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„Simplitatea în artă este, în gen-

eral, o complexitate rezolvată...”

- C-tin Brâncuși
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Nu striviți suveranitatea ca pe o ciungă Nu striviți suveranitatea ca pe o ciungă 
la margine de țară; și de națiune…la margine de țară; și de națiune…

Cezar Adonis
Mihalache

SS-a urnit și pe la noi un
„convoi pentru libertate”… Mai
mult ca plagiat al inițiativelor al-
tora, dar nu atât pentru a veni
măcar cu un mesaj propriu, ci
pentru a fi, într-un fel, în rând,
nu cu lumea luptând pentru
eliberarea din pandemie, ci în
linie cu imitația… Sigur, nu s-
au pornit la drum camioane, ca
la alții… Poate pentru că nu
aveau pe unde pe drumurile
noastre de off-road național,
riscând să încheie „marșul”
înainte de primii zeci de kilo-
metri, sau poate pentru că
marii transportatori nu-și per-
miteau să mârâie spre
guvernanți… Dar am avut un
convoi… Nu contează că
acțiunea era din start caducă…
Și nu pentru că nu ar fi fost
necesară, în raport cu celelalte
țări, ci pentru că la noi nu mai
este vorba (doar) de confis-
carea libertăților în și prin pan-
demie… Nu mai este vorba
doar de libertatea reclamată de
mișcările camionagiilor din
Canada și Europa, ci de una
mult mai profundă…

În fapt, noi nu suntem
în postura unor oameni cândva
liberi, azi îmbotnițați și
îngenuncheați de o pandemie
răsuflată, luptând pentru
descătușarea de măști și cer-
tificate, ci suntem captivi într-
un tablou social, economic și
politic în care, chiar și fără
mască și certificate, rămânem
tot niște sclavi… Și nu de un
convoi al libertății avem nevoie,
ci de unul, cât de curând chiar,
al suveranității… Al recâștigării
suveranității pe care am pier-
dut-o, am cedat-o, am lăsat a fi
mezată de guvernanți, în timp
ce mimam ruperea din lanțurile
pandemiei… Pentru noi,
restricțiile molimei devin bu-
tade față de grosul pecinginii
care ne-a împresurat. Și chiar
cu măștile și certificatele verzi
rupte și aruncate la coșul (con-
juncturilor, nu cele ale istoriei;
nu încă!), vom fi tot înlănțuiți.
Tot îngenuncheați. Dar va fi
poate momentul în care vom
realiza că am ieșit dintre niște
ziduri doar pentru a vedea în-
chisoarea pe dinafara ei… Dar,
în fapt, tot încarcerați vom fi în
statutul nostru de oameni cu o
altfel de libertate. Pentru că și
sclavii pot fi liberi, nu?! Or,
putem și noi să ne declarăm
„liberi” în statutul nostru de
colonie în colonie…

În cazul nostru, între-
barea nu mai este doar despre
libertățile postpandemice…
Acum problema este mult mai
profundă: ce facem cu su-
veranitatea noastră?… Mai
ales când, fățiș, șeful statului

se comportă doar ca un șef „pe
plantație” care trebuie să dea
periodic ceva acelora care îl țin
în fruntea coloniei. În capul tre-
burilor ei doar ca prezență,
anunțuri și semnări de acte ce
aduc cedările; nu ca șef al
coloniei… Acolo alții, alții – nici
măcar unul singur, sunt șefii…

Am ignorat scopul
când președintele ne anunța,
cu un oarece timp în urmă, că
a semnat un acord militar cu
Ucraina; pentru a fi și noi (sau
poate doar noi) carne de tun la
nevoie… Iar acum asistăm la
această „metamorfozare”… E
drept, deocamdată ne tragem
de pe marginea drumurilor să
nu ne strivească trupele mil-
itare ale altora, de eliberare a
altora, dar să nu ajungem să
ne retragem și din casele
noastre… Pentru că, într-o
trădare în care codul penal
devine insignifiant în aplicare,
asistăm la militarizarea
mărșăluită de trupele altor
state. Și nu militarizarea
noastră pentru noi, noi vom fi
doar „încazarmați”, ci pentru a
fi la dispoziția veneticilor, pen-
tru că în asta se vor transforma
„partenerii strategici” și „aliații”
când vom vedea gratiile kaki
puse la ferestrele libertăților
noastre… Iar toți acei ultimi
„reacționari” anti-sistem, ultimii
cu șansa de a mai întreba ceva
public, de a mai deranja sis-
temul care se închide în el pre-
cum armata acaparând
unitățile, străzile, în curând
orașele și țara, cea, în cele din
urmă, încazarmată, tac. Și nu
tac pentru că nu văd și nu știu
ce să întrebe; tac pentru că
muțenia este prețul prezenței
lor în sinecurile sistemului…

În parcurs de câteva
ore, mai puțin decât le-ar fi tre-
buit poate rușilor să invadeze
ceva, am trecut de la statutul
de „punte și cap de pod” al
mărșăluirii trupelor americane
și Nato către „front”, la cel de
„prezență pe termen mediu” al
acestora în România, apoi „pe
termen mai lung” ca, în cele din
urmă, peste umerii supuși ai
celui mai nociv șef de stat, să
se proclame „necesitatea
întăririi permanente”.  Astfel,
înainte de a ne fi răspuns
cineva la întrebarea câți și
vreme de cât timp pot tranzita
militarii altor state România
fără a considera o invazie „cu
perdea”, întrebarea a devenit
caducă… Iar „întărirea
permanentă” s-a conturat ca o
certitudine, nu a unui viitor
îndepărtat, ci a zilei de mâine.

De ce s-a avântat nu-
mitul Iohannis cu această de-
schidere fără precedent a
granițelor în fața unor, totuși,
trupe militare străine? Care
astăzi ne sunt aliate. Dar, după
ce își vor fi consolidat

prezența, ar putea să
întărească un cu totul alt front
și flanc… Sigur, președintele
va obține ceea ce primesc
trădătorii: firimituri din ranița cu
mizilicuri; dar mărețe
încununări personale pentru
astfel de Iuda. Cât timp va
rămâne însă țara captivă aces-
tei prezențe militare?… Istoria
ne-a mai pus în fața unor astfel
de „ecuații”, iar concluzia este
chiar o certitudine: fiecare
următoare prezență are o
durată mai mare decât prece-
denta… Or, poate acum va fi
permanentă, nu? Permanentă
până la dizolvarea țării într-o
unitate în bernă… Și să nu
ajungem de râsul istoriei
privind spre ea cu speranța în-
toarcerii cu fața spre noi a
„eliberatorilor” pe care astăzi
ne pregătim să-i înfruntăm pe
meleagurile altora!

