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„Poate că definiţia eroismului şi

a sfinţeniei nu este decât

aceasta: să faci imposibilul posi-

bil”.

- Nicolae Steinhardt

Informație, opinie și atitudine publicistică

Următorul „front”? Ridicarea popoarelor Europei de aziUrmătorul „front”? Ridicarea popoarelor Europei de azi
pentru a redeveni națiunile UE de odinioară!…pentru a redeveni națiunile UE de odinioară!…

Cezar Adonis

Mihalache

ȘȘi totuși, ceva
lipsește din „logica” războiului
dus atât de aproape de noi…
Căci sunt prea multe frânturi
lipsă din rațiunea, poate nu
de răspuns militar inițial dat
„operațiunii speciale” rusești,
ci de a continua cu o
înverșunare care duce în
mod evident spre un punct de
escaladare ce va depăși
toate momentele periculoase
prin care a trecut Europa, și
nu numai, în trecutul
apropiat… Deja, avem
„repere” anterioare depășite
ca nivel de risc… Toate acele
linii roșii din timpul războiului
rece. Toate acele momente în
care omenirea a fost atât de
aproape de propriul colaps…
Or, astăzi, șefa comisiei eu-
ropene, devenită, oare sub ce
prerogative?, conducător de
linii și chiar fronturi militare,
post-umanitare, acum de
provocare, folosește, pentru
a justifica supraalimentarea
militară a contraofensivei
ucrainiene, șablonul, recent
inoculat publicului european,
că Rusia ar fi vizat și vizează,
de fapt, un conflict cu Europa.

Dar lipsesc minime
raportări de logistică
militară… Plecând, în primul
rând, de la momentul în care
Moscova a declanșat
„operațiunea specială”…
Pentru că a făcut-o în cel mai
nefast moment pentru
mașinăria de război rusă și,
totuși, atenție, în cel mai
potrivit moment, ca eventual
răspuns, pentru aceea
Europă vizată în mod direct,
după declarațiile oficialilor
UE, de Rusia… Și de ce să 
fi riscat Moscova un aseme-
nea moment-răspuns de
„bumerang”?… De ce să fi
executat, înaintea slăbirii
forței inamicului prin acțiuni
specifice („divide et impera”,
nu?!), inclusiv prin tacticile
războiului hibrid, o incursiune
directă în cadența mașinăriei
clasice de război? De ce să fi
trimis tancurile și infanteria
înainte de a fi slăbit, nu fron-
tul ori liniile ucrainiene, ci
însăși posibilul răspuns
comun european?… Iar posi-
bila replică, că totul a fost ur-
marea unei decizii și atitudini
venite dinspre un om infatuat,
care voia să-și dovedească
forța în orice fel de condiții,
„de front”, este prea subțire
chiar și în cazul unui lider aro-
gant și sfidător.Totuși, Putin
a declanșat invazia în „buza”
primăverii… Și este prea

puțin probabil să fi acționat
așa doar pentru a favoriza
acțiunile propriei armate…
Mai mult, a început această
invazie într-un moment în
care armata lui, ca mașinărie
de război, arsenal, hrană,
cazarmament și stare de
spirit, era deja slăbită de
lungile exerciți care au prece-
dat invazia în sine… Or, cu o
armată deja obosită, poate
chiar extenuată, riști un atac
de o asemenea amploare?
Ceva lipsește de aici… Pen-
tru că scenariul „de manual”
ar fi fost tocmai cel atât de ev-
ident… Declanșarea invaziei
în cel mai nevralgic moment
pentru Europa (și nu pentru
Ucraina, așa cum pare 
a fi fost aleasă ziua
„operațiunii”)… Adică, o
acțiune în plină iarnă, pentru
ca Europa să nu poată ges-
tiona un răspuns colectiv din
partea statelor care trebuiau
să-și asigure propriul echili-
bru, energetic și alimentar, în
țările lor… Căci, dacă
această invazie ar fi fost
precedată, nu de un lung
exercițiu militar de-a
șoarecele pe lângă granițele
Ucrainei, ci de o reducere a
resurselor exportate Europei,
inclusiv prin închiderea „robi-
netelor” de gaz și reducerea
livrărilor petroliere sub felurite
pretexte tehnice (doar vor-
beam de un război hibrid,
nu?!), prin fel și fel de
„defecțiuni” generate tocmai
de condițiile de iarnă, am mai
fi avut oare un răspuns euro-
pean în care să vorbim inclu-
siv despre acceptarea
restrângerii propriilor facilități,
și nu doar pentru populație, ci
și industriale (adică de
existență și chiar subzistentă
economică), de către toate
statele europene? Am mai fi
avut un răspuns unitar?

Ce l-a determinat,
așadar, pe Putin să aleagă
practic cel mai prost moment
pentru el, dar cel mai bun
pentru conjunctura, de atunci,
a unei Europe relativ unită în
răspunsul militar?… Pentru
că, dacă Europa ar fi fost
surprinsă în plină iarnă, cu
rezervoarele de gaz aproape
goale, cu instalațiile aferente
„gazo” și oleoconductelor de-
fectate de acțiunile rușilor,
unde am fi fost oare astăzi ca
răspuns „comun”?

