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Da! „Slavă” întru’ jumulirea cucilor cu aere deDa! „Slavă” întru’ jumulirea cucilor cu aere de
șoimi imperiali!…șoimi imperiali!…

Cezar Adonis
Mihalache

DDeocamdată și-a
pierdut doar o „pană”… Și
nu un vârf de gheară, chiar
dacă ucrainienii au reușit, în
plin necaz cu alții, să
smulgă din pământul lor
monumentul unguresc cele-
brând ce-i „1000 de ani de
prezență maghiară în Baz-
inul Carpatic”… Și sunt de
admirat pentru că au alun-
gat fățiș această hidoșenie

pretins călăuzitoare către
fantoșa Ungariei mari… Nu
au invocat nimic… Nu au
căutat scuze, pretexte… Nu
au regizat nimic pentru a nu
supăra care cumva Bu-
dapesta… Nu s-au ascuns
nici măcar în spatele unei
rachete ruse ce ar fi putut
cădea „întâmplător” în ceafa
„turului” unguresc… Iar asta
înseamnă să ai mândrie
națională și, mai ales, dem-
nitatea de a o afișa public
chiar și când vremurile îți
sunt atât de potrivnice…
Căci, așa te dovedești Pa-
triot! Și Naționalist! Nu de-
montând simbolurile, nu
doar „ale etnicilor români”, ci
unele românești, „de vatră”,
și de drept ridicate, de ex-
emplu, în Cernăuți, ci pe
acelea ale unui ocupant
străin în cultura și istoria
ta…

Și da!… Poate că
totul a fost posibil pentru că
a irumpt spre îndreptarea lu-
crurilor într-un moment dra-
matic al țării… Și care,
măcar în părți de istorie,
poate să le devină izvor de
clipe astrale… Pentru că,
neîndoielnic, ucrainienii au
și ei trădătorii și veneticii lor
de neam și țară, deghizați în

„patrioți”, „naționaliști” 
ori simplii concetățeni agita-
tori… Au și ei cozi de 
topor și uscături prin
administrații… Căci, altfel
cum să fi reușit Ungaria să
le ridice acel monument în
vestul țării, în Transcarpatia,
în Munkács (Munceag)?!…
Pe o glie a unei istoriei ne-
drepte în acțiuni și
consecințe, și nu neapărat
într-o brazdă de drept
strămoșească a Ucrainei de
astăzi?!… Și unde, nu
„pasărea turul”, închipuită

drept șoim mitologic (!) „al
destinului unguresc” trebuia
să-și așeze cuib pe post de
monument, ci o dreaptă
reverență istorică pentru în-
tâia biserică ortodoxă
înălțată aici, la 1661, 
de domnitorul Constantin
Șerban…

Dar iată că, fie și ca
nedrepți continuatori ai ve-
trelor puse de alții,
ucrainieni de astăzi s-au
trezit… Și au început a
smulge penele hidoasei
orătănii vânturate de un-
gurimea din bazinul
Carpatic drept fantoșă cu
pene „ocrotitoare”… Când,
mai degrabă, vorbim de izbi-
turile unui cioc lovind
pământurile și cuiburile al-
tora pentru a scoate la
iveală, punct cu punct, un
„tur” hașurând harta unui
imperiu pierdut în ridicolul
istoriei… Iar ucrainienii au
început, așa cum se cade
când vrei să te eliberezi, nu
doar de dușmanul fățiș, ci și
de cei strecurați, plantați în
brazdele de țară drept alte
semințe ale lui Simon
Telekes, menite „a încolți
mai târziu”, au început,
dară, prin înlăturarea unui
simbol pretins monumental

pentru a nu se pierde în de-
talii și a nu le da ungurilor
timp să acționeze… Iar Bu-
dapesta poate că va mai vo-
cifera o vreme… Că i-a
ajutat pe ucrainieni, că le-a
dat o bucată de pâine
refugiaților… Dar o va face
tot mai stins…

Noi însă, cei ce ne-
am arătat atât de solidari cu
Ucraina, unde suntem
acum?!… Ce facem?… De
ce nu le urmăm exem-
plul?… Căci, la câte mizer-
abile simboluri străine nouă
am strâns în trei decenii de
nepăsare, de umilință și
complicitate, oricâte am
îndepărta de azi înainte, tot
nu ne-ar ajunge întreg restul
lor război să le înlăturăm pe
toate…

Și este momentul în
care ar trebui să împlinim și
noi ceva măreț sub mărunta
carapace sub care ne-am
pitit în ultimele trei decenii…
Să începem a îndepărta, nu
doar plăcuțe ori biete busturi
iredentiste, ci, înainte de
toate chiar!, masivele lucrări
puse pe rost de rosturi al
unui altfel de viitor tocmit
nouă de trădători și feluriți
venetici… Și nu ar trebui să
mai așteptăm nici măcar un
ceas! Pentru că, izgoniți din
Ucraina, ungurii se vor în-
drepta cu „simbolurile” lor,
pe care le vor plantate ca
repere din registrul de falsuri
pentru viitor, în zonele noas-
tre de graniță cu Ucraina…
Pentru că, așa lucrează ei…
Unde nu pot lăsa o urmă
hidoasă, o fac zeci sau sute
de kilometri mai încolo, pen-
tru a menține conturul
fantoșelor pe care le tot
desenează în mințile lor bol-
nave de anevrismul
inexistenței milenare…

