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„Gândul bun se-nmulţeşte,

cuprinzând loc în mai multe su-

fletei.”

- Ioan Slavici
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European Globalist…European Globalist…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu mai sunt doar
„viziuni”… Nici simple
intenții, încercări, tatonări…
S-a depășit chiar vremea
definirii ca proiecte… Sunt
deja structuri ce încearcă a
se identifica drept entități…
Iar dacă se vor și contura în
forme cu un minim conținut,
nu neapărat și având fond,
cel puțin într-una dintre ele
nu am putea avea așa ceva,
nu vor putea ființa
dimpreună… Va fi o
continuă luptă a
supremației,- prin absorbție,
cuprindere, viciere și defor-
mare dinspre una dintre ele,
ori de recuperare și în-
toarcere la normalitate,
repere și valori, în cazul
celeilalte… Și chiar dacă ar
trebui să fim revoltați, nu tre-
buie să acordăm agentului
declanșator, acest focar de
anormalitate, mai multă
atenție decât este cazul. Nu
trebuie să ne focalizăm
strict pe acronimele-
pecingine pentru a nu risca
să pierdem din atenție alți
factori de intruziune dinspre
tartorele „sodomei” și „go-
morei” globaliste. Pentru că
minoritățile sexuale și asex-
uale(!), dar și conflictul, nu
între valori, ci, mai bine
spus, conflictul acestor
minorități cu valorile
tradiționale, reprezintă doar
un vârf de atac. Și doar
acum sunt politici „pe val”, în
momentul în care specu-
larea victimizării acestora,
pe fel și fel de motive, se va
fi disipat, la atac 
vor fi scoase alte 
forme deviaționiste ale
globaliștilor…

Este un război
fierbinte pe zona unei cor-
tine cândva reci… Este
încercarea de a rescrie
fundația europeană a
părinților fondatori… Iar cele
două tabere, doar acum
proLGBT și profamilie (nu și
anti LGBT), sunt în fapt cele
două uniuni de mâine…
Uniunea Europeană
Globalistă și Uniunea
Europeană a Națiunilor. Iar
„drepturile” minorităților de
orice fel, lupta și asumarea
unor principii erozive au ca
scop chiar impunerea unui
proces de erodare a imag-

inii, rolului și fundațiilor
vechii deja Uniunii Eu-
ropene spre un New Age
European Globalist…

Este războiul dintre
controlul suveranităților
naționale și afirmarea
suveranităților… Este con-
tinuarea politicii de creare a
acelor State Unite ale Eu-
ropei ce vizau, nu binele
națiunilor, ci dominarea
acestora de către un
pseudo bine definit prin și
drept globalizare, dar având
ca esență controlul
geostrategic (în care geopo-
litica să fie doar un factor de
ajustare)…

Astăzi, buboiul s-a
spart prin forțarea politicilor
proLGBT… Nu s-a scurs
însă și puroiul, înțepătura
fiind mult prea mică față de
forța celeilalte uniunii, glob-
alizatoare, de suturare prin
manipularea liderilor pe care
i-a impus în statele membre.

Noii „barbarii” vin, au
venit chiar, prin noua
generație de politicieni de
(la) Bruxelles, tocmai din-
spre Europa spre care am
privit cu jind atâtea
decenii… Nu este o de-
plasare a maselor, ci a politi-
cilor în masă, pentru
extinderea acestora în nu-
mele comunității asupra
statelor suverane. Iar în
calea acestei pecingine în
numele binelui comunitar,
acest guvern comunitar ce
vrea să controleze
suveranitățile, stau principi-
ile uniunii inițiale, valorile,
reperele morale, drepturile
și libertățile cetățenești.

Și nu sunt doar
granițele a două entități, ci
forme entitate. Una având
conturul formei ademeni-
toare, dar fără fond, cealaltă
cu un conținut tradițional,
dar neperceput încă la posi-
bilitatea de refacere și în-
turnare către normalitate.
Una în care uniunea a de-
venit globalistă, dar nu în in-
teresul unității vechii familii
europene, și una în care
politicienii familiilor eu-
ropene încearcă să-și apere
identitățile.

Pentru că astăzi,
Uniunea Europeană nu mai
este despre unitate, familie,
tradiții și repere… Iar ca pol
de acțiune, principiile și
normele ei ar trebui redac-
tate în cealaltă parte a Eu-

ropei, în zona țărilor ce 
luptă pentru apărarea
suveranității și caracterului
național.

Este războiul dintre
extinderea puterii globaliste
asupra politicilor, și nu doar
de guvernare, a statelor
membre naționale și prote-
jarea uniunii europene în
forma ei, tot mai restrânsă
geografic, a statutului clasic,
de început, al țărilor ce vor
să le fie respectate suveran-
itatea internă (cedată în
parte, nu integral) și dreptul
de a-și decide propria
soartă.

Suntem în etapa în
care „politically correctness”
-ul este rescris ca politica
dirijistă de mâine a New
Age-ul European Globalist.

Problema este că
statele bătrânei Europe, din
perspectiva conservării
dreptului la suveranitate și
decizie, se scufundă sin-
gure, acum și sub copita
calului troian al PNRR -
urilor. Pentru că, prin aces-
tea, Europa globalistă și-a
păstrat hățurile de control
prin cel mai eficient instru-
ment, nu de corectare a
sărăciei și nedezvoltării (ori
dezvoltării inegale), ci de
corecție a principiilor suver-
ane: mecanismul financiar.