De aici ar trebui să în-
cepem acum căutarea unui
model de acțiune pe mai de-
parte… Căci, să presupunem
că Europa va rezista în con-
tinuare în fața mecanismului
de uzură rusesc, dar ce vom
face iernile următoare? Și

câtor ierni va putea rezista
acest  răspuns european?…
Pentru că, referindu-ne la
unul dintre principalii indica-
tori folosiți ca punct de ple-
care în luarea multor decizii,
dar și de inducere a unei
false siguranțe, umplerea
rezervoarelor de gaz din
fiecare stat membru la peste
80 la sută din capacitățile de
stocare, această strategie a
putut funcționa și pentru că,
totuși, ele nu erau complet
goale, și nici Europa
surprinsă în plină iarnă cu un
consum maxim, și 
nu atât pentru asigurarea
necesităților industrial-eco-
nomice specifice fiecărui stat-
membru, ci pentru asigurarea
unor condiții, fie și de
subzistență, pentru oameni…

De aceea, poate sin-
gura întrebare relevantă de
acum înainte este și cea mai
dureroasă… Câte ierni vor
rezista europenii înainte de a
ieși în stradă și a deveni ei,
unitar!, un răspuns poate 
mai feroce pentru proprii
guvernanți și pentru întreaga
structură europeană? Cât frig
sunt dispuși europenii să în-
dure? Câte privațiuni? Câte
procente de deteriorare a
stării de sănătate a propriilor
populații? Câți copilași va ac-
cepta Europa națiunilor, nu
cea a oligarhiei de la Brux-
elles, să vadă cum sunt
spălați cu apă rece? Câte
privațiuni alimentare și, în
curând, sanitar-medicale (de
la produse de igienă la
medicamente esențiale) vor
accepta statele europene
pentru propriile populații? Și
câte ierni cred li-derii UE că
vor trece până când națiunile,
transformate, aduse la nivel
de simple populații, din cauza
condițiilor economice și med-
icale, vor decide a se ridica?

Da, Europa Ursulei
von der Leyen se pregătește
să dea un răspuns anticipativ
propriilor cetățeni… Limitări
ale drepturilor, restricții eco-
nomice, raționalizări fără de
rațiune, regulamente comune
pentru supracontrolul coerci-
tiv… Dar cât poate ființa
această Europă oligarhică
bruxeleză sub oribila mască
de al „patrulea Reich” până
ce va fi doborâtă de o forță
poate cu mult mai puternică
decât invaziile ruse?… O
Europă învinsă de mișcările
propriilor popoare în
revenirea la stindardul de
națiuni!

Oare câte ierni?…
Câte?…

●

Să mă iertați, dar eu Să mă iertați, dar eu 
chiar nu-nțeleg…chiar nu-nțeleg…

Diana Maria

Brăgaru

SSă mă iertați, nu
înțeleg ce se întâmplă în țara
noastră, cu noi. Nu înțeleg
cum de o națiune întreagă
pare dezinteresată cu totul
de ce îi rezervă viitorul ei și
copiilor ei. Să mă iertați, nu
înțeleg lipsa noastră de
reacție în fața hotărârilor
care se iau în numele nostru
și în dezavantajul nostru. Și
nu de ieri, de azi… Nu
înțeleg o mulțime de lu-
cruri… Să mă iertați, eu nu
înțeleg unde se duc banii din
prețul de speculă al energiei.
Să mă iertați, nu înțeleg
unde se duc banii din certifi-
catele verzi. Să mă iertați, nu
înțeleg cum Institutul de
Statistică a ajuns la con-
cluzia că prețurile au crescut
cu 10-12 la sută, când toți
vedem că s-au dublat sau
chiar triplat. Să mă iertați, nu
înțeleg cum primul-ministru
anunță creștere economică.
Să mă iertați, nu înțeleg cum
poți deveni student al unei
universități fără să fi luat ex-
amenul de bacalaureat. Să
mă iertați, nu înțeleg de ce
trebuie să fim solidari cu
niște țări de cel puțin zece ori
mai bogate decât România.

Nu înțeleg de ce tre-
buie să săracim noi mai tare
ca ele să rămână la fel de
bogate. Să mă iertați, nu
înțeleg de ce statul român a
devenit cel mai hrăpăreț
asupritor al cetățenilor țării.
Să mă iertați, nu înțeleg de
ce nu se face nicio anchetă
asupra modului în care au
fost omorâți cu zile mii de oa-
meni în perioada pandemiei,
din cauza incompetenței, lip-
sei de umanitate, masurilor
ilogice, deloc științifice apli-
cate de eroii în alb la
porunca conducătorilor
politici. Să mă iertați, nu
înțeleg cum oameni care ne-
au adus țara în sapă de lemn
sunt liberi, iar cei care fură
un sac de grâu înfundă
pușcăria.

Mă iertați, nu înțeleg
cum un pensionar care a fost
impozitat o dată pentru
câștigul obținut pe vremuri
pentru munca sa, mai este
impozitat încă o dată de
statul care i-a administrat
prost banii, când îi dă pen-
sia. Să mă iertați, nu înțeleg
cum Legislativul și Execu-
tivul se plâng că natalitatea

este scăzută, dar nu fac ab-
solut nimic pentru încura-
jarea economică a tinerilor
pentru a-și întemeia o fami-
lie și a procrea. Să mă iertați,
nu înțeleg cum importăm
mâncare când ne lăsăm
ogoarele nelucrate și neiri-
gate. Să mă iertați, nu
înțeleg cum ni se impun taxe
peste taxe și nu primim mai
nimic înapoi. Să mă iertați,
nu înțeleg cum promotorii
doctrinei social-democrate,
care locuiesc în lux, coboară
din mașini scumpe, au afac-
eri de miliarde și au tupeul să
vorbească populației
sărăcite despre egalitate
socială. Să mă iertați, nu
înțeleg cum un partid care se
declară liberal nu a făcut
nimic pentru stimularea
inițiativei private, ba chiar a
luat măsuri care au sugru-
mat-o!

Să mă iertați, nu
înțeleg cum partide care se
pretind naționaliste lasă în
rândurile lor toate rebuturile
politice centuriste ale 
altor formațiuni politice, se
asociază cu indivizi
condamnați, cum transformă
totul într-un circ pentru
proști. Mă iertați, nu înțeleg
cum statul român se plânge
de lipsa forței de muncă, dar
nu a investit nimic în for-
marea de profesioniști, ba
chiar a distrus instituțiile de
formare profesională și și-a
gonit, pur și simplu, oamenii
muncitori, specialiști în
domeniile lor. Mă iertați, dar
nu înțeleg cum un popor
care a născut oameni care
au schimbat fața lumii, un
popor care și-a păstrat limba
de origine latină fiind încon-
jurat de limbi slave și ugrice,
cu oameni care sunt vocali
pentru orice prostie, nu este
în stare să reacționeze de
facto, pe măsura bătăii de
joc a celor puși vremelnic să
îl conducă.