„Pasărea” înlăturată
de ucrainieni în Munceag
(Munkács) se leapădă
astăzi de falsa impresie de
uliu ori șoim „mitologic” (mai
degrabă, la cat de rapace s-
au dovedit ungurii, de cuc
furăcios), lăsând în urmă un
pământ eliberat măcar pe
dimensiune unei aripi
smulse… Dar a „căzut” doar
un tur din simbolistica
închipuind Ungaria
„milenară”, rămânând însă
alte șase „păsări”… În șase
colțuri ce ar trebui degrabă
retezate…

●

Acesta?!... Acesta să fie Acesta?!... Acesta să fie 
oare omul?…oare omul?…

Petru
Jipa

PPrivim la televizor la
execuția umanității, doar omul
de rând se pierde în încercarea
de a salva lumea. Dar ce mai
contează omul. Să fie acesta
marele paradox al noilor con-
cepte despre viață…? Apar
gânditorii pe sticla televizorului
și ne explică cum putem primi
izbăvirea. Prima idee: a fost
ceva, dar acum este altceva
mult mai complex… războiul.
Despre Pace nu mai vorbește
nimeni. Iar în timp ce marii
„gânditori” fac războaiele atrac-
tive, (bani) noi trebuie să
suportăm frigul. Dușul în doi a
fost inventat prin invitația la sex
clăbucit, dar și el este după
alt… după. Zi și noapte am fost
sfătuiți să ne spălăm pe mâini.
Și Pilat din Pont s-a spălat pe
mâini, după… Toți vorbesc de-
spre această iarnă friguroasă
cu „nucleara” aruncată de-a
valma peste noi, parcă ar vorbi
despre spălarea păcatelor prin
păcatul suprem. (Dușul în doi și
mai vedem) Să nu ai conștiința
vinovăției, dar să fii apărătorul
dezastrului, și asta pentru a
demonstra cât de implicat ești
în a apăra viața după moarte:
Vă invităm pe toți să căutați
pastila de iod, cu atât vă putem
ajuta! Dezastrul este asigurat
de „istețimea” noastră
îndoielnică. Precis că nimeni nu
mai știe ce a fost și cum a fost,
urmele războaielor se șterg cu
trecerea timpului. Sau chiar
dacă știe cineva, nimeni nu
vrea să-și mai aducă aminte.
Primul președinte al Israelului,
Chaim Weizmann, a spus: „S-ar
putea ca niciodată să nu
trebuiască să folosim arma-
mentul nuclear în operațiuni mil-
itare, întrucât simpla
amenințare a folosirii lui va de-
termina orice oponent să ni se
predea”. După ce a realizat ce
s-a întâmplat la Hiroshima și
Nagasaki oamenii politici cre-
deau că s-au trezit din beția tri-
umfului, triumful răului absolut.
Când colonelul Tibbits a aruncat
bomba, unda de șoc a fost atât
de intensă, încât a împins
avionul. Zona în care a căzut
bomba a fost atât de fierbinte ca
suprafața soarelui. Puțini oa-
meni pot înțelege gradul terorii
care rezultă din folosirea
armelor nucleare. Locuitorii
orașului Hiroshima s-au trezit
devreme pentru a merge la
lucru, copii voiau să meargă la
școală și nimeni nu era
conștient de ceea ce urma să
se întâmple.

…70 000 până la 80
000 de oameni au murit instan-
taneu. Oamenii care au fost
prinși în centrul orașului, spre
interior, straturile superioare ale

pielii s-au evaporat literalmente.
Lumina propagată exploziei a
ars siluete de oameni în pereții
caselor înainte ca ei să fie
măturați de explozie. În
săptămânile care au urmat,
radiația nucleară a ucis
numeroși locuitori care nu fus-
ese victime ale valului de
căldură și a presiunii imediate,
dar primise doza letală de
radiație. Mulți care au fugit de
căldura extremă către râu și au
băut apă contaminată și-au
pierdut ulterior părul, au dez-
voltat pete violete pe tot corpul
și apoi au sângerat până la
moarte din cauza rănilor in-
terne. Bomba a ucis nouăzeci la
sută dintre oameni pe o rază de
500 de metri și încă 59 la sută
pe o rază de un kilometru.
Potrivit unor studii, până astăzi
locuitorii din Hiroshima mor de
cancer ca o consecință pe ter-
men lung a radiațiilor. Ipocrizia
a generat lacrimi, succesul mil-
itar a făcut victime. Cicatricile
cheloide și arsurile de gradul
trei au omorât mulți oameni de-
a lungul timpului. Pe termen
scurt au apărut apărătorii deza-
strului. „Președintele Truman a
apărat cu fermitate (să fi folosit
acest cuvânt de la numele sa-
vantului Enrico Fermi, mă îndoi-
esc) folosirea bombei atomice,
afirmând că aceasta „a salvat
milioane de vieți”, deoarece a
pus capăt războiului în mod
rapid, justificându-și decizia.
Lumea va nota că prima bombă
atomică a fost aruncată peste
Hiroshima care era o bază
militară”. Nimic mai fals, Hi-
roshima era doar un oraș din
Japonia în care locuiau oamenii
săi. Centrul orașului Hiroshima
avea o populație de 350.000 de
oameni (civili) și mă întorc la ar-
ticolul apărut în Washington
Times-Herald pe data de 19 Au-
gust 1945 în care se spune că:
Pe 20 Ianuarie 1945, cu două
zile înainte de întâlnirea cu
Stalin și Churchill, președintele
Roosvelt a primit un memoran-
dum de 40 de pagini de la gen-
eralul Douglas MacArthur,
subliniind cinci capitulări în
avans venite de la oficialii
japonezi de grad înalt. Deci
pentru a distruge viețile a mii de
oameni ai nevoie de multă
ipocrizie. (...)

