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Colonialismul, ca program de guvernare
Ati fost revoltati de concesiunile sau chiar capitularile facute de guvernarea
PSD in fata aliatilor si partenerilor strategici in dauna interselor legitime ale
poporului roman? Stati sa vedeti ce ne pregateste viitoarea Guvernare a
Partidului NeoLiberal - PNL!
Caci daca in fostul guvern al “ciumei rosii” au fost nenumarate cozi de topor ale colonistilor nostri
(o voi aminti aici doar pe Ana Birchal desi, omitandu-i, as putea nedreptati multi altii), viitorul
guvern va fi populat nu de “cozi de topor” ci eminamente numai de veritabile “lame de topor” ale mai
marilor nostri din metropolele europene sau americane… Voi discuta aici pe scurt doar despre 2 din
punctele din programul de guvernare ale viitorul guvern Klaus Werner Iohannis - caci doar nu o
sa credem ca Sica Mandolina sau “what ever” va conduce in mod real viitorul Guvern! si anume
despre obsesia dezvoltata de fosta opozitie fata de Sectia de Investigare a Infractiunilor in
Justitie, respectiv despre anuntata desfiintare a SIIJ si despre “Abrogarea prevederilor OUG 114
referitare la domeniul gazelor, energiei electrice, taxarii in domeniul comunicatiilor si infiintarea
Fondului de Investitii”. Dar si despre marota “investitiilor publice”.
“Desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie” - ca program de guvernare arata
cat deranj, ba chiar cata panica a provocat colonistilor si vechililor lor acest Parchet legal
constituit din magistrati procurori. De ce oare? Pentru ca in cazul acestei Sectii procurorii se afla
sub comanda unui sef de sectie independent desemnat direct de catre CSM - forul suprem al
magistratilor din Romania, institutia cu rol de garant al independentei justitiei, care propune
Presedintelui Romaniei numirea in functie a judecatorilor si procurorilor si care vegheaza la buna
desfasurare a activitatii profesionale a acestora. De ce deranjeaza SIIJ-ul intr-o asemenea
masura? Pai tocmai pentru ca aceasta Sectie este scoasa de sub controlul politic, control realizat
in cazul celorlalte Parchete (PICCJ, DNA si DIICOT) prin desemnarea de catre Ministrul Justitiei
(in prezent Ana Birchal, in viitorul apropiat un ministru propus de PNL) confirmata de Presedinte
(de catre Klaus insusi!) a Procurorului General si a Procurorilor sefi a Directiilor specializate,
respectiv DNA si DIICOT. Multe sunt motivele pentru care desfiintarea #SIIJ a devenit un punct
obligatoriu si conditie sine-qua-non din programul politic al sistemistilor colonialisti din Partidul
NeoLiberal al lui Iohannis: investigarea abuzurilor savarsite de catre procurorilor Statuluidedrept
si de catre judecatorii de pe “culoarele” sistemului, sau dosarele in care este cercetata Kovesi si
alti magistrati si procurori (inclusiv membri CSM!) prieteni ai Statuluidedrept (cunoscut si sub
numele de “Stat paralel”) sunt doar varful icebergului. Caci nu numai acestea sunt dosarele
cercetate acum la Sectie care creaza insomnii: ar mai fi si Dosarul Microsoft (ala "pe bune")
rezultat in urma denuntului formulat de catre ministrul Gabriel Sandu in care este investigata

corporatia Microsoft, alaturi de fosti ambasadori ai SUA sau ai Austriei si de procurori cheie din
DNA. Sau dosarul “Realitatea TV”, - suprema arma de propaganda a Sistemului, dosar aflat acum
tot la SIIJ, in care este cercetat furtul trustului media de catre SRI SRL (SC Strategies-ResearchInvestments SRL) alaturi Schwartzenberg Emilian, Liviu Luca, Pacuraru Maricel si altii. Dar poate
cel mai dureros dosar penal pentru Iohannis (caci Presedintele PORN sau 6 case are mai multe
decat propriile case - nu mai putin de 27!) aflat acum in cercetare la SIIJ este cel in care este
investigat modul in care Forumul Democratic al Germanilor (al carui presedinte a fost insusi
Presedintele candidat PNL Iohannis) a obtinut retrocedarea unor imobile, FDG invocandu-se
succesor de drept al Grupului Etnic German - entitate nazista creata la ordinul lui Hitler cu scopul
de a sustine activitatile naziste in Romania, si care a fost desfiintata in 1944 de Regele Mihai.Cu
toate astea principalul motiv pentru care se doreste cu atata ardoare desfiintarea SIIJ este
dorinta mai marilor nostri aliati si parteneri strategici de a ramane la butoanele justitiei romane,
principalul miloc de control asupra societatii romanesti si a politicienilor ei. Modelul a fost brevetat
si indelung experimentat in America de Sud. si functioneaza perfect si in Romania! Sau cel putin
a functionat fara gres pana la infiintarea SIIJ, institutie care pune in pericol insasi eficacitatea
jugului “dreptatii” exercitate in stil colonialist.Caci fara SIIJ... catusele televizate vor reveni la moda!