Mă iertați, dar nu
înțeleg când și cum am de-
venit atât de nepăsători cu
propriile noastre destine?!
Mă iertați, dar eu nu înțeleg
aceste lucruri…

●
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Blestemul de a fi cobai...Blestemul de a fi cobai...

Al. Stănciulescu

Bârda

PPână la 1877, noi,
românii, am fost câteva
veacuri sub suzeranitate
turcească. Le plăteam tur-
cilor un tribut anual în bani,
cereale, vite, copii, diverse
bunuri. Le mai dădeam
câteodată și armată, când
aveau vreo campanie. Turcii
se obligau să ne asigure
protecție, dar nu aveau
dreptul să se amestece în
treburile noastre interne. Nu
aveau voie să construiască
moschei pe pământ româ-
nesc, nu aveau voie să-și
impună limba, religia și obi-
ceiurile în spațiul românesc.
Ei ne recunoșteau domnul,
iar pentru asta știau să-l
jupoaie bine de parale. În
Principate însă domnul tre-
buia să conlucreze cu di-
vanul, care era format din
boierii țării. Și aceștia erau
grupați în partide cu
orientări politice diferite: pro-
otomană, pro-austriacă,
pro-rusă. Exista un echilibru
de forțe politice și așa am
reușit să supraviețuim între
marile imperii sute de ani.

După 1848, suflul de
libertate ce venea dinspre
Europa s-a abătut și asupra
noastră. Mulți dintre
luptătorii pașoptiști și-au
găsit sfârșitul în temnițe, dar
spiritul, ideile, proiectele lor
nu au putut fi sugrumate. În
momentul în care contextul
internațional ne-a permis, l-
am ales pe Alexandru Ioan
Cuza domn în cele două
Principate și am proclamat
Unirea de la 1859. Parla-
mentul a votat legi menite
să răspundă necesităților
românești specifice. Multe
dintre legile promulgate de
Alexandru Ioan Cuza mai
sunt valabile și astăzi. Țara
a renăscut la viață, a în-
ceput să facă pași mari spre
progres și bunăstare. Când
forțele politice au ajuns la
concluzia că regalitatea ar
putea să ne alinieze cu
țările europene, am adus
rege în țară. Au urmat
câteva momente cruciale
pentru națiunea română:
câștigarea independenței la
1877, Unirea tuturor
provinciilor românești is-
torice la 1918 și realizarea
României Mari. Nimeni n-ar
fi crezut că românii mai pot
să devină cea mai mare țară
din sud-estul european, țară
bogată și puternică, cu legi
bine întocmite, cu proiecte
de țară cu bătaie lungă.
Două decenii și mai bine,
între 1918-1944, în ciuda
distrugerilor colosale
cauzate de război, în ciuda
unei crize economice eu-
ropene fără precedent,

România Mare a înregistrat
una dintre cele mai
strălucite perioade din isto-
ria sa. S-au dezvoltat indus-
tria, agricultura, comerțul,
știința, artele. În acea
perioadă s-au ridicat cele
mai numeroase și strălucite
personalități ale științei, artei
și culturii românești. Aveam
toate șansele să prindem

Europa din urmă, să fim un
stat modern, cu un nivel de
viață ridicat. Regii noștri dis-
cutau pe picior de egalitate
cu monarhiile europene,
erau legați cu acestea prin
grade de rudenie!

A venit peste noi
tăvălugul celui de-al doilea
război mondial. Ne-a tocat
floarea tinerimii pe front; ne-
a supt bogățiile solului și
subsolului; a distrus vieți și
destine! Am contribuit la
scurtarea războiului cu șase
luni, i-am gonit pe nemți
până la Budapesta, iar rușii
au venit după armata
noastră fluierând, pe teren
eliberat. Cu toate acestea,
la masa tratativelor Româ-
nia a fost considerată țară
învinsă și a trebuit să su-
porte consecințele. Aveam
resurse să mai purtăm un
război, dar nu mai aveam să
suportăm o „eliberare”.

Noii stăpâni au făcut
din noi o națiune-cobai. Ne-
au exterminat fizic mințile lu-
minate ale țării, au umplut
pușcăriile și gropile comune
cu cei care au avut curajul
de-a gândi altfel decât ocu-
pantul. Au pus în funcțiile
cheie oameni fără pregătire
corespunzătoare, marionete
pe care le manevrau după
bunul plac. Ne-au cărat zi și
noapte cu trenurile și cu ce-
au apucat bogățiile țării
peste graniță. Au impus cu
forța dispariția proprietății
private și înlocuirea ei cu
proprietatea de stat. Au

înființat forțat întovărășiri și
colective, luând cu japca
forța de muncă și princi-
palele mijloace de producție
ale țăranilor. Au umplut
Bărăganul, pușcăriile și
canalul Dunăre-Marea
Neagră cu cei mai vrednici
gospodari ai satelor. Au de-
marat industrializarea
forțată, captând tineretul

satelor. În câteva decenii au
reușit să distrugă o
importantă categorie socială
românească, țărănimea.
Odată cu ea, au distrus cel
mai important izvor de-
mografic, au distrus cel mai
competent creator de
cultură și civilizație rurală,
reazimul și stabilitatea
națiunii române. Națiunea-
cobai a trebuit să facă față
lipsurilor alimentare, frigului,
întunericului, supravegherii
fără precedent, cultului
personalității, cozilor inter-
minabile la tot și la toate. S-
a pierdut încrederea dintre
oameni, fiecare s-a simțit
spionat de toți din jurul lui,
teama s-a infiltrat în toate
mădularele. Mii de nefericiți
și-au riscat viața, încercând
să evadeze din lagărul co-
munist, cu speranța unei
lumi mai bune.