W. Heisenberg (un sa-
vant pe care eu îl respect foarte
mult) spune: „Prima înghițitură
din paharul științelor naturii te
face ateist, dar la fundul lui te
așteaptă Dumnezeu”.

Eu am sperat că la
prima înghițitură din pahar pe
care omenirea a înghițit a făcut-
o mai bună, pe zi ce trece îmi
dau seama că mă înșel….

●
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Demolatorii…Demolatorii…

Al. Stănculescu
Bârda

DDin 1990 încoace
asistăm la dărâmarea
sistematică a unor 
valori materiale și 
spirituale românești. Indus-
tria românească, foarte
puternică și diversificată, cu
o capacitate imensă de a
asigura necesarul intern și
de a livra la export mașini și
mărfuri din cele mai diverse
domenii, a fost socotită
„morman de fiare vechi”,
tăiată bucățele și vândută
la… fier vechi. Am ajuns azi
să importăm agrafe de prins
hârtia și ace cu gămălie din
Taiwan, din Vietnam și de
aiurea, fiindcă nu mai sun-
tem capabili să ni le facem
singuri nici măcar pe ace-
lea.

Agricultura a devenit
din agricultură de stat și
cooperatistă agricultură
privată. Pământul a fost
retrocedat, atâta cât a fost
retrocedat foștilor propri-
etari. Aceștia, însă, nu mai
erau cei din urmă cu 40-50
de ani. Erau bătrâni, fără
mijloace de producție, fără
forță de muncă, fără piață
de desfacere, fără sprijin
real din partea statului. Mar-
ile lanțuri internaționale 
de magazine au stopat
producția indigenă. Fructele
noastre putrezeau pe câmp,
în timp ce rafturile maga-
zinelor gemeau de fructe
aduse din Italia, Polonia,
Africa de Sud etc. Legislația
era de așa fel concepută,
încât inițiativa privată locală
era descurajată din fașă.
Șeptelul, atâta cât era după
1990 s-a dovedit a fi inutil.
Au fost oameni care și-au
făcut ferme de animale di-
verse, s-au împrumutat la
bănci, au angajat muncitori,
dar când a fost vorba de
desfacerea produselor s-au
lovit de piedici insur-
montabile. Prețurile oferite
producătorilor erau departe
de a acoperi cheltuielile.
Șleahta intermediarilor le
achiziționa produsele la
prețuri derizorii. Magazinele
mari preferau mărfurile din
import. Până și țăranul cel
mai modest a simțit pe
pielea lui „beneficiile” epocii
de tranziție. După 1990 a în-
ceput, spre exemplu, în
piețe, vânătoarea țărăncilor
noastre, care vindeau câțiva
litri de lapte pentru a-și
cumpăra cele necesare
acasă. Li s-a pretins, nici
mai mult, nici mai puțin, să
vândă laptele în recipiente
de sticlă, nicidecum în cele
de plastic. Iar cele de sticlă
fuseseră retrase din
comerț….! Femeilor care
vindeau leuștean și mirodie,

li –a pretins să aibă … casă
de marcat. Ușor, ușor, oa-
menii s-au despărțit de ani-
malele lor, le-au dat
samsarilor pe prețuri de
nimic și gospodăriile 
le-au rămas pustii. Mulți și-
au vândut pământurile
străinilor. Azi, cel puțin în
părțile noastre, te mănâncă
șerpii în câmp și nu te aude
nimeni țipând! Totul e
pustiu, iar mărăcinii, scaieții
și pălămizile prind tot mai
mult teren.

Comerțul românesc
s-a dereglat într-un mod

strigător la cer. Dacă exista
un echilibru între import și
export, ba de multe ori ex-
porturile erau mai mari
decât importurile, am de-
venit pe-ncetul o „societate
de consum”, care nu pro-
duce, ci doar consumă. Dar
asta înseamnă mulți bani,
multă valută. Iar când rez-
ervele de stat și cele partic-
ulare s-au terminat, s-a
trecut la împrumuturi de pe
piața valutară externă. Și
conducătorii noștri au îm-
prumutat țara cu sume
imense, pe care le vor plăti,
– musai! – generațiile vi-
itoare, adică urmașii noștri.

Armata a suferit
schimbări de neimaginat
mai demult. Am renunțat la
serviciul militar obligatoriu,
am redus totul la un număr
foarte redus de ofițeri
profesioniști, bazându-ne
pe promisiunile străine, că
vor veni alții și ne vor apăra
țara! Am adus baze militare
străine în țară, ne-am sub-
ordonat și militar unor
blocuri militare externe. Mă
întreb și eu ca un oarecare
cetățean al țării mele, unde
o mai fi motivația acelor mil-
itari străini de a lupta până
la jertfa supremă pentru
apărarea țării mele? Tare
mi-e teamă că întrebarea
pusă de Mircea cel Bătrân
lui Baiazid este actuală și
azi: „Tu te lauzi că Apusul
înainte ţi s-a pus?…/Ce-i

mâna pe ei în luptă, ce-au
voit acel Apus?/Laurii voiau
să-i smulgă de pe fruntea ta
de fier,/A credinţei biruinţă
căta orice cavaler!”… Sol-
datul român și-a dat viața
pentru a-și apăra țara, fa-
milia, casa, biserica,
bucățica lui de pământ, os-
emintele înaintașilor, vorba
lui Mircea cel Bătrân:„Eu?
Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi
neamul…/Şi de-aceea tot
ce mişcă-n ţara asta, râul,
ramul,/Mi-e prieten numai
mie, iară ţie duşman
este,/Duşmănit vei fi de

toate, făr-a prinde chiar de
veste;/N-avem oşti, dară iu-
birea de moşie e un
zid/Care nu se-nfiorează
de-a ta faimă, Baiazid!”…
Omul și pământul se
îngemănau pentru apărarea
fruntariilor țării. Eroismul de
care dau azi dovadă
ucrainenii ar trebui să dea
de gândit mai marilor noștri.

