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Emil Boc s-a umplut de AUR
La prima vedere, gestul sau este scandalos. Nu doar senzational. L-a primit pe
George Simion in cabinetul sau de primar al Clujului, l-a salutat reverentios, la tratat drept un partener, a ignorat faptul ca acesta era si este in plina
campanie de strangere de semnaturi pentru demiterea lui Klaus Iohannis si,
putin mai tarziu, s-a declarat suveranist. Analisti de marca incearca sa explice
ce se intampla. si, de fapt, ce se intampla?
Emil Boc este sau era aliatul politic al lui Klaus Iohannis. L-a sustinut pe acesta in ambele
campanii electorale. Din spate, a fost incurajat si de fostul sau tovaras de drum, Traian Basescu.
Care, atunci cand se afla la Cotroceni, a declarat rituos ca merge pe mana „Marelui Licurici”. Ma
rog, nu chiar „pe mana”. in cele doua mandate ale sale, in care l-a avut partener pe o lunga bucata
de drum pe Emil Boc, Basescu s-a dovedit un adept suta la suta al globalismului. Al unui
globalism dominat de Statele Unite. in continuare, intre cei doi exista un parteneriat. Oare
Basescu ii arata pisica lui Iohannis prin intermediul lui Boc?
Iata o intrebare cu un raspuns extrem de dificil de dat. E clar ca fostul presedinte e in corzi. Dupa
ce fratele lui a executat, vin la rand fiica cea mare si prezumtiva iubita. E aproape imposibil ca
acestea sa scape de o aruncare pentru mai multi ani dupa gratii. Iar varful cutitului il ajunge si pe
el. in februarie, pe Traian Basescu il asteapta o sentinta definitiva legata de statutul sau de
turnator al politiei politice, deja consacrat printr-o prima decizie judecatoreasca. Dupa care poate
urma prapadul. Adica un dosar penal in toata legea pentru repetate declaratii in fals. Cand a scris
si a semnat ca nu a fost ceea ce a fost. Poate ca gestul lui Boc poate fi explicat din aceasta
perspectiva. insa nu este singura explicatie.
Pe masura ce globalismul se compromite in ochii cetatenilor Romaniei, suveranismul castiga
teren. Pana cand se va ajunge la un echilibru – si va trebui sa se ajunga, poate chiar si la o
armonie intre globalism si suveranism –intreg sistemul mondial se misca intre flux si reflux. Iar in
Romania fluxul si refluxul sunt mai accentuate. si aceasta miscare poate genera un tsunami
politic. Oamenii s-au saturat ca Romania sa fie injosita, si reactioneaza. PNL si-a pierdut
substanta liberala si nationala, iar PSD si-a abandonat mesajele si luarile de pozitie pe care le-a
avut in trecut. Pentru a intra in carti. Neomarxistii de la USL nici vorba sa iradieze national. Nu a
mai ramas decat AUR.
Oficial, AUR s-a nascut la 1 decembrie 2019 si are deci o istorie extrem de scurta. in realitate,
reprezentanti ai acestui partid si in primul rand George Simion au devenit cunoscuti inca din

primele luni ale anului 1990. A fost „golan”, a participat la demonstratiile anti-Iliescu din Piata
Univesitatii, s-a confruntat cu minerii si, ulterior, cu toate interdictiile pe care le-a avut de-a intra in
Republica Moldova, a construit o uriasa organizatie, care a facut acolo gradinite si scoli, care a
adus sute de mii de basarabeni in Romania, care a organizat uriase donatii de carti si care a
reusit in mii de locuri din Romania sa transmita un mesaj pe sufletul nostru al tuturor: „Basarabia e
Romania”. Iar partidul AUR a urcat fulminant. A ocupat 10% din Parlament la alegeri iar acum,
conform sondajelor de opinie, este pe locul doi pe podiumul electoral, surclasand cu multe
procente PNL-ul si suflandu-i chiar in ceafa PSD-ului.
