alexandru
Florian, I.N.S.H.R. „E.W.“,
care este o platformă de
denigrare a României prin
utilizarea unor date și texte
arbitrare, lipsite de orice
bază științifică, statistică și
documentară. Această con-
cluzie întărește pericolul
adâncirii faliei dintre „evrei“
și „ne-evrei“, creată în mod
artificial de politicienii
români prin prevederile
neinspirate din legile spe-
ciale. Reamintim că această
segregare a societății
românești a fost creată de
Parlamentul României și
validată de Excelența
voastră, Președintele
României, prin adoptarea și,
respectiv, prin promulgarea
Legii nr. 217/2015 și a Legii
nr. 157/2018, privind unele
măsuri pentru prevenirea și
combaterea antisemitismu-
lui. Aceste legi speciale au
cauzat împărțirea populației
României în două categorii
distincte și absolut inegale:
„evrei“ (circa 5.200,
înregistrați la ultimul
recensământ) și „ne-evrei“
(circa 20 de milioane). La
momentul oportun, v-am
prevenit asupra caracterului

xenofob și discriminatoriu al
unei asemenea segregări
extremiste, de tip rasist,
între semiți („poporul ales“
al evreilor, de circa 20 de
milioane în toată lumea) și
ne-semiți (toate celelate
popoare de pe Planetă, în-
sumând circa șapte miliarde
de persoane). Nu am identi-
ficat nici o măsură legală de
corectare a acestor legi
antiromânești arbitrare, ne-
realiste, care nu reflectă
existența antisemitismului în
România și, nicidecum,
riscul creșterii acestui
fenomen, așa cum se
întâmplă îu Occidentul dem-
ocratic. Or, tocmai prin pro-
mulgarea acestor legi se
creează contextul apariției
antisemitismului în țara
noastră.

Poporul român are
nevoie de publicarea
urgentă a unor date precise,
probate și argumentate
științific, inclusiv cu docu-
mente de arhivă. Constituie
un act de crimă națională,
culpabilizarea nedreaptă și
perpetuă a întregului popor
român pentru comiterea
vreunui holocaust. Catalog-
area țării, în integralitatea ei,
ca a doua țară criminală la
nivel mondial, este o
declarație de război la
adresa României. După 15
ani de huzur pe banii pub-
lici, I.N.S.H.R. „E.W.“
plasează Holocaustul din
România sub spectrul
acelorași ambiguități fomu-
late în Parlamentul
României, încă din anul
2002, de academicianul
Răzvan Theodorescu: „În
România nu a avut loc un
Holocaust, dar România,
prin Guvernul Antonescu a
participat la Holocaust”.

Asociația Neamul
Românesc își dorește de-
scoperirea și prezentarea
adevărului istoric privind
„Holocaustul din România“,
care ar produce o conciliere
între evreii reprezentați de
I.N.S.H.R. „E.W.“ și români.

*Material cu caracter istoric-
documentar.

●



Ghimpele Națiunii

Care „liberali”? Ați mai văzut vreunul?…Care „liberali”? Ați mai văzut vreunul?…

Cezar Adonis
Mihalache

SSigur, dintre aceia
care au o minimă empatie
cu țara… Cu națiunea de
azi dar și cu istoria măreață
împlinită de înaintași… Nu
un liberal dintre ăștia verzui,
travestiți în galben doar cât
să preia și mai ales să pre-
dea puterea… Pentru că
asta se întâmplă acum…
Un val politic trădător…
Dimpreună trădător… La
toate nivelurile și prin toate
instituțiile, nicicând neex-
istând o infuzie mai
puternică de sânge un-
guresc… Unguresc, nici
măcar unsoare din aia,
maghiaro-secuiască, tot
ceea ce se varsă acum în
venele țării fiind doar
umoare de cetățean cu
domiciliul la Budapesta…
Noul val unguresc, cu „politi-
cieni” cu a doua cetățenie…
Și care intră pe acolo pe
unde a pătruns tot ceea ce
a fost mai scârbavnic și mai
toxic pentru noi. Pe ușa din
dos a instituțiilor, minis-
terelor, guvernului,
Președinției chiar, dar cu
preșul liberalo-userist la in-
trare. Pe care mai scrie încă
„pnl”, dar deja cizmele gro-
filor au tocit aproape toate

firele răzlețe de liberalism…
Ăla fie el și primitiv în auten-
ticitatea lui epigonică, dar
măcar ceva de al nostru.
Românesc…