Am asistat în anii
trecuți la demolarea unor
instituții fundamentale ale
societății românești. În
primul rând a fost familia.
Ne-am trezit invadați de tot
felul de ideologii și practici
care de care mai 
aberante, menite să
înlocuiască familia
tradițională românească. S-
au ținut mitinguri,
manifestații, referendum-uri,
emisiuni care mai de care
să ne arate cât de înapoiați
suntem, dacă mai păstrăm
familia formată din bărbat și
femeie. Și iată că azi, în
actele de identitate, nu mai
scrie numele părinților, în
școli este introdusă
educația sexuală de la
vârste foarte fragede, copiii
au „dreptul” să-și schimbe
sexul cum schimbă creițarii
dintr-un buzunar în altul!

Forțe străine, în
complicitate cu puternicii
zilei de la noi se opintesc să
ne convingă că patriotismul
sau dragostea de țară este
o concepție învechită,

perimată. Strecoară cu o
abilitate diabolică în mental-
itatea noastră, pe toate
canalele ideea că românii
sunt hoți și cerșetori, corupți
și neghiobi, înapoiați și plini
de râie, că e o rușine să te
numești român și că ești din
România. Istoria
românească este tot mai
ciopârțită în manualele
școlare, marile personalități
ale istoriei și culturii
românești, în loc de a fi
prezentate ca modele, ide-
aluri, sunt aruncate cu
nepăsare la coșul de gunoi!

Din păcate, mulți tineri, – și
nu numai tineri -, cad pradă
unor asemenea ideologii și-
i auzi tot mai des: „Asta-i
România!”, „Numai la noi
putea să fie așa!”, „În viața
mea nu mai vreau să știu de
România!” Demolatorii și-au
atins idealul!

De la Revoluție în-
coace tot încearcă să de-
moleze și Biserica Ortodoxă
Română. Campanii după
campanii de denigrare s-au
derulat pe sub ochii noștri.
Au atacat predarea Religiei
în școală; au atacat
icoanele și crucile din școli
și instituții. A murit un copil
și s-au năpustit asupra
Tainei Sfântului Botez; au
întors pe toate fețele și au
lovit sub toate formele în
Taina Sfintei Spovedanii; a
venit pandemia și au atacat
cu înverșunare Taina Sfintei
Împărtășanii. Nu li s-a părut
că-i de ajuns. Au selectat
cazuri de indisciplină, de
neglijență sau derapaj moral
al unor slujitori bisericești,
au generalizat și au arătat
cu degetul, au împroșcat
Biserica cu noroi pe toate
posturile de televiziune dor-
nice de senzațional. Când
n-au avut asemenea cazuri,
le-au inventat.

În ultimul timp, un in-
divid se lăfăie pe multe pos-
turi de televiziune și aruncă
tot felul de acuzații care de
care mai scârboase la

adresa unor ierarhi. Nu
prezintă nici o probă, ci doar
vorbe și vorbe. Este prins
de unii redactori cu mâța-n
sac, se contrazice, uită ce-a
spus despre ceva și spune
altceva, dar continuă să
spună. Afirmă că face parte
dintr-un serviciu secret de
informații, că a fost trimis în
mod expres ca să „inves-
tigheze” cazuri de imorali-
tate în Biserică, i s-a dat
aparatură de filmare și în-
registrare. A reușit să
compromită în fața lumii ier-
arhi, oameni politici din sfer-
ele înalte, dar nimeni nu ia
nici o măsură față de un
asemenea specimen. El
însuși un ratat și un frustrat,
eliminat cândva din două
facultăți de teologie pentru
purtare necorespunzătoare,
alungat din mănăstire, pen-
tru că nu avea nimic comun
cu mediul respectiv, alipit
unui cult oarecare, încearcă
pe căi și cu mijloace mur-
dare să lovească în
Biserică.

Oricum, dacă indi-
vidul cu pricina acționează
în nume propriu, instituțiile
statului trebuie să intervină,
trăgându-l la răspundere,
sau ducându-l la ospiciu,
dacă e nebun. Dacă face
parte dintr-un serviciu se-
cret, așa cum pretinde, acel
serviciu, în mod categoric,
nu e românesc, ci este pus
în slujba altor entități menite
să compromită și să
distrugă și ultima redută a
sufetului românesc.

Detractorii și demo-
latorii, indiferent care sunt și
în slujba cărei puteri
acționează, uită un singur
lucru: Biserica nu este a oa-
menilor, ci a lui Dumnezeu
și „porțile iadului nu o vor
birui”(Mat., XVI, 18). Amin.i..