Și nu, nu este
adevărat că nu avem pe cine
să trimitem să lupte pentru
țară! Dacă va fi nevoie…
Avem! Dar nu ne uităm unde
trebuie! Căci nu la reîncorpora-
bilii deciși din pix, prin
creșterea vârstei aptului de a fi
carne de tun, trebuie să privim!
Ne-ar costa mai mult
unguentele, pastilele de inimă,
de tensiune, pentru prezbitism
și alte suferințe specifice
vârstei… Ci spre jandarmii
angajați masiv pentru a ne
gaza și a da cu bastoane peste
„Libertățile mamei voastre de
demonstranți!”, apoi, la un
schimb politic distanță, pentru
a ne verifica și amenda în tim-
pul pandemiei, spre polițiștii lo-
cali care își umflau piepții peste
burțile de tâlhari, mândri că pot
da de pământ cu bătrânii prinși
fără mască, spre „sectoristele”
locale care confiscau
pătrunjelul bătrânelor de pe
lângă piețe, sucindu-le fără
milă mâinile, negândind că le-
ar fi putut fi mame, dar, mai
ales spre generalii și damele
„generalisime” din jocul de
dame „de-a alba-neagra” în
care a fost transformat un grad
militar cândva de onoare, de
sacrificiu, de jertfă pentru
țară… Sigur, să pleci la război
cu o țață-general, care ne-a in-
terzis, ca sinistră ministreasă,
intonarea Imnului Național în
competițiile sportive, ori cu un
alt general, înțolit în carpete din
decoruri caragialești, este ca și
cum, nu, nu ne-am preda!, ci
ne-am pune singuri arma la
tâmplă…

Dar am avea pe cine
să trimitem la „răzbel”, nu?!…
Numai până mai spre seară
însă, să nu leșine oștenii pe
drum, sufocați de fumurile
deșeurilor „de Sintești” de prin
toată țara…

●

Timpul trece, dar nimic nu Timpul trece, dar nimic nu 
se schimbă...se schimbă...

Petre
Jipa

AAeleași amenințări
aceleași crize politice, dar poate
între timp s-a mai adăugat
ceva: Pandemia. Dar să facem
recurs la istorie. „Istoria recentă
ne semnalează că doar trei țări
mai stau în calea hegemoniei
Washingtonului: Rusia, China și
Iranul”. Iar toate acestea sunt
spuse de Paul Craig Roberts.
Paul Craig Roberts este un
economist și autor american.
Anterior a deținut un birou, în
guvernul federal al Statelor
Unite, precum și funcții de
predare la mai multe universități
din SUA. El este un promotor al
economiei pe partea ofertei și
un oponent al politicii externe
recente a SUA. Tot el mai
spune: „Washingtonul își
dorește rachete în Ucraina,
pentru a slăbi forța de intimidare
nucleară a Rusiei, reducând ca-
pacitatea Moscovei de a rezista
hegemoniei americane. Iranul
este încercuit de baze militare
americane și are flota
americană lângă coastă. Piv-
otarea SUA în Asia anunțată de
regimul Obama încearcă să
încercuiască China cu 
bazele navale. Washingtonul
încercuiește Rusia cu baze de
lansare a rachetelor. Guvernele
din Polonia și Cehia (dar și
România) au fost plătite, pentru
a accepta rachete și radare
care transformă aceste state-
marionetă în ținte principale
într-un război nuclear. Ati-
tudinea guvernelor europene
pare să fie: după mine potopul”.
Să urmeze un nou posibil
Război Rece între Vest și Est
sau să spunem mai precis, între
americani și ruși, pentru că Eu-
ropa ezită inconștientă de in-
teresele sale economice și de
pace durabilă cu Federația
Rusă. Președintele Putin spune
la un moment dat: „Astăzi aș
vrea să mă adresez oamenilor
din Statele Unite ale Americii,
oameni care, de la fondarea
națiunii lor și adoptarea
Declarației de independență au
pus cu mândrie libertatea mai
presus de toate. Dorința
rezidenților Crimeii de a-și
alege liber soarta nu este o ast-
fel de valoare? Vă rog să ne
înțelegeți”. Un Război Rece dar
și unul călduț ar fi pe placul re-
publicanilor americani, iar
lobby-ul militarist din aripa
republicană a Congresului
american este foarte puternic.
Deci un război de orice natură
ar fi el, este un ajutor pentru
producătorii de armament. John
Kerry (fost ministru de externe)
spune la un moment dat: „Nu
poți să te năpustești asupra
altei țări sub pretexte inventate,
pentru a-ți impune propriile in-

terese”. Și are dreptate, dar are
dreptate și Washington Post
când spune: „Suntem însă oare
tocmai noi , americanii,
îndreptățiți să dăm public lecții
de morală?”

Dar să facem pe mai
departe, sau pe mai „înapoi” un
recurs la istorie…

– Octombrie 2001,
SUA implicată în Afganistan
împreună cu statele membre
NATO;

– Martie 2003, George
W. Bush începe războiul din
Irak pretextând că Saddam
Hussein ar fi ascuns arme de
distrugere în masă, fapt care s-
a dovedit neadevărat și fără să
fi avut SUA un mandat ONU,
dar susținute de întregul Senat
american;

– 2004, dar acum ne
vorbește chiar de Victoria Nu-
land (Doamna care a spus la
telefon când era în vizită în Eu-
ropa: „Fuck EU!”) „Washing-
tonul nu a reușit să preia
controlul în Ucraina în 2004 cu
Revoluția Portocalie pe care a
finanțat-o. Acest eșec a costat
America cinci miliarde de
dolari”.

Tot Paul Craig Roberts
spune: „Populația din America
și Europa nu este spălată pe
creier pentru a vedea că prob-
lema pentru care se implică
Washingtonul în Ucraina se
datorează Rusiei… Oamenii
informați ar trebui să râdă când
îl aud pe secretarul de stat John
Kerry denunțând Rusia pentru
invadarea Ucrainei și pentru vi-
olarea drepturilor internaționale.
Kerry este ministrul de externe
al unei țări care a invadat:
Irakul,Afganistanul, Somalia, a
organizat lovitura din Libia și a
încercat să îndepărteze guver-
nul în Siria, a lovit populația
civilă în Pakistan și Yemen”.
Am căutat să fac o incursiune în
istoria recentă fără să fac eu co-
mentarii, astăzi a devenit per-
iculos să spunem noi ceva,
părerile noastre sunt interpre-
tate și imediat ajungem să fim
catalogați în fel și chip. Chiar și
așa dacă ai o părere diferită
față de părerea „oficială” ajungi
să fii criticat de „oficialii” care au
impresia că ne-au setat după
chipul și asemănarea lor. Se
pare că „istoria se repetă” dar a
rămas repetentă la acțiunile pe
care le-a intreprins în trecut.
Când Donald Trump, al 45-lea
Președinte American, a ajuns la
Casa Albă eu am scris undeva:
Cred că războiul a fost de-
vansat cu cinci ani. Dar acei ani
au trecut, iar acum ne pregătim
de un alt război și vorba marelui
fizician Albert Einstein: „nu știu
cum v-a fi al treilea război mon-
dial, dar sigur în al patrulea ne
vom lupta cu bâtele”.