AUR este un partid care, in prezent, le da frisoane tuturor celorlalte partide parlamentare, inclusiv
UDMR, tuturor fanaticilor globalisti si neomarxisti, cancelariilor statelor partenere UE si NATO,
care inghit cu greu mesajele de tip patriotic, nationalist si suveranist, si, din pacate, si evreilor din
toata lumea. Aici deschid o paranteza. in urma nu cu multe zile, Claudiu Tarziu, copresedintele
AUR, printr-un comunicat pe care si l-a asumat si pe care partidul pana la urma l-a asumat, s-a
referit la Holocaust ca la o tema minora. Este firesc sa fi luat foc toti cei, evrei sau neevrei, care
inteleg cat de serioasa si cat de dramatica este aceasta tema. si au luat foc. si iata ca AUR este
pus la zid si din aceasa directie. in realitate, partidul in sine a fost victima unei diversiuni.
Comunicatul nici macar nu a fost scris de Claudiu Tarziu. Mai devreme sau mai tarziu, vom sti
cine a jucat aceasta carte otravita. Tema comunicatului era educatia. si pozitia acestui partid
nationalist si suveranist, in raport cu legile educatiei. intreaga tema a fost compromisa in mod
intentionat. Prin introducerea unei subteme false. Cea a Holocaustului. Dar raul a fost savarsit. si
va fi greu de reparat.
Cand Boc l-a primit si l-a imbratisat pe George Simion, stia toate aceste lucruri. si totusi a facut-o.
Rezulta ca Boc, care nu este deloc un iresponabil, a inteles ca, pe acest subiect al Holocaustului,
Claudiu Tarziu, copresedintele AUR, a fost impins si a alunecat pe gheata. si ca, in realitate,
AUR este departe de a fi un partid antisemit.
Emil Boc conduce un oras multietnic si multicultural. Capitala Ardealului. Este inevitabil ca el sa
aiba relatii foarte apropiate cu maghiarii din Cluj. Implicit cu UDMR. Dar in turneul national pe
care il face, una dintre tintele lui George Simion este, asa cum s-a dovedit, si UDMR. Mai exact
spus, una dintre fundatiile acestui partid. Emil Boc a trecut si peste asta. Nu numai ca l-a
imbratisat pe George Simion, dar a si declarat ca s-a transformat intr-un adept al suveranismului.
intr-un conservator suveranist. Suna ciudat. Nu chiar atat de ciudat, daca ne gandim la ce s-a
intamplat ziele trecute in Timisoara. O miscare fenomenala, care vine tot din interiorul Partidului
National Liberal. Sute de liberali au creat o organizatie, care se va transforma tot intr-un partid
suveranist. Care se va chema Partidul Liberal Conservator. Se creeaza deci o axa ardeleana
care, simtind natura adevaratelor sentimente ale populatiei si directia in care se indreapta
acestea, vireaza politic intr-o directie in care Uniunea Europeana este perceputa, asa cum de
altfel a si fost intemeiata, drept o uniune a statelor natiune.
Numai ca, asa cum pe buna dreptate remarca Bogdan Tiberiu Iacob intr-o analiza postata recent,
in tot acest proces, presedintele Klaus Iohannis este aruncat in sant. Pentru ca George Simion
face acest formidabil turneu politic prin Romania, la capatul caruia aduna suveranisti din sute de
localitati si atrage in aspiratorul sau, rand pe rand, liberali la bucata sau organizatii intregi, sub
pretextul, atentie, al strangerii de semnaturi pentru demiterea presedintelui Klaus Iohannis. Peste
cateva zile, vor fi un milion. Pretutindeni sunt oameni care semneaza cu ambele maini. Iohannis
se prabuseste si PNL odata cu el. si se deschide larg mormantul globalistilor.

Tot acest proces a fost sesizat in mod inteligent de cel putin doi politicieni de marca, personaje
care au stiut mereu sa se adapteze curentului principal al opiniei publice. Unul dintre ei este Emil
Boc. Celalalt, tot un important edil local si jucator national, Ilie Bolojan. Asa ca, pana cand va
reusi sa repare uriasa gafa legata de Holocaust si pana cand va domoli si furia UDMR, starnita
de ultima sa actiune, George Simion aduna un numar incredibil de mare de bile albe. si cine stie?
Poate chiar va genera suspendarea lui Klaus Iohannis.
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