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Războiul infam de la granițele noastre 

Prof. univ. Dr. Mircea POPA 
 

Trăim vremile cumplite ale apocalipsei biblice, când Dumnezeu ne-a pedepsit mai întâi cu ciuma 
pandemică, apoi cu războiul criminal din Est, dintre două popoare surori, care au trăit multă vreme 
împreună. E drept că ucrainenii mai mult în postură subalaternă, de executanți ai ordinelor moscovite, 
venite de la conducători bolnavi de putere și lipsiți de umanitatea elementară, pornite mereu să încalce 
drepturile popoarelor, să acapareze teritorii, să omoare și să schingiuie.  

După sceleratul de Stalin, iată-l cocoțat în jilțul prezidențial pe alt nebun notoriu, setos de sânge și 
mărire, kaghebistul Putin, lipsit de orice simțire omenească și de respect pentru Celălalt, deoarece 
granițele teritoriale au fost așezate prin tratate și bună înțelegere. Cine și-ar fi închipuit că la nivelul 
secolului XXI se poate ivi un nou Attila sau un nou Gingins-han, care să tulbure pacea mondială, 
dobândită cu mult sânge și suferință. Iată-l deci pe acest individ scelerat că obligă lumea civilizată actuală 
să se reîntoarcă din nou la principiul forței și al militarismului deșănțat, așa cum a făcut-o odiosul Hitler. 
Și ca o culme a cinismului, ne-a chemat să i ne alăturăm, spre a reocupa teritoriile pierdute din Ucraina, 
răpite prin pactul Ribbentrop-Molotov, dar n-a făcut nimic să repare acea mișelească și murdară 
înțelegere, deși era în puterea lui s-o facă. Demagogic, abil și măcinat lăuntric de idei fixe, el n-a ezitat să 
renască într-o lume dominată de alte principii și sentimente, visurile de mărire alei monstrului comunist, 
pe care toată lumea le-a crezut îngropate pentru totdeauna, lovind fără cruțare un stat liber și 
independent, pe motiv  că acesta ar putea, undeva în viitor, să pericliteze trufia ursului rusesc, înarmat 
până-n dinți și gata să pună la punct orice încercare de acest fel. Staful său propagandistic și manipulator 
i-a cerut acestei țări până și aberația de a-și schimba constituția, venind de fiecare dată cu o nouă clauză 
inventată.  

Desigur că Ucraina, decisă să-și redobândească libertatea și independența și să încerce a deveni un 
stat nou pe harta Europei, cu orientări și condiționalități născute din propriile ei interese, nu putea 
accepta  astfel de umilințe. Era firesc ca, după atâta îngenunchiere simțită la nivel național, mai ales după 
ce Stalin a măcelărit populația acesteia, luându-le pâinea de la gură, conducerea ei să caute instinctiv a se 
depărta de cei care au oprimat-o, au umilit-o și au scos-o din istorie atâta timp. Chiar dacă și ucrainenii au 
resimțit tot timpul în coaste țepușele ascuțite ale cnutului sovietic, chiar dacă au fost decimați și torturați 
de Stalin, faptul că unul de-al lor, Nichita Hrușciov, a inaugurat perioada post-Stalin le-a creat oareșce 
orgoliu național, și când a venit timpul s-au desprins din vechiul clește care i-a ținut prizonieri atâta amar 
de vreme, cu hotărârea de a putea în cele din urmă să-și afirme naționalitatea.  

Se pare că n-a fost așa, deoarece Tata Putin n-a moștenit numai fotoliul lui Stalin, ci și firea sa 
bezmetică și agresoare, fumurile criminale ale acestuia de a lichida pe oricine are alte păreri decât el. 
Călcând în picioare lozinca pe care noi toți europenii, pedepsiți cu Cortina de Fier, am strigat-o ani de zile: 
„Stalin și poporul rus/ Libertate ne-au adus!”; „Bastionul păcii e, URSS!”, Putin a călcat în picioare orice 
speranță de pace a lumii. Aflat în fruntea celei mai crunte „închisori a popoarelor”, în care jaful și 
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minciuna e la ordinea zilei, ucrainenii au înțeles că drumul lor spre Europa e singura cale legitimă de 
urmat. Recentul lor președinte, un modest om din popor, ajuns actor, a înțeles că rolul lui cel mai 
important pe scena vieții este acela de a face din Ucraina un stat european. A încercat să facă față tuturor 
provocărilor lui Putin, inclusiv celeia prin care i s-a luat Crimeea. Se pare că aceasta a fost doar momeala 
pentru a inventa noi pretexte. A hotărât să scape de arsenalul militar învechit, moștenit de la Stalin și de 
la ceilalți Tătuci care i-au urmat, scoțând de prin hangare tancurile care au prins rugină, scontând pe un 
război fulger și o victorie rapidă, prin care să uimească întreaga lume. 

 Într-adevăr a uimit-o, dar prin inepție și intoleranță. Nu s-a găsit nimeni să trădeze, nimeni să 
vândă o palmă de pământ (așa cum facem noi de zeci de ani, țară fără niciun mijloc de apărare, apelând la 
străini să vină să lupte pentru noi!). Ucrainenii au decis să lupte și să se apere până la ultimul. Rezistența 
lor l-a uimit pe Putin, care, în monstruozitatea sa psihică și morală, a dat undă verde la ucis oameni, 
bătrâni, copii, femei, la distrugerea locuințelor acestora, trăgând cu rachete și tancuri în spitale, școli, 
grădinițe, muzee, laboratoare, aruncând praf în ochii Europei și amenințând cu arma nucleară. Setosul de 
sânge nevinovat a reușit să transforme o țară într-un morman de moloz, să pună pe drumuri femei și 
copii, să-i disloce din cuiburile lor familiale, unde și-au lăsat toată agoniseala de o viață. Cu lacrimile 
acestora ar putea lua în fiecare dimineață obișnuitul duș și ar putea bea la micul dejun licoarea sărată a 
ceaiului moscovit.  

Nici când lumea n-a asistat la o manipulare mai mare, la minciunile sfruntate proferate. Monstrul 
de la Kremlin, ascuns în cotloanele Kremlinului, în cazematele lui Stalin și bunkărele sale extra-luxoase, 
și-a trimis poporul la moarte, s-a înconjurat de o ceată de lingăi, cărora le-a oferit averi uriașe, de un lux 
care vexează pe fiecare rus care a crezut în sloganul comunist al egalității și fericirii leniniste, și, 
înconjurat de urmașii lui Beria, care îi cântă în strune, visează la dominația globală, stând pe mormanul 
său de armament.  

Dar oare cât timp mai poate să-și trimită la moarte copilandrii de 18-19 ani, mințiți că sunt trimiși 
la manevre? Această nouă generație va trăi o viață cu un ego deviat, purtând traumele încrustate în piele. 
Dar poluarea produsă? Acest război a luat omenirii întregi, prin grăbirea procesului de încălzire globală, 
cel puțin un secol de viață. Dar îi pasă Tătucului de acest lucru? El stă ascuns în faimosul bunkăr 
prezidențial, plănuind, la fel ca Hitler, nimicirea tuturor celor care nu gândesc ca el, fantasmă demonică 
de dictator și tiran criminal.  

Așteptăm ca patriarhul Rusiei, care i s-a aliat, să iasă și să condamne pe Noul Anticrist, care vrea 
stârpirea rasei omenești. Astfel de inși sunt sortiți a fi scoși din istorie, întrând direct în spitalul de nebuni 
și dictatori și asasini ai secolului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