●
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„Piteștiul” lui Alexandru Florian…„Piteștiul” lui Alexandru Florian…

Magdalena
Albu

IInstitutul „Elie
Wiesel” pare să-și fi făcut o
misiune „sacră” din de-
tronarea marilor valori
românești, printre care, filo-
zoful Mircea Vulcănescu,
Petre Țuțea, acad. Ioan
Aurel Pop, mai nou, gener-
alul Radu Theodoru, iar lista
poate continua. De ce
dorește Alexandru Florian,
fiul ideologului stalinist
Radu Florian și director (pe
bani publici) al sus-numitei
instituții, ca să execute,
mârșav, cărturarii de marcă
ai ţării, numai dumnealui
poate răspunde cu exacti-
tate. Autor, printre altele, al
volumului publicat la Editura
Științifică, în anul 1975,
anume, „Cunoașterea
științifică și apusul zeilor”,
Florian, la fel ca și tatăl lui,
fost profesor de marxism-
leninism, se înscrie pe linia
ideologică ateo-comunistă
înfierând, cu mânie de
torționar postbelic, valoare
după valoare din Pan-
theonul culturii române, dar
citând, ostentativ, în cartea
anterior amintită, din Karl
Marx, Friedrich Engels,
Vladimir Ilici Lenin și Nico-
lae Ceaușescu.

Nu mi-aș fi putut
imagina, niciodată, faptul că
vor reveni vremurile negre
din timpul lui Florian-tatăl,
cele ale închisorilor comu-
niste postbelice, când a fost
decapitată, în mod voit, elita
Armatei României și a Țării,
unul dintre martiri fiind
marele erou-aviator al celui
de-al Doilea Război Mondial
– Tudor Greceanu, care,
nici la ora actuală, nu are un
monument în propria sa pa-
trie!… În opinia mea, ziua
de astăzi a reprezentat o zi
neagră pentru istoria Minis-
terului Apărării Naționale și
a Armatei Române, prin
punerea la zid a unuia din-
tre veteranii ei de război,
general maior de aviație
Radu Theodoru, elevul de
zbor al lui Greceanu. Un in-
cident deosebit de grav la
adresa întregii comunități a
veteranilor de război,
„inițiat” de către Institutul
„Elie Wiesel”, la care au
„răspuns”, la comandă, fără
să cântărească, din neferi-
cire, în mod obiectiv,
mesajul cu pricina, atât
MApN-ul, cât și Forțele
Aeriene…

Ei bine, cu acest
moment „ianuarie 2022”,
reprobabil față de
combatanții celui de-al
Doilea Război Mondial, s-a
închis, într-un mod cât se
poate de josnic, cea mai
grea și mai dureroasă

pagină din istoria României
de secol XX. O palmă, ca să
nu spun un scuipat gros în
obrazul celor care au luptat,
cândva, pe fronturile
conflagrației internaționale,
dar și, ulterior, pe cele ale
arhivelor istorice, având
îndreptățirea de a sta,
oricând, la masa dialogului,

pentru a restabili
adevărurile trecutului, atât
de criminal amputate din in-
teriorul și din afara Țării, în
funcție de interesele con-
juncturale ale părților.

Nu pot fi puse,
niciodată, la îndoială demni-
tatea și loialitatea unui mili-
tar devotat României,
culturii și istoriei sale, pre-
cum dl General maior de
aviație, veteran de război și
cărturar – Radu Theodoru –
și nu pot suporta
comparație cu lipsa de
onoare a unui director efe-
mer, fiu de ideolog stalinist,
al Institutului „Elie Wiesel”.
Căci zestrea morală și
culturală, pe care Gener-
alul-cărturar Theodoru o
lasă Patriei române, este
incomensurabilă, din punct
de vedere axiologic, față de
ceea ce a lăsat Țării noastre
familia Radu și Alexandru
Florian, tată cominternist și
fiu ateo-comunist, prin
opera scrisă…

Menționez faptul că
generalul Radu Theodoru a
fost singurul, dar absolut
singurul reprezentat al Ar-
matei Române, care l-a
comemorat, la sfârșit de de-
cembrie 2021, pe eroul-avi-
ator al celui de-al Doilea
Război Mondial – Tudor
Greceanu, martirul care a
suportat rigorile antiumane
ale închisorilor postbelice
ale Țării, în timp ce tatăl ac-

tualului director al Institutu-
lui „Elie Wiesel”, ideologul
Radu Florian, disemina
„învățăturile” staliniste pe
teritoriul național. De
asemenea, țin să precizez
faptul că, dacă Alexandru
Florian se află, azi, pe
scaunul de director al insti-
tutului, acest lucru i se

datorează, ca veteran de
război, și generalului Radu
Theodoru, pe care își per-
mite, cu nerușinare infinită,
să-l pună la zid.
Reprobabilă și cu adevărat
antiromânească acțiune a
acestui ins, fiu de ideolog
stalinist!…

Dincolo de faptul că
avem de-a face aici cu o
manifestare ignobilă de
lipsă de respect în a ne trata
marile valori ale Armatei și
ale culturii române, ceea ce,
încă, mă uluiește pe mine
este un lucru, care trenează
din 1989 încoace, anume,
acela că sunt așezați în
posturi importante ale statu-
lui exact fiii călăilor ideo-
logici de ieri ai Românei, fii
care decapitează, cu
mișcări iuți de ghilotină
perversă, ţara și valorile ei,
azi. Constat, cu tristețe și
amărăciune, cum ignoranța
și tentaculele cominterniste
sunt prezente și la ora
actuală, în multe dintre
structurile Patriei.

A b s o l u t
impardonabilă, însă, poate fi
catalogată reacția Minis-
terului Apărării Naționale, în
raport cu gradul de respect
cuvenit veteranilor celei de-
a Doua Conflagrații Mondi-
ale, precum generalul maior
Radu Theodoru, față de
poziția exprimată de
instituția condusă de
Alexandru Florian!… Pe

când reperului de vârf al
aviației de vânătoare
românești, eroul Tudor Gre-
ceanu, îi putrezeau oasele
în închisorile comuniste,
tatăl actualului director al In-
stitutului „Elie Wiesel”,
marxisto-leninistul Radu
Florian, își propovăduia, în
Patria Română, repet acest

lucru, nestingherit, ca om al
sistemului terorii ce se afla,
ideologia stalinistă.