●
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Iron dome – un nou gheșeft?!…Iron dome – un nou gheșeft?!…

Vasile I.
Zărnescu

IIată că, în ultimele
săptămîni aproapă toată
media din România a fost
acaparate de „un vis“ em-
anat de ministrul Apărării,
Vasile Dîncu, referitor la imi-
nenta achiziție a „domului
de fier“ – pe numele său
prețios Iron Dome. Într-una
din cărțile mele, referitoare
la Extorcarea de „bani de
holocaust“, lansată în mar-
tie 2016 – și pentru care
Maximilian Marco Katz – mi-
a făcut plîngere penală la
Parchetul General de pe
lîngă Î.C.C.J. –, scriam
următoarele referitor la
„domul de fier“: De altfel,
Hillary Clinton este mai
explicită. Iată geneza și apli-
carea acestui sistem
antirachetă americano-
evreiesc: «De asemenea,
doream să asigur din nou
Israelul că Administrația
Obama era pe deplin
angajată în ceea ce priveşte
securitatea Israelului şi vi-
itorul acestuia ca stat evreu.
„Nici o națiune nu trebuie să
stea cu mâinile în sân şi să
permită rachetelor să îi
atace oamenii şi teritoriile“,
am spus eu. Ani de zile, sub
administrații atât democrate,
cât şi republicane, Statele
Unite ajutaseră Israelul să
mențină un „avantaj militar
calitativ“ față de toți ceilalţi
concurenți din regiune.
Preşedintele Obama şi cu
mine doream să îl ducem la
un alt nivel. Imediat am
încercat să extindem coop-
erarea pentru Securitate şi
să investim în proiecte co-
mune de apărare, cum ar fi
Domul de Fier, un sistem de
apărare antirachetă cu rază
scurtă de acțiune, pentru a
ajuta la protejarea oraşelor
şi caselor izraeliene îm-
potriva rachetelor» (…). «I-
am cerut lui Andrew
Shapiro, mult timp con-
silierul meu senatorial, şi
acum secretar de stat ad-
junct însărcinat cu Afaceri
politico-militare, să ne ajute
să ne asigurăm că Israelul
era echipat cu sisteme de
armament foarte avansate,
precum avionul de luptă F-
35 Joint Strike Fighter. Am
lucrat împreună cu
izraelienii pentru a dezvolta
şi a construi o rețea de
apărare aeriană pe mai
multe niveluri, care includea
versiuni îmbunătățite ale ra-
chetelor Patriot folosite
inițial în Războiul din Golf
din 1991, radare noi şi
avansate pentru avertizare
timpurie, baterii antirachetă
denumite „Domul de Fier“ şi
alte sisteme pentru protecție
împotriva rachetelor balis-

tice, denumite „Praştia lui
David“ şi „Interceptorul
Arrow-3“. În timpul conflictu-
lui cu Hamas din Gaza la
sfârşitul lui 2012, Domul de
Fier şi-a dovedit eficiența în
protejarea caselor şi
comunităților israeliene».
„Singura veste bună era că
sistemul de apărare aeriană
Domul de Fier, la a cărui
construcție contribuisem,
care proteja Israelul de ra-
chete, funcționa chiar peste

aşteptări. Armata izraeliană
a raportat că Domul de Fier
avea o rată de succes de
peste 80 la sută pentru
toate rachetele pe care le
țintea.

Chiar dacă era o es-
timare generoasă, rata de
succes era uimitoare.
Totuşi, chiar şi o rachetă din
Gaza care îşi atingea ținta
era prea mult, iar izraelienii
erau hotărați să atace de-
pozitele şi locurile de
lansare din Gaza“.

Așadar, textul meu
este de acum șapte ani și
Vasile Dîncu a avut timp să
îl citească. Dar, chiar dacă
nu agreează literatura
revizionistă și nu a citit
cartea mea, cartea Hilarei
Clinton a apărut tot în 2015
– dar sociologul prof. univ.
dr. Vasile Sebastian Dîncu
este mega-filo-american și,
fără îndoială, că a citit-o,
căci tot ce este american
are prioritate în pregătirea
ideologică pupăncuriștilor.

Această aserțiune
se aplică și generalului (r.)
cu patru stele pe fiecare
umăr și actual premier Nico-
lae-Ionel Ciucă, insistent
acuzat că și-a plagiat lu-
crarea de doctorat. Ba, lui,
cu atît mai mult, căci, ca filo-
american cu studii de spe-
cialitate în S.U.A. și ca
militar de carieră, i s-a
impus la școala de ofițeri să
cunoască îndeaproape doc-
trina inamicului pentru a îi

decela acțiunile posibile și
imprevizibile. Dacă și-ar
pune pe piept toate
decorațiile atribuite, ar arăta
ca mareșalul Semion Bu-
dionî. Desigur, punerea
pozei mareșalului Budionîi
alături de a generalului (r.)
Nicolae Ciucă – chiar cu
decorațiile pe piept – l-ar
situa pe acesta într-o poziție
net inferioară, din cauza
feței lui buhăite și a privirii
sale fără strălucire.

Firește, grijile pentru
mersul bun al țării, în aceste
vremuri de restriște, se
întipăresc pe fețele lor și își
pierd din seninătate și
hotărîre. Deci trebuie să ne
axăm, în caracterizarea lor,
pe studiile trecute în CV-ul
lor. Și acestea sunt, ca și
decorațiile, multe. De
aceea, chiar dacă, de la
mama lor, ar fi niște tîmpiți,
studiile și diplomele acoper-
itoare, precum și posturile
de mare răspundere pe
care le ocupă îi califică drept
supra-competenți.

Ca atare, nu au nici
o scuză pentru gafele și
greșelile majore pe care le
fac în guvernarea țării.
Gafele comise de ministrul
Apărării Vasile Dîncu i-au
adus, recent, spectrul demi-
terii din funcție. De fapt,
greșeala gravă anterioară
era a celor care l-au proțăpit
în scaunul de ministru al
Apărării! Fiindcă, în pofida
multelor sale studii, nu avea
nici o pregătire militară.
Referitor la premierul Nico-
lae Ciucă, se poate spune
invers: în contrast cu
mulțimea de studiilor mil-
itare, acuza de plagiat îi
scoate în evidență precari-
tatea pregătirii sale militare
și, adesea, în presă a
apărut alegația că pro-
movarea în cariera militară
este o făcătură!