A venit momentul
astral 1989. Numai voința
lui Dumnezeu a putut să
măture un colos ce părea că
nu mai are sfârșit. Oricine
era conștient că trebuia să
curgă sângele ca Dunărea,
ca să se prăbușească sis-
temul comunist. Și, totuși!
S-a prăbușit fără vărsare de
sânge, fără desfășurări de
forțe militare. Țară după țară
din lagărul respectiv și-a
schimbat macazul și s-a în-
dreptat cu speranță spre
Vest. Ne-am dus cu căciula
în mână și cu jalba-n proțap
la porțile marilor puteri
apusene, rugându-le să ne

primească și pe noi în rân-
dul lor. Eram ruda săracă,
timorată, dar cu potențial și
entuziasm; ei erau burjuii
sătui, bogați, puternici,
atoateștiutori, șmecheri și
perfizi. Ne-au impus dis-
trugerea economiei prin
așa-numita „privatizare”.
Fabrici, uzine, combinate și
tot felul de unități de

producție, care scoteau pe
piața mondială produse
greu de depășit, au fost so-
cotite „grămezi de fier
vechi”. În scurt timp, noi, cei
care produceam rafinării și
utilaje petroliere pentru tot
Orientul Apropiat, am ajuns
să importăm ace cu gămălie
și agrafe din Taiwan, fiindcă
nu mai eram în stare să ni le
producem singuri! Fiecare
unitate de producție a fost
ștrangulată, scoasă din cir-
cuit, pentru ca produsele
străine să-și facă loc pe
piață.

Pământul cel mai
roditor al țării a fost vândut
pe prețuri derizorii străinilor.
Au fost distruse sistemele
de irigație, băncile de
semințe, stațiunile de cerc-
etare, fabricile de
îngrășăminte. Au fost
bărbieriți munții de păduri,
distruse livezile cu pomi și
vii. Națiunea-cobai nu mai
trebuia să producă nimic.
Totul îi venea din afară în
schimbul unor sume uriașe.
Au dispărut repede locurile
de muncă. Milioane de
români, în special tineri, și-
au luat lumea în cap și au
plecat în străinătate să-și
caute o pâine. Doar sirienii
îngroziți de războiul de la ei
din țară ne-au întrecut ca
număr de emigranți.
Niciodată în istoria
românească nu ne-am con-
fruntat cu un asemenea
exod. A plecat forța de
muncă tânără, dar a luat cu

ea și copiii, iar șansele de
revenire în țară sunt min-
ime. Sub ochii noștri dispare
un popor pe-ncetul, printr-
un spor demografic negativ
tot mai accentuat. Națiunea
– cobai parcă e buimacă.
Schimbăm regulile jocului în
învățământ de la ministru la
ministru, aducem tot felul de
comportamente stupide, pe

care le impunem ca model,
distrugem instituții funda-
mentale ale societății, pre-
cum familia, distrugem
șeptelul de animale pentru a
aduce în locul lor insecte,
viermi și alte parascovenii.
Distrugem valori ideologice
fundamentale, precum cele
de patrie și patriotism,
sădind în locul lor disprețul
față de tot ce-i românesc.

Tristețea, îngrijo-
rarea, frica, dezamăgirea,
lipsa de perspectivă se
instalează în sufletele tu-
turor celor din națiunea-
cobai! Și când te gândești
ce speranțe erau...

●
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Ce s-ar întâmpla dacă teroriștii ar lovi România?Ce s-ar întâmpla dacă teroriștii ar lovi România?

Radu

Nicolae

AAnaliza de „intelli-
gence” nu lasă loc pentru
emoții! Terorismul a devenit o
profesie, cu atât mai mult cu
cât nu oricine poate fi teror-
ist! Am întrebat și încă mai în-
treb: cine are nevoie de
bombe? Cine are nevoie de
teroriști? Adevărul trebuie să
fie scos în față, așa cum in-
teresul național nu trebuie să
dispară niciodată, indiferent
de jocuri politice sau de in-
teresele mondiale! După 21
de ani de la 9/11 septembrie
2001, când SUA era
însângerată, sub ochii
îngroziți ai lumii întregi, de at-
acurile teroriste, terorismul
rămâne la fel de imprevizibil,
fiind cea mai cruntă
amenințare pentru echilibru
și pace! Este lumea pregătita
pentru a face față unor noi
amenințări? Teroriștii pot fi
pretutindeni, dacă nu sunt
deja printre noi! „Cyberteror-
ismul” poate fi omniprezent!
Dronele lovesc la comandă,
cu o precizie matematică!
După 21 de ani de discuții și
de analize, ce am învățat din
tragediile de la 9/11 septem-
brie 2001?

Trebuie să nu uităm
că, la început de mileniu al
III-lea, teroriștii nu sunt
anarhiștii din cărțile de istorie
sau „lupii singuratici”
desprinși din tratatele de psi-
hiatrie! Psihologia teroristului
surprinde prin inteligența
superioară, stăpânirea de
sine, dar mai ales prin sân-
gele rece în fața morții! Cine
poate fi un terorist kamikaze?
Benedict Sirbu, specialist în
supraveghere operativă,
vorbește despre misiuni des-
tinate celor recrutați pentru
acțiunile kamikaze, sacrificiul
lor având menirea să ampli-
fice groaza în rândul statelor
lumii!Și totuși, ce înseamnă
terorismul? 

Consensul lipsește și
în privința înțelegerii teroris-
mului! Nu mai puțin de 140
de definiții încearcă să con-
tureze terorismul, violența
fiind numitorul comun!În mod
cert, indiferent de unghiul din
care privim, terorismul este o
infracțiune! În conformitate
cu dreptul UE, acțiunile de
terorism „sunt acte săvârșite
cu scopul: 1. de a intimida
grav o populație; 2. de a con-
strânge nelegitim un 
guvern sau o organi-
zație internațională să
îndeplinească sau să se
abțină de la a îndeplini orice
act; 3. de a destabiliza grav
sau de a distruge structurile
politice, constituționale, eco-
nomice sau sociale funda-
mentale ale unei țări 
sau ale unei organizații
internaționale.”