Ceea ce au uitat,
deoporivă, și Alexandru Flo-
rian, dar și Ministerul
Apărării Naționale este fap-
tul că le datorează locurile
favorabile, pe care le dețin
astăzi, taman bravilor vet-
erani de război ai Armatei
Române, printre care Tudor
Greceanu și Radu
Theodoru. Pentru mine, a
fost absolut stupefiant că
Ministerul a participat, ca
structură a guvernului țării,
la decapitarea unuia dintre
veteranii celui de-al Doilea
Război Mondial și marii
cărturari ai patriei!… Acest
lucru mă determină să spun
astfel: Azi, ați ucis, domnilor,
prin manevra dvs. josnică,
orice urmă de considerație
pentru cei cărora le suntem
datori libertatea și existența
noastră ca popor și țară!

În opinia mea,
MApN-ul a săvârșit o crimă
morală de nedescris la
adresa Generalului Radu
Theodoru. Incalificabil să
dai atenție discursului abject
al unor tentacule com-
interniste actuale,
pălmuindu-ți, în acest fel,
propriul general și veteran
de război, când ele, tentac-
ulele, nu au făcut decât să
se erijeze în propagandiștii
de serviciu ai fiecărui regim
în parte! Iată o mostră din

opera lui Alexandru Florian,
care nu are voie să judece
pe nimeni: „În politica sa
față de religie partidul nos-
tru pleacă de la teoria
marxistă și de la situația
practică reală a construcției
socialiste (…). Construcția
socialistă are sarcina
istorică fundamentală de
înlăturare practică a
rădăcinilor sociale ale re-
ligiei (…).” (fragment din
volumul „Cunoașterea
științifică și apusul zeilor”,
apărut în anul 1975, la Edi-
tura Științifică, autor actualul
director al Institutului „Elie
Wiesel”, Alexandru Florian)

Nu se poate spune
că ministerul se rușinează
cu eroii și veteranii săi, dar,
în acest caz, a greșit amar-
nic și nu știu în ce mod va
mai putea realiza, vreodată,
o reparație de ordin moral
față de cărturarul și veter-
anul Armatei Române,
Radu Theodoru. De aceea,
concluzia finală nu poate fi
decât aceasta: se pare că
ne-am întors, iată, cu arme
și bagaje, în epoca stalinistă
a cominternistului Radu Flo-
rian, tatăl lui Alexandru Flo-
rian, directorul Institutului
„Elie Wiesel”…

Străbunicul meu a
murit, în 1916, luptând pe
front, pentru România Mare.
După ziua de azi, însă,
încep să cred că sacrificiile
tuturor eroilor și veteranilor
de război au fost și sunt ab-
solut inutile. Doar vorbe
goale pentru evenimente de
grup, vorbe care nu vin din
inimă curată, ci din simplă
obligație de serviciu. Ceea
ce s-a întâmplat azi, repet,
pentru mine, a fost absolut
cutremurător și, deopotrivă,
amoral, pentru că Alexandru
Florian ne oferă un nou
Pitești experimental, unde el
joacă, mai mult ca perfect,
rolul torționarului Alexandru
Nicolschi (Boris Grünberg)
de la Malmaison, ancheta-
torul, printre mulți alți
deținuți, și al Anei Pauker
(Hana Rabinsohn)…

Nota Bene:

La sfârșitul anului trecut,
Grupul de presă Alcero, prin
Editura și Ziarul Națiunea, a
acordat Diploma de
excelență a Națiunii domnu-
lui Gen. (r) Radu Theodoru
– pentru întreaga creație
literară și promovarea valo-
rilor naționale și a libertăților
cetățenești.

●



4 Tichia de politician

O prefaţă necesară la un eventual „manual de holocaust”*O prefaţă necesară la un eventual „manual de holocaust”*

Cornel-Dan
NICULAE

Holocaustopatia – re-
sort psihologic de presiune
evreiesc pentru dominarea şi
estorcare a neevreilor!?

De ce ştiinţa victimolo-
giei (studierea victimizării) nu
se aplică şi la grupuri?

Psihologii şi chiar psi-
hiatrii ne vorbesc despre cum
anumiţi indi vizi practică victi -
mizarea cu scopul precis, chiar
dacă şi numai sub con ştient,
pentru a obţine avantaje de la
cei cărora le induc sentimentul
de vinovăţie şi de a-i face pe
aceştia, astfel, slujitorii lor. Şi,
de multe ori, „vinovaţii” sunt
victimele reale ale
victimizaţilor. În multe cazuri
suferinţa este doar o
predispoziţie a perso na li tă ţii
privind modul de a-şi privi
viaţa, predispoziţie transmisă
de la ancestori (înaintaşi,
părinţi, fiind preluată fie ge-
netic, fie cultural, prin exem-
plu). Alteori „victima” chiar a
avut de suferit, dar nu mai vrea
să depăşească acest moment,
căci a descoperit că îi conferă
un statut special, o aureolă. În
timp, „sufe rin ţa” lui narativă
creşte exponenţial faţă de cea
reală, şi nu mai permite altora
să spună că şi ei ar fi avut vreo
suferinţă. Doar a lor este
importantă, este maximă. Pro-
cesomanii sunt şi ei, adesea,
invocând atacuri şi persecuţii
la adresa lor, tot nişte meşteri
ai victimizării, care, exagerând
în rău tot ce li se întâmplă, au
învăţat sau încă caută căile
câş tigului uşor prin acuze şi
reven dicări. Patologia maximă
este atinsă când „victima” de-
cide că toată lumea o urăşte
sau are ceva cu ea şi toată
lumea este „vinovată” faţă de
ea. Iar cine spune altceva tre-
buie pedep sit, urmărit şi anihi-
lat. Gândirea liberă şi critică a
celorlalţi devine o altă „crimă”.
Dar, întrebare, această patolo-
gie sau mecanism de
supunere a celorlalţi nu se
prac tică şi la nivel de grup, mai
ales că în SUA a devenit chiar
o metodă politică promovată
(„politics of victim hood”)? Chiar
şi această întrebare poate fi
privită ca o crimă de către
politrucii victi mizării, căci
răspunsul le-ar putea clătina
eşafodajele.