Oricum, însă, ati-
tudinea lui Vasile Dîncu și

Nicolae Ciucă față de
intenția de achiziționare a
sistemului Iron Dome îi
pune în postura de trădători
de țară.

Am relevat, la în-
ceput, pledoaria Hilarei Clin-
ton pentru sprijinirea masivă
de către S.U.A. a Israelului
în construirea acestui sis-
tem de apărare – dar asta
se întîmpla acum opt ani!
Între timp, încă din 2018, s-
au perfectat proiecte între

Ministerul Apărării și firme
din Israel, de exemplu cu
firma Rafael, pentru
pregătirea achiziționării
acestui sistem.

Dar situația este
mult mai clar și mai exact
expusă decît o făcuse
Hillary Clinton și este în de-
favoarea Israelului în acest
fragment: „Sistemul Iron
Dome a fost dezvoltat de Is-
rael împreună cu SUA, is-
raelienii au investit
aproximativ 232 de milioane
de dolari, în timp ce ameri-
canii au pus o sumă de
patru ori mai mare (s.n. –
V.I.Z. ). Prin urmare, vân-
zarea sistemului poate fi
făcută doar cu aprobare de
la Washington D.C., potrivit
ziarului Haaretz”. Această
frază demască șmecheria
evreiască și, totodată,
ipocrizia S.U.A., aflate, de
fapt, la heremul Israelului –
deoarece toată politica
externă a S.U.A. este
dictată de lobby-ul ashke-
nazilor.

Și astfel descoperim
urma „copitei despicate“!
Într-adevăr, de ce să
cumpărăm noi, românii, sis-
temul Iron dome de la Is-
rael, de vreme ce, în
proporție de 4/5, sub aspect
financiar, iar sub aspect ma-
terial și al know-how-ului
aparține, de fapt, în totali-
tate, S.U.A.?! Iar fără apro-
barea lor, a S.U.A., 
nu putem cumpăra

șmecheria?! Dar cine sunt
S.U.A.?! Păi S.U.A. nu sunt
marele nostru „partener
strategic“, care ne-a con-
struit și sistemul de apărare
defensiv contra rachetelor
Iranului de la Deveselu?! Iar
sistemul american de la De-
veselu este la fel ca Iron
dome, pe care l-au construit
tot americanii, în Israel: tot
cu rachete americane Pa-
triot, pe care Israelul vrea să
ni le vîndă nouă, la „mîna a
doua“, fiindcă românii sunt
fraieri și le cumpără fără
licitație, ca și avioanele F-
16, luate la „mîna a treia“ de
la portughezi!

Mai corect zis,
românii nu sunt fraieri că iau
armament de la „mîna
doua“, impus de vînzători, ci
sunt fraieri fiindcă se lasă
conduși, încă, de niște
trădători de țară! Fiindcă,
vedeți!, sociologul Vasile
Sebastian Dîncu – un
ageamiu în probleme mil-
itare, de strategie și de
politică, dar promovat pe
cale partinică – și premierul
Nicolae-Ionel Ciucă – o
făcătură carieristă promovat
de sistemul „toxic“ (Băsescu
dixit!) – au ajuns să dispună
de destinul României! Iar
acum, în ultima oră, pe lîngă
trădarea generală și acută
de sprijinire a Ucrainei –
dușmanul nr. unu al
României – mai trădează
prin achiziționarea făcăturii
„izraeliene“ Iron dome,
făcute de S.U.A., deși
S.U.A. ar trebui să ni-l dea
gratis, la fel ca sistemul sim-
ilar defensiv de la Deveselu:
doar România este
apărătoarea strategică a
graniței N.A.T.O. la Est și la
Marea Neagră!

Quod erat demon-
strandum!

●



Ghimpele Națiunii

Nu! Nu vreau să fiu solidar nici măcar cu o Europă rămasă Nu! Nu vreau să fiu solidar nici măcar cu o Europă rămasă 
fără gaze pentru brichete!…fără gaze pentru brichete!…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu vreau să fiu soli-
dar cu nici un stat al Eu-
ropei!… Și punct!… Pentru
că nu pot fi obligat să fac un
gest care se naște din em-
patie față de o suferință, față
de un necaz, față de un
neajuns… Și nu dintr-o
obligație decretată de
naziștii Europei și camar-
ilele lor aproape fasciste din
statele pe care le
controlează de la Bruxelles.
Nu am de ce să fiu „solidar”
cu țările puternice ale Eu-
ropei pentru a le da, cumva,
nu metri cubi de gaze, dar
nici măcar „pufuri” să-și
umple brichetele! Căci nu
au cum să mă „sensibi-
lizeze” în minciunile lor toc-
mai aceia care au râs de
neamul meu… De nația
mea… De istoria și gradul
de civilizație a națiunii
mele… Care mi-au aruncat
sfidător acuze de provincial-
ism și îngustime față de
„valorile” lor scârbavnice.
Tot mai scârbavnice. Și
care, ani și ani, mi-au
reproșat că țara mea nu e
bună să intre în „lumea” lor
bună, ba, dimpotrivă trebuia
să mai stea la coada celor