„Convenția arabă
pentru combaterea teroris-

mului” adoptată de Consiliul
miniștrilor arabi de interne și
de Consiliul miniștrilor arabi
ai justiției din Cairo, Egipt, în
1998 definește terorismul
drept: „orice act sau
amenințare de violență, in-
diferent de motivele sau
scopurile sale, care se
manifestă în avansarea unei
agende criminale individuale
sau colective și care
încearcă să înghită panică în
rândul oamenilor, provocând
frică prin lezarea lor sau
punând viața, libertatea sau
securitatea în pericol, sau
care urmăresc să dăuneze
mediului sau instalațiilor sau
proprietăților publice sau pri-
vate sau ocupării sau
confiscării acestora sau care
urmăresc să pună în pericol
resursele naționale.”Cine
contracarează acțiunile teror-
iste? În România, Brigada
Antiteroristă din cadrul Servi-
ciului Român de Informații
este recunoscută pentru pro-
fesionalismul luptătorilor!
Potrivit art 6, alin. 3, din
Legea 535/2004 privind pre-
venirea și combaterea teror-
ismului, responsabilitatea, că
autoritate naţională în dome-
niu, revine Serviciul
Românde Informaţii 
care prin Centrul 
de coordonare operativă
antiteroristă, asigură coor-
donarea tehnică a Sistemului
Național pentru Prevenirea și
Combaterea Terorismului!

Din perspectiva
amenințărilor, lumea fără ser-
vicii de informații este
posibilă? Tensiunile din Ori-
entul Mijlociu escaladează,
de la o oră la alta tot mai
mult, configurând scenarii cu
privire la un posibil război
mondial! Dacă Rusia atrage
atenția alături de Iran și
Coreea de Nord, cu privire la
iminența unui atac nuclear,
Europa în mod voit sau
nevoit, asistă la un război
greu de definit în Ucraina cu
mize încă nedeslușite!

Amenințările nu
lipsesc! Terorismul există!
Organizația „Al Qaida”, dar și
Statul Islamic obligă la
reflecții! 

Fără să am preten-
ția de a fi considerat
atotcunoscător, și fără să îmi
doresc să determin atitudini
neconforme cu respectul față
de lege, cu simplitatea
dobândită în preajma oame-
nilor înțelepți, invit la o clipa
de sinceritate! În condițiile în
care terorismul poate fi și un
instrument în jocul de putere,
să fie adevărat că dincolo de
scenarii și conspirații, mai
mult sau mai puțin dovedite,
atacurile asupra SUA au
arătat slăbiciunea și lipsa de
pregătire sau de reacție a
unor servicii de informații și a
unor structuri specializate în
prevenirea și combaterea
terorismului? În calea păcii,
cooperarea internațională

este deosebit de importantă!
Ce trebuie să facă

Uniunea Europeană şi
statele membre pentru a im-
plementa o Strategie
eficientă de combatere a
terorismului și de menținere
a păcii? Întrebarea nu îmi
aparține! Anticipativ, prietenul
Vladimir Adrian Costea a
reușit cu ani în urma să mă
surprindă și să îmi ofere
prilejul unui „upgrade”
informațional! Teroriștii
trăiesc printre noi?
Răspunsul la o astfel de în-
trebare nu este unul ușor! Să
anticipam reacții fără să
înțelegem ce se află cu
adevărat în spatele „cortinei”,
ar însemnă o moarte sigură
în jungla războaielor și a
nesfârșitelor interese pentru
controlul resurselor!Recon-
figurarea puterii geopolitice
aduce și victime! Recent
scriam despre Noua Ordine
Mondială și despre nevoia de
pace! Cine deține puterea?
Să învățăm să nu căutăm
adevărul despre decidenții
din umbră, după aparențe!
Jocul de păpuși nu înseamnă
nimic fără păpușării care
dirijează păpușile dornice de
afirmare!În timp ce Europa
arde la foc mocnit, cu gazul
rusesc aproape înghețat la
robinet, Orientul Mijlociu
rămâne un „butoi cu pulbere”
pentru întreaga omenire, cu
atât mai mult cu cât state
precum Libia, Irak, Yemen,
Egipt au fost „ajutate” să își
deschidă porțile pentru im-
porturile de Democrație, dar
și pentru investitorii străini
interesați să preia ieftin
poate, mult prea ieftin, con-
trolul asupra resurselor exis-
tente! Să fie vorba de
interese sau de un „conflict
între civilizații”?

Cine are nevoie de
pace? Istoria îndeamnă la
aducere aminte! Să gândim
pentru o clipă la Israel și la
Palestina! Deși pacea poate
să așeze „ramura de măslin”
pe zidul neînțelegerilor, cei
atacați nu au dormit niciodată
în pace! Explicațiile nu ajută!
Pacea nu se lipește cu
sânge! Cu simbrie de la
stăpân sau fără, terorismul
fiind sponsorizat și de statele
interesate, „teroriștii
kamikaze” încearcă să își le-
gitimeze acțiunile în drumul
spre Paradis, uitând că orice
lovitură de bombe 
omoară oameni nevinovați,
considerați apoi drept „vic-
time colaterale”! Cu ce au
greșit acești oameni atacați
în țările lor, chinuiți și zdrobiți
de bombe? Terorismul
rămâne o lecție deschisă!
Prevenirea terorismului tre-
buie să fie prioritatea
maximă! Din păcate, de cele
mai multe ori, anticiparea im-
previzibilului se prăbușește
în fumul ignoranței,
declarațiile zgomotoase în-
locuiesc, din păcate, acțiunile

comune pentru pace! Cine
are nevoie de unitate?
Jocurile pe scena puterii
implică maturitate, informații
de cele mai multe ori din
zona secretă și o deosebită
înțelegere! Oare, nu cumva
adevărații decidenți și 
nu păpușile operative
acționează deja în scopul în-
deplinirii misiunilor fixate de
Marile puteri?! Ce am învățat
de la Yalta și Malta? Di-
vizarea lumii după interese
înseamnă tot acțiune
teroristă? Nu cumva Româ-
nia a fost sfârtecată între
Yalta și Malta, după cum am-
intea un cunoscut om de
televiziune? Bătălia pentru
controlul resurselor obligă,
însă, la reflecții! Cine pierde?
Cine câștigă? Realitate este
cruntă, inclusiv în privința
terorismului!