„Politics of victim hood”
(politica victimizării) mai întâi,
apoi foloasele revendicate şi
de tot felul

Victimologia pre su pu -
ne şi un drept tacit la
„răzbunare” al pretinselor vic-
time, cărora, prin circum stan -
ţele lor spe ciale, li se cuvin şi
drepturi speciale, prin „politics
of victimhood” („politica de vic  -
ti mi zare” sau „politica vic-
timei”), căci „victima” a devenit
printre cele mai importante
pozi ţii identitare în politica
americană, cu extindere
globală acum, victimizarea
fiind mij locul esenţial prin care

indivizii şi grupurile (prepon-
derent evreieşti) se constituie
ca actori politici de forţă. „Vic-
timhood” (sau victimizarea,
prezentarea ca victimă) a de-
venit o tehnică poli ti    că prin
care un indi vid sau un grup
care ar fi suferit nedreptăţiri, să
fie „răsplătit” pe diferite şi mul-
 ti ple căi, inclusiv prin clemenţă
faţă de infracţiunile ce le-ar
comite chiar el, căci „a suferit
în trecut” şi ar prezenta, deci,
„circumstanţe atenuante”. Iar,
conform acestor tehnici de par-
venire la „drepturi”, statutul de
victimă sau de „victim hood”
trebuie stabilit înainte ca
revendicările politice să fie
avan sate, spune pro fe sorul
evreu Robert B. Horwitz în
studiul său „Politics as Victim-
hood, Victim hood as Poli tics”
(din Journal of Policy History,
Cambridge University 2018).
Obţinerea reven di că ri lor este o
„justiţie socială”, termen al ac-
tivismului neoprogresist (în
sens neomarxist). Dacă nu ar
fi o inginerie a interesului politic
corelat cu obţinerea ulterioară
de foloa se, „mentali ta tea de
victimă” (victim mentality),
asociată cu acţiunea de „vic-
tim hood”, s-ar în cadra cu
uşurinţă în domeniul psihopa-
tologiei, fiind o trăsătură de
personalitate dobân dită, în
care o persoană (sau un grup,
chiar) tinde să se recunoască
sau să se considere victimă a
acţiu ni lor negative ale altora,
pe care le exagerează, şi să se
com porte ca şi cum acesta ar
fi ade vărul, în ciuda dovezilor
contrare, în contradicţie cu
circum stanţele reale ale eve ni-
mentelor prin care a trecut. Dar
aceasta este chiar esenţa
progra ma tică a religiei iudaice,
după cum a arătat argumentat
brita nicul Douglas Reed, în lu-
crarea „The Contro versy of
Zion”: evreii sunt victimele per-
petue ale celorlalţi, iar Dum-
nezeu, de aceea, îi răzbună şi
le dă bunurile acelora şi îi face
şefi ai acelora. Ba chiar le-ar
da dreptul la crime asupra al-
tora (asupra altor popoare sau
populaţii), căci aceia sunt răi
prin natura lor, susţin evreii în
scrierile lor talmudice. Religia
iudaică nici nu poate deveni
universală, tocmai pentru că
depinde de aceas tă bipolari-
tate: 1-celelalte neamuri, care
sunt rele şi inferioare rasial
(„sunt precum ani ma lele”, zice
un text ak Talmudului): 2-evreii,
care sunt superiori, deşi
năpăstuiţi de ceilalţi (care însă
astfel, ca asupritori, le sunt da-
tori cu bunurile şi servitutea
lor). Iar religia iudaică se
potriveşte ca o mănuşă aces-
tei „politics of victimhood”, lan -
sată în SUA în secolul XX şi
impusă cu succes prin
revendicările obţinute de
organi za ţiile evreieşti de la
Germania de Vest, în timp ce
creştinismul nu se potriveşte
de loc poli ticii victimhood, căci
iertarea şi înţelegerea celuilalt
este prioritară în credinţa
creşti nu lui, ca şi în firea omului
bun, care ţine în spate lumea
prin felul său de a fi, şi nu „răz -
bunarea” şi obţinerea domi -
naţiei asupra altora. Psihologii
arată că mentalitatea colectivă

de victimă „se dezvoltă dintr-o
pro gre  sie a realizării de sine, a
recunoaşterii sociale şi a even-
tualelor consecinţe venite din
statutul de victimă”, iar „odată
ce indivizii se percep pe ei
înşişi ca victime, ei încearcă
adesea să-şi menţină acest
statut”, perceput ca privilegiat
(„victim privilege”). Chiar şi
nişte profe sori israelieni, care
parcă ar da „din casă”, astfel,
arată aceasta (Daniel Bar-Tal,
Lily Chernyak-Hai, Noa Schori
şi Ayelet Gundar în „A sense of
selfe-perceived collective vic-
timhood…”). Psihologii lon-
donezi ai Harley Therapy au
explicat mai detaliat motivele
pentru care cineva dobândeşte
mentalitatea de victimă,
depen den ţa de auto-vic-
timizare (având asociate une-
ori şi „victim complex” şi
„persecutory delusions”): statu-
tul de victimă pro cură respect
şi re cu noaş  tere a unor merite
sau cel puţin milă din partea
celorlalţi. Trauma pe care o
invocă devine cine este, o
spune iar şi iar şi devine blocat
în această mentalitate. Cei în
această situa ţie nu vor să ac-
cepte că au făcut vreodată
alegeri proaste şi de aceea au
suferit, ci li s-a făcut rău doar
pentru că alţi au fost răi cu ei,
şi încă sunt răi, adesea. O
persoană sănătoasă, în
schimb, poate vedea şi că a
ales ceea ce i se întâmplă şi
poate fi şi autocritică, dez-
voltând  puterea de „a prelua
controlul” asupra propriilor
fapte. Dar mentalitatea de
victimă orbeşte de la acest
lucru. Sunt paralizaţi, incapabili
să îşi asume responsabilitatea
şi să i-a decizii care i-ar duce
„mai departe”. Cramponarea în
această situaţie poate apărea
şi pentru că, în adâncul lor, cei
în cauză ştiu că este o bună
(sau singura) modalitate de a
atrage atenţia şi a primi consi -
de ra ţie, care aduce şi o
mulţime de avantaje: *nu sunt
traşi la răspundere pentru
fapte care pe alţii i-ar con-
damna; *primesc mereu
atenţie; *au mereu „dreptul” să
se plângă şi să pri meas  că
atenţie (ceea ce devine o put-
ere); *oamenii nu îi mai critică
şi nu se mai supără pe ei, în
situaţii care ar trebui să atragă
sancţiuni; *ceilalţi sunt obligaţi
să îi ajute şi să facă ceea ce
cer etc.