De aceea, statele
naționale suverane, din
zona Ungariei și a grupului
Vișegrad, ar trebui să se
disocieze de planul globalist
al PNRR. Pentru că, după
acceptarea acestora, nu
neapărat și aplicarea ca
măsuri vizibile, Europa nu
va mai fi împărțită între
globaliști și suveranități, ci
va fi una integral globalistă,
inserarea și acceptarea
condițiilor din pacturile
PNRR strivind în sine
tratatele clasice ale UE,
principiile, tradițiile,
suveranitățile, noțiunile de
familie și de democrații
naționale, poate chiar din ul-
timele țări libere din Europa
New Age -ului Globalist.

●

Zarurile au fost aruncate:Zarurile au fost aruncate:
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închisă în alte vicii...închisă în alte vicii...

Petru
Jipa

AAceste cuvinte au
fost spuse de Iulius Cezar
atunci când și-a condus tru-
pele peste râul Rubicon îm-
potriva lui Pompei „Alea iacta
est” Abolirea sistemelor total-
itare, încetarea războ-
iului rece și extinderea
democrației de tip „stai acasă
să arăți că îți pasă” a condus
la abordarea globală a proce-
selor dezvoltării unui sistem
mult mai închis și totodată
mai bine supravegheat. Un
sistem totalitar global. Au mai
rămas unele obstacole în
calea abordării globale, dar
cu toate acestea aceste pro-
cese văd că se pot desfășura
în voie. Marile obstacole au
rămas: concentrarea la nivel
mondial al producției, con-
centrarea capitalurilor și
transferul la nivel decizional
de la nivelul statelor suver-
ane către suprastatalitate.
Laureatul premiului Nobel
pentru economie Robert Mor-
ton, spune: transformarea
globală ar urma să cuprindă
nu numai domeniile econom-
ice, dar și cele sociale și
politice. Poate de aceea
multinaționalele au acționat
nestingherit în toate domeni-
ile, iar sistemul corporatist s-
a consolidat. Acum ce să mai
spun, se joacă cineva „alba
neagra” cu viețile noastre
anonime și golite de orice
sens. Munca a fost „abolită”
și fără rapel. Cine ne vrea
supuși și cu dosul la vedere?
Scriam cândva despre un
mare filosof austriac, iar
cineva din cercurile mele ac-
tuale îmi spune să-l studiez
cu atenție. Este vorba despre
Karl Popper pe care îl in-
teresa teoria relativității, dar
respingea marxismul 
și psihanaliza. Totuși
realizează, criticând gândirea
„școlii de la Frankfurt”, o
grandioasă operă de filosofie
socială, „The Open Society
and Enemies” (Societatea
deschisă și dușmanii ei) în
care apără democrația îm-
potriva oricărei forme de to-
talitarism.

Inversând tabloul,
vedem o societate deschisă,
dar închisă în alte vicii.
Citeam în prestigioasa
revistă The Economist cum
doamna care conduce Banca
Centrală Europeană, Cristine
Lagard, aceiași care a spus

înainte de a începe „pan-
demia” că „trebuie să facem
ceva cu acești bătrâni”, acum
ea vrea să includă în
achizițiile sale de active im-
pactul schimbărilor climatice.
Deja mă gândeam că
urmează potopul lui Noe,
dânsa a mai ghicit o dată vi-
itorul. Societatea noastră
deschisă este închisă de vici-
ile naturii prin: viruși, climă…
și să vedem ce o mai urma.
Dar urmează: bărbatul este
egală cu femeia, nu avem
voie să exprimăm păreri de-
spre culoarea pielii, iar
Țiganiada de Ioan Budai-De-
leanu trebuie să o redenu-
mim corect politic. Acum
ce facem cu societatea
deschisă, dar închisă, un os-
piciu al celor care dărâmă
statuile…? Cât de adevărate
sunt ,,Protocoalele francma-
sonice de la Bate Elveția” sau
cât de bine surprinde în
„Decalog” Noam Chomsky
lumea prin ,,manipularea și
controlul” în zece idei. Prima
ar fi: Poporul trebuie să aibă
mereu mintea ocupată. Și
suntem ocupați, viitor
înseamnă teamă, iar teama
de moarte o să ne omoare
înainte de moartea propiu
zisă. În urmă cu mulți ani
când medicina românească
era marcată de adevărate
elite, cel mai bun neu-
rochirurg profesorul Constan-
tin Arsenie, scria despre un
proiect al altui mare doctor.
Doctorul englez spunea că el
este capabil să facă trans-
plantul de cap. Doctorul Ar-
senie spunea că și el este în
stare, dar trauma celui care
se trezește din anestezie
după transplant când se vede
cu alt trup este mare, iar
acest transplant nu este etic.
Mă gândeam la noi când o să
ne trezim în această „soci-
etate deschisă” (dar închisă)
cum o să ne simțim. Sau cum
o să ne simțim noi bărbații
când o să ne trezim după ce
am născut, așa cum spunea
un lider politic. Trist…! Lumea
se schimbă în devenire, dar
devenirea este A-devenire iar
„zarurile au fost aruncate”
într-o fundătură din care nu
mai putem ieși. Sau nu o să
fim lăsați să ieșim.
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Aceste hiene pribege pe care, Aceste hiene pribege pe care, 
naivi, le-am ales să ne fericească...naivi, le-am ales să ne fericească...