În timp ce frica
amplifică manipularea și
determină fuga, disperarea
împinge din spate sute de mii
de oameni care pot fi
manevrați pentru consoli-
darea unor noi interese! Mulţi
dintre cei prinși între bătăliile
dintre terorism și interesele
pentru resurse, își țin copiii în
braţe! Cine are interesul să
oprească terorismul? Cine
poate să scape de război?
Cine învinge sărăcia? Cine
alungă foamea? Pacea se
păstrează cu înțelepciune!
Aparent, liderul Al Qaida,
Osama Bin Laden, a fost
scos din scena jocurilor de
putere, dar organizaţia
teroristă Al-Qaida, gruparea
Al Shabab, alături de Boko
Haram și Statul Islamic
demonstrează că virusul
terorii este greu de controlat.
Iranul, Corea de Nord,
„tăcerea” chineză, poziția
regimului Erdogan de la
Ankara, dar și dialogul dintre
Rusia, și Europa toate aces-
tea trebuiesc integrate în
căutarea de soluții! Se mută
Orientul Mijlociu în Europa?
Ce rol revine religiei în
menținerea păcii? Islamul
înseamnă terorism?Distinsul
prieten și profesor Sorin
Bejan, un foarte bun
cunoscător al realităților
geopolitice, dar și al
particularităților Islamului,
amintea în dezbatere
publică, despre semnificațiile
ce revin Jihadului Islamic, de
îndreptare a răului din tine!

„Dumnezeu este unul
singur, indiferent de religie,
declara distinsul prieten!”…
Într-un mod nedrept teroris-
mul este asimilat cu Islamul!
Nu toți musulmanii sunt
teroriști, așa cum nu toți eu-
ropenii sunt teroriști
specializați în plasarea de
bombe în aeronave! Trebuie
să avem în atenţie că musul-
manii constituie circa 28 la
sută din populaţia lumii. Ce
înseamnă acest lucru? Is-
lamizarea dezvoltă teroris-
mul? Nimic mai fals! Europa

nu are o problemă cu Islamul
asociat brutal și în mod in-
corect cu imigranţi din Siria,
așa cum nu are probleme cu
nicio altă religie! Imigranții
sunt, însă, din nefericire, o
monedă de schimb! Cine
câștigă după urma
nefericiților imigranți, mulți
dintre ei obligați să fugă de
frică, din calea torturii sau a
războiului, cu copiii în brațe?
Câți imigranți au murit
sufocați în tirurile controlate
de călăuze? Incertitudinea
naște monștri! Interesele
alterează mintea! Şi totuşi nu
trebuie să generalizăm!
Imigranții nu aduc terorismul!
Islamul nu înseamnă teror-
ism, iar musulman nu
înseamnă terorist! În
condițiile în care lumea
așteaptă războiul, antici-
parea reacţiilor teroriste,
implică o foarte bună
cunoaştere operativă! De ce
este nevoie de o permanentă
cunoaștere.

Vigilența păstrează
somnul liniștit! În analize tre-
cute, aminteam că în Franța
trăiesc nu mai puţin de 6,5
milioane de musulmani! Să
fie adevărat că posibile
celulele teroriste „adormite”
pot fi reactivate oricând,
funcţie de mesajul dorit? At-
acurile de la redacția Charlie
Hebdo înseamnă ‘un
răspuns? În timp ce
Democraţia Franţei a fost
atacată în repetate rânduri,
Londra a fost sub teroare, iar
Spania a fost atinsă de
gloanțe!Ce s-ar întâmpla
dacă și România ar fi lovită
de bombe? Nevoia de pace
este evidentă! Lumea
întreagă se gândește la
războiul din Ucraina, la mil-
ioanele de dolari, cheltuite
mai mult sau mai puțin justifi-
cate, în timpul pandemiei
Covor 19! Să înțelegem că în
timpul pandemiei, teroriștii au
dispărut, iertat să fiu, în con-
cediu de odihnă? Să fie
adevărat că nimic nu este
întâmplător și că totul se
plătește? Cine salvează
România în fața unui posibil
atac cu bombe? Românii
cred că dacă vine războiul,
apărarea vine de la NATO! În
mare parte, românii gândesc
corect, dar să nu uitam că lu-
crurile mici fac diferența, iar
prețul crește în funcție de
pericol! Cine afirma că avem
securitate atât cât ne per-
mitem să plătim? Ce voia să
transmită Fadllah, cleric șiit,
când lansa întrebarea: „cine
a spus că noi vom deschide
calea războiului?”… Cine
sunt teroriștii?