Iar pesediștii nu că
au mirosit, au dat direct cu
nasul în oala unei trădări la
care și ei au ațâțat focul la
vremea lor de ocârmuire…
Și nu au mirosit pentru că

aici nu este vorba de adul-
mecat vagi urme ale unor
înțelegeri și trocuri, atât de
fin însăilate de viperele
trădării că îți trebuia un nas
de analist și
„dez”conspiraționist pentru
a le „prinde”, aici este o
putoare atât de grea, și un
morman trântit atât de vizibil
în cefele politicienilor, că nu
puteai spune nicicum că nu
ai văzut, nu ai auzit, n-ai pri-
ceput nimic…

Și, chiar dacă nu
sunt prea capabili în

opoziția lor fățarnică, nici
măcar letargică, pesediștii
au sesizat măcar
infracțiunea în derulare…
Însângerarea politichiei
românești până la decesul
pacientului. Și înlocuirea lui
cu stârvul udemerist…
Scheletul Budapestei
îmbrăcat de sărbătoare
trianonică…

De aceea, poate că
propunerea șefului PSD,
mai mult o amenințare prin
care să arate că mai sunt și
social-democrați pe aici, pe
la firimituri, să le lase și lor
ceva, putea să pără
nepotrivită… Promovarea
unei modificări a Constituției
pentru a se prevedea un
lucru ce ar fi trebuit con-
semnat prin înțelegerile
politico-parlamentare. Orga-
nizarea de alegeri anticipate
în situația în care unul dintre
partidele din coaliția la gu-

vernare iese (nu contează
cum) din structura de put-
ere… Sigur, vehicularea re-
vizuirii Constituției pentru o
asemenea acțiune este un
non-sens… Dar contează
mesajul… Faptul că se
simte vânt, nu de schim-
bare, nu de alungare de la
putere a  vreunuia dintre
partidele hrăpărețe, ci de
rocadă…

Deja, ușurința de
care a dat dovadă pnl în a
asigura accesul pionilor
udmr în structurile cheie ale
instituțiilor (secretari de stat,
consilieri, adjuncți) mirosea
a cadavru în descompunere
din guvernare (!), din care
viermii se împrăștie prin
toate cotloanele. Dar era
atât de puțin probabil, sau
cel puțin așa am fi vrut să
credem, ca acel cadavru să
fie tocmai al politichiei lib-
erale. Aflată în pragul
înfăptuirii unei trădări is-
torice. Un „subiect”, într-
adevăr, repetitiv, căci
trădarea le-a fost mereu
însoțitoare. Doar că acum
se joacă însăși fondul unei
forme date la cheie pe con-
turul steagurilor secuiești.
Predarea țării către
maghiaro-budapestani, lib-
eralii asigurând acum doar
un soi de „permanență” în
posturile cheie pentru o

formațiune care nu avea ce
să caute nici măcar în
câteva funcții date din com-
pasiune.

Iar liberalii se vând
atât de fățiș încât „destinul”
le este tot mai clar… Cu o
ultimă „mișcare”, ieșirea din
arcul guvernamental…
Adică, lăsând țara pe mâna
unor năpârci ajunse la put-
ere, unele conjunctural, al-
tele contextual (dar
contextual unor trocuri).