„Puterea secretă din
spate a victimei”

Astfel apare „Puterea
secretă din spate a victimei”
(„The Secret Power Behind
Being a Victim”, cum îi zic
specialiştii), prin obligarea
celorlalţi la atenţie şi simpatie,
şi tot ceea ce decurge de aici.
„Să îi faci pe alţii să le pară rău
pentru tine este o modalitate
(inconştientă sau conştientă)
de a-i manipula pentru a-ţi sat-
isface nevoile şi dorinţele… Să
te trateze bine şi să nici nu te
critice, chiar dacă nu eşti
corect… Şi îi păstrezi atât de
vinovaţi încât nu pot să se în -
de păr teze de tine, chiar dacă
îşi doresc” (Dr. Sheri Jacob-
son, British Association for

Coun selling and Psychother-
apy). Adevăratele victime sunt
astfel, în realitate, de foarte
multe ori, chiar cei care slu jesc
pretinsa „victimă”. „Îngrijitorul
victimei” îşi sacrifică propriile
nevoi pentru a avea grijă de
„victimă” (Dr. Sheri Jacobson).
Modelul cultural te poate
învăţa să joci rolul victimei,
ceea ce este evident în iuda -
ism. La nivel de individ modelul
poate veni şi din familie. „Ai fi
putut învăţa să joci rolul vic-
timei pentru că ai urmărit adulţii
din jurul tău făcând asta.
Mama sau tatăl tău, de exem  -
plu, au simţit mereu că lumea
vrea să le facă ceva, «să-i
prindă»? Şi s-au plâns zilnic de
toţi oamenii care au greşit faţă
de ei? Vei considera că acesta
este modalitatea de a câştiga
putere şi atenţie personală!”
(Dr. Sheri Jacobson). Person-
alitatea victimală (care are
tendinţa de a se vedea ca fiind
o victimă) de pin de însă şi de
predispunerea genetică a per-
soanelor spre autodistrugere și
spre compor ta men tul deviant
(auto-victimizanţii consid-
erându-se, nejustificat, elite
morale şi sunt, de fapt, lipsiţi
de empatie pentru durerea şi
suferinţa altora), mai spun
tratatele de victimologie, dar
vic ti mi zarea practicată de
organi za  ţiile etnice este deja o
artă şi o ştiinţă, ce ştie să
racoleze sau să cum pe re şi
agenţi dintre „vinovaţii” ţintă,
care să confirme în numele a
comunităţi în tregi persecuţiile
pre tinse de artizanii victimizării.

Cazul lui Aharon
Schwartz, graţiat de Ion Iliescu
dar mereu „persecutat” de
statul român (!)

Scrisesem în „Ofen-
siva iudaismului asupra
României” (în subcapitolul Fla-
grantul), cum preşedintele Ion
Iliescu l-a gra ţiat înainte de
Paştele lui 2004 pe israelianul
infractor Aha ron Sch warz,
care, în urmă cu ceva ani
înainte, furase 200 de mii de
dolari de la Banca Ro mâ nă de
Dez vol tare (încă românească
la data furtului). Acesta, însă,
s-a victi mi zat apoi, acu zând
România, deşi fusese iertat de
efectuarea pedepsei meritate
şi ar fi tre bu it să fie recunoscu-
tor. Povestea? Încă din mo-
 men tul reţinerii sale, pe 17
martie 1999, procuratura a re-
fuzat să emită un mandat de
arest preventiv, iar Aharon a
fost pus, după 24 de ore în li b-
er ta te. După cinci zile,
procurorii, lămu rin du-se cu
cine au de a face, emiteau
totuşi mandatul de ares tare,
dar Sch warz este rapid eli b-
erat, căci în iulie Tribunalul ad-
mitea cererea lui de judecare
în stare de li bertate. Cu toate
aces tea, la 15 mai 2001, isra e -
li anul era con dam  nat de fi nitiv
la 12 ani de în chisoare, dar,
aflându-se în sta re de liber ta -
te, el fugea din România, iar
pro cu rorul ge   ne ral Tă na  se Joi -
ţa (presat de un lobby evreiesc
ce se afla instalat în cabinetul
premierului Adrian Năstase) îi
asigura, în oc tom brie 2001,
sus pen da rea exe  cu tă  rii pe dep-

 sei dictată de instanţă. Sus-
pendarea s-a făcut în condiţiile
în care Aharon Sch warz se
sustrăgea executării pedepsei,
fugind din ţară şi fiind dat în
urmărire in ter naţională. Dorind
să-şi conti nue „afa ce ri le” în
România, la două zile de la
data când procurorul ge ne ral al
Ro mâ ni ei a semnat actul prin
care se sus penda exe cutarea
pedepsei, Schwarz s-a întors
în România. Ghi ni o nul isra e li a -
nului a fost că afacerea
influenţei de tip mafiot a apă rut
în presă, iar Tănase Joiţa a dat
înapoi, revocând sus pen da rea
pe dep sei, aşa că Schwarz a
in trat rapid în închisoare. În
această situaţie, „bolnav”, ca şi
restul infrac to ri lor cu pro  tec  ţie
(în acel timp şi in fractorul is-
raelian Haim Steinberg ţipa
dintr-o închisoare românească
că este bolnav pe moar te, cum
avea apoi să o facă şi Nati
Meir, care a înşelat şi 130 de
muncitori români în Israel, ca şi
alţi români), Aharon Schwarz i-
a solicitat preşedintelui Ion Ili-
escu gra ţi e rea, „iar acesta,
mă rinimos din fire, a acceptat,
că doar în chi soa rea, în Româ-
nia, e doar pentru amă râţii care
au furat un me  tru de cablu sau
două sticle – scria Curentul în
aprilie 2004 -. A fura 200.000
de dolari dintr-o bancă ro mâ -
nească nu con sti tu ie o faptă
prea gravă, asta dacă ţinem
cont de opinia pre şe din te lui Ion
Iliescu …Singura condiţie pen-
tru a beneficia de mila pre -
şedintelui este să ai «re laţii» la
un nivel suficient de înalt.” Şi
să te victimizezi ca evreu, o
practică constantă, dovadă că
infractorii evrei de după 1990
au stat foarte rar şi foarte puţin,
mai degrabă deloc, în închisori
în România. Contextul în care
Ion Iliescu l-a graţiat pe is-
raelian, era că el, ca
preşedinte, era atunci subiec-
tul unui mare scandal provocat
de evrei în Israel, că ar fi un
negaţionist al Holocaustului (Ili-
escu negase public existenţa
Holocaustului în România,
zicând că şi alţii, nu numai
evreii, au suferit în timpul
războiului) şi are prieteni
„antisemiţi” (inventaţi, pre cum
Al. Mironov). I-au pretins atunci
şi să aprobe înfiinţarea
Comisiei Wiesel, care va „con-
cluziona” (deloc ştiinţific, ca
metodă) că România ar fi
vinovată de Holocaust.

Ei bine, după ce scapă
de închisoare, fiind iertat, se
întâmplă (ceea ce nu am mai
arătat în carte) că Aharon
Schwarz, ca un evreu standard
permanent auto-victimizat, dă
statul român în judecată la
CEDO pentru cele mai
năstruşnice abuzuri pe care le-
ar fi în durat în puţinele zile cât
a stat totuşi la închisoare şi,
culmea, deşi îi sunt respinse
majo ri tatea acuzelor, prin hotă -
rârea CEDO primeşte 12 mii
de euro despăgubiri din partea
României pentru că nu l-a vin-
 decat de râie (scabie) în peni-
tenciar. 