Teo
Palade

„C„Ce caută aceste el-
emente nesănătoase în
viaţa publică a statului? Ce
caută  aceşti oameni care
pe calea statului voiesc să
câştige avere şi onori, pe
când statul nu este nicăieri
altceva decât organizarea
cea mai simplã posibilã a
nevoilor omeneşti? Ce sunt
aceste păpuşi care doresc a
trăi fără muncă, fără ştiinţă,
fără avere moştenită, cu-
mulând câte trei, patru
însărcinări publice dintre
care n-ar putea să împlin-
eascã nici pe una în deplină
constiinţă” (Mihai Eminescu,
Netrebnicii care ne conduc,
1877)

Pare deja un
fenomen firesc în România
democratică. Aproape ni-
meni nu se mai miră că
fiecare ales al neamului îi
devine duşman din momen-
tul în care a ajuns la putere.
Ar fi inutil să ilustrăm
afirmaţia prin exemplele din
istoria ultimilor treizeci de
ani. Ele sunt cu sutele. Iar
furtul din buzunarele noas-
tre a ajuns la cifre incredi-
bile. La mii de miliarde. Mai
mult decât s-a furat în în-
treaga istorie a cestui
pământ. Nume ca Băsescu,
Boc, Petre Roman, Iliescu,
Emil Constantinescu, Blaga,
Boiangiu, Stolojan, Ciorbea,
Isărescu, Olguţa Vasilescu,
Cioloş etc, zbârlesc şi acum
părul de pe ceafa bugetar-
ilor de toate nuanţele – de la
funcţionărimea fără chip la
profesori, medici şi militari –
stârnind valuri de înjurători
din partea milioanelor de
pensionari, a ţăranilor,
comercianţilor, părinţilor şi
chiar a copiilor care abia
reuşesc să priceapă sensul
cuvintelor de ocară. Din
cauza lor, a acestor hiene,
milioane de români şi-au
părăsit ţara, s-au izolat de
familii şi au ajuns sclavi
moderni pe meleaguri
străine. Din cauza lor, a
acestor fiare de pradă, în
străinătate când spui că eşti
român eşti privit şi tratat ca
o slugă.

Hienele cu chipuri
omeneşti au muşcat şi
muşcă încă din fiecare
mădular al neamului aces-
tuia prea răbdător. Nu a ex-
istat categorie socială care
să nu fie pedepsită. I-aţi
văzut cum, organizaţi în
adevărate haite colorate
(haita roşie a socialiştilor;
haita portocalie a
democraţilor; haita galben-
albastră a liberalilor; haita
albastru-albă, tânără şi
ambiţioasă, a neo-marxis-

tilor ce vor să salveze
România apăsându-i cu bo-
cancul pe grumaz; haita
mărului verde-albastru a
celor care se vor a fi poporul
spoliat prin voinţa liderului
lor cu nume de flatulenţă)
ne atacă din toate poziţiile?
Ne lovesc din parlament,
din locul unde s-au adunat
decenii de când nicio lege

nu a fost votată în favoarea
cetăţenului. Ne pălmuiesc
fără ruşine din guvern, de
acolo unde se întrec în a
anula drepturile noastre
fireşti  câştigate după lupte
crâncene cu hienele dinain-
tea lor. Ne sucesc minţile de
la posturile de televiziune de
unde, crezându-ne idioţi, ne
explică cât de bine o ducem
acum când o ducem mai
rău ca niciodată.

Conform obiceiurilor
fiarelor care vânează în
haită, ei au atacat în primul
rând pe cei mai vulnerabili.
Pensionarii şi copiii.
Bătrânii, condamnaţi la în-
fometare, refuzaţi de un sis-
tem sanitar încăput pe
mâna unor impostori, închişi
cu de-a sila în case şi cu
timpul e libertate limitat la
câteva ore pe zi, sunt
atacaţi psihic, zi de zi, prin
lansarea unor zvonuri nimic-
itoare privitoare la singurul
lor venit – pensia. S-a ajuns
până acolo, încât cei cu
pensiile cele mai mici vor fi
supuşi unui amănunţit pro-
ces de verificare din partea
statului pentru a se de-
scoperi dacă nu cumva au
şi alte venituri, vreo vită prin
bătătură sa vreun copil care
îl ajută cu bani. Cazuri în
care, hienele pot să le fure
şi bruma aceea de mărunţiş
primită după o viaţă de
muncă.

În acest timp,
hienele pribege care ne
conduc învârt zeci de mil-

iarde de euro, plasându-le
cu largheţe în conturile
celorlalţi din haită. Veşnic
nesătuli, fără de ruşine, din
când în când, în văzul tu-
turor, se încaieră între ei
pentru a înfuleca o halcă cât
mai suculentă din trupul ţării
aflate deja în moarte clinică.
Salariile sunt îngheţate,
pensiile aşiderea, alocaţiile

pentru copii blocate prin
amânări succesive, indus-
tria autohtonă nu mai
trăieşte de mult, investitorii
români îi numeri pe
degetelue de la o mână,
ţărănimea aproape a
dispărut din satele depopu-
late de vlaga tinereţii… Ne-
am întors cu un secol şi
jumătate în urmă. Ca şi cum
ar trăi azi, ne-o spunea, de-
scriind starea ţării la 1850,
genialul Eminescu: „Ţãrani?
Nu sunt. Proprietari nu,
învăţaţi nici cât negrul sub
unghie, fabricanţi numai de
palavre, meseriaşi nu,
breaslă cinstită n-au, ce
sunt dar?”

Părem îngheţaţi în
mijloc de secol
nouăsprezece. Nimic nu
pare a se fi schimbat. Ca în
1850, se poartă barba
stufoasă. Ca în 1850, vo-
racitatea politicienilor de
duzină nu cunoaşte limite.
În ultimii treizeci de ani, mai
mult decât alte naţiuni, ne-
am întors  în timp. Am re-
gresat cu viteza unui
bolovan rostogolit la vale,
susţinând că ne dezvoltăm,
că ne aliniem lumii civilizate,
că suntem mai responsabili.