neaderați în drepturi cu toți
cei mari…

Nu avem de ce fim
solidari cu nevoile imediate
ori chiar „stringente” de
gaze naturale, energie
electrică ori alte resurse ale
unor țări care își vor „frag-
iliza” speculativ propriile
populații pentru a-și putea
ține pornite industriile… Și a
avea pe mai departe
economiile „pe val”… Nu
avem de ce să închidem
ochii în fața „splitării” duplic-
itare a statelor „locomotivă”
în felul de a-și menține in-
dustriile lor la „foc con-
tinuu”… Atât pentru a nu fi
atinse de recesiuni ori alte
dezastre economice, dar,
mai ales, pentru a nu
rămâne cumva în urmă și a
nu se trezi pe post de
drezine ale unor necesități
la limita handicapului! Nu
avem de ce fim solidari toc-
mai cu acești „alții” care, de
acum, ne vor spune numai
vorbe mieroase… Da! Cu
aceleași buze de pe care
curgeau reproșurile până
mai ieri!… Și nu trebuie să
ne pese de nevoile lor pen-
tru că nu vin din lipsuri date
de grozăviile războaielor
pentru a ne pune noi
cenușă în cap pentru
„sărăcirea” lor… Și aju-

torarea, nu-i așa?!, „ca între
frați”… Nu avem de ce să-i
ajutăm pentru că ei, ca
decidenți și împărțitori ai
averilor de țară ai altora,
niciodată nu ne-au tratat ca
pe niște frăți…

Pentru că nu a fost o
Europă a fraților! A frățiilor,
da! A celor mari împotriva
celor mici…

Putem fi dară soli-
dari doar cu noi înșine! Cu
neamul nostru! Cu bătrânii
care vor îngheța în case din
cauza veniturilor mici, cu
țăranii care vor tremura de
frig pentru că am acceptat
trei decenii de cârmuiri ce
nu s-au îngrijit să
construiască magistrale de
gaz până în cel mai
îndepărtat sat, iar acum
poate înțelegem de ce noi,
pe munții, dealurile și
câmpiile noastre pline de
resurse, nu am avut parte
de asigurarea strictului
necesar de apă potabilă,
gaze naturale, și, nu în
puține cazuri, linii de înaltă
tensiune pentru a înlocui
opaițele din cătunele uitate
în timp…

Or, de ce să dăm al-
tora din rezervele de gaze
naturale făcute pe banii
noștri, ca datorii pe viitor?!
Pentru a le încălzi lor

casele?… De ce nu și-au
distrus și ei industriile pen-
tru a fi siguri că, la nevoie,
puținele resurse, previzibil
tot mai greu de accesat în
caz de dezechilibru
geopolitic, un geopolic
transformat în geostrategii
de front, vor putea fi îndrep-
tate strict spre nevoile de
bază ale societăților lor?…
De ce să tremurăm noi în
case în vreme ce alții își vor
folosi propriile rezervele
pentru a ține pornite indus-
triile proprii, și a evita rece-
siunile, și să acceptăm
„solidaritatea” de a se folosi
de rezervele noastre pentru
a-și încălzi casele?…

Și nu trebuie să
picăm în capcana îndem-
nurilor „patriotarde” ale
Roexit -ului! Pentru că ar fi
cea mai mare greșeală pe
care am putea să o facem…
Și pe care veneticii abia o
așteaptă… Să ne cerem
„afară” dintr-o Europă care
oricum ne-a spoliat. Și nu
doar pentru că vom ieși
numai cu izmenele pe noi,
dar, la ce fel de trădători ne-
au negociat „intrarea”, apoi
„prezența” la Bruxelles, dar
nu ca afirmare în UE, putem
lesne intui care ar fi costul
de ieșire pe care l-am
plăti… Unul poate cât pen-

tru două „brexituri” ale
acelora ce nu au plătit
nimic, „salvați” de pandemii
și de războaiele altora.

Un „Roexit” nu are
cum să ne salveze! Doar
solidaritatea cu propriile
noastre interese! Iar dacă
altora nu le convine, nu au
decât să ne dea ei afară din
UE! Pentru că atunci vom
putea cere noi despăgubiri!
Și am rămâne și cu restul
resurselor noastre, și cu
materii prime și, mai ales,
cu propriul management de
țară, de care am uitat,
manipulați atâția ani în
credința că nu suntem în
stare să ne conducem sin-
guri. Că nu avem oameni
capabili să țină frâiele
națiunii, deși, nu de puține
ori, sfaturile și cunoștințele
noastre au fost salvatoare
pentru alții…

●

Subordonați „federației europene”…Subordonați „federației europene”…

Ionuț
Țene

PPlenul Senatului a
adoptat luni, în calitate de for
decizional, legile justiției –
proiectul de lege privind or-
ganizarea judiciară, proiectul
legislativ privind Statutul
judecătorilor şi procurorilor şi
proiectul de lege privind Con-
siliul Superior al Magistraturii
(CSM). Premierul Nicolae
Ciucă s-a lăudat imediat pe
facebook, cu aceste legi care
lovesc dur în suveranitatea și
independența națională a
României „Am votat astăzi
Legile Justiției în Senatul
României.Noile legi sunt
rezultatul unei ample
consultări pe care ministrul
PNL Cătălin Predoiu a între-
prins-o cu toate instituțiile re-
sponsabile din domeniu, iar
în redactarea lor au fost im-
plementate recomandările
Comisiei de la Veneția, MCV
și ale instanțelor judiciare”.

În shimb opoziția, lid-
erul grupului senatorilor AUR,
Claudiu Târziu, a solicitat, re-
trimiterea la Comisia specială
parlamentară a celor trei legi
ale justiţiei, motivând o dez-
batere „superficială” a aces-
tor normative. 