●
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Cei ce ne conduc: cârpele de stat în stat…Cei ce ne conduc: cârpele de stat în stat…

Cezar Adonis

Mihalache

NNu trebuie să se
sfârșească războiul din
Ucraina pentru a ajunge ca
refugiații să aibă și un post
de reprezentat ori poate
chiar împuternicit al
„societății” lor, pe cale de
aglutinare din deja
experiențele altor etnii și
pseudoetnii, ca relație cu
societatea noastră, nu?!…
Ba, poate chiar o agenție de
stat pentru ei, pentru nevoile
și voile lor, apoi un numit, tot
așa, delegat ori împuternicit,
pe lângă oficioșii noștri,
pentru relația dintre soci-
etatea lor și cea a noastră…
Iar apoi poate și un post de
consilier pe lângă prim-min-
istrul „nostru”, desigur cu
statut „onorific”, după care și
o funcție de ministru delegat
și, de ce nu?!, poate chiar a
„n” -a cireașă de pe coliva
noastră, ce ne este servită
drept tort, pe blat de blaturi
între cei mari, cel de al pa-
trulea post de vicepremier,
lângă cel rezervat UDMR -
ului…

Se merge pe un fir
foarte subțire… Din per-
spectiva drepturilor noastre
istorice, de neam și țară…
Și ar ajunge un singur bon-

teu dinspre noi, fie și acci-
dental alunecat, și am fi de
îndată și virtuos înfierați…
Și nu, nu va fi nevoie nici
măcar să pășim mai apăsat
pe pojghița rezervată nouă
într-un colț întunecat al vre-
murilor istorice, de unde
poate ne vom mai șopti, nu
drepturile, ci nevoile noas-
tre, când vom înțelege că
despre primele discuția va fi
fost închisă cu mult timp
înainte ca refugiații să
obțină ei locurile noastre…
Să le acapareze… Când
vom ajunge a nu mai putea
nici măcar să vorbim în
Agora noastră… Căci și ea
va fi a altora… Iar noi va tre-
bui să șoptim, ori poate doar
să ne citim unii altora după
buze, tocmai pentru a nu-i
deranja pe acei ceilalți…
Aceia pe cale a deveni acei
noi de care parcă ne-a fost
rușine… Ne-a fost chiar silă
după felul în care am lăsat a
ne fi destructurată ființa, la
început de către venetici,
apoi de către epigonii și câr-
pele de stat în stat, pe post
de slugi ale altora, ce au de-
venit detractorii funda-
mentelor noastre.

Suntem martorii
unei segregări vizibile nu
doar la nivelul vârfului aca-
parat de acești slugoi politici
vânturați de post de

„vlădici”, ci și a fundațiilor în
care mai ștergeam, dar
numai cu dosul nepăsării,
păienjenișul acelor drepturi
din poiana uitată, părăsită,
defrișată chiar, a
înțelepciunii de altădată…
Avem dublări ale instituțiilor
Statului nostru pentru a
asigura sprijinirea altora,
umanitară – dar nu doar atât
cât va fi trebuit să fie, atunci,
la început, și care va duce,
nu peste mult timp, la ex-
pansiunea „lumii” celorlalți
peste noi… O lume, a
străinilor, pe care am ac-
ceptat-o și care riscă a de-
veni una a înstrăinării
noastre de noi…  O lume pe
care am lăsat-o peste noi,
fără a fi impus limite sau
măcar un minim control… Și
care va duce, în final, la
acapararea și poate chiar
devorarea civilizației noas-
tre… Căci, seva de
cumsecădenie a civilizațiilor
milenare, aceea ființă a
ființei, este astăzi atât de
ușor de mistuit de
nesimțirea, tupeul, aroganța
și impunerile venite dinspre
niște „neica nimeni”, în ra-
port cu ființa noastră,
trăgând însă de sfori
paiațele ce s-au săltat dintre
noi, iată, în contra noastră…

Și vom ajunge a trăi
ziua în care, dacă nu ne

vom îngriji în a-i chema, a-i
invita, a-i ruga chiar pe acei
feluriți străini (azi, refugiați,
dar mâine?!) să vină, nu
printre noi, ci peste noi, vom
fi acuzați de discriminare și
rele tratamente… Căci,
dacă noi facem ceva, nu
doar un târg al locurilor de
muncă, bunăoară, pentru ai
noștri, trebuie invitați și ei.
Dar dacă instituțiile noastre
organizează târguri pentru
ei, acestea sunt din capul
locului exclusiviste…

Avem astăzi un
„nevinovat” târg al locurilor
de muncă înveșmântat în
lacrimi pentru binele
ucrainienilor… Dar numele
târgului, „al refugiaților”, va
fi eticheta-reper pentru toți
acei străini de mâine în-
colo… Chiar dacă nu este
normal să organizezi un
târg al locurilor de muncă,
sau orice altceva, doar pen-
tru acei „alții” (azi, dară,
doar „niște” refugiați…), ba,
chiar în afara acelor instituții
care îi călăresc pe români
pentru drepturile lor, fie și
după ani de lucru, cu fel și
fel de fițuici de pregătiri și
reconversii inutile.

Așadar, un banal
târg al locurilor de muncă
„pentru refugiați”… Mâine
însă, va fi doar unul pentru
ei, apoi al lor și în final ex-

clusiv pentru ei… Iar în cele
din urmă vor rămâne doar
acei „ei” – alții… Până în
ziua în care nici nu se vor
mai numi refugiați, ba vom fi
poate și acuzați că este, nu
doar discriminant să le
spunem așa, ci de-a dreptul
peiorativ… Acea zi când vor
avea și un post de ministru,
poate și unul de vi-
cepremier, nu doar agenții și
oficine în statul devenit al al-
tora, înstrăinat pe de-a în-
tregul de esența, ea – cea
milenară, a lui „al nostru”…
Și când tocmai acele posturi
de reprezentanți și
împuterniciți ai unor etnici și
refugiați de pe lângă statul
nostru, de acum, vor fi
„translatate” nouă (la
schimb cu o țară, dar ce va
mai conta?!)… Și care nu
vor mai fi găzduite nici
măcar în birourile de acum
ale guvernării, deja a altora,
ci în colțuri cât mai
îndepărtate în această de-
venire atât de repede
transformată din acel firesc
„al nostru” în eroziunea
acelui „al altora”…

●

Lagărul de la Chitila din România ReEducată a lui Werner CovidLagărul de la Chitila din România ReEducată a lui Werner Covid

Zoe

Dantes

SScriam acum doi
ani! Vi se pare ca s-a schim-
bat ceva? Poate ancheta
despre omul cu Windows să
scoată ceva la lumină pen-
tru cei care-si făcuseră din
virus o religie? Va aduceți
aminte de cei care apăreau
la tv și începeau discursurile
cu: „Eu cred în virus!”? 
Deși semnătura psihopatu-
lui numit și Porți era în tot și
toate! Întrebarea este: câți
bani s-au sifonat pentru așa
zisele spitale pentru 
boala ideologică numită
Dictatură? Unde sunt banii
dumneavoastră? Tot ce
uităm și rămâne fără
răspuns, se va întoarce! În-
totdeauna împotriva celor
ce uită!