Iată cum ilustrează
viaţa românească a ul-
timelor trei decenii un fin ob-
servator, scriitorul Gellu
Dorian: „[…] ceea ce se pe-
trece în ultimii treizeci de ani
în România, mai mult parcă
decât în oricare alt stat care
a trecut prin epurările comu-

niste, este de un cinism
asemănător cu
exterminările de care am-
inteam mai sus. Este
adevărat că oamenii
competenți iviți după 1990
pe aceste plaiuri nu au mai
înfundat pușcăriile, nu au
mai fost duși în lagărele de
exterminare, ci au fost
marginalizați de la

legislatură la legislatură – cu
excepția lichelelor paten-
tate, care au fost trimise
legal, după lungi indulgențe,
la pușcărie, unii mimând
acest spațiu de reeducare,
transformându-l în turn de
fildeș în care și-au scris
cărțile, care i-au eliberat
înainte de terminarea
pedepsei, alții mai ispășesc,
urmăriți de o groază de
fapte ilegale. Dar nici de-
spre ei nu voi încerca să
schițez un profil al „demni-
tarilor” de toate rangurile de
ultimă vreme, ci despre
scursura care a ajuns acum
să fie în posturile de decizie
pentru bunul mers al vieții,
care se încețoșează de la o
zi la alta. Spălătoria din care
au ieșit aceste scursuri n-a
fost alta decât acel instru-
ment popular numit
„alegeri”, de care s-au
folosit doar aleșii nu și
alegătorii.

C h e s t i u n e
cunoscută […]. Ceea ce e
mai trist este că polițele pe
care această scursură
socială, numită „demnitari”,
de orice rang, se plătesc
prin punerea în funcții, în
structurile administrative, pe
toți lingăii și oportuniștii,
care le-au făcut posibilă pro-
movarea în funții cheie, de
decizie, unor politicieni
analfabeți din toate punctele
de vedere, chiar dacă
funcționali și chiar asimpto-
matici în ceea ce privește
inteligența. […]. Din păcate

e plină țara de ei și în-
clinarea acesteia spre râpă
se vede de la o zi la alta. și
din păcate, impostura este o
epidemie generalizată la
vârf, provocând boli grave,
cronice, pe care niciun vac-
cin nu le va eradica
vreodată. și vorba deja bine
cunoscută, parafrazând o
zicere celebră, „mama im-
postorilor e mereu gravidă”.
Iar cârma le stă la
îndemână!”.

Despre virtuţile şi
despre tarele poporului
român s-a tot vorbit şi s-au
tipărit zeci de tomuri, unele
interesante, altele intere-
sate. N-am s-o fac şi eu.
Personal, nu cred că sun-
tem o naţiune mai dotată
sau mai puţin responsabilă
decât alte popoare. Poate,
aşa cum constata marele
Eminescu, suntem mai
ciudaţi. „Ciudată ţară, într-
adevăr!”, spunea el înainte
de a ne îndemna să deschi-
dem ochii, să ne trezim şi să
dăm de pământ cu „turma
de netrebnici”: „Într-adevăr,
cum li s-ar deschide oame-
nilor ochii când unul le-ar
zice Ia staţi, oameni buni!
Voi plătiţi profesori care nici
vă învatã copiii, nici carte
ştiu; plătiţi judecători
nedrepţi şi administratori
care vă fură, căci nici unuia
dintr-înşii nu-i ajunge leafa.
Şi aceştia vã ameţesc cu
vorbe şi vă îmbată cu apă
rece. Apoi ei toţi poruncesc
şi nimeni n-ascultă. Nefiind
stăpân care să-i ţie în frâu,
ei îşi fac mendrele şi vă
sărăcesc, creându-şi
locurişsi locuşoare,
deputăţii, primării, comisii şi
multe altele pe care voi le
plătiţi peşin, pe când ei nu
vă dau nimic, absolut nimic
în schimb, ci din contră vă
mai şi dezbracă, după ce
voi i-aţi înţolit […]. De
aceea, alungati turma aces-
tor netrebnici!…”.

Mai bine de 150 de
ani nu am ascultat astfel
sfaturi. Am putea să o
facem acum?

●



4 Tichia de politician

Iertaţi-ne. Pace Vouă!Iertaţi-ne. Pace Vouă!

Alecu
Reniță

ȚȚipătul de groază al
neamului nostru, smuls din
propria casă şi aruncat în
Siberiile de gheaţă, mă
cutremură. Îl aud din
depărtarea celor 72 de ani
de umilinţă şi nedreptate.
Ţipătul bunicilor, părinţilor şi
fraţilor mei sparge tăcerile,
nepăsările, laşităţile şi
uitările colective. Chipurile
îndoliate ale Basarabiei şi
Bucovinei, încremenite în
rama altor vremuri, mai
adună în ele suferinţa,
spaima şi drama a milioane
de oameni. Slujbele rare de
veşnică pomenire a vic-
timelor, tămâierniţele lăsate
pe mormintele acoperite de
floarea de nu-mă-uita,
rugăciunile desprinse din
sufletele bătrânilor,
dangătele de clopote
împrăştiate peste localităţile
semipustii, şuierul unui tren
al morţii din acel îndepărtat
şi înfiorător iulie 1949 –
toate răscolesc anii ascunşi
sub jăratecul stins de vre-
muri, rescriu pomelnicele
mototolite din biserici,
trezesc amintirile rudelor
înlăcrimate şi readuc acasă,
în familie, oamenii dragi din
fotografiile îngălbenite.