*Articol de informare și docu-
mentare.

●



Ghimpele Națiunii

De vreți, venim să luptăm! Dar acolo unde pământurile noastre sunt De vreți, venim să luptăm! Dar acolo unde pământurile noastre sunt 
pe cale a deveni ale altora!pe cale a deveni ale altora!

Cezar Adonis
Mihalache

NNu, nu ne-a spălat
nimeni mințile… Noi am de-
venit mai nepăsători, mai
indiferenți și adesea prea
ignoranți… Singuri ne-am
făcut acest rău ce astăzi
pare blestem… Să stăm să
privim cum suntem călcați în
picioare… Cum pământul ne
este încercuit și parcelat…
Împrejmuit de ura și ranchi-
una veneticilor… Cotropit pe
sub fiecare frunză, piatră,
gard și monument… Cum
suntem îndepărtați, huliți,
batjocoriți și, în loc să ne
ridicăm frunțile și să ne
apărăm locurile pe care alții
vin și ni le iau atât de ușor, cu
bani, cu „arginți” pentru
trădători și falsuri făcute din
pix, noi ne gândim cum să
plecăm cât mai departe… Să
plecăm din singurul loc în
care ne este menit a ne fi
bine. Și pe care ajungem să-
l plângem departe fiind de
țară, dar fără a ne întreba de
ce nu am pus obolul de sac-
rificiu plătit pentru a fi primiți,
ca veșnici străini pe me-
leagurile altora, cu sacrificii
pecuniare dar mai ales de
suflet, ce nu se sting nici-
când, de ce nu le-am pus în
slujba propriului pământ? De
ce nu am luptat acasă pentru
acasă?! Și nu pentru a ne
târî pașii pe lângă și prin fel

și fel de case din
„străinătățuri” unde întot-
deauna vom fi doar niște
străini…

De ce ne-am afundat
în ignoranță și nepăsare
pentru noi?… Față de ceea
ce se întâmplă cu pământul
nostru? Cu noi, cu țara, cu
istoria, cu tradițiile?

Când crucile unor
biserici grecești erau șterse
de pe fel și fel broșuri turis-
tice, pentru a nu deranja
sensibilitățile noilor veniți ai
Europei, „refugiații”, ne-am
agitat și am suferit pentru
această blasfemie adusă
celui mai de seamă simbol al
creștinătății. Când turlele bis-
ericilor din Franța erau zdro-
bite și arse pentru a rupe din
îngemănarea pământului cu
veșnicia cerului sfintele cruci,
am fost pe drept indignați și
am reacționat cât am putut.
Dar acum, când la noi acasă,
zeci de cruci stau să cadă,
puse la pământ de niște mi-
noritari deveniți venetici și
huligani ai istoriei, ai
tradițiilor, ai culturii și a sfin-
telor noastre biserici, nu
spunem nimic? Nu facem
nimic?… Și nu, nu este
vorba de mormanele de
cruci din lemn ce ajung la
margini de cimitire la sorocul
cuvenit ridicării de monu-
mente funerare la căpătâiul
celor plecați. Deși, dacă am
fi privit mai cu atenție aceste
grămezi de împletituri de

simboluri creștine, dacă ne-
am fi întrebat și i-am fi între-
bat pe preoți de ce permit
această blasfemie, poate am
fi înțeles că hulirea pleacă
din noi… Din privirile noastre
de încuviințare… Căci locul
crucilor din lemn, roase de
ploaie, de frig, de lacrimile și
mâinile celor ce și-au sprijinit
durerea și dorul de ele, nu
sunt pe post de grămezi pu-
trezind la margini de cimitir
pe drumul câinilor…

Iar astăzi, nu doar
crucile de lemn sunt
îndepărtate… Acum este
vorba de crucile-monument
ale ostașilor noștri… Ce sunt
pe cale a fi îndepărtate din
Cimitirul Eroilor de la Valea
Uzului. Și nu pentru că așa
au decis urmașii de grofi, ve-
neticii și năpârcile lor slugi, ei
doar le-au acoperit cu saci
de gunoi pentru a nu le  mai
vedea, ci pentru că așa a
hotărât chiar justiția noastră.
Un tribunal de pe pământul
nostru. Care a consemnat
așa-zisa ilegalitate a
amplasării de cruci la
căpătâiul ostașilor noștri! Ile-
galitatea crucilor și a monu-
mentului de recunoștință a
jertfei lor?!… Și nu pentru că
morții nu au loc de alți
morți… Ci pentru că ei, cei
vii, dar atât de stinși în orice
simțire, de empatie, de
recunoștință, de mulțumire
pentru cea ce au tot obținut
aici, ei nu au loc; nici de noi,

cei vii, nici de morții noștri…
Iar dincolo de noi,

dincolo de indiferența
noastră, de nepăsarea și
distanțarea față de istoria
noastră, de sacrificiul
înaintașilor, este o tot mai
mare petrecere… La rostul
colivelor pe care nu vom mai
avea unde să le așezăm…
La umbra tânguirii
lumânărilor și candelelor pe
care vom ajunge a le
aprinde, nu la poarta cimitir-
ului, nici măcar acolo, ci
poate pe marginea cealaltă a
drumului din fața acestuia.
Apoi la o altă margine, de
„ținut”, de țară, și de propriile
ființe…

După această de-
cizie a unui tribunal româ-
nesc, presa maghiară
jubilează… Și să nu fie o
hotărâre dată chiar de
judecătorii care, în anii ’90,
nu au văzut profanarea
acelorași morminte, nu au
văzut când acești fără-de-
țară au scos din cimitir os-
emintele eroilor români și
le-au aruncat peste gard.
Exultă și pentru că au acum
hârtia „dovedirii” ilegalității
amplasării crucilor românești
din cimitir și au decizia
îndepărtării lor. A lor, dar și a
monumentului, titrând chiar
că „parcela românească nu
are dreptul să existe”. Pentru
că nu doar crucile sunt vizate
de acești venetici. Ci și
pământul de sub ele. Iar

pentru ei este o victorie,
privind această „reparcelare”
a unei bucăți de pământ
românesc sub nume un-
guresc ca pe o restituire.
Acum a unei „parcele”, apoi
a unei regiuni și în cele din
urmă a unei întinderi de țară
neapărată de nici un român.

