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Scenariul 
guvern`rii PD-PSD

S e \mplinesc 13 zile de când
Adunarea Na]ional̀  a Secuilor
a adoptat o rezolu]ie care

prevede c` ast`zi urmeaz` s`
se stabileasc` hotarele viitoarei
republici. A secuilor. Separat`
practic din statul român, aceast`
nou` entitate ar urma s`-[i
stabileasc` singur` regulile de
func]ionare, \ncepând de la limba
oficial`, continuând cu \nfiin]area
unei armate [i poli]ii proprii,
evident [i a unei Justi]ii secuie[ti
[i terminând cu fixarea unor
impozite. Tot secuie[ti. ßi a unor
noi reguli de circula]ie. Secuie[ti.
Dac` Guvernul maghiar va da
curs solicit`rii a[a-numitei Adun`ri

Na]ionale, Ungaria va deveni
protectorul oficial al ¥`rii Secuilor.
În raport cu cine? Evident, cu
România. În fine, se mai face
apel la marile puteri semnatare
ale Tratatului de la 1 ianuarie
pentru ca respectivul document
s` fie revizuit. Politica extern`
a acestui stat va fi orchestrat`
de la Odorhei. Sau poate din
Ditr`u, locul \n care a fost redactat̀
istorica proclama]ie. Se \mplinesc,
de asemenea, 13 zile de când
autorit`]ile statului au r`mas
bouche-bee. Lipsite practic de
orice reac]ie cât de cât vizibil`.
ßi \n m`sur` s` opreasc` nebunia.
Care nebunie se \ndreapt` vijelios
\n direc]ia Bruxelles. Unde „poporul“
secuiesc cu noul lui stat \ncearc`
s` adere la UE la pachet cu
România, la 1 ianuarie 2007.
Unde UDMR face lobby  \n acest
sens. Pân` când institu]iile statului,
\nc` al nostru, care au ca principal̀
datorie s` apere Constitu]ia, \nc`
a noastr`, precum [i suveranitatea
[i integritatea unui teritoriu
care \nc` ne apar]ine, se vor
decide s` intre \n ac]iune, eu
unul \mi voi l̀ sa s` zburde fantezia
\n deplin` libertate. Pornind de
la con]inutul unei vechi \n]elepciuni
populare, conform c`reia \n ¥ara

lui Papur` Vod` totul e posibil.
În România nu avem numai

secui. Avem [i romi. Sunt comunit̀ ]i
\ntregi de cona]ionali cu ochi
negri sau alba[tri, brune]i sau
blonzi [i care ar putea, de ce
nu, dup` modelul patentat la
Ditr`u s` decid`, cu sau f`r` un
referendum, s -̀[i creeze o republic`
proprie. Tot astfel m` gândesc,
[i de ce nu a[ face-o, c` [i locu-
itorii Deltei Dun`rii ar putea
s`-[i \ntemeieze o republic`.
Republica Lipova. Dar turcii? Nu
au [i ei acest drept? Sau t`tarii?
Ba bine c` nu. Ca s` nu mai
vorbim de machedoni. De ce,
\n definitiv, nu [i-ar \ntemeia
[i ei un stat? Statul Pipera. ßi
mai nou avem [i chinezi. Oare
nu au [i ei dreptul la autodeter-
minare? Tot \n România, utilizând
aceea[i matrice, ar putea fi ctitorit
noul Ierusalim. De c`tre un grup
de evrei, un alt grup de cre[tini
[i un al treilea de practican]i
ai Coranului. Care ar decide
ca, \ncepând de ast`zi, s` stabi-
leasc` propriile hotare [i propriile
legi. Ce frumos ar ar`ta patria
noastr` multina]ional`, multi-
cultural̀  [i multistatal̀  cu milioane
de drapele noi [i multicolore
fluturând pretutindeni, cu o varietate

nema\nt~lnit̀  niciunde pe mapamond
de uniforme ale armatelor na]ionale,
cu zeci de constitu]ii [i sute
de legi diferite, cu atât de
multe parlamente \ncât practic
fiecare familie ar putea s` dispun`
de câte un senator sau deputat!
Dar de c~nd ne-am re\ntors la
economia de pia]`, vin \n Rom~nia
tot mai mul]i investitori. Unii
dintre ei sunt britanici. Sau indieni.
Sau japonezi. În definitiv, ace[tia
de ce nu ar putea scoate la iveal`
o proclama]ie prin care s`-[i
impun` dreptul lor? Acela de a
circula pe st~nga [i nu pe dreapta?
Dar de ce s` ne g~ndim doar
la etnii? În definitiv, minerii cu
ce sunt mai prejos? Ei de ce
nu [i-ar putea \ntemeia Statul
Minerilor? Ori ciobanii, Statul
Oierilor? Mam`, mam`, ce turism
vom avea cu o asemenea varietate
[i unicitate! ßi pentru ca nimeni
s` nu se mai poat` plânge,
vom avea [i servicii secrete cu
duiumul. Atât de multe, \ncât va
fi \ndeplinit visul de aur al oric`rui
securist adev`rat: totul, dar absolut
totul va putea fi infiltrat [i supra-
vegheat. Apropo de ofi]erii acoperi]i
din redac]ii. Cum de n-or fi
descoperit ei din timp \ntreaga
t`r`[enie cu ¥ara Secuilor?