Tresar: ochii albaştri
ai bunicii mele Anica, din
neant, mă privesc cu
aceeaşi blândeţe şi
dragoste, ca în ziua când a
revenit acasă, după în-
delungatul surghiun siber-
ian. Reîntoarcerea martirilor
noştri la vatră, după lungi
ani de calvar, însemna că
Basarabia şi nordul Bu-
covinei rămâneau în cărţile
sfinte, îşi păstrau mai de-
parte limba, credinţa,
memoria şi identitatea
românească. Dar cu ce preţ
oribil: al elogierii ocupantu-
lui, al sufletului scos la vân-
zare, al colaboraţionismului
greţos, al rezistenţei singu-
lare, al sacrificiului individual
şi al tributului de sânge…

Cu ce învăţăminte s-
au ales românii moldoveni,
după 72 de ani de la cea
mai odioasă crimă în masă
comisă împotriva lor? În ce
măsură ei au dorit şi au avut
voinţă să evalueze trecutul
sovietic, să cunoască în
care capete şi laboratoare
politice a fost gândit şi con-
ceput genocidul împotriva
Basarabiei, să regândească
atitudinea lor colectivă faţă
de crimele şi experimentele
diabolice ale Kremlinului
făcute asupra a peste 4,3
milioane de suflete? Ce nu
cunosc încă moldovenii? Ce
fel de documente sau
informaţii le lipsesc la cei de
sus și de jos, ca să

îndrăznească să solicite
despăgubiri pentru pierder-
ile uriaşe, cu câtă
agheasmă să-i stropim ca
să poată deosebi fratele de
ocupant, binele de rău şi
victima de călău? Or,
întrebările ar putea fi fără de
rost, adresate unei populaţii
îndoctrinate, care încă îşi
mai plânge stăpânul pen-
sionat.

O societate ieşită
din închisoarea comunistă,
din ideologia şi minciuna
rusească, rămâne încă mult
timp schilodită mintal, fiind
bântuită şi dominată de
şabloanele de gândire
primitivă. Prejudecăţile şi
stereotipurile formate în anii
de ocupaţie sovietică s-au
imprimat foarte adânc în
capul moldovenilor, ele
trecând de la o generaţie la
alta fără prea mari
transformări ale modului de
viaţă, adus în Basarabia la
28 iunie 1940 de aparatul
represiv şi administraţia
rusească. Atitudinile colec-
tive, sfidătoare, inclusiv ale
autorităţilor faţă de victimele
regimului comunist, faţă de
deportaţi şi urmaşii lor, sunt
o dovadă vie că otrava
educaţiei şovinist-comuniste
mai persistă. Lăsând la o
parte miturile, nostalgiile şi
propaganda imperială,
haideţi să clarificăm ce mod
de viaţă şi ce model nou au
adus „eliberatorii”, care ar fi
elementele-cheie definitorii
ale bolșevism-comunismu-
luii sovietic?

După ce s-au de-
schis arhivele şi au apărut
în spaţiul public docu-
mentele stropite cu sângele
a peste o sută de milioane
(!) de victime, devine clar şi
pentru miopi că — teroarea
roşie, ura intransigentă faţă
de duşmanul de clasă,
spaima paralizantă de sus
până jos, rusificarea totală,
ateismul şi minciuna
atotcuprinzătoare — consti-

tuiau fundamentele orân-
duirii noi, comuniste. Asasi-
natele în masă, deportările,
foametea organizată,
lagărele de exterminare
serveau ca instrumente sig-
ure pentru înspăimântarea
popoarelor captive şi instau-
rarea puterii sovietice.

În perioada
interbelică, basarabenii au
avut norocul să fie cetăţeni

români şi, trăind într-o Ţară
democratică, nici nu-şi
puteau imagina asemenea
experimente sociale şi
anomalii oribile. Ei credeau
în Dumnezeu şi, unii, chiar
în Rusia ortodoxă. Invazia
bolşevică din iunie 1940 i-a
prins fără imunitate la minci-
una oficială şi propaganda
diabolică a Kremlinului.
Când l-au văzut pe Ivan în
casă şi pe masă luându-le
pâinea de la gura copiilor,
dând foc la biserici şi
împuşcând lume
nevinovată, era târziu. Cele
trei valuri de deportări
(1941, 1949, 1951) ale
băştinaşilor în Siberia, orga-
nizate de „eliberatori”, trans-
formarea tinerilor
basarabeni în carne de tun
(martie 1944 – mai 1945),
foametea artificială
declanşată de Kremlin
(1946-1947), prigoana şi
represaliile împotriva int-
electualilor, gospodarilor,
preoţilor – toate, timp de un
deceniu -, au generat
pierderi în morţi şi refugiaţi
de peste un milion de oa-
meni valoroşi, au golit
Basarabia de elitele
româneşti, creând condiţii
deosebit de favorabile pen-
tru apariţia mancurţilor, a
cozilor de topor şi a
mutanţilor cu stea în frunte.
Nenorocirile organizate de
regimul comunist pe
pământurile noastre, în
urma cărora populaţia
subjugată îşi pierdea
memoria, elitele şi
îndrumătorii, erau prezen-

tate ca eliberare, sacrificii şi
beneficii în numele salvării
moldovenilor de “sub
români”. Aceste cumplite
nenorociri au intrat în prop-
aganda zilnică, în man-
ualele şcolare ca
nemaipomenite acte de ero-
ism, progres şi umanism ale
fratelui mai mare, devenind
o dominantă a mentalităţilor
colective din Basarabia