Or, în asemenea
condiții, pentru a nu 
permite predarea/ vânzarea
guvernării prin pasul lateral
al liberalilor, ar fi necesară o
siguranțare prin condiția im-
punerii obligativității produc-
erii de alegeri anticipate.
Dar măsura nu este cea a
revizuirii constituționale.
Este de durată și în final o
acțiune cu sumă zero. De
aceea, trebuie ca ultimii lib-
erali partizani țării să se
răstoarne această căruță
pusă în cârca țării și din
care grofii și „staborii” liber-
alo-useriști vând totul. Totul!
Nu doar rafinăriile, nu doar
combinatele, nu doar fabri-
cile… Ci însăși ființa țării, tot
mai plăpândă în a-și șopti
măcar pierirea pe care o
trăiește…

●

E.W.” profanează credința Neamului RomânescE.W.” profanează credința Neamului Românesc

„E.W.” „E.W.” a postat, pe
pagina oficială, un comunicat
privind avertizarea publică a
senatorului Sorin Lavric pen-
tru omagierea, de la tribuna
Parlamentului, a lui Valeriu
Gafencu cinstit în toată
România ca „Sfântul Închiso-
rilor”. Angajații Institutului sunt
plătiți din banii publici, pentru
cercetarea și stabilirea
adevărului privind Holocaustul
din România și nu pentru
vânarea naționaliștilor români.
Depășindu-și în mod constant
atribuțiile de serviciu, aceștia
s-au transformat în acuzatorii
publici ai simbolurilor
naționale.

Precizăm faptul că
Valeriu Gafencu, un exemplu
al rezistenței și jertfei creștine
din temnițele comuniste din
România, nu a participat la
nici o acțiune împotriva vre-
unui evreu și, cu atât mai
mult, nu are nici o legătură cu
fenomenul denumit „Holo-
caust”. Comunicatul
I.N.S.H.R. „E.W.“, utilizând cu-
vinte agravante, propagă o at-
itudine de ură viscerală față
de tot ce reprezintă român și
românesc. Sfântul românilor
este prezentat ca un asasin
periculos care „a incitat, cu
pistolul în mână, elevi din
liceele ieșene să se alăture
tentativei de lovitură de
stat”[…].  În comunicatul po-
stat anterior celui în discuție,
I.N.S.H.R. „E.W.” îl prezintă

pe Ion Antonescu astfel: „nu
există nici o controversă în
privința rolului pe care Ion An-
tonescu l-a avut în elaborarea
și punerea în aplicare a
politicii de stat care a dus la
exterminarea a cel puțin
280.000 de evrei români și
ucrainieni și a peste 11.000 de
romi. Ion Antonescu a fost
judecat și găsit vinovat de
crime de război în 1946”.

La vârsta de 21 de
ani, studentul Valeriu
Gafencu, în calitate de Șef al
„Frățiilor de Cruce” ale tinere-
tului ieșean, a inițiat o acțiune
civică a elevilor și elevelor din
Liceul Internat și Liceul de
Fete „Oltea Doamna”. Nepar-
ticiparea la orele de curs, era
o formă de protest pașnic a
elevilor și elevelor din cele
două licee. În contextul
instaurării dictaturii militare a
generalului Ion Antonescu,
sprijinit de Armată, legionarii
s-au opus înlăturării lor de la
guvernare, prin acțiunea
cunoscută ca Rebeliunea
legionară.

Evreii ar trebui să-l
omagieze pe Valeriu Gafencu,
ca pe un proroc care a văzut
dinainte că rămânerea lui An-
tonescu la putere va deter-
mina dramele prin care aveau
să treacă unii dintre
conaționalii lor. Ca exemplu,
Estera și Mardoheu sunt
omagiați anual de credincioșii
evrei în sărbătoarea Purimu-
lui, pentru împiedicarea plan-
ului de înlăturare a iudeilor din

țările regelui Artaxerxe.
Locuitorii regatului doreau să
scape de aceștia „pentru că
frica de iudei apăsa asupra tu-
turor popoarelor“ (Cartea Es-
terei 9, 2). În fapt, iudeii
Estera și Mardoheu au provo-
cat o rebeliune iudaică
genocidară, care a dus la ex-
terminarea a șaptezeci și cinci
de mii de cetățeni ai regatului,
considerați „vrăjmașii
iudeilor“. Sărbătoarea
evreiască de Purim glorifică
salvarea unor iudei prin
săvârșirea unor crime în masă
asupra populației autohtone:
„Iar ceilalţi iudei care se aflau
în ţările regelui s-au adunat ca
să-şi apere viaţa lor şi să fie
netulburaţi de vrăjmaşii lor.
Aceştia au omorât din
duşmanii lor şaptezeci şi cinci
de mii” (Cartea Esterei 9, 16).