P.N.L., realizari cu
concursul celorlalte partide:
10 miliarde furate! O țară
făcută praf! Probabil „5.000
de specialiști” infiltrați in
instituțiile statului, cu epoleți
la vedere, sau macar cu an-
gajamente de turnatori la
serviciul „Patria a priori”! O
demență totală, ruptă de
orice fel de realitate, o neb-
unie avidă de putere, de
abuz de forță, o apetență
patologica de dictatura, care
frizează nebunia clară,

declarată, expusă și mai
ales indusă asupra unor în-
tregi paliere ale societății.

Ideea de a distruge
totul, spusa cu subiect și
predicat, în unele dintre
instituții publice, în ședințele
de întronare a noilor
„șefuleți”, ce amenințau di-
rect ceilalți angajați,
urlăndu-le din capul mesei
că „noi suntem de la P.N.L.,
și va facem zob pe toți, că
am venit la putere și aici
rămânem, până la moarte”,
(sper că există și
înregistrări), ne face să ne
întrebăm cât de aproape le
este „moartea”?! Aia
politică!

Maniera în care lu-
crurile se rostogolesc ca
într-o avalanșă, călcând în
picioare orice lege,
ștergându-se cu tălpile miz-
erabile pe Constituție, ieșind
public în declarații în care
calcă direct pe democrația
inexistentă „de facto”, te
face să te intrebi: până
unde?

Până la capăt! Până
se distruge tot: țară,
națiune, legi, prunci, bătrâni,
economie, tot! Visul lor de-
ment este să nu mai
rămână piatră pe piatră! Să
fie totul făcut praf și pulbere,
pentru ca ei să aibă
„satisfacția că au învins”! Pe
cine?

Ura față de români a
atins cote maxime și a
transformat școlile în
adevărate penitenciare –
lagăre de exterminare

Cu siguranță, neb-
unia și sminteala a cuprins
o mare parte din societate,
mai ales pe cei care au fost
„răsplătiți cu prețul de
sânge”, plată care-i face
complici în totalitate la acest
asalt nemaiîntâlnit și crimi-
nal, asupra propriei tale țări!

Cât de tare urăsc
acești nebuni țara asta? Cât
de adâncă le este dorința
patologică de minciună, ma-
nipulare, distrugere, crimă și
mai ales cât de amarnic
urăsc pruncii acestei țări?
Ura lor față de români a
atins cote maxime, transfor-
mând școlile, liceele în
adevărate penitenciare sau
lagăre de exterminare. Atât
timp, cât tu ca părinte,
aparținător al copiilor ești
obligat să-ți lași copilul la
gardul și poarta școlii, fără
să ai dreptul să intri în liceu,
școală etc.

Se traduce juridic
simplu: dincolo de gard sau
poartă, copilul nu-ți mai
aparține. El este propri-
etatea statului, la fel cum o
persoană privată de liber-
tate a devenit proprietatea
statului. Statul poate dis-
pune de acea persoana

care a devenit un număr,
doar ca el, statul să-l
supună diverselor pedepse
psihice, uneori fizice, prin in-
termediul instrumentelor
gardieni, medici, profesori,
învățători etc.. Exact în
acest fel, se dispune de
pruncii acestei țări, care au
devenit dintr-o dată niște
numere pentru regimul lui
Werner Covid. Experi-
mentele abia urmează!

Tăcerea părinților,
tăcerea societății civile, ac-
ceptarea oricăror măsuri re-
strictive asupra elevilor, este
exact metoda de coerciție
aplicată în regimurile în-
chise de detenție. Obligativ-
itatea pruncilor de a purta
masca, doar pentru ca
nenorociții ăștia să-și umple
buzunarele alea până la
glezne, ferestrele blocate,
lipsa de apă și de a putea
un elev să-și mănânce
pachețelul de acasă,
amenințările „profesorilor
transformați în gardienii dic-
taturii Werner”, că dacă vor
mișca în bănci, vor chema
miliția și salvarea care-i
arestează in spital, este
ceva incredibil.

Tăcerea este cea
mai gravă formă de abuz
asupra minorilor. Tăcerea
părinților cu două botnițe pe
gură și pe creier, tăcerea
presei vândute, tăcerea

„medicilor” care s-au trans-
format în cele mai urâte per-
sonaje pe care le-a avut
țara asta vreodată, te face
să te întrebi, dacă România
nu s-a transformat pas cu
pas, într-un lagăr de
Românie ReEducată, într-
un mare Aiud! Pentru ca
„omul nou” cretin și fără nici
un neuron funcțional,
amorțit de frica demonică
scursă din cutiile ce se
numesc televizoare să facă
exact ce i se spune, fără să
găndească vreo secundă.

R o m â n i a
ReEducată a lui Werner
Covid, a ajuns un mare bal-
amuc, în care toată soci-
etatea prin lipsa de
reacțiune uluitoare, își
îndreaptă „generația neiu-
bita” adică pruncii, spre
lagărul de exterminare creat
de nebunii de la conducere,
adică, lagărul acela pe care
Werner l-a vizitat în vară.
Lagăr cu paturi pentru
prunci, cu pozele de la Win-
dows 10 pe perete, din car-
toanele făcute în așteptarea
numerelor pentru a face ex-
perimente medicale.

Dacă aveți vreo
îndoială, vi se spulbera cât
de curând! Lagărul de la
Chitila, vă așteaptă pruncii,
pentru a fi ReEducați!
!

●