sovietică.
Necunoaşterea şi

falsificarea istoriei naţionale,
împreună cu agitaţia
năucitoare, cultivarea
românofobiei, spălarea
creierilor şi îndobitocirea
mulţimilor speriate devin o
normă obligatorie. În scurt
timp, Moscova construieşte
în Basarabia ocupată, incu-
batoarele ei şi, din materia
primă locală, rămasă după
deportări, foamete şi asasi-
nate, – din scursura com-
internist-antiromânească,
din linguşitori, inculţi,
trădători, bandiţi, trântori,
analfabeţi – începe să mod-
eleze şi să producă „oameni
noi” – moldovenii sovietici,
de tipul Ivan Bodiul, Piotr
Lucinschi, Vladimir Voronin
sau Igor Dodon. Din aseme-
nea specimene, în iulie
1949, la comanda şi sub
bagheta Rusiei staliniste,
bodiuliştii, lucinschiştii şi
dodoniştii locali întocmeau
listele gospodarilor şi,
împreună cu stăpânii lor,
participau la cea mai
monstruoasă crimă îm-
potriva populaţiei paşnice.
Aceste simple şi durute
adevăruri se cer a fi înţelese
de toţi cei care astăzi locui-
esc pe teritoriul Republicii
Moldova, dacă vor să se
vindece de şovinism, ură,
românofobie şi să se inte-
greze într-o lume liberă şi
civilizată.

Bat clopotele din
depărtarea veacului nedrept
şi sângeros. Crucile pu-
trezite s-au prăbuşit peste

mormintele părăsite din
Siberiile de gheaţă. Iarba
uitării a acoperit gropile co-
mune şi urmele lagărelor de
exterminare. Umilinţele şi
suferinţele bunicilor,
părinţilor şi fraţilor noştri au
fost luate cu ei în ţărâna din
cimitire. Poate, singura lor
împăcare, după ce s-au
văzut călcaţi în picioare de
străini şi de moldovenii sovi-
etici, a fost că au murit
acasă, nu în Siberia sau
Kazahstan. Ei, gospodarii şi
intelectualii, fruntea şi elita
Basarabiei româneşti,
stigmatizaţi ca duşmani ai
poporului, ca bandiţi şi crim-
inali, arătaţi cu degetul de
orice lichea sau parazit, nu
au mai cunoscut până la
sfârşitul zilelor nici scuzele
statului sovietic, care le-a
distrus viaţa, nici căldura
baştinei şi a băştinaşilor
după reîntoarcere, nici re-
abilitarea umană şi nici
despăgubirile reale.
Nesimţirea autorităţilor şi
răutatea oamenilor le-au
transformat viaţa într-o de-
portare neîntreruptă.
Suferinţa lor, se pare, nu a
încetat nici după moarte.
Şuierul trenurilor sinistre se
mai aude prin cimitirele
basarabene. Şi se va auzi
atâta timp cât societatea
moldovenească nu-şi va
cinsti elitele decimate de
regimul de ocupaţie, nu va
obliga Moscova să-şi
recunoască crimele mon-
struoase şi să ofere
despăgubirile, care, chiar
dacă ar fi de miliarde de
dolari, nu ar acoperi decât o
picătură din suferinţele
nedreptăţiţilor şi din pierder-
ile uriaşe, incomensurabile,
ale Basarabiei.

Iertaţi-ne dacă, de
dincolo de morminte, din
înalturi, ne auziţi
rugămintea. Pace Vouă…

●



Ghimpele Națiunii

Nu, nu am greșit! Orice ar spune agaricii timpului Nu, nu am greșit! Orice ar spune agaricii timpului 
politic de ieri și viermuitorii celui de azi!politic de ieri și viermuitorii celui de azi!

Cezar Adonis
Mihalache

PPoate nu ne
bucurăm cu adevărat pe
măsura evenimentului și
pentru că nu reușim să
deslușim, pe de-a întregul,
de ce s-au înveselit și cei ce
nu aveau de ce să o facă…
Și atunci este firesc să cazi
un pic pe gânduri chiar dacă
momentul este istoric. Ba, de
parcă nu era suficientă
această îndoială, a mai venit
și propaganda budapestană
cu scornelile despre dreptul
unguresc asupra munților de
la Roșia Montana. Și felul în
care ei se bucură de zona
intrată în patrimoniul mon-
dial, pentru că nu se va ex-
ploata aurul, argintul și
feluritele metale rare asoci-
ate acestora până nu („li”) se
vor întoarce munții „acasă”…
Or, este firesc să te oprești
un pic să te întrebi: am greșit
cu această insistență de a in-
clude zona în patrimoniul
universal? Dacă, fără să
vrem, am mers pe cartea
unor manipulatori și am făcut
jocurile unor sfere de in-
terese din zona ruso-
maghiară? Chiar
ruso-turco-maghiară dacă
privim pleiada de politicieni
ce a început a jeli a sărăcie

montană pe vecie la Roșia…
Da, este ceva nefi-

nalizat în decizia Unesco…
Este ceva ce ar trebui să ne
pună pe gânduri… Căci ne
poate întrista ceva în noua
formulă de protejare a zonei,

neîndoielnic, ar trebui să de-
plângem, nu că Roșia Mon-
tana fost cuprinsă în
patrimoniul universal, ci fap-
tul că acest lucru s-a întâm-
plat doar cu ea! Pentru că nu
doar sfera delimitată de
minele de aur, de galeriile ro-
mane, de casele-artefact ar
fi trebuit inclusă, nu doar
munții care au scăpat de mu-
tilare pentru a fi făcut loc
bazinelor cu ape cianurice,
nu doar pădurile care au fost
salvate de drujbe și gatere, ci
Apusenii pe de-a întregul ar
fi trebuit incluși. Chiar țara de

la un colț la altul! Să mai fi
scăpat câteva păduri de
tăiere, câțiva munți de dis-
trugere pentru felurite
cariere, câteva zeci de râuri
de măcelărirea lor în tur-
binele unor hidrocentrale ce

distrug ecosistemul.
România ar fi trebuit

să meargă la Unesco având
un dosar în care să includă
întreg peisajul patrimonial,
uman, arhitectural și cultural
al țării…