În opinia sa, prin
aceste proiecte se reintro-
duce „poliţia politică”.Târziu
şi-a motivat astfel decizia de
a vota împotriva legilor

privind Consiliul Superior al
Magistraturii, organizării judi-
ciare şi Statutul magistraţilor.
Avocatul Toni Neacșu, unul
dintre patrioții civici
recunoscuți, a criticat vocal
aceste legi care înlocuiesc ab
initio Constituția României. Ar
mai rămâne o singură
instituție care, după mine, e
obligată să sesizeze CCR, și
anume Înalta Curte de
Casație și Justiție. Domnii
senatori, ca urmare a acelui
minunat amendament, au
distrus și autoritatea ÎCCJ. O
fi fost victimă colaterală sau
chiar una țintită, dar cert e că
au distrus și autoritatea ÎCCJ,
în sensul că, pe lângă decizi-
ile CCR, devin facultative și
deciziile obligatorii ale Înaltei
Curți de Casație și Justiție în
sensul că, dacă un judecător
încalcă o decizie a ÎCCJ, nu
pățește nimic (…). Eu aștept
să văd dacă Înalta Curtea va
sesia CCR-ul. Dacă nu o
sesizează, înseamnă că
asistăm la un scenariu de o
gravitate enormă, scris de nu
știu cine, gândit de nu știu
cine, dar oricum în cercuri
care nu numai că sunt
îndepărtate de țara asta, ci
nu au nicio treabă cu țara
asta. Probabil că direct de la
Bruxelles. E vorba de princip-
iul cui folosește. Ar trebui să
vedem cui folosesc toate
aceste modificări și probabil
că acolo s-au și gândit“, a mai
spus avocatul Toni Neacșu.

În subsidiar aceste
legi ale justiției aprobate de
Senatul României încalcă
grosolan Constituția
României și elimină suveran-
itatea țării noastre față de de-
ciziile Bruxellului. De fapt,
asistăm la un moment de
schimbare a paradigmei ju-
ridico-politice și a statutului
României în cadrul UE. Prin
adopatarea acestor legi,
România nu va mai fi stat su-
veran, conform art. 1 din
Constituție, ci devine o
„provincie”, o „republică” sau
o „zonă”, un agregat sub-
sidiar în sistemul politic și ju-
ridic european, condus de o
elită subțire de la Bruxelles.
Prin aceste legi, asistăm la o
„mancurtizare” a României,
care nu mai este „stat
național și suveran”, ci doar o
„republică rotiță” în cadrul
federației europene, pe mod-
elul, păstrând proporțiile, a
fostelor republici sovietice în
marea înfrățire a popoarelor
subjugate, cu numele URSS.
Acum s-au schimbat centrele
de putere. Forța centrală nu
mai e la Moscova, ci la Brux-
elles, în vestul Europei. Fon-
dul controlului prin justiției
este oarecum același, fără
teroare.

Legile republicilor so-
vietice erau subordonate de-
ciziei juridice și politice a
Moscovei. România devine
acum un fel de „fostă RSS
Moldovenească”, dar care 

nu se mai
închină/subordonează, ca
vechiul Chișinău la Moscova,
ci Bucureștiul devine o
capitală ascultătoare a de-
ciziei juridice și politice a
Bruxellului. Paradigma
juridică de putere are similitu-
dini. Țara noastră devine o
„republică” europeană în
cadrul federației Uniunii Eu-
ropene. Polonia și Ungaria se
opun vehement subordonării
justiției naționale față de cea
europeană, pentru că sis-
temul juridic este de fapt
cheia suveranității și
independenței și blochează
abuzul centrelor federative.
Prin promulgarea acestor
legi, România nuva mai fi un
stat independent și suveran,
ci o rotiță în agrenajul unei
federații mai mari. 

Judecătorii și
procurorii români nu mai
răspund în fața Cosntituției
României votate d epoporul
român, ci depind de decizia
birocraților ne aleși de la
Bruxelles. Conștiința nu va
mai fi în fața Bibliei și a
Cosntituției, ci față de para-
digma juridico-politică și
decizională de la Bruxelles.
Riscăm să devenim un fel de
„republică sovietică”, în care
deciziile politice sau juridice
nu se mai iau în forurile
naționale, ci acestea se
subordonează intereselor
federative și transnaționale
ale Uniuneii Europene, în

speță a birocrațililor de la
Bruxelles.

Cine îi controlează pe
birocrații nealeși de la Brux-
elles este o altă poveste.
Preeminența dreptului euro-
pean față de 
cel național consfințește
pierderea suveranității și
independenței României fără
să fi avut loc un 
referendum pentru schim-
barea Constituției, care de
acum, din păcate, devine o
bucată de hârtie folosită la
igiena birocraților Bruxelului,
care vor conduce țara
noastră prin noul mecanism
politico-juridic cu o mână de
fier. Cei care se vor opune
noii paradigme, li se vor de-
schide dosare pentru a com-
pleta recolta la hectar de
acțiuni juridice în lupta îm-
potriva corupției. „Șpaga” se
va plăti sistemului prin
conferințe și stagii de
pregătire în străinătate.
Mecanismul este asemenea
și specific tuturor imperiilor
transnaționale, că s-au numit
Habsburgic, Reich, Țarist sau
URSS.Independența justiției
este independența țării. Să
nu renunțăm la ea. Să
apărăm democrația, suveran-
itatea și libertatea de a de-
cide ca români și europeni.

●