Cum de n-or fi anticipat ei c`
omul num`rul doi din Guvernul
României, viceprim-ministrul Marko
Bela, va rosti de la \nalta tribun`
a secuimii un discurs n`ucitor?
ßi care i-a l`sat bujbe nu numai
pe partenerii s`i de coali]ie, ci
[i pe cei 21 de milioane de
cet`]eni, \nc` – pân` azi – ai
României. 

Pân` de curând, [tiam c` o
Constitu]ie a unui stat democratic
nu poate fi schimbat` decât prin
referendum. A[a am \nv`]at la
[coal`. Dar iat` c` doctrina a
fost f`cut` praf. ¥ara Secuilor
poate fi creat` printr-o simpl`
proclama]ie. A unei adun`ri care
se autointituleaz` a fi na]ional`.
ßi dac` stau bine s` m` gândesc,
inten]ia noilor autorit`]i secuie[ti
de a ob]ine un nou tratat al pute-
rilor care cândva [i-au trimis
reprezentan]ii la Trianon ar putea
fi extrapolat`. Pe noi oare cine
ne-ar putea \mpiedica s` cerem
desp`gubiri uria[e Italiei pentru
ocuparea abuziv` a Daciei de
c`tre hoardele lui Traian? ßi dac`
tot ne \ntoarcem acolo, oare de
ce nu ne-am pune \n b`] capul
de lup pentru par`zile Regimentului
de Gard`? Al României mici. Din
ce \n ce mai mici. 

Sorin ROßCA STåNESCU

¥ara Secuilor \n ¥ara lui Papur` Vod`
EDITORIAL

STALINIßTII FRF
Mircea SSandu [[i DDumitru DDragomir aau
instituit \\n ffotbalul rrom~nesc ssanc]iuni
care nnu sse rreg`sesc \\n nnici uun ccampionat
din EEuropa ● Sub aacoperirea ccombaterii
violen]ei, ccei ddoi ppun lla ccale uun pplan
prin ccare ss` iinstaureze ddictatura ppersonal`
\n ffotbal ● Pre[edintele FFRF [[i ccel aal
LPF aau mmodificat RRegulamentul
Disciplinar aastfel \\nc~t nnimeni ss` nnu lle
mai ppoat` rrepro[a nnimic ● Ei aau iinterzis
bannerele ssau oorice ffel dde aafi[e nnegative
pe sstadioane ● Aprecierile ppozitive ssunt
acceptate ● Nici uun ooficial aal vvreunui
club nnu vva mmai aavea vvoie ss`-i ccritice,
\ncep~nd dde lluni ● Sanc]iunile aaplicate
pentru ooficialii ccare sse cceart` \\ntre eei
sau jjignesc cconducerea FFotbalului ssunt,
\ntr-o pprim` ffaz`, ssuspendarea ppe cc~teva
etape ●Apoi sse ttrece ddirect lla ddepunctarea
echipelor ppe ccare lle rreprezint` ● Culmea
este cc` aacelea[i ssanc]iuni lli sse aaplic` [[i
suporterilor ● Afi[area dde bbannere ppe
stadion ppoate aatrage ddepunctarea eechipelor
[i sschimbarea cclasamentului ● Sandu
[i DDragomir vvor ss` ffac` uun RRegulament
contrar llegii ● În pplus, ppentru ffapte
similare, nnu lli sse aaplic` aacelea[i mm`suri
● Ei aau ddreptul lla jjudecata CComisiei
FRF ● Juri[tii cconsider` cc`, pprin
interzicerea bbannerelor ppe sstadioane,
se \\ncalc` ddreptul lla lliber` eexprimare
garantat dde CConstitu]ie ● Renate WWeber,
pre[edinta FFunda]iei ppentru oo SSocietate
Deschis`, ee dde pp`rere cc` mm`sura lluat`
de FFRF „„nu aare jjustificare llegal`“ 
● Marcel PPu[ca[ vvede \\n ddepunctare oo
prevedere ggeneratoare dde [[pag` ● „Sunt
mai rr`i ddec~t CCeau[escu“, ddeclar` BBecali

Virgil
Ierunca 
s-a stins 
la 86 
de ani
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S: SSf. SSfin]it MMucenic GGrigorie LLumin`torul, EEpiscopul AArmeniei; SSf. MMucenici RRipsimia [[i GGaiani
D: ✝ Acoper`m~ntul MMaicii DDomnului; SSf. AAp. AAnania; CCuv. RRoman MMelodul

çntrebarea zilei la www.ziua.ro
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Consilieri
vrânceni r`ma[i
pe drumuri pagina 7

Motto: 
Înainte de a deveni istorie
[i chiar de a se \ntâmpla, 
multe evenimente majore 
sunt preg`tite \n laborator

Sâmb`t`/Duminic` 30 septembrie/1 octombrie 2006
Serie nou` • Anul XIII • NR. 3742

Tom Lantos,
portret
neretu[at

Maior e finul 
lui Talpe[ 

Apel pentru
reabilitarea 
lui Goma

Libanul 
d` semne 
de reconciliere

Rectorul USAMVB
acapareaz`
terenuri
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PPE vrea iubire
\ntre PD, UDMR 
[i PPCD
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B`t`lie 
pe ac]iunile
PETROM
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Ziua 
judec`]ii 
\n PNL

Bebelu[ 
r`pit 
din spital
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Ortodoxia,
componenta
vital` a Europei

Interviu ccu ccardinalul PPaul PPoupard, 
consilier aal PPapei LU
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