Doar aceste neajuns
să ne întristeze însă, pentru
că, în rest, nu avem de ce! În
fapt, toate celelalte discuții
nu sunt decât golănii politice.
Doar ipocrizii și fariseism,
antetete politicianiste, nu
numai în „dosarul” Roșia
Montana, ci la nivelul întregii
țări… Iar de ar fi ceva ce ar

trebui să ne pună pe gân-
duri, este vorba de faptul că
am ajuns a ne întreba dacă
am făcut bine ce am
făcut?!… Aici este tragedia…
Dovada și urmarea faptului
că decenii întregi am fost
atât de manipulați, de mințiți,
de plimbați de colo în colo,
încât nu mai suntem pe
stăpâni pe deciziile, voințele
și interesele noastre. Iar în-
doiala ne macină și acolo
unde nu este cazul.

Și ar mai fi o reușită
în acceptarea dosarului la
Unesco… Faptul că, după
felul în care se grupează și
își vântură „argumentele”
agaricii timpului politic de ieri
și viermuitorii celui de azi, și
viceversa, căci, un nămol și
doar târâtoare-scurmătoare
sunt cu toții, putem decupa
noile sfere de interes. Și nu,
nu pierdem redevențe pentru
că nu mai exploatăm aurul…
Căci felul în care de trei
decenii ne lăsăm hăcuite alte
resurse, încasând redevențe
insignifiante, vorbește de la
sine despre așa-zisa
tragedie a unei asemenea
neîncasări… Nu trebuie nici
să-i plângem pe mineri că de
acum nu mai au de lucru
pentru că Roșia Montana a
intrat în patrimoniul univer-
sal… Și nu pentru că, în ter-
meni reali, de mulți ani nu

mai vorbim despre minerit
(nu ca în alte vremuri), ci
pentru că Unesco nu interz-
ice exploatarea, ci impune
reguli…

Da, rămâne ca o
gheară în piept marea bu-
curie ungurească a oficiosu-
lui media de la Budapesta…
Și traducerea acesteia ca o
dovadă a faptului că ungurii
nu vor să vadă exploatări în
zonă, ci o conservare a
minereurilor până în clipa în
care ei, venetici exacerbați
ce visează să-i maghiarizeze
și pe daci și pe romanii, se
vor întoarce „acasă”… Și
chiar dacă Roșia Montana a
intrat în Unesco ca parte a
contribuției românești la pat-
rimoniul mondial, mizeriile
oficiosului de la Budapesta
care invocă dreptul de a ex-
ploata, cândva, aurul dacic
(numai mâine-poimâine,
ăștia se vor trece și la în-
ceputul Facerii biblice, și
poate așa este, dar ca în-
truchipare a șarpelui și răului
începutului), așadar, chiar
dacă sunt aberații evidente,
ele trebuie sancționate de
urgență la nivel diplomatic.

●

O paradă mare cât o înfrângere…O paradă mare cât o înfrângere…

Ionuț
Țene

AAfganistanul este greu
de pacificat. Nu au reușit en-
glezii în secolul XIX, când au
fost înfrânți și măcelăriți la
fortăreața Ghazni de către
insurgenții afgani în 1841.
URSS a încercat să
cucerească Afganistanul, în-
cepând cu anul 1979 pentru a
impune un regim comunist.
Mujahedinii islamiști finanțați
de SUA au reușit să facă viața
grea și sângeroasă sovieticilor
și aceștia se retrag rușinos în
1987 lăsând țara pe mâna
islamiștilor și talibanilor. 

După atacul de 
la 11 septembrie 2011 
asupra turnurilor gemene,
președintele Busch a trimis tru-
pele americane în Afganistan
pentru a înfrânge pe talibani și
a îl ucide pe Osama bin Laden,
care a organizat atacurile dev-
astatoare asupra orașului New
York. Războiul a fost lung și
greu. Al Qaeda a fost
destructurată, dar aliații nord-
atlantici nu au reușit să susțină
un regim democrat și să paci-
fice Afganistanul. De 20 de ani
asistăm la un răboi civil și de
uzură împotriva aliaților. Tal-
ibanii și aliații lor din Statul Is-
lamic și Al Qaeda au reluat
ofensiva dur. Deși Donald
Trump a cerut retragerea tru-
pelor din Afganistan, el a fost
criticat de democrați.
Președintele Joe Biden, fasci-
nat de progresism, este nevoit

să se retragă din această țară
sfărâmată de peste 40 de ani
de război.