Unde este Armata
Română ce-și are fiii ce s-au
jertfit pentru țară îngropați
acolo? Unde sunt „generalii”
ce ne cheamă la luptă pentru
niște străini dar care nu
apără mormintele de aici ale
ostașilor ei?…

Da, vom merge la
război când Armata ne va
chema! Dar nu pentru a
apăra pământurile altora! Ci
ne vom opri acolo unde me-
leagurile noastre sunt pe
cale a deveni ale altora!
Mulți, puțini, vom fi acolo! Și
ne vom face datoria de a
apăra și pământul
strămoșesc și sfintele cruci!
Să ne ridicăm însă înainte ca
singura șansă de mai salva
istoria noastră de la Valea
Uzului să fie, nu prin luptă, ci
prin luarea câte unei cruci
acasă, pentru a le ascunde
prin poduri și beciuri. Căci,
așa cum un bust de erou stă
și astăzi ascuns în sfânta
biserică pe care a ctitorit-o,
tot așa să n-ajungem și noi a
ne ascunde istoria de acești
invadatori…

●

De ce se vrea impunerea cu orice preț a holocaustului în România?De ce se vrea impunerea cu orice preț a holocaustului în România?

D.D. 
Rujan

EExistă o decizie 
a vreunui Tribunal
Internațional care a con-
damnat definitiv România
pentru holocaust? Nu ex-
ista!! Atunci de ce se
dorește impunerea cu orice
preț a holocaustului în
România? Nu Mişcarea
Legionară din România a
fost declarată „fascistă“ la
Nürnberg, ci Grupul Etnic
German, succedat oficial de
FDGR-ul condus de Klaus
Iohannis în anul 2007! Con-
form sentinţelor Tribunalului
de la Nürnberg, singura
organizaţie de pe teritoriul
României care a fost
declarată ca fiind „fascistă“
și care a putut avea un rol în
prigonirea evreilor a fost
Grupul Etnic German. Put-
erile Aliate au impus
României, prin articolul 15 al
Convenţiei de Armistiţiu din
12 septembrie 1944, di-
zolvarea organizaţiilor pro-
hitleriste de pe teritoriul
românesc. Astfel, Grupul
Etnic German a fost
desfiinţat și patrimoniul
acestuia confiscat prin De-
cretul-Lege nr. 485 din 7 oc-

tombrie 1944, semnat de
regele Mihai I al României.
Puterea Comunistă nu au
făcut altceva decât să aplice
acest Decret-Lege nr. 485
din 7 octombrie 1944, care
nu le-a aparţinut, ei nefiind
la putere în momentul istoric
respectiv.

Acest patrimoniu a
fost preluat după eveni-
mentele din decembrie
1989 de Forumul Democrat
al Germanilor din România
(F.D.G.R.), care s-a autode-
clarat ca succesor al Grupu-
lui Etnic German! Acest
abuz s-a petrecut în anul
2007 prin cârdășia dintre
F.D.G.R., Primăria Sibiu –
ambele conduse de Iohan-
nis Klaus Werner – și
Judecătoria Sibiu. Detalii
aici: Forumul Democrat al
Germanilor din România
(F.D.G.R.), condus de Klaus
Iohannis, se declară oficial
continuatorul partidului
nazist din Al Doilea Război
Mondial. Președintele din
Sibiu nu ratează nici un
muzeu al holocaustului pe
unde s-a plimbat (Israel,
S.U.A.) și vrea să ne
fericească și pe noi cu unul,
ca supliment, pe lângă o
moschee și un templu ma-
sonic . Ba, mai vrea și

școala holocaustică!!! Știe
că sioniștii l-au făcut
președinte și dupa primul
,mai vrea inca un mandat,
așa că execută tot ce-i
ordonă stăpânii lumii
(http://www.evz.ro/klaus-io-
hannis-vrea-scoala-de-isto-
ria-holocaustului-pentru-poli
ticienii-romani.html).

Domnule președinte
K.W. Iohannis, atunci fă și o
sinagogă la dimensiuni
planetare, după care dă un
ordin să se construiască un
Buddha enorm între Inter-
continental și Teatrul
Național, măcar să știm o
treabă și să vedem cu toții
„România lucrului bine
făcut“! 

Cine l-a mandatat
pe domnul Iohannis Klaus
Werner să transmită, prin
comportamentul său,
mesaje de învinovățire a în-
tregului popor român? Par-
ticipant la Holocaust poate a
fost bunicu’-său care s-a în-
rolat voluntar în Waffen
S.S.! Bunicii mei nu au
omorât evrei și nici nu i-au
trimis în lagărele germane,
ca să fie foarte clar!!! Iohan-
nis poate să-și tot pună
cenușă în cap și pentru că a
declarat oficial FDGR-ul lui
ca succesor al organizației

naziste Grupul Etnic Ger-
man, dar să nu tragă în miz-
eria asta România! 

Ce tupeu grosier pe
acest personaj sinistru! El
este oficial urmaș al
hitleriștilor, cu acte de suc-
cesor parafate de o instanță
de judecată, da’ s-a dus cu
basca în mână la evrei,
pozează în mare luptător
împotriva antisemitismului și
vrea să impună un muzeu al
holocaustului în România.
Adică antecesorii și nea-
murile lui înrolate în Waffen
S.S. i-au ucis pe evrei prin
lagăre și pe front, dar
vinovați sunt românii din
colonia peste care a fost
numit Gauleiter! 

Altă nedumerire –
asupra căreia apologeții
holocaustului păstrează o
tăcere de mormânt – este
că Hitler a avut în armata sa
și soldați evrei (cf. http://the-
greateststorynevertold.tv/as
-many-as-150.000-jews-
served-in-hitlers-military/;
http://www.amazon.de/Hitler
s-Jewish-Soldiers-Descent-
Military/dp/0700613587;
Lives of Hitler’s Jewish Sol-
diers: Untold Tales of Men of
Jewish Descent Who
Fought for the Third Reich
(Modern War Studies) pe

http://www.amazon.com/Liv
es-Hitlers-Jewish-Soldiers-
Hardcover/dp/0700616381;)

În mod normal, după
apariţia Ordonanţei Guver-
namentale 31/2002, după
fățuirea ei prin Legea nr.
107/2006 şi, mai cu seamă,
după promulgarea Legii
217/2015, prima organizaţie
din România despre care ar
fi trebuit să se sesizeze din
oficiu Parchetul General
spre a fi interzisă ar fi fost
tocmai Forumul Democrat al
Germanilor din România, în
frunte cu fostul său
președinte, Klaus Werner
Iohannis, pentru reactivarea
organizației hitleriste Grupul
Etnic German. Situația este
deosebit de gravă fiindcă
evreii din România știau de
aceste fapte încă din vara
anului 2010: 

Evreii din România
au decorat un hitlerist au-
todeclarat! Însă acum, după
ce l-au decorat și ca primar,
cum scrie în articol, îl invită
la toate sărbătorile lor, iar ip-
ocritul nu pregetă să par-
ticipe cu kipa așezată
fățarnic pe creștet...
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