Al doilea punct major este “abrogarea prevederilor OUG 114 referitare la domeniul gazelor,
energiei electrice, taxarii in domeniul comunicatiilor si infiintarea Fondului de Investitii”, proiect
care alaturi de deja modificarile danciliene aduse “Legii offshore” face ca Romania sa devina o tara
eminamente exportatoare de resurse naturale in favoarea si interesul altora! Caci #resurse-le
naturale pe care Dumnezeu cu generozitate ni le-a daruit nu vor mai aduce niciun beneficiu
Romaniei sau cetatenilor ei, ci exclusiv corporatiilor exploatatoare! stiti deja. Am vorbit indelung
pe marginea acestui subiect. Iar daca nu stiti, ori nu va pasa, ori sunteti multumiti ca gazele
noastre vor profita corporatiilor si vecinilor si partenerilor nostri unguri si austrieci. Oricum, din
pacate vom mai avea ocazia sa vorbim pe subiectul #resurse atunci cand noii nostri guvernanti le
vor oferi cu o generozitate criminala companiilor si natiunilor partenere si prietene. Caci un lucru
e cert - e scris in CV-urile politicienilor nostri, “de dreapta” sau de “stanga”, si to do list-urile primite
de acestia prin capitalele suzeranilor noastri ca vom ceda resursele noastre pana la ultima
picatura! Exact asa cum fac toti guvernantii din colonii, vechili numiti de metropole peste
popoarele bucuroase ca primesc margele… sau job-uri mizere in corporatii sau prin umilitoare
exiluri!
Ultimul subiect despre care va voi aminiti acum este o marota atat de uzitata de politicienii de
“dreapa” incat nici nu a mai trebuit amintita in lista celor 10 prioritati: “investitiile publice” si
“diminuarea consumului intern -“provocator de deficite de balante comerciale””… De ce este atat de
important pentru suzeranii nostri acest punct? Simplu! Pentru ca resursele financiare ale
cetatenilor romani nu trebuiesc “consumate” de acestia! Doamne fereste! Se da peste cap balanta
comerciala, creste deficitul… asa, cam cum se intampla la americani, la italieni, la francezi sau
“what ever”, spre exemplu. Nu! Banul public si banul privat - de se poate - trebuie sa mearga la
investitii publice… realizate de Stat, dar avand prestatori externi, mari corporatii ce arboreaza
steagurile colonistilor si suzeranilor nostri, desi au sediile prin insule si paradisuri fiscale. Asa, pe
model Bechtel, daca va suna cunoscut…
Apoi va urma Criza! Anuntata si indelung pregatita Criza… in urma careia cei saraci vor fi mult mai
saraci, iar cei bogati… inimaginabil de bogati. Nu, asta nu e scris in programul de guvernare al
Partidului NeoLiberal. Dar Criza e acolo! E subtil sugerata, subinteleasa… Motivul: “greaua
mostenire” si iminenta criza globala, propovaduita de analisti si fundamentata in laboratoare cu
indelunga experienta in domeniu.

Toate acestea ne vor obliga sa constatam resemnati ca lasitatile si servilismul guvernarii
pesediste erau veritabile acte de bravura daca le vom compara cu programul de guvernare al
“guvernului meu” de tranzitie. Cei intre 150.000 si 500.000 de bugetari ce urmeaza sa fie
concediati imi vor confirma in curand, prea curand, spusele.Pesedistii, “ciuma rosie”, vor invata si
repeta si ei multi ani lectia asta. si poate vor intelege ca ezitarile, lasitatea si compromisurile cu
sistemul se platesc scump. Dragnea a inteles asta prea tarziu. si acum plateste… cu varf si indesat.
Posibil sa ma insel, totusi. Dar cel mai probabil viitorul apropiat imi va confirma spusele, desi nu
imi doresc!
Probabil ca si noi - ca indivizi, dar si noi - ca natie, va trebui sa intelegem si sa invatam in chinuri
aceasta lectie dureroasa. Probabil ca trebuie sa atingem fundul prapastiei inspre care ne va
impinge in curand noua guvernare marxist - neoliberala, sa experimentam o catabaza abisala
pentru a ne trezi! Apoi, poate realitatea ne va forta sa acceptam in viitorul apropiat ca e nevoie de
o miscare nationala de amploare care sa afirme in programul sau in mod raspicat necesitatea
eliberarii de sub jugul neocolonialismului contemporan - ca unica solutie de salvare nationala! Sau
"macar" de mantuire personala.Sau poate nu…
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