Reamintim faptul că
românii, prin Biserica
Ortodoxă Română, îl glorifică
anual pe iudeul Moise, care a
comandat numeroase acte de
exterminare a unor populații.
Faptele abominabile ale
triburilor lui Israel, conduse de
Sfântul Moise, privind
uciderea a zeci de mii de
femei și copii, sunt prezentate
în „Sfânta Scriptură” creștină.
Sfântul Proroc Moise este cin-
stit și sărbătorit în data de 4
septembrie a Calendarului
ortodox.

Spre deosebire de
iudeul Moise, românul Valeriu
Gafencu nu a ucis și nu a
agresat nici un om, evreu sau

ne-evreu. Dimpotrivă, „Sfântul
închisorilor“ i-a îndemnat pe
cei din închisori, și pe toți
românii, să nu se răzbune pe
vrăjmașii neamului lor și să-i
ierte pentru prigonirile făcute
asupra românilor.
Recomandăm angajaților
I.N.S.H.R. „E.W.“ să citească
scrierile testamentare ale lui
Ioan Ianolide, prietenul din în-
chisoare al lui Valeriu: În-
toarcerea la Hristos, Editura
Christiana, București, 2006.

Ioan Ianolide a spus:
„S-au mâniat pe noi
comuniştii, dar şi burghezii.
Ne-au lovit americanii, dar şi
nemţii. Toţi ne-au spus că
suntem nebuni, adesea ne-au
înfierat până şi fraţii noştri
creştini, ca să nu mai vorbesc
de ura dezlănţuită contra
noastră de evrei, care au
mizat pe cartea comunistă.
Da, suntem vinovaţi că am
înţeles, ca şi Dostoievski, ce
este ateismul şi că am identi-
ficat comunismul cu antihris-
tul, cu care nu am acceptat
nici o megieşie. Da, suntem
vinovaţi că am fost
anticomunişti, antiburghezi şi
antinazişti. Suntem acuzaţi că
am fost şi antisemiţi – dar noi
îi iubim în Hristos pe evrei”.

Sfântul Valeriu Gafencu a
transmis românilor: „Cine se
afirmă creştin trebuie să se
poarte ca un creştin. Nu e
îngăduită crima ca armă de
luptă creştină. E necesar să
mărturisim public greşelile tre-

cutului, pentru a pune un în-
ceput nou. Nu sunt îngăduite
nici tirania, fărădelegea şi
abuzul”.

Aceasta este spiritu-
alitatea creștină a poporului
român, predată ca testament
de Sfântul Valeriu Gafencu,
pe care reprezentanții
I.N.S.H.R. „E.W.” vor să o
condamne. Ne întrebăm cum
ar fi reacționat aceștia, dacă
românii ar fi aplicat legile
iudeului Moise, conaționalul
celor de la I.N.S.H.R. „E.W.”,
privitoare la răzbunarea „ochi
pentru ochi” și „dinte pentru
dinte” (Ieșirea 21, 24-26).

Între învățăturile a doi
iudei, legile lui Moise și porun-
cile lui Iisus Hristos, Fiul Dum-
nezeului Sfintei Treimi, români
precum Sfântul Valeriu
Gafencu au ales porunca
divină a iubirii creștine. Face
parte din libertatea religioasă
a poporului român, cinstirea
ca Sfinți a eroilor, martirilor și
mucenicilor Neamului Româ-
nesc.

C o m u n i c a t u l
I.N.S.H.R. „E.W.” încalcă lib-
ertatea religioasă din Româ-
nia.

Vasilică Militaru,
Președintele Asociației Nea-
mul Românesc.