Deși autoritățile amer-
icane prezintă retragerea un
succes, situația din teren arată,
însă, altceva. Este o înfrân-
gere. Armata Română s-a re-
tras din Afganistan la
coordonarea lui Nicolae Ciuca
care în 2002 a condus trupele
noastre la intrarea în această
țară căzută pradă islamismului.
Acum se vrea organizarea unei
parade militare. Dar pentru o
înfrângere? Ceremonia militară
este organizată azi, 21 iulie, la
încheierii misiunii Armatei
României în Afganistan, în
Piaţa Arcul de Triumf din
Bucureşti, a anunţat Ministerul
Apărării Naţionale.Vor defila pe
sub Arcul de Triumf
detaşamente pedestre
reprezentând structurile mil-
itare ale Armatei României
care au îndeplinit misiuni în
acest teatru de operaţii, în-
cepând din anul 2002 şi până
în luna iunie a acestui an. De-
filarea va fi deschisă de un
detaşament format din militari
răniţi în timpul celor peste 19
ani de participare a Armatei
României la misiuni în Afgan-
istan. Dispozitivul de defilare
va include şi un detaşament al
Jandarmeriei române, care a
executat, de asemenea, misi-
uni în acest teatru de operaţii.
De asemenea, vor fi decorate
drapele de luptă ale unor co-
mandamente, mari unităţi şi
unităţi ale Armatei României
care au condus sau au execu-

tat misiuni în teatrul de
operaţii.Ultimii militari români
au fost repatriaţi din teatrul de
operaţii Afganistan în noaptea
de 25 spre 26 iunie. Activităţile
de repatriere au fost sin-
cronizate cu aliaţii din NATO şi
cu partenerul strategic SUA, în
cadrul operaţiei „SAFE RE-
TURN AFGHANISTAN 2021” a
Comandamentului Forţelor În-
trunite, structura din MApN
care exercită comanda
operaţională a detaşamentelor
Armatei României participante
la misiuni şi operaţii în afara
teritoriului statului român.

Afganistanul intră în is-
toria militară ca cel mai lung
război purtat de Armata
României, de peste 19 ani. Din
anul 2002 şi până în prezent,
peste 32.000 de militari
români, provenind din toate
structurile luptătoare ale
Forţelor Terestre, Aeriene,
Navale, Forţelor pentru
Operaţii Speciale şi structurilor
de Informaţii Militare, au partic-
ipat la misiuni şi operaţii
internaţionale în teatrul de
operaţii din Afganistan. Româ-
nia a pierdut 29 de militari, din
care doi în rezervă care la mo-
mentul decesului lucrau pentru
MAE, respectiv ONU. În 2018,
la o interpelare a unui deputat,
MApN a răspuns că a cheltuit,
din 2001, 2,5 miliarde de lei
pentru susţinerea misiunii din
Afganistan, cei mai mulţi
mergând pentru personal,
aproape 2 miliarde. La o
simplă estimare, adăugând şi
costurile pentru retragerea

echipamentelor militare, se
poate concluziona că întreaga
misiune din Afganistan a costat
statul român aproximativ 3 mil-
iarde de lei. Războiul din Af-
ganistan se aseamănă cu
retragerea americanilor din
Saigonul anului 1975. Aproape
80 la sută din teritoriul Afgan-
istanului este controlat de tal-
ibani și statul islamic. Analiștii
afirmă că în circa un an de zile
Kabulul și guvernul pro-occi-
dental vor cădea în mâna
islamiștilor. Se încheie o
pagină tristă din istoria acestei
țări și începe alta tragică.
Atâtea forțe militare occiden-
tale performanțe și atâtea
resurse financiare și umane
implementate nu au reușit să
pacifice și să aducă un regim
democrat la Kabul. În 1987 oc-
cidentalii i-au luat pe sovietici
în derâdere că au fost înfrânți
în Afganistan.

Azi, occidentalii se re-
trag rușinos, fără victorie,
lăsând guvernul democrat de
la Kabul și populația civilă pe
mâna islamiștilor și a legii
sharia. Aliații nord-atlantici nu
au fost în stare să înfrângă
niște oameni care luptă pe
văile munților și trăiesc în
peșteri. Soldații români s-au
sacrificat pentru ca azi Afgan-
istanul să cadă din nou în
mâinile talibanilor? Se reîn-
toarce istoria în această țară la
regimul taliban din 2001? 29
de militari români au murit în
acest război, la alții însă le-au
mers soldele în euro și salari-
ile de acasă, cumpărându-și

case sau terenuri după reîn-
toarcerea din misiune. Nu cred
că acesta a fost scopul unor
militari ca să câștige mai bine,
ci cred că soluția era imple-
mentarea unei democrații și a
păcii durabile în Afganistan.
Banii s-au consumat.
Resursele cheltuite au fost
uriașe și rezultatul este astăzi
retragerea și iminenta instau-
rare a unui regim islamist tal-
iban la Kabul. Retragerea
trupelor occidentale din Afgan-
istan nu trebuie prezentată ca
o victorie, ci, din păcate, ca o
înfrângere militară neașteptată
și tristă pentru aliații nord-at-
lantici. Păcat de cei uciși. Sin-
cer, nu văd rostul unei parade
militare pe sub Arcul de Triumf
dacă ne-am retras dintr-un Af-
ganistan ne-pacificat și căzut
pradă islamiștilor. Sigur,
analiștii militari,susțin că fără
implicarea în această țară nu
eram primiți în NATO. Mai mult
ca sigur. Totuși, războiul nu tre-
buie să fie o chestiune
pecuniară, ci o formă extremă
de menținere a păcii și
democrației. Retragerea
confirmă înfrângerea în război.
Doar memoria celor 29 de mil-
itari români căzuți în acest
război, pe care nu l-am
câștigat, trebuie celebrată cu
pioșenie. 

●


